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Предмет на изследване в дисертационния труд са основни фактори на де-

терминацията на психичното здраве в юношеска възраст. Посочената тематика 

без съмнение отразява актуален изследователски и приложен проблем, свързан с 

преразглеждането на редица теоретични постановки и произтичащите от тях 

форми на интервенция, които на свой ред се нуждаят от емпирично валидиране. 

Основната теза на автора се заключава в допускането, че активирането на пози-

тивните личностни ресурси ограничава ефектите на негативните личностни ха-

рактеристики, като предпоставка за преживяване на благополучие и здравен 

статус. Подобен подход изисква преместване на фокуса от превенцията на бо-

лестните разстройства към поощряване на позитивните емоционални преживя-

вания - оптимизиране на психичното благополучие и преживяване на щастие (с. 

14 от труда).  

Трудът, с обем от 227 страници, се състои от увод, три глави, заключение 

и ползвана литература. Част от труда е и приложение, с обем от 13 страници, 

представящо пълното съдържание на използвания инструментариум. Библиог-

рафията включва 222 източника, от които 18 на български, 1 на руски, 201 на 

английски и 2 на френски език. 

В първа глава детайлно са представени анализираните конструкти и де-

финираните въз основа на тях модели на благополучие – евдемоничен и хедо-

нистичен: основни параметри и детерминанти; протективни личностни ресурси: 

издържливост (дефиниции, възрастови характеристики, психологичен профил); 

положителна самооценка, оптимизъм, хумор; специално внимание е отделено и 

на практическите аспекти – приложение на теориите в терапията на благополу-

чието. В допълнение към протективните личностни ресурси, авторът анализира 
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и деструктивните – рискови за психичното здраве и благополучие фактори – 

депресия, стрес и негативна емоционалност (невротизъм); депресивните прежи-

вявания се разглеждат като следствие от затруднени жизнени обстоятелства и 

начина им на възприемане и интерпретация. 

Втора глава представя теоретичната рамка на изследването, чиято цел се 

определя като оценка на директните и интерактивни ефекти на протективните 

личностни ресурси (издържливост, самооценка, оптимизъм и способност за въз-

становяване) и на депресивната симптоматика върху психичното здраве, опера-

ционализирано като субективно и психично благополучие. Въз основа на посо-

чения модел се дефинират изследователските хипотези, сред който основно 

място заема 4-тa хипотеза, според която влиянието на деструктивната депресив-

на симптоматика (депресия, възприет стрес и др.) върху благополучието ще се 

опосредства от равнището на протективни личностни ресурси. В резюмиран вид 

оценяваните зависимости са илюстрирани на фигура 1. (с. 90 от труда). Въз ос-

нова на формулираните хипотези са конкретизират и седем задача на изследва-

нето.  

Изследвани са общо 310 души на възраст между 18 до 46 години, преоб-

ладаващата част от които са жени (72,9%); във възрастов план по-голямата част 

от лицата са студенти от София и Варна (67,1%, на възраст от 18 до 23 години). 

Инструментариумът включва голям брой скали: за самооценка, хумор. 

издържливост, кратка скала за издържливост (способност за възстановяване), 

ревизиран тест за ориентация в живота (оптимизъм), въпросник за общо здраве, 

скали за възприет стрес, за депресия, невротизъм, позитивен и негативен ефект, 

за удовлетвореност от живота и за психично благополучие. Значителният като 

обем и широк като тематичен обхват инструментариум цели да оцени всички 

принципно важни променливи в модела. От друга страна, големият брой айтеми 

(при разнообразни формати на скалата за отговори), на които се отговоря в рам-

ките на една сесия, потенциално би могъл да породи проблеми с реакциите на 

изследваните лица (умора, пресищане и др.). 

