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Дисертационната тема е върху важна за психологията и психотерапията 

тема – влиянието на разстройствата на привързаността към формиране на 

личностовите особености.  

Дисертацията е разработена в 6 основни части с общо 153 страници, 

съдържа библиография на кирилица и латиница. 

Първа е втора глави на дисертацията са върху много добре организиран 

литературен обзор  на теориите за привързаността, където много подробно 

са описани фазите на психично, емоционално и поведенческо развитие на 

новороденото дете, които са съпоставени със специфичните прояви на 

нарушение при всяка фаза. Тези анализи са центрирани към аспектите на 

привързаността в норма и патология. Освен класическите теории на Болби 

и Енсуърт, тук са представени много съвременни автори. В отделна част са 

систематизирани етиологичните, генетичните фактори  свързани с 

разстройствата на привързаността и факторити на социалната среда. 

Представена е  клиничната картина на разстройства на привързаността с 

когнитивните, поведенчески и емоционални симптоми, симптоми на 

социалното функциониране, физически симптоми и диагностичните 

критерии по международните класификации на заболяванията. 

Трета и четвърта глави са литературен обзор върху  класически и 

съвременни теориите за личността, като акцентът е върху привързаността. 

Тази част е много добре систематизирана и показва добрите възможности  

на докторантката да съпоставя, обобщава и да извежда значими за 

дисертационната тема аспекти. Отделна част от обзора е върху 

личностовите разстройства, представени предимно през международните 

класификации на болестите. 



Още тук искам да подчертая, че обзорът е много добър и подробен, но е 

важно да завърши с изведени констатации или изводи, които се вплитат в 

целта на научното изследване. 

Пета част от дисертацията е върху организация на изследването. Добре 

положена е  целта на изследването. Изградени са три хипотези, от които 

първата звучи много общо и тук е добре да се конкретизира с кои аспекти 

на личностовото функциониране при възрастния човек е свързан  типа 

привързаност в детството. 

Добре изградени са девет основни задачи. Методите на изследване са: 

Полуструктурираното интервю за изследване на типа на привързаност при 

възрастни (AAI – Adult attachment interview) на  Main, Kaplan, N. Cassidy, J.  

и Минесотския многофазен личностов въпросник (MMPI), българска 

стандартизация по К. Мечков. Двата теста подробно са представени с 

техните специфики по отношение провеждане на изследването, скали и 

стъпки на качествен анализ. Докторантката представя подробно стъпките 

на качествения анализ на  ААI чрез три скали: 

 Скала за сигурна автономна привързаност 

o Съгласуваност на записа 

o Матакогнитивно проследяване 

 Скала за отхвърлящ тип привързаност 

o Идеализация на първичната фигура на привързаност от 

говорещия 

o Трайна липса на памет относно детството 

o Активни унизителни отхвърляния на свързаните с 

привързаността преживявания и отношение 

 Скала за загрижен-смутен тип фигура на привързаност на възрастния 

o Подразбиращ се гняв изразен към първичната фигура на 

привързаността 

o Пасивност или неяснота н диалога 

 

В следващата част на дисертацията са представени данните от 

проведеното изследване при 12 лица. Най-напред са представени 

общите характеристики и социален статус на всяко изследвано лице. 

Неговите взаимоотношения с родителите, брачните партньори и 

другите членове на фамилията, професионална кариера и значими 

цели в живота. 

 

След това са представени интерпретациите и качествените анализи 

за всяко изследвано лице с двете методики. Тук  докторантката 

показва умения плавно да проследява в интервюто емоционалните 

преживявания на изследваното лице към значимите фигури в 



детството, да изважда оценка на равнището на емоционалната 

зрялост и симптоми на разстройства на привързаността в различни 

жизнени цикли и  ситуации на затруднения. Да прави оценка на 

емоционалната свързаност с партньора в собственото семейство или 

децата и да съпоставя сегашния модел на привързаност с този от 

детството. Докторантката умело анализира преживените значими 

събития в детските години, емоционалните отношения с родителите 

и техния стил на възпитание като най-съществени фактори за 

разстройства на привързаността. Едновременно с това, тя разкрива 

спецификата на емоционалното преживяване на всяко изследвано 

лице в детските му години, които в голяма степен се определят от 

индивидуалната  конституционална предиспозиция и уязвимост на 

личността. При всяко изследвано лице се прави анализ на дискурса 

на провежданото интервю по отношение на неговата кохерентност / 

некохерентност, стил на отговори на зададените въпроси, паметови 

нарушения за детски спомени, специфика на експресивната реч 

спрямо емоционалните преживявания, проявени защитни механизми 

и самоконтрол върху емоционалната експресия. 

