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IPAR Theory
• Ronald P. Rohner, Ph.D.
(University of Connecticut, USA)
• През 1960-те, ХХ в. – кроскултурно изследване
Вдъхновение:
• Coleman (1956) „като цяло,… отхвърлените деца са
боязливи, несигурни, търсещи внимание, ревниви,
враждебни и самотни. Много от тези деца в по-късна
възраст имат проблеми с изразяването и отговаряне на
обич.”
(цит. по Khaleque, 2002)

• Универсалност на дименсията „Топлина“

IPAR Theory
• През 1970-те, ХХ в. –
създава първите инструменти за оценка на родителскоприемане-отхвърляне, крос културни изследвания
• 1980-те представя своята концепция за теорията
• 1999 - смяна на парадигмата - от родителско
приемане-отхвърляне към междуличностно приемане
и отхвърляне
• 2014 – смяна на наименованието – от PAR Theory
IPAR Theory теория за междуличностно приеманеотхвърляне

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 са взаимосвързани с
междуличностното приемане и отхвърляне.“
(Rohner, 1986, 2004;
Rohner & Rohner, 1980, Rohner, 2015)

Дименсията “Топлина”
• Приемането и отхвърлянето са
двата края на дименсията „Топлина”
Приемане

• Дименсията „Топлина” – качеството на
емоционалната връзка между родителите и
техните деца, родителите изразяват своите
чувства физически и вербално

Отхвърляне

Дименсията “Топлина”
Междуличностно приемане
Топлина/
обич

Физ.
целувам,
прегръщам,
гушкане
и др.

Враждебност/
Агресия

Верб.
хваля,
казвам
мили неща
за/на и др.

Физ.
удрям,
ритам,
шляпам,
бутам,
щипя.

Междуличностно отхвърляне
Безразличие/
Пренебрежение

Неидентифицирано отхвърляне

Верб.
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.

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?

3. Кое е това, което
дава възможност на
някои деца и
възрастни
емоционално да се
справят поефективно,
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?

2. До каква степен
последиците от
отхвърлянето в
детството продължават и
в зряла възраст?

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?

Личностова субтеория
• Родителското приемане-отхвърляне има огромно влияние
при формиране на личността на детето през целия му
живот.
„Хората са развили устойчива, биологически основана емоционална
потребност за позитивно отношение от хората, които са най-значими за
тях. Тази потребност включва емоционално желание, копнеж
(независимо дали е съзнаван или не) за комфорт, подкрепа, грижа,
загриженост, обгрижване и др. под. В зряла възраст тази потребност
става по-комплексна и диференцирана и включва и желание (осъзнато
или не) за позитивно отношение от хора, чието мнение се смята за важно.
Хора, които най-добре могат да удовлетворят тази потребност при децата,
обикновено са техните родители, но броят на значимите други при
юношите и хората в зряла възраст се увеличава.“
(Rohner, 2015)

Личностова субтеория
• Възприемането на родителското приемане или
отхвърляне от децата (и от майката, и от бащата)
е свързано с психологическото им
приспособяване независимо от етнос, културна
принадлежност, раса, език, местоживеене и
др.под.
• Спомените за възприемането на родителското
приемане-отхвърляне (и от майката, и от бащата)
при възрастните са свързани с
психологическото им приспособяване,
подобно на това в детска възраст, често
в по-слаба форма.

Личностова субтеория
• При наличие на отхвърляне от значимите фигури има
тенденция към развитие на специфични поведенчески,
емоционални и когнитивни диспозиции като:
(1) гняв, враждебност, агресия, пасивна агресия или
проблеми със справянето с враждебността и агресията,
(2) зависимост или защитна независимост,
(3) негативна самооценка,
(4) негативна само-адекватност,
(5) емоционална нестабилност,
(6) емоционална неотзивчивост,
(7) негативен мироглед.

