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РЕЦЕНЗИЯ 
 
на дисертация за присъждане на образователна и научна степен 

„Доктор” на тема „Личностни фактори за адиктивно поведение” 
автор Соня Георгиева Будева  
 
 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРУДА 
 
Рецензираната дисертация съдържа 207 стр., от които Увод от 4 стр., 

Първа глава „Същност и етиология на адиктивното поведение” от 55 стр., 
Втора глава „Влияние на личностните характеристики в процеса на създаване 
на зависимост от психоактивни вещества” от 48 стр., Трета глава „Постановка и 
методика на изследването на личностните и социално-демографски 
характеристики на зависими от опиати” от 10 стр., Четвърта глава „Резултати 
от изследването на личностните и социално-демографски характеристики  на 
зависими от опиати” от 54 стр., Изводи от 5 стр., Приноси от 1 стр., Литература 
от 11 стр. и Приложения от 11 стр.  

 
В увода докторантката коментира социалната същност на употребата на 

ПАВ, като поставя акцент върху значителното разпространение, опасностите 
свързани с тази употреба, сериозният психо-социален и медицински проблем. 
Цитирани са и конкретни епидемиологични данни. 

 
Първа глава „Същност и етиология на адиктивното поведение” започва с 

исторически сведения, в които са описани същността и разпространението на 
употребата, злоупотребата и болестната зависимост от древността до днес, в 
различните култури, на различни вещества, за ритуални, лечебни и други цели. 
Подчертани са някои детайли от съвременността – значението на откриването 
на някои вещества и на промяната в поведението и философията на 
употребяващите в последните десетилетия.  

Вторият раздел на тази глава представя специфичната терминология и 
същността на явлението зависимост. Коментирани са разновидностите на 
зависимостите, пристрастяването, индикаторите, фазите на прогресиране на 
проблема с описание на поведенчески и семейни отклонения, промени в 
успеха, промени в социалните роли. Обяснени са термините дрога, наркотично 
вещество,  ПАВ. Представени са фазите на развитие според различни автори и 
сходствата и различията между отделните класификации на болестите и 
техните критерии (МКБ 10, DSM IV. Подчертано е полифункционалното 
въздействие на веществата. 

Третият раздел коментира много подробно Етиологичните теории за 
адиктивното поведение – класическата психоанализа и модерните й 
разновидности, психосоциалния модел, индивидуално-психологичния, клиент-
центрирания, екзистенциалния, гещалт-психологичния, теорията на 



социализацията, на социалното заучаване, поведенческите теории, 
когнитивният подход, транзакционния анализ, системния подход, повлияването 
на емоциите и на стреса, биологичните предпоставки, проблемното поведение 
и неговата конформност. Направен е паралел между особеностите на 
адиктивното поведение и личностовите качества. Накрая обобщението е, че 
няма универсална теза, която да изяснява всички елементи и корелации. 

Четвъртият раздел е посветен на Етиологичните фактори за появата и 
развитие на адиктивно поведение. Приема се обособяването на биологични, 
фармакологични и социалпсихологични, комплексни фактори (личност-
вещество-среда). Всеки един от тези фактори е анализиран подробно, с 
интимните му механизми, вкл. невротрансмитерни (табл. 1), хормонални, 
урбанистични, икономически, средови, фамилни (много широка 
характеристика), училищни, от референтната група, личностови – групови и 
индивидуални, реактивни. 

В „Мотивационните фактори за адиктивно поведение” (пети раздел) се 
прави паралел между вижданията на различни автори относно възникването 
на интерес и последващото развитие. 

Главата завършва с изводи, които обобщават съдържанието и 
разделите. 

 
Втора глава „Влияние на личностните характеристики в процеса на 

създаване на зависимост от психоактивни вещества” започва с анализ в 
първия раздел на „Ролята на личностните характеристики в консумацията на 
психоактивни субстанции” – нивото на развитие на психиката, личностовата 
структура, процесите, темперамента, детерминацията на поведението, 
адаптацията, особеностите на общуването, резилианса, както и основните 
личностови и поведенчески параметри на юношеството.  

