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Конгресът в Мадрид

Организатори:

• ISIPAR–International Society For Interpersonal 

Acceptance-Rejection

(1-ви международен конгрес, Истанбул, Турция, 24

юни 2006)

• Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED)

• Facultad de Psicología





Конгресът в Мадрид

Около 170 научни 

доклада и постера



Конгресът в Мадрид

Панели:

IPART и изследвания в Португалия

IPART и изследвания в Гърция

IPART и изследвания в България

IPART и изследвания в Турция

IPART и изследвания в Пакистан

Приемане-Отхвърляне в ранна 

детска възраст

Приемане-Отхвърляне в детска 

възраст

Приемане-Отхвърляне в юношеска 

възраст

Психологическо приспособяване в 

ранна зряла възраст

От детство към зрялост

Психично здраве и болест

Предиктори за психични проблеми 

в зряла възраст

Семейството и социални 

взаимоотношения

Страх от интимност

Самотата

Острахизъм

Учители, училища и обучение

И др.



Конгресът в Мадрид

Изследователски теми:

• Афективно справяне

• Страхът на интимност

• Самота

• Родителско отчуждение

• Приемане-отхвърляне в училище

Участници



IPAR Theory

„Теория, която се основава на емпирични 
данни за социализацията и развитието през 
целия живот и се опитва да предскаже и 
обясни основни причини, последици и други 
фактори, които корелират с 
междуличностното приемане и отхвърляне.“

(Rohner, 1986, 2004; 

Rohner & Rohner, 1980; Rohner, 2016)



Дименсията “Топлина”

• Приемането и отхвърлянето са 

двата края на дименсията „Топлина”

• Дименсията „Топлина” – качеството на емоционалната 

връзка между родителите и техните деца, родителите 

изразяват своите чувства физически, вербално и/или 

символно

• Универсалност на дименсията „Топлина“

• „Универсална, вероятно биологически обусловена 

основна човешка потребност“ (R. Rohner, 2016)
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Дименсията “Топлина”

Междуличностно приемане

Топлина/

обич

Физ. Верб.

целувам, 
прегръ-

щам, 

гушкане  

и др.

хваля, 
казвам 

мили неща 

за/на и др. 

Междуличностно отхвърляне

Враждебност/

Агресия

Безразличие/

Пренебрежение
Неидентифици-

рано отхвърляне

удрям, 
ритам, 

шляпам, 
бутам, 
щипя.

псувам, 
сърказъм, 

подценявам, 
казвам 

неприятни 

неща за/на и 

др.

Физическа или 

психологическа 

липса на 

родителя или 

партньора. Не 

обръщам 

внимание на 

нуждите на 

другия.

Индивида 

се чувства 

необичан, 

неоценен, 
или 

необгрижен.

Физ. Верб.



Личностова 

субтеория

Субтеория  на 

справянето

Субтеория на 

социокултурните 

системи

1. Децата навсякъде ли 

по света (в различни 

социокултурни системи, 

расови или етнически 

групи, пол, и др.) 

реагират по един и същи 

начин, когато се 

възприемат приети или 

отхвърлени от 

родителите си?

2. До каква степен 

последиците от 

отхвърлянето в 

детството продължават и 

в зряла възраст?

3. Кое е това, което 

дава възможност на 

някои деца и 

възрастни 

емоционално да се 

справят по-

ефективно, 

отколкото други при 

преживяване на 

отхвърляне в 

детството?

4. Защо някои родители 

са топли, нежни и 

приемащи, а други са 

студени, агресивни, 

пренебрегващи и 

отхвърлящи?

5. По какъв начин общата 

структура на обществото 

и поведението и 

вярванията на 

индивидите в него 

оказват влияние върху 

това повечето родители 

да са склонни да приемат 

или да отхвърлят децата 

си?



Участие със съвместни доклади на 
Н.Колчева и Л.Джалев



Нашeто съвместно участие

• Изнесени са 3 устни доклада

– Kolcheva, N., Djalev. L. (2016, june). Scale structure and reliability of 

Bulgarian version of Early childhood acceptance-rejection 

questionnaire (ECARQ). In: A. Giotsa (chair), Interpersonal 

acceptance-rejection theory in early childhood (Symposium 8).

– Kolcheva, N., Djalev. L. (2016, june). Scale structure and reliability of 

Child Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ/C Child). 

Bulgarian Version. In: N. Kolcheva (chair), IPARTheory in Bulgaria

(Symposium 2).

– Kolcheva, N., Djalev. L. (2016, june). Bulgarian version of Adult 

parental acceptance-rejection questionnaire (PARQ/C Adult). Scale 

structure and reliability. In: N. Kolcheva (chair), IPARTheory in 

Bulgaria (Symposium 2).



Предназначение на въпросниците

• За оценка на дименсията “Топлина” (родителско приемане 

- отхвърляне) в 3 възрастови групи

– Early childhood acceptance-rejection questionnaire (ECARQ) – за 

деца на възраст 4 – 7 год.

– Child Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ/C Child) –

за деца на възраст 8 – 18 год.

– Adult parental acceptance-rejection questionnaire (PARQ/C Adult) – за 

възрастни

• Всеки въпросник – в две (почти) идентични форми: за 

оценка на бащата и на майката

• Различен брой айтеми

• Последните два въпросника – разработени в дълга и 

кратка версия



Съдържание на докладите

• За всеки въпросник (за всяка форма)

– Процедурите по превода (на айтеми, скали, инструкции)

– Процедурите по администриране

• нова (модифицирана) процедура при ECARQ, предложена от Н. 

