
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА „СОЦИАЛНА, ТРУДОВА И ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ПСИХОЛОГИЯ“ 

 

 

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ 

 

Личностни детерминанти и роля на семейната 

среда за формиране на зависимост към психоактивни 

вещества 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

На дисертация за присъждане на образователна и научна степен 

„Доктор“ 

 

Професионално направление 3.2 Психология 

Научна специалност 05.06.14 Медицинска /клинична/ психология 

 

 

Научен ръководител:                                               Рецензенти: 

Доц. д-р Теодора Стоева                                  Доц. д-р Емилия Алексиева 

Доц. д-р Павлина Петкова 

 

 

София, 2015 



2 

 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра ,,Социална, 

трудова и педагогическа психология“ при Философски факултет на СУ ,,Св. Климент 

Охридски” на 16 юни 2014 г. с протокол  № 9. 

 

Дисертацията съдържа: 

Обем: 239 страници, от които съдържанието, списъкът на съкращенията, 

библиографията и приложенията са 42 страници. 

Литература:   общо 242 източника, от които: 

-  32 заглавия на български език, 

-  8 на руски език 

- 192 на английски език 

- 3 на немски език 

- 7 електронни публикации 

Таблици: 5 

Фигури: 26 

Схеми: 2 

Приложение: инструментариум. 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на открито заседание на 30 

януари 2015 г. от 15.00 ч. в зала 63 на СУ ,,Св. Климент Охридски”, Философски 

факултет. 

Материалите по защитата са публикувани в интернет на страницата на Софийски 

университет “Св. Климент Охридски” и са на разположение на интересуващите се в стая 

60, Философски факултет.  

  



3 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА АВТОРЕФЕРАТА 

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИЯТА..........................................6 

1.1. Актуалност на изследваната проблематика ...................................................6 

1.2. Цел на изследването ...........................................................................................6 

1.3. Задачи на изследването ......................................................................................7 

1.4. Участници в изследването.................................................................................7 

1.5. Хипотези на изследването .................................................................................8 

1.6. Методи на изследване .......................................................................................... 10 

Въпросник на Spielberger за тревожност (STAI – форма Y) .................................... 10 

Въпросник на Beck за депресия (BDI) ...................................................................... 11 

Анкетна карта ............................................................................................................ 11 

1.7. Статистически методи, използвани в изследването .................................... 12 

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА .............................................................. 13 

Увод .............................................................................................................................. 13 

2.1. Глава първа ....................................................................................................... 13 

2.2. Глава втора ....................................................................................................... 14 

2.3. Глава трета ........................................................................................................ 14 

2.4. Глава четвърта ................................................................................................. 14 

2.5. Глава пета .......................................................................................................... 16 

2.5.1. Сравнение между нивата на ситуативната тревожност при лицата от 

клиничната и контролната група .............................................................................. 17 

2.5.2. Сравнение между нивата на личностната тревожност при лицата от 

клиничната и контролната група .............................................................................. 18 

2.5.3. Сравнение между нивата на депресия при клиничната и контролната група

 ................................................................................................................................... 18 

2.5.4. Сравнение между нивата на ситуативна тревожност и пола ......................... 19 



4 

 

2.5.5. Сравнение между нивата на личностната тревожност при двата пола ......... 21 

2.5.6. Сравнение между нивата на депресия при двата пола................................... 22 

2.5.7. Сравнение между ситуативната тревожност и вида вещество ...................... 23 

2.5.8. Сравнение между личностната тревожност и вида вещество ....................... 24 

2.5.9. Сравнение между нивата на депресия и вида вещество ................................ 25 

2.6. Семейна среда и зависимост към ПАВ .............................................................. 26 

2.6.1. Сравнение между реда на раждане на децата в семейството и зависимостта 

към ПАВ .................................................................................................................... 26 

2.6.2. Сравнение между родителския стил на възпитание при лицата от 

клиничната и контролната група. ............................................................................. 27 

2.7. Други изследвани фактори ................................................................................. 29 

2.7.1. Материално положение и зависимост към ПАВ ............................................ 29 

2.7.2. Образование и зависимост към ПАВ .............................................................. 29 

2.7.3. Религиозност и зависимост към ПАВ............................................................. 30 

2.7.4. Сравнение между нивата на ситуативната тревожност и възрастта на 

изследваните лица ..................................................................................................... 32 

2.7.5. Сравнение между нивата на личностната тревожност и възрастта на 

изследваните лица ..................................................................................................... 33 

2.7.6. Сравнение между нивата на депресия и възрастта на изследваните лица .... 34 

2.8. Сравнение на получените резултати с изследването на Българския 

институт по зависимости (БИЗ) ................................................................................ 35 

2.8.1. Сравнение между нивата на ситуативната тревожност в двете изследвания.

 ................................................................................................................................... 37 

2.8.2. Сравнение между нивата на личностната тревожност в двете изследвания 38 

2.8.3. Сравнение между нивата на депресия в двете изследвания .......................... 39 

Изводи .......................................................................................................................... 40 



5 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .............................................................................................................. 42 

СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИТЕ ПРИНОСИ В 

ДИСЕРТАЦИЯТА .......................................................................................................... 43 

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА

 ........................................................................................................................................... 45 

 

  



6 

 

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

1.1.  Актуалност на изследваната проблематика 

Разстройствата, свързани със злоупотреба на вещества е едно от най-

злокачествените, многообразните и разпространени съвременни човешки страдания. 

Проблемът със зависимостта към психоактивни вещества (ПАВ) става още по-актуален, 

ако се вземат предвид многобройните социални затруднения, свързани с употреба на 

вещества: семейни проблеми, домашно насилие върху децата и партньора, разводи, 

безработица, престъпления, инвалидизация, преждевременна смъртност.  

По данни на Световната здравна организация, броят на употребяващите 

нелегални наркотици в света достига 250 млн. души (World Health Organization, 2010). 

В същия доклад се отбелязва, че в процентно отношение най-много зависими към 

алкохол в света има в страните от Централна и Източна Европа, достигайки до 16% от 

населението в някои от тях. 

По неофициални данни, броят на зависимите към алкохол в България надхвърля 

300 000 души. Съгласно данните на Европейския център за мониторинг на наркотиците 

и наркоманиите, броят на зависимите към нелегални наркотици в България за 2009 г. 

надхвърля 31 316 души  - факт, който прави проблема със зависимостите към ПАВ 

актуален за науката психология в България и който ни кара да се замислим за 

разширяване на подходите и методите за неговото преодоляване. 

Освен социален и медицински, зависимостта към ПАВ е и психологически 

проблем. Ролята на личностните и семейните фактори при зависимостта към вещества 

е решаваща и до голяма степен предопределя благоприятния изход от терапията. 

Настоящото изследване е провокирано от големия недостиг на емпирични 

изследвания в България върху личностните, семейните и духовните фактори, оказващи 

влияние върху формирането на зависимост към вещества. Повечето такива 

изследвания, които ползват специалистите у нас, са проведени в САЩ или Западна 

Европа, където социалната, културната, икономическата и здравната среда се различава 

в много отношения от средата в  България.  

1.2. Цел на изследването 

Би било непосилно в рамките на настоящето изследване да се изследват всичките 

фактори, оказващи влияние във формирането на зависимост към вещества. Поради тази 
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причина, целта на представената дисертация се свежда до теоретичното и 

емпиричното изследване на връзката между депресията, тревожността и семейните 

фактори и зависимостта към вещества. Изследват се също връзката между духовните 

фактори, в частност религиозността и зависимостта към ПАВ.  

