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І. Общо представяне на дисертационния труд, актуалност на темата и 

резултати от изследването. 
Дисертационният труд на доц. Иван Стоянов Александров, д.пс., запълва 

съществен дефицит в психологичното познание у нас, по безспорно изключително 

актуален проблем. Постъпването и лечението в болнична среда е свързано с редица 

неблагоприятни емоционални състояния при хората, кризи в цялостното им психично 

функциониране, както в процеса на престоя в болничното заведение, така и в периода 

на възстановяването им. Към момента в българската психологическа литература се 

намира много малко изследователски материал, посветен на тези проблеми, а 

практиката в болничните заведения често не се основава на холистичния подход към 

пациента. Лекуването, разглеждано именно от позициите на холистичния подход, не 

може да бъде и не е само хирургична интервенция, или каквито и да са други 

медицински процедури. Лекуването е цялостно въздействие върху индивида така, че да 

се възстанови в рамките на възможното и психичното му благополучие. Не случайно 

доц. Иван Александров поставя затова като централен проблема, какво се случва с 

личността в процеса на лечение, каква е спецификата на доминиращите емоционални 

състояния и преживявания в процеса на лечение, какво подпомага и какво пречи на 

възстановяването и реадаптацията след болнично лечение (с. 6). В такъв смисъл 

дисертационният труд на доц. Иван Александров е явление в българската психология. 

Без да се ръководи от теоретични модели „по принцип”, Иван Александров разглежда 

критично цялостната специфика на проблематиката съобразена с особеностите на 

болничната среда. Като резултат се предлага примерен модел за психологична помощ, 

базиран на конкретни теоретични и емпирични факти, съобразен с доминиращите 

преживявания при лечението и емпирично изведените специфични механизми за 

личностна регулация, които подпомагат психичното функциониране в процеса на 

възстановяването.  

В анализите на резултатите, както на собственото емпирично изследване, така и 

при анализите на изследванията на други автори, прозира личният опит на доц. И. 

Алексанров като медицински и клиничен психолог и проактивното му отношение към 

психичните проблеми на лекуваните. Направена е оценка на ценността и важността на 

психологичната работа с пациентите, за качественото лечение и възстановяването им, 

включително в социален и психичен план - нещо, което се пренебрегва и много често 

лечението в болнична среда има травматични измерения за психиката на пациентите и 

последващото им функциониране. Осъществяването на психологична помощ в 

болниците в България (с малки изключения) все още има несистемен, а често и случаен 

характер. Хората, които я предлагат, правят това най-често заради лични алтруистични 

убеждения. Ефективността от действията им се дължат по-скоро на личностни 

особености и развити способности за емпатия, отколкото на целенасочено обучение и 

традиции. 

Особено впечатление правят постановките, че психологичната помощ е част от 

цялостния лечебен процес и че тя следва да се включва в системата на 

специализираната грижа за болните. Очакванията от психологичната помощ са да 

спомага за преодоляване на стресовите въздействия свързани с болестта и лечението, 

както и да подпомага процесите на възстановяване и реадаптация на лекувания. 

„Приключването на лечебния процес със съхранени способности за психично 

функциониране е крайната цел на психологичната помощ.“ (с. 4 – автореферат).  

Основателно за методологична основа на своето изследване авторът приема 

интеракционистката парадигма в психологията, според която поведението е функция на 

взаимоотношенията между личността и ситуацията, както и парадигмата за социалната 

среда. С други думи, ефективността на психологичната помощ не зависи само от 



личността или само от ситуацията, а от  динамичното взаимодействие между личността 

и средата. В това отношение всички „играчи” в болнична среда могат да имат както 

оптимално, позитивно влияние върху психиката на лекуваните, което съдейства за по-

бързото им възстановяване, така и за съжаление - негативно, травмиращо въздействие и 

посттравматични резултати. 

В структурно отношение дисертационният труд се състои от въведение, три 

глави, изводи, приноси, цитирана литература и приложения. 

Използвани са 268 литературни източници, от които 57 на кирилица, а 

останалите на латиница. Съществената част от източниците са от последното 

десетилетие. 

