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РЕЦЕНЗИЯ

от проф. дпн Румен Иванов Стаматов
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен
„доктор” в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни
науки; професионално направление 3.2. Психология; докторска програма:
Педагогическа и възрастова психология
автор: Евгения Йорданова Банбъри

тема: „Ролята на семейството и училищната среда за формиране на
агресивни модели на поведение в началната училищна възраст ”

1.Общо описание на представените материали

По избор от научното жури съм определен за негов член по
процедурата за защита на дисертационен труд на тема „ Ролята на
семейството и училищната среда за формиране на агресивни модели на
поведение в началната училищна възраст ” за придобиване на
образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2.
Психология, докторска програма: Педагогическа и възрастова психология.
Автор на дисертационния труд е Евгения Йорданова Банбъри – докторант
към катедра Психология към Варненския свободен университет, програма
Педагогическа и възрастова психология. Представеният от Евгения
Йорданова Банбъри комплект материали е на хартиен и електронен носител
и е в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за приложението
му и Правилника за развитие на академичния състав на ВСУ. Той включва
всички необходими документи. Докторантката е приложил и съответните
публикации.

2. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените
цели и задачи.

Представеното дисертационно изследване е посветено на агресията и
нейните прояви при деца от началното училище и свидетелства за своята
емпирична и теоретична ценност чрез обогатяване на знанията върху
траекториите на развитие на отделните видове агресия, върху причините и
възможностите за нейното ограничаване.
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Изследването очертава поле, в което агресивността е осмислена чрез
когнитивните и емоционални особености на детето и  сосоциалните
отношения, тематизирани чрез семейната и училищната среда. Резултатите
от емпиричното изследване са поставени в контекста на вече
съществуващите изследвания, което открива възможности за осмисляне на
агресията в един разширен темпорален контекст и за обособяване на
устойчиви тенденции в нейните прояви, отчитайки влиянията на различните
променливи.

3. Познаване на проблема

Докторантката се опитва обосновано да постигне целта на
дисертационното изследване, както и преследваните задачи със съответните
методи на теоретичното и емпиричното изследване. Теоретичният анализ е
насочен към осмисляне на основнте конструкти на изследването – агресия,
видове агресия, семейни отношения, разгледани чрез стиловете на
привързване, родителски стилове на възпитание, проблеми с идентичността
на родителите, изразени в отношението към самата роля родител,
емоционални и поведенчески проблеми на родителите, както и на
училищната среда и взаимодействия в училище.

Проследени са всички класически и модерни подходи при
концептуализирането на агресията и са очертани различните измерения на
самата агресия. Представеният модел на агресията е изграден върху
разграниченията предложени от психодинамичните, поведенческите и социо-
когнитивните  теории и обхваща поведенческите, когнитивните и социални
измерения на конструкта. Подробното разглеждане на когнитивните и
емоционалните присъствия в динамиката на агресията очертава
пространство, за осмисляне на особеностите и видовете агресивни прояви в
началната училищна възраст. Считам за изключително интересен опита за
осмисляне на агресията чрез поставянето ѝ в контекста на стиловете на
привързване и на материалните ориентации на родителите и влиянията върху
преживяванията на детото и агресивните отговори на фрустрациите.
Теоретичният анализ представя и обстоен преглед на влиянията на
множество променливи – родителски стилове на социализиране, модели на
родителско поведение, отношения с връстниците, потребност от
принадлежност и откриване на своето място сред връстниците,
себеутвърждаване, социална компетентност, персонални черти като
нарцисизъм, върху агресията. Теоретичният анализ е обогатен със
задълбоченото представяне на отделните видове агресия и техните
траектории на развитие, като са отбелязани възрастовите и половите
различия.
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Представеният модел на агресивността очертава рамката на
емпиричното изследване и открива възможност за конструиране на модели
на взаимодействие между отделните изследвани променливи. Считам, че
въвеждането на интерперсоналността, изразена чрез различните стилове на
привързване, ценностни ориентации  и родителски стилове на
социализиране, при осмислянето на агресията за особено евристична, понеже
очертава възможности за преосмисляне на мотивацията към ангажиране с
агресивно поведение. Проследявайки емпиричните анализи бих искал да
отбележа и ценността на много от откритията, свързани с проявите на
отделите видове агресия във възрастов план и половите различия, по
отношение на различните видове агресия.

