
С Т А Н О В И Щ Е

от Проф. д-р Минко Стоев Хаджийски, ВТУ „ Св.Св. Кирил и Методий”

на дисертационния труд на Евгения Йорданова Банбaри на тема, „

Ролята на семейството и училищната среда за формиране на

агресивни модели на поведение в начална училищна възраст“,

представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор ” ,

по научна специалност „3.2. Психология”.

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

Въпросът за агресията и нейното психологическо обяснение е доста

стар и твърде много изследван в специализираната научна и научно-

популярна дискусия и литература. Най-видното доказателство за това са

множеството теории и концептуални виждания, появили се и

просъществували в годините. Същият е обясняван  в различни дискурси в

търсене на начини за противодействие – психо-корекционни,

педагогически и медицински. Въпреки това и до днес остава нерешен в

теоретичен и практически план, а следователно и актуален. Неговата

значимост се обуславя и от преките и косвени социални последици. Що се

касае до децата в училищна възраст, агресивното поведение е един от

честите проблеми с който ежедневно се сблъскват учители, родители и

психолози. Устойчивостта на това явление е сериозно основание за

продължаване на неговото изследване. Независимо от натрупания опит и

научен материал, винаги може да се каже още нещо по въпроса. В този

смисъл следва да се оценява и насочването на докторантката към тази

тема.



Дисертационният труд, с обем 174 страници, се състои от увод,

изложение в четири глави, заключение, литература, приложения.

Основният текст съдържа 29 таблици и 9 графики. Списъкът с

използваните литературни източници се състои от 176 заглавия на

кирилица.

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния
труд

Следвайки съдържанието на дисертацията могат да се отбележат

редица достойнства,  които определят нейната научна и практическа

стойност.

- В увода ясно са очертани значимостта на проблема и

необходимостта от изследване. Изказани са установени положения,

свързани с ролята на семейството и училището за формирането на

агресивно поведение на децата.

- В Първата глава авторката представя информативно теориите за

агресията достатъчно изчерпателно за целта. Описани са както

отнасящите се пряко (Фройд, Лоренц, Бърковиц, Долард, Милър),

така и такива от психодинамичното и бихейвиористично

направления, които засягат личността, формирайки подходяща

диспозиционност за агресия ( Ериксон, Клайн, Хорни, Скинър,

Бандура, Спилбъргър). Съобщени са някои биологични фактори и

основателно такива свързани със социализацията и по-специално с

ролята на семейството и училището.

- Във Втората глава на дисертацията теоретично се разглеждат

проблемите в семейството, като фактор за неблагополучия и

междуличностните бариери във взаимоотношенията. В отделен

параграф е отделено място за емоционалния аспект и по-специално

разстройствата в емоционалната сфера, вероятно като предиктор на



бъдеща агресия.

- Третата глава се съсредоточва върху отношенията родители-деца в

т.н. от авторката „агресивни семейства”. Последователно са описани

ролята на майката, стиловете на привързаност, възпитание,

родителски конфликти и агресия. Описано е формирането на

агресивност и агресивно поведение на при децата. В отделен

параграф е разгледано влиянието на училищната среда и

взаимоотношения. Отново в отделен параграф се поставя въпросът

за емоционалната страна на детското развитие, вкл. травми, страх,

тревожност, невротизъм и стрес.

- Четвъртата глава представя емпиричносто изследване на

агресивното поведение при деца от началната училищна възраст.

Постановката е описана изчерпателно, включително, цел, задачи,

обект, предмет, организация и методика. Правилен е подходът в

изследваните лица наред с целевата група от 133 ученици да бъдат

включени и техните родители. Издигнатите 7 хипотези са

състоятелни и адекватни на целта и темата на труда. Методиката е

удачно подбрана, като наред с двата малко познати и използвани

инструмента са включени наблюдение и беседа.

Резултатите( като получени данни) са обработени статистически и

представени по реда на хипотезите успоредно с психологически

анализ . Същите са онагледени таблично и графично. Главата

завършва с изводи, обобщения и препоръки, които са основният

приносен носител.

- Приносите от научно- приложен характер са правилно изведени от

докторантката. Бих добавил и това, че е проявила „кураж” да се

захване с една толкова дискутирана тема, както и нестандартния

като методика подход.



3. Критични бележки

Към дисертационния труд могат да се направят някои бележки от

предимно редакционен характер:

- Има структурна неиздържаност в подредбата, номерацията и

наименованието на параграфите и подпараграфите на главите,

- Ненужно са описани самите инструменти, включително като айтеми

в съдържателната част на 4-та глава,

- Има някои неправилни изрази като: „Видове агресии, които ще

ползвам”,

- Неправилно изписване на абревиатурата на „Parental attitude research

instrument” с букви на кирилица,

4. Заключение

В заключение намирам, че дисертационният труд на Евгения

Йорданова Банбaри е задълбочен съдържателно богат и полезен за

учители, родители и специалисти. Считам, че отговаря на изискванията за

придобиване на образователната и научна научната степен „доктор”.

5. Оценка на дисертационния труд

Давам положителна оценка и препоръчвам на уважаемото жури да

присъди на Евгения Йорданова Банбaри образователната и научна степен

„доктор по психология”.

17 януари 2021 г. Член на журито:

/Проф.д-р Минко Хаджийски/
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