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СТАНОВИЩЕ 

за дисертацията „ИНТЕРАКТИВНИ ЕФЕКТИ НА ПРОТЕКТИВНИТЕ ЛИЧНОСТНИ 

РЕСУРСИ И ДЕПРЕСИВНАТА СИМПТОМАТИКА ВЪРХУ ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ“, 

представена за защита с цел да се получи образователната и научна степен ДОКТОР  

Докторант: Катерина Руменова Занкова 

Написал становището: проф. Енчо Герганов, д-р 

 Целта на представената за защита дисертация е да се изследват „директните и 

интерактивните ефекти на протективните личностни ресурси и на деструктивната депресивна 

симптоматика върху психичното здраве, операционализирано като субективно благополучие 

и психично благополучие“ (стр. 87). Докторантката конкретизира целта си, като „поставя  

акцентът върху изследването на развитийните функции на протективните личностни ресурси 

(издръжливост, самооценка, оптимизъм, хумор, способност за възстановяване), които 

оптимизират психичното здраве и способността за цялостно личностно възстановяване и за по-

ефикасно справяне с био-психо-социалните предизвикателства в живота“(стр. 87). Тази цел и 

конкретизиацията й задават рамките на цялостна изследователска програма, която в 

основните си параметри е изпълнена в дисертационния труд. Докторантката обаче отива 

отвъд това, което е направила, и набелязва перспективите за бъдещи изследвания в рамките на 

тази програма. Веднага искам да подчертая, че тя се е справила професионално като 

изследовател и е постигнала поставената цел. Катерина Занкова притежава солидна 

методологическа подготовка, която се проявява на всички равнища на изследователския 

процес – от задълбочения и всеобхватен преглед на научната литература в проблемната 

област, през съдържателната концептуализация на идеи и постановки до теоретични модели и 

операционализацията им в измеряеми личностни и социално-психологически променливи, 

както и анализ на емпирични данни чрез адекватни статистически методи. Въз основа на 

съществуващи теоретични концепции и множество емпирични изследвания върху психичното 

здраве и факторите, които го обуславят, докторантката създава собствен теоретичен модел, 

отличаващ се както с пределна яснота, конкретност и операционност, така и с голяма 

продуктивност. Моделът е наречен много точно „Когнитивна карта на изследваните 

взаимозависимости“ и по-конкретно „Тематична карта на репрезентациите на позитивното 

психично здраве и интерактивните ефекти на позитивните личностни ресурси (имуногенни 

черти) и деструктивни личностни измерения (патогенни фактори)“ (фиг.1, стр. 90). Той 
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включва три блока от основни конструкти, операционализирани до измерими променливи, 

както и зададени посоки на влияния и взаимодействия. Освен това моделът имплицира преки 

корелационни изследвания и медиаторно-модераторни подходи за разкриване на непреки, 

медиирани ефекти на някои от протективните личностни ресурси и деструктивната 

депресивна симптоматика. Занкова е оползотворила напълно своя модел, като извежда от него 

своите задачи и хипотези, адаптира чужди и създава собствени инструменти за измерване на 

зададените променливи и прилага адекватни методи за анализ на емпиричните данни. В тази 

посока тя е извършила огромна по обем и значима по съдържание изследователска работа. 

Достатъчно е да се посочат само 17-те адаптирани и оригинални измервателни инструмента – 

скали и субскали, включващи общо 300 айтема. За да се оценят надеждно съответните 

статистически и психометрични параметри, тя е събрала данни от 300 участници. Този обем на 

извадката осигурява достатъчно надеждни оценки на психометричните параметри на 

измервателните инструменти. Разработените скали и субскали с много добри показатели по 

надеждност и валидност са определен принос към българската психология и могат да се 

използват успешно за бъдещи изследвания и за психотерапевтичната практика у нас.  

 Най-съществените научни резултати са получени при проверката на хипотези за ролята 

на медиаторните променливи в изследването на влиянията на протективните личностни 

ресурси и деструктивната депресивна симптоматика върху психологичното благополучие, 

измерено чрез скали за автономия, справяне със средата, личностно израстване, позитивни 

отношения с другите, цел в живота, себеприемане, от една страна, и субективното 

благополучие, измерено чрез скалите за удовлетовреност от живота и позитивен афективен 

баланс, от друга страна. Благодарение на приложения медиаторно-модераторен подход са 

получени изключително интересни резултати, които освен че обогатяват теориите за 

психичното здраве могат да намерят преки приложения в психотерапевтична практика. 

Особено силна и пълна медиация се наблюдава при влиянието на депресията върху 

личностното израстване, когато се съчетаят личностните ресурси издръжливост и 

диспозиционен оптимизъм. Този резултат показва, че ако се активират тези протективни 

личностни ресурси, негативните ефекти на депресията върху психичното и субективното 

благополучие могат да отпаднат. А това може да се използва от психотерапевтите за 

целенасочена работа с цел личностните ресурси да се активират до степен да неутрализират 

отрицателните ефекти на депресията.   

 В заключение ще обобщя, че като резултат от изследванията в дисертацията на Катерина 

Занкова е установен богат спектър от закономерности и тенденции на фактори, протективни 
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личностни ресурси и деструктивна депресивна симптоамтика, които влияят върху психичното 

и субективното благополучие. Тези резултати са получени в рамките на оригинален 

продуктивен модел и чрез мощна изследователска методология и имат както теоретична 

стойност, така и пряка приложимост в психологическата практика. Дисертацията удовлетворява и 

най-високите критерии за получаване на научната степен „доктор“. От представените в нея 

изследвания се вижда, че докторантката е завършен, зрял учен, който притежава теоретичната и 

методологичната подготовка да планира и провежда пълноценни теоретико-експериментални 

изследвания и в други тематични области на психологията. 

 Авторефератът предава точно и вярно съдържанието на дисертацията. Справката за 

приносите отразява адекватно реалните научни постижения на докторантката. По темата на 

дисертацията са направени 5 научни публикации в рецензирани престижни научни издания, 

което е напълно достатъчно, за да стигнат до научната общност най-съществените резултати 

от дисертационните изследванния. 

 Въз основа на положителните си оценки за качествата на дисертационния труд и за 

изследователските способности на докторантката предлагам ДА СЕ ДАДЕ образователната и 

научна степен ДОКТОР на Катерина Руменова Занкова. Призовавам и останалите членове на 

научното жури да гласуват за това предложение. 

 

 София, 12 март 2015 г.     Подпис:    

         /Проф. Енчо Герганов, д-р/ 