1.3.  Задачи на изследването 

Реализирането на целта беше осъществено чрез следните основни 

изследователски задачи: 

1. Да се изберат и формират две независими извадки за изследване. Първата 

е клинична, съставена от лица с установена в миналото зависимост към един или 

няколко вида психоактивни вещества и които са в ремисия от минимум четири седмици. 

Втората извадка е контролна и за нейните участници трябва да се установи, че никога 

не са били зависими или злоупотребявали с ПАВ.  

2. Да се избере подходяща методика за изследване на наличието и степента 

на тревожността като състояние и като черта при изследваните лица от двете групи.  

3. Да се избере подходяща методика за изследване на наличието и степента 

на депресията при изследваните лица от двете групи.  

4. Да се конструира анкетна карта, чрез която да се събере информация за 

историята на употребата (или неупотребата при контролите) и зависимостта към ПАВ, 

за семейната среда, материалното положение и религиозната нагласа на изследваните 

лица. 

5. Да се използват (с официално разрешение) данните от изследването, 

проведено от БИЗ, да се опишат и анализират и да се сравнят резултатите от 

изследването на БИЗ със собственото ни изследване. 

6. Да се направи със специализиран софтуер (SPSS) обработката на 

събраните от емпиричното изследване данни с помощта на статистико-математически 

методи: Хи-квадрат, коефициент на Крамер и t-тест при независими извадки. 

 

1.4. Участници в изследването 

Изследването е проведено с две независими извадки – клинична група  (N = 85) 

и контролна (N = 81) (виж табл.2). Клиничната група се състои от лица на възраст между 

22 и 68 години (средна възраст 37.3), които са били диагностицирани от психиатър като 
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зависими към някое от веществата според МКБ-10 и са били понастоящем или в 

миналото включени в някоя от програмите за терапия, рехабилитация или 

ресоциализация на зависими. Историята на зависимост към определен вид вещества при 

изследваните лица от клиничната група е потвърдена също чрез интервю и анкетна 

карта. Въз основа на критериите, предложени от Grant и съавт. (2004), за да се изключи 

хипотезата, че завишените нива на тревожност и депресия са резултат (а не причина) от 

въздействието на употребата на ПАВ върху ЦНС, за целите на настоящето изследване 

бяха изследвани само лица, които не са употребявали алкохол или наркотици през 

последните четири седмици. 

Контролната група се състои от лица на възраст между 19 и 68 години, при които 

беше установено, че никога не са били зависими или злоупотребявали с ПАВ, 

включително алкохол. От контролната група бяха изключени лицата, които са 

отговорили утвърдително на въпроса, че са употребявали или употребяват редовно 

(всеки ден) алкохол или друг вид дрога.  

 

1.5. Хипотези на изследването 

Основното ни хипотетично допускане се състои в това, че между депресията, 

тревожността и семейната среда от една страна и зависимостта към ПАВ от друга 

съществува корелация. В настоящото изследване са формулирани девет конкретни 

хипотези. 

Първата от тях (1) допуска, че лицата със зависимост към психоактивни 

вещества в миналото ще имат по-високи нива на ситуативна и личностова тревожност 

в сравнение с лицата от контролната група. Хипотезата се основава на допускането, че 

тревожността може да бъде една от причините за употреба на вещества с цел да се 

облекчат тревожните симптоми. 

Втората хипотеза (2) предполага, че лицата, които са били зависими към ПАВ 

в миналото имат по-високи нива на депресия, отколкото тези без история на зависимост. 

Тази хипотеза се базира на изследванията на други автори за високата степен на 

коморбидност между депресията и зависимостта към ПАВ. 

Третата хипотеза (3) допуска, че жените от клиничната и от контролната група 

ще бъдат с по-високи нива на тревожност и на депресия, отколкото мъжете. Основания 
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за подобно допускане служат изследвания, сочещи че жените страдат по-често от 

мъжете от емоционални разстройства. 

Хипотеза 4 допуска, че сред лицата от клиничната група ще преобладават 

родените като последни в семейството (last-borns), а сред контролната група – родени 

първи (first-borns). Тази хипотеза се издига на база на изследванията на Адлер и 

неговите последователи, съгласно които преобладаваща част от зависимите към 

алкохол са родени като последни в семейството. 

Хипотеза 5 предполага връзка между използвания родителски стил на 

възпитание и зависимостта към ПАВ, като предположението е, че при лицата, които са 

били зависими към ПАВ в детството си са имали по-често безразлични (uninvolved), 

пренебрегващи родители, а тези без зависимост към ПАВ – авторитетни родители. 

Хипотезата се основава на изследванията на Baumrind (1991) и на Jackson и Foshee 

(1998) за четирите родителски стила. 

Шестата хипотеза (6) допуска съществуването на връзка между материалното 

положение и формирането на зависимост към ПАВ, като се очаква лицата от 

клиничната група да са израстнали в по-бедни семейства в сравнение с лицата от 

контролната група. 

Хипотеза 7 предполага връзка между зависимостта към ПАВ и образованието, 

като допускаме, че лицата със зависимост към вещества в миналото ще бъдат с по-ниско 

образование в сравнение с лицата от контролната група. 

Следващата хипотеза (8) допуска, че лицата със зависимост към ПАВ в 

миналото ще са по-малко религиозни в сравнение с тези, които никога не са били 

зависими. Основания за подобно допускане могат да се търсят в изследванията на 

редица автори сочещи, че по-религиозните по-рядко злоупотребяват и стават зависими 

от вещества. 

Последната, девета хипотеза (9) е свързана с очакването, че резултатите от 

нашето изследване ще бъдат потвърдени от резултатите, получени от изследването на 

Българския институт по зависимости (БИЗ). Предполага се, че въпреки ремисията от 

минимум 1 месец, бившите зависими ще имат по-високи нива на тревожност и депресия 

в сравнение с контролните групи от двете изследвания. 
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1.6. Методи на изследване  

Използвани са два личностови въпросника за самооценка – Въпросник на 

Spielberger за тревожност /STAI – форма Y/ и Въпросник на Beck за депресия /Beck’s 

Depression Inventory-BDI/, а също така и анкетна карта, конструирана за целите на 

настоящото изследване. За анализа на представените два случая в емпиричната част 

беше използван методът case study. 

Въпросник на Spielberger за тревожност (STAI – форма Y)1 

Въпросникът на Spielberger се състои от две части – едната предназначена за 

изследване на ситуативна, а другата – на личностна тревожност.  

Ситуативната тревожност се дефинира като временно, преходно емоционално 

състояние, което се характеризира със субективно усещане за напрежение и мрачни 

предчувствия, опасения. Ситуативната тревожност варира по интензивност и 

флуктуира във времето. Тя се изследва с помощта на 20 кратки описателни твърдения, 

за които изследваното лице трябва да определи в каква степен те се отнасят за него в 

настоящия момент: „съвсем не”, „в известна степен”, „в значителна степен”, „напълно”. 

Всеки отговор носи съответно 1, 2, 3 или 4 точки.  

Тревожността като черта /или личностната тревожност/ представлява 

относително устойчивата склонност на индивида към тревожност, т.е. тенденцията той 

да реагира на широк кръг от ситуации, възприемани от него като застрашаващи, с 

повишено състояние на тревожност. При изследването на този вид тревожност на 

изследваните лица се дава инструкция да посочат как се чувстват обикновено, по 

принцип. Твърденията, изследващи личностната тревожност, отново са 20 на брой и 

отново имат 4 варианта за отговор – „почти никога”, „понякога”, „често” и „почти 

винаги”, които носят съответно по 1, 2, 3 или 4 точки. Хората с висока личностна 

тревожност обикновено демонстрират и по-висока ситуативна тревожност.  

