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Дисертационният труд съдържа 207 страници, от които 16 страници 
приложения. Структурирана е в Увод, 4 глави, изводи, приноси и 5 приложения 
и включва 45 диаграми, 2 фигури и 29 таблици. Библиографията обхваща 139 
заглавия, от които 56 на кирилица и 83 на латиница. 
 
 
 
 
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от научно звено, 
формирано от хабилитирани и нехабилитирани специалисти от катедра 
„Социална, трудова и педагогическа психология”. 
Докторантът е зачислен в задочна докторантура на самостоятелна подготовка 
към катедра „Социална, трудова и педагогическа психология” при СУ „Св. 
Климент Охридски”, Философски факултет. 
 
 
 
 
Защитата на дисертационната работа ще се състои на 05.07.2011 г. от 15 ч. в 
зала 63 на СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, на заседание на 
научното жури в състав: 
Проф. дпн Ваня Матанова 
Проф. д-р Цони Цонев 
Доц. д-р  Владимир Велинов 
Доц. д-р Теодора Стоева 
Доц. д-р Павлина Петкова 
 
 
  
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. 
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 
 
 

Актуалност и постановка на изследвания проблем 
Опитът на хората с употреба на психоактивни субстанции се измерва с 

хилядолетия. Историческите хроники на различните народи съдържат 
информация, в която може да се улови вечната потребност на човека да избяга 
в друг свят. Многообразието от дроги, използвани за духовни и 
възстановителни цели, както и тяхната употреба са се променяли през 
годините в съгласие с промените в социалните стандарти, откритията на нови 
компаунди и наличността на такива вещества. 

В последните няколко десетилетия злоупотребата с психоактивни 
вещества се оформя все повече като сериозен социален проблем с множество 
негативни ефекти за отделния индивид и обществото. В допълнение, жертва 
на този проблем става не само физическото и психическо здраве на индивида. 
Адиктивното поведение е важен фактор в разпространението на множество 
социални проблеми, повишавайки нивото на криминогенност, разрушени 
семейства, полово и кръвнопреносими заболявания, отпадане от училище, 
ниска професионална квалификация, трайна безработица, безпризорност и т.н. 

По данни на Управлението по наркотици и престъпност към ООН, около 
200 млн. човека или 5% от населението на Земята във възрастта 15-64 г. 
употребяват наркотици повече от един път годишно. Приблизително 16 млн. 
човека имат проблемна употреба на опиум, от които 11 млн. хероин /United 
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Drug Report 2006 Vol. 1: 
Analysis/. Средно 2 млн. души годишно страдат от наркотична зависимост, а 7,1 
млн. души средно от алкохолна зависимост в Европа /European 
Neuropsychopharmacology, Volume 15, Issue 4, August 2005, Size & Burden of 
Mental Disorders in Europe/.  

Особено тревожна е ситуацията със злоупотребяващите с опиумни 
вещества. Средно в европейските страни 60% от всички заявки за лечение са 
срещу употреба на опиати, а над половината (54%) от тези пациенти на 
лечение за опиати са инжектиращи /Годишен доклад на Европейски център за 
мониторинг на наркотиците и наркоманиите, 2005/. Преминаващите през 
отделенията за болнично лечение пациенти в България 96-98% от случаите са 
зависими от опиумни вещества /предимно хероин/, като венозно употребяващи 
са около 76-83% от тях /Годишен доклад по проблемите, свързани с 
наркотиците и наркоманиите в България 2006, Национален съвет по 
наркотичните вещества, изд. НЦН, София /. 

В България 47 000–57 000 са злоупотребяващите с хероин, а броят на 
ежедневно употребяващите хероин за цялата страна се определя на около 25-
30 000 души /по данни на United Nations, Economic and Social Council, 
Commission on Narcotic Drugs/.  
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Повишава се и броя на нови проблемно употребяващи – предполага се, 
че годишното им увеличение е средно 2000-3000 души /Годишен доклад по 
проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България 2004, 
Национален съвет по наркотичните вещества, изд. НЦН, София/. 

Зависимостта към наркотични вещества е важен медико-социален 
проблем за целия свят. Заболяванията причинени от тях водят до трайна 
психична и соматична инвалидизация или до смърт на индивида. Зависимостта 
към наркотици засяга не само отделния пациент, но и семейството му и 
обществото. 

Разпространената в нашето общество традиция за борба с 
последствията на решава проблема с адиктивното поведение. Освен това 
изисква много повече физически, морални и финансови усилия, в сравнение с 
превенцията. 

Съществуват разнообразни стратегии за профилактика на 
зависимостите, но повечето от тях се оказват недостатъчно ефективни, както и 
лечението на пристрастените към психоактивни субстанции. Вероятните 
причини за това са от една страна неподходящо избрана целева група, а от 
друга – при разработване на профилактичните стратегии не са отчетени 
личностовите особености на индивидите в риск.  

Необходимо е да се има предвид разрушителния характер на 
механизмите, в които лежи стремежът за бягство от реалността. Тези 
механизми не изчезват при лечението на зависимостта и много бързо 
индивида може отново да се окаже във властта на същата или друга 
зависимост.  

Особено важно е при решаване на проблема със зависимостите е да се 
постави акцент върху личността и особено върху тези персонални 
характеристики, които могат да се окажат предиктори на адиктивно поведение. 

 
Научна актуалност 
Научната актуалност на темата е обоснована от необходимостта от 

изследване влиянието на личността за развитието на адиктивно поведение с 
цел индивидуализиране на формите за оказване на психологическа помощ и 
профилактика на адиктивното поведение. 

 
Цел на изследването 
· Първата цел на настоящата разработка е да се докаже водещата 

роля на персоналните характеристики “търсене на усещания”, невротип и ниво 
на стресоустойчивост, като подбудители за злоупотреба с психоактивни 
субстанции, а оттам и за развитието на адиктивно поведение. 

· Втората цел е да очертаем профил на опиумно зависимите, 
според личностовите характеристики и социодемографските променливи. 
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Предмет на изследването 
Предмет на изследването са личностните характеристики «невротип», 

«търсене на усещания» и «устойчивост на стрес», като предиктори за 
адиктивно поведение и рискови социално-демографски фактори, явяващи се 
благоприятен терен за развитието на адиктивно поведение. 

 
Задачи 
· Да се направи описание на контингента лица, участващи в 

изследването по пол, възраст, местожителство. 
· Да се разработи въпросник за целите на изследването, събиращ 

социално-демографска информация за изследваните лица. 
· Да се подготви, подходящ за целите на изследването 

инструментариум /тестове за изследване на невротип, търсене на усещания и 
устойчивост на стрес.  

· Да се изследват някои биологично базирани характеристики на 
личността. 

· Да се проучат факторите на семейната среда. 
· Да се установи значимостта на личностните характеристики за 

развитието на адиктивно поведение. 
· Да се очертае профил на зависимите от опиумни вещества. 
 
Обект на изследването 
В изследването са обхвани общо 193 лица във възрастта от 18 до 40 

години, разпределени в две групи – експериментална /ЕГ/ и контролна /КГ/. В 
експерименталната група бяха включени 92 респонденти с клинично доказана 
зависимост към опиати, от които 74 мъже и 18 жени. Контролната група е от 
101 лица - 62 мъже и 39 жени, без данни за злоупотреба или зависимост от 
ПАВ. 
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Хипотези на изследването: 
Приемаме, че зависимостта е следствие от злоупотребата с 

психоактивни  вещества, която злоупотреба се провокира не толкова от 
химическото действие на веществото, колкото от конституционалната 
предразположеност на личността. Тази предразположеност се определя от 
биологично базирани персонални характеристики на индивида. 

