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Р Е Ц Е Н З И Я 

На дисертационен труд на Мария Михайлова Горинова на тема:  

„ КОНСУЛТИРАНЕ В ГРУПА НА ЖЕНИ, ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ“  

По научно направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – 

консултиране в клиничната социална работа)  за придобиване на образователна и научна 

степен „доктор“ 

Научен ръководител: Проф.д-р Надежда Витанова, дпн 

Рецензент: Доц. д-р Антон Славчев, дм, психиатър и детски психиатър, доцент към 

Катедра Психиатрия на МУ – София, Началник  Стационарно отделение на Детско-

юношеската психиатрична клиника – УМБАЛАлександровска 

 

    Дисертантката Мария Михайлова Горинова е родена на 6 октомври 1970 год. в гр. 

Казанлък. През 1985 година завършва с отличие специалността Дефектология  към 

Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Климент Охридски“. След 

защита на дипломна работа на тема „Комуникативни нарушения при деца с шизофрения“ 

обвързва по-нататъшното си  професионално  ежедневие с комуникативните, 

интелектуалните, поведенческите, речевите и обучителни нарушения при деца и юноши с 

психични разстройства.  Извън ежедневните си задължения през годините показва траен 

интерес към груповата терапия, психодрамата, музикотерапията. През 2011 година след 

конкурс е зачислена на задочна докторантура по професионално направление 1.2 

Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – консултиране в клиничната социална 

работа) към катедра „Теория на възпитанието“. Реалната практическа среда, в която 

провежда изследователската си работа е предимно Център за подкрепа на жени-жертви 

на насилие „Надя“ и е в контакти с Българското дружество по психодрама, университети и 

психодрама-асоциации в Португалия, Австрия, Румъния и Албания. По време на 

докторантурата се обучава по международен проект EMPOWER-DAPHNE за 

груповоконсултативна  психосоциална работа посредством методи и подходи на 

психодрамата с жени-жертви на насилие в Университета и психодраматичната асоциация 

в гр. Порто, Португалия.  Участва в конференции по проекта в Падуа и Ровиго, Италия. При 

успешно положените докторантски минимуми по специалността -  направление 1.2 

Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – консултиране в клиничната социална 

работа), по Информационни и комуникационни технологии в научното изследване, по 

Методи на научното изследване и по английски език, на 01.02.2015 год. със заповед на 

ректора на СУ „Св.Климент Охридски“ е отчислена от докторантура с право на защита. 
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      Дисертационният труд на Мария Горинова „Консултиране в група на жени, жертви на 

домашно насилие“ е написан на 238 страници и е структуриран в три големи раздела:  

Увод (стр. 5-13), Първа част. Теоретична постановка на изследването (стр. 14-114) и Втора 

част. Експериментално изследване (стр 115-214). На страниците от 215 до 238 са вместени 

използваната Литература, Приложения и Декларация за оригиналност. 

    В уводната част на дисертацията домашното насилие е очертано като негативен 

социален феномен, непознаващ и непризнаващ географски и културални граници, който 

се среща във всички социални прослойки навсякъде по света – от най-бедните и 

примитивни, до най-благоденстващите и високопоставени социални слоеве. Накратко са 

представени данни за разпространението на домашното насилие в различни страни по 

света. Представени са основни политически и правни документи, както и 

транснационални мрежови организации, програми  и проекти с фундаментално значение 

за преодоляване на последствията и превенцията на домашното насилие. Малко 

необичайно уводът завършва с обособена част „Постановка на изследването“, която по 

мое мнение би следвало да е отделна част от общото съдържание, а не от увода, предвид 

осевото значение и важността за изследването, и независимо от малкия си обем – едва 

две страници. Тук като Обект на изследването най-общо се посочва психосоциалната 

работа в група с жени, жертви на физическо и психично домашно насилие, преминава се 