Резултатите по всяка една скала могат да варират в диапазона от 20 до 80 точки. 

Колкото по-висок е резултатът на изследваното лице, толкова по-висока е и неговата 

ситуативна / личностна тревожност.  STAI-Y е предназначен за лица на възраст между 

13 и 60 години. 

                                                
1 Българската адаптация на въпросника е осъществена от Ив. Паспаланов и Д. Щетински през 1989 год. 



11 

 

 

Въпросник на Beck за депресия (BDI) 

За целите на изследването е използвана българската адаптация на BDI на Ж. 

Балев (1994, Балев и съавт., 2003). Конструктът, който се изследва с този въпросник, е 

в съгласие с критериите за депресия, посочени в DSM-IV.  

Тестът BDI се състои от 21 айтема, предназначени за изследване на наличието и 

степента на депресия в клинични и неклинични популации. Всеки един айтем се отнася 

до определен симптом на депресията, а именно: тъга; песимизъм; минали провали; 

загуба на удоволствия; вина; наказание; харесване на себе си; самокритичност; желание 

за самоубийство; плач; неспокойствие, възбуда; загуба на интерес; нерешителност; 

малоценност; загуба на психична енергия; промени в съня; раздразнителност; промени 

в апетита; проблеми с концентрацията; умора; загуба на интерес към секс. Отделните 

айтеми включват по 4 твърдения, подредени в градация, отразяваща степента на 

изразеност на симптома – от неговата липса (0) до неговата най-силна изразеност (3).  

В инструкцията към теста е посочено, че изследваните лица трябва да отговарят 

за състоянието си през последните две седмици – това е съобразено с изискванията на 

DSM–IV за наличие на депресивни симптоми именно за такъв период. 

Резултатите от теста се изчисляват, като сума от точките по всеки айтем, като 

всеки отговор носи по 0, 1, 2 или 3 точки. Резултати от 0 до 9 точки показват липса на 

депресия /норма/, резултати от 10 до 15 точки свидетелстват за лека депресия, от 16 до 

19 точки – лека към умерено тежка депресия, от 20 до 29 точки – умерено тежка към 

тежка депресия, над 30 точки – тежка депресия, ако симптомите продължават повече от 

2 седмици. Когато резултатът е под 4 точки трябва да проверим дали не е налице 

отричане (denial) на депресия. Ако пък резултатът е над 40 точки, е възможно 

преувеличаване на депресивните симптоми поради хистрионни или гранични 

личностови черти.  

 

Анкетна карта 

Анкетната карта беше конструирана с цел да се събере информация за историята 

на употреба на ПАВ, възрастта, пола, религиозността и образованието, както и 
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използваните стилове за възпитание от родителите на изследваното лице (виж 

Приложение 1). 

Анкетната карта основно се занимава със семейната конфигурация. Айтем №1 е 

въвеждащ и разкрива отношението на изследваното лице към проблема с наркотиците 

в страната. 

Айтемите № 2, №7, №8, №9, №10 и №11 информират за наличие или липса на 

членове на семейството със зависимост към вещества, за състава на семейството, 

използвания родителски стил и за материалното положение на семейството. С помощта  

на тези айтеми се изследва ролята на семейната среда във формирането на зависимост 

към вещества. 

Историята на употребата и зависимостта към вещества, както и видовете 

вещества, които изследваното лице е употребявало се проследява с помощта на 

айтемите №3, №4 и №6, напр.: „Кога за последен път сте употребявал дрога 

(алкохол)?. 

Айтем №5 изследва религиозната нагласа на изследваното лице и свързан с 

нашето допускане, че по-религиозните хора по-рядко формират зависимост към 

вещества. 

Айтем №6 представлява таблица, в която са изброени най-често срещаните 

видове психоактивни вещества с възможност да се избере съответното вещество и 

заграждане на цифра от 1 до 5, изразяваща честотата на употребата на различните 

вещества. 

В анкетната карта за изследване на лица от контролната група към айтема №3 

„Кога за пръв път сте опитал (а) дрога?“ беше добавено допълнително твърдение „Не 

съм опитвал“. По подобен начин, към айтема №4 „Кога за последен път сте 

употребявал дрога (алкохол)?“ беше добавена възможност за отговор „Никога не съм 

употребявал (а)“. 

 

1.7.  Статистически методи, използвани в изследването 

Обработката на събраните данни от емпиричното изследване бе извършена с 

помощта на статистико-математически методи: Хи-квадрат, коефициент на Крамер и t-
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тест при независими извадки. За целта беше използвана програмата SPSS Statistics 

17.00.  

За измерване силата на връзката при хи-квадрат анализ се използва 

коефициентът на Крамер. Приема се, че когато е в интервала: 

• от 0 до 0.3 - връзката е слаба;  

• от 0.3 до 0.5 – връзката е средна 

• от 0.7 до 0.9 - връзката е силна;  

• над 0.9 - връзката е много силна (Мишев, Г., Цветков, С. 1998) 

За да може коефициентът да се тълкува, той беше проверен, дали е статистически 

значим, като се сравняваше равнището на значимост (Asymp. Sig) с грешката α. Когато 

Asymp. Sig < α (0,05), тогава беше отчитана статистически значима корелация и се 

посочва силата на тази връзка чрез коефициента на Крамер. 

 

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

Увод 

В увода се обосновава актуалността на поставения за решаване проблем и се 

дефинира целта на дисертационния труд. Представени са статистически данни за 

употребата на психоактивни вещества в света и страната, подкрепящи значението на 

проблема със зависимостта към психоактивни вещества. В края на уводната част са 

описани научната новост, научната и приложната значимост на резултатите от 

изследването. 

 

2.1. Глава първа 

В първа глава са дадени основните дефиниции, свързани със зависимостите – 

същност, употреба, вредна употреба, злоупотреба, остра интоксикация, психическа и 

физическа зависимост, промяна в толеранса. Представени са диагностичните указания 

за поставяне на диагнозата „зависимост“ според Международната класификация на 

болестите (МКБ-10) и DSM-V. 
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2.2. Глава втора 

Във втора глава са разгледани видовете вещества и тяхната класификация според 

международните диагностични наръчници, съгласно действащото законодателство и в 

зависимост от ефектите върху централната нервна система (ЦНС) на човека. Направен 

е анализ на най-разпространените у нас вещества, краткосрочните и дългосрочните 

ефекти от тяхната употреба. Опроверган е митът, че цигарите намаляват стреса, а 

марихуаната е безобидна. Съгласно цитираните изследвания, марихуаната има връзка с 

развиването на тежки психични разстройства (шизофрения) при употребяващите.  

2.3. Глава трета 

В третата и четвъртата глава е поставена теоретичната основа на изследването. 

В глава 3 по-специално са разгледани физиологичните етиопатогенетични фактори, 

оказващи влияние върху формирането на зависимост към ПАВ. Направен е анализ на 

широко разпространената болестната концепция на зависимостта. Предложени са 

алтернативни възгледи за разглеждането на зависимостта, които поставят човека в по-

активна позиция. Според авторите на не-болестната концепция, преди наркотикът да е 

избрал човека, човекът е избрал наркотика. При хората, зависими към ПАВ 

достатъчното условие е желанието, или личния избор да приемат дрога или не. 