Колчева

– Описание на извадката

– Анализи на данните и резултатите от тези анализи

• За изследване на скаловите структури на въпросниците 

изследователски факторен анализ (анализ на главните фактори)

– При два от въпросниците (в допълнение) – потвърдителен факторен 

анализ

• За изследване на надеждността – анализ на вътрешната 

консистентност на въпросите чрез коефициента на Кронбах  



Резултати

• Early childhood acceptance-rejection questionnaire (ECARQ)

– Двуфакторни структури при двете форми на въпросника, с 

ортогонални фактори

– Фактор 1 – „Отхвърляне“ – всички айтеми с негативни 

формулировки (манифестиращи отхвърляне)

• =0.80 (Майка); =0.81 (Баща)

– Фактор 2 – „Приемане“ – всички айтеми с позитивни 

формулировки (манифестиращи приемане)

• =0.67 (Майка); =0.74 (Баща)

– Обща скала

• =0.71 (Майка); =0.72 (Баща)



Резултати

• Child Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ/C 

Child)

• Тествани са 6 различни факторни модела на два етапа:

• Етап 1: Изследователски факторен анализ

• 2 3-факторни модела с ортогонални и наклонени фактори

• 2 2-факторни модела с ортогонални и наклонени фактори

• Етап 2: Потвърдителен факторен анализ

• 2-факторен модел с ортогонални фактори

• 2-факторен модел с наклонени фактори

– Финален модел – йерархичен модел с 1 фактор от втори ред и 2 

фактора от първи ред при двете форми на въпросника

• Фактор 1 (биполярен) – „Приемане - Отхвърляне“ 

– =0.98 (Майка); =0.98 (Баща)

• Фактор 2 – „Контрол“

– =0.82 (Майка); =0.89 (Баща)



Резултати

• Adult parental acceptance-rejection questionnaire (PARQ/C 

Adult)
– Тествани са 3 различни факторни модела на два етапа:

• Етап 1: Изследователски факторен анализ

• 3-факторни модела с ортогонални фактори

• Етап 2: Потвърдителен факторен анализ

• 3-факторен модел с ортогонални фактори

• 3-факторен модел с наклонени фактори

– Финален модел – 3-факторен модел с ортогонални фактори

• Фактор 1 – „Приемане“ 

– =0.96 (Майка); =0.97 (Баща)

• Фактор 2 – „Контрол“

– =0.89 (Майка); =0.90 (Баща)

• Фактор 3 – „Отхвърляне“

– =0.95 (Майка); =0.96 (Баща)



Участие с други доклади (Н.Колчева, 
студенти)



Доклади

• Изнесени са 3 устни доклада

– Kolcheva, N. (2016, june). Perceived Rejection in Childhood and Risk 

of Depression and Anxiety in Adulthood. In: S. Gürmen (chair), 

Antecedents to Mental Health Problems in Adulthood (Paper Session 

4).

– Ilieva, L. & Koltcheva, N. (2016, june). Students’ Conduct and

Perceived Teachers’ Acceptance-Rejection and Control. In: N. 

Kolcheva (chair), Teachers, Schools, and Academic Issues (Symposium 

10).

– Ervantyan, M. & Koltcheva, N. (2016, june). Translation and 

Adaptation of the Intimate Partner Attachment Questionnaire (IPAQ) in 

Bulgaria. In: N. Kolcheva (chair), IPARTheory in Bulgaria (Symposium 

2).



Депресия и тревожност в зряла възраст

• 121 изследвани лица на възраст между 18-80 години (38 мъже и 82 

жени), клинична извадка 29 ИЛ с диагностицирана клинична 

депресия, гр. София, гр. В.Търново

• Като цяло получените резултати са в унисон с други емпирични 

изследвания, доказващи връзката между родителското отхвърляне и 

депресивни симптоми.

• Резултатите по скалите за отхвърляне са зачимо по-високи при хората 

с диагностицирана клинична депресия.

• Взаимовръзките между скалите приемане-отхвърляне и тревожността 

са значими само при групата ИЛ, при които няма изявена тревожност.

• Родителския контрол корелира положително и с тревожността и с 

депресията, но само при майката.

• Значими различия по отношение на контрола има между депресивни и 

недепресивни индивиди като стойностите при първите са по-високи.



Поведение на учениците и възприемано 

приемане-отхвърляне от учителя

• 57 деца, момчета 19, момичета 38, на възраст 9 – 11 г., 2 

училища в София

• Данни за надеждност

18

items

R.Rohner

(1987) 

R.Rohner

(1995)

L.Ilieva & N.Koltcheva

(2016)

TESC .95 .98 .91

29

items
R.Rohner (2004)

L.Ilieva & N.Koltcheva

(2016)

TARQ/C Child n/a .86



Поведение на учениците и възприемано 

приемане-отхвърляне от учител

• Положителна взаимовръзка между отхвърляне от учителя 

и поведенчески проблеми в клас (r=0,264, р=0,047)

• Отрицателна взаимовръзка между поведенчески проблеми

при учениците и техните академични постижения 

(r=-0,367, р =0,005)

• Отрицателна взаимовръзка между възприемането на 

отхвърляне от учителя на учениците и техните академични

постижения (r=-0,351, р=0, 007)



Превод и адаптация на въпросник за 

оценка на интимни отношения

• Intimate Partner Attachment Questionnaire (IPAQ), 

самооценъчен инструмент, 15 айтема

• Процедурата по превод на инструмента на български език

• 48 ИЛ, мъже 26, жени 22, възраст 18 – 33 г.

Тип на връзката

Значим друг 1 (2,1%)

Фигура на привързаност 47 (97,9%)



Приноси

• Популяризиране на научно-изследователската 

работа към ДКНП, НБУ

• Среща с представители на психологическата 

общност от различни страни

• Планиране на съвместни изследователски 

дейности

• Договори по Еразъм

– Португалия, Maia Institute for Higher Studies

– Гърция, University of Ioannina



Благодаря за вниманието !


