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Дисертационната тема на Дудренова е фокусирана към специфични 

психични и социални особености при деца с аутизъм. Това е област, в 

която все още са ограничени специализираните изследвания у нас, които 

да отчетат културовите особености на отглеждане и възпитание на тези 

деца и да изведат насоки за терапевтична работа  и родителски грижи. 

Дисертацията е написана на 179 страници, цитирани са 290 

съвременни литературни източници, от които 17 на кирилица, онагледена с 

много прегледни таблици и фигури. 

В първата глава на дисертацията докторантката прави обзор върху 

аутистичния спектър, където стегнато представя основните нарушения при 

аутистичния спектър по международните класификации: абнормен тип 

функциониране в социалните взаимоотношения, комуникация и 

поведение. Представени са много данни за разпространеност на това 

разстройство в различни страни и неблагоприятната прогноза определена 

от неефективните в голяма степен подходи на терапия. Направен е 

исторически преглед на детската психиатрична и психологична практика 

за изследване и описване на аутистичния спектър нарушения. Много добре 

са систематизирани позициите на различни изследователи и терапевти за 

проблемното поведение и травматични преживявания на майката. 

Представени са моделите за емоционална дисрегулация в четири основни 

групи при аутистичните деца. В обобщението на обзора са структурирани 

трите основни равнища на нарушение, всяко от които е описано в широк 

диапазон от най-чести симптоми и разстройства. Към обзора има и важни 

аспекти на етиологията, биологични фактори, модерни генетични 

изследвания показващи проблемни в наследствеността, съотношения пол, 

възраст, пренатални и перинатални фактори, неврологични и биохимични 

причини, токсични фактори, социоикономични проблеми.  



В самостоятелна част докторантката представя психологичните 

теории, които са дали сериозен принос през последните десетилетия за 

разбиране на аутизма. Много подробно са описани различни хипотези, 

издигани от автори в психоаналитичното направление, пламенно 

отстоявани с години, после оспорвани, променяни или отхвърляни към 

днешно време. Добре систематизирани са идеите на когнитивното 

направление за нарушената взаимовръзка между разбиране, преживяване и 

поведение, породено от нарушения в процесите на ментализация. В 

отделна част е обособена и актуалната теория на съзнанието, даваща 

конкретни равнища на нарушения: метапредстави; погрешни убеждения; 

дефицит в изпълнителската функция; нарушения в централната  

кохерентност. 

Във финалната част на тази глава е представено обобщение на 

клиничната картина при аутизма и международните квалификации. Има 

подчаст върху съвременни изследвания на детския аутизъм: модерни 

апаратни изследвания; възможности за социално познание; 

неврокогнитивни нарушения; когнитивен контрол; комуникации. В тази 

част с подробности са описани нарушенията при основните групи от 

аутистичния спектър. 

Втората глава на дисертацията е обзор върху психичното и социално 

функциониране, подредена в три основни групи: за деца под 5 години, деца 

от 5 до 16 години и деца от аутистичния спектър. Много прегледно и 

детайлно се изложени класическите психологични школи: Жан Пиаже, 

Лоурънг Колбърг, Фройд, Ериксон, Селман. След това много добре  са 

описани спецификата на психичното и социално функциониране в трите 

групи, като поетапно се преминава през основните парадигми. В групата 

на аутистичните деца изключително детайлно е описанието за 

нарушенията на речта и комуникацията, социалното взаимодействие, 

развитието на въображението, поведението, невербалното поведение, 

кризи в поведението. Считам, че при тази глава е било възможно да се 

направи една редакция и малко да се съкратят подробните описания, без да 

се загубва същността на важните акпекти от психо-социалното 

функциониране в здраве и болест. 

Третата глава е върху организацията на емпиричното изследване. 

Целта е центрирана върху особеностите и нарушенията на психичното и 

социално функциониране при аутистични деца, (ГРР),  във възрастовия 



диапазон 2,5 – 16 години. Децата се изследват и преминават терапевтични 

програми в специализирани професионални центрове, в които работят 

мултидисциплинарни екипи. Прилагат се специализирани модели на 

терапия: монтесори терапия; музикотерапия; игротерапия; приложен 

поведенчески анализ; комуникативни игри. Задачите и хипотези на 

изследването са много добре структурирани и обхващат аспекти на 

клиничната картина. За целите на изследването е използвана Скалата за 

оценка на реакциите, Второ издание, (Social Responsiveness Scale Second 

Edition, SRS -2), 2012г, която обективно оценява симптомите на аутизма в 

двата възрастови диапазона 2,5 – 5 г и 5 – 16 г., като основните модули за 

диагностична оценка обхващат: социална компетентност; социално 

познание, социално общуване; социална мотивация; ограничени интереси 

и стереотипно поведение.  