Употребата на психоактивни вещества може да бъде разгледана като 
процес, прогресиращ от експериментална или случайна, през спорадична, 
интензивна, принудителна употреба и се стигне до зависимост /Jaffe,J.H.,1975/. 
В етапите на спорадична и интензивна употреба действа мотивационна сила, 
която в следващите етапи /принудителна употреба и зависимост/ се превръща 
в мотивационна токсичност, като следствие от действието на веществото 
/фиг.1/.  
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Фиг.1  Процесът на създаване на зависимост по J.H.Jaffe /1975/ 
 

   Експериментална 
  употреба 
 
     Спорадична     Интензивна     Принудителна    Зависимост   
    употреба         употреба      употреба                        
 
 
  Случайна        Мотивационна сила       
  употреба                                      Мотивационна токсичност 

 
Причината за експерименталната и случайната употреба може да бъде 

всякаква - любопитство, натиск от приятели, негативни емоционални 
състояния, болка, начин за справяне с  проблемни ситуации и др. За 
спорадичната и интензивна употреба обаче е необходимо да е налице някакъв 
предразполагащ интраперсонален фактор, който да играе ролята на 
подбудител, на мотивационна сила. 

Приемаме, че ролята на мотивационна сила играят следните биологично 
базирани персонални фактори: невротип, търсене на усещания и устойчивост 
на стрес. 

 
Хипотеза 1: В хода на изследването ще се откроят специфични 

личностни черти, които могат да се приемат за предиктор на адиктивно 
поведение. Този набор от характерни личностни черти ще действа като 
мотивационна сила за злоупотреба с психоактивни вещества, която след 
определен период от време се превръща в мотивационна токсичност – 
зависимост. Ще се прояви ясна разлика между тези характеристики в 
експерименталната и контролна група.  

Личностните черти, за които предполагаме, че са предразполагащи са: 
екстроверсия, невротизъм, психотизъм, ниска социална желателност, търсене 
на усещания /търсене на преживявания, търсене на възбуда и приключения, 
чувствителност към скука и отхвърляне на задръжките/ и ниска 
стресоустойчивост. 

 
Хипотеза 2: В хода на изследването ще се очертаят характерни за 

експерименталната група социално-демографски фактори, които могат да се 
приемат за рискови, отключващи злоупотребата на психоактивни вещества, 
при индивиди с определен конституционален психотип.  

Предположенията за рисковите социално-демографски фактори са: 
възраст, населено място, тип семейство, образование и професия на 
родителите, материално положение на семейството, взаимоотношения между 



 9 

родители и деца и между самите родители, стил на възпитание, модели на 
поведение на родителите, ценности на членовете на семейството, отношение 
към религията. 

 
Теоретико-методологична основа на изследването 
Теоретико-методологичната основа на изследването се явява 

Диспозиционния модел /Теорията за чертите/. В основата на теорията за 
чертите лежи идеята, че хората притежават широк набор от 
психофизиологични предразположености /черти на личността/, реагирайки по 
определен начин в различни ситуации. Черта е кое да е лесно 
идентифицируемо, устойчиво качество, което отличава един индивид от 
другите индивиди. Чертите обслужват три главни функции: Обобщават; 
Предсказват; Обясняват поведението на индивида. 

Диспозициите са относително устойчиви и стабилни, продуциращи 
постоянство на поведението във времето и обстоятелствата. Те имат пряка 
връзка с темперамента, който е биологично обусловена подструктура на 
личността. 

Конституционалната предразположеност се явява централна в 
разглеждането и обяснението на етиологията на пристрастяването. 
Използвани са теоретичните разработки на Голдън Олпорт, Ханс Айзенк, 
Марвин Цукерман, Реймонд Кетел, Джефри Грей, Робърт Клонингер. 

 
Методи на изследването 
 

· Структуриран въпросник, събиращ социално-демографска 
информация от обекта на изследване /пол, възраст, образование, 
социоикономически статус, структура на семейството/, семейни отношения, 
социално поведение,  употреба на психоактивни субстанции. Въпросникът е 
създаден специално за целите на това изследване. Съдържа 45 затворени 
въпроса от типа „меню”, с предварително зададени възможности за отговор. 

· Въпросник за изследване на личностовата характеристика 
“търсене на усещания” на Марвин Цукерман /Sensation Seeking Scale – Form 
V/.  

Теста съдържа 4 скали: Търсене на възбуда и приключения – свързва се 
със склонността към физически риск и опасност, желание за спортове или 
дейности, свързани със скорост, придвижване, гравитация и 
предизвикателства; Търсене на преживявания – желание за опити с „новото и 
непознатото”, като неконвенционално поведение, преживявания на ума и 
чувствата, свързани с музиката, изкуството, пътувания и неконвенционален 
стил на поведение и приятелства; Отхвърляне на задръжките – 
несъответствие на поведението със социалните норми, липса на конформност, 
стремеж за забавления със социални отвореност и без морални задръжки, 
безразборни сексуални партньорства; Чувствителност към скука – стремеж 
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към новото, неприязън при изпълнение на рутинни дейности, предпочитания 
към непредсказуемото. Отделните позиции по тези 4 скали съставят Общата 
скала, измерваща общата потребност от търсене на усещания. 

Тестът съдържа 40 двойки биполярни твърдения. Респондентите трябва 
да изберат отговор «а» или «б», в зависимост от това, кой от двата ги описва 
по-добре.  

· Личностов въпросник на Х. Айзенк /Eysenck Personality 
Questionnaire/ - адаптиран вариант на ИП на БАН. Тестът се състои от 86 
твърдения. Респондентите избират един от двата възможни отговора на всеки 
въпрос – „да” или „не”. Оценката се извършва по 4  скали: 
Екстроверсия/интроверсия, Невротизъм, Психотизъм и Скала на лъжата 
/социална желателност 

· Въпросник за изследване устойчивостта на стрес  /В. Русинова 
и С. Жильова/.  

Въпросника изследва нивото на устойчивост на стрес.  
Въпросника съдържа 21 твърдения и четири възможни отговора на всяко 

от тях, оценяващи степента на съгласие на респондента – „не съм съгласен”, 
„по-скоро несъгласен”, „по-скоро съгласен” и „съгласен”. Всеки един от 
отговорите носи определен брой точки, сборът, от които носи информация за 
нивото на устойчивост на стрес на изследваното лице.  

 
Статистически методи, използвани в изследването  

 
· При сравнителния анализ се използва тестът на Стюдънт за 

сравняване средните на независими извадки. В таблиците с оглед на пълнота 
са дадени и други допълнителни характеристики. Дисперсиите се сравняват по 
теста на Фишер.  

· Коефициентът алфа на Кронбах служи като мярка за вътрешна 
съгласуваност на група айтъми, формиращи дадена скала.  

· Факторен модел на измерване. Използва се механизъм за 
сканиране на резултатите, базиран на еднофакторния анализ по метода на 
максималното правдоподобие. Предимството на метода е в това, че отчита 
различната дискриминантна сила на айтъмите и фактически дава точната 
стойност на измервания конструкт в рамките на възможностите на дадения 
инструмент. 

· Регресионният анализ се използва за установяване 
конкурентната сила на влияние на група фактори, върху дадена зависима 
променлива. Тук се пресмятат стандартизираните коефициенти на регресия 
beta, както и техните значимости. Коефициентите бета се интерпретират по 
знак и големина както корелационни коефициенти. Те са съпоставими по 
между си по абсолютна стойност. Пресмята се и обща оценка за значимост на 
модела.  
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· Дискриминантният анализ се използва за установяване 
разделителната сила на група фактори върху зависима номинална 
променлива. Използва се допълнително факторен подбор по метода на 
правото включване (forward stepwise). Статистиките Partial Lambda показват 
индивидуалния принос на всяка от променливите. За изясняване на повече 
подробности от поведението на факторите, към дискриминантния анализ 
провеждаме и линеен регресионен анализ.  