Голяма част от скалите се използват за пръв път у нас, като апробацията 

им е един основните приносни моменти на труда. Още повече, че в някои слу-

чаи, данните от факторния анализ, например на скалата за издържливост, не 

възпроизвеждат  оригиналната структура, като авторът допълнително обоснова-
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ва статистически и съдържателно полученото факторно решение. Без съмнение 

оценката на използвания инструментариум е направена на професионално рав-

нище, като потвърждава факторната валидност и вътрешната съгласуваност на 

използваните показатели, което е предпоставка за проверка на формулираните 

хипотези. В случая не трябва да се пропуска и фактът, че авторът е получил 

данни и за тест-ретест надеждността – показател, който твърде често се пренеб-

регва при адаптацията на чуждоезикови инструменти. Освен дескриптивните 

характеристики за цялата извадка, авторът е оценил е ефектите на пола, въз-

растта, образованието, семейния статус, материално положение (по отношение 

на първите два показателя данните са принципно важни, тъй като извадката е 

небалансирана по пол и възраст, като ефектите по отношение на психичното и 

субективно благополучие са оценени чрез двуфакторен дисперсионен анализ). 

Връзките между основните конструкти – личностни ресурси, депресивна 

симптоматика и преживяване на благополучие, са оценени първоначално в рам-

ките на корелационни анализи, след което са подложени на серия от регресион-

ни анализи, със зависими променливи измеренията на благополучието. Протек-

тивните личностни ресурси обясняват между 26,6% и 55,7% от компонентите на 

психичното благополучие и между 26,3% и 43,5% от компонентите на субек-

тивното благополучие. За сравнение, ефектите на негативните личностни харак-

теристики (депресия, възприет стрес, негативен здравен статус и невротизъм) са 

в диапазона 18,6% и 51,2%, по отношение на компонентите на психично благо-

получие, и между 26,3% и 74,5% относно субективното благополучие. Добрите 

обяснителни възможности (процентът на обяснената дисперсия) потвърждават 

адекватността на тестваните модели, а оттук – и удачният избор включените в 

тях променливи. Подобен факт се дължи и на много добрата  теоретична аргу-

ментация при подбора на оценяваните променливи, която по този начин намира 

и емпирично потвърждение. Характерно е, че от компонентите на психично 

благополучие, най-силно повлиян от позитивните и негативни личностни харак-

теристики е Себеприемане (съответно с 55,7% и 51,2% обяснена дисперсия). 

Подобен резултат, разграничаващ Себеприемане от останалите компоненти на 

психично благополучие, е един от интригуващите резултати и представлява ин-

терес за бъдещи изследвания. 

Заключителната част на анализа е фокусирана върху основния изследо-

вателски проблем – потвърждаване на потенциалните медиаторни ефекти на 
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протективните личностни ресурси и депресивната симптоматика върху измере-

нията на благополучието. В рамките на тествания медиаторен модел негативни-

те личностни характеристики (депресия, възприет стрес, негативен здравен ста-

тус и невротизъм) се въвеждат като независими променливи, като се оценява 

тяхната опосредстваща върху компонентите на благополучието. Резултати за 

ролята на депресията, възприетия стрес, негативен здравен статус и невротизъм, 

чрез медиаторни ефекти на издържливост, самооценка, оптимизъм, възстановя-

ване и хумор, са обобщени удачно в графичен вид (сс. 164, 169, 174 и 180 от 

труда). 

В заключение: към силните страни на труда могат да се отнесат: компе-

тентно направеният теоретичен анализ на проблема – авторът е съумял в резю-

миран вид да обобщи огромният брой изследвания в тази бързо развиваща се 

област на съвременната психология, по начин, който убедително аргументира 

изследователските хипотези; осъществена е значителна по обем работа по адап-

тация на голям брой инструменти с потенциал за използването им в перспектива 

за изследователски и практически цели; получени са нови данни за влиянието 

на протективните личностни ресурси и на деструктивните личностни характе-

ристики върху благополучие; вкючените в изследването променливи позволяват 

тестване и на алтернативни модели на взаимоотношения – например протектив-

ните личностни ресурси да се дефинират като модератори на ефектите на депре-

сията и възпиретия стерс върху компонентите на благополучието (направеният 

от автора теоретичен анализ позволява да се обоснове съдържателно и този мо-

дел); работата е много добре структурирана, написана на професионален език, а 

отличната илюстрация на резултатите (в таблична и графична форма) макси-

мално улеснява ориентацията на читателя при тяхната оценка. 

Приносните моменти са отразени коректна в авторската справка. 

Трудът безусловно изпълнява изискванията за успешно проведено и реа-

лизирано дисертационно изследване. Предлагам на уважаемото жури да присъ-

ди на Катерина Занкова научната и образователна степен „доктор по психоло-

гия“ 
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