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Актуалност на проблематиката и на концепцията на изледването  

Темата на дисертацията е актуална от гледна точка на обективния 

социален факт, че в обществото все по-често се обособяват социални групи на хора 

с увреждания, които се нуждаят от специфична обществена и професионална 

подкрепа, за да могат да проявят индивидуалния и личностния си потенциал. В 

конкретния контекст на дисертационното изследване проблематиката очертава 

значимостта на специфичната връзка между  емоционалната интелигентност на 

хората с психични разстройства и умението им да живеят по-пълноценно, 

променяйки позицията си от пасивни консуматори в активни субекти в 

посредническия процес.  

Представена е конструктивна концепция за целенасочено управление на 

груповата динамика и на груповите взаимодействия по посока на системно 

упражняване на когнитивните компоненти на емоционалната интелигентност, 

видяни като важна вътрешна предпоставка за намаляване на тревожността и 

психотичната симптоматика на поведението.  

  В този смисъл самият избор на темата е едно предизвикателство, тъй 

като тя дава възможност да се изследват  от психологическа, социално-

психологическа и социално-педагогическа гледна точка слабо познатите в 

социалната практика причинно-следствените връзки между външните прояви на 

аномалното личностно поведение и тяхната вътрешна  предпоставеност.  
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1.  Характеристики на съдържанието. 

Като цяло, теоретично представената проблематика се базира на голям брой, 

подходящо подбрани литературни източници и автори. По този начин 

насочеността на теоретичното проучване дава възможност емпиричното 

изследване да бъде построено върху научно обоснована  теоретична база: 

-   Същността на емоционалното и интелектуалното развитие, като вътрешна 

предпоставка за формиране на емоционална интелигентност е разкрита, чрез 

подходящо използването на сравнителен подход към различни теоретични 

концепции за множествената интелигентност и формиране на съответните умения в 

структурата на Аз-а. 

- В контекста на добре очетаните параметри на умствената интелигентност се 

анализира същността, причините и степените на изразеност на интелектуалната 

недостатъчност. 

-  Представена е в теоретично-концептуален план връзката между видовете 

психични  разстройства и социалните измерения на здравните проблеми при лицата 

с психотични и непсихотични увреждания.  

- Съпоставени са теоретични интерпретации за влиянието на груповата 

динамика и груповите взаимоотношения върху  формирането на социални, 

интелектуални и емоционални умения.  

 

2. Експериментално изследване  

            Проведен е експеримент на три етапа – констативен, формиращ и 

контролен.  

Диагностичните методи със съответният им инструментариум са 

подходящо подбрани и приложени на  входно и изходно ниво на експеримента: 

Мини – мулт тест – кратка версия на MMPI”; „Скала за манифестен страх” на 

Джанет Тейлър(MAS)  за измерване равнището на страх и тревожност въз основа 

на психосоматичната симптоматика; „Скала за тревожност и страх” на Ч. 

Спилбъргър (STAI) за откриване на функционални нарушения  в емоционалната 

сфера; .„Прогресивни матрици” на Рейвън за изследване интелигентността и 
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разкриване на интелектуални нарушения; Диагностично наблюдение по поляритетна 

скала с представяне на “единиците за наблюдение” според авторската теза на 

докторантката. 

Диагностичните методики са много добре описани по схемата: цел, 

процедура, инструментариям, начин за обработка на количествените резултати и 

техния анализ:  

 Прави впечетление умението на авторката да синхронизира съобразно 

експерименталната извадка методи за диагностика на клинична 

симптоматика, разстройства на емоционалното състояние и нарушения на 

интелектуалните функции. 

Количествените резултати са прецизно представени в 26 таблици и 33 

графики и фигури.  

