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Дисертацията на Анета Рашева е представена в обем от 264 стр., включително 

книгопис съдържащ 125 заглавия ( 40  на кирилица и 85 основно от англоезични 

автори) и  8 приложения съдържащи методиките, използвани в експерименталната 

част на изследването.  

Структурата на текста включва увод, постановка на изследването ( предмет, 

цел, задачи, хипотези, изследователски и статистически методи), собствени 

изследвания ( теоретични и експериментални), анализ и интерпретация на данните  и 

накрая- изводи и заключения.  

Взаимоотношенията в структурирането на текста са адекватни и балансирани. 

Това, което обичайно се нарича обзор на литературата е развито творчески и 

инфилтрира експерименталните проучвания, което оценявам като достойнство на 

работата. 

Избраната тема на дисертацията е определено значима както от научно-

теоретична гледна точка, така и от приложно-практическа такава. Бронхиалната 

астма в обхванатата възрастова популация представлява сериозен медицински, 

психологичен и социален проблем. От друга страна тя е и един от класическите 

примери на психосоматично заболяване, което в такъв контекст е било предмет на 

изключително много изследвания и публикации.  

В увода авторката обосновава значимостта на избраната тема, както  от 

теоретична така и от практическа гледна точка . Проблемът с границите между Аз и 

не-Аз и респективно „разтопяването“ на обекта, както го нарича дисертантката, е 

основна тема свързана с появата на различни личностови абнормности и болестни 



симптоми-соматични и психични. Този процес обичайно започва с да се наблюдава в 

детско-юношеското развитие, когато започват да се формират и психопатологичните 

му измерения, които се задълбочават в млада и зряла възраст. Поради тази причина 

психосоциалните интервенции в детско-юношеска възраст се явяват критично важни 

с оглед превенцията на т.нар.“ ефект на пеперудата“ - малки промени в началото 

могат да доведат до грандиозни промени по-късно. В тази връзка съвсем основателно 

авторката твърди, че „ролята на диагностиката и работата в група с деца и юноши с 

бронхиална астма е да намали пропастта между очаквания и реалност и по този 

начин ако може да подобри качеството на живот. 

Обект на изследването са 50 лица на възраст от 16 до 21 години с диагноза 

бронхиална астма, верифицирана според медицинските стандарти, разделени в 4 

експериментални групи за психосоциална интервенция. Този брой на лицата и това 

разделение на групи са подходящи както за целите на груповата работа, така и за 

целите на експерименталното изследване. Предмет на изследването е емоционалното 

състояние и личностовите особености на лицата с бронхиална астма в динамика. 

Целта на изследването е ясно и адекватно формулирана , като се търси подобрение в 

емоционалното състояние на децата и юношите и интеграция на Аз-а, като крайната 

цел е ресоциализацията. Задачите са раздели в две основни групи: теоретично 

изследване и експериментална работа, като тези две задачи са от една страна добре 

разграничени, а от друга – достатъчно добре интегрирани. Формулираните хипотези 

са две и залагат на проверката на ефекта на груповата работа чрез емоционално и 

личностово развитие и съответно редукция на симптомите и ресоциализация. 

Инструментариумът използван за експерименталното изследване е адекватен и 

добре подбран. Математическият анализ е извършен с помощта на подходящи 

статистическо-математически модели.  

Теоретичното изследване е обширно, задълбочено, критично и креативно. 

Дисертантката е използвала хубав и ясен език при излагането на идеите. Стреми се 

да обхване класическите и съвременните теории по тази обширна тема. Има някои 

повторения в текстовете, които са допустими с оглед очертаването на акцентите. 

Полярните двойки, които дисертантката използва като методологичен принцип за 

изложение на идеите в литературата е изключително подходящ за целта. 

Съвременната идея за личността е тя да бъде разглеждана като холистична, а не като 



механичен сбор от части. Впрочем в тази насока са развити и теориите за 

нелинейните, комплексни, динамични и детерминистични системи, каквато 

например е мозъка и човешката психика. На тази теоретична база психичното здраве 

при човека е функция не на трайното равновесно състояние наречено хомеостаза, а 

на динамичните взаимоотношения между реда и хаоса.  

Връзката между тревожност, паническо разстройство и астма, която 

дисертантката разглежда е изключително интересна от етио-патогенетична гледна 

точка. На тази основа терапевтичните стратегии чрез използването на психологична 

терапия на паническото разстройство и бронхиалната астма имат изключително 

много общи неща помежду си. 

В разделът на дисертацията, който съдържа описание на приложението на 

експерименталните методики, получените собствени резултати и анализите, нямам 

особени бележки.  Работено е компетентно и са спазени необходимите изисквания  

при подобни изследвания. Резултатите са представени таблично с последващ анализ  

в контекста на данните от литературата.  

Прави отлично впечатление подходящия език използван в описанието на 

груповата работа , както и   професионалния подход в нейното провеждане. 

Стилът на изложение на цялата дисертация е по-скоро есеистичен, но това е 

обичайно за работи от този род. Резултатите от груповата работа са насърчителни и 

практически приложими. Изводите са коректни и произтичат от собствените 

изследвания. Заключението представлява кратко обобщение и самооценка на 

извършеното  

Заключение:  

Представената за рецензиране дисертация от Анета Рашева разглежда значима 

проблематика от теоретична и приложна гледна точка. Дисертантката се  е справила 

много добре с поставените задачи, формирането на хипотези, подбора и 

приложението на изследователски методи, както и с анализа и обобщението на 

получените резултати.  Демонстрирано е отлично познаване на материята, широка 

информираност и способност за анализ и оценка на литературните данни. Самото 

проучване има подходящ изследователски дизайн и е извършено съвестно и 

коректно. Получените резултати добре обосновават приложението в практиката на 



груповата работа при лица в детско-юношеска възраст с психосоматични 

разстройства с крайна цел – ресоциализация в реалния живот.  

Налице са добре очертани лични приноси. Всичко това ми дава основание 

убедено да препоръчам на уважаемото експертно жури да гласува положително за 

присъждането на образователната и научна степен „Доктор“ на Анета Мончева 

Рашева. 
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