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Дисертацията е с обем 132 страници и се състои от увод,
четири глави, списък на литературата и приложения (17 страници).
Съдържанието на всяка глава е разделено на отделни параграфи,
като в края на всяка глава са направени конкретни констатации.
Основният текст съдържа 4 таблици и 6 фигури. Списъкът на
референтната литература се състои от 308 заглавия на английски
език.

Авторът на дисертационния труд има близо 15-годишен
опит в лечението на деца със специални потребности в частната
практика. През последните 11 години работи и в редица училища в
Израел, като се занимава с лечение на деца с различни увреждания.

Авторът на дисертационния труд е докторант на
самостоятелна подготовка към катедра “Психология” при
Юридически факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.

Дисертационният труд е обсъден в катедра „Психология“ на
Юридически факултет и насрочен за защита пред научно жури,
назначено със заповед на Ректора на ВСУ „Ч.Храбър“.

Защитата на дисертационния труд пред научното жури ще
се състои на 27 май 2022 г. от 14, 00 ч. в заседателната зала на ВСУ
"Черноризец Храбър" на открито заседание на Научното жури.
Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на
катедра "Психология" към Юридически факултет на ВСУ
„Черноризец Храбър” и на интернет адрес www.vfu.bg, раздел
„Докторанти”.
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I. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА

1. Увод
Системата от отношения между братя и сестри е една от най-

значимите и ключови системи от отношения, които човек има, и го
съпътства през целия му живот. Братята и сестрите могат да бъдат
приятели, довереници и модели на поведение в детството и
юношеството, както и източници на подкрепа в зряла възраст. По-
конкретно, тази система от отношения представлява среда, която е
благоприятна за усвояването и придобиването на опит в социалните
умения, като например съвместна работа, справяне с конкуренцията
и водене на преговори, които могат да допринесат за социалното
приспособяване и взаимоотношенията с други връстници.

Докторантският труд се фокусира върху сравнението на
качеството на отношенията между братята и сестрите, когато
единият от тях страда от разстройство в развитието, с качеството на
отношенията между братята и сестрите, когато и двамата са здрави,
както и върху изследването на връзката между тези отношения и
социалните умения на здравите братя и сестри и определянето на
това до каква степен уменията за общуване и сплотеността на
семейството биха повлияли. Това е пряко свързано с
необходимостта да се видят по нов начин потребностите на
здравите братя и сестри.

Този въпрос е от значение за идентифицирането на
възможните фокуси на затрудненията на братята и сестрите на деца
със специални потребности, за да може да им се предостави
подходяща подкрепа. Освен това, според литературата, семейните
фактори, като например сплотеността на семейството, оказват
влияние върху отношенията между братята и сестрите. Ето защо в
настоящото изследване се проучва доколко семейната сплотеност е
медиатор във взаимовръзката между качеството на отношенията
между братята и сестрите, когато едно от тях е със специални
потребности, и социалните умения на здравото дете.

Предполага се, че ще бъде установена положителна
корелация между сплотеността на семейството и общуването,
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ангажираността и емпатията на здравото дете към неговите братя и
сестри в семействата на деца със специални нужди. Въпреки че
темата за тези семейни отношения е широко проучвана,
изследванията най-често се фокусират върху детето с проблеми и
неговото развитие, а не върху здравия брат или сестра. Оттук следва
важността и актуалността на изследването на семейната среда и
качеството на взаимоотношенията в семейството в контекста на
здравите братя и сестри, които са дълбоко засегнати, но по-малко
забележими.

Настоящото проучване може да има както теоретични, така
и практически последици, тъй като събраните данни могат да
допринесат за обогатяване на научните изследвания и да дадат
възможност да се обърне внимание на трудностите, с които се
справят здравите братя и сестри, за да им се окаже помощ. Но може
би най-важното е, че това проучване и необходимите по-нататъшни
изследвания могат да хвърлят светлина и да направят така, че
здравите и по-малко забелязвани братя и сестри да получат
вниманието, което също заслужават.

2. Актуалност и значимост на изследването
Актуалността на дисертационния труд се определя от

необходимостта от значително подобряване на методите за
подпомагане и подкрепа на нуждите на здравите братя и сестри в
семействата с дете с увреждане и от разработване на програми за
интервенция за цялото семейство. Освен това, преди да се
разработят програми и инструменти, които могат да помогнат на
братята и сестрите да се справят и да развият комуникативните си
умения, е важно да се повиши осведомеността за нуждите на
здравите деца, тъй като е естествено детето с увреждане да
получава по-голямо внимание в семейството.

3. Обект и предмет на изследването
Системата от отношения между братя и сестри е една от най-

значимите и важни системи от отношения, които човек има, и го
съпътства през целия му живот. Тази система от взаимоотношения
представлява среда, която е благоприятна за усвояването и
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придобиването на опит в социалните умения, като съвместна
работа, справяне с конкуренцията и водене на преговори, които
могат да допринесат за социалното приспособяване и
взаимоотношенията с другите от възрастовата група. Ето защо
целта на това изследване е да се проучи задълбочено връзката
между качеството на системата от отношения, съществуваща между
здраво дете и неговия брат или сестра, страдащи от разстройство в
развитието, и социалните умения на детето, както и да се провери
как семейното сближаване ще повлияе на изследваната зависимост.
Предмет на изследването са параметрите на семейните отношения в
семейства с няколко деца, когато едно от децата има сериозно
увреждане, и комуникативните умения на здравото дете, което има
различни отношения с братчето или сестричето си с увреждане.

4. Изследван проблем

Проблемът, който се изследва са параметрите и свързаните с
тях фактори (корелациите), по които семействата на деца със
специални нужди се борят или значително се различават от
семействата само на здрави деца. Тези параметри включват
общуване, ангажираност, емпатия, съперничество, агресия и
игнориране в отношенията между братята и сестрите, както и
сплотеност на семейството.