Вторият раздел е „Теорията за чертите /диспозиционното направление/ 
като основа за разглеждане на адиктивното поведение”, в който се обосновава 
важността на разнообразието на личностовите акценти, тяхната стабилност, 
влиянието на отделни особености. Засегнати са и невропсихологичните 
параметри, склонността към определени поведенчески прояви, към риск,  
импулсивност, копиинг-стратегии, стереотипи, вкл. музикални стилове. 
Детайлите и зависимостите са представени на фиг. 1. Коментирани са и 
личностовите профили съобразно теорията за стреса. 

Главата завършва с изводи, синтезиращи описанията на детайлите в 
текста. 

 
Глава трета съдържа „Постановката и методиката на изследването на 

личностните и социално-демографски характеристики на зависими от опиати”. 
В началото са развити Изходните теоретични концепции за сложните 
биологични, фармакологични и психосоциални зависимости, личностовата 
предразположеност, неотменното значение на веществата, постепенното 
развитие и задълбочаване на проблемите, както е представено на фиг. 2. 

Повдигнати са хипотезите на дисертацията, очертани са целите и 
предмета на изследването, задачите, обекта на изследването, както и някои 
основни демографски резултати. Описан е подробно работният 
инструментариум, фиксирани са статистическите методи (7 на брой). 

Описано е самото изследване при експерименталната (92) и контролна 
групи (101 лица). 
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В Глава четвърта са представени анализите на резултатите. Анализът 
за надеждност за използваните  скали обхваща скалите на Айзенк, а 
резултатите са представени в табл. 2, 3, 4 и 5.  Надеждността на скалите на 
Цукерман е представена чрез табл. 6, 7, 8 и 9, а надеждността на скалата за 
услолйчивост на стрес – в табл. 10 и 11. Изводът е, че получените резултати са 
с голяма степен на достоверност. 

Вторият раздел е посветен на Анализа на прогностичната сила на 
отделните личностни характеристики относно принадлежността към контролна 
или експериментална група посредством факторен модел на измерване и 
автоматично привеждане към нормално стандартно разпределение. 

Третият раздел е много съществен предвид Сравнителния анализ между 
експерименталната и контролната група. Представени са значимите различия 
по различните инструменти на изследването и маркираните тенденции, макар 
и статистически недостоверни (табл. 12). Дискриминантният анализ за  
експерименталната и контролната група върху личностните черти (табл. 13) 
също установява значими характеристики. В други таблици са представени 
вече анализирани детайли от проведените изследвания, но в друг ракурс и 
насока на доказване (диагр. 7 и 8). 

Резултатите от анкетата са представени в данни за семействата (диагр. 
91, 10), стила възпитание (диагр. 15, 16, 17, 18, 19, 20) и взаимоотношения в 
семейството (диагр. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44), местожителството (диагр. 11), 
достъпността до вещества (диагр. 12), отношението към образователния 
процес (диагр. 13) и прекарването на свободното време (диагр. 14), 
отношенията с връстниците (диагр. 21), влиянията на референтната група 
(диагр. 22), самооценката на детството (диагр. 23, 24), родителското поведение 
(диагр. 25, 26, 27, 28, 29 и 30), типа употребявани вещества и интензивността 
(диагр. 31, 32, 33, 341 35, 36, 37), корелациите между личностови параметри и 
прием на вещество (табл. 23), влиянието на религията, пола. 

Анализът на ефектите на социалните фактори върху принадлежността 
към контролна или експериментална група илюстрира социалните влияния 
(табл. 24, 25, 26). 

Изводите от тази глава са, че благоприятен терен за изява на някои  
личностни характеристики и за злоупотреба с психоактивни вещества /опиати/ 
са пол, възраст, етническа принадлежност, населено място, тип семейство, 
взаимоотношения между родители и деца и между самите родители, стил на 
възпитание, модели на поведение на родителите, ценности на семейството. 
Като особено рискови се очертават: липсата на доверие и общуване между 
родители и деца, либерален стил на възпитание, местожителство в големи 
населени места и лесна достъпност на психоактивни вещества. 

Анализът на ефектите на личностните черти и социалните фактори 
върху единичните или спорадични опити на дрога на ИЛ от КГ имат 
допълнителен характер (табл. 27, 28 и 29). 

 
В края на дисертацията авторката стига до основни изводи с предимно 

практически характер, но и с теоретични вглъбявания.  
Те са относно спецификата на личностовите черти, достигаща до 

оформянето на специфичен личностов профил. 
Не се потвърждават други хипотези – за някои личностови черти и 

устойчивост на стрес. 
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Очертават се някои характерни социални фактори, свързани с различни 
нюанси на микросоциалната среда, фамилията, персоналните ангажименти. 

