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РЕЗЮМЕ  

Настоящият доклад съдържа обобщения и анализи на удовлетвореността на целевата група обучаеми, 

взели участие в семинар на тема „ПОВИШАВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА 

СЪТРУДНИЦИТЕ ЧРЕЗ КОУЧИНГ“, организиран и проведен от Конфедерацията на работодателите и 

индустриалците в България (КРИБ) в рамките на проект № BG051PO001-2.1.09 "Разработване на единна 

стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на 

Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност".  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките 

ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  

 

ПРОИЗХОД И ХАРАКТЕР НА ПЪРВИЧНИТЕ ДАННИ  

Статистическите обобщения в настоящия доклад са извършени с помощта на първични данни, набрани 

чрез метод на допитване с помощта на оценъчен формуляр (въпросник), озаглавен „Измерване на 

удовлетвореността“. Макетът на въпросника, както и попълнените анкетни карти са представен като 

Приложение към настоящия доклад. 

Обект на оценяване е отделен четиридневен семинар на тема „Повишаване на емоционалната 

интелигентност на сътрудниците чрез коучинг“. Семинарът е организиран и проведен 6 (шест) пъти в 

периода от 21 март до 19 септември 2015 г. Общият брой на действително попълнените оценъчни карти 

(въпросници) е 189. Оценъчните карти са попълвани собственоръчно, анонимно, непосредствено след 

приключването на всеки семинар. Графикът на проведените семинари и реално анкетирания брой 

участници във всеки един от тях е следния: 

 

Пореден номер 
на семинара 

Място Период Брой  
анкетирани 

1 с. Черневци (Боженци 1) 21-24.03.2015 38 

2 с. Чифлик 1 05-08.07.2015 35 

3 с. Рибарица 1 09-12.07.2015 28 

4 с. Рибарица 2 04-07.08.2015 29 

5 с. Черневци (Боженци 2) 07-10.08.2015 31 

6 с. Чифлик 2 16-19.09.2015 28 

 Общо за брой анкетирани: 189 
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МЕТОДОЛОГИЯ  

За регистриране на нагласите и измерване на интензивността на удовлетвореност от обучението са 

използвани 12 индикатора за три области на оценяване – лектори, учебни материали, организация и 

координация, по една обобщаваща конструкция за всяка от оценяваните области, както и един 

индикатор за обща удовлетвореност. Всеки един от индикаторите е оценяван от респондентите по скала 

от 1 до 5, като 1 е най-ниското равнище на оценяване (слаба оценка, лошо представяне, лошо 

изпълнение), 2 е посредствено, 3 за добро, 4 за много добро и 5 – отлично.   

Статистическата обработка и анализ на данните в настоящия доклад са извършени с помощта на: 

 Едномерни, двумерни и многомерни честотни разпределения, представени чрез таблици и 

инфографики 

 Верижно линейно структурно моделиране с латентни променливи по метода на частичните най-

малки квадрати (PLS) 

 Всички изчисления и статистически обобщения са извършени с програмните пакети SAS/JMP Pro 

11, SmartPLS и XLSTAT. 

 Изходната матрица с данни за провеждането на статистическия анализ е неразделна част от 

настоящия доклад (satisfaction_EIC-2015-all.jmp) 
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА  

 Като цяло, постигната е много висока степен на удовлетвореност сред преминалите 

обучението 189 участници. При директното оценяване на трите съставни конструкта – 

удовлетвореност от лекторите, учебните материали, организацията и координацията и 

общата (комплексна удовлетвореност) реално няма поставени оценки „лошо“ (1) и 

„посредствено“ (2).  На Таблица 1 са представени абсолютните и относителните 

наблюдавани честоти от поставени оценки на тези три критерия. 

 Забелязва се относително по-висока удовлетвореност от дейността на организаторите  

(93,51% от всички оценки на много добри), в сравнение с лекторите като цяло (85,19% 

много добри оценки). 

 Основните фактори, които формират удовлетвореността от участие в проведените 

обучителни семинари са три: 

o Компетенции на лектора и използвани методи на преподаване  

o Учебните материали 

o Организация, инфраструктура и настаняване 

 Относителното влияние на тези три фактора при формирането на общата 

удовлетвореност от отделните семинари се различава незначително! 