5. Аргумент на автора
Аргументът на автора по отношение на описания по-горе

проблем е, че здравите деца в семействата на деца с разстройство в
развитието често получават по-малко внимание от това което се
нуждаят, въпреки че също изпитват значителни трудности.
Програмите за интервенции за цялото семейство на дете с
разстройство в развитието и особено за здравото братче или
сестриче могат да бъдат значим инструмент за справяне и развиване
на социални умения, които липсват във взаимодействието с детето с
увреждане.

6. Цели и задачи на дисертацията
Основните цели на настоящото изследване са да се проучи

връзката между качеството на системата от взаимоотношения,
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съществуваща между здраво дете и неговия брат или сестра, които
страдат от разстройство в развитието, и социалните умения на
детето, както и да се провери как сплотеността на семейството ще
повлияе на изследваната зависимост.  Тези цели бяха постигнати
чрез изпълнението на следните задачи:

• Сравнение между семействата на деца със специални нужди
и контролните семейства по отношение на качеството на
взаимоотношенията между братята и сестрите.

• Разбиране на връзката между качеството на
взаимоотношенията между братята и сестрите и социалните
им умения.

• Намиране на връзки между социалните умения на децата
със специални нужди и системата от взаимоотношения
между братята и сестрите.

• Изследване на взаимовръзките между сплотеността на
семейството и системата от взаимоотношения между
братята и сестрите.

7. Методология на изследването
52 майки на деца със специални нужди (с различни

увреждания, включително аутизъм, церебрална парализа и
интелектуални затруднения) на възраст от 7 до 21 години участваха
в проучването с едно от своите здрави деца. Децата, които
участваха, бяха средно на 11,23 години в изследователската група и
средно на 12,01 години в контролната група.

Майките попълниха следните въпросници: Опис на
поведението на братя и сестри (Schaefer & Edgerton, 1981 г.);
Система за оценка на адаптивното поведение, второ издание
(Harrison & Oakland, 2003 г.) - която се отнася до тяхното дете със
специални потребности; и Скала за оценка на адаптивността и
сплотеността на семейството (Olson, Russel, & Spenkle, 1979).

Детето, което участва в проучването, попълва въпросника
Оценка на социалните умения при младежи на Матсън, MESSY
(Matson, Rotatori, & Helsel, 1983). Съществуват три субскали за
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социални умения, включително "Социална реципрочност",
"Социално участие/игнориране" и "Вредно социално поведение
(Taheri, et al., 2018).

Статистическите тестове, използвани за анализа, бяха серия
от t-тестове за сравняване на различните параметри между двете
независими групи. Корелацията на Пирсън беше използвана за
намиране на корелации между измеренията на качеството на
системата от взаимоотношения между братята и сестрите и
адаптивните и неадаптивните социални умения на здравото дете.
Корелацията на Пирсън беше използвана и за намиране на връзки
между комуникативните умения на брат или сестра на детето, което
има разстройство в развитието, и качеството на системата от
отношения между братята и сестрите. Корелацията на Пиърсън е
използвана за намиране на връзки между сплотеността на
семейството и показателите за качеството на системата от
отношения между братята и сестрите от семейства на деца със
специални потребности и контролните семейства.

8. Ограничения на проблемния обхват на дисертацията

На първо място, в това изследване са включени братя и
сестри на деца с различни увреждания и разстройства в развитието,
всяко от които оказва уникално въздействие върху способността им
да развиват пълноценни взаимни отношения с братята и сестрите
си, върху функционирането на семейството и стреса, а също така се
изисква различно ниво на родителско участие. Поради това
ограничение беше предизвикателство да се забележат разликите във
взаимоотношенията между тези деца и техните братя и сестри от
нормативната група.

Друго ограничение на проучването е свързано с различните
източници на информация, използвани за събиране на данните.
Майките попълниха въпросници за качеството на отношенията
между братята и сестрите, сплотеността на семейството и уменията
за общуване на детето със специални потребности. За разлика от
тях, здравото дете е попълнило въпросника за социалните умения.
Тези различни гледни точки може да са нарушили способността да
се направят ясни връзки между чувствата на детето към неговите
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братя и сестри, възприемането на отношенията като положителни
или отрицателни, степента на реципрочност в отношенията и
социалните му умения с връстници.
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II. РАЗМЕР И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИЯТА

Настоящата дисертация е структурирана в увод и четири
глави, и е с общ обем 132 страници. Основният текст съдържа 4
таблици и 6 фигури. Списъкът на литературата се състои от 308
източника и приложения (17 страници).

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

1. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА
1.1 Отношения между братя и сестри
1.2 Влияние на системата на отношенията между братя и сестри
1.3 Отношения между братя и сестри, когато единият от тях има
увреждане в развитието
1.4 Ефекти от наличието на брат или сестра с увреждане
1.5 Общуване между братя и сестри, когато единият от тях има
увреждане в развитието
1.6 Социални умения на здравия брат или сестра в семейство на
дете със специални потребности
1.7 Проучвания, фокусирани върху резултатите от развитието
1.8 Изследвания, фокусирани върху преживяванията и възприятията
на братята и сестрите без увреждания
1.9 Семейство на дете, което има увреждане в развитието
1.10 Сплотеност на семейството
1.11 Влияние на родителите върху системата от взаимоотношения
между братята и сестрите, когато единият от тях има специални
потребности
1.12 Фактори в семейството, които обуславят ефектите от това да
бъдеш брат или сестра без увреждане
1.13 Влияние на семейните отношения върху братята и сестрите без
увреждания
Обобщение

