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Дисертационната тема е върху специфичен и много важен аспект от 
психодиагностиката и психотерапията на зависимостите при млади хора – 
семейните отношения и родителски нагласи, които определят основни 
аспекти на психологичния контекст, в който се формира личностовата 
предиспозиция на зависимост. Юри Кацаров има няколко години опит на 
психолог и психотерапевт със зависими към хероин, което му дава 
сериозен опит и умения да разработи тази дисертация. 

Историческият преглед и дефинициите за зависимост дават много добра 
информация за съвременната картина на разпространение, диагностични 
критерии, медицински и психотерапевтични подходи на лечение. Богата е 
информацията и за историята на злоупотреба в света с опиоиди, 
механизмита на действие на хероина върху рецепторите на главния мозък 
и промените в психичните преживявания. Подробно са описани 
историческите промени в законодателството, които подпомагат към 
съвременното лечение.  Представени са специфичните особености в 
личностовата предиспозиция и етапите на формиране от злоупотреба към 
зависимост, клинико-психологичните критерии на зависимостта по 
международните класификации. 

Третата глава е върху психологичните теории за семейството като 
социална структура и система, като подход за консултиране. В тази глава 
докторантът показва много добра информираност за психологичните и 
психотерапевтични школи за семейството, със специфичност в 
разстроените комуникации, структура, културови фактори, 
взаимоотношения родител-дете при индивиди формиращи зависимост. 
Специално място е отделено на системната теория, социалния 
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конструктивизъм, стратегическия семеен модел и структурната школа. В 
отделна част е представен и психоаналитичния  и когнитивно-
поведенчески модели за работа със семейството. Още тук искам да 
подчертая, че след преработката от докторантът, обзорът е станал много 
центриран и добре разгърнат в логично обвързани области на теоретичен 
анализ, където ясно личи професионалната позиция на Кацаров. 

Четвъртата глава е върху емпиричното изследване на семейните 
отношения и родителски нагласи при юноши с хероинова зависимост. 
Изследователската хипотеза прави обзор на спецификата на фамилната 
динамика на взаимоотношения, нагласи и практика на родителско 
поведение към наркотиците, което дава основната центрираност на 
изследването. Изследването е оформено в два етапа: при първият етап се 
адаптират тестовите методи на оценка и тяхната предикативна стойност 
към употребата на вещества. При вторият етап се изследват семейства, в 
които има зависими подрастващи и семейства, контроли без зависими. 
Изградени са две хипотези, които полагат съразмерни допускания за 
взаимовръзките между семейните конфликти, родителски стратегии и 
хероиновата зависимост. Приложени са добри изследователски методики, 
утвърдени в  научно изследователската практика в света към 
зависимостите: Изследователски инструмент за изследване на 
родителските нагласи/ (Earl S. Schaefer & Richard Q. Bell, 1958 и 
Въпросник за Анализ на семейните взаимоотношения /АСВ/ Эйдемиллер, 
Юстицкис, 1990. И двата въпросника са адаптирани за българската 
популация и са с много добра консистентност на скалите. В първия етап на 
изследване са представени  данните от апробиране и адаптиране на двата 
инструмента, като са изследвани общо 384 лица, в контролна и фокусна 
група. Много детайлно и коректно са представени статистическите 
анализи. На първият етап са отпаднали неработещите айтеми и са 
подобрени скалите чрез съпоставка на групите. Много добре са 
представени етапите на апробиране и адпатиране на тестовете с всички 
детайли от статистическите анализи, при което методиките стават 
сериозни професионални инструменти, с много добри показатели за 
научни изследвания и осъвременени в айтемите и скаловата структури. 
Всички подробни данни за тестовата надеждност са представи в 
дисертацията.  

От втория етап на изследване се търсят различията между основните групи – 
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пълни и непълни родителски субсистеми от фокусна и контролна групи. 

Изследвани са 168  пълни родителски субсистеми от двете групи/66 – фокусна 

и 102 - контролна, като тестирането протича в условията на индивидуално 

тестиране на родителската двойка. Така изследването става трудоемко, но 

дава възможност за оценка на специфичните стилове и взаимоотношения във 

всяка двойка, което отговаря на научните критерии за сериозна научна 

психодиагностична оценка. След това докторантът представя своите 

статистически анализи на данните по двете методики между основните групи 

на пълните и непълни семейства. Много подробно са представени резултатите 

от  направения дескриптивен анализ върху скалите при двата теста – между 

мъже и жени, пълни и непълни семейства, полов признак, контролна и 

фокусна групи. Докторантът коментира отделни скали от тестовете, където 

има значимо различие. В дискусиите той прави сравнителни анализи, в които 

определя рисковите фактори към зависимото поведение както от нагласите на 

родителите, така и от взаимоотношенията родител-подрастващ. Тук много 

добро впечатление правят изведените специфични особености: 

непоследователно родителско поведение между недостатъчно изисквания и 

забрани; суровост и излишна строгост; безучастност проявени предимно от 

бащата; доминираща хиперпротекция, като защита от страха за провал; 