В първа глава на дисертационния труд е представен литературен обзор по 

изследвания проблем. В първи параграф „Специфика на методите за психологична 

помощ в болнични условия”, са разгледани особеностите на психологичната помощ в 

болнични условия. Представени са насоките, общият модел и рамките на дейностите по 

оказване на психологична помощ. Направен е критичен анализ на методите за оказване 

на психологична помощ. Основателно подходите за подпомагане на пациентите са 

разгледани в три направления – оказване на социална подкрепа, психологично 

консултиране и психотерапия. Ясно се дефинират и ситуациите при които е възможно и 

целесъобразно използването на различните подходи, кой е удачно да ги прилага и как. 

Анализът е насочен към разкриване на проблемите свързани с практическото 

приложение на тези методи в конкретните условия на болничната среда и при лежащо 

болни. Аргументирано е защитена тезата за специфичната и внимателна употреба на 

тези методи в болнична среда, както и за преосмислянето и адаптирането им към 

специфичните болнични условия. 

Направен е успешен опит за изясняване на типичните ситуации, които включват 

обективните условия на средата (характер на процедурите по лечението) и 

субективната интерпретация на лекуваните (оценката на риска). Дефинирани са 

ситуации, които се описват с параметрите рутинност, уникалност, риск и 

неопределеност. Аргументирано е изложена идеята, че преживяванията на лекуваните 

са резултат от интеракцията между уникалната личностна структура на пациентите и 

ситуативните фактори, които  идват от болничната среда. 

Във втори параграф от първа глава „Специфика на психичните състояния 

свързани с оперативното лечение“, акцентът е върху спецификата на психичните 

състояния свързани с оперативното лечение. Задълбочено, в теоретичен план са 

анализирани понятията криза, психичен стрес, страх и тревожност и динамиката на 

проявата им в болнична среда. Специално внимание е обърнато на предоперативната и 

следоперативната тревожност.  

Хората подложени на оперативно лечение са съществен процент от всички 

лекувани в болничните заведения у нас. Независимо от този факт, все още малко се 

знае за тяхното психично функциониране именно в този труден период от живота им 

(предоперативен период, период на оперативните интервенции и последващ процес на 

възстановяване). В редките случаи на опити за осветляване по тези въпроси, 

психологичната проблематика обикновено се разглежда умозрително през призмата на 

отделна психотерапевтична школа, или подход, без да се предлага съществен 

емпиричен материал от изследвания, свързани с влиянието на спецификата на 

конкретната болнична среда и/или личностните особености на пациентите, върху 

процеса на възстановяване на личностното и социално функциониране на пациентите. 

Трети параграф от първа глава „Психологична проблематика свързана с 

процесите на лечение и възстановяване“ е посветен на изясняване на ролята на 

личността и личностните регулативни механизми в процеса на възстановяване от 

физическа травма или заболяване. База за разсъжденията са психологичните концепции 



за здравето и оптималното функциониране на личността. Аргументирано са 

представени предполагаеми регулативни функции на дългосрочната мотивация, 

оптимизма, локализацията на контрола и убеждението в справедлив свят, в процеса на 

възстановяването на пациентите. 

В четвърти параграф от първа глава е представен концептуален модел за 

психологична помощ в болнични условия. Основното внимание на настоящата 

дисертация е концентрирано върху проблемите свързани с оперативните процедури, 

последващия процес на възстановяване и лечението в болничните заведения. Тази 

проблематика е избрана, защото описва голяма част от процесите в болнични условия и 

свързаните с тях психологични реакции на болните. При обостряне на симптоматиката 

при хроничните заболявания и при оперативните процедури, престоят в болница е 

задължителен. При хронично болните амбулаторното приложение на методите за 

психологична помощ е почти същото, както и при физически здрави хора. Методите на 

психотерапията, психологичното консултиране и психологичната подкрепа могат да се 

прилагат без специални апробации. При лежащо болни обаче, много от тези методи са 

неприложими или частично приложими, заради самата им природа, или поради 

спецификата на болничната среда. Представената в теоретичната част на 

дисертационния труд граница между известното и неизвестното за предмета на 

изследването, води автора й до основната цел, а именно, да се очертаят проблемните 

моменти на психичното функциониране на болните, свързани с лечението и да се 

идентифицират ресурсите подпомагащи процеса на възстановяването им. 