2. ИЗСЛЕДВАНЕ
2.1 Цел на изследването
2.2 Изследвани променливи
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2.3 Изследователски хипотези
2.4. Метод на изследване
2.4.1 Участници в изследването
2.4.2 Изследователски процес
2.4.3 Инструменти за изследване

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО
3.1 Сравнение между семействата на деца със специални нужди и
контролната група по отношение на качеството на отношенията
между братята и сестрите
3.2 Корелация между качеството на отношенията между братята и
сестрите и социалните умения
3.3 Корелация между социалните умения на детето със специални
потребности и системата на отношенията между братята и сестрите
3.4 Корелация между сплотеността на семейството и системата от
отношения между братята и сестрите

4. ДИСКУСИЯ
4.1 Система на отношенията между братята и сестрите, когато
единият от тях има специални нужди
4.2 Корелации между качеството на системата от взаимоотношения
между братята и сестрите и социалните умения на здравото дете
4.3 Уменията за общуване на братята и сестрите със специални
потребности като медиатор между качеството на системата от
отношения между тях и социалните умения на здравото дете
4.4 Сплотеността на семейството като посредник между качеството
на системата от отношения между братята и сестрите и социалните
умения на здравото дете
4.5 Обобщение и изводи
4.6 Методологически ограничения, предложения за по-нататъшни
изследвания и теоретични и практически последици

РЕФЕРЕНТНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ
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III. РЕЗЮМЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА

В увода се обосновава значимостта и актуалността на
темата. Взаимоотношенията между братя и сестри са едни от най-
значимите и важни връзки, които човек има, и продължават цял
живот. Братята и сестрите могат да бъдат довереници в детството и
юношеството, модели за подражание и източници на подкрепа. По-
конкретно, тази мрежа от взаимоотношения насърчава развитието
на социални умения като сътрудничество, разрешаване на
конфликти и водене на преговори, които могат да помогнат за
социалната адаптация и взаимоотношенията с връстниците.

Взаимоотношенията между братята и сестрите са важни във
всяка фамилна среда и настоящото изследване насочва вниманието
към семействата, където един от братята или сестрите има
специални нужди. Справянето с уврежданията или болестта на
брата/ сестрата засяга другите деца в семейството, които са
принудени да се адаптират към живота с брат/ сестра със специални
потребности. Те трябва да се справят с трудния опит, но и с
уникални възможности за учене и емоционален растеж. Всеки
личен стил на справяне се влияе от личните характеристики на
брата/ сестрата. Родителите обаче също оказват решаващо влияние
върху това как здравото дете се справя, тъй като детето с увреждане
изисква допълнително внимание, което често се получава за сметка
на другите деца.

В първа глава, озаглавена „Теоретична основа“ са
разгледани съществени параметри на дисертационния труд. В
отделни параграфи са представени теоретични и емпирични
изследвания посветени на отношенията между братята и сестрите
(сиблингите), когато единият от тях има увреждане в развитието,
общуването и социалните умения, семейната среда и нейното
влияние.

Изключително важно е да се разгледат различните фактори,
които влияят върху една от най-важните връзки в живота на човека,
тъй като те и самата среда оказват влияние върху всички аспекти на
живота. Това е важно, когато един от братята и сестрите е с
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увреждане – ситуация, в която най-често нездравият брат или сестра
получава по-голямата част от вниманието, тъй като обикновено е
по-малко независим, изисква повече грижи и медицинско лечение.

Когато едно от децата в семейството има физическо,
психическо или интелектуално увреждане, това се отразява на
функционирането на семейството, на адаптацията на здравите деца
и на отношенията на детето с увреждане с неговите здрави братя и
сестри. Някои увреждания не позволяват на братята и сестрите да
имат взаимни и равноправни отношения, затова от здравото дете се
очаква да помага, да подкрепя и да съдейства на своя брат или
сестра извън дома.

Следователно системата от взаимоотношения между братята
и сестрите в такова семейство може да послужи като по-малко
подходяща рамка за укрепване на подходящо и адаптивно социално
поведение и да доведе до допълнителни социални трудности за
здравото дете с неговите връстници. Увреждането на детето има
значение за цялата семейна система, а оттам и за подсистемата на
братята и сестрите.

Динамиката на системата на отношенията между братята и
сестрите може да бъде повлияна от пола на децата, възрастовата
разлика между тях, личните психологически характеристики на
всеки един от братята и сестрите, социалните процеси в
отношенията между тях, връзката на всеки с родителите, степен на
участие на родителите в системата на отношенията между братята и
сестрите и по-широките фактори в семейството или близката среда.
Качеството на системата на отношенията между братя и сестри е
изразено в две независими измерения: интимност или подкрепа и
конфликти.

Съществуват редица теории, предлагащи обяснения на
процесите, които се протичат в системата на отношенията между
братя и сестри, като теорията на привързаността, теорията на
Адлер, която позиционира динамиката между братята и сестрите в
центъра на семейния живот и имаща значителен принос за личното
развитие на всеки един от тях или теорията за социалното
сравнение, която твърди, че братята и сестрите са мотивирани от
необходимостта от укрепване на тяхната самооценка чрез
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идентифициране на характеристики в себе си, които са подобни на
тези на по-големите братя и сестри, които уважават, и способности,
в които са по -добри от по -малките си братя и сестри. Според други
теории всеки от братята и сестрите научава ново поведение и
развива позиции и убеждения чрез реципрочни подкрепления на
положително и отрицателно поведение, наблюдения и в крайна
сметка имитация на други поведения.

Ролята на братята и сестрите и разширеното семейство може
да се разглежда в светлината на ефектите върху развитието на
детето. Качеството на връзката с непосредственото семейство
дълбоко засяга децата как продължават да се развиват по време на
стабилност или промяна.

