
 

 

 

Поведенчески здравни услуги на североизточна Аризона 

Предварителни резултати 

oт ретроспективните след-тестови изследвания 

 на „Най-щастливото бебе в квартала“  

за 2009 – 2010 г. 

 

 

Изготвени от 

Екипа за оценка на изследванията и развитието към Университета на Аризона  



 

РЕЗЮМЕ 

Цел(и) Задача(задачи) Резултат(и) Инструментариум 
 

Метод на 
изследване 
 

Брой 
изследвани 
лица 
 

Подобрена 
семейна 
обвързаност 
 

Задача 1.2: 
Участниците, 
които 
завършат 
семинара 
„Най-
щастливото 
бебе в 
квартала“ да 
заявят 10 
процентно 
увеличение на 
знанията и 
увереността си 
относно 
отглеждането 
на деца. Това 
ще бъде 
измерено чрез 
изследването 
преди/след на 
„Най-
щастливото 
бебе в 
квартала“. 

20.9% 
повишение в 
средните 
резултати при 
изследването 
след 
семинара, в 
сравнение с 
това преди 
него. (Броят 
на 
изследваните 
лица = 97 
подобни лица 
от контролна 
група). 
Среден 
резултат 
преди 
семинара: 
2.8797 Среден 
резултат след 
семинара:  
3.4828  
Статистически 
значима 
грешка 
p < .001.  
 

Изследване на 
„Най-щастливото 
бебе в квартала“  

преди/след 97 
 

 



ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  
 
Изследването „Най-щастливото бебе в квартала“ от 2009-2010 г. се използва за оценяване на чувството 
за личните родителски способности. То е модифицирано така, че изследваните лица да отговарят 
ретроспективно. Провежда се в края на програмата и моли участниците да отбележат как са се чувствали 
по определени въпроси преди и след участието си в нея. Датите от изследванията показват, че те са 
проведени след всяка група, обучавана по програмата между юли и октомври 2009 г. 
Местоположенията, на които е преминал семинара са две:  Кочийс и център 10 от мрежата за 
изследвания.   
 

ОПИСАНИЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗВЪРШЕНИЯ АНАЛИЗ  
 
Изследването „Най–щастливото бебе в квартала“ се състои от 6 въпроса, които оценяват личното чувство 
за родителска ефективност. Отговорите се отбелязват по четиристепенна Ликертова скала, при която 1 = 
напълно несъгласен, а 4 = напълно съгласен (въпрос 4 е с обратен код). По-високите средни резултати 
показват по-силно чувство за родителска ефективност. Въпросите включват „Когато с детето ми 
възникнат проблеми, се чувствам уверен, че мога ефективно да се справя с тях“ и „Вярвам, че 
притежавам необходимите умения, за да бъда добър родител на детето си.“  
Анализът на резултатите беше извършен с програмата SPSS 18.0.   Основните независими променливи, 
честотите, сравнението на средните стойности от променливите преди и след теста, както и сравнението 
на двете групи по една и съща променлива, бяха проведени, за да опишат участниците и 
изследователските методи, при които те дават собствени отзиви. 

 
 ОПИСАНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ ЛИЦА:  
 
• 97 изследвани лица  

• Средна възраст - 30.2 години 

• Пол: 35.1% мъже и 64.9% жени 

• Етническа принадлежност: от 95 изследвани лица, които определиха етническата си принадлежност, 
82.5% определиха произхода си като не латиноамерикански, а 15.8%  - като латиноамерикански  

• Процент изследвани лица, които са посочили, че са родители: 48.5%  

• Брой деца: 61.7% са посочили 1, а 27.7% са посочили 2 или повече деца. 

 
ОБОБЩЕНИЕ НА ДАННИТЕ ОТ РЕТРОСПЕКТВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ  
 
• Изследване „Най-щастливото бебе в квартала“: 

• Всички 97 участници попълниха разделите „Преди“ и „След“ на ретроспективното изследване „Най-
щастливото бебе“.  