Останалите фактори (генетични, социални, семейни, личностови) могат да бъдат 

задължителни, но не достатъчни за злоупотреба и зависимост към ПАВ (Welch, 1998; 

2004). 

2.4. Глава четвърта 

В четвърта глава са представени психосоциалните рискови фактори за 

формиране на зависимост към вещества. Аналитично са описани видовете мотивации 

за употреба на алкохол и наркотични вещества: атарактична, хедонистична, 

хиперактивираща, субмисивна (страх от отхвърляне от страна на групата) и 

псевдокултурална, характерна за хистеричните личности, при което е налице стремеж 

към показност.  

Анализира се връзката и отношението между емоциите и чувствата от една 

страна и употребата и зависимостта към ПАВ от друга. Изследванията показват, че 

симптомите на тревожност и депресия са способни да подтикнат човека към употреба 

на психоактивни вещества. Негативният фон на настроението, страхът и 
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безпокойството благоприятстват избора в полза на най-лесно решение на проблема – 

премахването на симптомите по химичен път. Съгласно едно американско 

епидемиологично изследване, прекараният тревожен или депресивен епизод удвоява 

риска за злоупотреба или зависимост от наркотични вещества. Около 40% от 

наркоманите са прекарали тревожни смущения в живота си, а около 50% са имали 

депресивни състояния (Isabelle Roy, цитат по Richard Denis, Jean-Louis Senon, 1999). 

Депресията и тревожността са разгледани в дисертацията като преходни състояния и 

като черти на личността. Коморбидността между депресията и тревожността от една 

страна и зависимостта към ПАВ от друга послужи за теоретична обосновка на 

настоящото емпирично изследване.  

Наред с личностните фактори се разглеждат и духовните рискови/протективни 

фактори за формирането на зависимост към вещества. Редица автори определят 

религиозността като един от протективните фактори за формиране на зависимост към 

ПАВ (Corcoran, J. & Nichols-Casebot, A., 2004). Изследванията разкриват, че силно 

религиозните хора по-рядко формират зависимост към психоактивни вещества в 

сравнение с тези, които  са по-малко или не са религиозни. Една от причините 

религиозността да се свързва с по-рядка зависимост към ПАВ е социализирането на 

религиозните хора с такива връстници, които не злоупотребяват с ПАВ. Друга 

възможна причина е възприемането от религиозните хора на норми, несъвместими със 

зависимост към вещества. Религиозността също така предлага механизми за 

задоволяване на нуждите от социален контакт и смисъл на живота. 

Според изследователите, към рисковите фактори се отнася липсата на вяра в Бог 

(арелигиозност, атеизъм), тъй като такива зависими  хора се опитват „да задоволят 

религиозните потребности с нерелигиозни средства – с алкохол“ (Clinebell, 1994). 

Зависимите хора поставят алкохола и дрогата на мястото на Бог, опитвайки се да 

запълнят празнината, породена от липсата на Бог в душата си. Така, Yarhouse и съавт. 

твърдят, че зависимостите и компулсиите предполагат липсата на най-фундаменталния 

обект на желание: Бог (Yarhouse, M., et. al., 2005). 

Друг рисков фактор е окултизмът, който може да бъде както да бъде причина за 

злоупотреба и зависимост от ПАВ, така и следствие от него.  Разхлабвайки нормалната 
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връзка между мозъка и човешкия дух, дрогата позволява на демонични духове да 

управляват чрез мозъка (Morrison, A. 1994).  

След личностните фактори се конкретизират социалните фактори, свързани със 

зависимост към вещества: обществените закони и норми, култура, бедност, училище, 

работа и брак, влияние на връстниците, претърпяно насилие, пол и сексуална ориентация, 

раса и етническа принадлежност. Специален акцент е поставен върху семейните фактори, 

като: родителски стилове за възпитание и реда на раждане на децата в семейството.  

 

2.5.  Глава пета 

В глава трета е описана постановката и методиката на изследването. 

Представени са целите, задачите, хипотезите, предмета и участниците в изследването, 

инструментариума на изследването, както и статистическите методи за обработка на 

данните от изследването. В същата глава са представени резултатите от изследването и 

техният анализ. В подкрепа на основната теза на изследването е проведен е анализ на 

два случая на хора с опиатна зависимост в миналото по метода case study.  

Верификация на хипотезите и обсъждане на значимите резултати. 
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2.5.1. Сравнение между нивата на ситуативната тревожност при лицата от 

клиничната и контролната група 

Резултатите от изследването показват, че лицата със зависимост към ПАВ в 

миналото имат по-висока ситуативна тревожност, отколкото лицата от контролната 

група (виж фиг.1). 

Фигура 1. Сравнение между нивата на ситуативната тревожност при  

клиничната и контролната група. 

Както е представено графично на фигура 1, броят на лицата с висока ситуативна 

тревожност в клиничната група (35.29%) е двойно по-висок в сравнение с този от 

контролната (17.28%). В същото време, броят на лицата с умерена степен на ситуативна 

тревожност е почти еднакъв и при двете групи. Проведеният статистически анализ 

установи корелация между високата ситуативна тревожност и зависимостта към ПАВ в 

миналото (Хи-квадрат = 7,62 при р = 0.02, коефициент на Крамер – 0,214).  
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2.5.2. Сравнение между нивата на личностната тревожност при лицата от 

клиничната и контролната група 

Анализът на получените резултати разкрива, че лицата със зависимост към ПАВ 

в миналото имат по-висока личностна тревожност, отколкото тези, които никога не са 

били зависими към ПАВ. Броят на лицата с висока личностна тревожност в клиничната 

група е двойно по-голям (50.59%), отколкото сред контролите (23.46%) (виж Фигура 2.)  

Фигура 2. Сравнение между нивата на личностната тревожност при 

клиничната и контролната група. 

Проведеният хи-квадрат анализ установи статистически значима връзка между 

личностната тревожност и зависимостта към ПАВ (хи-квадрат = 22,03 при р = 0.00, 

коефициент на Крамер -0,364).  

2.5.3. Сравнение между нивата на депресия при клиничната и контролната 

група 

Според резултатите от изследването броят на лицата с лека депресия (24,71%)  в 

клиничната група е почти 2,5 пъти по-висок отколкото в контролната група (9,88%), 

където хората никога не са били зависими или злоупотребявали с ПАВ (виж фиг. 3).  
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Фиг. №3. Сравнение между нивата на депресия при изследваните лица от 

клиничната и контролната група. 

Направеният статистически анализ установи наличието на статистически 

значима връзка между депресията и зависимостта към ПАВ в миналото (Хи-квадрат – 

12,014 при р = 0,007, коефициент на Крамер - 0,269).  

2.5.4. Сравнение между нивата на ситуативна тревожност и пола 

При сравнение между нивата на ситуативната тревожност и пола на 

респондентите, и в двете групи ситуативната тревожност е по-висока при жените, 

отколкото при мъжете (виж фиг. 4). Повече от половината от изследваните жени в 

клиничната група (52,38%) страдат от висока ситуативна тревожност, докато делът на 

мъжете с висока ситуативна тревожност в същата група е почти двойно по-малък 

(29,69%).  
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Въпреки по-високите нива на ситуативна тревожност при жените от двете групи, 

хипотезата, че ще има статистически значими разлики между пола и ситуативната 

тревожност не намери своето потвърждение при лицата от клиничната група (Хи-

квадрат 3.83, при р = 0,147 -  повече от  0,05 -  няма корелация). 