Идентифицирането на тези проблемни моменти е предпоставка за синтезиране на 

концептуален модел за психологична помощ, приложим в практиката, основан на 

наличните човешки ресурси и организация на работа в лечебните заведения. В този 

параграф е представен синтезиран модел за психологичната помощ. Той е логически 

издържан и се базира на анализ на конкретни изследвания в болнична среда и на 

дългогодишна практическа дейност на доц. Иван Александров. 

Първа глава завършва с обобщение и логични изводи за състоянието на 

научните изследвания до момента, свързани с предмета на дисертационния труд. 

Като цяло, теоретичната част на дисертационния труд показва 

задълбочеността на докторанта по темата на изследването и умението му, на 

основата на критичен анализ на постигнатото до момента, аргументирано да 

заявява „белите полета“в предметната област, както и да прилага системен подход 

към решаването на комплексни научни проблеми. 

Във втора глава „Методология на емпиричното изследване“ е описана 

постановката на емпиричното изследване. Формулирани са цел, задачи и хипотези на 

изследването. Представен е моделът на изследването, използваните методики, 

организацията и процедурата по тестуването, както и ограниченията на изследването. 

При провеждането на емпиричното изследване се изхожда от модел, при който 

се проучва спецификата на преживяванията на тревога на пациенти подложени на 

хирургично лечение и на хронично болни. При тези подложени на хирургично лечение 

се изследва предоперативната и следоперативната тревожност. При хронично болните 

се изследва тревожността при постъпване и при изписване. Преживяванията на тревога 

се разглеждат в контекста на възприемането на ситуациите от болните в болнични 

условия – ситуации на риск или ситуации на неопределеност. При изследване на 

регулативните механизми на психиката се предполага, че процесите на реадаптация се 

модифицират от медиаторни променливи. При залагане на проучването се изхожда от 

направените изводи за възможните регулативни структури в системата на личността. 

Като потенциални медиаторни променливи се използват генерализираното очакване - 

оптимизъм, дългосрочната мотивация свързана с индивидуалното поведение, 

локализацията на контрола и убеждението в справедлив свят. 



За целите на психологичното измерване са използвани 11 методики – 4 анкети и 

7 въпросници. Анкетите са за оценка на преживяванията свързани с оперативната 

тревожност, тревожността от хоспитализация на хронично болни, оценката на ситуации 

свързани с оперативно лечение и оценката на ситуации свързани с хоспитализация при 

хронично болните. Използваните въпросници са: Въпросник за оценка та тревожността 

на Ч. Спилбъргър (STAI – форма Y); Многомерен личностен въпросник (МFK); 

Въпросник за измерване на адаптацията на индивида към средата; Въпросник за оценка 

на дългосрочната мотивация на индивидуалното поведение; Въпросник за оценка на 

оптимизъм и негативни очаквания; Въпросник за измерване на убежденията в 

справедлив свят; Въпросник за измерване на локализацията на контрола. Надлежно са 

представени психометрични характеристики на използваните методики за изследваната 

извадка. 

Дизайнът на емпиричното изследване е оптимален за поставената цел и 

напълно може да удовлетвори проверката на формулираните хипотези.  

За създаването на прецизни инструменти за психологично измерване, Иван 

Александров провежда пилотен етап на изследване (анонимно) със 169 пациенти 

приети за оперативно лечение и с 97 заради обостряне на симптоматиката на хронична 

болест. За проверка на хипотезите за преживявания  свързани с тревожността, са 

формирани две извадки – 235 пациенти за оперативно лечение и 200 хронично болни. 

Направени са две серии на измерване с пациентите за оперативно лечение – преди 

операцията и след операцията. С хронично болните първият етап е по време на 

лечението, а вторият – до 2 месеца след изписване от болничното заведение. 

За проверка на хипотезите свързани с личностните регулативни механизми са 

изследвани 235 пациенти за оперативно лечение, отново в рамките на две серии на 

измервания – 3 до 5 дена след операцията и до 1 месец след изписването. 

В глава трета „Резултати и обсъждане“ са представени резултатите от 

емпиричното изследване. 

Емпиричната информация е обработена прецизно при използване на адекватни 

статистически методи и процедури - дескриптивна /описателна/ статистика; оценка на 

надеждността и валидността на самооценъчните методики; t-тест на Стюдънт за 

откриване на разлики в средните стойности между променливите в различните 

измервания; корелационен анализ; регресионен анализ; еднофакторен и двуфакторен 

дисперсионен анализ. 

