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                                            НАРУШЕНИЯ В ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ” 

 

Автор: Зоя Абаджиева-Чалъкова  

Научен ръководител: проф.дпн Надежда Витанова 

 

Актуалност на проблематиката и на концепцията на изледването  

 Проблематиката  на дисертацията е особено актуална и разкрива стремежа 

на авторката да открие възможности за хуманизиране на отношението към 

младежите, които в детството си са били лишени от родителски грижи,  да се 

поставят под съмнение основанията за   недоверие в техния потенциал, като се 

разкрият значими вътрешни предпоставки за коригиране на аномалиите в 

развитието и поведението им. 

Представена е конструктивна концепция за възможността да се 

преодолеят в значителна степен, чрез целенасочена групова работа, 

неблагоприятните последствия за емоционалното и социално развитие на младежи, 

които са преживяли детството си извън семейна среда. 

Теоретичното и емпиричното изследване, което докторантката успешно 

осъществява, доказва целесъобразността на подхода, съобразен с актуалните  

потребности, особеностите и индивидуалната поведенческа динамика на 

изследвания от нея контингент. 

  

1. Характеристики на теоретичното съдържание. 

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: 
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-  Педагогически и психологически теории за формиране и развитие на 

личността в норма и абнорма. 

-  Характеристика на младежката възраст в контекста на възрастовото 

развитие и социализацията на личността. 

-   Социализацията и социалната адаптация, като условие за формиране и 

развитие на личността в норма.  

-  Теоретични и концептуални аспекти на работата с група, видяна като 

социална общност и условие за клиничната социална работа с младежи, при които 

се установяват  нарушения в развитието и поведението им . 

Някои от посочените теоретични акценти са илюстрирани с подходящи 

фигури.  

 

2. Експериментално изследване  

            Проведен е експеримент на три етапа – констативен, преобразуващ и 

контролен.   

В две различни по възраст експериментални извадки са включени 

младежи, идващи от Домове за деца и носещи белезите на социалната стигма, което 

според изследователските хипотези води до проява на аномални тенденции в 

развитието им.  

Изследвана е динамиката на тези специфични нарушения в 

личностното развитие на младежите, експлицирани в съответни 

поведенчески аномалии. 

   

Подбрани са подходящи, добре стандартизирани  диагностичните 

методики, които са приложени на  входно и изходно ниво на експеримента. 

Прави впечетление умението на авторката да синхронизира съобразно 

експерименталната извадка методи за диагностика на поведенческа  

симптоматика, личностни характеристики и нарушения в емоционалните 

състояния: 

- Скала за интерперсонална интелигентност - за измерване равнището на 

развитие в норма и абнорма на основни комуникативни умения. 
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- Скала за тревожност и страх на Ч. Спилбъргър - за откриване на 

тревожни емоционални състояния, проявяващи се на функционално и личностно 

ниво.  

- Методика на Джулиано Ротер за изследване “локализацията на 

контрола” и очертаване на многомерен профил на съотношението между 

екстернален и интернален самоконтрол в различни типове ситуации.  

- Тест на Карл Томас, насочен към очертаване на  поведенчески профил на 

личността за справяне с конфликтни ситуации. 

 Посочените диагностичните методики са много добре описани по 

еднотипна схема: - цел; - процедура и инструментариум; - начини за обработка на 

количествените резултати и критерии за техния анализ и интерпретация.  

 

Емпиричните количествени резултати са таблично представени в 26 

таблици. 

 

Статистическата обработка на данните е извършена, чрез прилагане на: 

- Алтернативен и вариационен анализ.  

- Корелационен анализ за установяване на на двустранна (R) и едностранна 

(Q) корелация, както и извеждане на Коефиценти за рангова корелация по 

Спирмън (r). 

- Доказване на значимостта на различията в количествените резултати на 

входа и изхода на експеримента, чрез “t – тест” за статистическа значимост и 

извеждане на Коефициенти  на значимост на различието”F”. 