· За установяване на зависимост между номинални променливи се 
използва X2-тестът за независимост.  

· CART (classification and regression trees) представляват първичен 
начин за класификация на базата на съществуващата информация от 
известните случаи. В този смисъл те могат да послужат като статистически 
метод за характеризиране на популационния прототип.  

 
Практическа значимост на изследването 
Практическата значимост на изследването се определя от разработения 

набор от личностни и социални характеристики на зависимите от опиумни 
вещества, както и от използваните методики за изследването им.  

Използваните методики и оформения психосоциален профил на 
зависимите могат да бъдат препоръчани за практическо приложение на всички 
нива на профилактика – първична, вторична и третична. 

 
Обем и структура на дисертационния труд 
Дисертационният труд съдържа 207 страници, от които 16 страници 

приложения. Структурирана е в увод, 4 глави, изводи, приноси, списък на 
използваната литература и 5 приложения и включва 45 диаграми, 2 фигури и 
29 таблици. Библиографията обхваща 139 заглавия, от които 56 на кирилица и 
83 на латиница. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 
 

В увода се обосновава актуалността на поставения за решаване 
проблем. Представени са статистически данни за динамиката на употреба на 
психоактивни вещества в света и страната, подкрепящи значението на 
проблема „адиктивно поведение”.  

Статистиката свидетелства за увеличаване на процента проблемно 
употребяващи психоактивни субстанции. На преден план изпъква слабата 
ефективност на профилактичните и терапевтични програми.  

 
В първа глава са дадени исторически сведения за консумацията на 

психоактивни вещества. Изяснена е терминологията. Направен е обзор на 
съществуващата по темата литература. Представена е етиологията на 
пристрастяването към психоактивни субстанции през погледа на отделните  
психологични теории. Разгледани са отделните рискови фактори и тяхното 
влияние за развитието на адиктивно поведение. 

Обяснението на злоупотребата с дроги обхваща различни 
психологически направления с различни гледни точки за развитието на 
адиктивно поведение. Съществуват множество неясноти във връзка с 
етиологията на пристрастяването. Яснота съществува във връзка с факторите, 
оказващи влияние за първичната и продължителна употреба, но не и по повод 
злоупотребата с психоактивни вещества. 

Първичната употреба на дрога може да бъде мотивирана от 
разнообразни фактори - любопитство, натиск от връстниците или негативни 
емоционални състояния. Продължителната употреба е следствие от химичните 
механизми в мозъка, следствие на които се появява принудително, натрапчиво 
желание за консумация на веществото.  

Основният проблем пред съвременните изследователи на проблема е 
разкриването на водещия мотив за повторната употреба на психоактивната 
субстанция.   

Актуален остава въпроса: Дали хората се раждат с една 
конституционална предразположеност към злоупотреба с наркотични вещества 
или подобно поведение е предизвикано от социални фактори? 

 
Във втора глава е поставена теоретичната основа на изследването. 

Фокусира се върху личността и някои нейни характеристики. Анализа на 
литературата показва, че податливите на употреба на дрога индивиди 
притежават някои характерни персонални черти. Особеностите на личността, 
които обикновено се описват в литературата като предиктивни фактори за 
адиктивно поведение са: емоционална незрялост, нисък самоконтрол, 
неадекватна самооценка, обидчивост, повишена конфликтност, слабост на 
волевата активност, чувство за непълноценност, неумение за създаване и 
поддържане на междуличностни взаимоотношения, обща нестабилност на 
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емоционалните състояния, склонност към подражание, повишена внушаемост, 
подчинение на груповите норми, склонност към риск, импулсивност, търсене на 
нови и силни преживявания и усещания. 

Изследванията разкриват, че изброените качества на личността могат да 
бъдат предпоставка, “терен” за развитие на зависимост. Характерните 
особености оказват съществено влияние в контекста на психолого-
педагогическите и социално-икономическите условия.  

Могат да се обособят два основни типа злоупотребяващи с психоактивни 
вещества: 1/ търсачи на нови и силни усещания, импулсивни, склонни към риск, 
чийто първоначален интерес е породен от скука и апатия; 2/ емоционално 
лабилни, неуверени, неустойчиви на стрес, чийто първоначален прием е 
предизвикан от нуждата за справяне с негативни емоционални състояния. 

Диспозиционното направление /Теорията на чертите/ е взето като 
основа за разглеждането на адиктивното поведение, според което личността е 
набор от вродени, устойчиви характеристики. Тези характеристики определят 
интеракцията на индивида с околните и със средата. Диспозициите са 
относително устойчиви и стабилни, продуциращи постоянство на поведението 
във времето и обстоятелствата. Диспозициите имат пряка връзка с 
темперамента. 

Теориите на Ханс Айзенк, Реймонд Кетел, Голдън Олпорт, Марвин 
Цукерман, Джефри Грей и Робърт Клонингер са използвани за опора при 
оформянето на набор от персонални характеристики, които предразполагат 
към злоупотреба с психоактивни субстанции. Те са импулсивност, агресия, 
търсене на нещо ново, търсене на усещания, склонност към риск, невротизъм, 
ниска устойчивост на стрес. 

 
В глава трета е описана постановката и методиката на изследването.  
Изложени са хипотезите, целите, задачите, предмета, обекта и 

инструментариума на изследването, както и статистическите методи за 
обработка на данните от изследването. 

 
В глава четвърта са представени и анализирани резултатите от 

изследването. 
 
1. Анализирани са отделните скали за надеждност въз основа 

коефициента алфа на Кронбах като мярка за вътрешна съгласуваност и също 
така въз основа на индивидуалните характеристики на отделните айтъми. 

Скалите на Айзенк  "екстравертност – интровертност" [alpha = 0.785],  
"невротизъм" [alpha = 0.837], "психотизъм" [alpha=0.804] и "социална 
желателност" [alpha = 0.693] се отличават с висока надеждност.  

Скалите на Цукерман също се отличават с добра надеждност – 
„Възбуда и приключение” [alpha = 0.823], „Чувствителност към скука” [alpha = 
0.609], „Отхвърляне на задръжки” [alpha = 0.593], с изключение на скалата 
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„Търсене на преживявания”, която показва по-ниска [alpha= 0.433], но все още 
добра надеждност. 

Скалата за устойчивост на стрес като цяло показва добра надеждност 
[alpha = 0.691], но при някои въпроси се наблюдава ниска дискриминантна 
сила. След отстраняването им коригираната скала като цяло [alpha = 0.697] 
показва добра надеждност. 

 
2. Анализирана е прогностичната сила на отделните личностни 

характеристики върху принадлежността към контролна или експериментална 
група. Този анализ има характер на каузална схема, при която зависимата 
променлива представлява индикаторът за принадлежност, а в качеството на 
независими променливи се използват личностните черти по теста на Айзенк, 
скалите от въпросника на Цукерман за търсене на силни усещания и скалата за 
устойчивост на стрес. Всичките балове са получени посредством факторния 
модел на измерване и са приведени автоматично към нормално стандартно 
разпределение.  