Личностова субтеория
• Тези диспозиции „оцветяват” начинът, по който човек
възприема, конструира и реагира на всичко около себе си,
включително и във всичките си междуличностни
взаимоотношения.
• Веднъж създадени, менталните репрезентации за Аз-а,
значимите други, света, оказват влияние върху цялостния
живот на човека.
• Възприеманото отхвърляне от родителите или от другите
значими фигури е свързано с:
(1) Тревожност
(2) Несигурност
(3) „Изкривени“ ментални репрезентации
(Rohner, 1986, 2004;
Rohner, Kaleqeu, & Cournoyer, 2009)

Личностова субтеория

Депресия
• Депресивните разстройства са сред най-разпространените
психични разстройства.
• СЗО - над 300 милиона души в света на различни възрасти
• Националния център по обществено здраве и анализи 6,2% от българите страдат от депресия.
• При 50% от пациентите с диагноза депресивно
разстройство състоянието се хронифицира.
• При една трета от пациентите се получава рецидив в
рамките на една година.
• СЗО прогнозира, че към 2020 г. депресията ще заеме второ
място сред причините за инвалидност и смъртност на
хората по целия свят.

Депресия
• Хора от всякаква възраст и социални слоеве.
• Промяна в настроението или афекта, обикновено към
потиснатост (с или без придружаваща тревожност) или
към приповдигнатост.
• Депресивните разстройства обикновено се разглеждат в
спектър и “варират значително по тежест, честота и
продължителност - от изживяването на нормална депресия
– преходен период на тъга и умора обикновено в отговор
на ясно идентифицируеми стресори до редица прояви,
включително психотична депресия, при които човек не
само страда от тъга и отчаяние, но може да загуби контакт
с реалността”.
(Корсини, 1998)

Депресия
Обхваща хора от всякаква възраст и социални слоеве.
Симптоми (МКБ-10, 2003):
• Чувство на тъга
• Загуба на интереси
• Намаление на енергията, уморяемост, спад на
активността
• Силна умора
• Нарушения в концентрацията и вниманието
• Понижена себеоценка и себенеувереност
• Идеи за виновност и безполезност
• Равнодушно или песимистично възприемане на бъдещето
• Мисли или действия за себеувреждане или самоубийство
• Нарушен сън
• Понижен апетит
• И др.

Депресия
• Причина за депресията - множество фактори –
най-общо биологични (генетични,
невромедиаторни) и на средата.
• Родителското отхвърляне е един от най-често
споменаваните фактори на средата.

Приемане-отхвърляне и депресия
• Родителското отхвърляне и други форми на
междуличностно отхвърляне е установено, че са
свързани както с депресивност и неклинична
депресия, така и с клинична депресия. Изследвания
сред различни етнически групи.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rohner, 2015;
Rohner, Britner, 2002;
Crook, Raskin, & Eliot, 1981; - African Americans
Greenberger & Chen, 1996; - Asian Americans
Belsky & Pensky, 1988; - European Americans
Jacobson, Fasman, & DiMascio, 1975;
Whitbeck, Conger, & Kao, 1993;
Whitbeck, Hoyt, Miller, & Kao, 1992;
Dumka, Roosa, & Jackson, 1997. - Hispanic Americans

Приемане-отхвърляне и депресия
• Възприеманото отхвърляне е установено, че
е свързано с депресията. Изследвания в
различни страни по света.
•
•
•
•
•
•
•

Германия, Унгария, Италия (Richter, 1994),
Швеция (Perris et al., 1986; Richter, 1994),
Турция (Erkman, 1992),
Австралия (Parker, 1983a; Parker, Kiloh, & Hayward, 1987),
Китай (Chen, Rubin, & Li, 1995),
Египет (Fattah, 1996; Hassab-Allah, 1996; Salama, 1990),
и др.

Приемане-отхвърляне и депресия
• Различни лонгитюдни изследвания свидетелстват
за това, че възприеманото родителско отхвърляне
в детството има тенденция да предхожда
развитието на депресивни симптоми в юношеска
и зряла възраст.
•
•
•
•
•
•

Chen, Rubin & Li, 1995;
Ge, Best, Conger, & Simons, 1996;
Ge, Lorenz, Conger, Elder, & Simons, 1994;
Lefkowitz & Tesiny, 1984;
Peterson, Sarigiani, & Kennedy, 1991;
Robertson & Simons, 1989.

Приемане-отхвърляне и депресия
• Влиянието на бащата е не по-малко значимо от
влиянието на майката при развиването на
депресивна симптоматика при юноши и в зряла
възраст.
• Rohner, 1998;
• Rohner, Veneziano, 2002;
• Rohner, 2015.

