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Актуалност на дисертационният труд:

Световната практика на педагогическа и психологическа помощ на

деца и техните родители показва колко голямо е влиянието на възрастните

върху развитието на детето. Стилът на родителските отношения се

впечатва в психиката на детето. Това се случва много рано, вероятно още

пренатално, но науката има доказателства, че от раждането този процес

стартира. Важно е да се отбележи, че личностните качества на родителите

имат пряко влияние не само върху възпитанието, но и върху спецификата

на протичане на  обучението и резултятите от него.

Изключителният английски педагог и философ от 17-ти век Джон

Лок, в своята педагогическа концепция  акцинтера вниманието ни върху

значението на ролята на възрастните във възпитанието на децата. Той

отбеляза, че в човешкия ум няма вродени идеи, всичко зависи от

възпитанието и събитията в живота. Човек се ражда като „празен лист” и е

готов да възприема света около себе си чрез сетивата си чрез вътрешно

преживяване, т.е. Джон Лок твърди, че девет десети от хората са станали

това, което са чрез образованието. Той определя, че основното средство за

възпитание е примерът и средата.

В представения за становище дисертационен труд се разглеждат

именно тези взаимовръзки-влиянието на родителските стилове върху

социалната интеграция и учебните постижения на подрастващите в

училищната среда.



Фокусът на изследването е върху търсенето и доказване на

същестуването на възможен аспект, влияещ върху интеграцията на

подрастващите в училищна среда и родителските стилове на възпитание.

В юношеството авторитаризмът на родителите поражда конфликти и

враждебност. Най-активните, силни тийнейджъри се съпротивляват и

бунтуват, стават прекалено агресивни и често напускат родителския дом,

ако могат да си го позволят. Срамежливите, несигурни тийнейджъри се

научават да слушат родителите си във всичко, без да се опитват да решават

нищо сами. Ако майките са склонни да прилагат по-„разрешително“

поведение спрямо по-възрастните юноши, то авторитарните бащи твърдо

се придържат към избрания тип родителска власт.

Към основните социално-психологически характеристики на

взаимодействието между родители и юноши, които провокират конфликт,

E.A. Грищук казва:

- психологическата неспособност на родителите да възприемат

растящото си дете, до факта, че той овладява нови механизми за

социализация и адаптация, което се проявява активно и се формира

неговата индивидуалност;

- промяна във вектора на родителската власт спрямо майката;

- повишено напрежение в отношенията между родителите, в резултат

на промяна в статусните роли на мъжете и жените в семейството;

- повишена агресивност към родителите от страна на подрастващите

в исканията за задоволяване на техните материални нужди на

подрастващите в резултат на социалната стратификация на обществото;

-липса на общи ценности и морални насоки.



Условия за безконфликтно социално-психологично взаимодействие

между родители и подрастващи деца: лична ориентация на

комуникативното взаимодействие (диалог). Това е възможно при взаимно

изграждане на общо когнитивно пространство; формираният характер на

вътрешната отговорност както на родителите, така и на подрастващите;

запознаване на родителите с психологическите и физиологичните

характеристики на подрастващите; натрупване на опит в семейното

взаимодействие; съвместна дейност; психологическата култура на

родителите.

Теоретична разработка е организирана в увод, 3 глави, изводи и

препоръки, резултати от изследването, дискусия, заключения в общо 216

страници. Основният текст съдържа 10 фигури, 9 таблици и пет

приложения. Литературните източници са 175 на английски език.

Авторът на дисертацията е фасилитатор на група,  образователен

съветник в гимназия и терапевт на семейства и двойки в Центъра за

родителска подкрепа в община Ашдод.

В първа глава е направен теоретичен обзор на научната литература,

посветена на стиловете на родителско взаимодействие в

междуличностната комуникация и тяхното въздействие върху

функционирането на подрастващите, комуникацията в семейството

(здравословна комуникация и проблемна комуникация), комуникационни

характеристики на родителските стилове, семейните отношения, свързани

с процеса на промяна на всеки подрастващ при постъпване в прогимназия,

отношенията родител - дете и юноша - група връстници. Литературният

преглед има за цел да обогати знанията и да даде представа по темата,

свързана с целта на изследването.



