
СТАНОВИЩЕ ЗА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА СОНЯ БУДЕВА НА 
ТЕМА:

ЛИЧНОСТНИ ФАКТОРИ ЗА АДИКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ

      Представеният  дисертационен  труд  е  написан  на  207 
стандартни страници и в структурно отношение е разделен на увод, 
четири  глави,  изводи,  приноси,  литература  и  приложения. 
Литературната  справка  се състои от  139 източника  на английски, 
руски и български езици. 

     В увода, на основата на епидемиологични данни, се очертава 
актуалността на темата и мотивацията на дисертантката за избора 
на тази тема.

     В  първата  глава  се  разглежда същността  и  етиологията  на 
адиктивното поведение. Исторически се проследява употребата на 
ПАВ и разбирането на зависимостта към тях.Подробно е изяснена и 
анализирана терминологията, свързана с адиктивното поведение на 
базата  на  много  подробна  литературна  справка.Показани  са 
отлични  способности  за  анализ  на  литературни  данни,  както  и 
умението  да  се  изяснява  ясно  и  точно  позицията  на  автора. 
Етиологичните  теории  за  адиктивното  поведение  са  обект  на 
отделен  паратраф.  Прави  впечатление  изключително  доброто 
познаване на различните парадигми по отношение на етиологията 
на  адиктивното  поведение.  На  основата  на  разгледаните 
етиологични  теории  Будева  извежда  етиологичните  фактори  за 
развитие на адиктивно поведение.

     Като  етиологични  фактори  са  разгледани  веществото, 
социалната  среда,  личността.  Именно  влиянието  на  личностните 
характеристики в процеса на формиране на адиктивно поведение е 
предмет на обсъждане във втора глава.  Цитирани са много нови 
литературни  източници,  като  специално  внимание  е  отделено  на 
теорията на чертите,т.н.  диспозицонно направление.  Подробно са 
анализирани  импулсивността  и  неадаптивността  към  ефективни 
копинг-стратегии.



В  трета  глава  се  представя  организацията  на  изследването. 
Изключително  добро  впечатление  прави  факта,  че  тази  глава 
започва  с  теоретичната  концепция,  която  авторката  приема. 
Задачите, контингентът и методиката са формулирани прецизно и 
точно. Липсват формулирани хипотези, макар че те биха могли да 
бъдат открити в текста/ например в изводите се обсъждат/.

Анализът на данните е направен професионално, макар и на места 
доста  кратко.  Данните  са  онагледени  с  множество  таблици  и 
диаграми, част от които могат да бъдат поместени в приложения.”

Представената  дисертация  е  на  много  актуална  тема,  показва 
отличните  възможности  на  дисертантката  за  поставяне  е 
разрешаване на научни задачи, много добрите й умения да планира 
и осъществява емпирично изследване. Дисертацията е написана на 
много добър стил и език.

Предлагам  на  Научното  жури  да  присъди  на  Соня  Будева 
образователната и научна степен „Доктор”.
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