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Резюме
Настоящата статия разглежда един основен и съществен проблем, свързан с нагласите и потребностите на хората в междуличностен
и професионален аспект. В теоретичната постановка са разгледани няколко важни психологически компонента в процеса на
самооценката на една личност и оценката й за обкръжаващите я други личности, а именно: приемане на другите, чувство за приетост
и потребност от одобрение. В теоретичния обзор се проследяват половите различия и проявите на приемане и чувство за приетост
на работното място. В статията са представени емпирични данни за степента на приемане на другите и чувството за приетост от
другите, както и стремежът да бъдеш приет от другите, при представители на подпомагащи, педагогически и
административно-икономически професии, както и неквалифициран персонал. Целите на емпиричното изследване са да се разкрие
връзката между изследваните конструкти и да се открият значимите различия между представителите на четирите групи професии.
За постигането на заложените цели са подбрани и приложени следните методики: в изследване 1 - тестовете на У.Фей „Приемане
на другите” и „Как се чувствам приет от другите”, а в изследване 2 - скала за мотивация за одобрение на Краун и Марлоу. Резултатите
показват значими различия по приемане на другите и чувство за приетост между неквалифицираните работници и представителите
на подпомагащи и административно-икономически професии, но няма значими различия по стремеж към приемане от другите между
четирите професионални групи.
Ключови думи: приемане на другите, мотивация за одобрение

Abstract
This paper deals with an important issue related to the human attitudes and needs in interpersonal and professional aspects. The theoretical
part deals with several psychological components of the self-esteem and esteem of the others – acceptance of the others, feeling of being
accepted, need for approval. Some gender differences in manifestations of acceptance and feeling of being accepted at the workplace are
discussed. This article presents some empirical data for the degree of acceptance of others, feeling of being accepted and the strive for being
accepted among the representatives of helping, pedagogical, administrative and economic occupations, as well as non-qualified workers.
The goals of the study were to reveal the interdependency between these constructs and to be found some significant differences between
the representatives of the four groups of occupations. The methods of the first study were W. Fey’s scales “Acceptance of others”, and “How
do I feel accepted by others”. The method of the second study was Crown and Marlowe Scale for Social Desirability. The results indicated
some significant differences in acceptance of others and feeling of being accepted between the non-qualified workers and the representatives
of helping, administrative and economic occupations. There were not any significant difference in strive for being accepted between the four
occupational groups.
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При междуличностните комуникации на работното място човек се стреми да представи себе си така, че
другите да го одобрят и възприемат като ефективен специалист. Той осъзнава някои свои личностни
особености и част от тях представя по определен начин пред другите хора (публична личност), като се
стреми да скрие други свои качества, мнения (частна личност). Въпреки това, човек не може да контролира
напълно своите комуникации във всеки един момент. Обикновено трудно контролира невербалното си
изразяване и не си дава сметка за начина, по който другите го възприемат (сляпо петно), а също така не
познава несъзнаваната част на своята психика (Stoitzova, 1998). Начинът, по който се осъществяват
междуличностните комуникации на работното място е свързан с приемането на другите, чувството за
приетост и стремежът за приемане от тях.