 

Таблица 1. Абсолютна и относителна честота на получените оценки за удовлетвореност от 6-те проведени 

семинари 

Удовлетвореност от лекторите 
Брой 

посочвания 
Процент 

посочвания  

Добра 2 0,1% 

Много добра 24 12,7% 

Отлична 163 86,2% 

Общ брой оценки от 6-те семинара 189 100,0% 

   

Удовлетвореност от раздадените учебни материали     

Добра 3 1,6% 

Много добра 31 16,4% 

Отлична 155 82,0% 

Общ брой оценки от 6-те семинара 189 100,00% 

   

Удовлетвореност от организацията и координацията на семинара     

Добра 6 3,3% 

Много добра 16 8,5% 

Отлична 167 88,4% 

Общ брой оценки от 6-те семинара 189 100,00% 
 
Обща удовлетвореност от семинара като цяло   

Добра 3 1,6% 

Много добра 22 11,6% 

Отлична 164 86,8% 
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Общ брой оценки от 6-те семинара 189 100,00% 
 

Проследяването на средната удовлетвореност (изчислена като средна аритметична стойност) от 

отделните проведени семинари (вж. Фигура 1) показва  относително постоянно равнище. Най-

голямо разсейване в оценките към лектора се наблюдава на семинарите в с. Черневци (Боженци 2) 

(07-10.08.2015) и по време на семинара в с. Рибарица (2) между 04-07.08.2015. По отношение на 

организацията и координацията, както и по отношение на учебните материали само два случая 

по-забележимо разминаване между оценките – по отношение на организацията в с. Боженци 2 и-с. 

Рибарица 2. 

 

Фигура 1. Динамика на средните оценки и размаха на разпределението на оценките за удовлетвореност в хода на 

провежданото обучение по трите ключови критерия (фактори на удовлетвореност) 
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ОБЩ МОДЕЛ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ УЧАСТИЕТО В СЕМИНАРА  

С данните от проведените допитвания бе съставен и тестван теоретичен линейно-структурен модел 

на формиране на удовлетвореността от обучението (вж. Фигура 2), последващо оценен и 

валидиран с помощта на верижен метод на частичните най-малки квадрати (PLS).  

Трите наблюдавани области (Лектори, Учебни материали и Организация) бяха използвани като 

екзогенни латентни конструкции, които от своя страна влияят върху формирането на два ендогенни 

латентни променливи – удовлетвореност от самия процес на обучение и удовлетвореност от 

организаторите. Изхожда се от хипотезата, че тези две ненаблюдаваеми (латентни) променливи 

влияят върху общата удовлетвореност като личностен конструкт.  

 

Фигура 2. Концептуален модел на формиране на удовлетвореността на обучаваните лица от целевата група. 
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Латентните променливи са изобразени на Фигура 2 като светло сини кръгове. Като индикаторни 

променливи за оценка на латентните конструкции (на Фигура 2 изобразени като жълти 

правоъгълници) бяха използвани 16-те изходни променливи от въпросника.  

За по-лесна ориентация, на Таблица 2 е изведена легенда за обозначенията и ролята на 

променливите, съставящи линейно-структурния модел на удовлетвореността. 

 

Таблица 2. Легенда и роля на променливите в линейно-структурния модел: 

 Код Роля Етикет на променливата 

 Екзогенна латентна 
променлива 

Лектори 

 L1 Индикатор Провокиране и задържане на интерес у аудиторията 

 L2 Индикатор Яснота и достъпност на представяния учебен материал 

 L3 Индикатор Готовност за влизане в дискусия 

 L4 Индикатор Изчерпателност на дадените отговори 

 L5 Индикатор Адекватност на приведените примери 

 L6 Индикатор Уместност на възложените практически задачи 

 L7 Индикатор Адекватност на използвания подход на обучение 

  

Екзогенна латентна 
променлива 

Учебни материали 

 R1 Индикатор Практическа полезност на раздаваните учебни материали 

 R2 Индикатор Яснота и достъпност на раздаваните учебни материали 

  