Резултатите са представени отделно за пациентите за оперативно лечение и за 

хронично болните, както за доминиращите преживявания, така и за особеностите на 

проявата на личностните регулативни процеси. 

Анализите от емпиричното изследване са съзвучни със заявена цел: „…да се 

установи динамиката и спецификата на доминиращите преживявания свързани с 

тревожността на пациенти приемани в болничните заведения, както и да се установят 

механизмите на личностната регулация и психичното функциониране на болните.” (с. 

121). Основателно под динамика на тревожността се разбира вариациите й в периода 

преди и след провеждането на оперативните процедури, при постъпване на хронично 

болни и след лечението, като важно е да се разкрие и специфичното й съдържание в 

различните периоди на лечението. Резултатите получени със значителна извадка 

пациенти дават представа за динамиката на ситуативната тревожност при болнично 

лечение на пациенти, съпроводено с оперативни интервенции и при лечение на 

хронични заболявания. Удачната операционализация в нарочно създадената от автора 

анкета и използването на контент-анализ за преживяванията на пациентите в 

различните етапи от лечението, дава възможност за изводи с практико-приложна 

стойност, свързани с регистрираните различия в интензивността  и съдържанието на 

водещите преживявания на болните преди и след операция и/или при лечението на 



пациенти с хронични заболявания. Те дават възможност за аргументиране на конкретни 

подходи и лица, които да осъществяват психологичната помощ на пациентите в 

болнична среда. 

При обработване и анализиране на резултатите свързани с личностните 

регулативни процеси в периода на възстановяване и реадаптация на пациентите, 

особено впечатление прави проверката на медиаторни хипотези за влияние на 

дългосрочната мотивация и оптимизма върху оптималното функциониране на 

пациентите. Емпиричните резултати показват значими медиаторни ефекти на 

дългосрочната мотивация върху два аспекта на оптималното функциониране – 

приемането на себе си и поставянето и актуализирането на жизнените цели и на 

оптимизма върху осъществяването на контрол над средата и справянето с проблемите. 

Представени са и доказателства за медиаторни ефекти на тези фактори с остатъчно 

директно влияние на личностни особености.  

Медиаторният модел, както е известно, изяснява механизма на взаимодействие 

между променливи. В конкретния случай се разкрива механизмът на взаимодействие 

между личностни характеристики - емоционална лабилност, оптимизъм, дългосрочна  

мотивация и аспектите на оптималното функциониране на личността. Точно поради 

това, тези резултати са сериозна база за построяване на работещ модел за оказване на 

психологична помощ на пациенти в болнична среда и последващото им консултиране 

(и/или психотерапия). За ефективна психологична работа въздействието следва да е 

върху медиатора. В дадения случай това са генерализираните очаквания. 

Като цяло емпиричното изследване е прецизно планирано и проведено, а 

емпиричната информация качествено обработена и анализирана. Моделът на 

собственото за докторанта изследване логически произхожда от анализите в 

първата част на дисертационния труд. Получени са научни и научно-приложни 

приноси, в  значима   област   на   познанието за човека и клиничната практика.    

Резултатите от емпиричното изследване показват, че при оперативно лекувани 

пациенти в периода преди операция, се очертават тенденции за доминиране на 

преживявания свързани със страхове за здравето, загуба на контрол над ситуациите и 

чувството на несигурност. В по-голямата си част пациентите определят 

предоперативната ситуация като рискова.  

 В периода след операцията се очертават тенденции за доминиране на 

преживявания, свързани на първо място, със загубата на контрол. Следват 

преживяванията на неопределеност и несигурност за бъдещето. Страховете тук са 

изместени от типичните състояния на тревожност. В повечето случаи, лекуваните 

определят ситуациите след операцията, като такива на неопределеност. Като цяло, 

спецификата на преживяванията свързани с операцията и характеристиките на 

ситуациите могат да се използват за: корекция на неработещи стратегии за 

психологическа помощ; прецизиране на някои психологични и медицински 

интервенции; въвеждане на изцяло нови стратегии за психологично консултиране в 

болнични условия.  

