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Предисловие
1
  

Изследването „Обучение в социални умения на деца в поведенчески проблеми, 

настанени във ВУИ, СПИ и кризисни центрове” разработва две наглед независими 

теми. Първата разглежда рисковите фактори за развитие на поведенчески нарушения  

при деца, характеристиките на тези деца и съпътстващите състояния, определящи 

тежестта на протичане. Вторият тематичен кръг е представен от психосоциалните 

интервенции, които са прилагани за намаляване на негативните прояви. Релацията 

между двете е проследена чрез взаимната обусловеност на съотношението тежест на 

протичане на нарушението и ефективността на обучението в социални умения чрез 

приложения метод „Ментална карта” при деца с поведенчески проблеми, настанени 

във ВУИ, СПИ и кризисни центрове. 

 УВОД 

Установената тясна връзка между поведенческите нарушения в детството и 

трайните модели на поведенчески разстройства в юношеска възраст, антисоциалното 

личностово разстройство, противообществените прояви и честата коморбидност с 

тревожни, депресивни разстройства и зависимости в зряла възраст, прави социалната 

значимост на тези проблеми твърде висока. 40 % от осем годишните деца, 

диагностицирани с поведенческо разстройство, стават правонарушители в юношеска 

възраст, а повече от правонарушителите – юноши са имали поведенчески проблеми 

като деца по (Richardson, J., Joughin, С., 2002, 47). Приблизително 90 % от осъдените 

за тежки престъпления срещу личността като деца са отговаряли на критериите за 

поведенческо разстройство. В общия случай антисоциалното поведение има начало в 

детството, проявява се в пубертета с извършване на разнообразие от противоправни 

актове и ескалира в зряла възраст с тежки престъпления срещу личността.  

В България изглежда най-тежката степен на прояви и протичане се установява 

при децата с поведенчески проблеми, настанени в поправителния дом в с. 

Бойчиновци, във Възпитателните училища – интернати (ВУИ), Социално-

педагогическите интернати (СПИ) и кризисните центрове. Това са децата, които имат 

и най-категорична потребност от психосоциални интервенции. 

В седемте обекта за деца с девиантно поведение – четири Възпитателни 

училища-интернати (ВУИ) и три Социално-педагогически интернати (СПИ) средно 

годишно са настанявани около 260 деца, като съотношението е 200 момчета към 60 

момичета (данните са към 2013 г. от Доклад на ДАЗД). В същия доклад, по повод на 

извършена проверка във връзка със сигнали в тези интернати се посочва: „Въпреки 

въведените правила и програми за корекционно-възпитателна работа в голяма част от 

интернатите не се установи провеждането на целенасочена работа с учениците, както 

и отчитане на постигнати резултати. Индивидуалните планове за работа не са 

разработени съобразно особеностите на всеки ученик и не е формулирана основната 

цел, която е необходимо да бъде постигната при реализирането им. Не са заложени 

дейности, осигуряващи възможност и подкрепящи общуването на ученика със 

семейството и близките. Индивидуалните планове не се преразглеждат и актуализират 

периодично за всички деца. За голяма част от децата плановете не се съгласуват с 

всички, посочени за отговорни за изпълнение на дейности по тях. Не се съгласуват и с 

МКБППМН, с родители…” 

                                                 
1
 (съществува само в автореферата) 
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Пътят на развитие на проблемното поведение е различен при всяко дете и 

тясно свързан, както с биологичните му заложби, така и с реакциите и поведението на 

околните – родителските практики, средата на връстниците и действията на 

институциите, ангажирани с децата с поведенчески проблеми.  

Социалната компетентност и емоционалната интелигентност са предпоставки 

за успешно справяне в живота. Социалните умения се отнасят до „положителни 

умения, които са поне минимално приемливи според обществените норми и които не 

нанасят вреда за другите. Те изключват експлоататорски, защитни, или агресивни 

"умения", които носят индивидуална полза” (Combs, H. L., Slaby, D. A., 1977, 173). 

Положителните социални умения, които са от взаимна полза, включват способността 

да се общува, да се дава и получава отрицателна обратна връзка, да се преговаря, да се 

управлява гнева и да се решават проблеми. Децата, при които има дефицит на тези 

основни умения и дефицити в начина, по който използват и интерпретират социалната 

информация, за да отговорят на проблемни социални взаимоотношения, извършват 

противонормативни действия в социалния контекст и имат сериозни затруднения във 

функционирането.  

Децата с поведенчески проблеми, настанени във ВУИ, СПИ и кризисни 

центрове, много често растат в среда, характеризираща се като бедна на социална 

стимулация и липса на интерперсонални ресурси. Целенасоченото обучение е 

основано на идеята, че подобряването на социалните умения при деца с поведенчески 

проблеми и способността им да генерират нормативни решения на социални 

проблеми.  

Подобряването на социалните умения сред децата, с поведенчески проблеми е 

от нарастващо значение не само за социалните служби, а за цялото общество и е 

основна мотивация за изследванията в тази сфера и по-специално прилагането на 

ефективни психосоциални интервенции при деца, настанени във Възпитателни 

училища-интернати, Социално-педагогически интернати и кризисни центрове. 

Всички изложени данни, както и факта, че в Р България няма до момента проучване 

проведено по критериите на международните класификатори на болестите и 

претенции за репрезентативност, оценяващо прилагането на метод за обучение в 

социални умения, използвайки ментална карта при деца с поведенчески проблеми, 

настанени във ВУИ, СПИ и кризисни центрове, показват актуалността и социалната 

значимост на проблема.  

Целта на дисертационния труд е да се провери какъв е ефекта от прилагане на 

обучение в социални умения чрез използване на ментална карта при деца, настанени 

във Възпитателни училища-интернати, Социално-педагогически интернати и 

кризисни центрове и до колко той е обусловен от тежестта на поведенческите 

проблеми и съпътстваща психопатология – ранно начало на проблемното поведение, 

съпътстващи депресия, тревожност, употреба на субстанции и прояви на агресия.  

  В първа глава на дисертационния труд се представя същността на 

поведенческото разстройство: прави се преглед на рисковите фактори за развитието 

му, критериите за оценка и коморбидността с други разстройства. Акцент се поставя 

върху социалното функциониране и дефицитите на социални умения при деца с 

поведенческо разстройство. Отделено е внимание на психосоциалните интервенции 

при деца с поведенчески проблеми. Представени са ранните интервенции и 

програмите за деца, базирани в общността. Във фокуса е и обучението за решаване на 

проблеми при  деца с  поведенчески нарушения. 

Във втора глава са представени етапите на изследването, целта, задачите, 

хипотезите, както и инструментите за изследване на тревожност, депресия и агресия. 

Специално внимание е отделено на модела за обучение в решаване на проблеми – 
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ментална карта. Разгледани са основните характеристики на участниците в 

емпиричното изследване - деца, настанени във ВУИ, СПИ и кризисни центрове, в 

ситуация на задържане след бягство от институцията.  

Резултатите от приложените статистически анализи на данните от проведеното 

емпирично изследване са представени в трета глава. 

Изводите от емпиричното изследване са в основата на ориентациите за 

обучение в социални умения на деца с поведенчески проблеми, настанени във ВУИ, 

СПИ и кризисни центрове.   

ГЛАВА ПЪРВА  АКТУАЛНОСТ И ОБОСНОВКА ЗА ИЗБОР НА ПРОБЛЕМА 

1.1. РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОВЕДЕНЧЕСКИ 

ПРОБЛЕМИ  

Изясняването на генезиса на поведенческите проблеми е от особено значение 

за ефективността на психосоциалната работа с детето. Представени най-

дискутираните в научната литература теории и изследвания, свързани с факторите за 

възникване на поведенчески проблеми, което има и чисто практическо приложение – 

извеждане на конкретните рисковите фактори за всяко дете, включването им в анализа 

на данните, оценка на кумулативния им ефект и определяне на степента на тежест на 

проблемните нарушения.  

В дисертационния труд са изведени данни за болестността и са очертани 

рисковите фактори за възникването му. DSM-IV-TR (2000) представя болестност за 

момчета 6 % - 10 % и за момичета – 2 % - 9 %. Редица автори посочват значително 

по-висока честота на поведенческите проблеми сред юношите, в сравнение с по-

малките деца (Esser, G., Schmidt, M. H., Woerner, W., 1990, 246; Offord, D. R., Boyle, M. 

H., Szatmari, P., 1987, 832). 

Поведенческото разстройство е съвкупност от поведения, които не се появяват 

изведнъж в края на детството или ранното юношество, нито са свързани с едно 

събитие в живота на детето. Ретроспективно може да се наблюдава модел на 

хронично неадаптивно поведение, започващ в ранна детска възраст, с 

разпознаваеми рисковите фактори.  

Общата хипотеза е, че съществува множествен модел на развитие на 

поведенческите проблеми (Wootton, J. M., Frick, P. J., Shelton, K. K., Silverthorn, P., 

1997, 297). Рисковите фактори по отношение на поведенческото разстройство 

обикновено се разглеждат по отношение на детето, семейството, образователната и 

референтната среда или индивидуални рискови фактори, фамилни рискови фактори 

и извънфамилни рискови фактори. 

Извънфамилните рискови фактори се свързват с фактори на макросредата. 

Според R. K. Merton причина за поведенческите проблеми е разминаването между 

целите и социално-одобряваните средства за осъществяването на тези цели 

(Merton, R. K., 1968, 87).  

Ценностната система и поведенческите модели, практикувани в референтната 

среда на детето, са особено мощен фактор за пораждане и затвърждаване на 

отклонения в неговото поведение. Референтна група с антисоциално поведение е 

важен предиктор за персистиране на поведенческите проблеми (Lisak, D., Hopper, 

J., Song, P., 1996, 735; Patterson, G. R., Reid, J. B., Dishion, T. J., 1992, 49; Eisenberg, N., 

Fabes, R. A., Nyman, M., Bernzweig, J., Pinulas, A., 1994, 143).  
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При настаняване на деца с поведенчески проблеми в корекционни 

институции (ВУИ, СПИ и кризисни центрове) сближаването с сходна група деца 

е обективно обусловено. 
С особено внимание е анализирана и ролята на семейството. Семейството на 

детето е един от най-мощните средови фактори, допринасящи за развитието на 

поведенческо разстройство, стартиращ влиянието си още с раждането и продължаващ 

въздействието си през детството и юношеството. Неглижирането и насилието над 

детето са два от най-значимите фактори за предсказване на поведенчески проблеми и 

по-късно антисоциално поведение. Децата, които са преживели малтретиране или 

изоставяне имат с 50 % повишен риск от ангажиране в по-късна възраст с 

противоправна дейност (Weiler, L., Widom, C. S., 1996, 262). Връзката между 

насилие и поведенчески проблеми при детето са потвърдени и от D. J. West и D. P. 

Farrington (West, D. J., Farrington D. P 1973, 165-171), както и в мета-анализ на Buehler 

C., Benson, M. J., Gerard, J. M. (Buehler, C., Benson, M. J., Gerard, J. M., 2006, 274). 

Насилието в семейството вреди на социализацията, независимо дали е пряко 

(конкретизирано върху самото дете) или непряко (практикувано в семейния контекст 

срещу член на семейството или цялото семейство и съпреживявано от детето). И в 

двата случая инструменталната агресия (физическо насилие) се заучава и формира 

агресивен стил на поведение (Haapasalo, J., Pokela, E., 1999, 113).  

Една от най-обсъжданите етиологични причини, когато се касае за психични и 

поведенчески разстройства е генетичната предразположеност (Moffitt, T. E., 1993, 

683; Moffitt, T. E., 2005, 548; Larmar, S. A., Gatfield, T., 2006, 22). Изследователи 

заключават, че високият генетичен риск се свързва с поведенческо нарушение с 

ранно начало, антисоциално поведение, независимо от времето и ситуациите, 

импулсивна агресия, ранна и тежка алкохолна и други злоупотреби (Moffitt, T. E., 

Caspi, A., Harrington, H., Milne, B. J., 2002, 184). Рисковите фактори за 

поведенческите нарушения при деца имат произход в детството. Механизмите 

на причинно-следствените отношения, свързващи тези рискови фактори с 

противообществени резултати са установени и основният смисъл е 

интервенциите да са насочени към ключовите рискови фактори, на които би 

могло да се повлияе.  