Екзогенна латентна 
променлива 

Организация 

 O1 Индикатор Организация на учебните зали 

 O2 Индикатор Съотношение между учебни занятия и почивки 

 O3 Индикатор Капацитет, осветеност, отопление и климатизация на залата 

 O4 Индикатор Техническо оборудване в залата за обучение 

 O5 Индикатор Настаняване, условия и комфорт в хотела 

  

Ендогенна латентна 
променлива 

Удовлетвореност от обучителния процес 

LS Индикатор Оценка за лектора/-ите като цяло 

RS Индикатор Оценка за раздадените учебни материали като цяло 

   

Ендогенна латентна 
променлива 

Удовлетвореност от организаторите 

OS Индикатор Оценка за организацията и координацията на семинара като цяло 

   

Ендогенна латентна 
променлива 

Обща удовлетвореност от участие в обучението 

CS Индикатор Оценка на семинара като цяло 
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На Фигура 3 е представен оцененият модел (Изчислителните процедури са бяха извършени с 

помощта на софтуерния пакет SmartPLS v3.). Верижните коефициенти на структурния модел са 

изведени таблично на Таблица 3, Таблица 4 и Таблица 5. 

 

НАСОКИ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЛИНЕЙНО-СТРУКТУРНИЯ МОДЕЛ: Посоката на влияние на индикаторните и 

латентните променливи в модела са обозначени със стрелки. Оценените с помощта на PLS 

параметри (коефициенти) на модела са изведени над стрелките. Параметрите са стандартизирани 

(т.е. заемат стойности в диапазона от -1 до +1. Колкото е по-близо стойността до границите на 

диапазона, толкова по-силно е влиянието (въздействието), било в права (+) или в обратна (-) посока. 

Коефициенти, чиито стойности клонят към 0, означават, че съответната латентна или индикаторна 

променлива на практика няма влияние. 

От Фигура 3 например е видно, че (за всички преминали през обучението 189 души) 

удовлетвореността от организаторите на семинарите (0,481) оказва малко по-силно влияние върху 

формирането на общата удовлетвореност, в сравнение със самия процес на обучение (0,414). От 

своя страна, удовлетвореността от самия обучителен процес се влияе в по-силно степен (0,288) от 

лекторите, отколкото от подготвените и предоставени учебни материали (0,252). Върху 

възприеманото представяне на лекторите най-силно влияе адекватността на използвания подход на 

обучение (0,581). По същество, самата организация и координация на събитията не оказва значимо 

влияние върху удовлетвореността от обучителния процес (0,042), но общата удовлетвореност от 

организаторите оказва значимо влияние върху формирането на удовлетвореност от обучителния 

процес като такъв.  

Таблица 3 Влияние на екзогенните върху ендогенните променливи (конструкти на удовлетвореност), включени в 

общия модел  

 Обща удовлетвореност от 

семинара 

Удовлетвореност от 

обучението 

Удовлетвореност от 

организаторите 

Удовлетвореност от обучението 0,414   

Удовлетвореност от организаторите 0,481 0,349  

Организация  0,042 0,661 

Учебни материали  0,252  

Лектори  0,288  
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Таблица 4. Индиректни ефекти в линейно-структурния модел 

 Обща удовлетвореност от 

семинара 

Удовлетвореност от 

обучението 

Лектори 0,119  

Организация 0,431 0,231 

Удовлетвореност от обучението  1,000 

Удовлетвореност от организаторите 0,145  

Учебни материали 0,104  

 

Общ модел (n = 189) 

 

Фигура 3. Общ модел на формиране на удовлетвореността от участията в семинара „Повишаване на емоционалната 

интелигентност на сътрудниците чрез коучинг“ 
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Таблица 5. Влияния на индикаторните променливи върху латентните конструкции на модела. 

 Лектори Обща 

удовлетвореност от 

семинара 

Организация Удовлетвореност от 

обучението 

Удовлетвореност от 

организаторите 

Учебни материали 

CS  1,000     

L1 0,043      

L2 0,171      

L3 0,142      

L4 -0,011      

L5 0,133      

L6 0,172      

L7 0,581      

LS    0,430   

O1   0,540    

O2   0,350    

O3   -0,256    

O4   0,302    

O5   0,342    

OS     1,000  

R1      0,302 

R2      0,780 

RS    0,705   
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ОБЗОР НА ОЦЕНКИТЕ НА  РЕСПОНДЕНТИТЕ (УЧАСТНИЦИ В СЕМИНАРИТЕ) ПО 

СФЕРИ НА ОЦЕНЯВАНЕ.  

