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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на докторска дисертация на тема „ЗАМЕСТВАЩО МАЙЧИНСТВО И 

ПРИВЪРЗАНОСТ”  

докторант: ВАНЯ  САВОВА  АЛЕКСАНДРОВА 

Рецензент: доц. д-р Павлина Петкова 

Темата на дисертацията е върху иновативна и все още предизвикателна 

област  за нашата култура и професионална общност. Нейната значимост 

се определя от търсенето на вариант за решаване на трудния проблем - 

раждане на собствени деца, когато има сериозни биологични затруднения. 

Ваня Александрова приема това предизвикателство, но с основание, 

защото притежава необходимите професионални психологични умения и 

качества на амбициозен млад изследовател! 

Дисертацията е разработена в 5 основни глави, написана на 315 страници, 

с цитирани 261 литературни източника, които са съвременни и предимно 

на латиница, с  подробни приложения от проведените изследвания. 

В първата глава на работата е направен обзор върху мотивите за приемане 

на метода „заместващото майчинство”, като много широко са обсъдени 

наличните медицински,  юридически, морално-етични въпроси, 

съвременни документи и дискусии на професионалистите. Представени са 

широките и актуални дебати в Европа и Америка, както и опита, който до 

сега е натрупан  обществения дебат  в България, включително становището 

на Християнската църква и конкретни социални организации.  

В самостоятелна част са систематизирани психологични изследвания 

върху заместващата майка при гестационното сурогатство. Тези 

изследвания са разпределени в пет основни точки, разработени с много 

конкретни факти и цитати от международни автори: 

 Методологическите проблеми на психологичните изследвания 

 Психологични аспекти на гестационното сурогатство 

 Изследвания върху липсващата генетична връзка между сурогатна 

майка и детето 
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 Теория за пренаталната привързаност при нормалната бременност 

 Мотивацията на заместващата майка 

Много подробно е представена дискусията на клиничните психолози, 

които в своите изследвания показват добро равнище, без травматични 

последици на „раздялата” с майката, която износва бременността и предава 

детето на генетичните родители. От друга страна, докторантката  

представя и противоречивите данни на представители на теорията за 

пренаталната връзка между майката и плода.  Поставен е въпросът  за 

валидността и надеждността на емпиричните изследвания, които започват 

преди около 20 години, имат различна цел и интерпретативен подход. 

Доминираща точка на анализът е привързаността на приемащата майка и 

сурогатната майка към детето, мотивация на сурогатната майка за 

износване на бременността и възможната депресивна реакция след 

раждането, с вариантите на възможните негативни последици  за детето. 

Представени са изследванията върху липсващата генетична връзка между 

гестационната сурогатна майка и плода, спецификата на консултирането 

по време на бременността и възможностите на когнитивно-поведенческия 

подход за реконструиране на родителската взаимовръзка и отношения 

между „двете майки” след раждането. В отделна част, много подробно е 

представена теорията на Боулби за пренаталната привързаност при 

нормална бременност, съвременни изследвания и специфика при 

гестационно сурогатство. Тук отново е поставен въпроса за ограничеността 

на тези изследвания, за избягване на привързаност към плода и рационално 

отношение към бременността от страна на сурогатната майка. Цитирани са 

поредица изследвания и направените в тях анализи, модерните постановки 

за „зараждащата и разпределяща се привързаност” между сурогатната и 

генетичната майка, за „трансформиращата се привързаност” протичаща 

между сурогатната и генетичната майка. Представени са когнитивните и 

поведенчески техники, които дават възможност за добро протичане на тези 

сложни емоционално психологични взаимовръзки. В следваща част са 

систематизирани изследвания върху мотивацията на сурогатната майка от 

психодинамичната, хуманистичната и когнитивна парадигми.  

Трета и четвърта глави са върху теорията на Боулби за привързаността 

видовете нарушения. Тези глави са изключително подробни, дават много 

детайли в анализите за възникването и протичането на ранния динамичен 

процес на емоционална привързаност, който има връзка с дисертационната 
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тема. Много детайлно, с убедителни примери са описани основните 

модели на сигурна и нарушена привързаност, като е даден специален 

акцент към възможните рискове при заместваща и отглеждаща след 

раждането майка.  Тук са  подробно представени изследванията на 

Ейнсуърт и Белл, чрез  наративния подход и краткотрайни експерименти 

(„непозната ситуация”) върху поведението, реактивността на майката и 

плача на бебето, степента на привързаност и адаптация в първата година от 

живота на бебето. Много детайлно, с представяне на голям брой автори  са 

описани всички феномени на развиващата се привързаност, реакциите на 

раздяла след раждането, стимулиращото или дезорганизиращо родителско 

поведение.  Препоръчвам на докторантката тази част от дисертацията да 

допълни с още малко практически примери и да я издаде като практическо 

ръководство за психолози, лекари и психотерапевти.  

