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Актуалност на дисертационният труд:

Актуалността на представения за обсъждане дисертационен труд

може да бъде разгледана в два основни аспекта – изследователски и

човеколюбещ. Човешкото страдание, мъката на децата и юношите,

провокира състраданието ни и желанието ни за подкрепа, дори и само от

позицията на теоретичната и практико-приложна психологична наука.

Проведеното проучване е осъществено в житейски условия на

непрекъсната заплаха за човешкия живот, страх за оцеляване и адаптиране

на ежедневните дейности към екстремалните ситуации на съществуване.

Фокусът на становището е върху стойността на качеството на

проучването, както и на направените анализи на получените резултати и

изводи за предстояща психологична работа.

Докторантката насочва изследователския си интерес към популация

от юноши с поставена диагноза Синдром на Дефицит на Вниманието и

Хиперактивност, което е отбелязано с абревиатурата ADHD /Attention-

Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD)/.

Синдромът на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ) е

често срещано нервно психично разстройство в детска възраст, което се

проявява с нарушени нива на внимание или хиперактивни / импулсивни

поведенчески симптоми. Много деца със СДВХ демонстрират ниски

учебни постижения или неуспех, въпреки че имат средни или над средни

интелектуални способности. Изследователските проучвания показват, че

учениците със СДВХ постигат по-ниски резултати по четене и математика.

Съществуват обаче резултати от проучвания, подкрепящи идеята, че

специфичните образователни стратегии могат да намалят разрушителното

поведение при ученици със СДВХ.



Настоящото проучване разширява въздействието на

продължаващите във времето травматични събития /ракетен обстрел/ и

обсъжда тяхното въздействие и последици върху различни аспекти от

живота на юношите със и без посоченото разстройство. В свят с тежки

събития като войни, терористични атаки, насилие, насилие в семейството,

т.е. ситуации, които причиняват стрес, остра травма и ПТСР. Проучването

предполага, че децата с ADHD ще претърпят по -тежки увреждания, както

и последици за бъдещето им поради техните недостатъчни функции.

Тревожните разстройства често са коморбидни с ADHD. Симптомите на

ADHD могат да бъдат много инвазивни, което прави живота много по-

стресиращ.

Актуалността се основава на твърдението, че животът на

подрастващите с ADHD, живеещи в OAI, е по-сложен ,както и

увереността, която подлежи на доказване, че всяка подкрепа за тях ще

подобри живота им в бъдеще.

Теоретична разработка е организирана в три /3/ глави, след всяка от

които авторката прави конкретни изводи.

Първата глава включва изследователска литература за три основни

теми в настоящото изследване:

• Първата тема описва, че постоянното излагане на децата на

травматични събития може да създаде хроничен PTSD, да

предизвика промени в когнитивното и емоционалното развитие и

промени в моделите на привързаност и изкривени бъдещи

възприятия. Децата и юношите, които са изложени на

продължителна и насилствена война, са изложени на висок риск,

някои от които страдат от тревожност и / или депресия,



поведенчески проблеми, функционални разстройства и други

психиатрични симптоми, свързани с дистрес.

• Втората тема е за деца и юноши с ADHD. Техните симптоми описват

трудностите и въздействието върху функционирането им в

ежедневието.

• Третата тема във въведението се фокусира върху теорията и

изследванията за стратегиите за справяне, които са групирани в

следните три: съсредоточаване върху проблемите, справяне,

ориентирано към емоциите и отбягване.

Емпиричното психологично изследване си поставя за цел да се

проучи ефектът от продължителното излагане на ракетен огън и заплахи за

сигурността (PEM-FST) върху подрастващи с ADHD, живеещи в Отеф-Аза

Израел (OAI) в сравнение с връстници, които не са диагностицирани с

ADHD, но живеят също в OAI и в сравнение с подрастващите със и без

ADHD, живеещи в спокойни райони. Разглежданите аспекти са:

емоционални, социални, поведенчески и модели за справяне с проблеми.

