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педагогика, катедра „Социална работа”  

на дисертационен труд за присъждане на образователната и 

научна степен „Доктор“, 

по научна специалност 05.6.14 Медицинска психология 

/Клинична психология/ 

Автор: Ивелина Дудренова, 

Тема „Особености на психичното и социалното функциониране 

на деца от аутистичния спектър” 

Научен ръководител: проф.дпсн Ваня Матанова 

 

 

 Дисертационният труд на докторант Ивелина Дудренова  е 

посветен на  актуален, значим и в същото време много малко 

изследван проблем, който в условията на съвременната социална 

ситуация придобива особено звучене и острота.  

Трудът съдържа увод, четири глави, със съответните 

параграфи,  изводи, библиография /290 източника/ , от които 17 

на кирилица и 273 на латиница/ и 4 приложения. 

В увода докторантката откроява значимостта на  

изследвания проблем, като поставя акцент върху значението на 

разкриване на психичните и социалните особености в развитието 

на децата от аутистичния спектър с цел подобряване  

терапевтичната, рехабилитационната, познавателната, 

възпитателната и социалната работа с тази целева група, имайки 

предвид затрудненията  във тяхното социално функциониране. 

В теоретичната част /в първа глава/ И.Дудренова отделя 

първоначално специално внимание на историческото развитие на 

разстройствата от аутистичния спектър, добре е изяснен 

понятийния апарат, направен е много добър исторически  анализ 

на клиничната картина и класификацията на състоянието. Ценен 

е историческият преглед на термина „аутизъм”, разгледани са 

етиопатогенетичните и психоемоционалните аспекти,  както и 

специфичните особености и социалното поведение на децата с 

аутизъм. Систематизирано са представени мнения на различни 
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изследователи, относно проблемното поведение на децата с 

аутизъм и и негативни, травматични преживявания на майката.  

Направена е подробна характеристика на Разстройствата от 

аутистичния спектър /РАС/ със съответните дефицити и  

критерии. Представени са компетентно Канер-, Аспергер- и Рет-

синдромът, различни теории и концепции. Задълбочено е 

разкрита ролята на биологичните, пренаталните, перинаталните и 

средовите фактори за отключване на това социалнозначимо 

заболяване.  

Обект на специален анализ са различни психологични 

теории /психоаналитична, когнитивна, както и теория на 

съзнанието, теория за дефицит в изпълнителната функция, теория 

за централната кохерентност/. Съвсем естествено е, че 

докторантката насочва вниманието си към клиничната картина  

на тази целева група в 3 аспекта - социални интеракции, 

комуникация и поведенчески нарушения. Направен е много 

добър обзор на някои значими открития, засягащи разстройствата 

от аутистичния спектър, посредством функционално-образно 

изследване с магнитен резонанс. Също така, тук са представени  

нови изследвания, установяващи вързката между Рет-синдром и 

мутация на гена, отговорен за продукцията на свързващия метил 

цитозина белтък, изразяващо се в свръх високи нива на този 

протеин /МЕСР2/. С цел да се получи по-пълна картина 

компетентно са очертани специфичните основни и допълнителни  

клинични характиристики на синдрома на Рет. 

Втората глава е посветена на психичното и социалното 

функциониране, като докторантката много подробно разглежда 

особеностите на психичното и социално функциониране на деца  

до 16г. и психичното и социалното функциониране на деца от 

аутистичния спектър. За да получи по-богата картина на 

изследвания проблем докторантката насочва вниманието си 

върху стадиите на интелектуалното развитие според Жан Пиаже, 

стадии на нравственото развитие според Лоурънс Колбърг, 

стадии на психо-сексуалното развитие според З.Фройд, стадии на 

психо-социалното развитие според Е.Ериксън и стадии на 

развитие на приятелски отношения според Селман. Анализирани 

са компетентно особеностите на психичното и социалното 

функциониране на деца в следните възрастови групи /под 5г. и от 

5 до 16г./. Ценна е сравнителната характеристика, представена 

таблично в развитието на отделни психични сфери при деца с 
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аутизъм и с нормално развитие, обхващаша периода от 

раждането до 5 г.възраст, относно реч и комуникация, социално 

взаимодействие, развитие на въображението. За да изясни по-

задълбочено психичното и социалното функциониране на деца от 

аутистичния спектър докторантката прави задълбочен анализ на 

триадата нарушения /социално взаимодействие, комуникация и 

поведение/ със съответните признаци при тези деца. 

Трета глава представлява дизайна на изследването –

адекватно и коректно са обосновани и формулирани цел, задачи, 

хипотези, предмет, обект и методи на изследване. Целта и 

задачите на изследването са логически и съдържателно 

обвързани. Директна е връзката им с цялостното изложение и 

основните изводи. Посочен е изследователският контингент, 

организацията на направеното изследване и много изчерпателно 

съответните изследователски методики и методи. Използвана е 

Скала за оценка на реакциите, Второ издание /Social 

Responsiveness Scale Second Edition, SRS – 2/, оценяваща 

социалното функциониране на деца от аутистичния спектър по 

съотвентните показатели – социална компетентност; социално 

познание, социално общуване; социална мотивация; ограничени 

интереси и стереотипно поведение. 

