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 Предлаганията дисертационен труд  е посветен на значимата тема за връзките 

между психичното функциониране на деца и юноши (6 – 15 г.) и механизмите на защити и 

стратегии за справяне при родителите през призмата на психоаналитичната теория,  

съотнесени към по-широката рамка на психологията на развитието. Разработката е в обем  

от 246 страници, структурирани във въведение, теоретична и емпирична част, заключение, 

литература и приложение. Теоретичната част съдържа първа и втора глава, а емпиричната 

– трета. 

 Фокус на първата глава са психоаналитичните допускания за представителствата на 

родителските фигури в структурата на детската личност и нейното  функциониране в 

адаптивния или дезадаптивния полюс на поведенческия спектър. Анализирано е 

развитието на психоаналитичните идеи за психичното структуриране и функциониране, 

организирани според 3 основни критерия. Първият е движещите сили на развитието, 

вторият – ходът на развитието от неговата начална точка, темп и диференциация на 

структурите, а третият е присъствието на другия в структурирането на психичното и 

функционирането на индивида. Обстойно са разгледани идеите на Фройд, школата на 

обектните отношения; репрезентационния свят, реалността и психичната структура; 

обектните отношения и структурните им производни в психичното; симбиозата; 

отношенията в диада; Уиникът и траекторията на развитието от обединяване при 

използване до отношение; грижещите се фигури и интерсубективността, както и 

нерешеният въпрос за реалните други и техните вътрешни репрезентации. В обобщението 

на тази широка теоретична панорама авторката определя развитийната перспектива като 

най-подходяща за търсенето на система от влияния и закономерности в процеса на 

психичното функциониране . 

Във втората глава тя изяснява механизмите на психично структуриране и 

междуличностно взаимодействие като тръгва от генезиса на всяко понятие и проследява 

неговото развитие върху базата на богат литературен материал не само в полето на 
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психоаналитичната парадигма, но и в контекста на други психологични направления.  За 

единица на анализ е избрана идентификацията, разбирана като процес и резултат. С 

присъщата си изчерпателност Камелия Ханчева я концептуалзира като структурен процес, 

защитен механизъм и начин на свързване с другите; като структуриращ свръх-Аза процес. 

В тази втора теоретична глава тя коментира и характеристиката на отношенията в 

процесите на интернализация, интроекция, инкорпориране и идентификация. Разглежда 

връзката на идентификацията с желанието на другия, с агресора и със загубата на обекта. 

Очертава също така и същността на процесите  имитация, ментализация и въплътена 

симулация. Теоретичното изследване респектира с обема на коментираните становища и 

дълбочината на анализа, което илюстрира широката психологическа култура на авторката 

и умението й да интерпретира и систематизира научни факти. Проучени са 208 

литературни източника, немалка част от последните 10 години, като 177 са на латиница.  

 Целите, задачите и хипотезите на изследването са коректно и ясно  формулирани. 

Изяснява се аргументирано мястото на проективните методики в диагностиката на 

психичното функциониране. В тази рамка подробно се описва аперцептивният тест на 

Робъртс за деца. Изтъкват се преимуществата, целите и теоретичните основания за 

неговото създаване. Тестът притежава непротиворечиво дефинирана система за 

скориране, базирана на обективни маркери с високи показатели на съгласуваност между 

различните оценители. Процедурата на емпиричното изследване се придържа максимално 

към описаната от авторите при първата стандартизация (1982). Изискванията за 

надеждност на експертната оценка по съответната система за кодиране са 

удовлетворяващи. Получената факторна структура поддържа трифакторното решение на 

структурата на скалите, оформящи профила на функциониране. Първият фактор разкрива 

общото функциониране и адаптиране към различни конфликтни ситуации с тенденция 

проблемите да остават с незавършено разрешаване. Вторият фактор обединява т.нар. 

клинични скали и е показателен както за степента на емоционален стрес, така и за 

способността да се разпознават и назовават проблемите във външен и вътрешен план. 

Третият фактор включва различни компоненти, но съдържателно отговаря на 

определената от авторите тенденция да разкрива възрастови промени. Съпоставката 

между българската и американската извадки установява завишаване на оценяването на 

адаптивното функциониране при българската извадка. Тя включва 91 деца – 48 момичета 

и  43 момчета, разделени в три групи – нормативна, консултативна, и обща –контролна на 

възраст от 71 до 86 м. С уговорката, че извадките са с малък обем и че консултативната 

група не отговаря на условията за клинична извадка, докторантката установява, че  

набелязаните тенденции потвърждават описаните дискриминативни възможности на 
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инструмента в оригиналното стандартизационно изследване. Тя подчертава, че  

посочените данни за надеждност и валидност на теста  представляват само начална фаза  в 

подготовката му за приложение. Получените резултати доказват, че инструментът оценява 

развитийни промени и разграничава клинична и нормативна група. Отсъствието на данни 

за вътрешна консистентност Камелия Ханчева обяснява със спецификата на теста и 

установената практика в това отношение, но обръща внимание, че предлаганото 

изследване е по посока на препоръката на авторите на инструмента за емпиричен 

материал от различен социокултурен контекст. Предлага се илюстрация на работа по 

случай, при който преди първоначалната диагностика са налице данни за експертна 

оценка на психичния статус от детски психиатър, следват 5 консултативни срещи и 

повторна диагностика с методиката на изследването.  