Изследвани са 127 деца с генерализирано разстройство на развитието 

от 2,5 до 16 години, които посещават специализирани центрове за терапия. 

В тази част докторантката много откровено и критично очертава 

ограниченията на изследването определени от хетерогенността на групата, 

различните родителски нагласи, разбирания за разстройствата  и 

пристрастия, които влияят на оценките им, ограничения брой изследвани 

деца от малката възрастова група, честа коморбидност  между РАС и други 

психиатрични заболявания.  

Четвъртата глава представя данните от емпиричното изследване. В 

началото е представена апробация и проверка на факторната структура на 

„Скалата за оценка на реакциите, Второ издание, по петте модула. 

Направеният анализ показва много добра вътрешна съгласуваност между 

отделните айтеми при субскалите, средни и високи корелации между тях. 

Стабилността на скалите чрез тест/ре-тест надеждност е проверена върху 

извадка от 37 деца оценени от родители и специалисти. Това е 

изключително ценна за практиката методика. Предлагам на докторантката 

тази част да бъде изнесена в предната глава, защото по същество това е 

описание и същност на инструментариума. 

В четвъртата глава е направен анализ на резултатите от емпиричното 

изследване. Много подробно и прегледно  са представени в таблици 

данните и резултатите от изследването за спецификите на психичното и 

социалното функциониране при деца от аутистичния спектър. 

Първоначално има много добра описателна статистика  на лицата по 



групи. След това в добра логична последователност  са обсъдени 

резултатите по отделните скали за всяка група, сравнения между тях по 

възраст и пол, оценка от родители и специалисти. 

Докторантката прави много пестеливи и съразмерни към 

статистическите анализи интерпретации. Ще отбележа някои по-важни от 

тях. Напр., явно по-тежката симптоматика предизвиква активност от 

родителите за търсене на професионална помощ, докато по-леките степени 

на нарушения  се интерпретират, като вариант на норма и не се търси 

специализирана помощ.  При еднотипни въпросници за изследване на 

симптомите от аутистичния спектър се наблюдават различия при оценките 

на родителите и специалистите. При родителите на базата и на 

емоционалния контакт с детето много от симптомите се пропускат, т.е 

хиподиагностицират. Детската психопатология се проявява по различен 

начин през различните възрастови периоди. Развиващото се дете освен 

индивидуални характеристики има и универсални, специфични за 

съответната възраст механизми за формиране на симптоми и разстройства. 

Така психопатологичните процеси и нормалното развитие влизат в сложно 

взаимодействие. До пет годишна възраст всички функции са в сензитивен 

период. Тази сензитивност може да бъде активирана и развита само чрез 

действието на социалните фактори. Но, тъй като тук е нарушено 

социалното функциониране и децата с аутистични разстройства са 

изолирани, социалните фактори при тях не активират сензитивността. 

Много коректно към данните и професионално издържано, докторантката 

прави интерпретации, че „специфичната проява на дефицитите, характерни 

за аутизма, се променят с израстването на детето, но продължават и в зряла 

възраст, с много сходно съчетание на проблемите в социализацията, 

комуникацията и стила на интересите”. В своя професионален опит 

Дудренова наблюдава и обобщава, че „когато нямат позитивно подкрепен 

опит в социалните контакти, децата нямат мотивация да общуват, защото 

мотивацията е непълна и неадекватна и не носи очакваните позитиви. 

Социалното познание от своя страна е следствие от мотивацията и 

компетентността и то се придобива. След като другите елементи са на 

ниско ниво, социалното познание не се случва. За да се осъществи процеса 

на познание трябва да има мотивация, компетентност и общуване”. 

Така докторантката показва сериозни умения за интерпретации, в 

които вплита данни от статистика, наблюдавано поведение, симптом и 



дефицит на развитието. Това твърде сложно професионално умение е 

добре формирано при нея и тя с лекота прави детайлни анализи и наслагва 

симптоми. Например, докторантката умело извежда, че децата от 

аутистичния спектър могат да демонстрират актове на социално 

поведение, но едновременно с това проявяват значими нарушения на 

социалната компетентност, които се оказват по-съществени за тяхното 

дефицитарно социално поведение. Поради факта, че повечето аутисти 

демонстрират невербално поведение, специалистите са принудени да 

тълкуват именно това невербално поведение. Детето с аутизъм е 

„отдръпнато, има неспособност да се свърже по нормалния начин с хората 

и ситуациите, специалистът не може да стигне до него. От друга страна 

родителите, които са свързани с детето и се радват на всяка минимална 

позитивна промяна са склонни да я преекспонират, защото е 

дългоочаквана. Много  умело докторантката изтъква, че тези 

преживявания и  поведение на родителите подпомагат терапевтичния 

процес, но често  и го забавят.  