Четвърта глава е посветена на анализ на резултатите от 

емпиричното изследване. Те са представени таблично и графично 

Изследвани са общо 127 деца с генерализирано разстройство на 

развитието – над 5 години те са 97, от които 87 са момчета и 10 

момичета, средна възраст при момчетата 7,7години, а при 

момичетата 6,1години. Под 5 години са изследвани 30 деца, от 

които 20 момчета и 10 момичета, средна възраст при момчетата 

3,9 години, а при момичетата 3,1 години. При тест/ре-тест 

процедурата са изследвани 37 деца, от които 29 момчета и 8 

момичета. 

Също така, в изследването са включени специалисти с 

различно базисно образование – при деца над 5 годишна възраст 

са участвали общо 15 психолога, 9 логопеда и 7 педагога, а при 

децата под 5 годишна възраст скалата е попълнена общо от 10 

психолога, 7 логопеда и 5 педагога.  

.   При обработката на данните от емпиричното изследване 

 докторантката е използвала надежден апарат от статистически 

 методи: дескриптивен, корелационен и факторен анализ, 

 описателна статистика, Т-тест за сравняване на средните 
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 стойности, проверка на вътрешна консистентност на 

 съгласуваност на Алфа на Кронбах. Анализът на резултатите от 

 емпиричното проучване е коректен, подкрепен с необходимите 

 статистически данни, като голяма част от тях са представени 

 таблично и графично. Изведените от емпиричното изследване 

 резултати и изводи сред родители, деца и специалисти дават 

 възможност да се получи по-пълна картина на изследвания 

 проблем. Като цяло резултатите от изследването могат да бъдат 

 определени като ценни, тъй като, както се вижда от качествения 

 анализ, те ни разкриват доста ясно реалната картина на 

 особеностите, проблемите, бариерите и ограниченията, с които се 

 „сблъскват” изследваните лица. Особено висока оценка 

 заслужава докторантката за компетентния количествен и 

 качествен анализ на резултатите. 

   Езикът и стилът на изложението са точни, стегнати и ясни, 

 цитирането е извършено съобразно стандартните изисквания, 

 което още веднъж показва уменията на докторантката за научно-

 изследователска работа и може да се каже, че в цялото изложение 

 личи личната ангжираност и конструктивно отношение на 

 докторантката.  

  Практически полезни за клиничната социална  психология, 

 специална педагогика и социална работа са използваните методи, 

 направените констатации, интерпретации, изводи и заключения 

 по отношение на работата с деца с аутизъм. 

   
  По-важни приноси:  

  -дисертационният труд има своята висока стойност, 

 ценност и  значение и определено обогатява научното познание с 

 представената информация, със своята мащабност и цитирането 

 на много автори и произведения от англоезичната литература; 

  -направен е много добър и богат теоретичен анализ на 

 различни концепции, теории, свързани с функционирането на 

 деца от аутистичния спектър; 

  -в практико-приложен план резултатите от изследването 

 могат да бъдат полезни за съставяне на адекватни превантивни и 

 рехабилитационни програми, имайки предвид специфичните 

 особености на психичното и социалното функциониране на деца 

 с РАС/разстройства от аутистичния спектър/; 
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  -адаптиран е инструмент за оценка на психичното и 

 социалното функциониране на деца от аутистичния спектър 

 „Скала за оценка на реакциите, Второ издание /Social 

 Responsiveness Scale Second Edition, SRS – 2/, 2012г. за различни 

 възрастови групи от 2,5г. до 5години и от 5 до 18 години. 

            
  Препоръки:    

    -в емпиричната част общо са представени резултати за   

 „... специалистите ” - добре е при бъдещи изследвания да се 

 открои мнението и пресечните точки на различни специалисти  

 /социален работник,  специален педагог,  клиничен психолог, 

 рехабилитатор, логопед, лекар/, за да се  разбере и осмисли 

 значимостта на екипната работа и  професионалното 

 сътрудничество за функционирането на  ефективен модел на 

 подкрепа и подобряване психичното и  социалното 

 функциониране на деца от аутистичния спектър;  

  -при бъдещи изследвания препоръчвам на докторантката да 

 насочи вниманието си към групова работа с родители на деца с 

 аутистичен спектър - крещяша е нуждата от терапия с тези 

 родители; да се изследват техните потребности, нужди, да се 

 работи върху чувството за вина; необходимо е обучение, 

 социална работа с родители на деца от АС - семейството е важен 

 партньор за успешното социално функциониране на тези деца. 

 Авторефератът отразява вярно съдържанието на дисертационния 

труд. По темата на дисертацията има четири публикации. 

  Заключение: 
            Дисертационният труд на Ивелина Дудренова на тема 

 „Особености на психичното и социалното функциониране на 

 деца от аутистичния спектър” се отличава с редица достойнства и 

 значение в теоретичен и експериментално-приложен план. 

 Предвид цялостното му оформление, научни постижения и 

 приноси убедено давам своята положителна оценка и 

 препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури да 

 присъди на Ивелина Дудренова образователната и научна 

 степен „Доктор”.                   

 

07.05.2014 г. 

 

     доц.д-р Вержиния Боянова 