Приемане на другите
Позитивните нагласи към другите, изразени в активни действия, представляват приемането на другите
(Flunger & Ziebertz, 2010). Приемането се отнася до броя силни позитивни връзки (положителни чувства
към другите, желание да бъде с другите, приятелско харесване), които индивид поддържа с другите членове
на групата (Bukowski, Sippola, Hoza, & Newcomb, 2000). Приемането на другите означава проявяване на
интерес към тях, желание да им услужиш (Rigby, 1986, p. 495). Приемането на другите се свързва със
социална компетентност (Nyberg, Henricsson, & Rydell, 2008), с дружелюбност (Hurley, 1991).
Колкото повече другите индивиди се доближават до концепцията за Аз-идеално на конкретен човек, толкова
в по-голяма степен той ги приема (Zuckerman, Baer, & Monashkin, 1956). Различията предизвикват завист
и омраза (Klincharski, 2007, p. 89). За подобряване приемането на различните, е необходим контакт с тях,
включване в съвместни дейности за дълъг период от време (Willison & Ruane, 1995).
Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на разнообразието, способност да можеш или
да бъдеш склонен да приемеш поведението на другите, търпение и уважение към мнението на другия
(Gercheva-Nestorova, 2010, p. 42, p. 45). Нетолерантните хора не уважават хората с различни качества.
Толерантните хора уважават социалното разнообразие (Corneo & Jeanne, 2009).
Степента на социално приемане се изразява чрез проявяваната социална дистанция – желанието за
контакт с определени лица и групи (Morgan, 2006). Социалната дистанция като конструкт по-скоро изразява
приемането на групи от хора, отколкото на отделни индивиди.
Приемане на другите от лидери и членове на групи
Членовете на групи приемат другите в по-малка степен, отколкото ги приемат лидерите на малките групи
(Hurley, Feintuch, & Mandell, 1991. Когато членовете на групата оценяват, че лидерите им приемат другите
хора във висока степен, групата има по-високи резултати (Hurley & Rosenberg, 1990). Членовете на малки
групи в голяма степен приемат лидерите на групата (Hurley, 1996).
Приемане на другите при представители на различни професии
Емоционалната интелигентност включва приемане на другите (Lopes et al., 2004). Високата емоционална
интелигентност корелира положително с конвенционални (присъщи на офис служители), артистични и
предприемачески интереси (Stoyanova, 2010). Терапевтите имат висока емоционална интелигентност
(Brackett & Mayer, 2003; Schutte et al., 1998). Мениджърите (Weinberger, 2002; Emin, 2010), училищните
психолози (Constantine & Gainor, 2001) имат висока емоционална интелигентност. Според концепцията на
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К. Роджърс ролята на психолога-терапевт е да показва одобрение и приемане на другите в терапевтичния
процес, за да може клиентът да бъде самия себе си (Rogers, 1997, p. 149, p. 226). Можем да предположим,
че представители на подпомагащите професии (психолози, терапевти) и представители на
икономическо-административни професии (мениджъри, офис-служители, икономисти) приемат другите
във висока степен.
Полови различия в приемането на другите
Жените в по-голяма степен от мъжете приемат другите поради социализацията, в която жените са
възпитавани в грижовност и взаимозависимост, а мъжете – в по-голяма агресивност и съревнователност
(Mills, McGrath, Sobkoviak, Stupec, & Welsh, 1995); Hurley, 1991. Жените в по-малка степен забелязват някои
недостатъци в личностните качества на другите като твърдоглавие, егоизъм, самодоволство, в сравнение
с мъжете. Жените в по-голяма степен приемат морала на другите (Stoyanova, 2007, p. 290). Мъжете в
по-голяма степен са склонни да жертват своето благополучие и лични успехи за приятелите си в сравнение
с жените. Мъжете се чувстват по-обвързани с приятелите си, а жените са по-отговорни към своето
семейство, отколкото към приятелите си (Stoyanova & Ribka, 2006, p. 164).
Мъжете са по-силно мотивирани от потребността за постижение, успех, а жените – за афилиация (приемане).
Момичетата се чувстват по-приемани от момчетата (Klincharski, 2007, p. 125).
Чувство, че си приет от другите
Обикновено човек, който в голяма степен приема другите, също така в голяма степен се чувства приет от
тях. Човек се чувства в по-голяма степен приет от другите, когато е толерантен към другите и приема
различията в мненията с тях (Stoyanova, 2007, p. 293). Чувството за приобщеност дава по-голяма увереност
и самочувствие (Vancheva, 2006, p. 278). Когато индивидът счита, че е позитивно приеман и желан, а
действителността рязко се разминава с представите му за себе си, може да се стигне до депресия (Yonchev,
2004, p. 83).
Чувство, че си приет от другите в работна среда
Стремежът към перфекционизъм в работата се свързва със страх да не загубиш одобрението и приемането
от другите (Stoeber & Childs, 2010).
Чувството как си приет от другите повлиява намерението да действаш неетично в работно обкръжение.
Ако смяташ, че другите не одобряват, приемат за неетично дадено поведение, е малко вероятно да го
извършиш (Wilson, 2008).
Стремеж да бъдеш приет от другите – мотивация за одобрение и социална желателност
Социалната желателност е потребност от одобрение и готовност на индивида да се държи по социално
адекватен, приемлив начин. Лицата с висока потребност от одобрение са особено чувствителни към
оценките на другите и се стремят да получават положителни оценки (Paspalanova, 1985, pp. 6-7). Социалната
желателност е стремеж дадено лице да реализира социално приемливо действие при определени
обстоятелства, да изпълни социалните норми в определена социална роля, да е уверено в това, че е
желано от другите (Levterova & Gerganov, 2008, p. 385), да избегне критика и да получи похвала (Hebert et
al., 1997). Социалната желателност е потребност от социално приемане, и вярването, че това може да се
постигне чрез културно приемливи и подходящи поведения (Hicks, 1964, p. 24).
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Минималисткият подход приема, че високата социална желателност означава, че е безполезно да се
интерпретират резултатите на лица по личностни въпросници. Това схващане е доразвито и се приема,
че високи резултати по скала „Лъжа” са свързани с особености на характера (нечестен характер) (Paulhus,
2002, p. 53). Някои лица съобщават нереалистично позитивни описания на себе си, в които изглежда са
убедени. Други лица съзнателно и преднамерено изопачават описанието на себе си, за да заблудят други
хора (Paspalanova, 1985, p. 4; Paulhus, 2002, p. 56).
Мотивацията за одобрение се променя в зависимост от отдръпването и предоставянето на одобрение,
нараства при лишаване от одобрение и намалява с получаването на прекомерно одобрение (Eisenberger,
1970).
Мотивация за одобрение в работна среда
Налице са данни както най-общо за влиянието на мотивацията за одобрение върху поведението на
работното място, така и конкретни данни за прояви на мотивацията за одобрение при представители на
различни професии.
Във връзка с междуличностните отношения, зависимите от одобрение хора опитват да потиснат
враждебността (Crowne, 1983). С нарастването на социалната желателност нарастват приятността и
добросъвестността (Joshi & Thingujam, 2009; Kell, 2009). Други изследователи съобщават, че въпреки
добросъвестността, на хората с висока потребност от социално одобрение им липсва независимост в
съжденията, дезорганизирани са (Hicks, 1964, p. 29).
Хората с висока мотивация за одобрение се повлияват по-силно от награди, а хората с ниска мотивация
за одобрение се повлияват по-силно от наказания (Schill, 1966). Хората с ниска мотивация за одобрение
не се нуждаят от похвалите и себедоказване пред околните и това им позволява да работят по-бързо и
съсредоточено върху поставените им задачи. Те са по-концентрирани в изпълнението и не се разсейват
от присъствието на заобикалящите ги (Georgieva, 2011).
Високата социална желателност е свързана с висока потребност от постижение, тъй като стремежът на
личността към високи постижения е донякъде възприеман като социална норма, към която човек трябва
да се придържа (Nikolov, 1992, p. 15). Обаче професионалната насоченост опосредства тази връзка по
данни на други автори. Потребността от одобрение на украински студенти от художествени специалности
негативно корелира с потребността им за постижение. Потребността от одобрение на украински студенти
по предучилищна педагогика корелира положително с потребността им от постижение (Boldireva, 2007, p.
24).
По отношение на проявите на мотивация за одобрение при представители на някои професии е установено
например, че:
Доброволците имат по-висока мотивация за одобрение (McDavid, 1965).
Високата социална желателност се свързва с ниска степен на отричане на тревога от смърт сред
медицински сестри (Martin, 1982).
При работещи над 40 годишна възраст с различни професии (учители, икономисти, психолози,
охранители) високата мотивация за одобрение се свързва с екстраверсия, висок невротизъм и нисък
психотизъм (Georgieva, 2011).
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Принадлежността към специфична професионална група като например педагози, юристи и др. е
свързана с по-високи резултати по социална желателност, измерена със скала Лъжа на MMPI (Bardov,
2008, p. 204).
Литературният обзор показа почти пълна липса на данни за приемане на другите от представители на
различни професии. Данните по отношение на това как човек се чувства приет от другите се отнасят до
общи работни ситуации и не са специфицирани за отделни професии. Повече данни има по отношение
стремежа да бъдеш приет от другите сред представители на някои професии. Във връзка с това издигаме
хипотезата, че преподаватели, работещи в сферата на администрацията и икономиката, представители
на подпомагащите професии и неквалифицирани работници ще се различават значимо по това как приемат
другите, как се чувстват приети от другите и стремежа им към одобрение, приемане от другите. Тази
хипотеза ще проверим в две изследвания.

