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дидактика” 

Тема: “Диагностика и ресоциализация на деца и юноши с 

психосоматични проблеми чрез работа в група” 

Докторант: Анета Мончева Рашева 

Научен ръководител: проф. дпн Надежда Витанова 

Рецензент: доц. д-р Вержиния Боянова 

 

Актуалност на проблематиката и на концепцията на изследването, 

структура и характеристика на съдържанието 

Дисертационният труд на Анета Рашева е посветен на значим 

социален проблем, който има своите психолого-педагогически и 

медицински измерения. Проблемите, свързани с астмата като 

психосоматично заболяване стават все по-значими в социален аспект, 

като се има предвид изследваната целева група и социалната помощ, 

която следва да се оказва на нуждаещите се лица. 

           Трудът съдържа увод, две глави, които са структурирани в 

релевантни за тях параграфи, заключение, литература /125 източника 

на български, руски и английски език/ и 8 приложения, с общ обем 276 

с., от които 12 стр. приложения. 

 В увода докторантката откроява значимостта и актуалността на 

изследвания проблем, целта, задачите, хипотезите, методите и етапите 

на изследване. 
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В теоретичната част А. Рашева отделя специално внимание на 

социално значимите заболявания и в частност на психосоматичните 

заболявания. Направена е характеристика на заболяването бронхиална 

астма, разгледани са неговите етиопатогенетични и психоемоционални 

аспекти. Обект на специален анализ са теорията за страха от диспнея и 

когнитивната теория, разкриващи концептуализацията за тежестта и 

честотата на хроничното заболяване бронхиална астма.  

Психоемоционалният дистрес при болни с бронхиална астма се 

извежда като водещ рисков фактор. Ценно е включеното тук научно 

изследване с цел диагностика на емоционалния дистрес при болни с 

бронхиална астма /вж. с. 39-45/, чиито резултати позволяват 

разработването на индивидуален план за психосоциална подкрепа. 

Също така, тук в теоретичната част докторантката специално 

отделя внимание на връзката тревожност – астматично заболяване и на 

ролята на възпитанието, превъзпитанието и ресоциализацията на 

децата и юношите. Представени са убедително концептуални идеи за 

възпитанието, както и различни теории за развитието на личността. 

Теоретично са анализирани възрастовите особености на прехода от 

детството към юношеството и зряла възраст, като се извежда идеята, че 

динамиката на процеса на ресоциализация вътрешно се предпоставя до 

голяма степен както от психосоматиката на изследваните лица, така и 

от възрастовите им особености. Представена е възрастовата 

периодизация на Е. Ериксън, разработена в съответствие с 

психосоциалната му теория и концепция за развитие на детето. 

Разгледани са различни подходи и методи за ресоциализация в 

юношеска възраст, значението на поведенческата терапия, в т.ч. на 

когнитивно-поведенческата групова терапия. Докторантката поставя 



 3

акцент върху ресоциализацията на астматично болните деца и очертава 

основни различия и пресечни точки между „ресоциализация” и 

„рехабилитация”. Съвсем естествено тя разкрива и обосновава 

социално-медицинското значение  на обучението на астматично 

болните деца и юноши за ефективно партньорство в лечебния процес, 

както и значението на подкрепящата, възпитателна и поддържаща роля 

на родителите при контрола на симптомите за астма на техните деца. 

Ценен е представения тренинг за управление и включване на 

заболяването в ежедневието на болните деца и юноши и техните 

семейства, с неговите 3 етапа и съответни стратегии. Поставен е акцент 

върху ролята не само на превъзпитанието на астматично болните деца 

и юноши във връзка с тяхната успешна адаптация и реадаптация, но и 

върху локуса на контрол върху болестта. 

Също така, докторантката А.Рашева разкрива значимостта на 

работата в група за социална рехабилитация и ресоциализация на деца 

и юноши с бронхиална астма. Тя отделя специално внимание на 

информационното, регулативното и доверителното общуване, както и 

на когнитивно-поведенческата групова терапия, като подчертава ролята 

на груповия лидер и терапевта за по-успешната им адаптация и 

редуциране на тяхната тревожност, вследствие на заболяването. 

