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Зависимостта  към  наркотични  вещества  е  изключително  важен 
медико-психологичен  и  социален  проблем  у  нас  и  за  целия  свят. 
Зависимостта  към  наркотици  засяга  и  инвалидизира  не  само  отделния 
пациент,  но  и  семейството  му  и  обществото.  Съществуващите 
разнообразни  стратегии  за  профилактика  на  зависимостите,   към  този 
момент   се оказват недостатъчно  ефективни. Налагат се още изследвания 
върху   личностовите особености на индивидите в риск и изграждане на 
профилактичните стратегии. Точно в този пункт е дисертацията на Будева.

След много добре подреден обзор върху съвременните медицински и 
психологични  теории  и  изследвания  върху  адиктивното  поведение, 
рисковите фактории, конституционната предразположеност и спецификата 
на личностовите характеристики,  Будева изгражда своите цели, задачи и 
хипотези. В изследването са обхвани общо 193 лица във възрастта от 18 до 
40  години,  разпределени  в  две  групи  –  експериментална  группа  от 
клинично доказани зависими към опиати и контролна от психично здрави. 

В  изследването  са  използвани   релевантни  на  целите 
психодиагностични тестове: Структуриран въпросник, събиращ социално-
демографска  информация  от  обекта  на  изследване,  който  е  авторски. 
Въпросник  за  изследване  на  личностовата  характеристика  “търсене  на 
усещания” на Марвин Цукерман,  Личностов въпросник на Х. Айзенк  и 
Въпросник  за  изследване  устойчивостта  на  стрес   /В.  Русинова  и  С. 
Жильова/.  По  всички  правила  е  направена   статистически  анализ  за 
надеждността на тестовите скали. 

В  самостоятелна  част  са  представени  сериозни  статистически 
анализи на  данните  от изследваните  групи,  въз  основа  на  които Будева 
прави клинико-психологични анализи  и  интерепратиции.  Анализирана е 
прогностичната  сила  на  отделните  личностни  характеристики  върху 
принадлежността към контролна или експериментална група. Този анализ 
има  характер  на  структурирана  каузална  схема, при  която  зависимата 



променлива представлява индикаторът за принадлежност, а в качеството 
на независими променливи се използват личностните черти по тестовете. 

След  прецизно  направени  анализи  и  интерпретации  по  отделните 
психодиагностични  методи  Будева  определя  специфични  личностови 
черти,  които  могат  да  бъдет  определени като  предиктори  на  адиктивно 
поведение.  В  тях  влизат:  висок  невротизъм,  висок  психотизъм,  ниска 
социална желателност, високи нива на търсене на усещане. На втори план 
тя изгражда личностов профил на зависимите от опиумни вещества, където 
водещи  са:  мотивационна  и  емоционална  нестабилност,  импулсивност, 
склонност към риск и нещо ново, отхвърляне на задръжките, търсене на 
преживявания,  чувствителност  на  скука,  същевременно  преобладава 
пасивно-страдателна  позиция,  чувствителност  към  влияния  на  средата, 
склонност за прехвърляне на отговорността за вземане на решения върху 
другите. Много интересна интерпретация е направена за зависимите, при 
които   „употребата  на  веществото  не  се  явява  неадаптивна  копинг-
стратегия,  а  по-скоро  задоволяване  на  потребности  от  усещания  или 
отхвърляне  на  нормите  и  конвенционалния  начин  на  живот.  За  тези 
индивиди дрогата се оказва заместител на всички тези потребности, които 
не могат да бъдат задоволени по общоприетия способ”. 

В  обобщението  от  направените  анализи  и  интерпретация  Будева 
изгражда  своя  професионална  позиция,  че  «индивиди  с  определен 
конституционален  психотип  са  по-малко  устойчиви  на  деструктивното 
въздействие  на  външните  социални  фактори.  Конституционално-
психологическите основи на индивида детерминират психологическите и 
поведенчески  форми  на  реакция  при  взаимодействие  с  невротоксични 
вещества,  каквито  са  наркотиците”.  В  дисертацията  Будева  определя 
основните  характеристики  на   групите  с  „риск”  от  злоупотреба  и 
пристрастяване  към  наркотици  (опиумни  вещества),  което  дава 
възможност  за  тяхното  ранно  диагностициране  и  провежданe на 
профилактика. Това е сериозен приложно-прагматичен принос!

Дисертацията  на Соня Будева отговаря на изискванията за  научно 
изследване с добре структурирани и мотивирани приноси в теоретичен и 
приложно-практическите области. 

В  заключение  изразявам  становище,  че  Соня  Будева  трябва  да 
получи образователната и научна степен „Доктор”.

31.05.2011                                   Подпис:

София доц. д-р П. Петкова