през по-конкретния Предмет на изследването (Процесуалната динамика на 

емоционалния статус и социалнопсихичните характеристики на жени, жертви на домашно 

насилие в резултат на формиращото въздействие на консултирането в група), за да се 

стигне до по-практическата и с корекционна насоченост Цел на изследването 

(Eкспериментиране на възможности за социално консултиране в група на жени, жертви на 

домашно насилие, като условие и начин за преодоляване на травматичните последици и 

преобразуване на личностни характеристики, свързани с травмата). Формулираната малко 

по-нататък Хипотеза е още по-категорично прагматична и ясна: Стимулирането на 

спонтанността посредством комбинация от подходи и техники в процеса на 

психосоциалната работа в група оказва положително влияние върху емоционалния статус 

и общото психично благосъстояние на жените, жертви на домашно насилие. Задачите по 

проучването са ясно формулирани и правят целта постижима. Като Методи на изследване 

са посочени експеримент, включващ три етапа – констативен, преобразуващ и контролен, 

както и използваният изследователски инструментариум: Тест за психично 

благосъстояние на Крис Еванс (Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure, 

CORE-OM), Тест за депресивност на Бек – втора версия (Beck Depression Inventory- 2nd 

version, BDI-II) и Тест за спонтанност на Дейвид Кипър и Хаим Шимър (Spontaneity 

Assessment Inventory-Revised, SAY-R). И трите инструмента са валидизирани за България от 

колективи с участието на дисертантката, което само по себе си е с приносно значение. По 

мое мнение тук би следвало да намери място и кратко описание на изследвания 
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контингент, както и на методите, използвани при статистическата обработка на данните, 

независимо от това, че информацията би се повторила във втората основна част на 

дисертацията - експерименталното изследване. 

   Обзорната част на дисертацията („Първа част.Теоретична постановка на изследването“) 

обхваща 100 страници  (14-114) и е подробен и задълбочен анализ, който представя 

Мария Горинова като теоретично добре подготвен специалист около четири големи 

тематични ядра: 

1. Социалнопсихологични параметри и предпоставки за домашното насилие. 

2. Социалнопсихологични параметри на групата и груповите взаимоотношения. 

3. Социална работа с жени, жертви на домашно насилие. 

4. Концепция за психодрамата като метод за консултиране в група. 

И в четирите тематични блока авторката  се подготвя не само за успешно справяне с 

предстоящата изследователска работа,  но се подготвя и за справяне със задачите си по 

генериране и управление на сложния корекционно-рехабилитационен  процес в 

груповата работа със засегнатите жени. 

     При разглеждането на социалнопсихологичните параметри и предпоставките за 

домашно насилие авторката с основание първоначално  операционализира отделните 

форми на домашно насилие – физическо, психично, сексуално насилие, икономически и 

финансов натиск, тормоз  и крайната форма на домашното насилие – убийството,  

представя социалнопсихологични харатеристики  на насилника, за да премине към 

теоретична интерпретация на причините за домашното насилие от социокултурална, 

структурно-семейна и индивидуално-поведенческа гледна точка. Упоменати са 

психоаналитичните теории, бихевиоризмът и близката до него социална гледна точка, 

теорията на контрола и значението на алиенацията. Предвид изобилните в последните 

години,  базирани на джендър-подхода публикации, а и предвид особеностите на темата 

за домашното насилие, по-голямо място е отделено именно на джендър-теориите с 

неизменния, очакван и обясним сексистко-феминистки нюанс при интерпретацията на 

проблема. Място в тази част на работата е намерило и национално представително 

проучване на НЦИОМ от 2007-ма година върху предпоставките за домашното насилие в 

България. По-нататък са разгледани факторите за домашно насилие на по-различно ниво 

– на индивидуално-личностово равнище и съобразно етапите на развитие на 

партньорското съжителство. Разгледани са фазите на отделния акт на насилие, както и 