Изследване 1
Приемане на другите и чувство за приетост от другите при преподаватели, служители и ръководен персонал
в сферата на администрацията и икономиката, представители на подпомагащите професии и
неквалифицирани работници
Методика на изследването
Тестът за приемане на другите се състои от 20 айтема, като възможните отговори са по пет – степенна
скала: от почти винаги до много рядко(α=0,71).
Teстът за приемане на другите има три субскали: Приемане на успехите на другите (α=0,7571); Приемане
на морала на другите (α=0,7711) и приемане на различията на другите (α=0,7397).
Тестът „Как се чувстваш приет от другите” се състои от пет айтема като възможните отговори са по пет –
степенна скала: от почти винаги до много рядко. α=0,7161 (Stoyanova, 2007, pp. 266-293; Stoyanova,
Stoyanova, & Naydenova, 2006).
Изследвани лица
Изследването е проведено от януари до декември 2011 г. Изследвани са 155 лица от 20 до 65 години на
средна възраст 32,4 години. Изследвани са 54 мъже (34,8%) и 101 жени (65,2%).
35 са учители, преподаватели (22,6%). 48 са икономисти, мениджъри и офис служители (31%). 39 са
представители на неквалифицирани професии – сервитьори, бармани, чистачи, охранители, готвачи,
шофьори, шивачи (25,2%). 33 са представители на подпомагащи професии – терапевти, психолози и
социални работници (21,3%).
Резултати
Осъществен беше дисперсионен анализ за откриване на значими различия между представители на
подпомагащи, педагогически и административно-икономически професии относно приемане на другите и
чувство за приетост от другите. Резултатите са представени в Таблица Nº1.
Представителите и на четирите групи професии в средна степен приемат различията в мненията с другите.
Работещи в сферата на подпомагащите (pLSD=0,005) и административно-икономическите (pLSD=0,021)
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Таблица Nº1.
Средни стойности по приемане на другите и чувство за приетост от другите при представители на различни професии
Средно Стандартни
аритметични отклонения F(3,151)
приемане на другите
учители, преподаватели
икономисти, мениджъри, офис служители
неквалифицирани професии
подпомагащи професии
как се чувстваш приет от другите
учители, преподаватели
икономисти, мениджъри, офис служители
неквалифицирани професии
подпомагащи професии
приемане на морала на другите
учители, преподаватели
икономисти, мениджъри, офис служители
неквалифицирани професии
подпомагащи професии
приемане на различия в мненията с другите
учители, преподаватели
икономисти, мениджъри, офис служители
неквалифицирани професии
подпомагащи професии
приемане на успехите на другите
учители, преподаватели
икономисти, мениджъри, офис служители
неквалифицирани професии
подпомагащи професии

