
СТАНОВИЩЕ

на доц. д-р Даниела Иванова Карагяурова

Относно дисертационния труд на Маринела Колева Петкова

на тема „Личностни диспозиции и модели на партньорство 

при двойки с домашно насилие”,

представен за придобиване на образователна и научна степен

„доктор”, професионално направление 3.2. Психология (Обща

психология)

Настоящето становище изготвям като член на научно жури, 

определено със заповед на Ректора на ВСУ «Черноризец Храбър» № 

2495 от 24.07.2013 г.

1. Оценка на резултатите и приносите на кандидата

Дисертационният  труд  на  Маринела  Петкова  е  посветен  на

актуална  и  значима  проблематика  както  в  теоретичен,  така  и  в

приложен  план.  Може  да  се  каже,  че  интересът  към  връзката  на

личностните диспозиции с партньорските отношения е продължение

на  един  класически  подход  към  проблемите  на  близките

взаимоотношения,  но  в  същото  време  е  поставен  в  контекста  на

новите  тенденции  и  модели  на  интерпретация  в  психологията.

Вниманието към дисфункциите в отношенията и агресията несъмнено

е провокирано от реалната социална практика.

Маринела Петкова си поставя за цел  да изследва прилаганите

модели на партниране в семейните двойки с насилие  (в сравнение с

двойки  без  насилие) във  връзка  с  комбинацията  от  личностни

диспозиции  на  двамата  партньори.  Тя  се  ръководи  от  общата

хипотеза,  че  при  двата  типа  семейни двойки се  прилагат  различни



модели  на  партниране,  които  от  своя  страна  са  свързани  с

комбинацията  от  личностни  диспозиции  на  двамата  партньори  в

двойката. За целта е изграден адекватен теоретичен модел, изведени

са  конкретни  хипотези,  задачи  и  методи  на  изследване.  Събраната

информация  е  подложена  на  сериозна  статистическа  обработка  и

анализ. Като цяло, работата е написана на много добър академичен

език,  използана  е  значителна  по  обем  актуална  литература,

последователно са разгърнати и защитени авторовите тези.

Считам,  че  приносите  в  дисертационния  труд  са  коректно

формулирани.  Резултатите  могат  да  се  оценят  като  обогатяване  на

съществуващото  знание  с  възможност  за  приложение  на  научните

постижения в практиката.

Докторантката  е  публикувала  в  достатъчно  на  брой  издания

основни части на дисертационния труд.

Представеният  автореферат  напълно  отразява  качествата  на

дисертационния труд.

2. Критични бележки и препоръки

Всяко едно изследване неизбежно се разгръща в някакви рамки

и  има  своите  ограничания.  В  настоящия  труд  вниманието  на

Маринела  Петкова  е  насочено  към  изследване  влиянието  на

личностните  диспозиции  върху  партньорските  стилове.  Бих

препоръчала в бъдеще да се изследват и влиянието на други фактори,

за  да  има  основание  извеждането  на  заключения  за  относителната

сила на индивидуалността или на други (например,  ситуационните)

детерминанти.

Тази  моя  препоръка  не  променя  общата  ми  положителна

оценка за предложения дисертационен труд.



3. Заключение

В  качеството  си  на  член  на  научното  жури  изразявам  моето

категорично становище, че на Маринела Колева Петкова  следва да

бъде  присъдена  образователната  и  научна  степен  „доктор“ въз

основа  на  дисертационния  труд  на  тема  „Личностни  диспозиции и

модели на партньорство при двойки с домашно насилие”.
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