Фиг. №4. Сравнение между ситуативната тревожност при двата пола. 

В контролната група също не се наблюдават статистически значими полови 

разлики в ситуативната тревожност.  Връзката между ситуативната тревожност и пола 

е слаба (Хи-квадрат 3,67 при р = 0,159, повече от 0,05 – няма корелация). Въпреки че 

няма статистическа значимост, в контролната група високата ситуативна тревожност 

при жените се среща двойно по-често (21,85%), отколкото при мъжете (12,50%). 
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2.5.5. Сравнение между нивата на личностната тревожност при двата пола 

При сравнение между нивата на личностовата тревожност и пола на 

респондентите, и в двете групи тревожността е по-висока при жените, отколкото при 

мъжете (виж Фигура 5).  

Фиг. №5. Сравнение на личностната тревожност в зависимост от пола. 

Повече от половината от изследваните жени в клиничната група (66,67%) 

страдат от висока личностна тревожност, докато делът на мъжете с висока тревожност 

е значително по-малък (45,31%). Въпреки по-високите нива на личностна тревожност 

при жените от двете групи, статистически значими полови диференциации не се 

установяват при клиничната група (Хи-квадрат 3.024 при р = 0,22, > 0,05 –няма 

корелация).  

В контролната група също се забелязва по-често висока личностна тревожност 

при жените (26,83%) в сравнение с мъжете (20.00%), но разликите между половете е по-

слабо изразена, отколкото в клиничната група (виж фигура 5). Статистически значими 

полови разлики в контролната група не бяха установени, а връзката между този вид 

тревожност и пола е слаба (Хи-квадрат – 1,50 при р = 0,472 – няма корелация).  
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2.5.6. Сравнение между нивата на депресия при двата пола 

Въпреки че графиката по-долу (фиг. 6) показва тенденцията жените да са по-

депресивни от мъжете, статистически значима връзка между депресията и пола на 

изследваните лица не беше открита (при клиничната група хи-квадратът е 1.002 при p 

= 0,801, а при контролната група хи-квадратът е 0,747 при р = 0,688).  

Въпреки статистически незначимата корелация, представената по-долу графика 

(№6) показва, че жените и от двете групи като цяло страдат по-често от симптоми на 

лека, умерена и тежка депресия. Тези резултати потвърждават в известна степен 

изследванията на други автори, които доказват, че рискът от психични разстройства 

(включително депресия) при момичетата и жените е по-голям, отколкото при момчетата 

и мъжете (Timmons-Mitchell et al., 1997).  

Фигура 6. Сравнение между нивата на депресията при двата пола. 
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2.5.7. Сравнение между ситуативната тревожност и вида вещество 

Поради голямото разнообразие на зависими към различни вещества и 

ограничения брой на извадката за всяко отделно вещество бяха сравнени резултатите 

само на тези, които са били зависими към алкохол, хероин и комбинирана зависимост 

към алкохол и сънотворни. Извадката за другите видове зависимости беше прекалено 

малка, за да се правят статистически анализи и изводи. 

Както се вижда от графика №7, между вида вещество и ситуативната тревожност 

съществува положителна корелация (Хи-квадрат: 24.80 при р = 0,00, коефициент на 

Крамер – 0,404).  

Фигура №7. Сравнение между нивата на ситуативната тревожност и вида 

вещество 

С най-високи нива на ситуативна тревожност се оказаха лицата със зависимост 

към алкохол в миналото. Сред тях 60% са с висока ситуативна тревожност, а други 

22,5%  - с умерена ситуативна тревожност. Лицата с комбинирана зависимост към 

алкохол и сънотворни в миналото имат по-ниски нива на ситуативна тревожност в 

сравнение със зависимите само към алкохол, но значително по-високи нива на 

ситуативна тревожност в сравнение с хероинозависимите. Изненадващ се оказа фактът, 

че зависимите към хероин в миналото се оказаха с по-ниски нива на ситуативна 
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тревожност дори в сравнение с контролната група, т.е. с лицата, които никога не са били 

зависими към ПАВ.  

 

2.5.8. Сравнение между личностната тревожност и вида вещество 

Направеният статистически анализ показа умерена по сила корелация между 

личностната тревожност и вида вещество (Хи-квадрат 19,18 при р = 0.001, коефициент 

на Крамер – 0,354). Лицата с история на зависимост към алкохол са между 2 и 3 пъти 

по-тревожни, отколкото зависимите към хероин и с комбинирана зависимост към 

алкохол и сънотворни (виж графика №8). С по-ниски нива на личностна тревожност се 

оказаха лицата със зависимост към хероин в миналото в сравнение с другите две групи 

зависими. Въпреки това, 2/3 от зависимите към хероин в миналото имат завишени 

показатели на личностна тревожност (40.74% умерена и 25,93% висока тревожност). 

Тези показатели са по-високи в сравнение с контролната група, участниците в която 

никога не са били зависими към вещества.  

Фигура №8. Сравнение между личностната тревожност и вида вещество 
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2.5.9. Сравнение между нивата на депресия и вида вещество 

Направеният статистически анализ установи наличието на умерена корелация 

между депресията и вида вещество (Хи-квадрат - 14,325 при р = 0,026, коефициент на 

Крамер – 0,307).  Според резултатите от изследването най-често от лека депресия 

страдат лицата с комбинирана зависимост към алкохол и сънотворни в миналото (близо 

67%). На второ място са зависимите към алкохол в миналото, сред които 45% страдат 

от депресия в една от трите форми: 5% от тях имат тежка депресия, 12.5% - умерена 

депресия и 27,5% - покриват критериите за лека депресия (виж граф. №9).  

Фигура №:9. Сравнение между нивата на депресия и вида вещество  

В „най-благоприятна“ ситуация се оказват лицата със зависимост към хероин в 

миналото, сред които само 11% страдат от лека депресия, а други 7,4% страдат от 

умерена депресия.  

Голямото разнообразие на зависими към различни вещества и ограниченият 

брой на извадката за всяко отделно вещество позволиха да бъдат сравнени резултатите 

само на тези, които са били зависими към алкохол, хероин и комбинирана зависимост 

към алкохол и сънотворни. Лицата със зависимост в миналото към канабиноиди, 

амфетамини и сънотворни/транквиланти не бяха включени в сравнителния анализ. 

7,4
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Извадката за тези видове зависимости беше прекалено малка, за да се правят 

статистически анализи и изводи. 

 

2.6. Семейна среда и зависимост към ПАВ 

2.6.1. Сравнение между реда на раждане на децата в семейството и 

зависимостта към ПАВ 

Резултатите от сравнението между реда на раждането на участниците от 

клиничната и контролната група разкриват, че сред лицата с история на зависимост към 

ПАВ преобладават родените като последни в семейството (last-borns -35,29%), докато в 

контролната група родените последни са двойно по-малко на брой (17,28% - виж фиг. 

10).  

Фигура 10. Сравнение на поредността на раждане на изследваните лица от 

двете групи. 

На второ място в клиничната група са израсналите като единствени деца в 

семейството – 32,94%. Резултатите от направения хи-квадрат тест (Chi-Square-Test) 

показаха статистически значима корелация между реда на раждането на децата в 

семейството и зависимостта към ПАВ (Хи-квадрат – 12,340 при р = 0,006, коефициент 

на Крамер – 0,273). Допускането, че сред лицата от клиничната група ще преобладават 

родените като последни в семейството (last-borns), а сред контролната група – родени 
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първи (first-borns) беше статистически потвърдено и по емпиричен път беше установена 

статистически значима връзка между реда на раждането на децата в семейството и 

зависимостта към ПАВ. 

