
СТАНОВИЩЕ

За докторска дисертация на тема: Депресивни и тревожни разстройства
при икономическа криза

Докторант: Веселин Тенков Тенев

Изготвил становището: доц. д-р Павлина Петкова Дамянова

Дисертацията на Веселин Тенев е на пресечната точка между
психичните разстройства и икономическата криза, което е изключително
важно да се търсят съвременни подходи за влияние върху двете компоненти.
Тенев е психиатър с отличен клиничен опит, много дълги години разгръща
интерес в полето на консултативната психология и психотерапия, развива
личен интерес върху икономическите аспекти на развитие и криза. Това му
дава възможността да проведе научно изследване върху групи от българската
и американска общност и да направи анализи с насока психологичното
консултиране.

Дисертационният труд е в обем от 161 страници; състои се от увод,
шест глави, заключение, приноси, използваната литература включва 185
източник. Докторантът си поставя за цел анализиране на взаимовръзката
между тревожността, депресивността и икономическите модели на поведение
на човек в американска и българска общност. За тази цел той изработва
оригинален въпросник за изследване на тези взаимодействия, с много добър
фактор за надеждност и конструкт валидност на айтемите.

Литературният обзор е представен в четири основни глави, където
много подробно, с актуални данни от научни изследвания и модерни
концепции са изложени връзките между психопатологията на депресивните и
тревожни разстройства с икономическото поведение на човек, етиологията и
мотивацията на психологичното поведение, включващи генетични фактори
на влияние, поведение в  търсене на удоволствие и избягване на болката,
мотивация при нормално и невротично дезадаптивно поведение;
икономически кризи и психологични последствия анализирани в исторически
план; поведенческа икономика представена в ранните, следвоенни години и
късния  неокласически период.



Петата глава е върху организацията на изследване, с подробно
представяне на етапите в изработване на авторския Въпросник за оценка на
влиянието на тревожността и депресивността върху икономическото поведение
(ВОТДИП) съдържащ пет основни субскали, допълнителните скали за
тревожност и депресия на Цунг, с анализ на демографската извадка за
изследваните групи.

Шестата глава представя статистическите анализи и интерпретирани
взаимовръзки между отделните фактори на тревожност, депресивност и
икономическо поведение в отделните групите и в сравнителен план. Тук са
направени интерпретации спрямо значимите статистически различия и
качественият  анализ на доминиращите айтеми. Направени са анализи и
интерпретации следващи заложените хипотези. Съразмерно на данните и
сравнителните анализи са съпоставени влиянието на депресивността и
тревожността върху поведението и по-специално икономическото поведение.
В заключителната част за обсъдени препоръки към психологичното
консултиране за възстановяване на психичния баланс и икономическото
поведение в културовата общност, ограниченията на научното изследване и
планирани бъдещи насоки за по-задълбочено изследване и тясна връзка
между специалистите в икономическите и психологични професии.

Представените в автореферата приноси са коректно изведени от
данните и анализите на научното изследване. Бих искала да подчертая
значимият принос на съставения авторски въпросник, който дава възможност
за бърза диагностична оценка и предотвратяване на иконимически рискови
действия при хората с тревожно депресивни  разстройства.

В заключение, считам че дисертацията е много добър еталон за
новаторски научни изследвания в полето на психологията, консултирането и
икономическото поведение на отделния човек и конкретна социална общност
в конкретно историческо време. Считам, че Веселин Тенев е разработил
дисертацията, спрямо високите критерии за научно изследване и анализ. С
убеденост предлагам на членовете на Научното жури да присъдят на Веселин
Тенев образователната и научна степен „Доктор“ по професионално
направление „Психология“, „Обща психология“
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