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 Предложеният за становище дисертационен труд разглежда актуален и 

за съжаление негативен социален феномен.  

 Дисертантът е насочил своите усилия да разглежда проблематика, 

свързана с преживяването на социална тревожност и самотност при лица с 

алкохолна зависимост, хероинова зависимост, параноидна шизофрения както 

и при лица без наличие на тежка психична патология.  

За съжаление това е разрез на социума, в които проблемите на самотност и 

отхвърленост касаят не само този вид уязвими социални групи.  

Дисертационният труд е смислово и структурно  разделен на три 

основни части, като в основната част е направен подробен обзор и анализ на 

литературните източници, въпреки липсата на по- задълбочени изследвания 

по отношение преживяването на самотност и нейните клинични аспекти.  

 Авторът си поставя трудната и отговорна задача да задълбочи 

изследването на този социален негативен феномен. 

 Да изследва взаимовръзките между социалната тревожност, самотността и 

въздействието им върху физическото, психическото и социалното 

функциониране на индивида.  

 За своето емпирично изследване  Александър Масурски е избрал 

четири групи и изследвайки съществуващата патология с методите на 

психологичното емпирично изследване залага цели, задачи и хипотези пряко 

свързани с прояви на социална тревожност и самотност.  

 Емпиричното изследване сравнява интензитета на социално тревожните 

когниции и нивата на тревожност, като хипотезите които авторът издига са 

логично взаимосвързани и инструментариумът за тяхното доказване е 

адекватен. 

 Получените резултати са чудесно интерпретирани и представени в 

табличен вид. Те показват връзката между социалната тревожност и 



самотността, изясняват демографските фактори свързани със самотността и 

тревожността, така също и влиянието на фактори като възрастта, работната 

заетост  и семейният статус. 

 Внимателно Масурски изследва проблематиката за социалната 

тревожност, чувството за самотност и връзката със суицидалното поведение.   

 Получените от изследването резултати са ясно видими в изводите на 

дисертационият труд и са представени в приносите, които обхващат двата 

аспекта; теоретичен и практичен.  

 Изследват се клиничните аспекти на самотността като практическите 

приноси са насочени изцяло в областта на верификацията на високо 

рисковите фактори, коморбидността и терапевтчният алгоритъм ,през който 

да се оказва помощ на този тип пациенти.   

Нямам критични забележки. 
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