Изследванията са установили, че системата на отношенията
между братя и сестри е важна за социалната компетентност на
детето в тази степен, в която системата на отношенията осигурява
подкрепа от братята и сестрите. Според лонгитудно проучване, тъй
като близостта в отношенията между братята и сестрите е по-висока
или конфликтът между тях е по-слаб, с възрастта, социалната
компетентност на всеки един от тях се подобрява.

Констатациите от изследванията посветени на социалното
приспособяване на братя или сестри на деца, които страдат от
разстройство в развитието в сравнение с братя и сестри на деца без
разстройство, не са последователни. Някои от тях откриват само
малки разлики между социалните умения, приемането и социалните
мрежи на братя и сестри на деца със или без увреждания. За разлика
от тях, други изследвания установяват, че братя и сестри на деца
със специални нужди изпитват много повече трудности в
отношенията с деца на тяхната възраст, техните социални умения са
по-малко добри, те са склонни да избягват взаимодействията с тях
(например, поради депресия или тревожност), и те изразяват по-
проблематично поведение (като насилие), отколкото братята и
сестрите на обикновените деца.

Родителите имат ключова роля за влиянието върху начина,
по който семейството ще се справи с грижите за детето, което има
специални нужди, и степента, в която ще успеят да балансират
между времето и вниманието, които те дават на другите си деца в
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тази ситуация. Освен това, важни са не толкова родителите, а по-
скоро цялата фамилна среда и степента, в която е гъвкава и
сплотена.

Важен аспект, свързан с качеството на отношенията между
братята и сестрите е сплотеността на семейството. Качеството на
взаимоотношенията между братята и сестрите е свързано със
сплотеността и адаптивността на семейството. Сплотеността на
семейството се отнася до емоционалната връзка, която членовете
имат помежду си, и до степента на индивидуална автономност,
която човек изпитва в семейната система.

Един от най-широко използваните модели в този контекст е
Циркумплексния модел на Олсън. Моделът концептуализира
гъвкавостта, сплотеността и комуникативните умения като три
централни променливи, които определят семейните взаимодействия
по време на семейните цикли, при които цялото семейство и
неговите взаимоотношения се променят в отговор на променените
изисквания на средата и развиващите се потребности на членовете
на семейството.

Сплотеността се определя като емоционалната връзка, която
членовете на семейството имат един към друг, а гъвкавостта на
семейството - като степента на промяна в семейното лидерство,
ролевите отношения и правилата на взаимоотношенията.
Комуникацията се определя като уменията за позитивна
комуникация, използвани в семейната система. Комуникационното
измерение се разглежда като улесняващо измерение, което помага
на семействата да променят нивата си на сплотеност и гъвкавост.

Предполага се, че тези три умения: сплотеност, гъвкавост и
комуникация, отразяват степента на баланс в семейството.
Проучванията показват, че балансираните семейни системи са по-
функционални в сравнение с небалансираните (където системите се
отнасят до отношенията в семейството, включително отношенията
между братята и сестрите). Моделът на Олсън приема, че
небалансираните нива на сплотеност и гъвкавост (много ниски или
много високи нива) са свързани с проблемно функциониране на
семейството. Нивата на сплотеност според този модел варират от
неангажирани (много ниски) през разделени (ниски до умерени),
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свързани (умерени до високи) до обвързани (много високи), като се
предполага, че балансираните нива на сплотеност осигуряват
оптимално функциониране на семейството. Крайните или
небалансирани нива обикновено се разглеждат като проблемни за
взаимоотношенията в дългосрочен план.

Изследванията показват, че семействата с идентифицирани
проблеми, като например семействата с психично болни или
злоупотребяващи с наркотици членове и семействата на малолетни
престъпници, отчитат по-силно нарушени нива на сплотеност и
гъвкавост в сравнение със семействата, които нямат такива
проблеми.

Проучванията, които се занимават със сплотеността на
семействата, в които един или повече от братята и сестрите страдат
от определено затруднение или увреждане, показват смесени
резултати. Някои от тях посочват, че видът на увреждането и
степента на тежест на увреждането могат да бъдат фактор за
способността на семейството да се справя със стреса от
увреждането. Други изследвания обаче показват, че тези фактори са
по-малко важни от начина, по който родителите и семейната
единица като цяло се справят със стреса от наличието на дете с
увреждане.

Възможно обяснение за разнопосочните резултати е
предложено в проучвания на взаимоотношенията между братята и
сестрите и поведенческите проблеми на здравите братя и сестри на
деца с аутизъм в сравнение с тези на деца с умствени увреждания.
Показано е, че реакциите на братята и сестрите на децата с аутизъм
са много по-поляризирани, отколкото реакциите на останалите
братя и сестри. Тоест данните показват, че около половината от
отговорите на братята и сестрите са много положителни, докато
другата половина от отговорите са отрицателни. В резултат на това
средните стойности изглеждат нормални и сходни с отговорите на
останалите братя и сестри, но ако се позовем на разпределението на
данните, вместо на средните данни, виждаме, че братята и сестрите
на децата с аутизъм имат проблеми, които не съществуват при
останалите.
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Настоящото проучване се занимава с качеството на
отношенията между братята и сестрите, когато един от тях има
увреждания в развитието, и ефекта, който тази връзка има върху
социалните умения на здравото дете. Изследователският въпрос
включва разглеждане на системата от отношения в семейството и
степента, в която сплотеността на семейството може да служи като
модериращ фактор.

Втората глава „Изследване“ представя основните
параметри на проведеното емпирично изследване.

Цел на изследването e да се проучи връзката между
качеството на системата от взаимоотношения, съществуваща между
здраво дете и неговия брат или сестра, които страдат от
разстройство в развитието, и социалните умения на детето, както и
да се провери как сплотеността на семейството ще повлияе на
изследваната зависимост.

