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Дисертацията на Банбари е върху сложната и важна за реалността тема
- пораждането на агресията  в детска възраст и ролята на семейството и
училището. Тя има сериозен опит на продължителни години работа в
училище като психолог с подрастващите, за изграждане на нагласи и
поведение без агресия и деструктивност. Този неин практически опит ясно
личи в текста на цялата дисертация и е позитивен компонент.

Първата глава е много богат обзор, който съдържа психологични теории
за агресията през парадигмата на психоанализата, бихевиоризма, социалното
научаване, когнитивната психология, клиничната психология с хормоналните
взаимовръзки между емоции и поведение, въздействия на училищни и
семейни фактори. Още тук искам да кажа, че обзорът съдържа твърде много
подробности, които представят любознателността на докторантката, но които
пренасищат  с подробности основните взаимовръзки и затрудняват
възприемането. Втората и трета глави отново дават теоретичен анализ на
взаимоотношенията между родителите и специфичните модели на поведение
при майката и бащата, които директно стимулират агресивния отговор в
поведението на децата им. Анализирани са взаимовръзките между емоции,
характер, защитни механизми, родителски модели на поведение, учителски
стил на комуникация с децата, наказания, възнаграждения  с агресията при
децата. Подробно са представени психосоциалните стадии на развитие,
темите да стреса, травмите, неврозите и неблагоприятните ефекти върху
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личностовото развитие на децата, отново обвързани с агресията в
поведението им. Четвъртата глава представя организацията на изследване с
основна цел взаимовръзката между родителския стил на отношения и
възпитание към децата и агресивното им поведение. Положени са седем
хипотези, които поетапно полагат базовите взаимовръзки, използвани са
методите на наблюдение, беседа с родителите и две методики адаптирани и
валидизирани за българския контекст: Въпросник на П. Калчев за измерване
на виктимизация, агресивни действия и степен на получаване на просоциален
опит, състояща се от две части (Калчев, 2012) и Въпросник за измерване на
родителскo-детските отношения и влияние на семейния климат (PARI -
Parental attitude research instrument - Earl S. Schaefer & Richard Q. Bell, 1958).
В следваща част са представени  подробно и с таблици онагледяващи
резултатите от статистическите анализи и направените психологични
интерпретации, подредени спрямо всяка конкретна хипотеза. Тук
докторантката показва своите умения да обвързва данните от
статистическите анализи с интерпретации, които отнася към своя опит от
практиката и да насочва към конкретни предложения за психологичната
работа  с родителите, препоръки към поведението и подходите на учителите
и децата. След всяка изведена взаимовръзка при проявено или с риск от
агресивно поведение на децата от изследваната група, тя отново полага своя
личен опит на практикуващ психолог. Много често  този опит и препоръка са
изпълнени с доста интензивни емоции, романтизъм, оптимизъм и амбиция да
се постигнат кардинални промени за ограничаване на агресията при децата!
От една страна тези части излизат от рамките на строгото научно изследване
и изводи, но от друга те доказват професионалната ангажираност и добър
практически опит на докторантката, което заслужава одобрение.

Финалното обобщение и изводи представят съразмерно и коректно
направените статистически анализи и интерпретации при изследваната група.
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Препоръките към практиката са добри и полезни. Приносите в
дисертационния труд са добри и коректни.

В заключение на становището искам да предложа на уважаемите
членове на Научното жури, да оценят дисертацията на Евгения Банбари  като
полезна за практиката научна разработка и да й гласуват образователната и
научна степен „Педагогическа и възрастова психология“
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