
 1 

СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Стоил Мавродиев 

върху дисертационен труд на тема „ОБУЧЕНИЕ В КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ЗА СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМА СЪЗАВИСИМОСТ”, 

автор: Десислава Асенова Иванова – докторант на самостоятелна 
подготовка към Катедра Психология при ЮЗУ, за придобиване на 

образователно-научна степен „Доктор” 

 

Научният ръководител на един докторант може, и следва, да оцени не 
само готовия продукт но и личностните качества на докторанта. Като 
научен ръководител на Десислава Иванова имам наблюдение върху пътя, 
който измина тя в процеса на подготовката и написването на 
дисертационния труд. В съвместната ни работа се убедих, че докторантката 
притежава висока психологична култура и професионалната компетентност. 
Тя  работи от години в областта на превенцията на употребата на 
психоактивни вещества и  е натрупала солидна експертиза.  

Темата, към която се обърна Десислава Иванова е повече от актуална. По 
отношение на зависимостите фокусът обикновено е върху наркозависимия, 
неговото състояние и терапевтично подпомагане. Но тези, които живеят със 
зависимите остават  извън погледа на специалистите. Страданията и 
драмите, които преживяват близките на зависимите са разтърсващи. 
Съзависимите лица имат не по-малка нужда от психологична помощ от 
самите зависими. В нашата страна Десислава Иванова е първата авторка, 
която изследва целенасочено състоянието на съзависимите, освен това 
апробира програма от модули за промяна на неефективните с по-ефективни 
начини за справяне със съзависимостта, която са развили. 

Следва да подчертая, че дисертацията не е само теоретично ориентирана, 
а има практическа стойност и приложение.  

Концептуалният модел на дисертацията се отличава с реализирането на 
класически психологичен експеримент, което се среща рядко в подобни 
научни трудове.  Самият експеримент е проведен и анализиран много 
креативно. 
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Не мога да пропусна и факта, че самото реализиране на 
експерименталаната част беше едно предизвикателство за Десислава 
Иванова, тъй като близките на зависимите лица са толкова наранени, че 
снемането на защитите за сътрудничество никак не беше лесно. И фактът, 
че в експеримента участват не малко лица е още един безспорен успех и 
принос на дисертацията. 

Научният труд има класическа структура. 

Теоретичният обзор разкрива отлично познаване на проблемите на 
зависимостта и съзависимостта. Литературните източници не са просто 
цитирани, а са анализирани, на места полемизирани и творчески осмислени. 

В методологическата част се открояват добре формулираните цели, 
задачи и хипотези. Релевантни на тях са изследователските методи, 
свързани с експеримента. 

Изложението в третата глава на труда следва една целесъобразна 
логика. Най-напред се представят резултатите от констатиращото 
изследване на контролната и експерименталната група, след което се 
представят данните в сравнителен аспект на експерименталаната група, и на 
третият етап от експеримента се проследява ефектът от приложената 
терапевтична програма, като се сравняват разликите в стойностите на 
тревожността и другите изследвани феномени при двете групи. Това е 
направено за всяка методика по отделно. Ясно може да се проследи самото 
доказване на хипотезите. Всички емпирични данни от методиките са 
подложени на съответни статистически процедури и резултатите от тях са 
отправна точка за качествени анализи и изводи. 

 Самият анализ е прецизен и задълбочен. Читателят може да се убеди 
отново в компетентностите на докторантката да анализира емпиричната 
фктология. 

 Ценни в научен и практически аспект са изводите и обобщенията, 
които са направени в края на дисертацията.  

 Авторефератът отразява точно дисертацията. 

Самооценката на приносите в дисертационния труд дава вярна 
представа за постиженията на автора в реализираното на експериментално - 
психологичното изследване. Приносите са ясни и обективни. 
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В заключение: дисертационният труд е реализиран на високо научно 
равнище, което ми дава категоричното основание да гласувам ЗА 
присъждането на образователно-научната степен „доктор” на Десислава 
Иванова.   

 

 

 

 

Благоевград    доц. д-р Стоил Мавродиев 

10.06.2013 г.                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