Изследваните променливи са

Зависими променливи

1. Качество на системата на отношенията между братята и
сестрите. Бяха измерени два индекса, които характеризират
качеството на системата на отношенията между братята и сестрите -
интимността и конфликтите. В контекста на интимността се
измерваха степента на общуване, участие и съпричастност във
връзката между тях и в контекста на конфликтите бяха измерени
съперничеството, агресията и избягването.

2. Социално поведение: Измервани са два индекса –
адаптивни поведения и неадаптивни поведения.

Независими променливи

Има две независими променливи: семейна сплотеност и
комуникативни умения на братята/ сестрите със специални нужди.

Изследователските хипотези са:
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1. Качеството на общуването, ангажираността и емпатията в
отношенията между братята и сестрите ще бъде по-ниско в
семействата с деца със специални потребности, отколкото в
семействата без деца със специални потребности. Съперничеството,
агресията и игнорирането обаче ще бъдат по-значими.

2. Ще бъде установена връзка между качеството на
системата на братя и сестри и социалните умения на изследваното
дете.

3. В семействата с деца със специални нужди съществува
връзка между комуникативните умения на братята и сестрите и
качеството на системата на братя и сестри.

4. Има връзка между сплотеността на семейството и
отношенията между братята и сестрите както в семействата със
специални потребности, така и в тези без специални потребности.

В параграфа „Метод на изследване“ първо са представени
участниците в изследването. В проучването са включени 52
семейства на деца със специални нужди, които участват в дейности
на "Krembo Wings" с поне едно от братята и сестрите си, и 39
семейства с деца, които се развиват нормално. "Krembo Wings" е
израелско младежко движение, което обединява деца и юноши в
общообразователни и специални училища. Движението работи на
базата на убеждението, че всяко дете, независимо от физическото
си състояние или специалните си нужди, има способността и
правото да участва и да се радва на социална дейност. Това участие
може да се осъществи чрез достъп, приспособяване и творчество.

В изследването участват майките и едно от здравите деца в
семейството. Братята и сестрите на деца със специални нужди,
които имат следните увреждания: 13 - проблеми с умственото
развитие, 23 - церебрална парализа, 11 - аутизъм, 4 - хронично
заболяване и 4 - синдром на Даун. Някои от децата имат
едновременно две или три разстройства.
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Таблица 2.1 описва разпределението на майките в двете
групи по демографски променливи. Възрастта на майките в
семействата на деца със специални нужди варира от 36 до 56
години (M=45, SD=4,34), а възрастта на майките в семействата на
здрави деца варира от 36 до 50 години (M=42,64, SD=3,32). В
семействата на деца със специални потребности възрастта на
детето, което има специални потребности, варира от 7 до 21 години
(M=13,67, SD=3,5). Възрастта на братчето или сестричето на детето,
за което са попълнени въпросниците на майката и което самото е
попълнило въпросник в семействата на деца със специални нужди, е
средно 11,23 (SD=2,54). В семействата на здрави деца средната
възраст на децата, за които са попълнени въпросници и които сами
са попълнили един от въпросниците, е 12,0167 (стандартно
отклонение 2,83), а възрастта на братята и сестрите, чиито
взаимоотношения са били във фокуса на изследването, е 11,03
(стандартно отклонение от 2,08).

Таблица 2.1: Разпределение на демографските променливи в
семействата на деца със специални нужди и в контролната група

Семейства на деца

със специални нужди

Семейства на здрави

деца

Честота Процент Честота Процент

М
ес

то
ж

ит
ел

ст
во

Север 10 19.2% 1 2.6%

Център 28 53.8% 4 10.3%

Йерусалим 4 7.7% 31 82.1%

Юг 10 19.2% 1 2.6%

Ре
л

иг
и

оз
н

ос
тСекуларност 30 57.7% 34 87.2%
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Традиционен 12 23.1% 5 12.8%

Религиозен 9 17.3%

С
ем

ей
но

 п
ол

ож
ен

ие

Семеен 45 86.5% 34 89.7%

Разведен 5 9.6% 2 5.1%

Самотен 1 1.9% 1 2.6%

Друго 1 1.9% 1 2.6%

О
бр

аз
ов

ан
ие

Гимназия 6 11.5% 1 2.6%

Професионално 12 23.1% 1 2.6%

Бакалавър 24 46.2% 14 35.9%

Магисър 9 17.3% 22 56.4%

Доктор 1 1.9% 1 2.6%

О
бр

аз
ов

ан
ие

 н
а 

па
рт

нь
ор

Гимназия 1 1.9% 5 12.8%

Професионално 13 25.0% 6 15.4%

Бакалавър 12 23.1% 18 46.2%

Магисър 15 28.8% 6 15.4%

Доктор 0 2 5.1%
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Ра
бо

та
Пълно работно

време

плюс

5 9.6% 8 20.5%

75-100% 20 38.5% 21 53.8%

50-75% 12 23.1% 5 12.8%

По-малко от

50%
4 7.7% 2 5.1%

Временно

безработен
10 19.2% 3 7.7%

Вторият подпараграф представя изследователския процес.
Изследваните семейства са идентифицирани чрез "Krembo Wings".
На първия етап е създаден контакт с майките на участниците,
съгласно списък, получен от движението, за да се проучи дали те са
готови да участват в изследването.

Над 150 майки са дали съгласието си да участват в
проучването по време на тези разговори, а 100 от тях се съгласяват
да получат въпросници по пощата. Въпреки това само две майки и
техните здрави деца попълниха напълно въпросниците. Подобен
процес беше предприет и със списъка, отворен за всички видове
увреждания на участниците. Само осем от тях попълниха
въпросниците в действителност.

