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относно дисертационен труд 

ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ И СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И 

АДАПТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДЕТЕТО 

Автор: гл. ас. Камелия Ханчева 

Представеният дисертационен труд съдържа теоретично и емпирично изс-

ледване на връзките между функционирането на децата и защитните механизми и 

стратегии за справяне на родителите, анализирани в рамките на психоаналитичната 

парадигма. 

Задълбоченият преглед на психоаналитичните идеи и основаният на тях мо-

дел за преход от структурни към феноменологични представи на психичната орга-

низация дефинира основният за работата предмет на емпирично изследване: начи-

ните, по които родителските фигури участват в структурирането, развитието и фун-

кционирането на детската личност. От тази перспектива последователно се излагат 

позициите на психоаналитични теории за представителствата на родителските фи-

гури в структурата на детската личност и начина на нейното функционирането, след 

което са систематизирани възможните обяснителни механизми на влияние.  

В дискусионен план са обсъдени класическите и съвременни психоаналитич-

ни идеи, систематизирани по три основни критерия: 1. движещи сили; 2. ход на раз-

витието и 3. присъствието на другия в структурирането на психичното и функцио-

нирането на детето. «Отвъд» конкретната си задача – да обоснове обяснителните 

възможности на теоретичната рамка, изложението на класическите и съвременни 

психоаналитични идеи представлява самостоятелен интерес с отличното равнище на 

систематизация, критичен анализ и „интеграцията“ на значителен брой автори, кон-

цепции и конструкти. В този смисъл теоретичния анализ има и самостоятелно зна-

чение и би могло да се препоръча публикуване му под формата на самостоятелна 

разработка. От гледна точка на планираното емпирично изследване обаче, на негова 

база успешно се обосновават формулираните хипотези относно механизмите на 

влияние върху детското функциониране.  

При планиране на емпиричното изследване водещо е допускането, че разви-

тието и организацията на личностовите структури е силно повлияно от начина, по 

който се интернализират в интрапсихичните структури отношенията родител–дете. 

Във функционален план, регулативните механизми продължават да бъдат свързани 

с взаимодействията със значими фигури, независимо от възрастта и контекста, с те-

оретично обоснованото очакване за идентифициране на модели, отразяващи зави-

симостите между адаптивно или дезадаптивно функциониране при децата и родите-

лите. По-конкретно (а) прогнозираните значими връзки между равнището на функ-
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циониране на детето и стратегиите за справяне се базират на идеите за Свръх-Аза, 

като представителство на определени аспекти на родителските фигури и като осно-

вен агент на саморегулацията. Предполага се, че идентификацията е основният 

опосредстващ механизъм на тези влияния; (б) очаква се също така защитните реак-

ции на детето при загуба или при непоследователно родителско поведение, да се 

проявят под формата на комплементарно свързване на функционирането при роди-

тели и деца, което би могло да се обясни чрез вътрешните репрезентациите за себе 

си, значимите други и моделите на отношения. 

Параметрите на детското функциониране са оценени с проективна методика 

за анализ на личностов профил (Аперцептивен тест на Робъртс за деца, RATC), 

адаптирана за целите на изследването. RATC е създаден като диагностичен метод за 

оценка на психичното развитие и функциониране на деца във възрастов диапазон 6–

15 г. като разработването му е резултат от няколко десетилетия експериментално-

диагностична и клинично-терапевтична работа на авторския колектив, с идеята инс-

трументът да съчетава богат клиничен материал с обективна, стандартизирана про-

цедура за оценка. Както почти всички проективни методи, RATC е сложен за адми-

нистриране и интерпретация инструмент, прилагането на който изисква значителен 

клиничен опит. Стимулният материал включва паралелни табла момичета и момчета 

Отговорите се кодират в 8 адаптивни, 5 клинични и 3 допълнителни скали. При ин-

терпретацията от значение са и редица допълнителни поведенчески показатели по 

време на изследването. Въпреки своята популярност в международен аспект, RATC 

не е прилаган досега у нас и българската адаптация представлява самостоятелна за-

дача, изискваща не само значителен обем от работа, но и висока професионална 

компетентност. 