Сравнителният анализ по теста на Стюдънт показва навсякъде 
значимо различие [p<0.001] освен при екстроверсия-интроверсия [t(191)=0.454; 
p=0.650], където различието е незначимо и при устойчивостта на стрес [t(191)=-
2.030; p=0.044], където различието е маргинално значимо, противно на 
първоначалните очаквания, че склонността към наркотици е свързана много 
съществено с понижената устойчивост на стрес /Табл.1/. Въз основа на тези 
резултати можем да типизираме индивидите от експерименталната група като 
социално нежелателни, [t(191)=9.722; p<0.001], търсещи преживявания 
[t(191)=9.491; p<0.001] , със сравнително висок психотизъм [t(191)=6.991; 
p<0.001] и  висок невротизъм [t(191)=4.875; p<0.001] и склонни към 
отхвърляне на задръжки [t(191)=6.582; p<0.001] и възбуда и приключения 
[t(191)=4.879; p<0.001] и чувствителни на скука [t(191)=4.678; p<0.001]. Тази 
типизация се потвърждава при следващите уточняващи модели.  

Като цяло и при двете групи превес имат екстравертите /90% от мъжете 
и 72% от жените в ЕГ/, но в групата на зависимите и при двата пола 
невротизма /69% от мъжете и 66% от жените в ЕГ/ и психотизма /66% от 
мъжете и 78% от жените в ЕГ/ са с по-високи нива, а социалната желателност – 
с по-ниски от нормата и контролата /80% от мъжете и 89% от жените в ЕГ/. 

При мъжете от ЕГ по изявени са скалите „Търсене на преживявания”, 
„Отхвърляне на задръжки”, „Чувствителност към скука” и Общата скала 
„Търсене на усещания”. Докато при жените по-високи нива откриваме при 
„Търсене на преживявания”, „Чувствителност към скука” и Общата скала 
„Търсене на усещания”. 

Във връзка с устойчивостта на стрес, и при двете групи и при двата пола 
резултатите са около нормата. 
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Табл.1  Резултати от сравнителния анализ на средните по теста Стюдънт и 
дисперсиите по теста Фишер между ЕГ и КГ 

 
Средно 

ЕГ 
Средно 

КГ 
t(191) p 

SD 
ЕГ 

SD 
КГ 

F 
91,10 

p 

Екстра-Интроверсия 0.031 -0.029 0.454 0.650 0.867 0.961 1.229 0.318 

Невротизъм 0.324 -0.295 4.875 0.000 0.835 0.921 1.217 0.342 

Психотизъм 0.430 -0.392 6.991 0.000 0.912 0.716 1.621 0.019 

Социална желателност -0.536 0.488 -9.722 0.000 0.551 0.863 2.452 0.000 

Устойчивост на стрес -0.131 0.120 -2.030 0.044 0.831 0.881 1.126 0.567 

Цукерман 
„Обща скала” 

0.514 -0.468 8.524 0.000 0.753 0.840 1.247 0.285 

 „Възбуда  
и приключение” 

0.318 -0.289 4.879 0.000 0.820 0.900 1.202 0.372 

 „Търсене  
преживявания 

0.494 -0.450 9.491 0.000 0.674 0.704 1.091 0.673 

 „Отхвърляне на 
задръжки” 

0.367 -0.335 6.582 0.000 0.718 0.760 1.122 0.578 

Чувствителност 
към скука” 

0.272 -0.248 4.678 0.000 0.863 0.677 1.626 0.018 

 
Дискриминантния анализ отчита непосредствено конкурентната 

прогностична сила на отделните независими променливи (фактори). 
Независимите променливи са приведени по реда на включване в модела, което 
показва характера на конкурентна прогностична сила. Следващата таблица 
съдържа резултатите от класифицирането на отделните индивиди според 
дискриминантния модел /Табл.2/.  

 
Табл.2 Резултати от дискриминантния анализ по метода Forward-Stepwise.  

Wilk's Lambda = 0.497; F(1,185)=26.741; p<0.001 

 Partial lambda F-remove(1,185) p-level 

Социална желателност 0.876 26.237 0.000001 

 „Търсене на преживявания” 0.913 17.686 0.000041 

„Невротизъм” 0.935 12.844 0.000433 

„Психотизъм” 0.963 7.058 0.008583 

„Устойчивост на стрес” 0.968 6.167 0.013905 

 „Отхвърляне на задръжки” 0.986 2.677 0.103500 

 „Чувствителност към скука” 0.991 1.712 0.192377 
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Дискриминантният модел успява да предскаже вярно около 84% от 
всичките случаи, само въз основа на личностните характеристики, което 
представлява много добър резултат  /Табл.3/. Този резултат се потвърждава от 
линейния регресионен анализ, който при такъв тип зависима променлива в 
основата си е идентичен с дискриминантния анализ /Табл.4/.  

 
Табл.3  Резултати от класификацията на случаите. 

 % разпознати като от КГ разпознати като от ЕГ 
КГ 82.2 83 18 
ЕГ 85.7 13 79 

всичко 83.9 96 97 
 
Табл.4 Резултати от регресионния анализ по метода Forward-Stepwise. 

 R2= 0.503 F(7,185)=26.741 p<0.0001 
 Beta t(185) p-level 

Социална желателност -0.342 -5.122 0.000001 

 „Търсене на преживявания” 0.273 4.206 0.000041 

„Невротизъм” 0.208 3.584 0.000433 

„Психотизъм” 0.197 2.657 0.008583 

„Устойчивост на стрес” 0.152 2.483 0.013905 

 „Отхвърляне на задръжки” 0.105 1.636 0.103499 

 „Чувствителност към скука” -0.091 -1.308 0.192377 
 
Направените дотук анализи насочват към съставяне на икономичен 

структурен модел от четири обяснителни променливи: социална 
желателност, Обща скала на Цукерман за търсене на усещания, 
невротизъм и психотизъм. В този случай дискриминантния и регресионният 
анализ дават следните резултати /Табл.5/.  

 
Табл.5 Резултати от дискриминантния анализ за модела с четири променливи.  

Wilk's Lambda = 0.546; F(4,188)=26.741; p<0.0001 
 Partial lambda F-remove (1,185) p-level 

невротизъм 0.955 8.894 0.003 

психотизъм 0.966 6.666 0.011 

социална желателност 0.876 26.713 0.000 

търсене на усещания 0.928 14.639 0.000 
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Следващата таблица /Табл.6/ съдържа резултатите от класифицирането 
на отделните индивиди според дискриминантния модел.  

 
Табл.6 Резултати от класификацията на случаите за модела с четири 
променливи. 

 % разпознати  
Като от КГ 

разпознати  
Като от ЕГ 

КГ 77.3 78 23 
ЕГ 83.7 15 77 

всичко 80.3 93 100 
 
Така редуцираният модел успява да предскаже вярно около 80% от 

всичките случаи, само въз основа на четири личностни черти. Линейният 
дискриминантен модел не предсказва само 38 случая от общо 193.  

Резултатът от дискриминантния анализ се потвърждава от линейния 
регресионен анализ /Табл.7/. 

Други резултати в този смисъл се получават с помощта на CART 
(Classification And Regression Tree) анализ.   

 
Табл.7 Резултати от регресионния анализ за модела с четири променливи.  

R2= 0.454 F(4,188)=39.149 p<0.0001 

 Beta t(188) p-level 

невротизъм 0.167 2.982 0.003 

психотизъм 0.161 2.582 0.011 

социална желателност -0.339 -5.168 0.000 

търсене на усещания 0.250 3.826 0.000 

 
Следващата таблица /Табл.8/ съдържа най-важните резултати по 

смисъла на изследвания модел. Тя дава в съпоставим по големина и знак вид 
стандартизираните тотални ефекти на различните фактори върху 
зависимостта.  