Следващият етап включва създаване на компютъризирана
станция в хотел, в който семействата са отседнали по време на
ваканция, организирана от "Krembo Wings" в северната част на
страната. Тази процедура доведе до участието на 28 майки и
техните деца. Допълнителни четири майки и техните деца бяха
идентифицирани чрез лично познанство с управителя на "Krembo".
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Три майки, които участваха в проучването, започнаха да
попълват въпросниците, но спряха по средата, очевидно поради
обема на въпросника. Майките на здрави деца бяха
идентифицирани чрез приятели и познати във Facebook.

С изключение на осем въпросника, които бяха попълнени на
ръка от майките по време на годишната семейна ваканция,
организирана от движението "Krembo Wings" в община Хиспин в
северната част на страната, останалите въпросници бяха попълнени
онлайн чрез компютър..

Преди да попълнят въпросника ръчно или онлайн, всички
майки попълниха и формуляр за информирано съгласие. Те
потвърдиха участието си в проучването, преди да започнат процеса

Майките попълниха въпросника за около 30 минути.
Здравите деца от двете групи се справиха за около 5-7 минути (те
попълват само въпросника за социални умения).

Последният подпараграф се занимава с Изследователския
инструментариум. В рамките на проучването са използвани
следните въпросници:

Опис на поведението на братята и сестрите

Опис на поведението на братята и сестрите е преведен на
иврит от Yechezkeli (2014). Въпросникът включва 32 твърдения,
които се отнасят до шестте основни измерения: общуване (6
твърдения), емпатия (6 твърдения), учене (4 твърдения),
съперничество (7 твърдения), агресия (5 твърдения) и игнориране (5
твърдения). Родителят е помолен да оцени честотата на
поведението между братята и сестрите по петстепенна скала на
Ликерт.

Оценка на социалните умения при младежи на Матсън (MESSY)

Matson, Rotatori и Helsel (1983 г.) са автори на този
въпросник, който е преведен на иврит от англоговорящ и след това
отново на английски от изследователя, за да се сравни преводът с
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оригинала. Въпросникът е разработен за оценка на социалните
умения на децата на възраст между 4 и 18 години чрез наблюдение
на тяхното адаптивно и неадаптивно поведение. Въпросникът
съдържа 62 елемента, а здравото дете е помолено да оцени всеки
елемент по скалата на Ликерт от 1 (категорично не) до 5
(изключително много) въз основа на това, доколко изречението
точно го описва.

Беше изчислен резултат за всяка скала - адаптивно
поведение (например "Помагам на приятел в беда") и неадаптивно
поведение (например "Ядосвам се или ревнувам, когато някой друг
успее") - чрез сумиране на точките.

Скала за оценка на адаптивност и сплотеност в семейството

Olson е автор на въпросника през 1979 г., а Teichman and
Navon го превеждат на иврит през 1990 г. Въпросникът съдържа
двадесет елемента и оценява две измерения: семейна сплотеност и
адаптация към промените. Родителите са помолени да оценят
точността на изречението при описанието на тяхното семейство по
скалата на Ликерт от 1 (рядко) до 5 (почти винаги).

Система за оценка на адаптивното поведение, второ издание,
ABAS-II

Този въпросник е изведен от системата за оценка на
адаптивното поведение на Harrison and Oakland (2003 г.), която е
разработена за оценка на ежедневните практики и умения,
необходими за посрещане на изискванията на средата. ABAS-II
осигурява цялостна оценка, която е съобразена с възрастта и се
основава на националните стандарти. Тя е преведена на иврит и
валидирана в Израел в сътрудничество с Министерството на
благосъстоянието и социалните услуги. Той предоставя
информация за уменията за приспособяване на лицата от раждането
до 21-годишна възраст. Скалата, използвана в това проучване, е
една от уменията за общуване и включва 24 елемента.
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Третата глава „Резултати от изследването“ представя
получената информация в съответсвие със заложените хипотези.

Първият параграф е „Сравнение между семействата на
деца със специални нужди и контролната група по отношение
на качеството на отношенията между братята и сестрите“.
Първата изследователска хипотеза е: качеството на общуването,
ангажираността и емпатията в отношенията между братята и
сестрите ще бъде по-ниско в семействата с деца със специални
потребности, отколкото в семействата без деца със специални
потребности. Съперничеството, агресията и игнорирането обаче ще
бъдат по-значими. За да се провери тази хипотеза, бяха извършени
серия от t-тестове. Оказа се обаче, че съперничеството между
братята и сестрите и агресията бяха по-значими сред децата със
специални нужди, отколкото сред здравите деца. Тази хипотеза
беше частично потвърдена. Визуализацията на статистическия
анализ, сравняващ параметрите на общуване, емпатия, участие,
съперничество, агресия и игнориране между братята и сестрите
сред семействата на деца със специални нужди с контролните, е
представена на фигура 3.1
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Фиг. 3.1 Качествено представяне на статистическия анализ на
различни параметри по отношение на качеството на
отношенията между братята и сестрите.

Вторият параграф е „Корелация между качеството на
отношенията между братята и сестрите и социалните им
умения“. Втората изследователска хипотеза е: ще бъде установена
връзка между качеството на системата на братя и сестри и
социалните умения на изследваното дете. За да се провери тази
хипотеза, бяха изчислени корелациите на Пирсън между всяко
измерение на качеството на системата от братя и сестри и
адаптивните и неадаптивни социални умения на здравото дете,
върху което е проведено изследването - поотделно за всяка група.
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И в двете групи се предвижда положителна корелация
между добротата, ангажираността и емпатията на братята и
сестрите на детето и неговото адаптивно социално поведение. По-
голямата част от корелациите между двете групи индекси не бяха
статистически значими. В семействата с деца със специални нужди
беше открита статистически значима отрицателна корелация между
обучението в отношенията между братята и сестрите и адаптивното
социално поведение на здравото дете.