 

1.2  ОЦЕНКА И ДИАГНОСТИЧНИ КРИТЕРИИ 

В следващите три рубрики са обобщени характеристиките на децата с 

поведенчески нарушения и диагностичните критерии за поведенческо разстройство. 

От представените методи и критерии за изследователската цел ще бъде използван 

американския класификатор DSM-IV-TR, който се припокрива с МКБ-10, но има ясно 

структуриран вид, подходящ за такъв тип изследване. Напълно е съответстващ за 

поставената тема на проучване, приложим е в българските условия и при 

формулираните участници в изследването.  

Според Gresham и кол. (1999) в зависимост от своята проява проблемните 

поведения в детска възраст могат да се разделят на две големи групи: 

екстернализирани и интернализирани поведения. Екстернализираните поведения се 

характеризират със стил, насочен навън и могат да имат вид на прояви на агресия, 

импулсивност, насилие и неподчинение. Интернализираните поведения се описват 

като насочени „навътре”, типични са за инхибирания стил и се представят като 

отдръпване, самотност, депресивност, тревожност. L. Jianghong (2004) подчертава, че 

тази дихотомия е условна и не може напълно да обясни и да представи поведението на 

детето в една или друга посока, напр. много деца с агресивно поведение преживяват 

тревожност, а децата с депресия могат да експресират поведенчески проблеми, 
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насочени навън (Jianghong, L., 2004, 34). За Jianghong (2004) терминът 

“екстернализирани поведенчески проблеми” и “антисоциален” са почти синоними, но 

много често названието „екстернализирани поведенчески проблеми” се използва за 

обозначаване на по-малко тежки и по-малко разрушителни поведения (Jianghong, L., 

2004, 63). 

Терминология: В опитите да се опишат феномени и прояви, свързани с 

нанасяне на вреда на други хора (личността или собствеността им), се използват 

множество термини - антисоциално поведение, поведенчески нарушения, 

поведенчески проблеми, отклоняващо се поведение, поведенческо разстройство, 

девиантно поведение, делинквентно поведение, противоправно поведение, деца с 

поведение в конфликт със закона, деца в риск, агресия, насилие, екстернализирани 

проблемни поведения. Според P. H. Tolan, N. G. Guerra и P. C. Kendall, 

„Антисоциално поведение“ е термин, който се въвежда като концепция, 

покриваща голям обем от наказуеми и ненаказуеми, прикрити и открити 

поведения, включени в горепосочените названия (Tolan, P. H., Guerra, N. G., Kendall, 

P. C., 1995, 581). 

В дисертационния труд в зависимост от контекста по-горните термини ще се 

използват взаимозаменяемо, тъй като изследваните деца с поведенчески проблеми и 

разстройство, настанени във ВУИ, СПИ и кризисни центрове, са демонстрирали 

противоправно и антисоциално поведение.  

В DSM-IV-TR (2000) за дефиниране на диагнозата разстройство на 

поведението се изисква наличие в продължение на последните 12 месеца на три или 

повече от следните критерии, като поне един от тях трябва да е валиден през 

последните 6 месеца:  

Агресия към хора и животни: 
(1) често малтретира, заплашва или потиска другите; 

(2) често предизвиква сбивания; 

(3) използвал е оръжие, което може да нанесе сериозни телесни повреди на 

другите /напр. бейзболна бухалка, тухла, счупена бутилка, нож, огнестрелно 

оръжие/; 

(4) наранявал е хора, физически, с жестокост; 

(5) наранявал е животни с физическа жестокост; 

(6) извършвал е кражби с пряк контакт с жертвата /напр. обир на улицата, 

джебчийство, грабеж или въоръжен грабеж/; 

(7) насилвал е сексуално; 

Унищожаване на собственост: 
(8) занимавал се е нарочно с подпалвачество с намерението да нанесе сериозни 

щети; 

(9) нарочно е унищожавал чужда собственост /по друг начин освен чрез 

палежи/; 

Измами или кражби: 
(10)  влязъл е с взлом в нечия чужда къща, сграда или автомобил; 

(11)  често лъже, за да получи материални придобивки или услуги, или да 

избегне задължения (т.е. да “заблуди” другите); 

(12)  извършител е на кражби на ценни предмети, без да влиза в пряк контакт с 

жертвата (напр. кражби от магазин, но без взлом; фалшифициране); 

Тежки нарушения на правила: 
(13)  често остава навън до късно през нощта, въпреки родителските забрани, 

като започва на възраст под 13 години; 
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(14)  поне две бягства от дома на родителите или попечителите с преспиване на 

друго място (или еднократно бягство, но със завръщане след по-дълъг период); 

(15)  чести бягства от училище, които започват преди 13-годишна възраст. 

DSM-IV (1994) разглежда два типа поведение, не толкова по отношение на 

разлика в симптомите, колкото във връзка с началото на проявите. Първият тип е с 

начало в детството, дефиниран като три или повече от критериите за последната 

година, като най-малко един от тях е бил с начало преди 10-годишна възраст. 

Вторият тип е с начало в юношеството, дефиниран по контрааргумент като 

„липса на признаци, преди 10-годишна възраст”. Това разделение се прави, 

поради определено по-лошата прогноза за децата, чието маладаптивно поведение 

започва рано в живота им (Lewis, D. O., 1996, 564-565). В зависимост от тежестта, 

типовете са леко, средно и тежко по DSM-IV –TR (2000). 

Литературата, отнасяща се до поведенческото разстройство след публикуването 

на DSM - IV през 1994 г. е нараснала значително. За съставянето на DSM-5 (2013) са 

били обсъдени някои важни въпроси, например разглеждането на личностови черти, 

описването на критерии за момичета, извеждането на ограничен само в детството 

подтип. Независимо от това, диагностичният протокол за поведенческо разстройство 

не е променен, като добавянето на спецификатор  „с ограничени просоциални 

емоции“ е най-съществената промяна в последната класификационна система.  

 

1.3. ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И АГРЕСИЯ 

Поведенческото разстройство е прототип на детска психиатрична диагноза, 

свързана с агресия. В DSM-IV (1994) 7 от 15-те критерии са описание на 

агресивно поведение. В дисертационния труд е проследена траекторията на 

агресивното поведение във времето и установяват, че високите нива на агресия в 

детството са силен предиктор на делинквентност и антисоциално поведение в по-

късния живот. Според S. B. Campbell (1991) съществува зависимост между ранното 

начало и хода на агресивното поведение и колкото по-рано започне агресията, 

толкова по-вероятно е тя да продължи в периода на развитието (Campbell, S. B., 1991, 

12). 

Отбелязани са различни типологии на агресията по отношение на начина на 

проява, целта и наличието на провокация, дали поведението нарушава 

функционирането или не. O’Connor и кол. (2002) разглежда агресията в детска възраст 

като открита и прикрита (O’Connor, M. J., Shah, B., Whaley, S., Cronin, P., Graham, J., 

Gunderson, B., 2002, 751). Откритата агресия се определя като открита конфронтация 

и акт на физическо нападение напр. побой, дразнене, употреба на оръжия, обвиняване 

на другите, докато прикритата агресия е скрит, потаен, нелегален акт – напр. кражба, 

бягство от дома, бягство от училище, подпалвачество. Подчертана е разликата между 

адаптивната и маладаптивната агресия при децата. При оценката на агресията, трябва 

да се отбележи дали агресията при децата се появява поради индивидуална 

психопатология или „в услуга” на необходимостта от адаптация към изискванията на 

средата.  

Представени са резултати от изследвания, които показват, че стабилни високи 

нива на агресия при деца в предучилищна възраст могат да се установят при около 10 

% от децата, предимно момчета и това са децата с висок риск от развитие на 

поведенческо разстройство в младежка възраст (Станкова, М., 2012, 74). Още по-

демонстративен е процентът при момичетата, които имат поведенчески проблеми към 

16-годишна възраст – между 45 % и 69 % според (Elliott, S. N., Malecki, C. K., 

Demaray, M. K., 2001, 196).  
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1.4. ДЕФИЦИТИ В СОЦИАЛНИТЕ УМЕНИЯ ПРИ ДЕЦА С 

ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ 

В дисертационния труд са с особено внимание са представени дефицитите в 

социалните умения при децата с поведенчески нарушения. Социалните умения на 

децата са точно отражение на социалното им функциониране. Тези умения имат пряко 

и реципрочно въздействие върху тежестта на симптомите и вероятността за рецидиви. 

Децата с тежки и рецидивиращи прояви на проблемно поведение обикновено 

имат неадекватно социално функциониране. Подходящите комуникативни и 

социални умения се придобиват естествено и спонтанно по време на социализирането. 

Много от децата с поведенчески проблеми никога не са били  научени на такива 

междуличностни умения като провеждане на „малък разговор” в социална среда или 

за значението на добрия зрителен контакт по време на разговор. Децата с 

поведенческо разстройство, които проявяват и физическа агресия се различават 

от връстниците си в способността да разчитат по-малко социални послания и да 

насочват избирателно вниманието си към враждебни стимули, както и да 

интерпретират неутрални стимули по враждебен начин. Когато се сблъскат със 

социални проблеми, децата с поведенчески проблеми генерират по-малко решения, 

отколкото децата, които нямат поведенческо разстройство. Проблемното поведение 

възниква, защото децата нямат конструктивни начини да се справят с мислите и 

чувствата си и вместо това прибягват до дисфункционални поведения. По-скоро като 

правило децата с поведенческо разстройство демонстрират дефицити в начина, 

по който използват и интерпретират социалната информация, за да отговорят на 

проблемни социални взаимоотношения, което ги прави податливи към 

агресивни действия в социалния контекст.  

Липсата на гъвкава структура или бедната социална среда, каквито са в 

повечето ВУИ, СПИ и кризисни центрове могат да са също толкова стресови. 

Социалната подкрепа може да редуцира вредните ефекти на стреса върху уязвимостта 

чрез намаляване на вредните ефекти на стреса. Колкото е по-голяма уязвимостта, 

толкова на по-малко стрес трябва да бъде подложено детето, преди развитието на 

симптоматиката. Някои деца са толкова уязвими, че могат да проявяват симптомите 

на проблемно поведение и без въздействие на явни стресори. Ефектите от стресорите 

на средата върху уязвимостта се влияят от уменията за справяне на пациента.  

 

1.5. КОМОРБИДНОСТ (ПРИДРУЖАВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ) 

Аргументация за включване разглеждането на коморбидността при децата с 

поведенчески проблеми е пряко свързана с оценката на актуалното състояние, 

оценката на риска и прогнозата, както и планиране на психосоциалната интервенция. 

От посочените изследвания става ясно, че коморбидността с други психични 

разстройства е висок, което утежнява състоянието и изисква специфично внимание и 

към придружаващата симптоматика при планирането на психосоциалните 

интервенции.  

Представени са изследвания сред младежи с разстройства на настроението, 

които показват повишена склонност към гняв, раздразнителност, враждебност и 

агресия. Такива разстройства, най-вече различни форми на клинична депресия, са 

намерени при около 25 % от децата, обект на правосъдието, според Т. Grisso 

(2008), а около две трети от децата са удовлетворявали критериите за две или повече 

психични разстройства (Grisso, T., 2008, 143–145). 

С особен акцент в дисертационния труд са очертани взаимовръзките между 

депресия, тревожност, употреба на психоактивни вещества и агресия при децата. За 

депресията общопопулярно се мисли като противоположност на агресията. Въпреки 
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това редица изследвания показват, че наличието на депресия повишава риска за обща 

агресия и има сериозни доказателства за връзката между депресия и агресия. 

Депресията като маркер за риска от агресия е възможно да произтича от трети фактор, 

като например генетика, несигурна привързаност, а също и изолация, загубена 

социална подкрепа, повишена употреба на алкохол, импулсивност (Anderson, J. C., 

Williams, S., McGee, R., 1987, 72). Агресията е едно от лицата на депресията и е 

характерна особеност на юношеската депресия.  