 
Табл.8 Стандартизирани тотални ефекти. 
 

 невротизъм социална 
желателност 

психотизъм търсене на 
усещания 

ЕГ / КГ 0.167 -0.438 0.229 0.250 
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Тук основно значение се пада на ниската социалната желателност  [-
0.438], както и на засиленото търсене на усещания [0.250], сравнително 
високия психотизъм [0.229] и невротизъм [0.167]. Моделът има детерминация 
повече от 45%. Ендогенната променлива търсене на усещания също се 
отличава с добра детерминация от 32%.  

 
3. Анализа на резултатите от анкетата дава информация за влиянието 

на някои социално-демографски характеристики в развитието на адиктивното 
поведение при срещата си с гореописаните персонални рискови фактори. 

 
Тип семейство 
Наблюдава се значима връзка [X2(1)=13.743; p<0.0002] между 

принадлежността към ЕГ/КГ и типа семейство. В ЕГ се наблюдават 
пропорционално съществено по малко индивиди с пълни семейства в 
сравнение с контролната група. При това в 100% от случаите в ЕГ самотния 
родител е майка. 

Не се наблюдава значима връзка [X2(1)=0.028; p=0.868] по повод факта 
дали индивида живее с биологичните си родители или доведени / осиновители.   

 
Образование и професия на родителите 
Не се наблюдава значима връзка между принадлежността към ЕГ/КГ и 

вида професия на майката [X2(4)=6.504; p=0.165] и вида професия на бащата 
[X2(4)=6.504; p=0.165], както и към образование на майката  [X2(2)=0.889; 
p=0.638]. Наблюдава се обаче значима връзка [X2(2)=13.476; p=0.002] по повод 
образованието на бащата.  

 
Материално положение 
Не се наблюдава значимо различие [t(191)=0.349; p=0.727] между ЕГ/КГ 

относно материалното положение. Данните от литературата за ниския 
социално-икономически статус като рисков фактор не се потвърждават в 
изследваните от нас лица. Едва 28% от респондентите в ЕГ определят 
материалното положение на семейството си като лошо или незадоволително, 
този процент в КГ е 29%. 

 
Местожителство 
Наблюдава се значима връзка [X2(1)=39.024; p<0.0001] между 

принадлежността ЕГ/КГ и вида населено място. В експерименталната група 
преобладават пропорционално повече индивиди от области градове и 
столицата.  Това може да се обясни с по-голямата достъпност до дрога в по-
урбанизираните области. Това разбира се е разбираемо, тъй като в големия 
град търсенето и предлагането на стоки е по-голямо и следователно, много по-
лесен е достъпът до дрога, в сравнение с неурбанизираните райони. Като 
прибавим и това, че в големия град много повече са връстниците, които 
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употребяват наркотици и биха могли да бъдат модел за подражание или 
предпочитана група за общуване, става ясно, че местожителството се явява 
един сериозен рисков фактор.  

В нашето изследване забелязваме, че 90,3% от респондентите са 
прекарали по-голямата част от живота си в урбанизирана област – столицата, 
областен град или град над 20 хил. жители.  

 
Достъпност до психоактивни вещества 
Наблюдава се значима връзка [X2(1)=9.624; p<0.002] между 

принадлежността към ЕГ/КГ и разпространението на употреба на дрога в 
училище. Относителният дял на разпространение е значително по-висок при 
експерименталната група .  

 
Отношение към училището и извънкласните занимания 
Наблюдава се значима връзка [X2(1)=10.164; p<0.002] между 

принадлежността към ЕГ/КГ и желанието за ходене в училище. В 
експерименталната група се наблюдават пропорционално съществено по ниско 
желание за ходене на училище в сравнение с контролната група. И в научната 
литература употребата на дрога сред младежите се свързва с по-ниската 
отговорност към задълженията в училище /Johnston, O`Malley & Bachman, 1985; 
Kelly & Balch, 1971; Hawkins, Catalano & Miller, 1992/. 

Интерес представляват данните за предпочитаните занимания на 
респондентите след училище. И в двете групи почти по равно са отговорите „да 
бъда с приятели” и „да спортувам”, но същественото различие идва от 
повечето отговори на ЕГ „да се шляя, да безделнича” и съществено повечето 
отговори на КГ „да слушам музика, гледам ТВ, да чета” и „да уча”. Тези 
отговори може да ги обвържем с данните за родителския контрол. 

 
Стил на възпитание 
Резултатите във връзка с взискателността на родителите и родителския 

контрол насочват към тълкуването им като рискови социални фактори.  
Наблюдава се значима връзка [X2(1)=68.867; p<0.0001] между 

принадлежността към ЕГ/КГ и информираността на родителите за 
пребиваването на децата през свободното време. В експерименталната група 
се наблюдават пропорционално много по-ниска информираност. 

Притеснителни са данните във връзка с отговорите на въпроса „Кога 
родителите Ви не знаят къде сте” – повече от половината от ИЛ в ЕГ отговарят, 
че родителите им не знаят за тяхното местонахождение и занимания по всяко 
време. 

Наблюдава се  маргинално значимо различие [t(191)=2.445; p=0.015] 
между ЕГ и КГ относно факта дали родителите са искали обяснение за мястото 
на пребиваване. В експерименталната група родителите изискват по-малко, но 
пък и децата от ЕГ прикриват в по-голяма степен истината, в сравнение с 
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децата от КГ. Наблюдава се значимо различие [t(191)=9.815; p<0.0001] между 
двете групи относно степента на прикриване на истината пред родителите 
относно мястото на пребиваване през свободното време.  

Наблюдава се значимо различие [t(191)=3.910; p<0.001] между двете 
групи относно степента на разполагане със свобода в сравнение с 
връстниците. В експерименталната група индивидите разполагат с повече 
свобода.  

Наблюдава се значимо различие [t(191)=3.087; p<0.003] в групите и 
относно контрола на родителите за предмета на телевизионен интерес при 
децата. При експерименталната група се наблюдава съществено по-висока 
незаинтересованост. Но пък не се наблюдава значимо различие [t(191)=1.816; 
p<0.071] относно свободата на избор на музика и стил на обличане, 
предоставена от родителите.  

 
Отношения с връстниците 
Наблюдава се маргинално значимо различие [t(191)=2.409; p=0.017] 

между ЕГ и КГ относно броя на приятелите. В експерименталната група 
индивидите разполагат с по-малко приятели. Този резултат е потвърждение, че 
зависимостта има освен физиологични и психологически, и социални 
последствия. Зависимите губят социалните си контакти със семейството, 
приятелите, колегите.  

Не можем да приемем, че малкото приятели се дължат на личностови 
особености, поради факта, че едва 4% от респондентите от ЕГ отговарят, че в 
детството са имали проблеми със създаването на приятелства .  Освен това 
95% отговарят, че биха искали да бъдат с приятели винаги или често, а за 49% 
основно занимание в свободното време в детството е било да бъдат с 
приятели.  

Наблюдава се значимо различие [t(191)=11.940; p<0.0001] между ЕГ/КГ 
относно степента на зависимост от приятелския кръг. В ЕГ очаквано и 
естествено се наблюдава силно зависима приятелска група.  

49% от ЕГ отговарят, че повече от половината им приятели или всичките 
употребяват дрога, докато в КГ този процент е едва 1% от ИЛ. От ЕГ едва 15% 
съобщават, че нямат приятели, които да употребяват дрога, докато в КГ 
процента е 75%. 

Общуването с употребяващи наркотици връстници се явява един от най-
надеждните индикатори за употреба на дрога от подрастващите. 