Р

54,14
56,02
51,1
57,79

10,898
10,87
8,19
8,67

3,163

0,026

14,77
13,5
16,33
14,91

4,12
4,58
4,13
4,03

3,194

0,025

11,26
12,5
9,49
11,97

3,84
4,17
3,55
4,19

4,514

0,005

18
16,44
17,85
18,03

4,08
4,24
3,79
4,33

1,511

0,214

15,8
18,54
14,33
18,91

5,99
6,44
4,91
5,58

5,561

0,001

професии в по-голяма степен приемат другите, отколкото представители на неквалифицирани професии.
Представителите на неквалифицираните професии в по-голяма степен се чувстват приети от другите,
отколкото практикуващите административно-икономически професии (pLSD=0,002).
Представителите на неквалифицираните професии в най-малка степен приемат морала на другите в
сравнение с преподаватели (pLSD=0,05), представители на подпомагащи (pLSD=0,009) и
административно-икономически (pLSD=0,001) професии (виж фиг. 1).
Работещи в сферата на подпомагащите (pLSD=0,001) и административно-икономическите (pLSD=0,001)
професии в по-голяма степен приемат успехите на другите, отколкото представители на неквалифицирани
професии. Работещи в сферата на подпомагащите (pLSD=0,029) и административно-икономическите
(pLSD=0,035) професии в по-голяма степен приемат успехите на другите, отколкото учителите (виж фиг.
2).

Изследване 2
Мотивация за одобрение, стремеж към приемане от другите при преподаватели, служители и ръководен
персонал в сферата на администрацията и икономиката, представители на подпомагащите професии и
неквалифицирани работници
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Фиг.1 Степен на приемане на морала на другите при представители на различни професии

Фиг.2 Степен на приемане на успехите на другите при представители на различни професии