Организацията на научното изследване е много добре структурирана. 

Целите и конкретните задачи са обвързани с изследване и анализ на 

привързаността на даващата и заместваща майки с детето, което 

кореспондира със специфичната ситуация в нашата страна и ранния етап за 

въвеждане на заместващото майчинство. В целта е положено изследване и 

класификация на видовете привързаност и определяне на подходящия тип 

при заместващите майки.  Изградени са три основни хипотези, които 

отразяват изследването на сложния процес на свързване, разделяне, 

реконструиране  на взаимовръзката между майките и плода. За оценка на 

привързаността се използва полуструктурираното интервю на Adult 

Attachment Interview (AAI). Този инструмент е разработен и прилаган в 

световната практика като базов клинико-психологичен структуриран 

въпросник – интервю, който дава възможност за многофакторни анализи. 

Той изисква добра практика на психологично консултиране и опит за 

поддържане на терапевтичен позитивен контакт, за да се постигне 

необходимото себеразкриване при клиента по време на продължителното и 

детайлно изследване. В отделна част докторантката представя своя 

изследователски инструмент, като определя как се провежда интервюто, 

как   се извлича информацията и си структурира в конкретни параметри, 

които подлежат на анализи. Представена е типологията на четирите вида 

патерни според AAI. Много подробно е описан специфичния начин за 

извличане на информация чрез дискурсивния анализ на кохерентността на 

записа на интервюто, който се фокусира върху анализ на съдържанието и 

начина, експресията и несъзнаваните феномени на психични 
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преживявания, когато говорят изследваните лица. Тук  е представен и 

подходът на съдържателен анализ на специфичния жизнен опит на 

изследваното лице, спрямо критериите за оценка по отделни скали за всеки 

вид привързаност, напр. за скалата сигурна автономна привързаност на 

възрастния се използва оценка  по: съгласуваност на записа и 

метакогнитивно проследяване.  

В отделна част докторантката обсъжда важни методологични проблеми в 

изследване на привързаността при възрастни. Основно е поставен въпроса 

за континуитета на привързаността от годините на детството до възрастния 

човек, взаимовръзката родител-дете и развитие на привързаност в 

потомството. Тук отново са представени позициите и дискусиите между 

много автори, като докторантката отчетливо определя своята позиция.  

В отделна част са представени стъпките и параметрите, по които ще се 

направи оценката на интервютата на изследваните жени.  Най-напред са 

представени типологиите на четирите основни вида привързаност според 

моделите на специализираното интервю. След това са описани скалите за 

анализ на видовете привързаност чрез съдържателно ориентирана оценка 

на значими моменти от личната история с оценка на езиковите и 

дискурсивни механизми. При интерпретацията на записите на интервютата 

докторантката съблюдава и принципите на Грайс за оценка на дискурса: 

принципи на качеството, принципа на количеството, правилото на 

целесъобразността и начина на подреденост. Интерпретацията е насочена 

към оценка на първичната фигура на привързаността при изследваното 

лице, която в общия случай е към майката. Докторантката съразмерно 

полага, че майчината фигура е сигнификантна по отношение на 

изследвания общ проблем - заместващото майчинство и привързаността. 

Направено е описание на конкретните стъпки на анализ за всеки модел на 

привързаност, поставяните специфични въпроси, изисквания за разказ на 

спомени, описания в прилагателни на преживявания и оценка на 

родителската фигура с отношение към нея, анализ на дискурса и 

конструктите на семантичната и епизодична памет към фигурата на 

привързаността. Така Александрова създава свой оригинален „алгоритъм” 

за качествен анализ на привързаността  при AAI, в който използва опита и 

подходите на няколко автора. Този нейн подход за качествен анализ е 

изключително подходящ към поставени цели в дисертацията и е съществен 

практически принос към научното изследване. Докторантката има добра 
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школовка и специализирана практика, която от своя страна гарантира 

еднотипното прилагане на интервюто като изследователски инструмент, 

което дава възможност за последвали научни анализи и интерпретации на 

събраната информация.  