 

2.6.2. Сравнение между родителския стил на възпитание при лицата от 

клиничната и контролната група.  

 

Родителски стил на бащата 

Резултатите от направения статистически анализ разкриват, че при лицата от 

двете групи най-често срещаният стил за възпитание, прилаган от бащата, е 

авторитетният (виж фиг.11).  

Фиг. №11. Сравнение между използвания родителски стил от страна на 

бащата зависимостта към ПАВ в миналото 

В групата на зависимите обаче, авторитарният стил (висока степен на 

взискателност и ниска степен на отзивчивост) е вторият най-често използван стил и се 

среща в 2,5 пъти по-често, отколкото сред лицата от контролната група. 

Въпреки откритите разлики в използвания стил на възпитание, направеният хи-

квадрат тест не откри статистически значима корелация между използвания от бащата 
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родителски стил и зависимостта към ПАВ (Хи-квадрат – 6,614 при р = 0,085, > 0,05 - 

няма корелация ).  

Въпреки че не беше установена статистически значима разлика, изследваните 

лица от контролната група по-често определят стила на бащата като „авторитетен“ 

(55,41%), в сравнение с тези от клиничната група (37,97%).  

 

Родителски стил на майката 

Направеният анализ не установи статистически значими разлики в използвания 

родителски стил от страна на майката при контролната и клиничната група (Хи-

квадрат – 0,890 при р = 0,828). Въпреки незначителните разлики между двете групи, в 

контролната група, в процентно отношение в контролната група беше използван по-

често авторитетния стил, в сравнение с лицата от клиничната група (виж фиг. 12). 

Фигура 12. Сравнение между използвания родителски стил от страна на 

майката при изследваните лица от двете групи. 
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2.7. Други изследвани фактори 

2.7.1. Материално положение и зависимост към ПАВ 

Анализът на резултатите от проведеното изследване не установи статистически 

значима корелация между материалното положение и зависимостта към ПАВ (Хи-

квадрат – 3,502 при р = 0,320). Както показва фигура 13, изследваните лица с история 

на зависимост са израснали дори в материално по-осигурени семейства в сравнение с 

участниците от контролната група. Препоръчително е обаче този фактор да се изследва 

допълнително с по-големи извадки и с допълнителни методики. 

Фигура 13. Сравнение на материалното положение при изследваните лица от 

двете групи. 

 

2.7.2. Образование и зависимост към ПАВ 

Резултатите от изследването показаха, че лицата със зависимост към вещества в 

миналото са с по-ниско образование в сравнение с лицата от контролната група. В 

клиничната група преобладават лица със средно образование - 38,82%, докато сред 

участниците от контролната група преобладават тези с висше образование (41,98% - 

виж фиг.14). Направеният хи-квадрат тест  показа статистически значима отрицателна 
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корелация между образованието и зависимостта към ПАВ: по-ниското ниво на 

образование корелира със зависимостта към ПАВ в миналото (Хи-квадрат – 10,272 при 

р = 0,016, коефициент на Крамер - 0,249).  

Проведеното емпирично изследване и изследванията на конкретни случаи от 

практиката дава основание по-ниското образование при бившите зависими да бъде 

обяснено като следствие от самата употреба на дрога, а не като причина за формиране 

на зависимост. Случаят с М. (анализът е включен в емпиричната част на дисертацията) 

е показателен, как употребата на марихуана, преминаваща в употреба на хероин започва 

в юношеска възраст и измества всичко останало (семейство, образование, приятели), 

превръщайки се в приоритет №1 в живота. Към момента на изследването М. е на 33 г. 

и  завършва средно си образование във вечерна програма.   

Фигура 14. Сравнение на нивото на образование при изследваните лица от 

двете групи. 

 

2.7.3. Религиозност и зависимост към ПАВ 

Тук е важно да се отбележи, че сред изследваните лица и от двете групи нямаше 

представители на религиозни течения, използващи психоактивни вещества за своите 

ритуали или насърчаващи тяхната употреба (с изключение на християни, участващи в 
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Евхаристия - отношението на различните вероизповедания към психоактивните 

вещества е описано в дисертацията). Резултатите от направения хи-квадрат тест анализ 

установи статистически значима корелация между религиозността и зависимостта към 

ПАВ (Хи-квадрат 32,509, при р = 0,000, коефициент на Крамер – 0,443). Така, ниската 

степен на религиозност се свързва с по-висок риск от формиране на зависимост към 

ПАВ. Наличието на по-висока степен на религиозност (силна вяра) е свързано с по-

рядка употреба и зависимост към ПАВ.   

Съгласно получените резултати, лицата със зависимост към ПАВ в миналото са 

като цяло по-малко религиозни в сравнение с тези, които никога не са били зависими 

към вещества. Въпреки че в двете групи преобладават тези, които се самоопределят като 

„религиозни“/“вярващи“, броят на нерелигиозните сред лицата от клиничната група е 

три пъти по-голям (29,41%) в сравнение с този от контролната група (8,64%) (виж фиг. 

15).  

Фигура 15. Сравнение на религиозността на изследваните лица от двете групи. 
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На въпроса „Смятате ли себе си за религиозен (вярващ)“ само 29,41% от 

изследваните лица от клиничната група отговарят положително, докато в контролната 

група на този въпрос утвърдително отговарят 72,84% от изследваните лица.   

 

2.7.4. Сравнение между нивата на ситуативната тревожност и възрастта на 

изследваните лица 

В клиничната група по-възрастните лица имат значително по-високи нива на 

ситуативна тревожност в сравнение с по-младите участници в изследването. С висока 

ситуативна тревожност са  70% от лицата със зависимост в миналото на възраст между 

40-49 години и 56 % от тези, които са на възраст 50+ г.   

Фигура 16. Сравнение между нивата на ситуативната тревожност и 

възрастта на изследваните лица от двете групи. 

В сравнение с тях, само 11% от изследваните лица във възрастовия диапазон 30-

39 г и 18% от тези, които са под 30-годишна възраст се оказаха с висока тревожност. 

Докато по-възрастните страдат по-често от висока тревожност, при по-младите се среща 

по-често умерена ситуативна тревожност (виж фиг.16).  
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Направеният статистически анализ разкри умерена по сила корелация между 

възрастта и нивото на ситуативна тревожност сред изследваните лица от клиничната 

група (Хи-квадрат 23,743 при р = 0.001, коефициент по Крамер -0.374). Изследването 

разкрива наличието на тенденция с възрастта ситуативната тревожност да се повишава 

повече при зависимите към ПАВ в миналото. 

При изследваните лица от контролната група не беше открита статистически 

значима корелация между ситуативната тревожност и възрастта на изследваните лица. 

Както се вижда от фиг. 16, макар и с възрастта да има повишаване в нивото на 

ситуативна тревожност, разликите не са толкова изразени, отколкото при лицата от 

клиничната група. 

2.7.5. Сравнение между нивата на личностната тревожност и възрастта на 

изследваните лица 

Резултатите от емпиричното изследване установиха, че по-възрастните лица от 

клиничната група страдат между 2 и 3 пъти по-често от висока личностна тревожност в 

сравнение с по-младите. Представената по-долу графика (фиг.17) показва, че 80% от 

лицата между 40 и 49-годишните и 75% от тези на възраст 50+ имат висока личностна 

тревожност, докато при лицата между 30-39 години около  26% проявяват симптоми на 

висока личностна тревожност. 

