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Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

Предложеният за рецензия труд е посветен на сложен и многообразен
феномен, навлязъл активно през последните десетилетия - феноменът на
интердисциплинарността и търсенето на пресечни точки между на пръв
поглед коренно противоположните полета на познанието.
При тези изследователски  търсения се открояват многоаспектността на
конкретната проблематика и нееднозначното отношение на отделните
тесни професионалисти ангажирани  с тематиката.
Това много често е свързано с неразбиране и критика, желание да се върви
по вече познат път , но ако човек не прояви интерес и не се опита да
разширява кръгозора на своето знание макар и през любопитството ,
научното познание ще е ригидно ,застойно, тромаво и вероятно няма да е
от полза на търсещите новото.
По този изследователски механизъм вероятно са формирани
интердисциплинарните полета на поведенческата наука имащи за фокус
влиянието на определен средови фактор върху функционирането на
индивида.В дисертационното изследване на Тенев насочеността е
проблематиката отключвана  в условията на икономическа криза и
взаимовръзката с развитието на депресивни и тревожни разстройства.
За учените изследващи обществено икономическото развитие на
съвременният човек ХХ век бе наречен векът на депресивния човек.
Депресията стана съвременния бич на човечеството и модерно състояние
едновременно, но ХХI век е нарочен за век на тревожността , тази сложна
комплементарност е в основата на творческото търсене на Тенев.

Веселин Тенев е последвал тази цел и се е насочил към разкриване на
психологичните и социалните фактори проявяващите при икономически
феномен като икономическата криза и ефекта ,който има тя върху
личността през активацията на депресивни и тревожни разстройства.



Това е сложна и трудна изследователска задача , поради фактът че е много
трудно да се диференцират отделните елементи на този сложен и
комплементарен процес – формиране на тревожно депресивна реакция.

Структура на дисертационният труд:
Дисертационният труд е в обем от 161 страници; състои се от увод, шест
глави, заключение, приноси, използваната литература включва 185
източника. Подредбата отговаря на академичните изисквания за
дисертационен труд по обем структура последователност на главите и
приложенията.

Теоретичен обзор на дисертационният труд:

В теоретичното изложение са добре обособени и представени целта ,
задачите и предмета на дисертационното изследване.
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.

Правилно е отбелязано недостатъчното и разнопосочно изследване на
проблема за депресивността и тревожността в съвременните източници.
В чисто професионалната литература се отделя огромно внимание на био
медицинските параметри , а психологичните детайли са неясно посочени ,
дори  и рядко става дума за социалния фактор. От тази гледна точка опитът
да се предложи нов ракурс на изследване на този феномен е доказателство
за креативност и желание за нов прочит на вече сериозно изследвани
процеси.
Посочена е и методиката на изследването и коректно са отбелязани
ограниченията.
Съответните глави са логично свързани и създават добър смислов
конструкт на дисертацията.
Отделните елементи на феномена поведенческа икономика , като едно
ново понятие са прецизно изложени и обяснени , което е съществен
новаторски принос на дисертанта.

Емперично психологично изследване:
Отговаря на изискванията за дисертационен труд по цел, задачи, хипотези
и психологичен инструментариум включващ в структурата си :
Въпросник за оценка на влиянието на тревожността и депресивността
върху икономическото поведение (ВОТДИП) съдържащ пет основни
субскали, тест с допълнителните скали за тревожност и депресия на Цунг,



докторантът е направил и подробен анализ на демографската извадка за
изследваните групи.
Изводите са ясни и конкретно постулирани и следват логиката на
изложението. Изведени съществени приноси от практико-приложен
характер което повишава значимостта на дисертационното изследване и
представените резултатите могат да се ползват от други изследователи по
темата.
Впечатление прави че докторантът  е отстранил посочените слабости като:
Сепарираното представяне на резултатите от проведените изследвания и е
представил един  по строен подход обобщаващ резултатите и показващ
взаимовръзките което значително повишава стойността им в подкрепа на
хипотезата на дисертанта.
Изяснени са понятията подпрагови нива , което е клинична терминология ,
вероятно стимулирано от медицинското образование на дисертанта ,но
желанието да разработва тематика в поле на психология , медицина и
икономика  е  внесло  корекция на изказа.
Мономерността на хипотезата също бе проблематична , вярно е че
феноменът депресивност и тревожност е твърде широко и всеобхватно
понятие , но по прецизното верифициране на отделните аспекти на
понятието и разглеждането му на още няколко субнива, би дало по ясен
знак за сложността на поставената проблематика.
Набелязаните пропуски от технически характер също са отстранени и
работата има структура на завършен дисертационен труд .
Публикациите на докторанта са съответни на темата и са достатъчни като
актуалност и активност , което е белег за значимостта на разработката на
Веселин  Тенев.

В заключение считам че дисертационният труд е изпълнен
според  изискванията за придобиване на ОНС "доктор" и предлагам
на уважаемото жури да гласува на Веселин Тенков Тенев
образователна и научна степен „доктор по психология”, по научна
специалност „3.2. Психология”

06.07.2018 г. доц.д-р Красимир Иванов
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