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Резюме. Настоящият доклад има за цел да представи психометричните показатели на две новоконструирани скали, измерващи себеприемането и приемането от другите, които в значителна
степен могат да определят социалната адаптация или дезадаптацията на личността. Първата
скала оценява себеприемането или степента, в която личността се харесва и приема, а втората
– степента на приемане от другите, т.е. доколко ценена и уважавана от другите се възприема
личността. Скалите са приложени върху извадка от 393 лица на възраст от 18 до 72 г. (M = 31;
SD = 10). Въз основа на проведените анализи се установи съществуването на два фактора с
висока вътрешна консистентност. Посредством корелационен анализ се констатира умерена позитивна връзка между себеприемането и приемане от другите, а чрез регресионният анализ се
установи, че чувството за личностна значимост има умерено влияние върху чувството за общност. В този смисъл себеприемането е значимо условие за приемането от другите. Следователно,
ако личността приема своите позитивни и негативни страни, тя в значителна степен ще бъде
приета и ценена и от другите.
Ключови думи: приемане; себеприемане; приемане от другите (чувство за общност); емоционални
процеси.
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