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 Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

 

Предложеният за становище дисертационен труд  е посветен на 

сложна многообразна и многопластова тема- за взаимовръзките в 

семейната система.Смисълът на традиционното разбиране за семейна 

система следвайки естественото развитие на процесите в обществото се 

променя твърде динамично и тази динамика изисква непрекъснато 

изследване и анализ ,за да може специалистите  в областта на семейната 

консултативна практика да са адекватни и компетентни към специфичните 

конфликти . 

 

                      Структура на дисертационният труд: 

Структурно дисертационния труд отговаря на изискванията по обем , 

подредба  на цел , предмет ,задачи ,хипотези ,изследване и резултати. 

Целта на дисертационния труд е ясно формулирана , Гергана Тодорова 

насочва изследователското си внимание към  базовите взаимовръзки в 

семействата като основа за  по-дълбоки  причини за конфликти и раздели, 

предлага модел и стратегии за подобряване и укрепване на семейните 

отношения . 

Предмет на изследването са начините на взаимодействие между 

партньорите в двойката – техните  взаимоотношения и комуникация. 

Следва логично представяне теориите разработващи проблема . 

                   

Теоретичен обзор на дисертационният труд: 

 

В първа глава е представено семейството като единна система, 

притежаваща специфична структура и динамика. Описани са периодите на 

нормативни кризи в семейството, неговите функции и различни причини, 

водещи до дисфункционалността на семейната система.  

Представени са често срещани нарушения в структурата на системата и как 

тези нарушения стават основа за конфликти между партньорите. 



 

Втора глава е посветена на комуникацията в семейството. Тук 

авторката изследва взаимовръзките и как  начинът на общуване между 

членовете на семейството може да подкрепя или да руши изградените 

отношения. Разгледани са различните аспекти на комуникацията и са 

цитирани най-често срещани дисфункционални модели на комуникация, 

според различни изследователи и водещи фамилни терапевти.  Разгледани 

са и индивидуалните когниции като причина за объркването на  

комуникацията в двойката – когнитивни схеми, възприятия, нагласи и 

предразсъдъци в светлината на съвременни концепции в семейната 

терапия. 

Трета глава включва изследването за наличие на връзка между 

структурата на семейната система, начините на комуникация и 

удовлетвореността от брака . 

В последната  четвърта глава е представен терапевтичен модел за 

подобряване на комуникацията както в двойката, така и в семейството, на 

основата на комбинация между системния и когнитивно-поведенческия 

подход във фамилната терапия.  

Тази комбинация дава възможност да се работи едновременно върху 

взаимовръзките в семейството /структурата на семейната система/ и върху 

индивидуалното поведение на партньорите, което e предпоставка за успеха 

на терапевтичната работа. 

Изводите са ясно представени , така също и приносите от  

теоретичен и практико-приложен  характер  

Резултатите от изследването и предложеният на тази база 

терапевтичен модел биха били полезни на практическата работа на 

психолози и терапевти, осигурявайки по-добра база за откриване на 

корените на конкретните проблеми на двойките в контекста, в който са 

възникнали и се проявяват. 

 

         В заключение считам че дисертационният труд  е изпълнен 

според  изискванията за придобиване на ОНС "доктор" и предлагам 

на уважаемото жури да гласува на Гергана Василева  Тодорова 

образователна и научна степен „доктор по психология”, по научна 

специалност „3.2. Психология” 
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