Втора глава разкрива методологията на провеждане на изследването,

което е систематично обобщение на изследователския процес. Целта на

това проучване е да се определи (а) дали продължителното излагане на

ракетен огън и заплаха за сигурността (PEM-FST) оказват влияние върху

емоционалните, поведенческите и социалните характеристики на

подрастващите, и (б) дали този ефект е различен, в зависимост от

съществуването или несъществуването на диагноза ADHD.

Подборът на целевата група и изборът на участници са коректни,

броят на ИЛ е достатъчен, за да бъдат направени съответните изводи.



Инструментариумът е адекватен за поставените задачи и

изследователски хипотези. /Въпросник за родителя: Контролен списък за

поведение на детето/6-18 (CBCL). CBCL е мярка за емоционални и

поведенчески проблеми, конструирани от Achenbach и Rescorla (2001;

еврейска версия Zilber et al., 1994). Неговите 113 елемента представляват

различни проблемни области (напр. Тревожни/депресирани,

оттеглени/депресирани, соматични оплаквания, социални проблеми,

проблеми с мисълта, проблеми с вниманието, нарушаване на правилата,

агресивно поведение). Тийнейджърите попълниха поредица от три

различни въпросници в един комплект. 1. Скалата за справяне с

подрастващите (ACS) (ACS; Frydenberg & Lewis, 1993a, 1993b) е подходящ

за възрастта инструмент за измерване на справянето. 2. Контролен списък

на зависимите настроения (MACL) (MACL; Nowlis, 1965) е подходящ за

възрастта инструмент за измерване на биполярни скали на няколко

списъка за зависими настроение. 3. Анализ на тревожността на

състоянието (STAI) (STAI; Spielberger et al., 1970) е валидиращо

устройство за самооценка от 20 елемента, които включва отделни мерки за

тревожност на състоянието и личността./

Третата глава е посветена на дискусия, която е разделена на три

теми в подглави: 1. Емоционален и поведенчески аспект. 2. Социален

аспект. 3. Модели за справяне. Всяка глава е редактирана в комбинация с

изследователските въпроси, свързани с темата, фокуса на резултатите и

тяхното значение, като съдържа източници на научна литература, анализ и

обяснение от докторанта.

Изводи

Резултатите от проучването ясно показват, че подрастващите с

ADHD, живеещи в OAI, в сравнение с другите изследвани групи имат

повече трудности с емоционални, поведенчески и социални проблеми и се



справят с проблемите непродуктивно. С изключение на тревожността,

резултатите от проучването потвърждават изследователските въпроси.

Децата и юношите с ADHD и особено тези, които живеят в OAI с PET-FST,

се нуждаят от подкрепа и насоки от най-ранна възраст според техните

лични нужди, за да подобрят настоящия си живот и да напредват в

бъдещето си. Изключително важно е да се ръководят родителите с

подрастващо дете с ADHD, независимо от мястото на пребиваване, но

основен приоритет са тези, които живеят в OAI. Те се нуждаят от

инструменти, за да се справят с различни аспекти и стресови ситуации, за

да увеличат личната и семейна устойчивост.

Заключение:

Изследването потвърждава следните практически изводи:

Децата с ADHD изпитват трудности, страдат повече в ситуации на

хроничен стрес от различен произход. Те са склонни на крият

емоционалните си проблеми, което предполага да им се осигури

психологична подкрепа. Такава е необходима е на техните родители, които

да осигурят здравословен емоционален, физически и психичен растеж.

Юношите с ADHD се нуждаят от значими хора в живота си, които ще

повярват в тях и ще ги обичат, за да могат да изградят доверителна връзка.

Това ще бъде от полза за всички и особено за тези деца, живеещи под

постоянен стрес и под чувство на заплаха.

Авторефератът напълно отговаря на изискванията за научен текст.

Посочени са необходимите публикации.

От всичко изложено до този момент високо оценявам и

смятам, че дисертационният труд на Ронит Ейлон има научно-

изследователска тежест и допринася за практическото психологично

знание и представлява напълно завършен конструкт. Предлагам на



членовете на уважаемото жури да й бъде присъдена ОНС „доктор“ в

професионално направление 3.2 „Психология“.

16.03 ..2022 г,

Варна

рецензент: доц. Д-р М. Кръстева-Иванова


