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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 отговарянето на 

обич.”

(цит. по Khaleque, 2002)



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, 2016)



IPAR Theory

• През 1970-те, ХХ в. –

създава първите инструменти за оценка на родителско-

приемане-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 приемане-

отхвърляне 



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 и вербално

• Универсалност на дименсията
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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?



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.“

(R.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, Kaleque, & Cournoyer, 2009; Rohner, 2015)



Личностова субтеория



Субтеория  за справянето

(coping subtheory)

Задава един основен въпрос:

1. 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?



Субтеория  за справянето

(coping subtheory)

• Процесът на справяне е най-малко развитата част на 
IPARTheory

• Справянето на индивида е функция от взаимодействието 
между Аз-а, другият и контекстът.

• Вероятността децата, които са отхвърлени да се справят 
добре се увеличава, ако са изложени на приемане от 
страна на обгрижващия



Субтеория  за справянето

(coping subtheory)

• Изследванията направени досега показват, че 
целеустременост, добре конструиран Аз и 
способност за деперсонализация подпомагат 
възрастните да се справят с преживяването на 
отхвърленост в детството.

„Справящите” се делят на 2 типа:

• „афективни”

• „инструментални”



Субтеория на социокултурните системи

(sociocultural systems subtheory)

Два въпроса:

1. Защо някои родители са топли, нежни и 

приемащи, а други са студени, агресивни, 

пренебрегващи и отхвърлящи?

2. 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?



Субтеория на социокултурните системи

(sociocultural systems subtheory)

Напр. общества, в които повечето от децата се отхвърлят Бог 
обикновено се възприема като отмъстителен и обратното 
(Rohner, 1975, 1986)



PAQ, Adult

• 117 изследвани лица на възраст между 20-

75 години (35 мъже и 82 жени) 

• гр. София

• Данните са събрани през 2016



PAQ, Adult

• Personality Assessment Questionnaire, Adult (PAQ Adult)

• Въпросникът е създаден през 1971 г.

• Автор Ronald Rohner

• Оценява личностова приспособимост / неприспособимост

• Скала за отговор - 4 - степенна ликертова скала

• 63 въпроса, 7 скали

Вярно е за мен Не е вярно за мен

почти 

винаги

понякога рядко почти 

никога



Скали на PAQ, Adult

Въпросникът съдържа 63 айтема:

• Враждебност / агресия 

– Враждебност,

– Вербална агресия, 

– Физическа агресия,

– Пасивна агресия

– Проблеми с контролирането на враждебност и агресия

• Зависимост, 

• Самооценка (негативна),

• Само-адекватност (негативна), 

• Емоционална неотзивчивост, 

• Емоционална нестабилност, 

• Мироглед (негативен)



PAQ, Adult

Превод

• 2 независими преводни версии

• Сравнение на преводните версии

• Консултация на превода с психолингвист с 

отлично владеене на английски език – доц. д-р 

Елена Андонова

• Съставяне на преводна версия

• Обратен превод от независим експерт

• Преглед на обратния превод от  R.Rohner

• Съставяне на окончателната преводна версия



Изследвани лица

Брой ИЛ %

Пол мъже 35 29,9

жени 82 70,1

Възраст 20-75 г. 117 100

Образование основно 2 1,8

средно 37 31,6

висше 77 65,8

няма данни 1 0,9



Изследвани лица

Брой ИЛ %

Семеен 

статус

Семеен/а / на 

семейна начала

74 63,2

Разведен/а 12 10,3

Вдовец/а 7 6,0

Не женен/

омъжвана

23 19,7

няма данни 1 0,9

Трудова 

заетост

Безработен / 

пенсионер

10 8,6

Трудово зает 98 83,7

Учащ 9 7,7



Описателна статистика

Скали
Преводна версия

Оригинален 

въпросник Min Max

Х SD Min Max Х SD Min Max

Враждебност 17.97 4.82 9 31 26.60 4.68 10 36 9 36

Зависимост 18.92 4.81 9 36 20.69 4.71 9 33 9 36

Самооценка 14.32 4.34 9 28 28.99 4.74 11 36 9 36

Само-адекватност 14.78 4.11 9 28 28.77 4.98 11 36 9 36

Емоционална 

неотзивчивост
16.56 4.63 9 29 25.94 4.99 14 36 9 36

Емоционална 

нестабилност
19.14 4.71 9 30 24.88 5.24 12 35 9 36

Мироглед 14.92 5.04 9 32 29.14 5.24 14 36 9 36

Общо 116.59 22.18 73 177 - - - - 63 252



PAQ, Adult

• Бал 130 – 75%

• Бал 158 – 96,9%

• Ниски, но не и много ниски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

Приспособяване 

 
252 

Неприспособяване 

158 



PAQ, Adult

Скали

α на Кронбах

(българска 

адаптация)

α на Кронбах

(оригинална 

версия, 1975 г.)