социални и индивидуално-психологични причини за отрицание на насилието като 

индивидуална социална и психологична защита. 
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С преминаването към втората голяма теоретична област - социалнопсихологичните 

параметри на групата и груповите взаимоотношения, дисертантката първоначално 

операционализира понятията група и общуване в група, за да премине към задълбочено 

разглеждане на процесите, разгръщащи се в групата  и тяхното влияние върху индивида и 

в крайна сметка върху неговата „Аз-концепция“. „Аз-концепция“-та по подразбиране е 

онази осъзнавана, полусъзнавана и несъзнавана представа за себе си, която индивидът 

изгражда и бавно, но непрекъснато променя през целия си житейски път, като резултат от 

интернализиране на отговорите, които получава от обкръжението в резултат на 

физическото си присъствие, поведението и общуването си с околните. На промените в 

„Аз-концепцията“ в крайна сметка се гледа като на основна корекционно-

рехабилитационна цел на груповите въздействия. Сред концептуалните подходи на 

консултирането в група са посочени социометричният подход на Морено, полевата 

теория на Курт Левин, концепцията на интеракциите, теориите на системите, 

психоаналитичната ориентация, бихевиористичната концепция за „подкреплението“, 

общотеоретичният подход. Разгледани са груповата цел, ролите, ролевото поведение, 

нормите и евентуалната индивидуална типология на участниците в групата, както и 

стадиите в развитието на групата – формиране на групата, възникването на конфликти, 

доминиране и съпротиви, за да се стине до третия стадий – този на сплотеност.  Доброто 

теоретично познаване на темата позволява на авторката в по-нататъшната си практическа 

работа успешно да модерира и съзнателно да направлява груповите процеси, 

използвайки различни техники. Зад привидната теоретична разпиляност стои липсата на 

ригидно придържане или робуване на една или друга теоретична ориентация. Точно 

обратното –  ситуацията при всеки отделен случай може да подскаже и намери най-

подходящата си теоретична интерпретация. 

Във фокуса на третата теоретична област от обзорната част на дисертацията е социалната 

работа с жени, жертви на домашно насилие. Разгледани са спецификите на социалната 

работа с тези жени, с основание определени като жени със „специални потребности“, а 

самата социална работа е определена като научно-приложна област, базирана на 

различни концепции и подходи, ориентирани към оказване на помощ. Разгледани са 

различните подходи и модели на социалната работа, принципите на психосоциална 

работа със специфичен контингент, както и спецификата на социалното консултиране в 

група според етапите на кризата и подлежащата психологична динамика. 

Обяснимо и очаквано, на психодрамата като на метод за консултиране в група (четвъртата 

теоретична област в обзора), е отделено особено място и проблемът е разгледан в 

детайли с необходимата задълбоченост. Базирайки се предимно на разбиранията на 

класика на психодрамата Джейкъб Морено, авторката разглежда екзистенциалните идеи 

на Морено за времето, пространството и реалността в психодраматичния процес. Място е 



5 
 

отделено на приложимостта на психодрамата и ролевата игра в сферата на социалната 

работа с жертви на домашно насилие. Навлизайки в по-прагматични детайли, са 

разгледани фазите на отделната психодраматична сесия, както и отделните 

психодраматични техники. Разглеждането на терапевтичния процес и терапевтичните 

фактори в психодрамата – действеният катарзис, действеният анализ, действеният инсайт, 

корективното емоционално преживяване, ре-интеграцията и пренаучаването, обобщени в 

три категории – емоционални, когнитивни и действени, е естествен завършек на 

обзорната част на дисертацията. 