Втора глава описва методологията на емпиричното изследване върху

влиянието на родителските стилове. Използвани са качествени и

количествени методи, за да се  опишат и изследват различните родителски

стилове в мултикултурно общество (в случая - Израел) и неговите

възможни ефекти върху поведението на подрастващите.

Инструментариумът включва: въпросници, интервюта, наблюдения и

социометричен тест (който е предназначен да тества социалния статус на

ученика в класа и степента на приемане от другите).

Въпросници за родителите за идентифициране на техните родителски

стилове (въпросникът е взет от Робинсън и др. (приложение 1). Вторият

въпросник беше даден на учителите, за да опишат социалното поведение

на своите ученици (приложение 3).

Интервютата с родители са авторска разработка, за да подбере родители,

които ще участват в изследването и да провери степента на желание за

участие в изследването. С учителите и учениците се провеждат интервюта,

за да се събере повече информация за тяхното социално поведение.

Направени са наблюдения върху родители, учители и деца, за да се събере

повече информация за тяхното социално поведение.

Представените инструменти на изследването са също адекватни  на

замисъла на изследването и на поставените изследователски задачи и

издават единството със съдържателното описание на конструктите.

Подборът на целевата група и изборът на участници са коректни,

броят на ИЛ е достатъчен, за да бъдат направени съответните изводи.

Инструментите са с добри психометрични характеристики.

Изводи:



Направени са следните изводи от проведеното емпирично

психологично изследване –

Една от практическите последици от изследването е, че е установена

значимостта на ранното и прецизно разпознаване на затрудненията, за да

се предотвратят негативните преживявания на ученика в училищната среда

и неговото семейство. Те биха довели до нежелание за учене (липса на

мотивация), оформяне на негативна представа за себе си както и липса на

увереност в способностите си. Ето защо, на учителите трябва да се даде

повече контрол и трябва да бъдат обучени. При наличие на контрол,

учителите биха идентифицирали учениците с увреждания и тези, които

имат проблеми с адаптацията (липса на социални умения).

Изисква се сътрудничество между страните, участващи в процеса на

подпомагане на учениците като цяло и по-специално на учениците с

обучителни трудности, съветника, диагностика и преподавателя, които ще

работят като мултидисциплинарен екип, така че децата да получат

подходяща образователна подкрепа.

Необходимо е също така учениците да бъдат включени във вземането

на решение относно естеството на корекциите и адаптирането им към вида

на увреждането. И най-важното е да се гарантира, че услугите се

предоставят в рамките на училището и не зависят от икономическите

възможности на родителите.

Приноси:

Обобщени са пет приноса, които са свързани с систематизацията на

основни научни теории и изследователски перспективи и подходи за

родителските стилове, родителския статус и роля. Резултатите от

цялостното изследване запълват съществуващ дефицит в изследванията на

родителските стилове и проблемите на взаимоотношенията между



подрастващите и родителите в съвременното израелско общество.

Резултатите от емпиричното изследване доказват, че родителският стил не

зависи от социално-демографски характеристики. Промяната на

родителския стил може да се осъществи при подходяща интервенционна

програма, независимо от социално-демографските характеристики.

С особена тежест определям приносът по отношение на

предложените иновативни и практически решения на основните проблеми

на социалната адаптация и интеграция на подрастващите, при прехода има

от един жизнен етап към друг, така че да станат отговорни членове на

обществото.

Важно също така е да се отбележи, че  практико-приложната

значимост се изразява в това, че е предложена работеща програма за

работа с родителите на деца със затруднения при училищната интеграция в

израелски училища.

Авторефератът напълно отговаря на изискванията за научен текст.

Посочени са необходимите публикации.

От всичко изложено до този момент, високо оценявам и смятам, че

дисертационният труд на Естер Бехор има научно-изследователска тежест

и допринася за практическото психологично знание и представлява

напълно завършен конструкт. Предлагам на членовете на уважаемото

жури да присъди на Естер Бехор ОНС „доктор“ в професионално

направление 3.2 „Психология“.
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