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Текстът на дисертацията е разпределен в увод, две глави и 

заключение, предшествани от списък на таблиците и фигурите, 

съдържащи се в него.  

 

Още в „Увода” /с. 9-14/ Весела Кръстева обосновава 

актуалността на избраната от нея тема с данни на СЗО за 

състоянието на здравето на хората по света, според които 

психичните и поведенческите разстройства засягат около ¼ от 

населението на земята, и че във „всяко четвърто семейство има поне 

един член, страдащ от психично разстройства, сред които е и 

обсесивно – компулсивното". Още по тревожното е, че жертва на 

такива психични разстройства стават деца и юноши. Като психолог с 

не малък клиничен опит, Весела Кръстева съзнава ясно и дълбоко 

необходимостта от своевременното установяване на тяхната 

каузалност и симптоматика, което е важно благоприятстващо 

условие за успех на всяка една специализирана – психологическа и 

психиатрическа помощ спрямо тях. С необходимост от такава В. 

Кръстева аргументира избора си на темата в тази проблемна област. 

В първа глава, „Теоретични подходи към изследване на 

обсесивно-компулсивната проблематика /с.15-146/, докторантката 

пределно подробно и коректно определя явлението „обсесивно-

компулсивно разстройство”, като ползва диагностичните критерии, 

предлагани от DSM- IV, за причините, които го пораждат, за 

неговата симптоматика, протичане и третиране. Ще подчертаем, че 

почти 2/3 от съдържанието на тази глава е посветено на обсесивно-

компулсивното разстройство именно в периода на детството и 

юношеството, като последователно и много прецизно се проследява 

неговия произход и разпространеност, характера на неговата 

протичане, съпътстващите го характеристики – страхове и фобии, 

тревожност, емоционални разстройства и ритуали. Допълнително и 

специално внимание се обръща на влиянието на обсесивно-



компулсивното разстройство върху социалното, емоционалното и 

познавателното развитие на децата и юношите, на отражението му в 

учебната дейност, върху взаимоотношенията с връстници, учители и 

родители, т.е. подробно е представена цялата феноменология на това 

явление, като акцентът пада върху неговата факторна детерминация, 

медицинска терапия и специализирана психологическа помощ. 

Всичко това е от полза за далеч по-широк кръг читатели, с което и 

можем да си обясним факта, че на направения теоретичен анализ е 

отреден такъв голям обем от дисертационния текст. 

Глава втора, „Постановка и организация на емпиричното 

изследване”/ с. 146-211/, ни представя целите, задачите и 

хипотезите на изследването, неговия предмет и обект, методите и 

дизайна на тяхното прилагане, както и резултатите от двата етапа на 

самото изследване. Целта на изследването е да се направи 

емпирична оценка на личностни характеристики, влияещи върху 

произхода и проявленията на обсесивно-компулсивното 

разстройство в юношеска възраст, постигана чрез решаване на 

няколко задачи /с. 146/. Хипотезата за ролята на устойчивостта на 

обсесиите и компулсиите като вътрешна предпоставка за тяхното 

възпроизвеждане и персистиране в неклинична изследвана 

съвкупност от юноши Весела Кръстева проверява с помощта на 

„съвременен въпросник” за тяхната оценка. Втората хипотеза 

допуска влиянието на определени личностни фактори, които 

допълнително „уязвяват и повишават риска” от тяхното устойчиво, 

по-нататъшно проявление. Сред тях са свръхотговорност, 

перфекционизъм, надценяване на опасността, самоконтрол и 

натрапливост, депресия, безпокойства и други личностни 

характеристики /с. 146-147/. 

Изследването минава през два етапа, в течение на 3-4 месеца, 

т.е. с елемент на лонгитюдност, целящи конструирането на 

българска версия на „Ванкувърския въпросник за обсесии и 

компулсии” /първи етап/, в рамките на който са използвани пет 

методически инструмента /въпросника/, които няма да 

изреждаме, тъй като подробно и ясно са представени в текста на 

дисертацията./. С присъщата на Весела Кръстева взискателност, 

обективност и чувство на отговорност, в процеса на апробация на 

изходните варианти на ползваните въпросници, тя  търси 

последователно тяхната вътрешна съгласуваност, като добавя към 

тях необходимите допълнителни признаци/айтеми. Обект на 

изследване са 852 ученика от 8-12 клас - момчета и момичета, т.е. 

напълно достатъчна съвкупност за постигане на поставената 

изследователска цел. Впечатлява подробното и обективно описание 

на самия процес на провеждане на изследването в различни училища 



с оглед на тяхната специфика, както и отклика на учениците, 

учителите и училищната администрация /с. 155-159/. 