недостатъчност на родителските изисквания и забрани; възпитателна 

неувереност на родителя; потискане проявленията на сексуалното съзряване и 

автономност; страх от загуба на детето, което води до висока неувереност и 

тревога от грешки при родителя, с преувеличени представи за неговата 

ранимост или свърхчувствителност; недоразвитост на чувствата на родителя, 

обуславяща неглижиращо или отхвърлящо поведение, малтретиране на 

детето. Установени и ранжирани според тежестта на тяхната 

дискриминантност общо 19 семейни фактора, които се възприемат като 

причини за възникване на хероинна зависимост. След това са 

индентифицирани 4 негативни родителски стила, детерминиращи 
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семейството на хероиново зависими младежи. Докторантът  подробно описва 

как всеки от тези родителски стилове влияе негативно на децата и  провокира 

агресивен отговор, емоционална дистантност и ниска емоционална 

диференцираност, или избягване на усилие. Много сериозно са 

интерпретирани различните прояви на емоционално и физическо насилие в 

семейството, при които детето преживява интензивна емоционална болка, с 

която не може да се справи и търси хероина като „лекарство”. Докторантът 

вплита умело своя професионален опит на оценка и психотерапевтична 

работа, където анализира как емоционалното насилие към детето формира 

ниска самооценка, с която се идентифицира и тя става основа на зависимост 

от наркотик, който да го изведе от нея. Той дискутира и механизмите на 

„състрадателната болка” към родителя, който е жертва на насилие в 

семейството, която травматизира и него, но го обучава в този модел на 

комуникация. Много детайлно са интерпретирани данните от изследването, 

личният професионален опит на докторантът и съвременните школи за 

разстройствата на привързаността в семейството и хероиновата зависимост. 

Тук специално са анализирани взаимоотношенията с бащата, неговата 

безучастност, отбягване на контакти, недоразвитост на родителски чувства, 

проекция на собствени нежелани качества върху детето, възпитателна 

неувереност. Когато децата са „задържани с деструктивната емоционална 

мрежа на родителите си, те не могат да се отпуснат емоционално и да 

изследват света, не могат да се приспособят в него”. Така  Кацаров добре 

използва метафоричните описания, за да направи по-дълбока интерпретация и 

да ни убеди във взаимовръзката разстроени семейни отношения и зависимост 

при децата.  Той съразмерно интерпретира  размитите и ригидни граници в 

семейството като предпоставка за незрялост и зависимост. В обобщенията си 

като добър професионалист и с психотерапевтичен опит, докторантът 

обобщава за семейните системи на зависимите от хероин юноши: „липса на 

структурирано и единно поведение на двамата обгрижващи, както и липсата 
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на хомогенност в рамките на индивидуалния родителски стил; родителите 

предприемат възпитателните си решения без подготовка, без достатъчно 

информация, без договаряне и обща идея на двамата за това как да се отгледа 

детето.” Във финалната част са направени препратки за ползата, която може 

да се извлече при консултирането на подрастващите със зависимост и техните 

семейства. Като обобщено заключение искам да подчертая ценността на 

теоретичните анализи, данните и интерпретациите от проведеното изследване 

за очертаване на дисфункционалните модели на родителски нагласи и 

взаимоотношения с подрастващите им деца, които водят до зависимо 

поведение. Изведени са основни рискови фактори за формиране на зависимо 

поведение, в резултат на много добри статистически анализи. Изпълнени са 

задачите, положени в организацията на научното изследване, направени са 

клинико-психологични интерпретации спрямо хипотези, които са обогатени с 

професионалният опит на докторанта.  

По-сериозните научно приложни приноси на дисертацията са: 

• Задълбочен анализ на семейните взаимоотношения, родителски 
нагласи при юноши и младежи с хероинова зависимост; 

• Анализ на родителските модели и тяхното влияние при възникване и 
поддържане на зависимостта към хероин у юноши и младежи; 

• Психодиагностични методики за целите на изследване на 
семействата на хероинозависими юноши и младежи, които са 
адаптирани и преработени  с добра надеждност; 

• Установени и ранжирани според тежестта на тяхната 
дискриминантност са 19 семейни фактора и 4 родителски стила, 
които се възприемат като причини за възникване на   зависимост при 
подрастващите; 

Критични бележки и препоръки: 

Дисертацията е съществено преработена след направените препоръки в 
предварителните рецензии. Сега тя е един много добър дисертационен 
труд, където емпиричното  изследване, направените анализи, 
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интерпретации и обобщения отговарят на критериите за научна 
разработка. Моите критични бележки остават единствено в технически 
план: има правописни грешки и много дълги изречения, които затрудняват 
възприемането; непрекъснатите доуточнявания на термини и 
интерпретации усложняват текста, а на отделни места става неразбираема 
позицията на автора; често пъти личната позиция на докторантът е 
изказана безлично и загубва своята стойност; по-добре ще се възприемат 
новите и важни модули, ако се отделят по-нагледно. Голяма част от тези 
пропуски са коригирани в антореферата. 

 

Заключение: Като рецензент считам, че дисертацията на ЮРИ 
КАЦАРОВ  е много добре разработена и има съществен клинико-
приложен принос за научната и клинико-психологична практика у 
нас.  

Предлагам на уважаемите членове на Научното Жури да присъдят на 
ЮРИ  КАЦАРОВ  научната и образователна степен „ДОКТОР” по 
психология. 
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София        доц. д-р  П. Петкова 

  