Анализът на емпиричните резултати е осъществен според  добре подбрани 

критерии и показатели за: 

-   установяване на аномалии в емоционалното състояние хората, включени 

в експерименталната извадка;  

-  диференциране на специфичните симптоми на личностните им и 

поведенческите им аномалии;   

-    установяване динамиката на интелектуалната им недостатъчност;  

- диференциране и ранжиране на когнитивните компоненти на 

емоционалната  интелигентност; 

 Статистическата обработка на данните е извършена, чрез прилагане на 

алтернативен, вариационен и корелационен анализ по Стюдънт. 

 

Формиращият етап от експеримента е осъществен по “Програма за 

социална работа с група с лица с психични разстройства и лека или умерена степен 

на интелектуална недостатъчност”.  

В целево отношение очакванията на авторката за резултатите от 

приложението на Експерименталната програма са свързани с авторката теза, а 

именно:   
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Чрез целенасочената групова работа и активното междуличностно 

взаимодействие се постига  повишаване на интелектуалното ниво, динамизира се 

интелектуалната активност и се позитивира емоционалния статус на груповите 

членове. Този резултат предпоставя и същевременно води до по-ярко изразена 

благоприятна корелационната зависимост между емоционалните, личностните и 

интелектуалните параметри на изследваните лица.   

Авторката описва в стройна система Психотерапевтичните групови 

практики, осъществени в Ателиета по интереси при работа с група. 

Резултатът от формиращия експеримент и в основата на представения 

“Модел на програма за социална работа с група от лица с психични разстройства и 

интелектуална недостатъчност”. Процесът на приложение на този Модел е 

подробно интерпретиран. 

Обобщените изводи в края на дисертацията отразяват същността на 

съдържанието и концептуалния план, заложени в дисертационния труд.   

Като цяло в хода на теоретичното и емпиричното изследване авторката 

демонстрира познаване на подходите за анализ на теоретични и емпирични 

данни, както и умения за научната им интерпретация. 

 

Приноси на дисертационния труд. 

 - С теоретико-методологичен характер е изследователският резултат 

доказващ, че развитието на емоционалната интелигентност допринася за 

понижаване нивото на симптоматиката, свързана с психичните разстройства на 

личността. 

- Намерен е баланс между подходящи изследователски и диагностични 

методики, чието приложение разкрива възможност за обогатяване на теорията и 

социалните практики за работа с хора с психични увреждания. 

  - С ярък практико-приложен характер е  Моделът за групова работа, 

насочен към целенасочено стимулиране на социалната, интелектуалната и 

емоционалната  активност в процеса на групови взаимоотношения с цел 

подобряване състоянието на хора с психотични и непсихотични личностни 

нарушения. 
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Като научен ръководител на Гергана Деянова подчертавам нейното 

израстване по посока на теоретичната й компетентност и уменията й на 

целенасочен, прецизен и мотивиран изследовател.  

 

Препоръки: 

Основната ми препоръка е насочена към усъвършенстване на умението за 

интерпретация на същностни моменти от научно съдържание, чрез по-лаконично 

изразяване. 

 

Заключение 

Дисертационният труд на Гергана Деянова се отличава с редица 

достоинства в теоретичен и изследователски план. Авторката постига целите си и 

представя убедителни резултати в потвърждение на изследователската си теза. 

Демонстрира умения за подбор и приложение на диагностични методики. Разкрива 

подчертано авторско отношение и конструктивност на идеите си към изследваната 

от нея проблематика. 

Авторефератът отговаря на съдържанието и структурата на 

дисертацията и подчертава най-значимите идеи и аспекти. 

 

Считам, че дисертационният труд напълно отговаря на изискванията на 

ЗРАСРБ и на Правилника за прилагането му. Казаното по-горе ми дава 

основание да предложа на Уважаемото научно жури да присъди на Гергана 

Атанасова Деянова образователната и научна степен «Доктор» по 

професионално направление «Педагогика», шифър 05.07.01.  

 

                                                 Изготвил становището:    

21.11.2014 г.                                                                    (Проф. дпн Надежда Витанова) 

 