Агресията, чиято същност включва действена активност и увреждащ резултат, 

влиза в широкото поле на поведенческото разнообразие (Шишков, А. М., Витанова, 

Н., 2004, 67). За разлика от агресията, която представлява форма на поведение или 

начин на действие, депресията е психично разстройство, което може да включва в 

своята симптоматика автоагресивна или агресивна компонентна без да е 

задължителна за клиничната ѝ картина. В този смисъл и агресията, и депресията са 

едни от характеристиките на трудните деца. Те са свързани с проявата на гняв и 

враждебност. Проведените изследвания показват, че враждебността е най-висока, 

когато е породена от фрустрация в семейството, по-ниска от приятели и познати и 

най-ниска от случайни контакти (Шишков, А., 2000, 42).  

Изглежда определението за депресия при децата позволява при голям процент 

от тях „депресивно настроение” да бъде заместено с „раздразнително настроение”. 

Възрастово обусловени симптоми и различия се наблюдават при депресията - 

избухливостта, гневът и агресията са много по-чести при децата, отколкото при 

възрастните с депресия (Biederman, K. L., Welsh, G. A., 2000, 187; Knox, M., King, C., 

Hanna, G. L., Logan, D., Ghaziuddin, N., 2000, 614). Същите автори посочват, че 87 % 

от депресивните деца и юноши са раздразнителни и избухливи и възможното 

обяснение е, че поради когнитивната си незрялост децата са по-малко склонни да 

назовават вътрешните си преживявания. Децата се представят с повече вина, с 

понижено самочувствие и самооценка и соматични симптоми. Изследването на Plizka, 

Sherman, Barrow и Irick (2000) показва, че 42 % от деца с антисоциално поведение и 

настанени в институция страдат от депресия (Pliszka, S. R., Sherman, J. O., Barrow, 

M. V., Irick, S., 2000, 114). J. Puig-Antich пък заключава, че при изследването на 43 

момчета с голям депресивен епизод 37 % покриват диагностичните критерии за 

поведенческо разстройство, а при 75 % от децата с коморбидност на депресия и 

поведенческо разстройство се установява история на физическо насилие в миналото 

(Puig-Antich, J., 1982, 124). 

Показани са сравнителни изследвания, които заключават, че депресивните деца 

трудно осъществяват социално взаимодействие и притежават по-малко социални 

умения в сравнение с недепресивните (Kazdin, A. E., Esveldt, D. K., French, N. H., 

Unis, A. S., 1987, 77).  

Тревожността е определяна като „безобектен страх“, с тенденция за оттегляне 

и избягване на конфронтация и много проучвания показват, че децата с тревожни 

разстройства са по-малко агресивни от средните стойности за популацията (Grisso, Т., 

2008, 160). Това не е състоянието, което обичайно се свързва с гняв. Редица 

изследвания обаче доказват коморбидност при деца с поведенчески проблеми. T. H. 

Ollendick, L. D. Seligman и А. Т. Butcher, проучват влиянието на съпътстващо 

тревожно разстройство при деца с тежко поведенческо разстройство и заключават, че 

тревожността при деца с екстернализирани поведенчески проблеми, в тежката 

му форма не намалява броя и тежестта на антисоциалните актове (Ollendick, T. 

H., Seligman, L. D., Butcher, A. T., 1999, 569). Според мета-анализ, изготвен от Angold 

и кол. (1999), рискът за развитие на тревожно разстройство е три пъти по-висок 

при деца с поведенческо разстройство, отколкото в контролната група (Angold, A., 
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Costello, E. J., Erkanli, A., 1999, 63-67). Това заключение се потвърждава и от други 

автори (Stadler, C., Kroeger, A., Weyers, P., Grasmann, D., Horschinek, M., Freitag, C., 

Clement, H.-W., 2010, 85). Изследователи съобщават, че делът на съпътстващо 

тревожно разстройство при деца с поведенческо разстройство в общата 

популация е 22 – 33 % и 60 – 75 % в институционализирани популации (Russo, M. 

F., Beidel, D. C., 1994, 215). Коморбидносттта на поведенческо разстройство и 

интернализирани проблеми (тревожност) е по-честа в институциите, отколкото при 

децата в общността (Polier, G. G., Vloet, T. D., Herpertz-Dahlmann, В., Laurens, K. R., 

Hodgins, S., 2012, 35).  

Употребата на психоактивни вещества и злоупотребата с алкохол при 

децата с поведенческо разстройство е често срещана. Има съществени доказателства 

за връзка между употребата на психоактивни вещества и противоправно поведение, 

както и за агресията сред децата, с поведенческо разстройство, злоупотребяващи с 

психоактивни вещества (ПАВ). Между 40 и 50 % от делинквентите деца 

злоупотребяват с ПАВ и около 15 % от неделинквентните деца (Grisso, Т., 2008, 147). 

При деца с депресия или тревожност, в съчетание с употребата на наркотични 

вещества по време на юношеството се увеличава риска от престъпно поведение като 

възрастен, отколкото е рискът само от употребата на ПАВ, пак според същия автор. 

Увеличаването на тежестта на симптомите на поведенческото разстройство 

(съпътстващи тревожност и депресия) се свързват с повишена злоупотреба с 

вещества. 

1.6. ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Систематизирани са представените в научната литература данни и е формирано 

заключението, че липсва един модел на психосоциална интервенция, който да се 

прилага при работа с деца с поведенчески проблеми, настанени в ВУИ, СПИ и кризисни 

центрове, гарантиращ ефективност. Разгледани са базираните на доказателства терапии, 

прилагани при деца с поведенчески проблеми в общността и в институции.  

През последните години в противовес на терапевтичния нихилизъм и 

песимистичните заключения „нищо не работи“, въпросът „какво помага на кого“ 

остава отворен и усилията за търсения на отговори, приложими в практиката са 

значителни. 

Ст. Мутафов и В. Шошева (2002) определят етопедията като „клон на 

дефектологията, която се занимава главно с обучението и възпитанието на деца и 

юноши с отклонения от нормалното поведение. Тук се включва широкият 

диапазон, който съществува от фантазните отклонения на поведението на децата, 

минава през трудната обучаемост на част от подрастващите и младежите, и достига 

чак до патологичните отклонения на същите в поведението, имащи ясно изразен 

противообществен и криминален характер” (Мутафов, Ст., Шошева, В., 2002, 7). 

Ако си служим с диагнози, то „поведенческото разстройство“ обикновено е да 

кажеш на другите нещо, което те вече знаят – „детето се държи зле”. Нетретирани 

поведенческите проблеми се свързват с широк спектър от негативни последствия за 

децата и юношите (McMahon, R. J., Wells, K. C., Kotler, J. S., 2006, 171).  

A. E. Kazdin (2000) заключава, че няма определен подход, който да показва 

изцяло превентиране на антисоциалните прояви при децата с поведенчески проблеми 

(Kazdin, A. E., 2000, 48). И това не е изненадващо, т.к. поведенческото разстройство 

не е една диагноза. Тези деца имат биопсихосоциална уязвимост и би било учудващо 

да се намери един ефективен подход за терапия и психосоциална рехабилитация. 

Според изследователите, няма едно лечение, което само по себе си да бъде особено 

ефективно (Lewis, D. O., 1996, 572). Терапията трябва да е мултимодална: когнитивна, 
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обучителна, медикаментозна, фамилна и адресирана към средовата уязвимост на 

всяко дете, т.е. мултидисциплинарен и мултиинституционален подход към детето.  

Впечатляващ брой терапевтични процедури са използвани за деца – над 550 

вида (Kazdin, A. E., Weisz, J. R., 2003, 42). Оказва се, че най-емпирично подкрепените 

терапии са най-малко използвани и обикновено са недостъпни. Тези, за които липсват 

категорични данни за ефективност, са най-често използваните и достъпни, а именно: 

психодинамични и психоаналитични терапии, еклектично лечение и фамилни 

терапии. 

За съжаление, независимо от знанието за биопсихосоциалната ранимост на 

децата с поведенчески проблеми, няма самостоятелна терапевтична програма, 

която да е адресирана към широката разнородност на подлежащата биопсихосоциална 

увреденост и хроничност. Децата с поведенчески проблеми са изключително 

неотговарящи към традиционните индивидуални техники на терапия, като 

положителни резултати се съобщават едва при 20-40 % от децата. Според А. Е. Kazdin 

и J. R. Weisz (2003) въпреки дългогодишните усилия на професионалистите в областта 

на терапия на поведенчески нарушения, те все още остават практически нелечими 

(Kazdin, A. E., Weisz, J. R., 2003, 42). Някои от идентифицираните рискови фактори за 

поведенческите проблеми при деца са генетични или биологични, на които трудно би 

се повлияло. Други са динамични, отнасящи се до родителските грижи, до 

училищната среда или се отнасят до дефицит на умения.  

И днес все още в научните среди се представят прегледи и мета-анализи и се 

водят дебати за „това, което работи“ и „колко добре работи“. Имплементирането на 

програма, изисква освен да е базирана на доказателства, да бъде и оценена като 

съотношение на разходи и ползи от нейната ефективност и механизмите, чрез които 

работи, и сравнена с алтернативни подходи към същия проблем. Извън финансовия 

въпрос следва да се мисли и за ползите от намаляване на антисоциалното 

поведение по отношение на потенциалните жертви и техните семейства и близки.  

Терапията следва да цели повече от намаляване на антисоциалното поведение - 

спиране на кражбите, побоите, избухванията и агресивните изблици е важно, но няма 

да доведе до по-добро функциониране, ако детето не разполага със социални 

умения – как да общува с връстници и възрастни, как да отстоява себе си без да е 

агресивно. Интервенциите най-често са базирани на принципите на когнитивно-

поведенческите техники и обучението в социални умения, за подобряване на 

социалните взаимодействия, за повишаване на самооценката и да се намали 

емоционалната дисрегулация.  

Според В. Шошева и М. Шошев (2003) “Поведенческата интервенция може 

да се определи в две измерения: контекстът, в който се извършва – в случая той 

определя страните, участващи в процеса на интервенция и ролите, които те 

изпълняват и процесът, т.е. самите дейности, които се извършват от участниците“, 

които са твърде различни при различните видове терапевтични интервенции и най-

вече по отношение на това дали включват родителите или са насочени единствено 

към работа с детето (Шошева, В., Шошев, М., 2003, 153). 

Обучението на родители в поведенчески техники, функционалната фамилна 

терапия и мултисистемната терапия са най-обещаващите възможни интервенции за 

деца с поведенческо разстройство (Kazdin, A. E., Holland, L., Crowley, M., 1997, 457).  

Формиране на добър алианс със семейството е особено важно (Prinzie, P., 

Onghena, P., Hellinckx,W., Grietens, H., Ghesquiere, P., Colpin, H. 2004, 88). Веднъж 

ангажирани, качеството на съюза на терапевта със семейството влияе върху успеха на 

лечението: в един мета-анализ, тя е отговорна за 15% от вариацията в резултата (Shirk, 

S. R., Karver, M., 2003, 458). Децата от Възпитателните училища-интернати, 
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Социално-педагогическите интернати и кризисни центрове са настанени на 

значително разстояние от семействата си, което затруднява включването им в 

психосоциалната работа, а и в типичния случай родителите не притежават 

капацитет и ресурс отговорно да бъдат ангажирани в такъв вид дейност. 

1.7. ОБУЧЕНИЕ В СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ  

Подчертано е, че въпреки, че работата в група предлага известни предимства 

(напр. възможности за практикуване на взаимодействия с връстници), резултатите от 

изследванията категорично сочат, че груповата терапия има противоположен на 

желания ефект – децата се учат на девиантно поведение от връстниците си и 

взаимно се насърчават да действат антисоциално (Dishion, T. J., McCord, J., Poulin, 

F., 1999, 759). 

Независимо каква е причината за дефицитите в социални умения, факт е, 

че липсата им създава пречки във функционирането им и има пряка връзка с 

делинквентното поведение. Поради тази причина, обучението в социални умения 

се превръща в алтернатива и възможност за деца, които демонстрират 

антисоциално поведение.  
Отделено е особено внимание на обучението в социални умения, което може да 

подобри социалната адаптация на детето с проблемно поведение, като го снабди с 

удачни форми на интерперсонално поведение, а чрез това и да разшири своята 

социална мрежа, което би му послужило като буфер срещу негативните ефекти на 

жизнените събития и стресори. 