Втората част на тази хипотеза е: има отрицателна корелация
между агресията, съперничеството и игнорирането на детето към
брат или сестра и адаптивното му социално поведение в двете
групи. По-голямата част от корелациите между показателите не
бяха статистически значими между двете групи. При децата от
семейства със специални нужди беше открита обратна корелация,
когато агресията в отношенията с братята и сестрите беше
положително свързана с адаптивното социално поведение.

Третият компонент на тази хипотеза е отрицателната
корелация между добротата, ангажираността и емпатията на детето
към неговия брат или сестра и неадаптивното му социално
поведение в двете групи деца. Тази хипотеза не се потвърди - не
бяха открити статистически значими корелации между
показателите на двете групи.

Четвъртият компонент на тази хипотеза е: откриване на
положителна корелация между агресията, съперничеството и
игнорирането на (здравото) изследваното дете към неговия брат или
сестра (който има разстройство в развитието) и неговото
неадаптивно социално поведение в семейства с деца със специални
нужди. Предполага се, че тази корелация е по-слаба в семействата
със здрави деца. Тази хипотеза не беше потвърдена – и за двете
групи.

Качественото представяне на корелациите между качеството
на системата от взаимоотношения между братята и сестрите и
социалните умения на здравото дете в семействата на деца със
специални потребности, разгледани в този раздел, е представено на
фигура 3.2
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Фиг. 3.2 Качествено представяне на корелациите на Пирсън
между качеството на системата от взаимоотношения между
братята и сестрите и социалните умения на здравото дете в
семейства на деца със специални нужди

Третият параграф е „Корелация между социалните
умения на детето със специални нужди и системата от
взаимоотношения между братята и сестрите“. Третата
изследователска хипотеза е: в семействата с деца със специални
нужди съществува връзка между комуникативните умения на
братята и сестрите и качеството на системата на братя и сестри. За
да се провери тази хипотеза, бяха изчислени корелациите на Пирсън
между показателите на системата от взаимоотношения и уменията
за общуване на детето.

Втората част на третата изследователска хипотеза е:
комуникативните умения на брат или сестра на дете с разстройство
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в развитието ще действат като модератор в корелацията между
качеството на системата от отношения и неговите социални умения.
За да се провери тази хипотеза, бяха проведени два йерархични
регресионни анализа, първо с данни от семейства на деца със
специални нужди, като зависимата променлива бяха адаптивни или
неадаптивни социални умения.

Тези анализи бяха повторени с пълната извадка от всички
участници в изследването, за да се види дали комуникационните
умения се различават между двете групи.

Фиг. 3.3 Качествено представяне на линейната регресия между
социалните умения на детето със специални нужди и системата
от отношения между братята и сестрите
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Фиг. 3.4 Качествено представяне на линейната регресия между
социалните умения и системата от отношения между братята и
сестрите в контролната група

Четвъртият параграф е „Корелация между сплотеността
на семейството и системата от отношения между братята и
сестрите“. Четвъртата изследователска хипотеза е: има връзка
между сплотеността на семейството и отношенията между братята
и сестрите както в семействата със специални потребности, така и в
тези без специални потребности. За да се провери това, бяха
изчислени корелациите на Пирсън за всяка група.
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Първата част на четвъртата изследователска хипотеза
предвижда положителна корелация между сплотеността на
семейството и добротата, ангажираността и съпричастността на
здравото дете към неговия брат или сестра и в двете групи
семейства. Беше установена незначителна отрицателна корелация
между сплотеността на семейството, емпатията и ученето на
братята и сестрите, което потвърди тази хипотеза.

Фиг. 3.5 Качествено представяне на взаимовръзката между
сплотеността на семейството и системата от отношения между
братята и сестрите

Втората част на четвъртата изследователска хипотеза
предвиждаше, че и в двете групи ще има отрицателна корелация
между сплотеността на семейството и агресията, съперничеството и
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игнорирането на братята и сестрите. Тази хипотеза не се потвърди
при двата типа семейства. Съществува статистически значима
положителна корелация между сплотеността на семейството и
агресията на братята и сестрите в семействата на деца със
специални нужди.

Фиг. 3.6 Качествено представяне на корелацията между
сплотеността на семейството и други параметри в двете групи.

Последната, четвърта част на дисертационния труд е
„Дискусия“.

Целта на това изследване е да се проучи връзката между
социалните умения на здравото дете и качеството на системата му
от взаимоотношения с неговия брат или сестра, които имат
разстройство в развитието, както и степента, в която
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комуникативните умения и сплотеността на семейството на брат
или сестра със специални нужди ще опосредстват тази връзка. За да
се отговори на тези въпроси, бяха събрани данни от семейства със и
без деца със специални потребности.

Настоящото проучване установи, че когато единият брат или
сестра има специални нужди, а другият е здрав, отношенията между
тях се характеризират с повече съперничество и агресия, отколкото
между здравите братя и сестри. Едно от възможните обяснения за
повишеното ниво на агресия в отношенията между братята и
сестрите, когато единият от тях е със специални потребности, са
комуникативните нарушения на детето с увреждания, които се
свързват с агресия в отношенията между братята и сестрите.

Въпреки това не са открити разлики в позитивните или
игнориращите аспекти на двата вида системи за отношения между
братя и сестри. Установено е, че сплотеността на семейството е в
отрицателна корелация с емпатията и ученето в системата на
отношения между братята и сестрите и в положителна корелация с
агресията в семействата с деца със специални нужди, но е
установена силна корелация с трите положителни показателя на
системата на отношенията между братята и сестрите (общуване,
емпатия и учене).