Методика на изследването
Потребността от социално одобрение (зависимостта от одобрение) или социалната желателност се измерва
със скалата за мотивация за одобрение на Краун и Марлоу (Spielberger, Berger, & Howard, 1963; McCormick,
Brannigan, & LaPlante, 1984; Kell, 2009; Crowne, 1983).
Скалата за социална желателност на Краун и Марлоу е по-вероятно да изследва управление на
впечатленията, отколкото себезаблуждаване (Moss, 2008).
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Английската и испанската версия на скалата Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS) съдържат
33 айтема (Collazo, 2005). При българската адаптация на скалата на Краун и Марлоу за социална
желателност от оригиналните 33 айтема, остават 20, чиято надеждност е 0,66 за непсихолози и 0,74 за
психолози (Paspalanova, 1985, p. 16). Използван е преводът на скалата, публикуван в Енциклопедия
Психологически Тестове (Kasianov, 2001, pp. 261-262).
Изследвани лица
Изследвани са 208 лица от 20 до 63 години на средна възраст 36,2 години. Изследвани са 76 мъже (36,2%)
и 132 жени (63,8%).
36 са учители, преподаватели (17,3%). 48 са икономисти, мениджъри и офис служители (23,1%). 81 са
представители на неквалифицирани професии – сервитьори, бармани, охранители, шофьори, шивачи,
фризьори (38,9%). 43 са представители на подпомагащи професии – лекари, медицински сестри, психолози,
социални работници (20,7%).
Резултати
Осъществен беше дисперсионен анализ за откриване на значими различия между представители на
подпомагащи, педагогически и административно-икономически професии относно стремежа за приемане
от другите (мотивацията за одобрение). Резултатите са представени в Таблица Nº2.
Таблица Nº2.
Средни стойности по стремеж за приемане от другите (мотивация за одобрение) при представители на различни
професии
Средно аритметични
учители, преподаватели
икономисти, мениджъри, офис служители
неквалифицирани професии
подпомагащи професии

11,03
11,71
11,53
10,65

Стандартни отклонения F(3,203)
3,85
3,53
2,93
4,08

0,902

Р
0,441

Няма значими различия между представителите на гореизброените професии по мотивацията им за
одобрение, която изразява стремежа за приемане от другите. Всички те попадат в средните стойности на
социална желателност - от 8 до 13 точки за мъжете и от 8 до 14 точки за жените (Paspalanova, 1985, p.
26).

Заключение
Частично се потвърди хипотезата, че преподавателите, работещите в сферата на администрацията и
икономиката, представителите на подпомагащите професии и неквалифицираните работници ще се
различават значимо по това как приемат другите, как се чувстват приети от другите и стремежа им към
одобрение,
приемане
от
другите.
Работещите
в
сферата
на
подпомагащите
и
административно-икономическите професии в по-голяма степен приемат другите и особено техните успехи
и морал, отколкото представителите на неквалифицирани професии. Учителите най-общо са третата по
толерантност група от сравняваните. Представителите на неквалифицираните професии са
най-нетолерантни, но пък в по-голяма степен се чувстват приети от другите, особено значима е разликата
с практикуващите административно-икономически професии. Тези данни противоречат на откритията при
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изследвания на деца, че ниският статус и неуспехите на човек са свързани със слабото му приемане от
другите (Eshel & Kurman, 1990; Larouche, Galand, & Bouffard, 2008). Скалата как се чувстваш приет от
другите изследва възприето чувство за приемане, а не реалното отношение на обкръжаващите, така че
можем да приемем, че представителите на неквалифицираните професии са малко некритични към себе
си и доста критични към другите.
Няма значими различия между представителите на гореизброените професии по мотивацията им за
одобрение, която изразява стремежа за приемане от другите, въпреки данните на някои автори, че
потребността от одобрение е висока за представители на специфични професии като преподаватели
(Bardov, 2008, p. 204), които бяха и част от нашата извадка, но при нашите данни се установи средно
изразена социална желателност за четирите групи професии. Вероятно и за четирите групи професии е
налице положителна свързаност между потребността от одобрение и от постижения, успехи - както открива
А. Болдирева (2007) конкретно за педагози. Косвено за това съдим по резултата, че мнозинството лица
от всички професии в средна (учители и неквалифицирани работници) или висока (икономисти, мениджъри,
офис служители и подпомагащи професии) степен изпитват задоволство от успехите на другите, което е
индикатор, че самите те се стремят към успехи. Можем да направим заключението, че връзката между
приемане на другите, чувство за приетост от другите и стремеж към приетост не е пряка, а се опосредства
от упражняваната професия. Би представлявало интерес в бъдещо изследване да се уточни връзката
между тези конструкти и потребността от постижения, както и емоционалната интелигентност.
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