Теоретичният модел, върху който се изграждат обученията в социални умения, 

се основава на проучвания, които показват, че децата с поведенчески нарушения 

показват когнитивни дисфункции и социални дефицити в общуването (Coie, J. 

K., Dodge, K. A., 1998, 47). Авторите предполагат, че тези дефицити водят до сходен 

„принудителен процес”, които се развива паралелно на принудителния процес 

родител-дете, но се проявява предимно в общуването с околните и допринася 

съществено за развитието на поведенческите нарушения.  

Посочено е значението на обучението в социални умения, което се оказва 

ефективно средство за по-успешна социализация и ресоциализация на деца с 

поведенчески нарушения. Обучението помага на детето да мониторира, дискриминира 

и идентифицира собствените емоции и чувства, емоциите, чувствата и перспективите 

на другите в интеракциите и характеристиките на социалните роли в специфичен 

социален контекст и ситуации (Spence, S. H., Donovan, C., 1998, 233).  

Когато социалните умения се използват по подходящ начин в средата и се 

постигат основни персонални цели, резултатът е социална компетентност, която е цел 

на обучението в социални умения. Обучението изглежда е основен фактор, който 

би осигурил „свободни от симптоми“ деца, би снижил риска от рецидиви и би 

подобрил социалното функциониране. Неадаптивните форми на поведение биха се 

редуцирали чрез  преподаване на алтернативни умения. Мета-анализ от 2002 година 

показва, че когнитивно-поведенческите техники имат положителен ефект за 

намаляване на противоправното поведение при децата с поведенческо разстройство 

(Fonagy, P., Target, M., Cottrell, D., Phillips, J., Kurtz, Z., 2002, 211). Тези данни са 

потвърдени в следващ мета-анализ, в който се посочва, че обучението в социални 

умения има по-голям ефект с по-големи деца в училищна възраст и юноши, 

отколкото с по-малки деца. Разработени са разнообразни индивидуални обучителни 

програми за деца с поведенчески проблеми. Изследванията показват, че когато децата 

се тренират в социални умения, техните агресивни поведения се снижават и 

адаптивните социални поведения се увеличават (Webster-Stratton, C., Hammond, M., 
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1997, 100). Същите автори намират връзка между социалното приемане при юноши и 

агресивните стратегии за разрешаване на проблеми – тези деца, които получават 

негативна обратна социална връзка имат тенденция да действат значително по-

агресивно (Webster-Stratton, C., Hammond, M., 1997, 203). S. H. Spence (2003) 

дефинира компонентите, които следва да включва обучението в социални умения - 

инструкции, дискусии, ролеви игри, поведенческо разиграване, обратна връзка, 

подпомагане на повишаване на способността за изпълнение на подходящи стратегии 

за отговор, трениране на умения за социални перцепции, правилни интерпретации на 

социалните ключове на другите и социалният контекст, самоинструктиране, 

саморегулиране, самомониториране, самоподтикване, решаване на социални 

проблеми, идентифициране на социални проблеми, глобални или алтернативни 

стратегии, предсказване на последователности, селекция и планиране на подходящи 

отговори, редуциране на импулсите за неподходящи отговори, техники за релаксации 

и др. (Spence, S. H., 2003, 88).  

Акцентирано е, че най-същественото в разработването на обучение в социални 

умения е то да отговаря на специфичните нужди на конкретното дете,  и е посочено, 

че най-трудното е имплементирането на наученото в други ситуации и контекст 

(Barkley, R. A., Shelton, T. L., Crosswait, C., 2000, 326). 

 

Обучение в умения за разрешаване на проблеми (PSST) 

Разгледано е обучението в умения за разрешаване на проблеми като ефективен 

когнитивно-поведенчески подход за терапия на деца с поведенчески нарушения. 

Целта на тази интервенция е да се подобри междуличностните взаимоотношения на 

детето и да изгради умения за решаване на проблеми. Обучителите са тези, които 

трябва да помогнат за идентифициране и решаване на неадаптивно мислене и 

поведение на детето. Обучението се прилага в 10-15 терапевтични сесии за около 45 

до 50 минути всяка. PSST не работи с деца в групи, само индивидуално с детето. 

Терапевтът  работи с детето с идеята да се преразгледат ситуации за постигане на по-

ефективни решения, като насърчава детето да използва подхода „стъпка по стъпка” 

самостоятелно (Fonagy, P., Target, M., Cottrell, D., Phillips, J., Kurtz, Z., 2002, 114). 

Представени са резултатите от изследвания в областта на прилагане на РSST 

в институционална среда при деца, извършили общественоопасни деяния, които 

показват, че тази интервенция да бъде полезна за промяна на поведението (Hazel, 

J. S., Schumaker, J. A., Sherman, J. A., Sheldon-Wildgen, J., 1981, 42). 

Обучение на деца с поведенчески проблеми, настанени във ВУИ, СПИ и 

кризисни центрове 

Смисълът на настаняването на деца в институции е промяна. В платформите на 

Възпитателните училища-интернати, Социално-педагогическите интернати и 

кризисни центрове са заложени множество цели: подпомагане и мотивиране на 

учениците в овладяването на общочовешките ценности и култура, в положително 

отношение към труда, придобиване на социални умения за интегриране в обществото; 

възпитаване на учениците в уважение към законите, в толерантност и зачитане на 

правата на другите, тяхната култура, език и религия, в родолюбие: Акцентира се 

върху възрастовите и индивидуални особености на ученика и той да се включи реално 

с изяви при постигане на определена цел. Чрез различни форми и методи на работа се 

стимулират и творческите заложби на учениците. За преодоляване на аморалните и 

асоциалните нагласи се организират разнообразни дейности по избор, които дават 

възможност за самоизява и творчеството на децата в риск. Корекционно-

възпитателната дейност се провежда индивидуално с всеки ученик и в рамките на 
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групата. Съдържанието на корекционно-възпитателния процес и конкретните 

дейности за всяка група се определят в програма за възпитателната работа. Крайната 

цел е положително интегриране на децата в обществото след прекратяване на престоя 

им в институцията (данните са от сайтовете на ВУИ, СПИ и кризисни центрове). В 

последните години е застъпена работата по проекти, като напр. проект, който 

предоставя финансиране на извънкласни дейности, с цел създаване на условия за 

осмисляне на свободното време на учениците. Работи се и във връзка с обучителните 

трудности на децата, провеждат се занимания по интереси –музика, рисуване, спорт. 

В повечето ВУИ, СПИ и кризисни центрове има компютърни зали с интернет достъп, 

които са контролирани от възпитател. Недостатъците и проблемите, свързани с 

осъществяването на задачите, свързани с корекционно-възпитателната работа с децата 

и ефективността й в различните интернати и кризисни центрове подробно са описани 

в доклади от проверки на ДАЗД, експерти към Омбудсмана на Републиката, БХК и 

т.н. Все още у нас липсват базирани на доказателства и прилагани на практика 

унифицирани за всички институции системни обучения в социални умения на децата, 

настанявани в тях.  

Независимо каква е причината за дефицитите в социални умения, факт е, че 

липсата им създава празнини във функционирането на децата, настанени в 

институции и има пряка връзка с поведението, в конфликт със закона. Обучението в 

тях е превенция на бъдещите прояви на антисоциално поведение.  

Децата, които са настанени във институции – ВУИ и СПИ или кризисни 

центрове най-често са извършители на сериозен брой антисоциални действия или са с 

висок риск от извършването на такива. Те живеят в среда на деца, които имат много 

сходни поведенчески проблеми, което е силно утежняващ психосоциалната работа 

фактор. В тези институции обикновено грижите са стандартни, персоналът много 

често демонстрира симптоми на професионално прегаряне (burnout). Резултатите са 

персистиращи у децата чувства на самотност, отчужденост, ощетеност, усещане за 

несправедливост и озлобление. 

Децата, които влизат в системата на правосъдието, настанени са във ВУИ, СПИ 

и кризисни центрове са извършители на противообществени прояви (т.е. на деяния, 

които съгласно Наказателния кодекс са класифицирани като престъпления). Децата в 

конфликт със закона преминават през периода на порастване и съзряване по един 

твърде обезпокоителен начин. Проявите на псевдоавтономност, които включват 

статусни нарушения като бягства, скитничество, употреба на упойващи вещества; 

деструктивни поведения като автоагресия, опити за самоубийство, агресия, и 

поведения в конфликт със закона са симптоми на формиране на идентичност, често 

основана на непреработени травматични събития от ранно детство. Това поведение е 

високорисково, т.к. застрашава техния живот и здраве, а често и живота на други хора 

по един явен начин. Важно да бъде осмислено значението на принципа за „най-добрия 

интерес на детето”, базиран на съвместна, мултидисциплинарна и 

мултиинституционална работа. Интервенциите за социално учене е твърде условно 

наименование, т.к. всички интервенции в крайна сметка целят успешното социално 

функциониране на детето, след излизането му от институцията, което е функция на 

психичното функциониране и обратно. 

    С. И. Минкова и В. З. Борисова (1987) разработват показатели за 

ефективност на корекционно-възпитателната работа в ТВУ и заключават, че 

„ефективност в обучението има тогава, когато има „крачка напред“, когато има 

овладяване на нещо повече от предшестващото, когато се постига развитие и се 

изграждат личности, т.е. когато са усвоени нови знания и умения, формирани са нови 

навици на труд, ново отношение към хората, към обществената собственост и 
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обществото, създадени са нови положителни качества на личността“ (Минкова, С. И., 

Борисова, В. З., 1987, 445). 

 

Модел на обучение за развиване на умения за разрешаване на проблеми - 

мисловна карта  

Представен е моделът на обучение в социални умения чрез сугестопедична 

техника. Обучението за развиване на умения за разрешаване на проблеми помага на 

децата да идентифицират проблема, да разпознаят причините, да оценят 

обстоятелствата и да намерят алтернативни начини за излизане от трудни ситуации 

(Shure, M. B., 1996, 71; Shure, M. B., Spivack, G., 1982, 347). В клиничната практика 

при работата с деца с противообществени прояви, правят впечатление затрудненията 

им в предвиждането на ефектите от собствените действия, а при някои деца те са до 

степен на невъзможност за проследяване на поведението напред във времето. Това е 

един съществен елемент и цел на обучението на децата с поведенчески нарушения – 

развитие на умения за планиране на действията, предвиждане на резултатите в 

бъдещето и правилен избор, особено в конфликтни ситуации. Обучението чрез 

използване на ментална карта в това изследване се базира на обективна оценка 

на реалните потребности на детето, а целта на обучението е пренасянето на 

придобитите социални умения в ситуациите от реалния живот. Терминът 

„мисловна карта” за първи път е въведен от Tony Buzan през 60-те години на миналия 

век, но използването на диаграми, под формата на "карта" на информацията, с 

помощта на представяне чрез разклоняване и радиалност е от векове. Така например 

още Аристотел е концептуализирал категории по този графичен начин. 

Традиционното възприемане при четене е с посоки ляво-дясно, отгоре-надолу, докато 

диаграмата на „дърво” с ключова дума и радиални, лъчисти разклонения позволява да 

се обхване, възприеме и запамети изцяло образът.  Този начин на структуриране на 

информация спомага за по-лесно усвояване, за намиране на връзки и генериране на 

идеи. Счита се, че ефективността на взаимодействие на невронни кръгове между двете 

хемисфери се увеличава значително и тази техника понастоящем е използвана при 

брейнсторминг, мнемонични практики, за подобряване на ефективността при 

заучаване, при тренинги за решаване на проблеми и вземане на решения, 

организиране на информация, в сугестологията и т.н.  