Проведени са изследвания на пет лица, проведени в два етапа. За всяко 

изследвано лице са направени сложни и многопластови анализи за всеки 

вид привързаност. Докторантката изключително коректно води поетапно 

приемане или отхвърляне на една оценка, спрямо всеки отделен критерий 

и достигане на окончателна оценка, която съдържателно остава подкрепена 

от най-много  значими фактори. Така напр. при качествения анализ на 

данните от изследването при лице № 2 се наслагват оценки за три ключови 

фигури, с различна степен на привързаност към  биологична майка, към 

осиновителка при частично осиновяване в пубертетна възраст и към 

бащата. След сложните и поетапни анализи към всяка значима фигура, 

привързаността на изследваното лице е определена като свръхзагрижен 

тип привързаност, последица от трудни и неразрешени отношения с двете 

значими фигури на майките, като привързаността не е „споделена”, а 

„вътре-воюваща, в метафоричен смисъл”. От тук отношението на 

изследваното лице към децата се проявява като свръхзагрижено, 

свръхангажирано и свръхангажиращо.  Основателно докторантката 

интерпретира този тип привързаност като неподходящ към заместващо 

майчинство. 

В тези анализи Александрова разкрива умението си да прави 

интерпретация за съзнаваните и несъзнавани феномени на психичните 

преживявания, да ги съпоставя, да изгражда хипотези на оценка, които 

подкрепя или отхвърля с конкретни доказателства от приетите критерии за 

диагностична оценка. В определени етапи на оценката многопластовите 

анализи стават много сложни и изискват добро професионално умение за 

холистично възприемане на информацията и отсяване на смислово 

съдържателните критерии на оценка, като се проследява психологичната 

логична взаимовръзка между отделните феномени и динамичните промени 

на афективните компоненти. Демонстрираното от докторантката умение за 

качествен анализ на привързаността е на високо професионално ниво и 

заслужава адмирации!  

В петата глава на дисертацията е направен обобщен анализ на резултатите 

и съотнасяне към положените хипотези. Много съразмерно е направена 
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интерпретация, че майките със сигурно-автономен модел на привързаност 

са в проблематична позиция спрямо заместващото майчинство, защото има 

риск да създадат такъв тип привързаност към детето по време на 

бременността, което ще затрудни процеса на предаване на детето към 

отглеждащата го майка. Докато майките с отхвърлящ тип привързаност, 

по-вероятно биха имали прагматични очаквания към договорената 

процедура на предаване на детето. Проблематична е пригодността на 

заместващата майка със свръхзагрижен модел на привързаност, която има 

риск от усложнени взаимоотношения определени от свръхангажираността. 

В тази част от дисертацията е направен много добър  коментар за всяко 

изследвано лице спрямо психологичната пригодност към заместващото 

майчинство и рисковете, определени от неговия тип привързаност.  

В заключителната част  Александрова полага важни изводи за: 

привързаността като процесно организирана в зряла възраст от много 

фактори и отношения със значими фигури; определения тип привързаност 

от AAI е важен критерии за оценката на психологичната пригодност за 

заместваща майка. С много силно чувство за професионална отговорност 

към значимостта на оценката за пригодност към заместващото майчинство 

докторантката обсъжда внимателно, бих казала твърде предпазливо, 

развитите от нея тези как всеки тип привързаност  кореспондира с 

годността за заместващо майчинство. В последната част тя отстоява 

ползотворното място, което може да има изследването на типа 

привързаност с AAI  при оценката на психологичната пригодност за 

заместващо майчинство в психологичната експертиза и какви следващи 

задачи трябва да се решава в бъдеще по този труден, социално 

психологичен проблем. В емоционално силното си заключение 

Александрова споделя откровено и много смело своята оценка, че не дава 

„краен отговор”, на този труден въпрос, но поддържа професионалния 

оптимизъм, че психологичната оценка на привързаността, ще подпомогне 

решенията на професионалистите за заместващото майчинство. 

Към дисертационната разработка нямам съществени бележки. 

Докторантката се е съобразила с всички направени предложения и 

критични бележки в окончателния вариант на дисертацията. 

Като рецензент искам да изкажа своята удовлетвореност от тази докторска 

дисертация, в която се предлага много добре организиран алгоритъм за 

сложен качествен анализ по труден психологичен феномен, 
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привързаността. Направените качествени анализи са много сериозен 

принос към научните изследвания у нас за съзнаваните и несъзнавани 

компоненти на привързаността и нейното транслиране към заместващото 

майчинство.  

Всичко това ми дава сериозно основание и убеденост да предложа на 

уважаемите членове на Научното жури да гласуват  на  Ваня Савова 

Александрова присъждане на научната и образователна степен 

„Доктор” по психология. 

 

03.03.2014 г.                                             Рецензент: 

гр. София                    доц. д-р П. Петкова 

 

 

 

 

 