• Изследваните лица посочват по-високи нива на чувство за родителска ефективност след семинара, 
отколкото преди него. Вижте таблица 2.0. за средните резултати. Според тяхното усещане 
родителската им ефективност се е повишила с 20.9%. 

• Сравнението на средните стойности от променливите преди и след теста подсказват, че ръстът в 
средния резултат е статистически значим (p < .001).  

• Таблици 2.1 и 2.2 показват резултатите за въпросите от изследването  при отговорите за „Преди“ и 
„След“ обучението. 

• Интересно е да се отбележи, че изследваните лица, които не са родители, са отбелязали по-високо 
покачване на чувството за родителска ефективност, отколкото тези, които са родители (средна 
разлика = .34), както се вижда в таблица 3.0. Сравнението на двете групи по една и съща променлива 
беше проведено, за да се провери дали повишаването на родителската ефективност зависи от пола. 
Все пак не са открити никакви значими различия, според които мъжете и жените да  възприемат 
сходен ръст на родителската си ефективност.



ТАБЛИЦИ С ДАННИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 

Таблица 1.0 Средни резултати от „Най-щастливото бебе“ 
 Брой Минимум Максимум Средна 

стойност 
Стандартно 
отклонение  

% Промяна 

Преди 97 1.17 4.00 2.8797 .64133 20.9% 

След 97 2.50 4.00 3.4828 .38225 

 
Таблица 2.1 Резултати от изследването преди „Най-щастливото бебе“ 

 1  Напълно 
несъгласен 

2 3 4    Напълно 
съгласен 

 Брой % Брой % Брой  % Брой % 

Когато възникнат проблеми с 
детето ми, съм уверен, че мога 
ефективно да се справя с тях.  

5 5.2 33 34.0 42 43.3 17 17.5  
 

Мога да намирам информация, 
която да ми помогне да отглеждам 
детето си по-добре.  
 

4 4.1 16 16.5 38 39.2 39 40.2  
 

Вярвам, че притежавам 
необходимите умения да бъда 
добър родител на детето си.  
 

2 2.1 15 15.5 43 44.3 37 38.1  
 

Да съм добър родител ме прави 
напрегнат и нервен. 

25 25.8 27 27.8 27 27.8 18 18.6  
 

Чувствам се способен да успокоя 
детето си. 

5 5.2 32 33.0 39 40.2 21 21.6 

Притежавам уменията да успокоя 
детето си, когато плаче. 

3 3.1 35 36.1 36 37.1 23 23.7 
 

 
Таблица 2.2 Резултати от изследването след „Най-щастливото бебе“ 

 1  Напълно 
несъгласен 

2 3 4 Напълно 
съгласен 

 Брой % Брой % Брой % Брой % 

Когато възникнат проблеми с 
детето ми съм уверен, че мога 
ефективно да се справя с тях. 

    43 44.3 54 55.7 

Мога да намирам информация, 
която да ми помогне да отглеждам 
детето си по-добре.  
 

    23 23.7  
 

74 76.3   
 

Вярвам, че притежавам 
необходимите умения да бъда 
добър родител на детето си.  
 

    30  30.9 67 69.1 

Да съм добър родител ме прави 
напрегнат и нервен. 

31 32.0 16 16.5 29 29.9 21 21.6 

Чувствам се способен да успокоя 
детето си. 

  1 1.0 36 37.1 60 61.9 

Притежавам уменията да успокоя 
детето си, когато плаче. 

  1 1.0 28 28.9 68 70.1 

 
Таблица 3.0 Повишаване в ефикасността на родителите – Родители срещу не-родители 

 Родител ли сте? Средна 
стойност 

Стандартно 
отклонение 

 

Повишение на чувството 
за ефикасност на 
родителите 

Да .4291 .46071 

Не .7667 .58709 

 