4. Методика на изследването

Методиката отразява основния замисъл на изследването и на
концептуалното му осмисляне. Изследването е осъществено чрез:

Ска̀лата за оценка на агресия и виктимизация

Скалата се състои от две подскали: първата – оценява виктимизацията
от връстниците и социалната подкрепа, втората - оценява   агресията.
Включени  са  12 въпроса  предназначени  за  оценка  на трите  вида  агресия
- физическа  агресия, вербална  агресия, индиректна  агресия. Скалата е във
версията представена от Пл. Калчев, айтемите са оценяват чрез 5 степенна
ликертова скала и е с добри психометрични характеристики.

Скала за оценка на родителските нагласи

Скалата  (Parental attitude research instrument - Earl S. Schaefer & Richard
Q. Bell, 1958) оценява родителските отношения към различните аспекти на
семейния живот през съответната семейна роля. Инструментът разграничава
23 различни аспекта в отношенията родител – дете и живота в семейството и
обхваща 115 айтема.

Осем признака описват отношението към семейната роля , а
петнадесет - родителско-детските отношения. Тези петнадесет признака са
разделени в три групи: оптимален емоционален контакт, излишна
емоционална дистанцираност от детето и  прекомерна концентрация на
вниманието върху детето.

Отношението към семейните роли се оценява чрез следните
конструкти: ограниченост на съпругата в рамките на семейството, грижеща
се изключително за семейството; усещане за саможертва в ролята на майка;
семейни конфликти; свръхавторитарни (властни) родители;
неудовлетвореност от ролята на домакиня; „безучастност” на съпруга
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(невключеност) в семейните дейности; доминиране на майката; зависимост  и
несъмостоятелност  на майката.

Отношение на родителите към детето, оценявано чрез оптимален
емоционален контакт, излишна емоционална дистанцираност от детето и
прекомерна концентрация на вниманието върху детето се оценява чрез
следните конструкти: а/ оптимален емоционален контакт – мотивация;
партньорски отношения; развитие на активността на детето; балансирани
отношения между родителя и детето; б/ излишна емоционална дистанция с
детето - раздразнителност; суровост, излишна строгост; отклоняване
контактите с детето; и в/ прекомерна концентрация на вниманието върху
детето, която се оценява със следните конструкти: извънредна (хипер)
обгриженост, отношение на зависимост; преодоляване на съпротива,
потискане на волята; установяване на сигурност, опасение от обида;
изключване на външно семейно влияние; потискане на агресивност;
потискане на сексуалност у  детето; свръхнамеса в света на детето; стремеж
за ускоряване развитието на детето.

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд
Дисертационният труд е с обем 172 страници в основния текст, който

включва 33 таблици, 9 фигури и 1 приложение. Структурата включва увод
като въведение в изследователската тема, четири глави, изводи и обобщения,
заключение, използвана литература и приложения. Библиографията е със 178
заглавия на кирилица и латиница. Самото изследване е структурирано в две
части – теоретична, която представя основните концепти, около които се
изгражда изследването, и емпирична, която е представена от цели, задачи,
хипотези, инструменти на изследването и различните анализи, в контекста на
формулираните хипотези. Представените анализи и изводи са
представителни за усилията на докторантката и подкрепят верификацията на
получените резултати.

6. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката

За оценката на едно дисертационно изследване могат да се приемат
следните критерии:

-новост – собствен принос при решаването на изследователския
проблем;

-научна ерудиция, изразена в обективността и коректността на
представените идеи и възгледи при теоретичното разглеждане на темата и
при обзора на литературните изследвания, както и в подбора на методиките и
анализа на емпиричните данни;

-подробно описание на методиките на изследването и на техните
психометрични характеристики;
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-коректно представяне на емпиричните данни като се използват
статистически методи и анализи на резултатите;

-авторови приноси и препоръки, относно използването на резултатите
от научните изследвания.

