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Резюме. Целта на настоящата разработка е да изследва взаимовръзката между възприеманото
майчино и бащино приемане-отхвърляне и психологическото приспособяване на възрастни в средна зряла възраст.
Извадката се състои от 284 изследвани лица на възраст между 40 и 60 години (Х = 47,26,
SD = 3,71). Извадката не е балансирана по пол (260 жени (91,5%) и 24 мъже (8,5%). По-голяма
част от участниците са българи (275; 96,8%), с висше образование (230; 81%), трудово заети
(221; 77,8%). Повечето са семейни или в съжителство с партньор (216; 76%).
Методите на изследване са Въпросник за родителско приемане-отхвърляне (версия за майката
и версия за бащата), Личностен въпросник за психологическо приспособяване, както и лист за
демографски данни.
Резултатите показват, че както възприетото майчино приемане-отхвърляне, така и бащиното, се асоциират с психологическото приспособяване на индивидите в средна зряла възраст. Тези
взаимовръзки обаче са много различни във възрастов план. При 40-годишните както майчиното,
така и бащиното отношение са взаимосвързани с психологическото приспособяване, докато при
50-годишните значение има само отношението на майката, но не и на бащата. Значими предиктори за психологическото приспособяване на 40-годишните са както възприетото отношение на
майката, така и на бащата, докато при 50-годишните значимо влияние има само възприетото
отношение на майката. Тези резултати се интерпретират в рамките на теорията за междуличностно приемане-отхвърляне. Те поставят редица въпроси за ролята на родителите и влиянието
им върху личността на зрелия индивид.
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