Особен интерес представлява интерпретацията на термина защитни механизми в 

неговата хронология  и съвременната му концептуализация като все по-близък във 

функционален аспект със стратегиите за справяне. Отново въз основа на широк кръг 

литературни източници Камелия Ханчева обосновава приликите и разграничителните 

линии между двата феномена. В широкото поле на тази полемика са представени 

въпросниците за тяхното измерване – DSQ – 40 и COPE. Така се формира комплексен 

инструментариум, съставен от два типа методики - проективна и самоописателни 

въпросници, който е предпоставка за качеството на емпиричното изследване.  Извадката 

се състои от 251 участници, от които 134 деца и юноши на възраст 6 – 15 г. Данните за 

надеждност на двата въпросника са съпоставими с данните на оригиналните и много 

сходни с тези от други чуждоезикови адаптации. 

Ханчева откроява още една пресечна точка между представителите на 

психодинамичната и на перспективата стратегии за справяне – отсъствието на 

достатъчно данни за свързване на защитите и стратегиите за справяне с определена 

личностна типология, като посочва, че в различните изследвания се наблюдават интересни 

резултати по отношение на индивидуалните стилове на функциониране и адаптационни 

стратегии.Умерените корелации на трите скали на DSQ със съдържателно дефинираните 

като близки във функционално отношение три типа стратегии показват частично 

припокриване на изследваните конструкти. Според съдържателния анализ на данните от 

въпросника COPE четирифакторното решение обяснява 59.79 % от дисперсията, което 

предпоставя прегрупирането на стратегиите. Четирите фактора условно са наименувани 

борба, бягство, израстване и насоченост към другите. Умерените значими корелации на 

трите скали от първия въпросник с новите фактори при втория препотвърждават 

хипотезата за съществуването на известно съдържателно и функционално припокриване 
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между зрелите защитни механизми и  двете нови равнища на справяне с проблема. 

Корелациите между детското адаптивно и дезадаптивно функциониране и родителските 

защитни механизми са умерени и отразяват по-голямата многопосочност на свързване 

между показатели при майките, отколкото при бащите. Обратната тенденция се 

наблюдава , когато родителското функциониране се оценява през стратегиите за справяне. 

Заслужават внимание обяснителните механизми на установените зависимости, които 

авторката предлага. Върху базата на регресионен анализ на данните тя стига до извода, че 

вероятно се потвърждава тенденцията за разделение на майчините и бащините функции и 

коректно подчертава, че степента, в която те са обвързани с реалните полово-ролеви 

интеракции между родители и деца не може да се установи в рамките на проведеното 

емпирично изследване. Въз основа на получените данни докторантката извежда няколко 

патерна на влияние на родителските защитни механизми и стратегии за справяне върху 

психичното функциониране на децата. Тези патерни съдържат евристичен потенциал, 

който би могъл да бъде разгърнат по-пълно и да придаде още по-голяма убедителност на  

емпиричните резултати.  

Приложен е сериозен математико-статистически апарат за обработване на 

емпиричните данни - корелационен, факторен, регресионен и еднофакторен дисперсионен 

анализ, които напълно отговарят на изследователската задача. 

 Дисертацията  е написана на много добър български език и е резултат от 

многогодишния труд на авторката, за което говорят също така броят на нейните 

публикации по темата (4 статии и една студия) в авторитетни научни списания и 

сборници. 

Авторефератът отразява точно и в синтезиран вид структурата и съдържанието на 

труда. 

Препоръки: 

 Работата би спечелила, ако теоретичната и емпиричната част са съразмерни по 

своя обем. За тази цел концептуалните постановки в първа и втора глава биха 

могли да се редуцират и да се наблегне на обяснителните механизми при 

интерпретацията на емпиричните резултати. 

 Да се прецизира използването на някои термини като личностен и континуум 

(вместо личностов и континиум). 

 Да се отбележи, че възрастта 6-15 г. включва не само детство, а и юношество, 

въпреки  заглавието на въпросника  на Робъртс .  
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 Необходимо е да се изписват пълните наименования на използваните 

диагностичните методики на английски и на български език, а не само 

абревиатурата. 

Посочените препоръки са по-скоро от формален характер и не омаловажават 

достойнствата на дисертационния труд, в който могат да бъдат откроени следните 

приносни моменти: 

 Концептуализиране на психичното развитие през призмата на отношенията като 

структурираща категория. 

 Синтезиране и систематизиране на съвременните психоаналитични, 

интерсубективни и афективни теории на развитието. 

 Апробиране в български условия на 3 диагностични инструмента – един 

проективен тест и два самоописателни въпрсника. 

 Теоретично съотнасяне на съдържателните и функционалните характеристики на 

защитните механизми и стратегиите за справяне. 

 Очертаването на емпирично доказана картина на механизмите на влияние, които 

родителските фигури оказват върху структурирането, развитието и 

функционирането на детската личност. 

 

В заключение. Представената разработка хвърля светлина върху един от съществените за 

психичното развитие и в същото време недостатъчно изследвани проблеми  - връзката на 

несъзнавани елементи от функционирането на родителите с функционирането на децата 

в норма и патология. Тя предлага нови факти и зависимости, които обогатяват 

психологическата теория, изследователската и консултативната практика.  

  Всичко това ми дават основание убедено да препоръчам на уважаемото научно 

жури да присъди на Камелия Ханчева образователната и научната степен „доктор”. 

 

 

 

19.08.13 г.                                                        Р е ц е н з е н т: 

С о ф и я         (проф. д-р Елиана Пенчева). 

 