Не се наблюдава значимо различие [t(191)=1.252; p<0.212] между ЕГ/КГ 
относно предпочитанието към приятелска среда. 93% от ИЛ от ЕГ предпочитат 
да бъдат с приятелите си винаги или често, за КГ този процент е  97%. 

 
Самооценка на трудностите в детството 
Забелязваме, че резултатите от тестовете на Айзенк и на Цукерман се 

припокриват с отговорите на респондентите от ЕГ на въпроса: „С какво най-
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трудно се справяхте в детството си?”. Виждаме, че в най-голям процент са 
отговорите „С изпълнение на задълженията” и „Със спазването на заповеди” 
/общо 55%/, което допълва резултатите, получени на скалата „Отхвърляне на 
задръжките” от теста на Цукерман.  

 
Модели на поведение на родителите 
Децата, родени или възпитавани в семейства с традиции в употребата 

на алкохол и цигари, са подложени на по-голям риск към пристрастяване към 
ПАВ. 

Наблюдава се значима връзка между принадлежността към ЕГ/КГ и 
тютюнопушенето на някой от родителите [X2(1)=12.688; p<0.001] и маргинално 
значима връзка [X2(2)=6.426; p=0.040] между принадлежността към ЕГ/КГ и 
тютюнопушенето едновременно на двамата родители. В експерименталната 
група се наблюдават пропорционално повече индивиди с пушещи родители и 
много повече семейства, където и двамата родители пушат.  

Не се наблюдава значимо различие [t(104)=1.026; p=0.307] между ЕГ и 
КГ относно интензивността на тютюнопушенето при майката, но маргинално 
значимо различие [t(125)=2.279; p=0.024] се наблюдава относно 
интензивността на тютюнопушенето при бащата. В ЕГ има повече бащи, които 
пушат повече от ½  или 1 пакет цигари дневно.  

Наблюдава се значима връзка [X2(1)=12.688; p<0.0001] между 
принадлежността към ЕГ/КГ и употребата на алкохол при някой от двамата 
родители. В експерименталната група има пропорционално повече пиещи 
родители. Не се наблюдава значимa връзка [X2(2)=1.843; p=0.398] относно 
това, кой от двамата родители консумира алкохол, нито относно 
интензивността на употреба на алкохол при майката [t(81)=0.839; p=0.404] или 
при бащата [t(147)=1.615; p=0.108]. 

 
Отношение на родителите към рисково поведение като част от 

процеса на възпитание 
Не се наблюдава се значима връзка [X2(1)=0.318; p=0.573] между 

принадлежността към ЕГ/КГ и наличието на дискусии с родителите на тема 
наркотици, секс и престъпност, нито относно отношението на майката към 
наркотичните вещества [X2(2)=2.587; p=0.274] или на бащата [X2(2)=5.281; 
p=0.071] 

Наблюдава се значима връзка между ЕГ/КГ във връзка с отношението на 
майката [X2(2)=10.922; p=0.005] и на бащата [X2(2)=10.922; p=0.005] към 
употребата на цигари и алкохол. В ЕГ се наблюдават пропорционално 
съществено по-малко индивиди с негативно отношение на майката и на 
бащата към употреба на алкохол и цигари. 
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Употреба на ПАВ /алкохол, цигари, наркотици/ 
Употребата на алкохол не се явява някакъв специален рисков фактор. 

Не се наблюдава значимa връзка между принадлежността към ЕГ/КГ и факта 
на употреба на алкохол [X2(1)=0.236; p=0.627], нито относно интензивността на 
употреба на алкохол [t(159)=1.720; p=0.087]. Наблюдава се маргинално 
значимо различие [t(159)=2.477; p=0.014] между двете групи относно степента 
на твърдост на употребявания алкохол. В експерименталната група се 
употребява по-твърд алкохол. 

Наблюдава се значима връзка [X2(1)=67.713; p<0.0001] между 
принадлежността ЕГ/КГ и тютюнопушенето при наблюдаваните индивиди. В 
експерименталната група се наблюдават пропорционално много повече 
пушещи индивиди. 95,7% от ИЛ в ЕГ пушат, за сравнение – в КГ този процент е 
39,6%. 

Значимо различие [t(126)=5.329; p<0.001] между групите е налице и 
относно възрастта на пропушване на тютюн. В ЕГ по-рано е първата среща с 
цигарите. 75% от пушачите от КГ са запалили първата си цигара преди 18г., 
докато в ЕГ ненавършилите пълнолетие пушачи са 95,5%, като за повече от 
половината това се е случило преди навършване на 14 г. 

Наблюдава се значимо различие [t(126)=3.309; p<0.002] между ЕГ/КГ 
относно интензивността на пушене на тютюн. В ЕГ се наблюдава по-
интензивно пушене. 85% от пушачите в ЕГ употребяват повече от ½ или 1 
кутия цигари дневно, докато при КГ този процент е 55%. Това разбира се може 
да бъде обяснено и с факта, че опиумните вещества са по-скъпи и по-трудно 
достъпни от цигарите, поради което зависимите използват цигарите като 
временен заместител на дрогата и като лечение на абстинентия синдром. 

Сходни резултати получаваме и във връзка с употребата на ПАВ от ИЛ. 
Отново впечатление прави ниската възраст за първа употреба. За 91,3% от ЕГ 
срещата с дрогата е била преди навършване на 20 години, като основна 
причина за първия опит се изтъква любопитството /28,3%/, участието в купон 
/18,3%/ и заради приятели /14%/. В 36,8% от случаите първият опит е бил с 
марихуана, а в 35,8% - с опиати. И в двата случая имаме повод за 
притеснение. Големия брой на започналите „наркоманския” си път с марихуана 
показва за сетен път, че канасибът е опасен най-вече заради факта, че се 
оказва въвеждаща дрога към други по-опасни наркотици. По-притеснителен е 
големия брой на започналите за първи път с опиати, тъй като при този тип 
дрога процесът на пристрастяване е по-бърз. 

 
Взаимоотношения между членовете на семейството 
Наблюдава се значимо различие между ЕГ/КГ относно степента на 

позитивни отношения с майката [t(190)=5.507; p<0.0001] и бащата [t(188)=5.980; 
p<0.0001]. В ЕГ се наблюдават по-негативни отношения с майката и бащата.  

Наблюдава се значима връзка между принадлежността към ЕГ/КГ и 
желанието за прекарване на повече време заедно с майката [X2(2)=13.506; 
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p<0.002] и бащата [X2(2)=12.487; p<0.002] в настоящето в сравнение с 
миналото. В ЕГ се наблюдава желание за повече контакти с майката и бащата.  

Наблюдава се значима връзка [X2(2)=15.023; p<0.001] между 
принадлежността към ЕГ/КГ и характера на взаимотношения между самите 
родители /съпрузи/. В КГ в по-голяма степен преобладават топлите 
взеимоотношения между родителите, докато в ЕГ топлите са по-малко за 
сметка на агресивните /негативни/ и неутралните /безразличие/.   

Наблюдава се значима връзка [X2(2)=11.315; p<0.005] между 
принадлежността към ЕГ/КГ и основния приоритет на родителите. В КГ 
преобладава семейството като приоритет.   

Наблюдава се значимо различие [t(191)=4.924; p<0.001] между ЕГ/КГ 
относно честотата на съвместни вечери в семейството. В ЕГ се наблюдават по-
малко съвместно прекарани вечери семейството.  

Наблюдава се значима връзка [X2(1)=24.306; p<0.0001] и по повод типа 
отношение към съвместно прекараните семейни вечери. В КГ преобладават 
индивиди, които преценяват семейните вечери като интересни – 73%, докато в 
ЕГ преобладава мнението за скука – 62%. 