Експерименталното изследване е проведено в 3 етапа. През 

първия - констативен етап - е направена диагностика на личностните 

особености в норма и абнорма на деца и юноши с бронхиална астма от 

16 до 21г., както и диагностика на емоционалното състояние на деца и 

юноши от същата възрастова група с цел да се проследят връзките с 

психо-социалните характеристики на личността като предпоставка за 

насочване към работа в група. През формиращия етап се осъществява в 
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съдържателен план конкретна работа с изследваните лица. В 

контролния етап се диагностицират настъпилите промени в 

емоционалното състояние на деца и юноши с бронхиална астма. 

Приложеният личностно-системен и когнитивен подход към предмета 

и обекта на изследването при работа в група дава възможност за 

гъвкавост и модалност при решаване на проблеми с по-успешната 

интеграция в обществото, като е изведена на преден план ролята на 

терапевта. При обработката на данните от емпиричното изследване 

докторантката е използвала надежден апарат от статистически методи: 

дисперсионен, алтернативен, вариационен, дискриптивен и 

корелационен. Анализът на резултатите от емпиричното проучване е 

коректен, подкрепен с необходимите статистически данни, като голяма 

част от тях са представени таблично и графично. Като цяло резултатите 

от изследването могат да бъдат определени като ценни, тъй като, както 

се вижда от качествения анализ, те ни разкриват доста ясно реалността 

на преживяванията, бариерите и ограниченията, с които се сблъскват 

изследваните лица. Докторантката доказва, че дори и да не влияят 

непосредствено хроничните заболявания като астмата върху 

психическото развитие на децата и юношите, то те задължително 

влияят върху качеството и начина им на живот, а по този начин и върху 

тяхната активност и взаимодействие в социалната им среда. 

Практически полезни за клиничната социална психология и социална 

работа, в частност груповата работа с тях са използваните  

диагностични методи, направените констатации и заключения по 

отношение на астматично болните деца и юноши.  

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

 



 5

Теоретични и научно-приложни приноси: 

 Направен е обстоен, задълбочен анализ на емоционалното 

състояние и личностните особености на деца и юноши с 

бронхиална астма, като вътрешни предпоставки, формирани на 

преморбидно равнище и интензифицирани под влияние на 

изследваното социално-значимо заболяване; 

 Откроено е значението на специфичните особености на 

целевата група /боледуващи от астма деца и юноши/ при 

социалната рехабилитация, помощ и самопомощ. Спецификите 

на прехода от детство към юношество на болните от астма са 

разгледани в изключително важен поведенчески аспект / което 

е иновативен момент/, а именно – възможността да се 

въздейства не само терапевтично, но и превъзпитателно в 

процеса на ресоциализация на болните от астма; 

 На базата на експериментално изследване се доказва 

значимостта на работата в група за социална рехабилитация и 

ресоциализация на деца и юноши с хроничното заболяване 

бронхиална астма с цел тяхната по-успешна адаптация и 

социална интеграция; 

 Ценен за клиничната социална работа е представения /за първи 

път в България/ факторен модел на психосоциални промени 

при болни с бронхиална астма. 

 

Оценка на автореферата и публикациите по темата: 

Авторефератът отразява вярно съдържанието на дисертационния 

труд.  
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По темата на дисертацията докторантката е написала 1 студия, 2 

статии в научни списания и е реализирала 5 участия в научни форуми. 

 

Заключение 

Дисертационният труд на Анета Мончева Рашева на тема 

«Диагностика и ресоциализация на деца и юноши с психосоматични 

проблеми чрез работа в група» притежава своите достойнства, 

оригиналност, принос и значение в теоретичен и експериментално-

приложен план и несъмнено ще има позитивна рефлексия сред 

широките професионални слоеве. Цялостното му оформление, както и 

посочените научни постижения и приноси  ми дават основание да 

препоръчам на уважаемите членове на Научното жури да  присъди на 

Анета Мончева Рашева образователната и научна степен «Доктор» по 

професионално направление «Педагогика». 
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