Проведеният статистически анализ разкри при клиничната извадка умерена по 

сила положителна корелация между възрастта и личностната тревожност (хи-квадрат 6 

при р= 0,002, коефициент на Крамер – 0,348).  С напредването на възрастта тези, които 

са били зависими към ПАВ в миналото страдат по-често не само от висока ситуативна, 

но и от висока личностна тревожност. 

Въпреки съществуващата тенденция при контролната група също тревожността 

да се повишава с възрастта, статистически значима корелация между личностната 

тревожност и възрастта при тях не беше открита (хи-квадрат 6, при р=0,229). 

 



34 

 

 Фигура 17. Сравнение между личностната тревожност и възрастта на 

изследваните лица от двете групи. 

 

2.7.6. Сравнение между нивата на депресия и възрастта на изследваните 

лица 

Направеният сравнителен анализ между депресията и възрастта показват, че 

подобно на тревожността, с напредването на възрастта лицата със зависимост към ПАВ 

в миналото проявяват по-често симптоми на лека и умерена депресия. В клиничната 

група броят на лицата с лека депресия е 4 пъти по-висок при възрастовата група 50+, 

(43,7%) отколкото при лицата под 30-годишна възраст (9% -виж фиг.18).  

Въпреки съществуващите тенденции с възрастта лицата със зависимост към 

вещества в миналото да страдат по-често от депресия, направеният статистически 

анализ не установи статистически значима корелация между нивата на депресия и 

възрастта на участниците от клиничната и контролната групи (p > 0,05). 
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При изследваните лица от контролната група също не беше открита 

статистически значима корелация между депресията и възрастта на изследваните лица 

(p > 0,05). Въпреки че статистически значими разлики не бяха установени, съществува 

тенденция с напредването на възрастта изследваните лица от контролната група да са 

по-депресивни (виж фиг.18).  

 

Фигура №18. Сравнение между нивото на депресия и възрастта на 

изследваните лица от двете групи. 

 

2.8. Сравнение на получените резултати с изследването на Българския 

институт по зависимости (БИЗ) 

Паралелно с настоящето изследване, Българският институт по зависимости 

(БИЗ) проведе собствено изследване в изпълнение на Научен Проект „Видове 

импулсивност при потребители на хероин и стимуланти”, който се финансира от 

Националния Институт по Наркомании и Зависимости - САЩ (NIDA – USA) с грант 1 

R01 DA21421-01A2 и се изпълнява съвместно от Университета на Илинойс – Чикаго и 
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Български Институт по Зависимости. Благодарение на любезното съдействие на д-р 

Жасмин Василева (ръководител на проекта) и на Кирил Боздуганов (клиничен психолог 

към проекта), на мен ми бяха предоставени всички необходими данни, които се отнасят 

до същия обект и предмет на изследване, които изследвам и аз в настоящата дисертация. 

В рамките на този проект, Българският институт по зависимостите (БИЗ) е 

изследвал общо 336 души ( 247 мъже и 85 жени), във възрастовия диапазон 18 – 50 

години, които са изследвани в периода 2009 – 2013 година в София-област. От общия 

брой участници, отговарящи на целите на изследването (виж таб. №5) - 101 (81 мъже и 

20 жени) са хора, които са били зависими към опиоиди, но са били преустановили 

употребата поне 1 месец преди изследването, 101 (74 мъже и 27 жени) са хора, които са 

били зависими към амфетамини, но са били преустановили употребата поне 1 месец 

преди изследването, а 132 (93 мъже и 39 жени) са контроли, които не са били зависими 

и не са злоупотребявали с наркотични вещества, включително и с алкохол през живота 

си. Средната възраст на участниците в изследването е 26 години , SD = 5,46 години, а 

средната продължителност на посещение на училище е 13 години, SD = 2,41 години. От 

анализа са изключени тези, които: 1) нямат валидни данни от тестовете на Спилбъргър 

и Бек; 2) по време на изследването е станало ясно, че през живота си са имали загуба на 

съзнание за време по-голямо от 30 минути и 3) които имат положителни резултати от 

тестовете за употреба на ПАВ (преди всяко психологическо тестуване участниците са 

преминали през уринно тестуване за 9 вида наркотични вещества, както и дрегер за 

употреба на алкохол). Извадката на изследването, проведено от БИЗ е съпоставима по 

пол и възраст с извадката на изследването по дисертационния труд.  
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2.8.1. Сравнение между нивата на ситуативната тревожност в двете 

изследвания.  

Направеният статистически анализ на резултатите потвърди нашата хипотеза, че 

данните от нашето изследване ще бъдат сходни с резултатите от подобно изследване, 

проведено от Българския институт по зависимости (БИЗ). И в двете изследвания беше 

установена статистически значима разлика между високата ситуативна тревожност и 

употребата на ПАВ в миналото. В процентно отношение броят на изследваните лица с 

висока ситуативна тревожност сред бившите зависими и в двете изследвания е по-

голям, отколкото тези от контролните групи (виж фиг.20). Все пак, изследваните лица 

в проведеното от нас изследване проявяват като цяло по-високи нива на тревожност в 

сравнение с лицата, изследвани от БИЗ. 

 

Фигура 20. Сравнение на ситуативната тревожност в двете изследвания.  
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2.8.2. Сравнение между нивата на личностната тревожност в двете 

изследвания 

И в двете изследвания беше открита статистически значима корелация между 

употребата на ПАВ в миналото и високата личностна тревожност. Изследваните лица 

от клиничните групи и на двете изследвания имат значително по-високи показатели на 

личностна тревожност в сравнение с контролите. Като цяло обаче, в нашето изследване 

лицата със зависимост към вещества в миналото имат по-високи нива на тревожност в 

сравнение с лицата от клиничната група, изследвани от БИЗ (виж фиг.21). Резултатите 

от контролните групи и в двете изследвания не разкриват съществени разлики в нивата 

на личностна тревожност. 

Фигура 21. Сравнение на личностната тревожност в двете изследвания. 
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2.8.3. Сравнение между нивата на депресия в двете изследвания 

Анализът на резултатите от изследването на БИЗ не установи статистически 

значими разлики между нивата на депресия при лицата от клиничната и контролната 

група, докато в нашето изследване беше установена статистически значима корелация 

между депресията и зависимостта към ПАВ.  

Фигура 22. Сравнение между нивата на депресия в двете изследвания. 

Въпреки това, както се вижда и от Фигура 22, лицата със зависимост към 

вещества в миналото и от двете изследвания  продължават да страдат по-често от 

депресия в сравнение с тези, които никога не са били зависими към дрога. Като цяло 

резултатите от нашето изследване разкриват по-високи нива на депресия в сравнение с 

клиничната група от изследването на БИЗ. 

Проведеното сравнение между резултатите от нашето изследване и резултатите, 

получени от подобно изследване на БИЗ е важно по две причини: 

- Изследването, проведено от БИЗ е направено с по-голяма извадка (336 

изследвани лица), в сравнение с нашето изследване (166 изследвани лица). 

- И двете изследвания по емпиричен начин доказаха, че лицата със зависимост 

към ПАВ в миналото имат по-високи нива на тревожност и депресия в 
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сравнение с тези, които никога не са били зависими към вещества и с това се 

потвърди важността терапевтичният контакт със зависимите към ПАВ в 

ремисия да продължи и да не се преустановява непосредствено след 

приключването на терапевтичната програма.  

