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1.Общо описание на представените материали

По избор на научното жури съм определен за негов член по процедурата за

защита на дисертационен труд на тема „ Емоционални, социални,

поведенчески и образователни постижения на деца с ADHD “за придобиване

на образователна и научна степен „доктор“ в област на висше образование

3.Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2.

Психология, докторска програма: Социална, организационна и

консултативна психология. Автор на дисертационния труд е Ронит Ейлон –

докторант към катедра „Психология“ във ВСУ „Черноризец Храбър“.

Представеният от Ронит Ейлон комплект материали е в съответствие с

изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за приложението му и Правилника за



развитие на академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. Включва

дисертационен труд,  автореферат и приложени публикации.

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

Темата на дисертационното изследване е актуална в научно –
изследователски и в практически аспект. Като психологичен конструкт
Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) е от особено
значение не само поради разпространеността, но и поради последствия върху
живота на децата. В предложеното изследване синдромът (ADHD) е
разгледан в контекста на една специфична среда – преживяване на военните
събития, застрашаващи живота и сигурнастта и отражението върху емоциите,
когнициите, чрез които се оформя разбирането за света и поведението в
различните времеви перспективи при юношите.

Актуалността на темата се открива и в опита да се очертае едно по-
специфично разбиране на проявите на (ADHD), връзките с тревожността и
продължаващите негативни последици във времето, с което се обогатява и
разбирането за самия синдром.

Актуалността на темата се открива особено силно  в контекста на
моделите за справяне, което би подобрило живота на юношите.

3. Познаване на проблема

Авторът се опитва обосновано да постигне целта на дисертационното
изследване, както и преследваните задачи  със съответните методи на
теоретичното и емпиричното изследване.

Теоретичният авнализ е обединен около три основни теми: въздействие
на войната и тероризма върху децата с ADHD, особености на самия синдром
с акцент върху възрастовите измерения и модели на справяне на
подрастващите с и без ADHD в стресови ситуации. Всяка от тези теми, която
очертава рамката на емпиричното изследване е представена задълбочено,
чрез разглеждане на основните концепции, конструкти и емпирични
изследвания.



Първата тематична област – въздействието на войната и
терористичните атаки  обхваща анализ на влиянията върху емоционалната,
когнитивната и поведенческата сфера от функционирането на детето,
проследени са влиянията върху равнищата на тревожност, депресия,
постравматично стресово разстройство, страховете и несигурността,
промените в моделите на пръвързване, когнитивните изкривявания.
Заслужава да се отбележи опита за сравняване на децата с ADHD и децата,
които не страдат от това разстройства при преживяването на военните
интервенции, което очертава възможности за внасяне на по-детайлно
разбиране на детските преживявания и влиянията на синдрома върху тези
преживявания.

Втората тематична област обхваща анализа на самото разстройство
ADHD. Анализът на констукта се отличава с пълнота и е релевантен на целта
на изследването.

Третата тематична област засяга моделите за справяне и
възможностите за минимизиране на негативните ефекти от преживяванията
свързани с продължителното излагане на тези специфични стресови
ситуации.

Бих искал да отбележа, че представените анализи са изключително
задълбочени и придават кохерентност на теоретичната част. Емпиричната
част също се отличава с коректни статистически анализи, проведени с
инструменти, с необходимите психометрични характеристики, и резултати,
които съответстват на хипотезите на изследването.

4. Методика на изследването

Методиката отразява основния замисъл на изследването и на
концептуалното му осмисляне. Самата методика включва:

Списък за преглед на поведението на децата / 6-18 (CBCL) CBCL е
мярка за емоционални и поведенчески проблеми, конструирана от Achenbach
и Rescorla (2001; еврейска версия Zilber et al., 1994) както и три въпросници
за подрастващите:

Скалата за справяне на подрастващите (ACS) (ACS; Frydenberg &
Lewis, 1993a, 1993b).

Скала за оценка на тревожност (STAI; Spielberger et al., 1970).