Докторантката прави много добро предположение, че стереотипното 

поведение е „средство за отдръпване от социални ситуации”, които са 

трудни за аутистичното дете, което прави своя опит да се приспособи и 

едновременно с това да се защити от средата. Понеже тези деца  имат 

нарушения в „планирането, генерирането или контролирането на 

поведението си, те останат "заключени" в една мисъл или поведение и 

впоследствие демонстрират стереотипни мисли или поведение. 

Едновременно с това, през теорията на централната кохерентност тя 

предполага, че стереотипното поведение е резултат от слаба централна 

кохерентност при деца с РАС. Слабата централна кохерентност може да 

бъде определена като фокусиране върху отделни части или аспекти на 

ситуацията, отколкото върху цялата картина. Това предпочитание за 

локално, а не глобално фокусиране може също да даде принос към 

обяснение на стереотипното поведение. Локалното фокусиране се 

поддържа и от тревожността, която прави мисленето ригидно и 

поведението стереотипно  манипулативно. Това поведение се поддържа и 

от социалното оттегляне на семействата, от загубата на стимул при 

родителите да продължават упорити занимания с детето очакващи бавна, 

мъчителна промяна.  Така Дудренова прави многопластови интерпретации, 

които не влизат в противоборство, а всяка допълва нюанси в 

интерпретацията, разкрива различно ниво на взаимовръзки между 



невронални вериги, когнитивни процеси, емоционални и поведенчески  

аспекти, които дават  посока за терапевтична работа. Това професионално 

умение да надграждаш  интерпретациите, като правиш полезни за 

терапията насоки е изключително важно и Дудренова заслужава 

поздравления!  

В заключителната част докторантката прави най-съществени 

обобщения, които са съразмерни към направените анализи и 

интерпретации, които звучат дозирано и бих казала, скромно. Първите се 

отнасят до  валидизираната скала за оценка на аутистичните разстройства, 

която става много ценен инструмент за практиката. Социалното 

функциониране на деца под и над 5 години е оценено с по-тежка 

симптоматика от специалистите, отколкото от родителите им. Най-

значими различия между оценките на родителите и специалистите при 

деца над 5 години има по скалите социалната компетентност , социалната 

мотивация, социалното общуване, ограничените интереси и стереотипното 

поведение. Най-значими различия между оценките на родителите и 

специалистите при деца под 5 години има по скалите социлана мотивация, 

социално общуване, социална компетентност, социално познание. 

В частта на изводи докторантката застава убедено на позицията, че 

„терапевтичните взаимоотношения се отнасят до динамиката на 

междуличностните отношения, които възникват между терапевта и 

клиента в контекста на психосоциалната интервенция. Най-подходящ за 

аутистичните деца е терапевтичният съюз, който обединява различното 

възприемане на всеки един от тях в обща терапевтична цел”. 

Дисертационното изследване класира потвърждаваща информация, 

че на базата на ниската информираност и недостатъчна специфичност на 

ранните предиктори на РАС диагностичните интервенции са с късно 

начало. Докторантката успява да изведе от данните анализ, че деца които 

преминават интервенционни терапевтични програми в Центровете, имат 

промяна в клиничната картина, демонстрирано най-вече в областите на 

социалното функциониране, като социално познание, социална мотивация 

и промяна в интересите  с намаляване на стереотипно поведение. 

От дисертационната разработка са изведени 5 основни приноса, 

които са съразмерни към приложно практическите и теоретични приноси 

за специфичните особености на психологичното и социално 



функциониране на децата от аутистичния спектър, адаптацията на 

психодиагностичен инструмент и предложения към терапевтичните 

програми за работа с тези деца. 

Обобщение: Дисертационната тема на Дудренова е окончателно 

завършена. Организацията, провеждането на емпиричното изследване с 

много добре валидизиран инструмент са описани детайлно. Направените 

статистически анализи подпомагат извеждането на съществени 

взаимовръзки и отдиференциране на важни нарушения при аутистичните 

деца. Дудренова затваря своите анализи в описване на общи и специфични 

нарушения в петте основни скали на оценка. Едновременно с това, 

професионално издържано, тя отстоява тезата, че индивидуалните 

различия са най-важни и затова всяко дете динамично трябва да се оценява 

и тогава да се планира терапевтичната работа извършвана от родители и 

професионалисти.  

Езикът, на който е написана работата е много добър. Нямам 

критични бележки по същество. 

 

Заключение: Дисертацията на Ивелина Дудренова отговаря на 

високите критерии за съвременно научно изследване и анализи на 

докторската степен. 

Предлагам на уважаемите членове на Научното Жури да 

присъдят на Ивелина Дудренова образователната и научна степен 

„Доктор” по психология. 
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