Приносите на Евгения Йорданова Банбъри са съдържателно обобщени
и отговарят на проведеното изследване. Като цяло бих искал да отбележа
следните положителни моменти:

-Представен е модел на агресията, основан на интегриране на
социално-когнитивния, психодинамичния, и интерактивен подход
/тематизиран чрез стилове на привързване, ценностни ориентации,
родителска  идентичност и интерперсонални конфликти, и отношения с
връстниците и училищната атмосфера/ и на емпиричните открития от
изследването. Моделът е апробиран в училищна среда сред деца от началната
училищна възраст, което създава и възможност за проследяване развитието
на агресивността.

-Установени са прояви на агресията между учениците по пол и възраст.
Посредством получените от емпиричното изследване резултати са
установени и анализирани някои от причините, водещи до агресията в
училищна среда, както и последствията от нея и влиянието, което оказва
върху социално-психологическия климат в училище. Поставени в контекста
на съществуващите изследвания върху агресията във времето, резултатите от
представеното изследване обогатяват разбирането за проявите на агресията
по измеренията пол и възраст, както и за траекториите на развитие на
отделните видове агресия.

-Установени са актуални тенденции и социално-психологически
особености на агресията в училище, посредством анализ на въведените
конструкти.

-Емпиричното изследване препотвърждава ефективността на
въпросниците за изследването на агресията в техните български адаптации.

Считам за особено интересен принос анализа върху отношенията
между материалните ориентации и консумативно отношение и нагласите към
агресивното поведение, както и анализа върху различните видове самооценки
и агресивното поведение, и анализите върху проблемите свързани с
родителската идентичност и преживявания на децата. Интерпретирани по-
задълбочено, в полето на самите разбирания върху агресивността, тези
отношения очертават контекст за различни обяснения на ангажиране с
агресивното поведение. Това би обогатило значително разбирането за
семейните влияния върху агресивността и за начините на ограничаване на
агресивността.
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8. Преценка на публикациите по дисертационния труд

Представените публикации са 3 и са изцяло в темата на
дисертационния труд.

9. Лично участие на докторанта

Евгения Йорданова Банбъри е реализирала самостоятелно цялото
дисертационно изследване. Текстът, получените резултати и приноси са
нейно лично дело.

10. Автореферат

Авторефератът съдържа основните постановки в дисертационния труд,
резултатите и техния анализ. Считам, че е адекватен на дисертационния труд
и обективно отразява теоретичните анализи и основните резултати,
представени в съдържанието на изследването.

11. Лични впечатления

Бих искал да отбележа, че Евгения Йорданова Банбъри притежава
задълбочени познания в изследваната област, съчетани с отговорност и с
оригинален подход към емпиричното разглеждане на темата, което обогатява
разбиранията върху динамиката на агресията.

12. Препоръки за бъдещо използване

Предлагам основният текст на дисертацията да се разшири, като се
наблегне върху конкретните интервенции за превенцията на агресията.

Заключение

Дисертационният труд показва, че докторантката Евгения Йорданова
Банбъри притежава задълбочени познания по темата на дисертацията.
Смятам, че кандидатката отговаря на условията и реда за присъждане на
образователната и научната степен „доктор” по Закона за развитие на
академичния състав в Република България, ППЗРАС, Правилника за развитие
на академичния състав на ВСУ. След изтъкнатите аргументи, както и на
цялостната положителна оценка за извършеното дисертационно изследване,
предлагам на научното жури да гласува положително и да присъди
образователната и научна степен „доктор” на Евгения Йорданова Банбъри, за
което давам и своя утвърдителен вот.
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27.01. 2021 г. Изготвил рецензията:
/проф. Румен Стаматов/


