
РЕЦЕНЗИЯ

относно процедура за присъждане на образователната и научна

степен „доктор по психология”

на дисертационен труд на тема: „Влияние на родителските стилове върху

интеграцията на юноши в училищна среда”

Професионално направление: 3.2. „Психология“

Научна специалност: „Педагогическа и възрастова психология“

Докторант: Естер Бехор, ВСУ „Черноризец Храбър”, Катедра

„Психология”

Научни ръководители: доц. д-р Даниела Карагяурова и доц. д-р Мария

Петрова

Рецензент: доц. д-р Ваня Господинова Христова, съгласно Заповед на

Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“ № 384/17.06.2022 г.

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертационният труд на Естер Бехор разглежда актуална и значима

проблематика, разкриваща важната връзка между два фундаментални

конструкта – родителски стил на възпитание и интеграция на юношите в

училищна среда. В днешно време, интересът към родителските стилове не

стихва именно поради факта, че родителите са тези значими фигури, които

подпомагат психосоциалното развитие на своите деца. Нещо повече, чрез

изграждането на връзката родител-дете се задават и формират и по-

сложните взаимоотношения в цялостното развитие на личността.

Да се установи, дали и в каква степен родителският стил влияе върху

социалната интеграция и постиженията на подрастващите в училищна

среда в Р Израел е въпрос, чийто отговор задава актуалността на

настоящият дисертационен труд.
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Дисертационният труд на Естер Бехор е в обем от 216 страници, като

съдържанието е структурирано в увод, три глави, изводи, препоръки,

библиография и приложения. Текстът съдържа 10 фигури и 9 таблици.

Цитирани са 175 източника на латиница.

II.ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Структурата на дисертацията е логически изградена и подчинена на

цялостното разработване на изследователския проблем, на проверката на

поставената изследователска хипотеза и произтичащите от нея

изследователски въпроси.

В увода е представена аргументацията за избора на

изследователската проблематика, както и ролята на разглеждания проблем

в теоретичен и практико-приложен аспект.

Дефинирани са необходимите за дисертационното изследване

параметри, а именно обект и предмет на изследване, основната цел на

дисертационния труд и поставените за решаване задачи.

Първа глава „Преглед на научната литература, относно

родителския статус и роля в съвременното семейство” е теоретична. В

първите два параграфа последователно и логически се разгръща

проблематиката за ефектът  на родителския авторитет и поставянето на

границите върху поведението и емоциите на децата. Анализирани са

теоретичните подходи разкриващи трите стила родителство, а именно –

авторитетен, авторитарен и либерален.

Четвъртият параграф е посветен на разкриването особеностите на

юношество, като възрастов етап от развитието на личността. В

последващите параграфи последователно са разгледани социалната

интеграция по време на юношеството и преходът от началното училище
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към прогимназията. В края са формулирани изводите от представената

глава.

Втора глава „Методология на емпирично изследване върху

влиянието на родителските стилове“ е посветена на методологията и

методиката на емпиричното изследване. Прецизно са формулирани целта,

задачите, предмета на изследването, формулирани са хипотезите и

методите за анализ на данните. Извадката на изследваните лица включва

три изследвани съвкупности – родители, подрастващи ученици на възраст

от 12 до 15 години и учители.

За събиране на необходимата информация са използвани

въпросницици, интервюта, наблюдение и социометричен тест

(предназначен да проучи социалния статус на ученика в класа и степента

на приемане от другите), въз основа на които е направен съответният

анализ на получените резултати.

Изложението е написано логично, а докторантката демонстрира

познаване на проблематиката и умения за логическа връзка между

теоретичния подход и решаването на практическите въпроси.

В трета глава „Резултати от емпиричното изследване“ са

представени резултатите от проведеното изследване, като са анализирани

взаимовръзките и влиянията на измерваните променливи. Анализите са

базирани на подходяща статистическа обработка изпълнена с SPSS.

Получените резултати са интерпретирани от гледна точка на степента,

в която потвърждават хипотезите. Въз основа на това са изведени изводи и

са предложени възможности за практически приложения на резултатите от

дисертационното изследване.

Емпиричното изследване е планирано и проведено в съответствие с

изискванията на дисертационния труд, анализите разкриват сериозната
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теоретична и методологическа подготовка на докторанта, а направените

изводи обогатяват теорията и имат практико-приложна значимост.

В заключението е направено обобщение на получените резултати от

дисертационното изследване. Направените изводи следват от текста,

логични са и са пряко обвързани с конкретната проблематика.

III.АВТОРЕФЕРАТ И ПУБЛИКАЦИИ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ

ТРУД

Авторефератът към дисертационния труд вярно и точно отразява

дисертационния труд, а публикациите по него са достатъчни и включват

съществени страни от работата на докторантката.

Авторското участие в получаването на приносите в дисертационния

труд са адекватно отразени:

 Направена е систематизация 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. А промяната на родителския стил може да се

осъществи при подходяща интервенционна програма,

независимо от социално-демографските характеристики.

 Предложени са иновативни и практически решения на основните

проблеми на социалната адаптация и интеграция на
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подрастващите, при прехода има от един жизнен етап към друг,

така че да станат отговорни членове на обществото.

 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.

IV. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ:

По същностните страни на основните тези и тяхното доказване в

дисертацията нямам критични бележки. В хода на разработването на

дисертационния труд, и в качеството ми на рецензент докторантката се

постара добросъвестно да отрази направените бележки.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Представеният дисертационен труд на Естер Бехор има характер на

самостоятелно научно изследване. С него автора разкрива своите

задълбочени теоретични познания, и умения за провеждане и

интерпретиране на експериментални изследвания. Дисертацията съдържа

приноси както в теоретичен, така и практико-приложен аспект.

Въз основа на изложеното по-горе, предлагам на уважаемите

членове на Научното жури да присъдят образователната и научна

степен „доктор“ на Естер Бехор по „Педагогическа и възрастова

психология“ в професионално направление 3.2. „Психология“.

гр. Варна Рецензент:
24.06.2022 г. (доц. д-р Ваня Христова )