Оставена нелекувана, депресията и тревожността могат да доведат до рецидив и 

до повторна, но много по-трудна и продължителна терапия на зависимостта. 

 

Изводи 

Направеният статистически анализ на резултатите от емпиричното изследване и 

анализът на два случая (case-study) позволяват да се формулират следните изводи: 

Първата хипотеза (1) че лицата със зависимост към психоактивни вещества в 

миналото ще имат по-високи нива на ситуативна и личностна тревожност в сравнение 

с лицата от контролната група беше потвърдена. Установена е статистически значима 

връзка между тези два вида тревожност и зависимостта към ПАВ в миналото. 

Втората хипотеза (2), че лицата, които са били зависими към ПАВ в миналото 

ще имат по-високи нива на депресия, отколкото тези без история на зависимос също 

беше потвърдена. Изследването разкри статистически значима положителна корелация 

между депресията и зависимостта към ПАВ в миналото.  

Направеният анализ не откри статистически значими разлики между нивата на 

тревожност и депресия и пола на изследваните лица. Въпреки че при жените съществува 

тенденцията да са по-тревожни и депресивни, третата хипотеза (3) не беше потвърдена. 

Хипотеза 4 беше потвърдена, след като беше установена статистически значима 

връзка между реда на раждането на децата в семейството и зависимостта към ПАВ. 

Допускането, че сред лицата от клиничната група ще преобладават родените като 

последни в семейството (last-borns), а сред контролната група – родени първи (first-

borns) беше статистически потвърдено.  

Хипотеза 5 за съществуването на статистически значима връзка между 

използвания родителски стил на възпитание и зависимостта към ПАВ не се потвърди. 

Изследването обаче дава индикации, че използваният от бащата родителски стил оказва 

по-голямо влияние върху риска или защитата от употреба на ПАВ в сравнение със 

стила, използван от майката.  
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Шестата хипотеза (6), допускаща съществуването на връзка между 

материалното положение и формирането на зависимост към ПАВ не беше потвърдена. 

Оказа се че няма статистически значима връзка между зависимостта към ПАВ и 

материалното положение на семейството, в което са израснали изследваните лица. 

Предположението, че зависимите към вещества в миналото са израснали в по-бедни 

семейства не беше потвърдено. 

Хипотеза 7, предполагаща съществуването на връзка между зависимостта към 

ПАВ и образованието беше потвърдена.  Анализът на резултатите разкри статистически 

значима корелация между по-ниското образование и зависимостта към ПАВ в 

миналото. 

Следващата хипотеза (8), свързана с допускането, че лицата със зависимост 

към ПАВ в миналото ще са по-малко религиозни в сравнение с тези, които никога не са 

били зависими също беше потвърдена. Резултатите от направения анализ откриха 

статистически значима връзка между религиозността и зависимостта към ПАВ в 

миналото. Нашето изследване потвърди резултатите и на други автори сочещи, че по-

религиозните по-рядко злоупотребяват и стават зависими от вещества (виж гл. 4.6). 

Другият положителен аспект на религиозността е свързан с църквата, която може да 

задоволи една от основните потребности на човека - от принадлежност, включваща 

приемане, любов, приятелска подкрепа. 

Последната, девета хипотеза (9) че резултатите от нашето изследване ще бъдат 

потвърдени от резултатите, получени от изследването на Българския институт по 

зависимости (БИЗ) беше частично потвърдена. Изследването на БИЗ потвърдиха 

установената в нашето изследване статистически значима корелация между 

ситуативната и личностната тревожност и зависимостта към ПАВ. Корелацията обаче 

между депресията и зависимостта към вещества в миналото, открита в нашето 

изследване, не беше установена в изследването на БИЗ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящият дисертационен труд имаше за цел да провери и анализира част от 

личностните и семейните фактори, оказващи влияние върху формирането на 

зависимост към психоактивни вещества. Резултатите от проведеното теоретично и 

емпирично изследване сочат, че тревожността и депресията се срещат значително по-

често при хората с история на зависимост към ПАВ и че тези два фактора могат да бъдат 

както следствие, така и причина за формирането на зависимост към ПАВ. 

Изводите от настоящото изследване отправят послание към всички специалисти, 

работещи в сферата на превенцията, терапията и рехабилитацията на наркоманиите да 

включат в своите програми духовни методи и периодични психологически консултации 

за зависимите в продължителна и трайна ремисия. Въз основа на проведеното 

изследване считам, че тези практики следва да получат по-голямо признание и да станат 

приоритет в българската система на здравеопазване. Епидемията от разстройства, 

свързани със зависимост към вещества е по-страшна от всяка друга и по броя на 

жертвите ще продължи да заема едно от първите места през 21-ви век. Затова е важно 

превантивните и терапевтичните методи  непрекъснато да се подобряват, базирайки се 

на нови изследвания в областта на зависимостите. 

Искрено се надявам с настоящото изследване да съм внесъл своя принос в по-

доброто разбиране на рисковите/протективните фактори и за начините за превенция и 

терапия на разстройствата, свързани със зависимост към психоактивни вещества. 
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СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИТЕ 

ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИЯТА 

Резултатите от проведените в съответствие с целта и задачите на 

дисертационния труд теоретични и експериментални изследвания се свеждат до 

следните основни приноси:  

1. За пръв път в България са изследвани лица които са били зависими и които не 

употребяват ПАВ от минимум четири седмици, а една част от тях  са в ремисия от 

година и повече с цел да се изследват по-трайните личностни характеристики, които са 

присъствали в преморбидната личност (напр. личностната тревожност).  

2. Резултатите от изследването показаха, че дори в ремисия над 80% от зависимите 

в миналото продължават да страдат от висока тревожност и близо 40% от тях страдат 

от депресия, с което беше обоснована необходимостта контактът между терапевта и 

зависимия в ремисия да продължи след непосредственото приключване на 

терапевтичната програма. Ако останат нелекувани, депресията и тревожността, от 

които повечето бивши зависими продължават да страдат дори години след спирането 

на употребата на ПАВ, могат да доведат отново до рецидив.  

3. По емпиричен начин беше доказано, че редът на раждането на децата в 

семейството се оказа значим рисков/протективен фактор за формиране на зависимост 

към ПАВ. Тези, които са родени като последни (“last-borns”) са в по-голям риск от 

формиране на зависимост към вещества, в сравнение с родените първи в семейството 

(“first-borns”).   

4. За пръв път в България е проведен анализ на духовните фактори, в това число 

влиянието на религиозността върху формирането на зависимост към психоактивни 

вещества, като изследваните лица в клиничната група бяха зависими в ремисия. 

Настоящото изследване доказа по емпиричен начин, че религиозността и вярата в Бог 

се явяват важен защитен фактор срещу злоупотребата и зависимостта към психоактивни 

вещества. Тези, които не са религиозни се оказаха в по-голям риск да станат зависими 

и да превърнат дрогата във висша ценност и център на техния живот. 

5. Получените резултати  имат важен научно-приложен принос за превенцията и 

терапията на зависимостите. Получените данни могат да послужат за изграждане на 
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един нов терапевтичен подход и създаване на психотерапевтични програми, които да 

включват освен вече прилаганите у нас методи: 

- Духовни методи и техники, чиято ефективност е доказана по експериментален 

начин; 

- Периодични психологически консултации със зависимите в продължителна и 

дори в трайна ремисия; 

-     Психообучения, включващи обяснение на влиянието, което реда на раждане в 

семейството оказва за адиктивното поведение.  
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