Приемане-отхвърляне и депресия и
тревожност

Родителско
отхвърляне

гняв, враждебност, агресия,
зависимост,
негативна самооценка,
негативна само-адекватност,
емоционална нестабилност,
емоционална неотзивчивост,
негативен мироглед
тревожност, несигурност

Депресия

„Изкривени“ ментални репрезентации

Отхвърляне и депресия – A.Beck
(Beck, 1976; Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979)

„негативни вярвания за себе си,
света и бъдещето“

Възприемано
отхвърляне

негативна самооценка
Незначителност
малоценност
„Изкривени“ ментални
репрезентации

Депресия

Приемане-отхвърляне и депресия
• Влияят много социални и психологически фактори.
• Някои от тях, обаче, също са опосредствани от
родителското отхвърляне – семеeн контекст (Roberson &
Simons, 1989), ниска семейна кохезия (Felner et al., 1995),
сексуално и физическо насилие (Wind & Silvern, 1994),
негативни житейски събития (Felner et al., 1995; Ge et
al., 1994), икономически затруднения (Felner et al., 1995).
• Родителското отхвърляне – по-базисен механизъм, който
е отговорен директно и индиректно за развиването на
депресивни симптоми при деца, юноши и възрастни.

Приемане-отхвърляне и депресия
и тревожност
• Огромен набор от изследвания, различни
парадигми
• Все още не се знае какви са механизмите зад тези
взаимовръзки

• Малко изследвания по отношение на родителско
отхвърляне и тревожност
• Малко изследвания по отношение на връзката
родителски контрол и депресия и тревожност
• Засилен интерес към влиянието на бащата

Приемане-отхвърляне и депресия и
тревожност
• 121 изследвани лица на възраст между 1880 години (38 мъже и 82 жени)
• гр. София, гр. В.Търново

• Изследването е проведено в периода
07.2013 – 05.2014

PARQ/C Adult
• Parental Acceptance-Rejection Questionnaire / Control, Adult
(PARQ/C Adult), версия за майката и бащата
• Оригиналната версия на въпросника е създадена през 1971
г. от Rohner
• През 1997 г. е добавена и скалата Контрол и така е съставен
Въпросникът за родителско приемане-отхвърляне/контрол PARQ/C
• Автор Ronald Rohner, адаптиран за България
• Оценяват ретроспективно приемането-отхвърлянето в
детството от своите родители (7-12 г.)
• Скала за отговор - 4 - степенна ликертова скала
• 73 въпроса, 5 скали
Вярно е за …
почти
винаги

понякога

Не е вярно за …
рядко

почти
никога

Скали на PARQ/C Adult
• Въпросникът съдържа 73 айтема - четири аспекта на
родителско приемане-отхвърляне и скала контрол:
• Топлина/Обич - се отнася до взаимоотношенията между родител
и дете, в които родителите се възприемат като безрезервно даващи
обич, не е задължително това да е демонстрирано силно

• Агресия/Враждебност - индивидът вярва, че неговият родител
е гневен, жесток или недоволен от него или смята, че има намерение
да го нарани физически или вербално

• Пренебрежение/Безразличие - индивидът възприема
родителя си като незагрижен и незаинтересован от него

• Неидентифицирано отхвърляне - индивидът възприема
родителя си като отхвърлящ, но когато изразяването на отхвърлянето
не е ясно изразено като враждебно, агресивно или пренебрегващо.

• Контрол - опитите на родителя да регулира, контролира или
ръководи поведението на детето си

PARQ/C Adult
Скали

α на

Скали

α на

Форма за майката

Кронбах

Форма за бащата

Кронбах

Общо

0.879 Общо

0.896

Топлина/Обич

0.973 Топлина/Обич

0.979

Враждебност/Агресия

0.958 Враждебност/Агресия

0.969

Безразличие/

0.946 Безразличие/

0.965

Пренебрежение
Неидентифицирано
отхвърляне
Контрол

Пренебрежение
0.914 Неидентифицирано

0.948

отхвърляне
0.923 Контрол

0.917

PARQ/C Adult
скала

α на Кронбах

α на Кронбах

α на Кронбах

(оригинална версия

(българска

(настоящо

на PARQ (1975 г.)

