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Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я

от Проф. д-р Минко Стоев Хаджийски – ВТУ „ Св.Св.Кирил и Методий”
на дисертация на Веселин Тенков Тенев на тема „Депресивни и тревожни
разстройства при икономическа криза”, представен за придобиване на
образователна и научна степен „доктор по психология”, по научна
специалност „3.2. Психология”

Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

Интересен е фактът, че въпреки огромните усилия на науката за

икономиката, повече от два века, същата не успява съвсем удачно да

контролира икономическите процеси. Множеството теории, монетарни и

волунтаристки, марксиски, либерални, етатични, обясняват феномените в

тази област на живота, но не успяват да предотвратят кризите, които се

проявяват периодично и циклично. Тези кризи повлияват живота и съдбата

на хората , определят политически и геостратегически решения, касаещи

цели държави и дори световния ред. Освен сложността на икономиката

сама по себе си, изглежда отговорът на въпроса следва да се търси във

факта, че тя не е явление, което се саморегулира като природните

например. Макар да са установени обективни закономерности, същите

остават зависими от субективния фактор на човешката намеса на всички

нива на въздействие – от ръководно до обикновено потребителско на блага

и ресурси. Така,  науката за икономиката се развива, но хората, които са

част от нейния обект си остават същите, със своите желания, слабости,

мотиви и дори патология. При това тъкмо те не се отчитат достатъчно в

чисто икономическите концепции. С други думи има достатъчно

основания да се твърди, че психологията, както на нивото на индивида,

така и в широк социалнопсихологически аспект определено влияе върху

икономическата реалност включително при кризи и други сътресения в

станалия глобален пазар. В „света на парите” се крият много от
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проблемите на съвременния човек, които независимо дали се съзнават или

не, са дълбоко екзистенциални. Освен субективното преживяване на

сигурност или застрашеност, икономическите ситуации благоприятни или

не, подбуждат определени поведения, които от своя страна им влияят в

една или друга насока. Макар т.н. „икономическо поведение” да не е

новост в световната наука и отдавна е обект на различни изследвания в

нашата то не е достатъчно представено. В този смисъл следва да се търси и

актуалната значимост на дисертационния труд на докторанта Веселин

Тенев. Макар същият да се насочва към изследване на частен аспект,

касаещ взаимовръзката на тревожност и депресивност с икономическото

поведение, подобно изследване е важно, поради силното влияние на тези

състояния върху такива дейности като харчене и спестяване, вземане на

кредити, инвестиране, като цяло активност или икономическа пасивност.

Когато са неадекватни на ситуациите и мотивирани от дистимия или

тревога, те могат да доведат до неблагоприятни последици както за

индивида, така и за обществото и пазара.

Дисертацията в обем от 159 страници е структурирана в 6 глави, увод,

заключение и приложения. Използваната литература от 184 заглавия на

английски език и 4 на български. Същата е достатъчно информативна и

съответна с темата на дисертацията. Авторските публикации са свързани

също с нея.

Оценка на научно-приложните резултати и приноси на

дисертационния труд

Дисертацията на Веселин Тенев има следните по-значими приносни

резултати и достойнства:

1. На първо място следва да се посочи изборът на тематиката, която

не само е недоразработена у нас, но предполага определени
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специфики, свързани с взаимовръзката на тревожност и

депресивност и икономическото поведение. Следва да се отбележи,

че авторът визира не разстройствата генерализирана тревожност и

депресивни епизоди, а състоянията, които не съвсем покриват

критериите на ДСМ или МКБ, като ги определя като подпрагови.

2. Целта, макар и ненужно сведена до „анализ” ясно се разбира като

определяне на взаимовръзката между тревожност, депресивност и

икономическо поведение. Същата се реализира чрез 7 адекватни

задачи, разположени в пространството от теоретичните постановки

за обяснение на психическите дисфункции, през изработване

оригинален инструмент /въпросник/, емпирично изследване, анализ

на данните и заключение. Обектът и предметът са определени

правилно. Методиката, която е заявена още в началото на

дисертацията е състоятелна и включва както утвърдени тестове за

тревожност и депресивитет, така и авторския въпросник, който

приемам за основен,  и анкета за демографски данни.

3. Разгледани са и подобаващо описани самите разстройства чрез

био-психо-социалния модел на обяснение. Той освен, че

категорично се налага, дава възможност за по-цялостно разбиране

на сложният, противоречив и понякога алогичен характер на

поведението в екстремални икономически ситуации. Тръгването от

„чистата” патология не е излишно, защото дава възможност за

разграничаване на състоянията, които не са нозологично

определени.

4. На основата на обширна теоретична база, включваща

икономически и психологически концептуални положения, авторът

формулира своите виждания за взаимовръзките между

изследваните феномени, които представя в три хипотези. Същите

са съответни на изследователската цел и допускат, че
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депресивността и тревожността влияят негативно върху

поведението в различни аспекти на активност или пасивност. Те се

усилват при икономически кризи, а факторите които им влияят

подлежат на анализ, който би показал различни зависимости.

