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Педагогика, Научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика” /Диагностика и 

формиране на поведенчески потенциал/ 

Автор: Гергана Атанасова Деянова 

Тема: „Формиране на емоционална интелигентност при хора с интелектуални 

затруднения чрез социална работа в група” 

Научен ръководител: проф. дпн Надежда Витанова 

 

1. Кратко представяне на автора и процедурата 

  Автор на дисертационния труд е Гергана Атанасова Деянова – редовен докторант 

към катедра „Теория на възпитанието” на Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент 

Охридски” в периода 01.02.2010 – 01.02.2013г.. Тя има завършено висше образование по 

специалността „Социални дейности-клинична социална работа” и в момента работи като 

клиничен социален работник към Фондация „Глобална инициатива в психиатрията-град 

София”. Темата на дисертационния труд е избрана сполучливо с оглед професионалния 

опит и научни интереси на докторанта. 

2. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи 

Представената дисертация е посветена на актуален проблем, със значими социални 

проекции в съвременното общество – емоционалната интелигентност на хората с 

интелектуални затруднения като фактор за повишаване качеството им на живот и 

ресоциализация в обществото. Като социална група, хората с психични разстройства и 

интелектуални затруднения  са по-уязвими и се нуждаят от специфична обществена и 

социална подкрепа, за да проявят личностния си потенциал и способности, въпреки 

личностните аномалии. В дисертационния труд се очертава много добре спецификата на 

връзката между  емоционалната интелигентност на хората с психични разстройства и 

интелектуални затруднения и умението им за пълноценен живот. Поставя се акцент на 

личност-центрирания подход при социалната работа с тях и превръщането им в 

равноправни и активни участници в посредническия процес. Именно социалните проекции 

на разглежданата проблематика и практическата приложимост на резултатите правят 

разработката значима и актуална. 
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Очевидно е, че Гергана Деянова познава много добре проблема, който изследва. Това 

ú позволява да представи конструктивна концепция за целенасочено управление на 

груповата динамика и груповите взаимодействия за намаляване на тревожността и 

психотичната симптоматика, като вътрешна предпоставка за формиране на компонентите 

на емоционалната интелигентност и повишаване на умствената активност. 

3. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Дисертационният труд напълно отговаря на изискванията за докторска дисертация и 

е представен в общ обем от 331 страници. Дисертацията е композирана от увод, две части–

теоретична постановка и експериментална част, изводи и обобщения, заключение, 

използвана литература и 8 приложения. Данните от проучването са илюстрирани с 33 

фигури и 27 таблици.  

В увода, с изключителна убедителност докторантката поставя значимостта на 

разработваната проблематика, мотивира нейния избор и обосновава постановката на 

теоретичното и емпиричното изследване. Логично са изведени обект, предмет на 

изследване, хипотеза, основна цел, предвидените задачи за решаване. Целта е формулирана 

ясно и точно, както и задачите за нейното реализиране. За изпълнението на поставената цел 

са формулирани 5 задачи -1 на теоретично равнище и 4 на емпирично. Изследователските  

методи са описани добре, основният им инструментариум коректно е изведен в 

приложенията. 

В Първа част – Теоретична постановка - се разглеждат основните аспекти на 

проблема за емоционалната и умствената интелигентност като част от структурата на 

множествената интелигентност на личността. Проученият литературен материал е оценен 

критично и творчески, което позволява на докторантката да прави сравнителен анализ на 

теоретичните постановки за множествената интелигентност и формиране на съответните 

умения в структурата на Аз-а, и умело да анализира същността, причините и степените на 

изразеност на интелектуалната недостатъчност. В теоретичната част тя акцентира върху 

специфичната симптоматика на видовете психотични и непсихотични разстройства, както и 

върху социалните измерения на здравните проблеми при лицата с психотични и 

непсихотични увреждания.  

Представен е анализ на различни теоретични интерпретации  за влиянието на 

груповата динамика и груповите взаимоотношения върху  формирането на социални, 

интелектуални и емоционални умения. Тук проличава много добрата теоретична 

осведоменост на Гергана Деянова и умението ú да анализира специализирана литература, да 

се опира на такива концепции и теории, които обслужват декларираната цел на 
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дисертационния труд. Теоретичните ú разсъждения са следствие от задълбоченото 

анализиране на 62 източника. Солидната теоретична база е предпоставка за успеха на 

емпиричното изследване. 

Във Втора част – емпиричната част на изследването са представени и анализирани 

резултатите от експерименталното изследване. То е проведено в три етапа – констативен, 

формиращ и контролен.  

По отношение на методиката на изследването авторката е съчетала няколко основни 

диагностични метода за изследване, адекватни на поставените за решаване цел и задачи. 

Диагностичните методи със съответният им инструментариум са подходящо подбрани и 

приложени на  входно и изходно ниво на експеримента: Мини – мулт тест – кратка версия 

на MMPI”; „Скала за манифестен страх” на Джанет Тейлър(MAS)  за измерване равнището 

на страх и тревожност въз основа на психосоматичната симптоматика; „Скала за 

тревожност и страх” на Ч. Спилбъргър (STAI) за откриване на функционални нарушения  в 

емоционалната сфера; „Прогресивни матрици” на Рейвън за изследване интелигентността и 

разкриване на интелектуални нарушения; Диагностично наблюдение по поляритетна скала с 

представяне на “единиците за наблюдение” според авторската теза на докторантката. 