адаптация)

изследване)

няма данни

0.977

0.879

Топлина/Обич

0.95

0.988

0.973

Враждебност/Агресия

0.93

0.958

0.958

Безразличие/Пренебрежение

0.88

0.956

0.946

Неидентифицирано

0.86

0.920

0.914

между 0.48 и 0.91*

0.972

0.923

Adult PARQ/C mother

отхвърляне
Контрол

* Забележка: по данни от мета-анализ (Rohner, 2005)

Adult PARQ/C father

няма данни

0.862

0.896

Топлина/Обич

няма данни

0.962

0.979

Враждебност/Агресия

няма данни

0.931

0.969

Безразличие/Пренебрежение

няма данни

0.922

0.965

Неидентифицирано

няма данни

0.832

0.948

няма данни

0.884

0.917

отхвърляне
Контрол

Самооценъчни скали за депресия и
тревожност на Zung
• Самооценъчни скали за депресия и
тревожност на Zung
• Адаптация за България, А.Кокошкарова, 1984
• Всяка скала е от по 20 айтема
• 4 степенна скала за отговор
никога
понякога
или рядко
1

2

често

много
често
винаги

3

4

Самооценъчни скали за депресия и
тревожност на Zung

скала

α на Кронбах

α на Кронбах

(оригинална версия

(настоящо

на PARQ

изследване)

Депресия - SDS

0.988

0.832

Тревожност - SAS

0.977

0.882

Изследвани лица
Брой ИЛ
Пол

мъже
жени
Възраст
18-80 г.
Образование
средно
висше
Трудова заетост
безработни
работещи
учащи
Норма-патология недепресивни
депресивни

38
82
121
44
76
21
81
16
92
29

Изследвани лица

Приемане-отхвърляне и депресия и
тревожност
Хипотези
• Очакваме отрицателни корелации между скалите за родителското
приемане (топлина/обич) от страна и на двамата родители и
наличието на повишена депресивност или тревожност.
• Очакваме положителни корелации между скалите за
родителското отхвърляне (агресия/враждебност,
безразличие/пренебрежение, неидентифицирано отхвърляне) от
страна и на двамата родители и наличието на повишена
депресивност или тревожност.
• Очакваме статистически значима разлика по скалите за
родителско отхвърляне между хората без депресия и с изявена
депресия, като при последните стойностите ще са по-високи.
• Очакваме положителна взаимовръзка между родителски контрол
и тревожност и депресия.

Приемане-отхвърляне и депресия и
тревожност, майка
Майка
Топлина/
Обич
Враждебност/
Агресия
Безразличие/
Пренебрежение

r
p
r
p
r
p
Неидентифицирано r
отхвърляне
p
Контрол
r
p
** p < 0.01, * p < 0.05

Тревожност Депресия
-,348**
-,339**
,000
,000
,339**
,418**
,000
,000
,398**
,375**
,000
,000
,431**
,490**
,000
,000
,215*
,316**
,018
,000

Приемане-отхвърляне и депресия и
тревожност, баща
Баща
Топлина/
Обич
Враждебност/
Агресия
Безразличие/
Пренебрежение

r
p
r
p
r
p
Неидентифицирано r
отхвърляне
p
Контрол
r
p
** p < 0.01, * p < 0.05

Тревожност Депресия
-,357**
-,489**
,000
,000
,232*
,475**
,011
,000
,442**
,535**
,000
,000
,334**
,517**
,000
,000
-,045
,172
,622
,060

Приемане-отхвърляне и депресия,
майка
Майка
Топлина/
Обич
Враждебност/
Агресия
Безразличие/
Пренебрежение

r
p
r
p
r
p
Неидентифицирано r
отхвърляне
p
Контрол
r
p
** p < 0.01, * p < 0.05

Недепресивни
(92)

Депресивни
(29)

-,250*
,016
,187
,074
,326**
,001
,312**
,002
,042
,690

-,263
,168
,508**
,005
,175
,365
,522**
,004
,303
,110

Приемане-отхвърляне и депресия,
баща
Баща
Топлина/
Обич
Враждебност/
Агресия
Безразличие/
Пренебрежение

r
p
r
p
r
p
Неидентифицирано r
отхвърляне
p
Контрол
r
p
** p < 0.01, * p < 0.05

Недепресивни
(92)

-,228*
,030
,300**
,004
,286**
,006
,293**
,005
-,006
,956

Депресивни
(29)