При хронично болните, хоспитализирани поради обостряне на симптоматиката, 

личностната тревожност провокира преживявания свързани с безпокойство по 

отношения на контрола на заболяването, безпокойство за прогрес на заболяването и 

метода на лечение. Отчитат се и страхови преживявания, но те не са водещи. Хронично 

болните възприемат ситуацията по приема си като неопределена. При изследване на 

преживяванията, свързани с тревожността преди изписване, водещо място заема 

безпокойството относно метода на лечение (страничните действия от медикаментите), 

притеснения за прогрес на заболяването свързани с преживявания на неяснота и 

чувството на несигурност за бъдещето. Ситуацията се оценява като неопределена.  



По отношение изследванията на личностните регулативни механизми, 

резултатите показват значими връзки между личността и процесите на възстановяване 

и реадаптация след продължително лечение в болнично заведение. Идентифицират се 

определени личностни характеристики, чиято изразеност е възможно да доведе до 

проблеми във възстановяването на психичното и социалното функциониране след 

болнично лечение. Такива са пациентите с повишена емоционална лабилност, 

респективно личностна тревожност и занижена самооценка.  

Резултатите показват същественото значение на мотивацията (свързана с 

дългосрочни цели) за осъществяването на личностните регулативни процеси при 

лечението и възстановяването. Съществено е влиянието на мотивацията за 

установяването на контрол върху събитията и справянето с проблемите. Това е от 

генерално значение за личностното функциониране, както за пациенти, които се 

възстановяват от оперативни процедури, така и за хронично болни. Дългосрочната 

мотивация оказва съществено влияние върху поставянето на нови или актуализирането 

на стари лични планове. Съществен фактор за възстановяването на психичното и 

социалното функциониране след лечение е и оптимизмът. Резултатите показват най-

силно влияние на оптимизма върху установяването на личен контрол над средата, като 

това влияние важи както за оперативно лекуваните, така и за хронично болните.  

 

ІІ. Научни и научно-приложни приноси: 

Цялостно дисертационният труд дава основание за формулиране на следните 

научни и научно-приложни приноси: 

1. Разкрита е динамиката в преживяванията на страх и тревожност при 

хоспитализирани пациенти за оперативно лечение и във връзка с хронично 

заболяване. На тази основа са аргументирани конкретни подходи и лица, 

които да осъществяват психологичната помощ на пациентите в болнична 

среда. 

2. Чрез структурно-функционално моделиране е концептуализиран модел за 

психологична помощ съобразен с конкретните психични процеси и 

състояния свързани с болестта/травмата и изведените от тях индикатори на 

психичната проблематика на лекуваните.  

3. Идентифицирани са ключови параметри на болничната среда и в тази връзка 

преживяваните от пациентите приети за оперативно лечение и/или във 

връзка с хронично заболяване ситуации.  

4. Идентифицирани са личностни ресурси, подпомагащи психичното 

функциониране по време на оперативно лечение и в периода на 

възстановяване на психичното благополучие и социално функциониране на 

пациентите.  

5. Идентифицирани са личностни ресурси, подпомагащи психичното 

функциониране по време на лечение при хронично протичащите 

заболявания, както и за възстановяване на психичното благополучие и 

социалното функциониране след болничното лечение.  

6. Разкрит е механизмът на взаимосвързаност между устойчиви личностни 

особености и генерализирани очаквания, при влиянието им върху 

индикаторите на оптималното функциониране на личността в периода на 

възстановяване и реадаптация на пациентите след болнично лечение. 

Очертана е спецификата на това влияние при пациенти приети за оперативно 

лечение и при такива приети във връзка с хронично заболяване, с което се 

дава възможност за изграждане на модели за оказване на специфична 

психологична помощ. 

 



Резултатите от дисертационното изследване са широко обсъдени чрез участия на 

доц. Иван Александров на научни конференции и публикации в реномирани наши и 

чужди издания. 

 

ІІІ. Заключение 

   

Представеният дисертационен труд съдържа теоретични обобщения и 

научноприложни решения, които съответстват на съвременните постижения в 

психологията и представляват значителен и оригинален принос в познанието за 

човека и клиничната практика. Научните приноси са от методологичен, 

теоретичен и приложно-практичен характер. Това ми дава основание с пълна 

убеденост да препоръчам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват 

положително за присъждането на Иван Стоянов Александров на научната степен 

„Доктор на науките“, по научна специалност 3.2. Психология (Медицинска 

психология). 
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