Като цяло се оказва, че за здравите деца, живеещи с брат или
сестра със специални потребности, домашната среда и системата от
взаимоотношения с брат или сестра и родителите са сложни и
изискват компромис, за да отговорят на нуждите и на двете деца.

Начинът, по който е проведено изследването - майката, а не
детето, попълва въпросника за качеството на отношенията между
братята и сестрите - разкрива нейните възприятия за отношенията и
може би дори скрита критика към поведението на здравото дете.
Този изследователски подход може да е увеличил възприеманата
агресивност в семейната система, но е показал очакванията на
майките към техните здрави деца.

Предвид тези констатации е от изключителна важност да се
провеждат семейни интервенции в помощ на здравите деца в
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семейството и да се помогне на родителите да разберат по-добре
нуждите и желанията на децата си. Пряката намеса при здравото
дете може да му помогне да подобри приспособяването си.

То обаче може да предизвика и по-енергична съпротива и
трудности при приемането на по-малко внимание от страна на
родителите - както и установихме, след като здрави деца са
участвали в заниманията "Krembo Wings". Детето ще приеме
дългосрочна помощ, която ще подобри адаптацията му и системата
му на взаимоотношения с братята и сестрите и родителите му, ако
се извършва по семеен и системен начин.

Вторият значим извод от настоящото изследване е
отрицателната корелация между обучението в системата на
взаимоотношенията между братята и сестрите, когато единият от
тях има специални потребности, и адаптивното социално поведение
на здравото дете и положителната корелация между агресията и
това поведение.

Както беше описано по-горе, поради разстройство в
развитието или заболяване на един от братята и сестрите, здравите
деца ще търсят среда или други алтернативни рамки, в които да
развиват своите социални умения. Когато те са адаптивни, както в
настоящото научно изследване, в което здравите деца участват в
дейностите на Krembo с деца като тях, които живеят заедно с братя
и сестри със специални нужди, те ще развият положително
социално поведение.

Може да се предположи, че в същата степен тези деца могат
да попаднат в среда с други деца, които изразяват негативно и
проблемно поведение, и тогава те ще изразят повече неадаптивно
поведение, но в настоящия случай ситуацията не е бе такава.

Тъй като качеството на система между братя и сестри и
социалното поведение на здравото дете не са свързани, социалната
среда оказва влияние върху социалното поведение на детето. С
оглед на това откритие изглежда изключително важно да се осигури
на здравите деца в тези семейства подкрепяща социална рамка, като
например "Krembo Wings", където те могат да споделят живота си с
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братята и сестрите си с увреждания и да развиват адаптивни
социални умения. Неспособни да научат и практикуват тези
поведения у дома, те се нуждаят от рамка, която да балансира
проблемните негативни поведения, на които могат да бъдат
изложени от братята и сестрите си.

IV. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА
1. Направена е систематизация на основни теории и

изследователски перспективи за системата на отношенията
между братята и сестрите, когато единият тях има
специални нужди, а другият е здрав.

2. Резултатите от цялостното изследване запълват
съществуващ дефицит в изследванията на социалните
умения и социалното поведение на здраво дете, което е част
от семейство с дете със специални нужди.

3. Резултатите от емпиричното изследване разкриват, че
системата на отношенията между братята и сестрите, когато
единият има специални нужди е по-конкурентна и
агресивна, отколкото когато и двете деца са здрави.
Установена е отрицателната корелация между обучението в
отношенията между братята и сестрите, когато единият от
тях има специални нужди, и адаптивното социално
поведение на здравото дете, както и положителната
корелация между агресията и това поведение.

4. Резултатите от емпиричното изследване показват, че
семейната сплотеност е в отрицателна корелация с
емпатията и ученето в системата на отношенията между
братята и сестрите и в положителна корелация с агресията в
семействата с деца със специални нужди, но е в силна
корелация с трите положителни показателя на системата на
отношенията между братята и сестрите (приятелство,
емпатия и учене).

5. Семейните интервенции за подпомагане на здравите деца в
семействата имат решаващ характер. Вниманието към
здравото дете може да допринесе за неговото развитие и да
подобри адаптацията му. Освен това тя предоставя на
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родителите инструменти, за да осъзнаят своите нужди и
желания.

6. Практико-приложната значимост се изразява в
предложените конкретни препоръки за осигуряване на
подкрепяща социална рамка на здравите деца в семействата.

V. ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИЯТА
1. Bar, S. RELATIONS BETWEEN SIBLINGS WHEN ONE

HAS A DEVELOPMENTAL DISABILITY /
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СИБЛИНГИ КОГАТО
ЕДИНИЯТ ИМА ЗАТРУДНЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО В//
e-Journal VFU 15/ 2021 ISSN 1313-7514

2. Bar, S. RESEARCH PROCESS AND INSTRUMENTS IN
STUDYING RELATIONSHIP BETWEEN A HEALTHY
CHILD AND HIS/HER DEVELOPMENTALLY
DISABLED SIBLING / ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕС
И ИНСТРУМЕНТИ В ИЗУЧАВАНЕТО НА
ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЗДРАВО ДЕТЕ И
НЕГОВИТЕ /НЕЙНИТЕ СИБЛИНГИ С УВРЕЖДАНИЯ
В РАЗВИТИЕТО В// e-Journal VFU 15/ 2021 ISSN 1313-
7514

3. Bar, S. RELATIONSHIPS BETWEEN SIBLINGS –
INFLUENCES OF THE SYSTEM / ВРЪЗКИ МЕЖДУ
ДЕЦАТА В СЕМЕЙСТВОТО - ВЛИЯНИЯ НА
СИСТЕМАТА В// e-Journal VFU 15/ 2021 ISSN 1313-
7514