Собствените проучвания  Мария Горинова представя във втората част на дисертационния 

труд (Втора част.Експериментално изследване). Накратко, но достатъчно изчерпателно, 

са представени житейските истории на всички изследвани жени, представени  по етични 

съображения само с инициали. Представянето на извадката е последвано от описание на 

методите и процедурите на емпиричното изследване. Използваните методи, споменати 

по-горе, са подробно описани, както и процедурите по приложение на изследователския 

инструментариум.  Още тук има възможност да се направи извода, че жените, жертви на 

домашно насилие, в сравнение с контролната група са достоверно по-депресивни, с по-

ниска спонтанност, и с по-лоша себеоценка за собствено благополучие по всички 

показатели на изполвания инструмент, подсказващо, че жените се включват в 

експеримента с предварителното преживяване за провал. От констативния етап на 

експеримента е изведена важна обратна корелационна зависимост между ниво на 

спонтанност и риск от себенараняване, т.е. колкото по-ниска е спонтанността, толкова по-

висок е рискът от себенараняване и нараняване на другите. Обяснима е обратната 

корелация между проблемни емоционални състояния и субективното преживяване за 

благополучие. Колкото по-висока е спонтанността, толкова по-ниска е депресивността, 

измерена с въпросника на Бек и толкова по-високо е субективната оценка за собствено 

благополучие. 

При описанието на преобразуващия етап на експеримента е представена подробно 

работата с две групи по 6 жени, жертви на домашно насилие. С всяка от групите са 

проведени по 25 двучасови сесии – за двете групи общо 50 сесии в 100 астрономични 

часа. Всяка от 25-те сесии има своя тема, принадлежаща  към някой от 5-те  по-общи 

тематични блока. Описани са групово-динамичните процеси на консултативната работа в 

група, а поотделно са представени 5-те основни тематични блока с техните цели, 

активностите на членовете на групата и отделните техники на групова и психодраматична 

работа, със свои специфики в петте отделни тематични блока. В тази част на дисертацията, 

базирана предимно на прагматиката и опита,  е описана по същество технологията на 

помагане при консултиране в група. 
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Оценката на ефективността на груповото консултиране е направено в контролния етап на 

експеримента при използваните скали за депресивност, спонтанност и общо 

благополучие. Използвани са вариационен и алтернативен анализ при сравняване на 

аналогичните показатели при входа и изхода от експеримента, след приключване на 

преобразуващия етап. С достоверност при участниците в групата се подобрява 

субективното благосъстояние. Същото се отнася и за промените в проблемните 

емоционални състояния, както и за ежедневното функциониране. Със статистическа 

достоверност депресивността намалява и като тежест, и като честота. Обратно – 

спонтанността се повишава от входа на констативния етап, през преобразуващия, към 

изходния, контролен етап на експеримента. При сравняването на резултатите от 

констативния и контролния етап по всички изследвани показатели – депресивност по Бек, 

спонтанност,  благополучие по общ резултат от CORE-OM и неговите субскали  (субективно 

благосъстояние, проблемни емоционални състояния, ежедневно функциониране и риск 

от себенараняване и нараняване на другите ) с установените норми от стандартизирането 

на използваните инструменти за нашата страна, впечатляващо е наличието на достоверни 

различия във всички изследвани показатели. Статистически достоверни  са и различията 

между констативния етап с нормите на контролната група. Същевременно при сравняване 

на контролната група по всички показатели с контролния, изходен етап, някои показатели 

са под, други над нормите на контролната група, но липсват статистически достоверни 

различия. Т.е. казано с други думи, жените, жертви на домашно насилие, по изследваните 

показатели в резултат на проведените групови интервенции се доближават до нормата.  

До същия извод се достига и с факторния анализ по метода на главните компоненти на 

специфичния за проучването Индекс БСК. Статистическата обработка на 

експерименталния материал е добре направена, но могат да се предявят забележки към 

нейното представяне, обозначения и интерпретации. 