 
Полът също се оказва определящ фактор. Мъжете по-често от жените 

пристъпват към употреба на легални или нелегални психоактивни субстанции. 
Предполага се, че причините за това са две: 1/мъжете генетично имат по-
висока склонност към риск и 2/жените генетично са по-предразположени да се 
разтоварват от негативните си емоции, което намалява риска от злоупотреба с 
ПАВ. В изследването участваха 18 жени /20%/ от общия брой ИЛ. По данни на 
НЦН в България, процентът на жените преминали лечение от зависимости на 
година е между 19 и 20% от общия брой лекувани. 

 
Религията като рисков /протективен фактор 
Не се наблюдава значима връзка между принадлежността към ЕГ/КГ и 

спазване на религиозни ритуали [X2(1)=0.137; p=0.711], нито към честотата им 
на спазване [X2(1)=2.001; p=0.157], а също и към степента на религиозност на 
приятелската среда [t(191)=1.318; p<0.189].  

 
4. Анализ на ефектите на социалните фактори върху 

принадлежността към контролна или експериментална група.  
 
Извършен е посредством дискриминантен и регресионен анализ. В 

качеството на независими променливи (фактори) се използват резултатите от 
отговорите на различни анкетни въпроси /табл.9/.  
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Табл.9 Резултати от дискриминантния анализ върху социалните фактори по 
метода Forward-Stepwise.  
 

Wilks' Lambda: 0.485 F (8,184)=24.452 p<0.001 

 Partial Lambda F-remove p-level 

степен на прикриване на истината 0.915 17.088 0.000 

неинформираност на родителите  
за свободното време 

0.920 15.954 0.000 

тип населено място 0.922 15.638 0.000 

разпространение на дрога в училището 0.984 2.995 0.085 

степен на разполагане със свобода 0.981 3.649 0.058 

семейни вечери 0.990 1.776 0.184 

употреба на алкохол при някой от родителите 0.993 1.304 0.255 

тютюнопушене при някой от родителите 0.994 1.035 0.310 

 
Дискриминантният модел успява да предскаже вярно около 87% от 

всичките случаи, само въз основа на социалните характеристики. Този 
резултат се потвърждава и от линейния регресионен анализ /табл.10/.  
 
Табл.10 Резултати от класификацията на случаите. 
 

 % разпознати като от КГ разпознати като от ЕГ 
КГ 84.2 85 16 
ЕГ 89.1 10 82 

всичко 86.5 95 98 
 
Независимите променливи са приведени по реда на включване в 

модела, който има коефициент на детерминация R2=0.515, т.е. независимите 
променливи обясняват около 52% от вариацията при независимата 
променлива. Получените резултати позволяват да типизираме индивидите от 
експерименталната група като склонни да прикриват истината 
[t(184)=4.134; p<0.001], със сравнително неинформирани родители 
[t(184)=3.994; p<0.001] относно начина на прекарване на свободно време, 
живеещи предимно в големи населени места [t(184)=3.954; p<0.001], в 
условията на разпространение на дрога в училище [t(184)=1.731; p<0.085] и 
сравнително висока лична свобода [t(184)=1.910; p<0.058] /табл.11/.  
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Табл.11 Резултати от регресионния анализ по метода Forward-Stepwise.  
 

R2= 0.515 F(8,184)=24.452 p<0.001 

 Beta t(184) p-level 

степен на прикриване на истината  0.274 4.134 0.000 

неинформираност на родителите за свободното 
време  

0.257 3.994 0.000 

тип населено място  0.227 3.954 0.000 

степен на разполагане със свобода  0.104 1.910 0.058 

разпространение на дрога в училището 0.096 1.731 0.085 

семейни вечери  0.079 1.332 0.184 

употреба на алкохол при някой от родителите  -0.061 -1.142 0.255 

тютюнопушене при някой от родителите -0.060 -1.018 0.310 

 
 
5. Анализ на ефектите на личностните черти и социалните фактори 

върху единичните или спорадични опити на дрога на ИЛ от КГ. 
 
В контролната група от 101 души, 15 са заявили, че са имали единични 

несистемни опити за употреба на дрога. 
Резултатите от регресионния анализ за личностните черти по 

стандартния метод показват значим ефект само при търсенето на 
приключения [t(94)=2.166; p<0.033], а като цяло регресионният модел не е 
значим [F(6,94)=1.437; p=0.287].  

Резултатите от регресионния анализ за социалните характеристики по 
метода Forward-Stepwise позволяват да типизираме по социални признаци 
склонните към изолирани опити на употреба индивиди от КГ като живеещи в 
сравнително голямо населено място [t(96)=3.673; p<0.001], със сравнително 
неинформирани родители [t(96)=2.803; p=0.006] относно начина на 
прекарване на свободно време, чиито родители пушат цигари [t(96)=1.992; 
p=0.049].  

Обединените резултати от регресионния анализ за личностни черти и 
социални характеристики по метода Forward-Stepwise позволяват да 
типизираме обобщено склонните към изолирани опити на употреба индивиди 
от контролната група като живеещи в сравнително голямо населено място 
[t(94)=3.629; p<0.001], със сравнително неинформирани родители относно 
начина на прекарване на свободно време [t(94)=2.441; p=0.017] и склонни към 
търсене на усещания [t(94)=2.024; p=0.046]. 
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ИЗВОДИ 
 
От получените резултати можем да твърдим, че хипотезите в по-

голямата си част се потвърдиха. 
 
Хипотеза 1 
 
Резултатите от изследването откроиха специфични личностови черти, 

които могат да бъдат приети за предиктори на адиктивно поведение.  
Тези черти са висок невротизъм, висок психотизъм, ниска социална 

желателност, високи нива на търсене на усещане. 
Считаме, че гореизброените фактори се проявяват като мотивационна 

сила за повтаряща се употреба на психоактивни субстанции, т.е. злоупотреба, 
която след определен период от време /в зависимост от вида наркотик и 
начина на приемане/ се превръща в мотивационна токсичност, т.е. зависимост. 

Оформи се един личностен профил на зависимите от опиумни 
вещества, който извежда на преден план една 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. 

Не се потвърдиха очакванията за висока екстраверсия  и ниска 
устойчивост на стрес. Няма значима разлика между експерименталната и 
контролна група относно тези две характеристики. В по-голямата си част 
зависимите са екстроверти, но това не можем да го приемем за предсказваща 
характеристика, поради факта, че и в контролната  група по-голямата част от 
ИЛ са екстраверти. Разбира, тази персонална характеристика допълва вече 
изградения личностен профил на зависимите. 

Най-фрапиращо разминаване между предположенията в хипотеза 1 и 
резултатите от изследването е във връзка с устойчивостта на стрес. Можем да 
тълкуваме данните по следния начин – зависимите от опиумни вещества са 
устойчиви на стрес и 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 но всички тези потребности, които не могат да 
бъдат задоволени по общоприетия способ. 

 
Хипотеза 2 
 
При изследването се очертаха някои характерни социални фактори, за 

които можем да съдим, че биха играли ролята на пусков бутон при срещата си 
с гореизброените персонални фактори. 



 27 

Резултатите подсказват, че бъдещите консуматори типично живеят в 
една и съща среда с многобройни модели на употреба и значими други, които 
толерират или окуражават такава употреба, както и в среда, в която дрогите са 
лесно достъпни. Младежите, които прекарват повече време с връстниците си 
са по-склонни да опитат наркотични вещества, отколкото тези, които по-
голямата част от свободното си време прекарват с родителите си или 
предпочитат да стоят сами. 

