
РЕЦЕНЗИЯ

относно

ДИСЕРТАЦИЯ

за присъждане на научна степен „доктор по професионално направление
психология”

на

ЕВГЕНИЯ ЙОРДАНОВА ЦAНЕВА

на тема

РОЛЯТА НА СЕМЕЙСТВОТО И УЧИЛИЩНАТА СРЕДА ЗА

ФОРМИРАНЕ НА АГРЕСИВНИ

МОДЕЛИ НА ПОВЕДЕНИЕ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА
ВЪЗРАСТ

Дисертационният труд с обем от 172 страници се състои от въведение,

изложение в четири глави, заключение, списък с използвана литература и

приложения (38 стр.)

Съдържанието на всяка от главите е разпределено в отделни

параграфи, като в края на всеки параграф и на всяка глава са направени

конкретни изводи. Основният текст включва 29 таблици и 9 графики.

Списъкът с използваната литература съдържа 186 заглавия.

Авторът на дисертационният труд се обучава на самостоятелна

подготовка в катедра ‘‘Психология‘‘ към Юридическия факултет към

ВСУ‘‘Черноризец Храбър‘‘, гр.Варна.



Дисертационният труд е предварително обсъден от катедра

‘‘Психология‘‘ и е насочен за защита пред научно жури, утвърдено със

заповед на Ректора на ВСУ ‘‘Черноризец Храбър‘‘.

Имайки предвид:

Обект на изследването:

Обект на изследваната работа са учениците от начална училищна

възраст от седем - дванадесет год.

Предмет на изследването:

Предмет на изследване е родителското общуване, формиращо

агресивност при децата.

Цел на емпиричното изследване:

Целта на настоящето изследване е да се установи взаимозависимост

между семейния  климат  и агресивното поведение при децата. Във връзка

с поставената цел е необходимо да се реализират следните задачи.

Задачи на емпиричното изследване:

• Да се проучи и анализира достъпната ни специализирана литература

по проблема на изследването.

• Да се изследват някои видове агресия: физическа агресия /ФА/,

вербална агресия /ВА/, индиректна агресия /ИА/ - при момчетата и

момичетата на възраст 7 –8 год. и 11 – 12 год.



•Да се съпоставят резултатите, получени от изследването при

родители и деца, регистриращи промяната в поведението с промяна на

възрастта и направят изводи и препоръки;

•Да се организира експеримент;

•Да се направи анализ на получените емпирични данни.

Методи на изследването:

Съобразно спецификата на изследването бяха използвани следните

методи:

• Теоретичен обзор на литература, отнасяща се до изследваната тема;

• Наблюдение на изследваните лица по време на тестирането; беседи  с

майките;

• Въпросник на проф. Д-р. П. Калчев за измерване на виктимизация,

агресивни действия и степен на получаване на просоциален

опит.(Калчев,2012). ;

• Въпросник на ПАРИ за измерване на родителскo - детските

отношения и влияние на семейния климат;

Етапи на изследването

•Подготвителен етап – това е етап на проучване на достъпна за нас

литература по изследвания проблем и определяне на тестовете, които ще

се  използват ;беседи  с майките;

•Втори етап – провеждане на експеримента.

•Трети етап – включва обработката на данните и изработване на

таблици, които  сe  анализират .

Организация на изследването

1. Подбор на адекватна на целта методика за изследване на

психичното и социалното функциониране на децата от начална училищна

възраст.



2. Изследователският инструментариум да бъде достъпен и понятен за

изследваните лица т.е. да бъде съобразен с възрастовите особености на

изследваните лица.

3.Времетраенето на провеждащото изследване да не бъде по- дълго от

35 мин., за да не се преуморяват и разсейват изследваните лица, защото

това оказва влияние върху резултатите от изследването.

4. Изследваните лица самостоятелно да изпълняват поставените

задачи.

5. Да се анализират източниците на агресия в социалния живот на

децата.

6. Изработване извадка на изследването.

7. Планиране и организация на изследването.

8. Формулиране на изводи и препоръки от експерименталната

дейност и анализ на резултатите.

Практическа значимост на изследването се заключва в това,че

резултатите от изследването могат дабъдат приложени в образователния

процес. Препоръките и изводите по изследваната тема могат да бъдат

използвани в професионалната дейност на учителите от

общообразователните училища- тренингови форми за преодоляване на

гнева ( „ Аз послание„), безконфликтно общуване, разсеяност-

съсредоточено - внимание, оказване на доверие.