С особена важност и от особен интерес по мое мнение са две находки от изследванията 

за депресивност на Бек и от теста за спонтанност. Според първата от тях (Табл.26) 

процентът на жените, с резултати за депресивност под средните, е еднакъв в 

констативния и контролния етап на експеримента, а процентът на по-тежко депресивните 

на изхода намалява, като повишава процента на средните за групата резултати на изхода 

от експеримента, т.е. проведените интервенции повлияват благоприятно по-тежко 

депресивните. Втора интересна и много съществена находка намираме в Табл.27. Според 

нея процентът на жените със спонтанност в рамките на средната, под средната и над 

средната в констативния етап са разпределени по равно – по 33% във всяка група. На 

изхода на експеримента процентът на жените с ниска спонтанност е намалял от 33 на 

13%, а на тези с висока спонтанност – от 33 на едва 27%. В резултат на това процентът на 

жените със средна спонтанност се повишава до 60%. Изводът е, че консултирането в група 

очаквано и необходимо повишава спонтанността. Но и още нещо – жените с висока 
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спонтанност остават спонтанни в началото и края, но вероятно с една „коригирана“ 

спонтанност, съдейки по намалената депресивност и подобрените показатели за 

благополучие в края на експеримента, вероятно като резултат от повишени възможности 

за себенаблюдение и контролиране на собствената спонтанност. Известно е и от 

литературата, и от опита, че жените, жертви на насилие, често са инициатори на кавги и 

спорове в семейството, на което съпрузите отговарят с физическа агресия, особено когато 

възможностите им за вербално изразяване на гняв са ограничени. Не случайно 

дисертантката в заключението ( стр.231) споделя, че някои от тези жени „за първи път 

осъзнават, че не само са жертва на насилие, но и имат активен принос в неговата проява“. 

От друга страна това е напомняне, че в работата е пропусната възможността за 

предварителна, изходна  личностова характеристика на участничките в групата, например 

с MMPI или поне с фрустрационния тест на Розенцвайг. 

Следващата част от дисертационния труд (стр. 222-228 ) е озаглавена „Обобщение и 

изводи от теоретичното и емпиричното изследване“ и тя излиза от общоприетото и 

необходимо ясно дефиниране на направените изводи, отделени в нарочен раздел на 

дисертационния труд. Направените изводи са налице, достатъчни, добре мотивирани от 

експерименталния материал и статистическата обработка на данните, но са разпилени в 

обобщителни текстове, което затруднява читателя. Заключението на дисертацията 

(стр.229-233) по стилистика и по същество не се различава от предходния раздел  

„Обобщение и изводи от теоретичното и емпиричното изследване“. 

Използваната литература включва общо 117 източника, 49 от които на кирилица и 68 на 

латиница. 

Авторефератът  в обем 51 страници отразява вярно съдържанието на дисертацията. Тук е 

добавен раздел „Основни научни и приложни приноси на дисертационния труд“, който 

отсъства от дисертацията. Към формулирането им също биха могли да се отправят 

несъгласия и забележки. Авторефератът завършва с представяне на публикациите по 

темата на дисертацията, общо 4 на брой.  Две от тях са на кирилица и две на латиница, но 

публикуването им е в обратен ред. При публикуването на работите на латиница би било 

редно да се обозначат поименно всички автори,  което би определило мястото на 

дисертантката в авторския колектив. 

В заключение, въпреки многото отправени забележки, в повечето случаи забележки по-

скоро към научното ръководство, отколкото към самата дисертантка, бих искал да изразя 

убеждението си, че представената дисертационна разработка със заглавие 

„КОНСУЛТИРАНЕ В ГРУПА НА ЖЕНИ, ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ“ отговаря на 

изискванията към дисертационен труд за присъждане на степента „доктор“. Въз основа на 

това гласувам за присъждане на Мария Михайлова Горинова на образователната и научна 
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степен „доктор“ по научно направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика – консултиране в клиничната социална работа), като приканвам и останалите 

уважаеми  членове на научното жури да гласуват за това. 

 

 

Юли, 2015                                                                                 Рецензент:  

София                                                                                                          (доц. д-р Антон Славчев, дм) 

 

 

  