Предложената комплексна методика позволява експерименталната работа да бъде 

изведена на високо научно ниво. Представени са добре подбрани критерии, показатели и 

инструментариум за: 

-   установяване на аномалии в емоционалното състояние на хората, включени в 

експерименталната извадка;  

-  диференциране на специфичните симптоми на личностните им и поведенческите 

им аномалии;   

-    установяване динамиката на интелектуалната им недостатъчност;  

- диференциране и ранжиране на когнитивните компоненти на емоционалната  

интелигентност; 

Статистическите методи са подходящо подбрани с оглед убедителност на анализа и 

доказване на значимостта на емпириката. Приложени са алтернативен, вариационен и 

корелационен анализ по Стюдънт.  

Формиращият етап от експеримента е осъществен по “Програма за социална работа 

с група с лица с психични разстройства и лека или умерена степен на интелектуална 

недостатъчност”, в основата на която са концептуалните възгледи и положения, подробно 

разгледани в теоретичната част. В програмата е поставен акцент на психосоциалната, 

познавателната и емоционална насоченост на социалната работа в група.  
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Резултатът от формиращия експеримент е в основата на представения “Модел на 

програма за социална работа с група от лица с психични разстройства и 

интелектуална недостатъчност”. Методическият модел на програмата включва групови 

сесии, които са подробно интерпретирани. Докторант Гергана Деянова е представила пълно 

описание на Психотерапевтичните групови практики, осъществени в Ателиета по интереси 

при работа с група. 

Сравнителните резултати от входа и изхода на експеримента доказват, че нивото на 

тревожност е предпоставка за проява на интелектуална активност и развитие на 

когнитивните компоненти на емоционалната интелигентност - т.е. развитие на 

емоционалната интелигентност като резултат от понижена тревожност и повишена 

интелектуална активност, което всъщност потвърждава работната хипотеза на 

изследването.  

Добро впечатление оставя онагледяването на резултатите от статистически 

обработения материал. Това прави анализът и интерпретацията на резултатите по-достъпни 

и съпоставими с конкретно поставените цел и задачи. 

Дисертационният труд завършва с формулиране на изводи и обобщения, които са 

естествено заключение от експерименталното проучване, получените резултати и тяхната 

интерпретация. Обобщените изводи отразяват същността на съдържанието и концептуалния 

план, заложени в дисертацията.     

4. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

Заслужава да бъдат изтъкнати следните по-важни научни приноси в настоящата 

дисертация, които са от методологичен, теоретичен и практико-приложен характер: 

С теоретико-методологичен характер е изследователският резултат доказващ, че 

развитието на емоционалната интелигентност допринася за понижаване нивото на 

симптоматиката, свързана с психичните разстройства на личността. 

- Намерен е баланс между подходящи изследователски и диагностични методики, 

чието приложение разкрива възможност за обогатяване на теорията и социалните практики 

за работа с хора с психични увреждания. 

  Най-значимият принос с практико-приложен характер е създадения и апробиран 

Модел за групова работа, насочен към целенасочено стимулиране на социалната, 

интелектуалната и емоционалната  активност в процеса на групови взаимоотношения с цел 

подобряване състоянието на хора с психотични и непсихотични личностни нарушения. 
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5. Автореферат и публикации 

 Във връзка с темата на дисертацията са направени пет публикации, които са 

отпечатани в специализирани издания. 

Авторефератът към дисертационния труд е оформен, съгласно изискванията и 

отразява в стегнат вид целите, задачите, използваните методи, резултатите, направените 

изводи и обобщения, както и научните приноси. 

6. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати 

С оглед популяризиране на резултатите от изследването си позволявам да 

препоръчам на докторантката издаването на монографичен труд, посветен на 

разглежданата проблематика. Резултатите от изследването могат да намерят приложение и 

при разработването на научно-изследователски проекти на докторанти, студенти и 

преподаватели. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд съдържа  научни, научно-приложни и приложни резултати, 

които представляват оригинален принос в науката и отговаря на всички изисквания на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на СУ „Св. Климент Охридски”. 

Дисертационният труд показва, че докторант Гергана Деянова притежава задълбочени 

теоретични знания и професионални умения по научна специалност „Теория на 

възпитанието и дидактика” и демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане 

на научно изследване. 

 Пред вид изтъкнатите достойнства на дисертационния труд, а именно актуалността 

на темата и богат приносен характер, давам своята положителна оценка и препоръчвам на 

уважаемите членове на Научното жури да гласуват положително за присъждането на 

образователната и научна степен “Доктор” на Гергана Атанасова Деянова в област на 

висше образование: 1.Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, 

научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика” /Диагностика и формиране на 

поведенчески потенциал/. 

 

13.01.2015 г.                                               Изготвил становището: ........................................... 

 гр. Пловдив                                                                               /Доц. д-р Биянка Торньова/ 