-,027
,889
-,004
,985
,025
,898
-,023
,906
,164
,397

Приемане-отхвърляне и депресия,
майка
Майка

депресивни/
недепресивни

N

Средна
стойност

SD

t

p

Топлина/
Обич

недепресивни 92

65,337

депресивни

13,936 3,133

29

54,828

20,576

Враждебност/
Агресия

недепресивни 92

25,054

депресивни

29

37,793

10,370 -5,523 ,000
12,208

недепресивни 92
Безразличие/
Пренебрежение
депресивни
29

23,544

Неидентифици- недепресивни 92
рано отхвърляне
депресивни
29

16,598

недепресивни 92

34,196

депресивни

45,138

Контрол

29

31,241
24,448

,002

9,175 -3,395 ,001
14,429

6,973 -5,300 ,000
6,900
8,567 -6,135 ,000
7,722

Приемане-отхвърляне и депресия,
баща
Баща

депресивни/
недепресивни

N

Средна
стойност

SD

t

p

Топлина/
Обич

недепресивни 92

64,484

депресивни

14,225 9,863

29

33,897

15,523

Враждебност/
Агресия

недепресивни 92

22,714

депресивни

29

41,621

14,527

недепресивни 92
Безразличие/
Пренебрежение
депресивни
29

24,725

9,395 -11,580 ,000
11,322

Неидентифици- недепресивни 92
рано отхвърляне
депресивни
29

15,000
29,793

5,933 -10,648 ,000
8,108

недепресивни 92

32,956

депресивни

8,762 -2,990

39,172

Контрол

29

49,138

9,488 -8,137

12,401

,000

,000

,003

Приемане-отхвърляне и тревожност,
майка
Майка
Топлина/
Обич
Враждебност/
Агресия
Безразличие/
Пренебрежение

r
p
r
p
r
p
Неидентифицирано r
отхвърляне
p
Контрол
r
p
** p < 0.01, * p < 0.05

Тревожност –
липса (103)

-,232*
,018
,324**
,001
,271**
,006
,334**
,001
,280**
,004

Тревожност –
изразена (18)

-,278
,263
,007
,978
,393
,106
,235
,349
-,182
,470

Приемане-отхвърляне и тревожност,
баща
Баща
Топлина/
Обич
Враждебност/
Агресия
Безразличие/
Пренебрежение

r
p
r
p
r
p
Неидентифицирано r
отхвърляне
p
Контрол
r
p
** p < 0.01, * p < 0.05

Тревожност –
липса (103)

-,218*
,027
,212*
,032
,282**
,004
,268**
,007
,127
,203

Тревожност –
изразена (18)

-,111
,662
-,116
,647
,227
,364
-,047
,853
-,251
,316

Приемане-отхвърляне и
тревожност и депресия

• Като цяло получените резултати са в унисон с други
емпирични изследвания, доказващи връзката между
родителското отхвърляне и депресивните симптоми.
• Резултатите по скалите за отхвърляне са зачимо повисоки при хората с диагностицирана клинична
депресия.

Приемане-отхвърляне и
депресия и тревожност
• Потвърждават се очакваните взаимовръзки между
родителско приемане-отхвърляне и тревожност.
• Взаимовръзките между скалите приемане-отхвърляне и
тревожността са значими само при групата, която няма
тревожност, но не се проявяват при групата с изявена
тревожност.
• Parker (1979) – майчината грижа е свързана само с
депресивните, но не и с тревожните симптоми

Приемане-отхвърляне и
депресия и 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.

Приемане-отхвърляне и
депресия и тревожност
• Взаимовръзката между отхвърлянето и депресията е
сложна.
• Някои изследователи предполагат, че междуличностното
отхвърляне води до депресия (Lefkowitz & Tesiny, 1984;
Panak & Garber, 1992),
• Други предвиждат, че депресията увеличава вероятността
да бъдеш отхвърлен (Burchill & Stiles, 1988; Hokanson &
Butler, 1992),
• Трети дори допускат порочен цикъл на отхвърляне и
депресия (Coyne, 1976)

Приемане-отхвърляне и
депресия и тревожност
• Ретроспективно се оценява отношението на
майката и бащата
• Влияние и на физиологични и генетични фактори
• Повечето изследвания са корелационни, срезови

• Малка клинична извадка от пациенти с
диагностицирана депресия
• Малко участници с изразена тревожност

Приемане-отхвърляне и
депресия и тревожност
• Допълнително оценка на полови различия
• Разширяване на изследването с хора с изразена
тревожност и депресивна симптоматика
• Мястото на конструктът тревожност
• Програми за превенция,
• Работа с родители и деца

“Изглежда, че преживяването на отхвърляне
от фигурата на привързаност има
неизменен ефект върху развитието и
психологическото приспособяване, от което
и да е друго преживяване.”
R.Rohner

Благодаря за вниманието !