Отношенията на родителите към детето определят позицията му в 
семейството, а по-късно и ролята му в други групи. Родителите въздействат 
върху детето по три начина: 

· Чрез пряко /директно/ общуване.  
В отговорите на изследваните лица от експерименталната група 

откриваме недостатъчно контакти и пряко общуване между родители и деца. 
Децата постепенно се отчуждават и свикват да разполагат със живота си, по 
начин, който не предполага чужда намеса. Липсата на контакти в къщи създава 
нуждата от по-интензивни контакти с външната среда, обикновено с връстници, 
които често са в подобна рискова ситуация.     

· Индиректно /чрез междуличностни модели на поведение/.  
Използваните модели на поведение от родителите на зависимите могат 

да бъдат тълкувани като рискови поради два факта: 1/непълното семейство 
или семейството с лоши взаимоотношения, носи риск от погрешно разбиране 
на полово-ролевите модели от детето, „учи” на безотговорност спрямо 
значимите други, изкривява ценностната система; и 2/ употребата на 
психоактивни субстанции от родителите, предполага заучаването на тези 
модели на поведение от децата, особено в по-ранна възраст, когато 
родителите все още са най-значимите хора и техният авторитет е от особено 
значение. 

· Чрез емоционалната атмосфера, създадена в дома.  
Наркоманията сред децата често се явява съобщение за кризисните 

процеси в семейството. Домашната атмосфера често е неприятна за младите 
хора, нуждаещи се от топлота и опека. Това, което не намират у дома, търсят 
на улицата и го откриват често у дрогата.  

В съвременното общество, конкуренцията и набавянето на материални 
ценности не рядко води до отчуждаване между родителите и децата, тъй като 
не е задоволена потребността на подрастващите от внимание и любов. 
“Децата започват да отхвърлят начина на живот на родителите си и на 
обществото и провъзгласяват принципа на антисистемата, основана на идеята 
за любовта, като висша ценност”. 

Лошият семеен климат, водещ до депривация и фрустрация, липсата на 
контрол и грижи, спомагат за насочване на детето към групи с асоциално 
поведение, каквито са групите на зависимите. В тези групи се създава 
атмосфера на разбиране и приятелство. Мястото, където се събира групата се 
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превръща в “свой дом”, който замества “разрушения дом”, заменя тежката 
семейна атмосфера със среда на разбиране и единомислие. 

От анализа на резултатите можем да приемем, че ако детето притежава 
горепосочените персонални рискови фактори и живее в следните типове 
семейства, то рискът от злоупотреба и зависимост от психоактивни вещества 
се увеличава многократно: 

· Неутрално, делегиращо отговорностите си по защита на детето – 
членовете на семейството са емоционално разделени, с формални връзки. 
Родителите затварят очи за проблемите, пренебрегвайки рискови теми, 
доверяват профилактиката на училището и обществото. Вярват в позитивното 
обществено влияние и собствените възможности на детето; 

· Семейство, неспособно да изпълнява защитна функция – 
родителите необосновано разширяват границите на свобода на детето /често 
от егоистични съображения/ и пренебрегват повечето от отговорностите си за 
детето. Родителите са на мнение, че употребата на психоактивни вещества е 
неизбежна, в някои случаи дори го приобщават към това поведение, в знак на 
доверие към детето и израстването му. 

· Деструктивно семейство /автономия или сепарация между 
отделните членове на семейството, отсъствие на емоционални контакти/; В 
този тип семейства наркотизацията се явява компенсация на липсващите 
емоционални контакти в семейството, а също и средство за бягство от 
семейните конфликти. 

· Непълно семейство /един от родителите отсъства, което поражда 
някои особености в семейните отношения, често с негативен характер/; В този 
тип семейства наркотизацията има ярко изразен демонстративен характер, 
наркотика се използва като средство за постигане на по-голяма независимост и 
сепарация. 

Данните от изследването очертават следните характерни за 
експерименталната група социално-демографски фактори, които могат да 
се приемат за рискови, при комбинацията им с определени личностови черти: 
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. 

Не се потвърдиха очакванията за влиянието на образованието и 
професията на родителите, материалното положение на семейството, 
отношението към религията. 

 
Основния извод от проведеното изследване, който можем да направим 

е, че всички индивиди са под въздействието на едни или други микро- и 
макросоциални фактори. Индивидуалния психологически спектър отразява 
конституционалната детерминираност. Под влияние на употребата на 
психоактивни вещества, индивиди с определен конституционален психотип са 
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по-малко устойчиви на деструктивното въздействие на външните социални 
фактори. Конституционално-психотипологическите основи на индивида 
детерминират психологическите и поведенчески форми на реакция при 
взаимодействие с невротоксични вещества, каквито са наркотиците. 

 
Резултататите от проведеното изследване могат да бъдат използвани за 

ранно откриване на рисковите групи и по този начин да се даде възможност за 
обезпечаване на своевременна корекция /доколкото е възможно/ на 
личностните свойства и семейните взаимоотношения, а оттам и снижаване 
риска от формиране на адиктивно поведение. 
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СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
В 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, бяха 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 към опиумни 
вещества и набор от социални фактори, които се оказват „благоприятна почва”  
за изявата на конституционалната предиспозиция. 

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

3. Емпирично се потвърди предположението за водещата роля на 
личността за създаването 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 първичната, така и в последващата превенция на зависимостите от 
психоактивни вещества.  
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Стати, студии и и доклади 
 

· Будева, С., Обучение в социални умения на подрастващи, употребяващи 
психоактивни субстанции, Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, В. Търново, 2002 

· Будева, С., Наркоманията, като неблагоприятна последица от 
реформата в България, сб. „България в началото на ХХІ век – 
икономическа, правна и социална трансформация”, Изд. „Фабер”, В. 
Търново, 2002 

· Будева, С., Социална работа със зависими, Университетската 
специалност „Социални дейности” – състояние, проблеми, перспективи”, 
ИК „Комливес”, София, 2002 

· Будева, С., Ролята на семейството като основен рисков и протективен 
фактор за развитие на адиктивно поведение, сб.”Теория и практика на 
социалната работа – проблеми и перспективи”, УИ „Св. Климент 
Охридски”, София, 2003 

· Будева, С., Ролята на стресоустойчивостта в развитието на адиктивно 
поведение, сб. „Научните изследвания в социалната работа: състояние и 
приложение”, Изд. „ГорексПрес”, София, 2005 

· Будева, С., Влияние на личностовата характеристика “търсене на 
усещания” за развитие на адиктивно поведение, сп.”Психологични 
изследвания”, кн.3, 2005, изд. на БАН 

· Будева, С., Акценти във фамилната социална работа, с-к “Социална 
работа с деца и семейства”, изд.”Горекс прес”, София, 2005 

· Будева, С., Опит за създаване на социо-демографски профил на 
хероинозависимите в България, с-к “Социални изследвания”, изд. 
”Фабер”, В. Търново, 2007 

· Будева, С., Личностовите характеристики като предиктори за адиктивно 
поведение, сп. “Психологически изследвания”, изд. на ИП на БАН, 2009 

· Будева, С., „Адиктивното поведение през погледа на диспозиционното 
направление”, Варна, 2010 

 
Монографии и учебни помагала 
 

· Демирева, Т., Будева, С., Девиантно поведение, второ разширено 
издание, изд.”Фабер”, В.Търново, 2005 
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· Радев, Н., Будева, С., Социални умения, изд.”Фабер”, В.Търново, 2005 
· Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална 

работа, авт. колектив, второ разширено издание, изд.”Фабер”, 
В.Търново, 2008  

 