5. Дисертационният труд в теоретично отношение изхожда от две

фундаментални но противоположни идеи: Едната, че човек е

рационален в изборите си на поведение, а другата обратно, че е

ирационален в поведението си във финансово-икономически

ситуации. Тъкмо втората дава психологическата връзка между

индивидуалните черти и цялостното икономическо поведение и

връзката между психология и икономика като цяло.

6. Съобразно заявената изследователска теза, авторът се насочва и

компетентно развива тезата за влиянието на подпраговите

състояния, било като предизвикващи активност или обратно

пасивност в поведението. Специално внимание се обръща на

„етиологичното” влияние на биологичните, когнитивните,

психодинамичните и социални фактори на икономически

проблемно поведение.

7. Може да се оцени като достойнство на работата, пространното

разглеждане на икономически въпроси и теории, свързани с

кризите и тяхното влияние.  Фундаментално за труда положение е

това, че икономическите кризи и финансови проблеми водят до

комплицирани психологични проблеми, които от своя страна ги

задълбочават, затваряйки един порочен кръг. Интересен е фактът,

че и песимизма и оптимизма като очаквания за бъдещето могат да

имат неблагоприятни икономически последствия. Поведението на „

homo economiсus” поради големите различия между хората е

непредсказуемо, а това дава възможност за поява на различни

концепции, които го обясняват от различни ракурси. Следва да се
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отбележи и въздействието на депресията и тревожността, които

средно изразени като патология водят до активизиране или

намаляване на участието на субектите в икономическия процес.

8. Поведенческата икономика, макар и ненужно представена в цяла

глава на дисертацията е важна, защото прави теоретичен опит да

свърже икономиката с поведенческата наука, която си е

психологическа. Това ясно е показано в констатацията, че

поведенческата психология е по-свързана с когнитивната

психология, отколкото с класическия бихейвиоризъм. Трябва да се

отдаде заслуженото на автора, който чрез представянето на

поведенческата икономика показва връзка на психологията с

икономическите теории. Така тя се явява алтернатива на

математическото моделиране на икономическите процеси ,особено

при вземане на решение. Налагането й като самостоятелна,

независима поддисциплина в икономическата наука е крачка към

психологизацията й и преодоляване на нейни слабости.

9. Организацията на изследването, описана в Пета глава, започва

нестандартно с представяне и анализ на инструментариума. Освен

самооценачните скали за депресивност и тревожност на Цунг.

Авторът включва и оригиналния създаден от него Въпросник за

оценка на влиянието на тревожността и депресивността върху

икономическото поведение /ВОТДИП/ и Анкета за демографски

данни. Ненужно според мен са показани и други методики, които

не се използват, но вероятно имат за цел разширяване на

изследователския поглед, доколкото целят откриване на

зависимости в контекста на темата. Същото се отнася и за

вмъкнатата „финансова психотерапия”.

10. Извадката е впечатляваща като размер и умело подбрана в три

групи респонденти, резултатите на които се подлагат на
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сравнителен анализ. Заслужава да се отбележи и транкултуралния

акцент в сравнителното изследване, който повишава неговата

значимост и полезност за теорията и практиката.

11. Основните допускания, направени още в уводната част на

дисертацията се доказват, което е описано и нагледно представено

графично и таблично. Заключението дава крайната представа за

резултатите синтезирано с необходимата конкретност. Авторските

приноси са показани в три раздела и като цяло са съответни на

цялостния труд. Естествено, следва да се отбележи като най-

значим принос създаването и апробирането на ВОТДИП.

Критични бележки

По същностни страни на основните тези и тяхното доказване в

дисерстацията нямам критични бележки.

Някои неща трябва да се отбележат, защото хвърлят известна сянка

върху общото добро впечатление от дисертационния труд.

- В структурно отношение по-добре би било ако теоретичната част е

дадена най-много в две, вместо в четири глави.

- В постановката на емпиричното изследване не се дава ранжировка от

отделни подхипотези, на основните издигнати в началото на

дисертацията. Това би допринесло за по-доброто разбиране на

резултатите и изводите от анализа на данните.

- Обсъждането на резултатите от изследването в Шеста глава е твърде

пестеливо с акцент на статистиката. Същото би било по-пълно и

отговарящо на целта ако обхваща повече същностните

психологически резултати.

- На стр.44 е изказано твърдението „ Тревожността и депресивността

са черти, но могат да бъдат и състояния”. Считам, че правилно е

обратното. „ Тревожността и депресивността са състояния, но могат

да бъдат и черти”.
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Тези бележки и другите в текста на рецензията, не намаляват

стойността на дисертационния труд.

Заключение

В заключение намирам, че дисертацията на Веселин Тенков Тенев на

тема „Депресивни и тревожни разстройства при икономическа криза”е

интересна, оригинална и задълбочена. Поставена е на основата както на

добре замислено и изпълнено изследване, така и на интерпретацията на

много и значими литературни източници. Считам, че отговаря на

изискванията за придобиване на образователната и научна степен „доктор

по психология” и препоръчвам на уважаемото жури нейното присъждане.

08.07. 2018 г. РЕЦЕНЗЕНТ:
/Проф. д-р Минко Хаджийски/