Резултатите от първия етап установяват четири фактурна 

структура на Ванкувърския въпросник за българската юношеска 

извадка /табл. 8, 9, с.160/, с добри стойности на вътрешна 

съгласуваност на айтемите, изграждащи отделните скали /табл. 10, 

с.163/; по-високи стойности при момичетата при повечето от 

показателите  /Броене, Перфекционизъм, Заразяване, Подреждане, 

Трупане, Нерешителност/; последователно се обсъждат връзките на 

отделните скали от Ванкувърския въпросник с останалите 

самоописателни скали, използвани на първия етап от изследването 

/табл. 11, 12, 13 и 14 на стр. 164-170/. На тази база Весела Кръстева 

извежда съответните изводи, произтичащи непосредствено от 

проведения анализ, като се позовава на установеното равнище на 

значимост, посочват се потвърдените и непотвърдените нейни 

очаквания. /с. 170 /. 

Представянето на втория етап от изследването започва с 

разпределението на изследваните юноши /табл. 16, с. 172/, 

припомнят се формулираните хипотези и използваните методи, 

отново подробно се описват технологията на провеждане на 

изследването, инструментите, срещаните затруднения, въпроси от 

страна на изследваните лица и т.н. /с. 176-180/. Тук явно се е 

отразило доброто владеене на  „клиничната беседа” от страна на 

Весела Кръстева. 

 

Надлежно и обективно са представени резултатите, които 

сочат „високи до приемливи стойности на вътрешна съгласуваност”, 

установява се съпоставимостта на вътрешната съгласуваност от 

двата етапа на изследването, както и времевата стабилност на 

различните обсесивно-компулсивни проявления /табл. 17, с. 181/. 

Открито се посочват непотвърдените очаквания /перфекционизъм и 

обсесии/, както и потвърдените /перфекионизъм, трупане, 

подреждане , а така също корелациите на личностните детерминанти 

на обсесиите и компулсиите и равнището на тяхното устойчиво 

проявление през втория етап на изследване /табл. 19, с. 185/. 

Фигурите на стр. 190-205 богато илюстрират резултатите от 

проведения регресионен анализ за отделните скали, обобщение на 

които читателят може да намери в т. 20,21 и 22 в текста. В 

обобщението се отбелязва /с. 211/ потвърждаването на първата 

основна хипотеза за това, че изходното равнище на обсесиите и 

компулсиите е „основен фактор” за тяхното повторение и по-

нататъшно развитие, като се установява по-слабото влияние на 



допълнителните фактори, което подкрепя и формулираната от 

авторката втора нейна хипотеза. 

 

В „Заключението” /с. 212-218/ докторантката много ясно и 

точно откроява най-значимите резултати от своето изследване, като 

ги съотнася с предварителните си допускания и очаквания. Сред тях 

са: 1/ констатацията на „сериозно присъствие” на обсесивно-

компулсивна симптоматика при изследваните от нея юноши; 2/ 

както и получените от нея нови данни за тежестта и силата на 

влияние на редица личностови фактори; 3/ потвърдена е 

надеждността и вътрешната съгласуваност на общия показател и 

компонентите на конструираната версия на Ванкувърския 

въпросник; а оттук и 4/ възможностите за практическото й  

приложение в скринингови и диагностични изследвания в български 

условия; 5/ посочва се предикторната роля на редица личностни 

фактори /Трупане, Подреждане, Безпокойства/ спрямо обсесивно-

компулсивните разстройства при юноши. 

 Докторантката не скрива и открито споделя породените 

въпроси от проведеното изследване / готовност за сътрудничество, 

нагласи и желание за обратна връзка и за самопознание, обща 

култура и демонстрирана култура от страна на ученици от различни 

училища, спецификата на техния профил и нейното отражение. 

Подчертават се възможностите за практическо използване на 

конструирания и апробиран инструмент от страна на училищните 

психолози; съмненията и степента на осъзнаване на проблемите от 

страна на учителите и родителите на учениците, и на тази база се 

обосновава необходимостта от ранно идентифициране на обсесивно-

компулсивната симптоматика с оглед на нейната своевременна 

превенция и интервенция, като за целта се привличат подготвени  

специалисти от различни сфери, учители и родители на учениците. 

Авторефератът обективно отразява структурата на 

дисертационния текст. Основните резултати, получени с богата 

съвкупност от тестове и въпросници, всеки един от които с не малък 

брой субскали и с множество конкретни показатели, и проверяващи 

хипотезите на докторантката са представени в таблици и прецизно 

анализирани. Весела Кръстева е апробирала дисертационния си труд 

в две публикации, едната от които на конференция, а другата чрез 

студия в Годишника на Софийския университет, книга Психология. 

Като имаме предвид необходимостта в психометричните 

изследвания да се постигне висока валидност и надеждност на 

апробираните и конструирани инструменти, смятаме, че тази цел е 

успешно постигната, т.е. проведено е емпирично изследване, довело 

до успешно конструиране и апробиране на важен методически 



инструмент с голямо значение за нашата извънклинична и клинична 

работа спрямо случаи на обсесивно-компулсивно разстройство при 

юноши. Това изследване, според нас, отговаря на всички изискуеми 

стандарти и следва да бъде високо оценено Неговата авторка – 

Весела Кръстева, напълно заслужава научната и образователна 

степен „доктор по психология” 
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