Голяма част от децата настанени в институции – ВУИ, СПИ и кризисни 

центрове са с поведенчески проблеми. Настаняването в институция само по себе си не 

е ефективна мярка за справяне с противообществените прояви на децата и твърде 

често те извършват бягства от институцията. Бягството е ситуация, която поставя в 

риск здравето и живота на детето, а също така крие риск и за обществото. Не са редки 

случаите, в които в бягство децата стават обект на престъпление или самите те 

извършват ново общественоопасно деяние (повреждане на имущество, кражба, 

агресивни действия към други лица, грабежи). Преципитиращи фактори, 

предхождащи бягство от институция са кумулиране на неудовлетвореност от липса на 

контакт с близки хора и недостатъчно стимулиращата социална среда. Като пусков 

механизъм може да се посочи събитие, непосредствено предхождащо бягството, 

субективно преживяно и оценено като негативно (наложено наказание или забрана 

или вид насилие от страна на друго дете от институцията) или много често мотив, 

свързан с набавяне на финанси и осигуряване на психоактивни вещества – алкохол, 

мека дрога.  

Една от най-важните задачи при подготовката за обучение в социални умения е 

изборът на проблемното поведение.  
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Целта (изборът на проблемно поведение ) се формулира така, че да е:   

 Достижима; 

 Позитивна и конструктивна форма на поведение; 

 Конкретна; 

 Функционална форма на поведение  – т.е. има максимална възвръщаемост 

в реалния живот; 

 Съответстваща на поведенческите норми; 

 Форма на поведение с висока честота на поява; 

 Вероятна да се случва в близко бъдеще и/или са се случили неотдавна. 

Поставен е акцент, че метода, основан на използване на ментална карта е 

практически лесно приложим и прагматичен и не изисква ангажираност с 

конкретна парадигма или теория за терапия или промяна на човешкото 

поведение. Той е предоставяне на възможност детето да получи интервенция, с 

очакването, че то може да осъществи и получи нещо осезаемо дори в една сесия. 

Ако детето не може да се справи в една абсолютно защитена, сигурна и спокойна 

среда, означава, че в реалността ще още по-трудно или невъзможно.  

 

ГЛАВА ВТОРА ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  

2.1. ЕТАПИ, ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, ХИПОТЕЗИ И МЕТОДИ НА 

ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Изследването представя в систематизиран вид проучванията в продължение на 

три години върху прилагането на обучение в социални умения при деца с поведенчески 

проблеми, настанени в институция, след задържане от реализирано бягство. 

Изследването обхваща два етапа. 

През първия етап бяха проучени от различни теоретични източници рисковите 

фактори за развитие на поведенчески нарушения и свързаността им с друга 

психопатология като депресия, агресия, тревожност, употреба на психоактивни 

вещества. Проучени са изследвания на водещи автори включително и редица мета-

анализи, в областта на прилаганите психосоциалните интервенции, както по отношение 

на деца в общността, така и при деца, настанени в институции. 

През втория етап се проведе експерименталната работа с деца с поведенчески 

проблеми, настанени във ВУИ, СПИ и кризисни центрове от цялата страна при 

използването на тестова батерия, клинично интервю и обучение в социални умения 

чрез метода на ментална карта. 

Обект на изследването са възможностите за приложение на метода на обучение 

чрез ментална карта при деца с различна степен на изразеност на поведенчески 

проблеми и съпътстваща психопатология, настанени в институции. 

Предмет на изследването e динамиката в нивата на тревожност, депресивност, 

агресивност, както и в броя на бягства при деца, настанени във ВУИ, СПИ и кризини 

центрове. 

Целта на изследването е да се анализира влиянието на обучението в социални 

умения чрез прилагане на ментална карта при деца, задържани след бягство от 

институции. 

От целта произлизат следните конкретни задачи на изследването:  

1. Систематизиране на теоретични постановки по отношение на рисковите 

фактори за развитие на поведенческо разстройство и прилаганите психосоциални 

интервенции; 

2. Провеждане на емпирично изследване на влиянието на обучението в социални 

умения, използвайки ментална карта върху най-честата проява при децата с 

поведенчески проблеми, настанени във ВУИ, СПИ и кризисен център;  
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3. Анализ на резултатите, формулиране на изводи и препоръки работа с деца с 

поведенчески проблеми, настанени във ВУИ, СПИ и кризисни центрове. 

Изпълнението на задачите се основава на следните хипотези на 

дисертационното изследване: 

1. Ако се реализира обучение в социални умения чрез използване на ментална 

карта, то би могло да се очаква до редуциране на проявите на поведенческите 

нарушения при деца, настанени във ВУИ, СПИ и кризисни центрове - бягства от 

институцията; 

2. Ако се реализира обучение в социални умения чрез използване на ментална 

карта, при децата с по-тежка симптоматика и протичане, ефектът от 

приложеното обучение ще бъде по-незначителен, в сравнение с децата с по-лека 

симптоматика и протичане; 

3. Ако се реализира обучение в социални умения чрез използване на ментална 

карта, при деца, проявяващи физическа агресия, ефектът ще бъде по-

незначителен, в сравнение с този при деца, без прояви на физическа агресия. 

Участници в изследването са 100 деца на възраст 15-17 години, настанени в 

Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН – СДВР), в 

ситуация на задържане след бягство от институция – ВУИ, СПИ и кризисни центрове 

на територията на цялата страна. 

Изборът на тази група деца като участници в изследването е свързан със 

следното:  

1) Тази група деца са най-уязвимите и с най-тежко протичане на поведенчески 

проблеми, които са изцяло зависими от грижата на институциите;   

2) Промяната в поведението на тези деца би имало обективен измерител предвид 

контролираната среда, в която живеят и в този смисъл в рамките на проследявания 

период ще се получи достоверен резултат. 

  Изследването има своите субективни и обективни ограничения.  

1) Допуска се, че голяма част от децата, настанени в институции имат 

сравнително сходни демографски и социални характеристики и в конкретното 

изследване ще бъдат засегнати само някои от тях, които се преценяват като утежняващи 

хода на развитие на поведенческите проблеми; 

2) За изследването са използвани самооценъчни тестови методики, като при 

някои от децата се налага дозирана помощ в попълването им и по-детайлни 

инструкции; 

3) Малък е броят на изследваните индивиди. Обхващането на голяма извадка от 

деца, с поведенчески проблеми, настанени във ВУИ, СПИ и кризисни центрове, чиито 

интелектуален квотиент и когниция осигуряват разбиране на тестовата батерия и 

обучение би отнел много дълъг период от време; от извадката са изключени деца с 

умствена изостаналост и с коморбидно разстройство с хиперактивност и дефицит на 

внимание; 

4) В чисто практически план е трудно осъществимо, в рамките на едно 

изследване, да се проучат взаимовръзки между всички описани в литературата 

демографски, индивидуални и социални характеристики на децата с поведенчески 

проблеми и ефективна психосоциална интервенция. При анализа на влиянието на 

обучението в социални умения чрез ментална карта се изследват зависимости и влияния 

на специфични индивидуални и семейни характеристики на детето и влиянието им 

върху броя на реализирани негативни поведенчески прояви; 

5) Предвид шестмесечния период на проследяване след изследването и 

обучението, не е проследяван дългосрочният ефект от обучението. Това е така, предвид 

идеята децата с поведенчески нарушения да бъдат настанявани за максимално кратки 
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срокове в институции, като това време е използвано по най-ефективния начин за 

корекционна работа. 

Необходимо е да се уточни, че извадката в изследването е представителна за 

децата с поведенчески разстройства, настанени в институции.  

Изследването на участниците - деца с поведенчески проблеми започна със 

събиране на анамнестични данни от приложената документация и от проведеното 

полуструктурирано интервю с тях, и попълване на тестовата батерия – тест за 

депресивност на А. Бек, скала за тревожност на Хамилтън и тест за агресия на Бъс-

Дюрки. Контингентът за следващия етап на изследването (обучението в социални 

умения чрез използване на ментална карта) бе формиран на случаен принцип от 50 

деца, като единствено бе съобразен и в двете групи – тази, с която е проведено 

обучение и тази, с която само е сключен договор за неизвършване на бягство, да има 

сходен брой момичета.  

2.2. СОЦИОДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧАСТНИЦИТЕ В 

ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Следват демографски и други характеристики на децата, взели участие в 

изследването. Тези характеристики често оказват влияние върху изследваните явления 

и тяхното разбиране, поради което е важно да бъдат разгледани и обяснени преди да 

започне интерпретацията на останалите резултати.  

Фиг. 1. Разпределение на 

изследваните лица по възраст – години (в проценти) 

На фиг. 1 се вижда, че повечето от изследваните лица (42 %) са на възраст 16 

години, най-малък е делът на петнадесет годишните деца, попаднали в изследването. 

Делът на 17-годишните е 32 %. Средната възраст е 16 години и 6 месеца. Това е и 

средната възраст на настанените деца в институции по данни на ДАЗД (годишен 

доклад за 2013 г.). Както бе споменато вече в цитираната научна литература, по-добри 

резултати от прилагане на обучение за решаване на проблеми се постигат с юноши, 

отколкото с по-малки деца.  

Фиг. 2. Разпределение на 

изследваните лица според насилието в семейството (в проценти) 

Полученият резултат във фиг. № 2 сочи, че по-голямата част от лицата, а 

именно 75 % от изследваните са преживели насилие в семейството. Около ¼ от 

изследваните деца не споделят за преживяна физическа злоупотреба от страна на 
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родителите си, но споделят, че са били свидетели на проявявано насилие, най-често 

към друг член от семейството.  

Фиг. 3. Разпределение на 

изследваните лица по пол (в проценти) 

62 % от изследваните деца са момчета, докато 38 % са момичета. Данните в 

литературата сочат различно разпределение по пол, отношението момчета – момичета 

варира между 3:1 и 5:1 за разпределение в институциите и в общността. В последните 

години все по-често се дискутират случаи на проявена физическа агресия от страна на 

момичета. По степен на изразеност поведенческите проблеми биха могли да намерят 

еквивалент с проявите при момчетата, а в последните години изглежда има 

увеличаване на броя на момичета с поведенчески нарушения. 

Фиг. 4. Разпределение на 

изследваните лица според началото на поведенческите проблеми (в проценти) 

Малко по-голямата част (54 %) от изследваните деца се характеризират с 

начало на поведенческите проблеми след 10-годишна възраст. При 46 % от 

извадката началото на поведенческите проблеми е преди навършването на 10-

годишна възраст. Ранното начало на поведенческите проблеми се свързва от една 

страна с генетична предиспозиция, от друга страна – с по-тежко протичане, 

коморбидност с други нарушения, като напр. употреба на полисубстанции и 

съответно – по-лоша прогноза.  

Фиг. 5. Разпределение на 

изследваните лица според вида на противообществените прояви (в проценти) 
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63 % от изследваните деца са извършители на кражби; 9 % от децата са 

проявявали системно агресия, хулиганство, побои; 2 % – са настанени във връзка със 

скитничество и просия; 11 % – имат дела във връзка с кражби и грабежи и 15 % от 

децата – са настанени във връзка с проституция. Видно от получените резултати, а и 

от данните от минали проучвания, най-честото противообществено деяние, във връзка 

с което децата се настаняват в институция е кражбата.  

Фиг. 6. Разпределение на 

изследваните лица според вида на институцията (в проценти) 

Видно от получените резултати, процентното разпределение по вида на 

институцията, в която са настанени децата е следното – 47 % от децата са от кризисен 

център, 25 % са извършили бягство от ВУИ и 28 % от СПИ. Сравнително по-големият 

брой избягали деца от кризисни центрове може да се обясни с местоположението им, 

режима на центъра, а вероятно и предвид сравнително скорошното съществуване на 

тези институции. 

Фиг. 7. Разпределение на 

изследваните лица по брой бягства преди обучението (в проценти) 

Броят на бягствата 6 месеца преди изследването при повечето лица (в 48 % от 

случаите) е бил равен на две. 34 % от децата са с по едно бягство преди изследването. 

Пет бягства се срещат при 2 % от изследваните деца. 9 % са извършили по три бягства 

за периода 6 месеца преди изследването и 7 % са извършили по четири бягства от 

институциите. В тази връзка може да се приеме, че 66 % от изследваните деца 

имат рецидив след първото бягство и то в рамките на 6-месечен период. 