Враждебност/Агресия 0.723 0.73

Зависимост 0.749 0.79

Самооценка (негативна) 0.772 0.81

Само-адекватност 

(негативна)
0.722 0.83

Емоционална 

неотзивчивост
0.712 0.78

Емоционална нестабилност 0.729 0.83

Мироглед (негативен) 0.843 0.85

Общо 0.914 -



Изводи

• Доста по-ниски средни стойности по 

отделните скали и общия бал за българската 

извадка

• Много добра надеждност на скалите

• Допълнителни анализи

• Подобни айтеми



Взаимовръзка между 

психологическо (не)приспособяване и 

родителско приемане-отхвърляне

• Наличие на взаимовръзка

• При възрастните стойностите са по-ниски 

от тези при децата 

(r=0,43 – 0,50; r=0,50 – 0,56)

(Kaleque & Rohner, 2002; Rohner & Kaleque, 2010; 

Kaleque & Rohner, 2012)



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 R.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 … Не е вярно за …

почти 

винаги

понякога 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



Взаимовръзка между 

психологическо (не)приспособяване и 

родителско приемане-отхвърляне

Психологическо 

(не)приспособяване 

Приемане-

отхвърляне

Майка

r ,260**

p ,009

Приемане-

отхвърляне

Баща

r ,214*

p ,032

** p < 0.01, * p < 0.05

N = 100



Ретроспективно оценяване

• Какво си спомняме за взаимоотношенията с нашите 

родители, когато сме на 20, на 30, на 40 …

• Как се променят отношенията с родителите ни с времето?

• Как се променят отношенията с родителите ни при 

встъпване в нови социални роли (напр. родител)?

• Как субективната оценка за взаимоотношенията с нашите 

родители се променя през призмата на взаимоотношенията 

с други значими фигури в нашия живот?

• Културни различия

o Спомените ни се променят с възрастта

o Травмата от отхвърлянето в детска възраст може да се 

преодолее



Ретроспективно оценяване

• R.Rohner - над 50 г. изследвания, над 200 

000 ИЛ, потвържаване на тези 

взаимовръзки

• r = 0,62 - 300 ИЛ през период от 10 години, 

средно детство – юношеска възраст 

(D.Cournoyer, 1989, непубликувано)



Влияние на възрастта

Група Брой Процент

20-35 40 34,2

36-50 48 41,0

над 51 29 24,8



Възраст

Приемане-

отхвърляне, 

майка

Приемане-

отхвърляне, 

баща

20-35

П
си

х
о
л

о
г
и

ч
е
ск

о
 

(н
е)

п
р

и
сп

о
со

б
я

в
а

н
е
r ,521** ,219

p ,005 ,271

N 27 27

36-50
r ,087 ,174

p ,573 ,259

N 44 44

над 51

r ,444* ,319

p ,016 ,092

N 29 29

Взаимовръзка между 

психологическо (не)приспособяване и родителско 

приемане-отхвърляне

** p < 0.01, * p < 0.05



Прихологическа 

(не)приспособимост

F=0,108

p=0,898



Враждебност / агресия

F=2,246

p=0,110



Негативна самооценка

F=1,164

p=0,316



Приемане-отхвърляне, майка

F=4,803,

p=0,010



Приемане-отхвърляне, майка

F=1,984

p=0,143



Изводи

• Психологическа (не)приспособимост – не се 

наблюдават възрастови различия 

• Приемане-отхвърляне, майка – значими различия 

между отделните възрастови групи, обща скала, 

субскали

• Приемане-отхвърляне, баща – значими различия 

между отделните възрастови групи само по скала 

безразличие/пренебрежение



Бъдещи планове

• Събиране на данни с PAQ, Adult

• Анализ на факторната структура

• Анализ на скала Зависимост

• Изследване на възрастовите различия по 

отношение на психологическото 

(не)приспособяване и междуличностното 

приемане-отхвърляне

• Крос-културни сравнения



Благодаря за вниманието !


