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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Максимка Рашева 

 секция “ Психология на личността и методология на психологичното измерване” 

към ИИНЧ – БАН 

  

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 

степен “доктор” на Траянка Григорова на тема: “Директни и индиректни 

въздействия на алекситимия върху психосоматична симптоматика”. 

Представеният дисертационен труд обхваща 130 страници, 38 таблици, 15 

фигури и три приложения. Използвани са 301 литературни източници, от които 24 

на кирилица и 277 на латиница. Цитираният голям брой литературни източници 

насочва към добра теоретична подготовка и задълбочен анализ на изследванията в 

литературата. 

Предмет на проучване е алекситимията и нейните връзки с 

психосоматичните оплаквания и затлъстяването. Последните две заболявания, 

както авторката е показала са широко разпространени и предизвикват сериозни 

здравни и финансови проблеми.  

Разработен е авторски модел на изследването, чрез който се цели да се 

проучат механизмите да действие на алекситимията, както и връзките й с  

психосоматичната симптоматика, депресията и перфекционизмът. Изследванията в 

тази област са все още малко, особено що се касае за връзката между алекситимия, 

перфекционизъм и психосоматична симптоматика. 

Целта, задачите и хипотезите на изследването са ясно формулирани. 

Проучването е проведено посредством четири въпросници, един от които е 

адаптиран от авторката (Toronto Alexithymia Scale – TAS – 20). И четирите метода 

показват добри психометрични качества в изследваната извадка. 

За обработка на данните са приложени адекватни статистически процедури. 

Получените резултати са обобщени и коректно интерпретирани, като са 

изведени основните изводи. 
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Изведени са и научните и научно приложните приноси. Те са представени 

стегнато и реалистично, като са очертани нововъведенията от страна на авторката. 

По темата на дисертацията Траянка Григорова е изнесла 6 доклада на 

научни конференции и има 4 публикувани статии в сп. Психологични изследвания. 

Тя събра 398 т. по Кредитната система за оценка на докторанти на ЦО на БАН.  

Авторефератът съответства на съдържанието на дисертацията. Забележката 

ми е към дребният шрифт, който го прави труден за  четене. 

 

Заключение: Предлагам на уважаемото жури да присъди на Траянка Григорова  

образователната и научна степен “доктор” и давам положителното си становище. 

 

13. 11.2018 г.       Подпис: 

 


