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СТАНОВИЩЕ 

От доц. Хариета Емануилова Манолова, д.м., Медицински университет - София, 

Медицински факултет, Катедра по психиатрия. 

За дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ 

направление „психология“ с автор гл.ас. Камелия Дончева Ханчева и тема: „Защитни 

механизми и стратегии за справяне на родителите и адаптивно функциониране на 

детето“. 

Дисертационният труд на г-жа Камелия Ханчева обхваща няколко важни 

области от психичното развитие на детето, които са взаимосвързани и имат базисно 

значение при формирането на личността. Изследването е актуално, поради 

съвременния прочит и систематизиране на най-изявените и утвърдени теоретични 

виждания за влиянието на родителското поведение върху способностите за адаптация 

на детето като авторът показва задълбочено разбиране на основни теоретични течения 

и оригинална гледна точка за връзката между психоаналитичните обяснения за 

психичната организация и психичното функциониране и най-новите разработки на 

когнитивистите и психолингвистите за развитието на когницията и комуникацията, в 

интеракцията на детето с възрастните, които се грижат за него. Подчертава значението 

на съвременните невробиологични изследванията, които дават обективни доказателства 

за възникването и функционирането на иннтерсубективността и влиянието на 

несъзнаваното върху структурирането на личността през  взаимодействието с другите. 

Дисертацията представлява теоретико-емпирично изследване и се състои от три 

глави с добавени към тях въведение, заключение, библиография и приложения, 

анализът е илюстриран с 4 фигури и 14 таблици. Използваната литература обхваща 208 

заглавия, от които 9 на български, 8 на руски и 191 на английски език. В приложение е 

дадена таблица, която илюстрира кодирането на продукцията на децата по адаптивните 

и клинични скали и по клинични индикатори. Наличието на използвания 

инструментариум в по-голяма степен би улеснил ориентирането в технологията, 

резултатите, анализа и изводите на изследването и качествата на инструментите. В 

описанието на работата по конкретен случай на седем годишно дете се демонстрират  

възможностите на RATC да отчита терапевтичния ефект от консултативната работа с 

деца и семейства. 

В първите две глави на дисертационния труд авторът представя теоретчната 

рамка на емпиричното изследване като първоначално се прави задълбочен и 

целенасочен анализ на психоаналитичните идеи за структурите и процесите на 

психичното развитие като се търси връзката с начините, по които родтелските фигури 

участват в структурирането и функционирането на детската психика. В този дух, който 

е и теоретичната основа на емпиричното изследване, се отбелязват приносите на 

изследователите на привързаността, когнитивистите и интерсубективистите като 

акцент представляват работите на Даниел Стърн, където взаимодействието с другия е 

поставено в центъра на психичната организация и нейната динамика. Разглежда се 

развитието на разбирането за идентификацията като основен структуриращ процес на 
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психичното и механизмите на влияние на особеностите във функционирането и 

личностовата структура на родителските фигури.  

Чрез постановката на изследването, където се използва нова проективна 

методика, която дава информация за адаптивно/неадаптивно поведение на детето и 

психопатология, чрез продукцията му по стимулен материал, който изисква 

разрешаване на проблемна ситуация, съчетана с изследване на защитните механизми и 

стратегии за справяне на родителите чрез самооценъчни въпросници, се търси 

представянето на адаптивността през взаимодействието с другите. Получените данни са 

ориентировъчни, поради недостатъчния брой деца в различните възрастови групи (с 

изключение на 90 деца на възраст 71-86м.) и малкия брой на пълно изследване: дете - 

майка - баща (44), но очертават интересни тенденции и доказателства за значението на 

родителската роля и функция в семейството и различните сфери на влияние върху 

адаптивните механизми и свръхазови образувания в детската психика. Работата може 

да се разшири не само в посока на адаптация на RATC за целия възрастов диапазон от 6 

до 15г. и очертаване на модели на влияние на родителските фигури, но и чрез  

наличието на данни от клинична извадка, които ще обогатят психодиагностичната 

стойност на инструмента за връзката между различната психопатология при децата и 

защитните механизми и стратегии за справяне на родителите, където терапевтичният 

ефект върху детето индиректно може да минава през семейното консултиране и 

терапия на възрастните. 

Настоящото изследване доказва поставения във водещата хипотеза въпрос за 

връзката на несъзнаваните елементи от функционирането и стратегии за справяне на 

родителите с адаптивното/неадаптивното функциониране на децата като в заключение 

се очертават два модела на влияние, които обогатяват разбирането за структуриращата 

роля на родителските фигури и родителското поведение, чрез течащите 

идетификационни процеси и неосъзнати компенсаторни механизми от страна на децата 

за поддържане на семейното равновесие.  

В заключение искам да изтъкна някои от безспорните приноси на представения 

труд: 

Апробиране в български условия на 3 нови психодиагостични инструмента (RATC, 

DSQ-40 и COPE) и доказване на вътешна корелация, отношения между тях и 

изследваните дименсии; 

Наличие на нормативна извадка за първия възрастов диапазон изследван с RATS (71-

86м. или 6-7г.в.); 

Представянето на силна и подробна теоретична част, където умело се обобщава 

разбирането на психоанализата, инетсубективизма и теорията за привързаността, с 

последните емпирични разработки на когнитивистите и невробиологичната наука, за 

призхода, организацията и динамиката на психичното развитие през структуриращата 

роля на взаимоотношенията; 
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Емпирично изследване и установяване на  връзки между несъзнавани елементи от 

функционирането и стратегии за справяне на родителите с адаптивното/неадаптивното 

функциониране на децата.  

Предвид научните достойнства на представения труд, демонстрираната 

компетентност и умения за провеждане на едно сложно теоретико-емпирично 

изследване, давам висока положителна оценка на дисертационния труд и предлагам на 

уважаемото Научно жури да присъди на Камелия Дончева Ханчева образователната и 

научна степен „ДОКТОР“. 

   

София                                                 Член на Научното жури: 

6.09.2013г.                                                                                  Доц. Хариета Манолова, д.м. 