  

Преобразуващият етап от експеримента е осъществен, чрез паралелна 

работа с двете експериментални групи, включващи младежи на възраст от 18 до 20 

г. и от 21 до 25 г.   

Общата концепция за реализиране на груповата работа включва 

следните основни конструкти:  

- очакване в груповата среда да се идентифицират по-точно индивидуално 

проявяващите се личностни аномалии на груповите членове;  
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- проследяване на тяхното проектиране и разкриване в защитеното 

пространство на групата;  

- стимулиране на  реакции, презентиращи саморефлексия, комуникативност 

и сътрудничество, с цел преструктуриране на вътрешните предпоставки за 

развитие.  

 Описанието на груповите сесии следва една и съща схема за двете 

възрастови групи, което дава възможност на авторката да осъществи  детайлна 

сравнимост на целите и подходите; психотерапевтичните техники; динамиката на 

груповия процес и нивото на откритост на груповите членове.  

Авторският модел за работа с експерименталните групи е подчинен на  

ясно очертана авторка теза, а именно:  

Груповата динамика и поставянето на екзистенциални цели на груповите 

ситуации активира личностния потенциал на участниците в групата по посока 

на: 

-   проява на свободна воля и самочувствие;  

-  зачитане на другия, като условие за самореализация;  

- осъзнаване на индивидуалните дефицити, като стимул за житейско 

израстване. 

Следвайки посочената теза, в хода на целенасочената групова работа, 

авторката постига многокомпонентното развитие на интерперсоналната 

интелигентност и влиянието й върху уменията за справяне с конфликти; баланс 

между екстерналния и интерналния самоконтрол и въздействието му върху нивото 

на тревожност и емоционално напрежение. 

  

Обобщенията и изводите в края на изложението отразяват в пълнота 

същността на съдържанието и цялостния концептуален план на дисертационния 

труд. 

   

Приноси на дисертационния труд. 

  От гледна точка на различни психологически теории за личностното 

развитие и поведение е структурирано многоаспектно теоретичното обяснение 
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на причините за възникване на нарушения в личностното развитие на юноши и 

младежи, лишени от родителски грижи. 

 Създаден е   многомерен профил, свързан с типове ситуации за 

екстернален и интернален локус на контрола при юноши на възраст 18-20 години и 

младежи на възраст 21-25 години. 

Разработен и приложен е Авторски модел за социална работа в група на 

юноши и младежи, лишени от родителски грижи, съобразен със зависимоста 

между  реактивната и личностната им тревожност; влиянието на уменията им за 

междуличностно общуване върху начините за справяне с конфликтни ситуации; 

наличието на типични за изследвания контингент вътрешни предпоставки за 

конфликтно поведение, характеризиращо се с различна степен на деструктивност. 

Значимостта на авторския модел е доказана, чрез прилагане на 

валидизирана схема от статистически методи за обработка на количествените 

данни от експерименталното изследване. 

  

Препоръки: 

Основната ми препоръка е насочена към възможността за по-детайлна  

интерпретацията на някои от емпиричните и статистическите данни от гледна 

точка на хипотезите и особено – с оглед  доказване на приносните резултати. 

 

Като научен ръководител на Зоя Абаджиева подчертавам нейното 

израстване по посока на теоретичната й компетентност и уменията й на 

целенасочен, прецизен и мотивиран изследовател. 

 

Заключение 

Дисертационният труд на Зоя Абаджиева-Чалъкова 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. 
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 Считам, че дисертационният труд напълно отговаря на изискванията 

на Закона за развитие на академичния състав на Република България 

(ЗРАСРБ) и на Правилника за прилагането му. Това ми дава основание на 

предложа на Уважаемото научно жури да присъди на Зоя Абаджиева -

Чалъкова  образователната и научна степен «Доктор» по професионално 

направление «Педагогика», шифър 05.07.01.  

                                                                                                            

                                                            Изготвил становището:    

28.02.2015 г.                                                                    (Проф. дпн Надежда Витанова) 

 