Източници на изследване: изследване в областта на психологията  и

трудове на психолози ,

неврофизиолози писали по проблема за агресията  ,социолози  .

Новостта и теоретичната значимост на научното изследване се състоят

в следното:

Теоретичната значимост на научното изследване дава възможност да

се видят грешките и се предприемат превантивни мерки за преодоляването

на агресията.



Представени са следните хипотези на емпиричното изследване

Хипотеза № 1. Предполагаме, че момчетата ще са по-aгресивни от

момичетата- ще проявят по-висока степен на физическа агресивност

отколкото момичетата;

Хипотеза № 2.Очаквам,че в семейства с високо ниво на стойностите

по обобщена скала‚ „Излишна концентрация върху детето на

родителите‘‘ ще се наблюдава повишаване на физическата агресия

при децата на възраст 7 -11години

Хипотеза № 3. Предполагам, че в семейства с по-високо ниво на

стойностите от обобщената скала „Оптимален емоционален контакт“ от

теста ПАРИ ще се наблюдава самооценка от страна на детето за по-висока

социална подкрепа

Хипотеза № 4. Предполагам, че с възрастта ще се увеличава вербалната

агресивност и ще намалява физическата агресивност.

Хипотеза № 5. Предполага се, че момичетата са вербално по-агресивни

от момчетата.

Хипотеза № 6. Предполага се, че излишната емоционална дистанция с

детето от страна на родителите повлиява за увеличаване на физическата

агресивност на децата.

Хипотеза № 7. Предполага се че несамостоятелността (зависимостта) на

майката повлиява

на нивото на различните видове агресивност (физическа, вербална,

индиректна)

Структура на дисертационния труд- увод,четири глави. заключение, с общ

обем  от  172 страници. Основният текст съдържа 178  заглавия- на

кирилица, латиница и интернет източници. В допълнение е обособено 1

приложение(20 стр.).



Изпълнена е основната цел на проведеното изследване, а именно да се

откроят онези модели на родителстване, които довеждат до отклонение в

родителско-детските отношения. Прилагането на увреждащи детето

родителски практики,включващи различни форми на емоционална и

властова злоупотреба в отношението на родителя към детето е основна

предпоставка за възникване на негативни модели на взаимоотношения,

които се разглеждат като сериозно нарушение на функционирането на

индивида със средата, в която той живее.

Първа глава е посветена на теоретичните разработки по проблема агресия.

Фройд развива общо учение за неврозите   като описва   невротично

болните  изтласкали  и   потиснали,  травматичносъзнателни

преживявания  и емоционалните  им   сътресения   от  детството  .

Психодинамичният подход поставя акцент върху емоциите, влеченията и

конфликтите. Децата са длъжни да се научат да се справят с емоциите по

социално-приемлив начин. Основният грижещ се спомага за овладяване на

емоциите в кризисна ситуация, чрез модел, който се въвежда в този

период, което означава, че се изисква неговото присъствие, а с

израстването се формира саморегулацията и  отпада конфликтът от

зависимостта от родителите . Бандура разработва всеобхватна теория за

агресията като доказва, че децата не само копират моделите на агресивно

поведение, но и проявяват и други нови форми на агресивност.

Главните идеи,свързани с отношенията родител –дете в контекста на

поведенческия подход се разглеждат като агенти на социализацията

„моделиращи“ поведението на детето . Oт особенно значение са методите

на въздействие, включващи знания и умения по отношение на негативно/

позитивно подкрепление.



На първо място, считам, че темата на дисертационния труд носи своя

актуален и съвременен заряд. Оценката, която е представил кандидатът е

екзактна към момента на публикуването на дисертационния труд.

Методиката, която е избрана отговаря на целите на изследването. В

цялостната разработка се отчита присъствието на автора на

дисертационния труд, както и неговата задълбочена теоретична

подготовка.

По отношение на представения автореферат мога твърдо да заявя, че той

отговаря пълно и цялостно на съответния представен дисертационен труд.

Безспорно видно от представения научен труд е голямата му значимост

както в теоретичен аспект, така и в практически аспект.

Препоръката ми към автора на дисертационния труд е да не губи време и

се опита да внедри в практиката представените акценти.

Намирам за изключително начинът на използване на професионалния език

и терминология, което напълно покрива изискванията за дисертационен

труд.

В тази връзка предлагам дисертационния труд да бъде подкрепен и да бъде

приет в едно с посочените приноси.

Считам, че трябва да се присъди, научна степен „доктор” на автора на

дисертационния труд.

Доц. Силвия Крушкова, д.пс.