Подчертано е влиянието на фамилната среда и възможния диапазон на 
деструктивни въздействия. 

Авторката достига до основния извод, че всички индивиди са под 
въздействието на едни или други микро- и макросоциални фактори, че 
индивидуалният психологичен спектър отразява конституционалната 
детерминираност, че под влияние на употребата на психоактивни вещества 
индивиди с определен конституционален психотип са по-малко устойчиви на 
деструктивното въздействие на външните социални фактори, че 
конституционално-психотипологичните основи на индивида детерминират 
психологичните и поведенчески форми на реакция при взаимодействие с 
невротоксични вещества, каквито са наркотиците. 

Авторката представя самооценка за същността на дисертацията: 
Приноси с теоретичен характер 
1. Направен е обширен обзор на съществуващите в научната 

литература етиологични направления. 
2. На основата на анализ на широк кръг от литературни източници и 

на резултатите от експертните практики, са обособени основните рискови 
фактори за формиране на зависимо поведение. 

3. За обяснение на адиктивното поведение е използван 
алтернативен подход /Диспозиционния подход/, различен от разпространените 
в нашата литература,  описващ и изследващ причините за развитието на 
адиктивно поведение. 

Приноси с практичен характер 
1. Оформен е набор от персонални характеристики, като част от 

конституционалната предиспозиция за развитие на зависимост от опиумни 
вещества и набор от социални фактори, които се оказват „благоприятна почва”  
за изявата на конституционалната предиспозиция. 

2. Създаден е личностен и социално-демографски профил на 
зависимите от опиумни вещества.  

3. Емпирично се потвърди предположението за водещата роля на 
личността за развитието на адиктивно поведение. 

4. За първи път в страната се изследва личностната черта „търсене 
на усещания” в зависими от психоактивни вещества и се използва Въпросника 
на М. Цукерман за търсене на усещания /Sensation Seeking Scale/ и Въпросника 
за изследване устойчивостта на стрес на В.Русинова и С.Жильова в 
изследване на зависими. 

5. Специално за целите на изследването е създаден въпросник, 
събиращ социално-демографска информация от ИЛ, който може да бъде 
използван в бъдеще за целите на други изследвания. 

6. Получените в резултат на изследването данни са приложими както 
в превенцията, така и в терапията на зависимите от ПАВ.  

 
 
КОМЕНТАР 
 
Рецензираният труд следва да бъде оценен позитивно поради 

съществени качества на изследването, представянето, анализите, оформянето 
и изводите. 
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Стилът е професионално издържан и в същото време ясен и разбираем 
дори и за непрофесионалисти. 

Хипотезите, целите, задачите, инструментариума и контингента са 
подбрани прецизно и в съответствие с намеренията да бъде изследвано 
конкретно явление. 

Подредбата на разделите е в логична последователност, представени са 
и са изследвани съществени области от проблема. 

Резултатите и изводите са направени внимателно и прецизно, при 
съобразяване с критериите на едно качествено научно изследване. Богатата 
гама статистически доказателства прави резултатите валидни и надеждни. 

Литературната справка е актуална. Тя е съставена от 139 източника, от 
които 56 на кирилица и 83 на латиница. Най-ранният източник е от 1978 г. , най-
новият – от 2007 г.  

 
 
КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ 
 
Предвид описаните качества на дисертацията, критичните бележки са 

минимални и само относно някои детайли в методологията – би било по-ясна 
логиката на изследването ако бяха приложени критерии за включване в 
изследването и критерии за изключване, както и ако бе представено по какви 
критерии е била подбрана контролната група. 

 
 
ОЦЕНКА 
 
Рецензираната дисертация е планирана внимателно, разработена 

детайлно и прецизно, постигнати са съществени резултати, които са обобщени 
в конкретни изводи, някои от които имат и проспективно-практическа 
приложимост.  

Рецензираната дисертация заслужава висока оценка и авторката след 
успешна защита справедливо би получила образователната и научна степен 
„Доктор”. 

 
София, 2 юни 2011 г. 
 
Рецензент: 

 
Вл. Велинов 
Хоноруван преподавател в СУ-ФФ 
.  
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