Прилагането на проективните методики е сред най-трудните предизвикателс-

тва в процеса на психологичното оценяване, като един от критичните моменти е 

степента на съгласуваност на независимите експертни мнения при кодирането на 

вербалния материал. Данните, получени в българското изследването показват рав-

нища на надеждност, сходни с оригиналната версия. Факторната валидност (на рав-

нище скали) потвърждава оригиналната трифакторна структура, с минимални раз-

мествания при част от променливите. Авторът е представил и нормативни стойнос-

ти при българските деца, в сравнителен план с американските норми, заедно с де-

тайлен анализ и интерпретация на наблюдаваните различия, вкл. на равнище стиму-

лен материал, както и описание на индивидуален случай от собствената си консул-

тативна практика. По този начин възможностите (и ограниченията) на подобен тип 

диагностични методики са ясно очертани и в по-широкия консултативен контекст. 

Тази част от изложението е много полезна за всеки потенциален потребител на инс-

трумента. Накратко: адаптацията на подобен сложен диагностичен инструмент от 

типа на RATC без съмнение представлява самостоятелен научен принос на дисерта-

ционното изследване. 

За оценка на защитните механизми на родителите е използвана кратката вер-

сия на DSQ (DSQ-40), като получените резултати потвърждават очакваната трифак-

торна структура: зрели, невротични и незрели защити. За анализ на копинг-

стратегиите е приложен въпросникът COPE, за оценка на две групи стратегии: фо-

кусирано върху проблема и фокусирано върху емоциите справяне (допълнително се 

оценява и трети по-малък фактор, предполагаемо по-малко полезни стратегии). И за 

двата инструмента авторът е представил психометрични данни от българската адап-

тация, включително интеркорелационните връзки. 

Изследването обхваща 251 изследвани лица, от които 134 деца на възраст 6-

15 години, разделени в три възрастови групи, и техните родители. При подбора на 
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изследваните лица за българската извадка на RATC е следвана оригиналната проце-

дура. Участниците са деца от три детски градини в София, като посочените от двама 

учители като най-добре адаптирани момичета и момчета се включват в стандартиза-

ционната извадка (20 момчета, 20 момичета), останалите деца оформят т. нар. обща 

контролна група (15 момчета, 19 момичета). Изследването се провежда индивидуал-

но. 

При анализа на резултатите и в частност при оценката на корелациите при 

този тип изследвания, поради различните информанти (деца с/у родители) и различ-

ния тип инструменти (проективни с/у самоописателни методи) по принцип не могат 

да се очакват много силни връзки – факт, който се потвърждава и от получените ре-

зултати. Значимите корелации обаче са основание за дискутиране на формулираните 

хипотези . Обсъдени са и резултатите от множествените регресионни анализи, при 

които параметрите на детското функциониране регресират върху родителските за-

щити и стратегии за справяне. Получените резултати, в частност, дават основание да 

се заключи за диференцирана роля на двамата родители, т.е за отделни линии на 

влияния от страна на майката и бащата. 

Влиянията на родителските защити и копинг-стратегии върху функционира-

нето на децата потенциално се опосредства от отношенията и идентификация с ро-

дителските фигури. В този контекст се обсъждат няколко модела на влияние: повто-

рение на родителски стратегии - чрез процеса на идентификация с родителската фи-

гура, като различията впоследствие се дължат на степента на интегрираността на 

родителските аспекти в личностовата структура на детето; друг модел допуска ком-

плементарни, допълващи се поредици от взаимодействия в афективно натоварени 

ситуации, в които поведението цели поддържане на равновесие; на трето място – 

възможно е влиянието на цялостната система от убеждения с различна степен на 

осъзнатост и адаптивност в семейните структури. 

В заключение: приносните моменти на дисертационния труд могат да се ре-

зюмират в няколко пункта: 

 Теоретичният анализ далеч надхвърля рамките на обзорно изследване, ка-

то предлага задълбочена систематизация на съвременните психоанали-

тични идеи за детското развитие. 

 Разработеният за целите на емпиричното изследване инструментариум, и 

на първо място – адаптацията на новия за България Аперцептивен тест на 

Робъртс за деца (RATC) има самостоятелно значение като диагностичен 

инструмент в детска възраст. 

 Емпирично установените връзки на родителските защитни механизми и 

стратегии за справяне с адаптивното функциониране на децата представ-

ляват както изследователски, така и практически интерес.  

Представеният дисертационен труд безусловно изпълнява изискванията за 

присъждане на научна и образователна степен "доктор". Ето защо убедено препо-

ръчвам на уважаемото жури да присъди степента "доктор" на гл. ас. Камелия Хан-

чева. 

       
26 август 2013 година     проф. дпсн Пламен Калчев 