СФЕРА НА ОЦЕНЯВАНЕ :  лектори/-ри  

За по-подробното вникване в интензивността и различията в оценките на отделните семинари, бяха съставени 

инфографики на относителните честоти в хронологичен порядък и пораждащите ги таблични стойности: 

 

 

Фигура 4. Индикатор „Провокиране и задържане на интерес у аудиторията“ 
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Фигура 5. Индикатор „Яснота и достъпност на презентирания учебен материал“ 
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Фигура 6. Индикатор „Готовност за влизане в дискусия“ 
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Фигура 7. Индикатор „Изчерпателност на дадените отговори“ 
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Фигура 8. Индикатор „Адекватност на приведените примери“ 

 

 

 

Фигура 9. Индикатор „Уместност на възложените практически задания“ 
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Фигура 10. Индикатор „Адекватност на използвания подход на обучение 
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СФЕРА НА ОЦЕНЯВАНЕ :  учебни материали  

 

 

 

Фигура 11. Индикатор „Практическа полезност на раздадените учебни материали“ 
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Фигура 12. Индикатор „Яснота и достъпност на раздадените учебни материали 
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СФЕРА НА ОЦЕНЯВАНЕ :  ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ  

 

 

Фигура 13. Индикатор „Организация на учебните занятия“ 
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Фигура 14. Индикатор „Съотношение на учебните занятия и почивките“ 
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Фигура 15. Индикатор „Капацитет, осветеност, отопление и климатизация на залата“ 
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Фигура 16. Индикатор „Техническо оборудване в залата за обучение 

 

 

Фигура 17. Индикатор „Настаняване, условия и комфорт в хотела 

 

СФЕРА НА ОЦЕНЯВАНЕ :  ОБЩА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ  
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Фигура 18. Индикатор „Обща оценка за лекторите“ 
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Фигура 19. Индикатор „Оценка за раздадените учебни материали 

 

 

 

Фигура 20. Индикатор „Оценка за организацията и координацията на семинара“ 
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ОБЩА ОЦЕНКА ЗА 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ 

УЧАСТИЕТО В СЕМИНАРА 
 

 

 

Фигура 21. Индикатор „Оценка за семинара като цяло“ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение 1: Формуляр за оценка на семинар 

Приложение 2: Консолидирана матрица с данни от анкетирането на респондентите (файл) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Структура на формуляр за изследване на удовлетвореността от семинар на 

КРИБ на тема „Повишаване на емоционалната интелигентност на сътрудниците чрез коучинг“ 

Уважаеми обучаеми, 

Вашето мнение е от изключителна важност за нас. Молим да споделите впечатленията си от 

семинара. Ще се радваме на Вашата откровеност и обективност. 

І. ЛЕКТОР / -И 
Лошо Посредствено Добро Мн. добро Отлично 

Провокиране и задържане на интерес у аудиторията      

Яснота и достъпност на презентирания учебен материал      

Готовност за влизане в дискусия      

Изчерпателност на дадените отговори      

Адекватност на приведените примери      

Уместност на възложените практически задания      

Адекватност на използвания подход на обучение      

 

ІІ. УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ 
Лошо Посредствено Добро Мн. добро Отлично 

Практическа полезност на раздадените учебни материали      

Яснота и достъпност на раздадените учебни материали      

 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ 
Лошо Посредствено Добро Мн. добро Отлично 

Организация на учебните занятия      

Съотношение между учебните занятия и почивки      

Капацитет, осветеност, отопление и климатизация на залата      

Техническо оборудване в залата за обучение      

Настаняване, условия и комфорт в хотела      

 

ІV. ОБЩА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ 
Лошо Посредствено Добро Мн. добро Отлично 

Оценка на лектора/-ите      

Оценка на раздадените учебни материали      

Оценка за организацията и координацията на семинара      

Оценка за семинара като цяло      

 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ 

Вие сте: Мъж Жена  Възраст: ________ г 

     
 

Допълнителни бележки и препоръки  
 
_______________________________________________________________ 
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