Фиг. 8. Разпределение на 

изследваните лица според наличието на агресивни прояви  
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Данни за прояви на физическа агресия има при 41 % от изследваните деца, 

съдейки по получения във фигура № 8 резултат. Изследването на агресивността е 

изключително важна, предвид възрастта, в която тя се проявява и негативната 

траектория на развитие, която може да приеме, ако не бъде третирана адекватно.  

Фиг. 9. Разпределение на 

изследваните лица според употребата на ПАВ (в проценти) 

Половината от лицата попаднали в изследването, употребяват алкохол; 33 % 

употребяват наркотични вещества, а 17 % са с комбинирана употреба на 

психоактивни вещества. Силно обезпокоителен е факта, че в извадката няма дете, 

което да споделя, че не употребява някакъв вид психоактивни вещества (ПАВ). А 

употребата на ПАВ сама по себе си е криминогенен фактор, с който следва да се 

работи диференцирано.  

 

2.3. ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИКИ 

При подбора на методите на изследването бяха взети предвид следните 

съображения: изследователският инструментариум да бъде достъпен, понятен и 

съобразен с възрастовите особености на децата; подбраните методики да бъдат 

сравнително кратки, предвид използването на батерия от тестове; изследваните 

лица самостоятелно да изпълняват поставените задачи. За провеждане на 

емпиричното изследване бяха използвани следните самооценъчни тестови методики и 

методи за статистическа обработка на получените от тях данни.  

2.3.1. ТЕСТ НА БЕК ЗА ДЕПРЕСИЯ (BDI) 

Тестът на Бек за депресия е създаден с цел да оценява тежестта на 

депресивната симптоматика от Аарон Бек за възрастовата група от 13 до 80 години. 

Състои се от 21 въпроса, като всеки от тях може да бъде оценен според тежестта на 

проявлението от  0 до 3 точки (четири възможни отговора по интензитет). 

Времетраенето за провеждането е между 5-10 минути и е един от най-широко 

използваните инструменти в тази област. Алфа (коефициент на Кронбах) е около 0.92, 

отделните айтеми във въпросника са силно свързани помежду си, както показва и  

висока тест-ретест надеждност -  (r = 0.75; df = 81, P = <.001) Коефициентът алфа на 

Кронбах е най-често използваният критерий за проверка на вътрешната 

съгласуваност на скали.  

 Точките от всички 21 въпроса се сумират и при резултата се определя 

наличието и тежестта на депресивната симптоматика: 0–9 - Норма 

10–15 – Лека депресия; 16–19 – Лека към умерено тежка; 

20–29 –  Умерено тежка към тежка;  >30 – Тежка депресия  

2.3.2. СКАЛА ЗА ТРЕВОЖНОСТ НА ХАМИЛТЪН (HAM-A) 

Скалата за тревожност на Хамилтън (HAM-A) е широко използван и утвърден 

метод за оценка на тежестта на тревожността. Скалата е предназначена за възрастни, 

юноши и деца. Прилага се от клиницисти за оценка и проследяване на динамиката при 

отделните лица.   
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HAM-A оценява 14 параметъра и отнема 10 – 15 минути за провеждането му. 

Всеки параметър се оценява по 5-точкова скала, където 0 – няма описания симптом, а 

4 – симптомът е тежко проявен.  

Инструкции за оценяване по HAM-A:  

Точките от всички 14 параметъра се сумират и при резултата се определя 

тежестта на тревожната симптоматика: 14-17 = Лека тревожност; 18-24 = Средна 

тревожност; 25-30 = Тежка тревожност  

2.3.3. ТЕСТ НА БЪС-ДЮРКИ ЗА АГРЕСИВНОСТ 

Тестът на Бъс-Дюрки (Buss-Durkee Inventory (BDI), (приложение № 1) 

представлява надежден метод за диагностика на агресивност. Методиката е 

предназначена за изследване на лица над средно училищна възраст. Отчитат се 

следните основни групи поведение характеризиращи човешката агресия: телесна, 

вербална, индиректна, опозиционно поведение, агресивна раздразнителност, 

агресивно недоверие, ревност и омраза, вина след агресия. Счита за една от най-

надеждните методики в това отношение. Предназначен е за възрасти над 14 години.  

Агресивността според А. Бъс е реакция, изразяваща се в желание за увреждане 

на другите. Той разглежда няколко вида агресивни реакции - физическа и вербална, а 

също така и разновидности на агресивното поведение като гняв и враждебност. От 

факторите, предизвикващи агресивни реакции, Бъс отбелязва три: фрустрацията; 

атака към личността; физически дразнители. 

Въпросникът включва 66 въпроса, разпределени в 8 скали. Отговаря се с „да” и 

„не” . 

2.3.4. АНКЕТНА КАРТА (НА БАЗАТА НА ПОЛУСТРУКТУРИРАНО 

ИНТЕРВЮ и ДОКУМЕНТАЛЕН МЕТОД) 

За всяко дете – участник в изследването, се анализира информацията от 

наличните релевантни източници – социални доклади, медицинска документация, 

отчети за социалното функциониране, данните от МВР – ИДПС и от полуструктурирано 

интервю.  

Данните са попълнени в персонална анкетна карта на всяко дете. 

Състои се от следните основни въпроси:  

 Дата на раждане, години към момента на изследването; 

 Пол;  

 Вид на институцията, където е настанено детето; 

 Брой бягства, извършени от детето за последните 6 месеца; 

 Семейна констелация – криминални прояви на родителите – осъждани 

или към момента излежаващи присъда;  насилие в семейството;  

 Начало на поведенческите проблеми – преди или след 10 годишна  

възраст; 

 Повод за настаняване - вид на противообществените прояви;  

 Детето проявява ли физическа агресия; 

 Употребява ли:  

o алкохол; 

o наркотици; 

o има ли комбинирана употреба на полисубстанции. 
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2.3.5. МЕТОД ЗА ОБУЧЕНИЕ В СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ ЧРЕЗ МЕНТАЛНА 

КАРТА 

В процеса на изследването се проведе обучение в умения за решаване на 

проблеми чрез използване на ментална карта. Това е относително неспецифична 

техника, която е силно структурираща и напълно отговаряща на целта на 

изследването.  

Схема № 1. Ментална карта 

 

Създаването на ментална карта е подход, чрез който могат да се генерират идеи 

чрез визуални образи. Тази техника се използва за структуриране на информация, за 

схематизиране, за генериране на нови идеи. Предимството на този метод е 

включването в работата и на двете хемисфери – лявата – за аналитични умения и 

дяснaта – за визуалното изпълнение. Етапите в създаването й са следните: 

Формулиране на проблема и записване в средата на листа; Идентифициране на 

основните клонове; Идентифициране на допълнителните клонове; Фиксиране на идеи. 

На лист формат А4, формулиран, проблемът се записва в средата на листа – 

един централен образ. С думи или фрази, които са най-подходящи за описване на 

основните направления, се идентифицират основните клонове. При всяка възможност 

се добавят символи. Използва се различен цвят за всеки клон. Идентифицират се 

допълнителни клонове. Добавят се клонове, докато се прецени, че направлението е 

описано. След това се разглежда цялата рисунка „изцяло”. Такъв начин на 

структуриране на информация спомага на мозъка по-лесно да усвои информация, да 

намери връзки и идеи. 

В центъра на менталната карта е бягството. Въпросите и съответно основните 

направления са КОЙ, ЗАЩО, КАК и КАКВО. Като контрапункт на централната тема 

стоят всички възможни варианти и решения, свързани с предотвратяване на 

бягството, изцяло генерирани от конкретното дете.  

КОЙ – е човекът от ВУИ, СПИ и кризисния център, в който са настанени, с 

когото са в по-близък и доверителен контакт и към когото биха се обърнали за 

съвет и помощ, особено в ситуация на импулсивно желание или обмисляне на бягство 

от институцията;  

ЗАЩО – не бива да извършва бягство – всички негативни последици от тази 

ситуация - непосредствени и по-отложени рискове и последствия, усложняващи 

настоящето – последващо издирване и задържане от полицията и понасяне на 

санкции, а не рядко и преместване в друг тип институция, т.е. утежняване на 

ситуацията.  

КАК – как да преодолее негативните чувства, породили решението 

(желанието, обмислянето) за бягство, а не да се преминава към актинг аут 

(действие). Как детето се е справяло досега, какво му е помагало в сходни ситуации.    
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КАКВО – искат да постигнат за себе си – краткосрочни и дългосрочни цели. 

Какви алтернативи би използвало детето в тази ситуация и щеше ли алтернативата да 

помогне за постигане на целите. 

В обучението са използвани всички техники и принципи, за които е известно, 

че съдействат за научаването. Приложени са специфични техники като инструкция, 

мониторинг, ролева игра, обратна връзка. Децата са окуражавани да 

идентифицират връзката между мислите, емоциите, действията и негативния ефект. 

Този подход има за цел да даде на детето да опита нови модели на поведение и да 

научи нови умения. Времетраенето на обучението с ментална карта е около 50-60 

минути. Всяко дете получава изработената от него ментална карта.  

  

 2.4. МЕТОДИ ЗА СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА 

ПОЛУЧЕНИТЕ ДАННИ 

Обработката на получените резултати се осъществи с Microsoft Exel и 

SPSS. 

За статистическа обработка в SPSS на получените данни са приложени, 

следните методи (анализи): 

 честотен анализ; 

 дисперсионен анализ по Kruskal Wallis; 

 тест на Ман и Уитни; 

 тест на Wilcoxon.  

 

ГЛАВА ТРЕТА АНАЛИЗ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ДИСКУСИЯ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ 

Изследването бе проведено за периода 2012-2014 г. на територията на 

ДВНМН – СДВР. С половината от участниците в изследването – 50 деца, 

подбрани на случаен принцип, се проведе обучение в социални умения чрез 

използване на ментална карта. С всички 100 деца, участници в изследването – тези, 

с които бе проведено обучение в социални умения чрез ментална карта и тези, които 

участваха само в първия диагностичен етап – бе сключен договор за неизвършване 

на бягство, което е важен момент в обучението. Генерализирането е отчетено в 6-

месечно проследяване на всяко дете.  

Изборът обучението да се осъществи в ситуация след задържане от полицията 

и пребиваване в ДВНМН след бягство не е случайно подбран. Бягството е конкретна 

ситуация, директно свързана с поведенческите проблеми на децата и е обективно 

измерима. Изборът на проблемното поведение от страна на детето, като приемане на 

заявка за обучение е сравнително лесно осъществим, предвид пряката връзка между 

поведение – бягство и последствие – задържане. Тази ситуация при децата се свързва 

с очакване на наказание. Вместо това, им се предлага да участват в изследване и 

обучение, което ще ги научи да предвиждат негативните последици от собствените им 

действия и очаквано ще остави паметова следа (енграма) в сходна бъдеща ситуация. 

Тази емоционално наситена ситуация, когато на децата им се предлага алтернативно 

мислене, може да бъде сравнена с кризисна интервенция, в която детето е по-

склонно да осъзнава и осмисля случващото се. И всичко това като стъпка към по-

голямата цел – намаляване на статусните нарушения и противообществените прояви, 

извършени от непълнолетни. 
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3.1. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С НЯКОИ СОЦИОДЕМОГРАФСКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗСЛЕДВАНЕТО  
При около една трета от децата (при 27 деца) има родител, който в момента 

изтърпява присъда или е бил осъждан в миналото, а данни за упражнявано насилие – 

физическа агресия – от страна на родители или отглеждащите ги лица има при 75 

деца. При останалите 25 деца има данни, че са били свидетели на насилие към друг 

член на семейството. Тези данни директно корелират с представените в 

теоретичната част рискови фактори от социалната среда за развитие на 

поведенческо разстройство. Тези данни са и директна заявка за работа със 

семейството, докато детето е настанено в институция. При 41 от децата има данни 

за проявявана от тях физическа агресия, т.е. близо половината от децата преживели 

насилие, като юноши вече прилагат този модел на поведение. Разпределението по 

пол на изследваните деца е 62 момчета и 38 момичета. Във всички международни 

изследвания се съобщава за превалиране на мъжкия пол. У нас към периода на 

изследването е имало 4 Възпитателни училища-интернати и 3 Социално-

педагогически интернати, а съотношението момчета – момичета в тези институции е 

било около 3,3:1 (около 200 момчета и 60 момичета). Следва да се отбележи, че по 

степен на изява на поведенческите проблеми момичетата се доближават до тези на 

момчетата, но все пак разпространението на поведенческото разстройство в 

популацията и в институциите у нас е превалиращо за момчетата. Начало на 

поведенческите проблеми – преди 10-годишна възраст и след 10-годишна възраст – 46 

деца имат поведенчески отклонения с начало преди 10-годишна възраст, това е 

близо 50 % от изследваните деца. Както бе посочено по-горе, по-ранната изява се 

свързва със съучастие на генетична компонента и по-тежко протичане. Това 

също така означава, по-ранна идентификация на децата и по-ранни интервенции 

в общността. Най-честите проявите, довели до възпитателни дела са кражбите. 