Контролен списък на зависимите настроения (MACL; Nowlis, 1965)

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд

Дисертационният труд е с обем 153 страници в основния текст, който
включва 6 таблици, 15 фигури и 24 приложения. Структурата включва увод
като въведение в изследователската тема, три  глави, изводи и препоръки за
практиката, заключение, литература и приложения. Библиографията е със
387 заглавия  на    английски език и иврит. Самото изследване е
структурирано в две части – теоретична, която представя основните
концепти, около които се изгражда изследването и емпирична, която е
представена от цели, задачи, хипотези, инструменти на изследването с
подробно описание на психометричните характеристики и  различните
анализи, в контекста на формулираните хипотези. Представените анализи и
изводи са представителни за усилията на докторанта и подкрепят
верификацията на получените резултати.

6. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката

За оценката на едно дисертационно изследване могат да се приемат
следните критерии:

-новост – собствен принос при решаването на изследователския
проблем;

-научна ерудиция, изразена в обективността и коректността на
представените идеи и възгледи при теоретичното разглеждане на темата и
при обзора на литературните изследвания както и в подбора на методиките и
анализа на емпиричните данни;

-подробно описание на методиките на изследването и на техните
психометрични характеристики;

-коректно представяне на емпиричните данни като се използват
статистически методи и анализи на резултатите;

-авторови приноси и препоръки, относно използването на резултатите
от научните изследвания.



Приносите  на Ронит Ейлон са съдържателно обобщени и отговарят на
проведеното изследване. Като цяло бих искал да  отбележа  следните
положителни моменти:

-представени са въздействията на живота в условия на несигурност
породена от продължителните военни действия и терористични атаки върху
преживяванията на децата с ADHD;

-представени са различните негативни ефекти, засагящи
емоционалната, когнитивната и поведенческата сфера от функционирането
на децата с ADHD;

-очертани са специфични ефекти на продължителните негативни
влияния върху децата с ADHD, което очертава разширено разбиране на
връзката между продължителното излагане на рискови ситуации, ADHD,
последиците върху живота на децата и възможностите за справяне;

-очертана е значимостта на подкрепата и стратегиите за справяне в
специфичните условия на живот при тези деца и минимизирането на
сложните последици върху взаимоотношенията и персоналното развитие.

-съвременният статистически анализ на резултатите представя
коректно коментирани данни на отношенията между изследваните
конструкти.

Това ми дава основание да отбележа, че изследването има приноси,
които могат да намерят израз в опитите за търсенето на пътища за
минимизирани на негативните влияния от изложеността на продължителните
стресови ситуации при децата с ADHD върху оптималното функциониране.

8. Преценка на публикациите по дисертационния труд

Публикациите на темата на дисертационния труд са под формата на
статии и отговарят на изискванията.

9. Лично участие на докторанта



Ронит Ейлон е била редовен докторант към катедра „Психология”. Тя  е
реализирала самостоятелно цялото дисертационно изследване. Текстът,
получените резултати и приноси са нейно лично дело.

10. Автореферат

Авторефератът съдържа основните постановки в дисертационния труд,
резултатите и техния анализ. Считам, че е адекватен на дисертационния труд
и обективно отразява теоретичните анализи и основните резултати,
представени в съдържанието на изследването.

11. Лични впечатления

Бих искал да отбележа, че Ронит Ейлон притежава задълбочени
познания в изследвана област, съчетани с отговорност и с оригинален подход
към емпиричното разглеждане на темата, което обогатява разбиранията
върху влиянията на продължителната изложеност на тежки стресови
ситуации  между функционирането на децата с ADHD

12. Препоръки за бъдещо използване

Предлагам основния текст на дисертацията да се разшири като се
наблегне на проследяване на ефектите от различните стратегии за справяне
върху децата с ADHD, живеещи в отелязаните  условия.

Заключение

Дисертационният труд показва, че докторантът Ронит Ейлон,
притежава задълбочени познания по темата. Смятам, че кандидатът отговоря
на условията и реда за присъждане на образователната и научната степен
„доктор“ по Закона за развитие на академичния състав в Република България,
ППЗРАС, Правилника за развитие на академичния състав на ВСУ. След
идтъкнатите аргументи, както и на цялостната положителна оценка за
извършеното дисертационно изследване, предлагам на научното жури да
гласува положително и да присъди образователната и научна степен „доктор“
на Ронит Ейлон, за което давам и своя утвърдителен вот.
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