 

Много силни са интерпретациите между тестовите оценки по 

Минесота тест и разстройствата на привързаността. Чрез тях са  

интерпретирани психосоматичните, тревожни и депресивни 

разстройства като последици от продължаващите разстройства на 

привързаността към значимите обекти в  детските години и 

последвалите разстройства към значимите обекти – партньори и деца 

в зряла възраст. От друга страна докторантката описва 

взаимовръзките между постигнатата в личностовото развитие 

емоционална зрялост, с разстройствата на привързаността, с изборът 

на професия, с особености в общуването с околните и 

професионалните контакти.  

 

Докторантката не преекспонира в интерпретациите си нарушенията 

на привързаността като единствено значим и определящ фактор в 

живота, но показва изключително същественото  влияние върху 

възприемане на житейските ситуации и отношения с околните, върху 

моделите на общуване, повтарящите се затруднения  и проблеми в 

значимите интерперсонални контакти, върху моделите за лидерство,  

неефективните копинг стратегии и невротичната декомпенсация. 

При всички свои интерпретации тя дава доказателства с конкретни 

данни от изказвания, коментари, специфичност в изказа показващ 

емоционално преживяване или невербалното поведение на 

изследваното лице. 

 



 

 

В последната преработка на дисертацията са съобразени направените 

критични бележки. При отделните случаи вече  добре е представено 

по коя от основните характеристики на отделните скали на 

привързаност по AAI са натрупани данните, които дават основание 

да се напри конкретната оценка на разстроената привързаност. Тук 

има много конкретни цитати, което е доказателство за 

интерпретациите, самите интерпретации са съразмерно направени 

спрямо основния теоретичен конструкт. 

 

Много детайлно и с професионално умение са анализирани  

трансформации на разстроена привързаност към значимия обект от 

детството в разстроена привързаност към партньорския значим обект 

в късна възраст или взаимовръзката майка-дете. 

 

Изключително коректно  са анализирани представените данни от 

профила на Минесота тест за всяко изследвано лице. Тези 

интерпретации са обвързани и с характерни събития или 

емоционални проява в комуникация и поведението на лицето, което 

представя постигнатите от докторантката професионални умения за 

тестови анализи. Много добре са съпоставяни отделните скали и 

интерпретирани специфични взаимовръзки между негативните 

регистри на тревожност, депресивност, раздразнителност, социално 

отбягване, мнителност и преживените в миналото травматични 

събития. Тук докторантката умело диференцира умерените и 

изразени разстройства на афектите, които са по механизмите на 

"фиксирани" в детството травматични преживявания  от ендогенните 

афективни разстройства. Това е сериозно професионално умение, 

което докторантката е успяла за изгради в процеса на научното 

изследване и задълбочени интерпретации. При всяко изследвано 

лице има добре структурирано заключение от теста, което после се 

имплантира в следващите нива на анализ. 

 

Докторантката успява да направи съразмерни  интерпретации върху 

феномените на защитни механизми по типа на изтласкване, 

соматизация, проекция и идеализация, при изследваните лица, когато 

са се справяли с детските травматични преживявания  и да отчете 

негативните аспекти в социалната им адаптация в по-късните години. 

 

В направените изводи докторантката обсъжда степента на доказване 

на направените хипотези много съразмерно спрямо направените 

качествени анализи. Тук конкретно за всеки отделен случаи се 



обсъжда и взаимовръзката между разстройството на привързаността 

и специфичните  личностови особености.  Докторантката е 

изключително сдържана в своите обобщения, като отчита ползата за 

практиката и ограниченията на изследването.  

В заключителната част на дисертацията е направена  великолепна 

таблица, в която в пет отделни графи са представени схематично 

основните взаимовръзките между разстройствата на привързаността 

в ранния опит и функционирането (социално, емоционално, 

когнитивно и психосоматичните симптоми) в зряла възраст при 

всяко изследвано лице.  Твърде схематично, бих определила с много 

скромност, са изведени пет основни приноса, които са съразмерни 

към направените анализи и интерпретации, но не са изведени 

приносите с приложен характер. Бих искала да посоча  като принос 

изграденият от докторантката модел  за качествен анализ на 

разстройствата на привързаността при личностовите особености, 

базиран на данни от клиноко-психологичното AAI и Минесота тест. 

Това е принос, особено ценен за клинико-психологичната и 

психотерапевтична практика у нас, за което Маринова заслужава 

поздравления! 

  

Дисертационната разработка е оформена много добре, представената  

 библиография е богата, предимно от съвременни източници на  

 латиница.  Нямам критични бележки по същество към последния 

преработен  вариант на дисертацията. 

 

 В заключение считам, че представената след преработка и 

 допълнение дисертационна разработка на Люба Маринова е много 

 добре структурирана, проведените качествените   анализи за 

 личностовите особености в научното  изследване са съразмерни 

 към богато представените тестови данни и клинико-психологичното 

 интервю за  привързаността. 

 

 Предлагам на уважаемите членове на Научното жури да присъдят на 

 Люба Маринова образователната и научна степен "Доктор" по 

 психология. 

 

 

 23.03.2015 г.                                     Изготвил рецензията: 

 гр. София      доц. П. Петкова, дм 

 