Също така противообществените прояви са грабежи, прояви на хулиганство, побои; 

скитничество и просия и проституция. Особена тревога предизвикват данните за 

употреба на алкохол, наркотици или комбинирана употреба на психоактивни 

вещества – 50 деца употребяват само алкохол, 33 споделят за употреба на 

психоактивни вещества – марихуана, амфетамини, хероин, медикаменти като 

бензодиазепини и акинетон, лепило, бронз и т.н., а 17 употребяват и алкохол и 

наркотици. Проблемите във връзка с употребата са многопосочни – освен чисто 

медицински, така и социални, тъй като кражбата и грабежът много често са били 

извършени във връзка с набавяне на средства, които се използват за закупуване 

на психоактивни вещества. А в състояние на интоксикация, при ниския импулсен 

контрол, вероятността за извършване на ново противообществено деяние нараства 

значително. В тази насока следва да се работи чрез отделна програма, насочена 

директно към вредната употреба на психоактивни вещества. 

  

3.2. РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА ПРОВЕДЕНОТО ОБУЧЕНИЕ В 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕНТАЛНА КАРТА 

Високото ниво на спонтанност и включване в обучението чрез ментална карта 

е отличен индикатор за очакван резултат и е знак, че детето иска промяна, а силно 

структурираната ситуация на обучение намалява до минимум отвличането на 

вниманието. Съзнателен негативизъм показват децата, с които не е постигнат 

доверителен контакт и усещат, че от тях се изисква твърде много или твърде бързо. 

„Пресирането“ за активно участие на детето всъщност е грешка, удовлетворяваща 

желанието на изследователя, отколкото демонстрираща способностите или 

особеностите на детето. На упорито негативно и некооперативно настроените деца 
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може да им се предложи да гледат как протича една сесия с друго дете (при негово 

съгласие, разбира се). Най-некооперативните и най-агресивните са обявявани за най-

тежко увредени, а в повечето случаи това са децата, преживели най-тежки 

злоупотреби и насилие. Те имат тенденция да дисоциират чувствата от действията, 

което също ги прави да изглеждат дистантни и неемпатийни. Към изследователите 

обикновено проявяват враждебност или с нескрита гордост разказват пред тях за 

антисоциалните си постъпки. В тази връзка е важно хората, взаимодействащи с тези 

деца да не допускат страх или негативен контрапренос да влияят върху оценката или 

на психосоциалната работа с тези деца. Най-добрият подход срещу съпротивите е 

предотвратяване на тяхната поява. От самото начало следва да се установи 

терапевтично сътрудничество – обосновка за необходимостта от това обучение. 

Идентифицирането на източниците на съпротива се случва чрез отразяване на 

емоциите, задръжките, тревогите, които стоят зад негативизма. Разпознаването на 

тревогите на детето избягват борбата за надмощие. Признаването им ги разтваря, дава 

се позволение да се преживява дискомфорт. Важно е да не се реагира пресилено на 

съпротивите и да се предлагат психологически интерпретации, които само могат да я 

задълбочат. Простото и непосредствено признаване трябва да е последвано от 

приканване за участие на малки стъпки. 

 

3.3. РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ С УЧАСТНИЦИТЕ 

ТЕСТОВЕ ЗА ДЕПРЕСИВНОСТ, ТРЕВОЖНОСТ И АГРЕСИВНОСТ 

 Следва графично представяне на резултатите от тестовите методики 

за депресивност, тревожност и агресивност.  

Фиг. 10 Разпределение на 

изследваните лица според нивото им на депресивност (в проценти) 

От фигурата по-горе се вижда, че 49 % от лицата са с лека степен на 

депресивност, докато с тежка са 1 % от изследваните деца. Фактът на този висок 

процент над нормата – 62 % е притеснителен. Изследването на депресивността на 

децата, настанени в институциите има важно значение. Както вече беше коментирано, 

при децата много по-често се среща раздразнителност, отколкото тъга, а наличието на 

клинично изявена депресия изисква специален подход към детето – оценка от 

психиатър.  

Фиг. 11 Разпределение на 

изследваните лица според нивото им на тревожност (в проценти) 

При 2 % от изследваните деца е налице тежка степен на тревожност. 

Умерена е тревожността при 20 % от изследваните, докато степента на 

тревожността е лека при 27 % от лицата. Представените резултати – 49 % над 
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нормата стоят между вече цитираните резултати от научната литература за 

съпътстващо тревожно разстройство при деца с поведенчески проблеми в 

общността – 22 % - 33 % и за деца, настанени в институции – 60 % - 75 %.  

Фиг. 12 Разпределение на 

изследваните лица според нивото им на агресивност (в проценти) 

38 % от участниците в изследването се характеризират с високо ниво на 

агресивност, по общия бал за агресивност на Бъс-Дюрки. Този резултат е на базата 

на самооценъчен въпросник и е впечатляващо близо до вече представените данни от 

други източници – от документацията, свързана с детето и от самото дете в 

полуструктурираното интервю за прояви от страна на детето на физическа 

агресия – 41 %. Изглежда, децата, с тежко протичане са тези, които проявяват 

агресивност. Процентът – резултат от този тест е близък с посоченият в 

литературата процент – 40 на вероятност децата с поведенческо разстройство да 

преминат в антисоциално личностово разстройство – т.е. нарушаването на 

нормите и извършването на простъпки да се превърне в траен личностов модел.  

Фиг. 13 Разпределение на 

изследваните лица според тежестта на симптомите им 

Децата с по-тежка симптоматика са 7 % от всички изследвани деца. 10 % от 

извадката са с по-лека симптоматика. Децата с тежка симптоматика – 7 % - имат 

завишения по стойностите от въпросниците на Аарон Бек за депресивност – 

умерено тежка депресия и тежка, на Хамилтън за тревожност умерена и тежка 

тревожност, проявяват физическа агресия, имат начало на поведенческо 

разстройство преди 10-годишна възраст, при тях има данни за преживяно 

насилие в семейството и има данни за злоупотреба с няколко психоактивни 

вещества. Те са показали и завишения по общия бал за агресивност на Бъс-

Дюрки. 10 % от извадката са с по-лека симптоматика – това са децата, които имат 

резултати по въпросника за депресивност на Бек – лека депресия и резултати по 

въпросника за тревожност на Хамилтън – лека тревожност и нисък бал по Бъс-Дюрки.  
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3.4. СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА ПРОВЕДЕНОТО 

ОБУЧЕНИЕ В СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ ЧРЕЗ МЕНТАЛНА КАРТА ВЪРХУ 

БРОЯ НА БЯГСТВАТА ПРИ ДЕЦА, НАСТАНЕНИ ВЪВ ВУИ, СПИ И 

КРИЗИСНИ ЦЕНТРОВЕ  

Хипотезата, че провеждането на обучение в социални умения чрез 

използването на ментална карта при деца, настанени във ВУИ, СПИ и кризисни 

центрове оказва положително влияние върху броя на бягствата от изправителните 

институции и те намаляват, бе тествана на база разликата в броя бягства при двете 

групи участници (получилите и неполучили тренинг) преди и след изследването. В 

настоящето изследване, се установява различие между броя на бягствата в периодите 

от 6 месеца преди и 6 месеца след провеждане на изследването при групата, 

получила тренинг – обучение в социални умения чрез използване на ментална 

карта, което различие е представено в табл. 1. От таблица 2 се вижда, че установената 

разлика в стойностите е статистически значима (р=0,000).  

Табл. 1. Рангове 

 Брой Среден ранг 

Брой бягства след 6 месеца Брой 

бягства 6 месеца преди 

изследването 

Негативни рангове 28
a
 15,09 

Позитивни рангове 1
b
 12,50 

 Свързани 21
c
  

Общо 50  

 

a. Брой бягства след 6 месеца. < Брой бягства 6 месеца преди изследването 

b. Брой бягства след 6 месеца. > Брой бягства 6 месеца преди изследването 

c. Брой бягства след 6 месеца. = Брой бягства 6 месеца преди изследването 

 

Табл. 2. Статистика
b 

 

Брой бягства след 6 месеца Брой 

бягства 6 месеца преди 

изследването 

Z -4,766
a
 

Ст. значимост ,000 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Разликата между броя на бягствата в периодите от 6 месеца преди и 6 месеца след 

провеждане на изследването при групата, неполучила тренинг, е представена в 

таблица № 3. От таблица № 4 се вижда, че тази разлика не е статистически значима 

(р=0,208). 

 

Табл. 3. Рангове 

 Брой Среден ранг 

Брой бягства след 6 месеца. - 

Брой бягства 6 месеца преди 

изследването 

Негативни рангове 15
a
 11,80 

Позитивни рангове 8
b
 12,38 

 Свързани 27
c
  

Общо 50  

a. Брой бягства след 6 месеца. < Брой бягства 6 месеца преди изследването 

b. Брой бягства след 6 месеца. > Брой бягства 6 месеца преди изследването 

c. Брой бягства след 6 месеца. = Брой бягства 6 месеца преди изследването 
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Табл. 4. Статистика
b 

 
Брой бягства след 6 месеца. - Брой 

бягства 6 месеца преди изследването 

Z -1,260
a
 

Ст. значимост ,208 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Получените резултати в таблици № 1-4 сочат, че при групата на децата, 

получили тренинг обучение в социални умения чрез използване на ментална 

карта, е налице статистически значима разлика между броя бягства в периодите 

от шест месеца преди и след провеждане на изследването, като броя на бягствата 

за втория период е по-нисък в сравнение с тези за първия период. При групата на 

децата, неполучили тренинг разликата в броя бягства преди и след провеждане на 

изследването не е статистически значима. Очаквано, при тях не се констатира значим 

ефект преди и след провеждане на изследването. Това дава основание да се приеме 

допускането (в първа хипотеза), че провеждането на тренинг (обучение) чрез 

използването на ментална карта оказва положително влияние върху честотата на 

негативните поведенчески прояви (бягство) при децата след обучението. 

 

Влияние на тежестта на симптоматиката при децата, участници в 

изследването върху броя бягства след провеждане на обучение в социални 

умения чрез ментална карта 

Хипотезата, че децата с тежка симптоматика (депресия, тревожност, агресивни 

прояви, ранно начало на поведенческо разстройство, преживяно насилие и злоупотреба 

с няколко вещества) ще се повлияят по-слабо от проведената интервенция (тренинг – 

обучение в социални умения чрез използването на ментална карта) в сравнение с децата 

с по-лека симптоматика, бе тествана на база разликите в броя бягства в 6-месечния 

период преди и след провеждане на изследването (виж таблици № 5-12). Kruskal-Wallis 

Test се използва за сравнение на повече от две (в случая три независими извадки: деца с 

тежка, лека симптоматика и всички останали) независими извадки. В анализа бе 

включена и групата „всички останали“ деца от извадката. Това са децата с различни 

проблемни демографски показатели и/или проблемни стойности по използваните 

въпросници, при които обаче липсва характерната профилна конфигурация на 

децата с лека или тежка симптоматика. 

 

Табл. 5. Рангове. Разликата между броя бягства в периода от 6 месеца преди 

провеждане на изследването при децата с по-лека и по-тежка симптоматика, 

получили тренинг. 

 

Тежест на симптоматиката Брой 

Среден 

ранг 

Брой бягства 6 месеца преди 

изследването 

Деца с по-лека 

симптоматика 

7 20,00 

Деца с тежка симптоматика 3 46,83 

Всички останали 40 24,86 

Общо 50  
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Табл. 6. Статистики на критерия 
a,b 

 Брой бягства 6 месеца преди изследването 

Chi-Square 9,211 

df 2 

Ст. значимост ,010 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Тежест на симптоматиката 

Полученият резултат в таблица 6 сочи, че е налице статистически значима 

разлика (виж табл. 5) при лицата 6 месеца преди изследването по отношение на броя на 

бягствата според тежестта на симптоматиката. Броят на бягствата преди 

изследването е най-висок при децата, получили тренинг, които са с тежка 

симптоматика. Най-нисък, по сравнение с другите две групи (виж табл. 5) е броят 

бягства при децата получили тренинг с по-лека симптоматика. 

 

Табл. 7. Рангове. Разлика между броя бягства в периода от 6 месеца след 

провеждане на изследването при децата с по-лека и по-тежка симптоматика, 

получили тренинг. 

 Тежест на симптоматиката Брой Среден ранг 

Брой бягства след 6 месеца. Деца с по-лека 

симптоматика 

7 9,14 

Деца с тежка симптоматика 3 47,00 

Всички останали 40 26,75 

Общо 50  

 

Табл. 8. Статистики на критерия 
a,b 

 Брой бягства след 6 месеца. 

Chi-Square 17,259 

df 2 

Ст. значимост ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Тежест на симптоматиката 

Полученият резултат в таблица 8 сочи, че е налице статистически значима 

разлика (виж табл. 7) при децата след изследването по отношение на броя на бягствата 

според тежестта на симптоматиката. Броят на бягствата след изследването е най-

висок при децата с тежка симптоматика, получили тренинг. Най-нисък в 

сравнение с другите две групи (табл. 7) е броят бягства при децата с по-лека 

симптоматика, получили тренинг. 

 

Най-общо, получените резултати потвърждават заложената хипотеза, че децата с 

тежка симптоматика ще се повлияят по-слабо от проведената интервенция 
(обучение в социални умения чрез ментална карта) в сравнение с децата с по-лека 

симптоматика. Децата с лека симптоматика, получили тренинг се повлияват в най-

голяма степен от него, в сравнение с останалите две групи. На второ място след 

провеждане на обучението попадат децата, които не могат да бъдат причислени към 

някоя от двете профилни групи (лека или тежка симптоматика). На последно място с 

най-голям брой бягства, който не се променя в резултат от интервенцията остават 

децата с тежка симптоматика. 

Получените резултати в таблици № 5-8 дават основание да се потвърди 

допускането (втора хипотеза), че децата с тежка симптоматика (депресия, 

тревожност, агресивни прояви, ранно начало на поведенческо разстройство, 
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преживяно насилие и злоупотреба с няколко вещества) ще се повлияят по-слабо 

от проведената интервенция (тренинга) в сравнение с децата с по-лека 

симптоматика.  

 

Различия в между броя на бягствата в периодите от 6 месеца преди и след 

провеждане на изследването при децата с агресивни прояви, получили или не 

обучение 

Тестът на Ман и Уитни (Mann-Withney-U-Test) е непараметричен и се използва за 

сравнение на две независими извадки.  

 

Табл. 9. Разлики в броя на бягствата преди изследването според склонността към 

агресия у децата, получили тренинг. 

 Прояви на агресия Брой Среден ранг 

Брой бягства 6 месеца преди обучението С прояви на агресия 21 26,33 

Без прояви на агресия 29 24,90 

Общо 50  

 

Табл. 10. Статистики на критерия 
а 

 Брой бягства 6 месеца преди обучението 

Mann-Whitney U 287,000 

Wilcoxon W 722,000 

Z -,381 

Ст. значимост  ,703 

a. Grouping Variable: Прояви на агресия 

Резултатът, получен по-горе (табл. 10) не е статистически значим (р=0,703). 

Вероятно това се дължи на малкия брой изследвани лица. 

 

Табл. 11. Разлики в броя на бягствата 6 месеца след изследването според 

склонността към агресия у децата, получили тренинг. 

 Прояви на агресия Брой Среден ранг 

Брой бягства след 6 месеца. С прояви на агресия 21 30,52 

Без прояви на агресия 29 21,86 

Общо 50  

 

Табл. 12. Статистики на критерия 
а 

 Брой бягства след 6 месеца. 

Mann-Whitney U 199,000 

Wilcoxon W 634,000 

Z -2,179 

Ст. значимост ,029 

a. Grouping Variable: Прояви на агресия 

 

Полученият резултат в табл. 11 е статистически значим, видно по таблица № 12. 

При лицата с агресивни прояви е налице по-голям брой бягства (среден ранг 

равен на 30,52), по сравнение с децата без агресивни прояви (ср. ранг равен на 

21,86), получили тренинг. 

При децата, с агресивни прояви, ефектът от обучението е чувствително по-

незначителен, отколкото при децата, за които няма данни да проявяват физическа 

агресия.     
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 Допускането (трета хипотеза), че децата с подчертана склонност към агресивни 

прояви ще се повлияят в по-малка степен от обучението в социални умения чрез 

използването на ментална карта, в сравнение с децата, които не проявяват такава 

склонност бе потвърдена.  

Гореспоменатите хипотези се потвърдиха не само на теоретично-

библиографско, но и на емпирично ниво в този труд, с което се доказва, че: а) 

провеждането на обучение/тренинг чрез използването на ментална карта влияе 

положително влияние върху честотата на негативните поведенчески прояви при децата 

след обучението (бягство); б) децата с депресия, тревожност, агресивни прояви, ранно 

начало на поведенческо разстройство, преживяно насилие и злоупотреба с няколко 

вещества (тежка симптоматика) се повлияват по-слабо от проведената интервенция 

(тренинг) в сравнение с децата с по-лека симптоматика; в) децата с подчертана 

склонност към агресивни прояви се повлияват в по-малка степен от обучението чрез 

използването на ментална карта в социални умения в сравнение с децата, които не 

проявяват такава склонност. 

  Следва да се уточни, че данните от изследването, както и направените 

изводи, се отнасят за деца с поведенчески проблеми, на възраст между 15 и 17 години, 

настанени във ВУИ, СПИ и кризисни центрове. 
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ИЗВОДИ 

 

1. По отношение на генезата на поведенческото разстройство, 

изследването потвърди ролята на описаните в научната литература рискови 

фактори; 

2. Използването на ментална карта е ефективен метод за намаляване 

на поведенческите прояви, който може да се прилага при работи с деца, 

настанени в институции. Той не изисква специализирано образование и 

работа  в конкретна парадигма; 

3. При децата, с по-тежко протичане на поведенческите проблеми, 

еднократното обучение чрез използване на ментална карта не е достатъчно, 

за да се промени поведението. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведено бе първото в България изследване на ефекта от обучение в 

социални умения чрез използване на сугестивна техника – ментална карта при 

деца с поведенчески проблеми, които са настанени във ВУИ, СПИ и кризисни 

центрове. При направеното шест-месечно проследяване бе установено, че 

измерваното събитие, характеризиращо поведенчески отклонения – бягство от 

институция е намаляло значително в групата, с която е проведен тренинга, както по 

отношение на предходен 6-месечен период, така и по отношение на групата, с която 

не е проведено такова обучение. Регистрираха се нива на депресивност, тревожност и 

агресивност чрез самооценъчни тестове при деца с поведенчески проблеми, настанени 

във ВУИ, СПИ и кризисни центрове. Приложените методи за установяване на 

депресия, тревожност и агресивност се използват в международен мащаб, 

използваните критерии и методика в изследването са прилагани в много страни, което 

позволява сравняване на получените резултати. Получените данни, напр. резултатът 

за агресивност е близък до цитирания в DSM-IV-TR (2000), което показва, че 

инструментът и методологията на изследването са подходящи за нашите условия. 

Това изследване е първата стъпка в изучаването на проблема за 

влиянието на обучението чрез сугестопедични методи в социални умения да деца, 

настанени в институции. Поставената тема дава насока за бъдещи по-обстойни и 

целенасочени проучвания по този проблем. 
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ПРИНОСИ 

А) Теоретични: 

1. Изследването дава актуални данни за коморбидността с депресия, 

тревожност и злоупотреба с ПАВ при деца с поведенчески нарушения, 

настанени във ВУИ, СПИ и кризисни центрове;  

2. За първи път в България е приложен методът „Ментална карта” за 

обучение в социални умения на деца с поведенчески нарушения, 

настанени в институции; 

3. Разработен е инструментариум за цялостна оценка на комплекса от 

клинични и психосоциални фактори при деца с поведенчески 

нарушения, настанени във ВУИ, СПИ и кризисен център, позволяващ 

многопосочен терапевтичен подход; 

Б) Приложни: 

4. Приложеният емпирично метод „Ментална карта” за обучение в 

социални умения на деца с поведенчески проблеми се доказа като 

ефективен метод за намаляване на поведенческите прояви; 

5. Доказаното в този труд влияние на обучението чрез сугестопедични 

методи в социални умения върху деца, настанени във ВУИ, СПИ и 

кризисни центрове, ще доведе след провеждане на тренинга до 

намаляване на негативните прояви от децата (напр. приложен при 

деца, реализиращи бягство от институция). 
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ABSTRACT 
 

Objectives. The conduct disorder is an iterative and persisting model of behavior in 

which one could notice: an aggression against humans and animals; a destruction of property; 

fraud and theft, and serious violation of rules. The DSM – IV divides the conduct disorder to 

subtypes according to the beginning of the manifestation – with rise that appeared in 

childhood, - if every kind of behavior occurs before the age of 10 years; an adolescent rise; or 

with unspecified appearance, if it is not known the existence of behavioral problems before 

the age of 10. The DSM – IV also allows us to classify the burden as mild, moderate and 

severe. The conduct disorder diagnostic protocol in DSM – V (2013) is not modified, except 

with the addition of the specifier “with limited prosocial emotions”.  

In this Ph.D thesis a relation between the range of the burden of behavioral problems, 

including the presence of symptoms like anxiety and depression, the efficiency of the realized 

education in social skills via the usage of the mind map, and of the registration of the most 

often manifestation of the behavioral problems in children like escape, is offered  

Material and methods. For the 3 years period have been examined 100 children, 

diagnosed (following the criteria of  DSM-IV) with conduct disorder of 15-17 years, 62 of 

them were boys and 38 were girls. All of them have had court sentence for their 

accommodation in Correctional Boarding Schools (CBS) and Social-Educational Boarding 

Schools (SEBS), and crisis centres. I used a semi-structured questionnaire in order to collect 

socio-demographic information, which affects the disorder development, as well as clinical 

semi-structured interview, and the Beck’s depression inventory, Hamilton’s and Buss-Durkee 

aggression questionnaires. Randomly (only according to the principle of a sex balance) were 

created two groups of children. One of the groups attended an education in social skills, and 

skills on how to solve a problem on the basis of a mind mapping card and on the escape 

situation.  

Results. During the survey were differentiated three groups of children which are as 

follows: with severe, with mild symptoms and the group of the rest children. Results show 

that the middle range of the escape amount in the children group that attended the said 

education process, is significantly lower during the 6 months period after the survey, in 

comparison of the semester before that. Children with mild symptoms, attended the training, 

were affected more than children in the other two mentioned groups. Right after them are the 

children that after the education in social skills could not be classified in any of the two 

profile groups, i.e. with mild and with severe symptoms. Last are the children with the biggest 

amount of escapes, which were not affected by the intervention and they are by rule with 

severe symptoms.  

Conclusions. The method based on using the mind map techniques is practically 

easily applicable and pragmatic requiring not engaging in a particular paradigm or therapeutic 

theory. It seems to provide a child with the opportunity to receive efficacious interventions 

and hopefully obtain something tangible and resultative.This study shows once again the need 

of individualized approach during work with children with behavioral problems, 

accommodated in CBS, SEBS, and crisis centers, which has to be targeted to the specific 

needs of each child. Unfortunately, at that point the psychotherapeutic work in institutions is 

still insufficient, and especially this work which aims as target group children with substance 

abuse, as well as which discovers in early stages anxiety and depression disorders, that 

accompany the appearance of behavioral problems.  

 

 

 


