
Р Е Ц Е Н З И Я

от

Проф. д.пс.н. Иван Стоянов Александров,

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

По отношение заповед на ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” №

1177 от 16.12.2020 г. за включване в Научно жури за защита на

дисертационен труд на ГЪЛЪБИНА БОРИСОВА КЕНДАЛОВА-

ПЕТРОВА по професионално направление 3.2 "Психология“, докторска

програма „Обща психология“, на тема „Взаимовръзката алекситимия –

емпатия при ситуативна и личностова тревожност“.

1. Актуалност

Гълъбина Кендалова-Петрова засяга една интересна и значима тема

кореспондираща със съвременните тенденции в психологичното

консултиране. Извеждането на верификативни научни модели и

методологични принципи и прилагането им в психологичната практика от

различните психотерапевтични школи и направления бележи съществен

напредък в световен мащаб. В България също вече съществуват подобни

проучвания, но те все още не са масово явление в психологичната

литература. Актуалността на темата е безспорна поради факта, че е пряко

свързана с издигането на консултативния процес на научно равнище и

опита за систематизирането му по определени параметри в практиката.



Значимостта на представения труд се определя от важността му за

потребителите на синтезираното знание, което той представя -

консултативните психолози. Подобни разработки са важни в тази сфера и

предлагат като резултат от количествени и качествени изследвания

модели, които може да бъдат прилагани от специалистите.

2. Обща характеристика на дисертационния труд

Дисертационният труд е в обем от 166 страници и се състои от увод,

изложение в четири глави, изводи и препоръки, списък на използваната

литература и приложения. Съдържанието на всяка от главите е

разпределено в отделни параграфи. Основният текст съдържа 58 таблици и

5 фигури. Списъкът на използваната литература се състои от 231

източника – на кирилица и латиница.

В първа глава, озаглавена „Теоретични концепции за алекситимията,

емпатията и тревожността” се разглеждат теоретично научните теории и

подходи за обяснение на алекситимията, видовете алекситимия,

евентуалната връзка между алекситимията и мозъчни структури. В главата

се разглежда и проблематиката свързана с емпатията и психотерапията.

Проблемите, свързани с тревожността са третото направление в обзора.

Основно е разгледана теорията на Спилбъргър за тревожността

дефинирана като състояние и черта.

Докторантката се е постарала да спази препоръките по отношение на

стилистиката на текста и дефиниране на понятията.

Във втора глава, озаглавена „Емпирично изследване на

алекситимията, емпатията и тревожността” са определени, целта, задачите

на изследването, хипотезите, методиките за събиране и методите за

интерпретация на данните.



В трета глава „Анализ и интерпретация на резултатите от

емпиричното изследване” докторантката избира анализ по реда на

заложените шест хипотези. Представени са данни и анализи под формата

на количествени характеристики, имащи доказателствена стойност по

основните параметри на изследването.

В четвърта глава са предложени модели, свързани с практиката на

консултативния психолог.

3. Препоръки към дисертационното изследване.

Към дисертационния труд имам препоръки основно в една област (те

са за подобряване на качественото представяне на научното изследване на

докторанта в засегнатата от него актуална проблематика):

Първата, и по сериозна, е свързана със смисъла на статистическите

методи, използвани от докторантката. Става въпрос за използването на т.н.

регресионен анализ. Така скалираните величини поставят под съмнение

изпълнението на регресионни уравнения и цялостен анализ. Регресионният

анализ изисква всички величини да са скалирани метрично, а не ординално

или категориално. В този си смисъл регресионния анализ следва да се

преосмисли като постановка, както и изводите от него, при анализа на

резултатите.

Втората е за форматиране на някои от таблиците за подобряване на

тяхната четивна стойност.

Авторефератът отразява съществени части от дисертационния труд.

4. Научни и научно-приложни приноси.

Цялостно дисертационният труд дава основание за формулиране на

приноси в следните насоки:



Разработен е, и емпирично е проверен модел на променливите –

емпатия, алекситимия, тревожност.

Изведени са параметрите, които биха били полезни в контекста на

психологическото консултиране.

Показана е и необходимостта от акцентиране в психологичното

консултиране върху емпатията, алекситимията и тревожността, като са

дадени практически препоръки за консултативна работа.

5. Заключение

Представената дисертация представлява актуално изследване в

значима област на психологичното консултиране. Приносните моменти в

изследването ми дават основание да гласувам положително за

присъждането на образователната и научна степен „доктор” на Гълъбина

Борисова Кендалова-Петрова по професионално направление 3.2.

„Психология”, докторска програма „Обща психология“, на тема

„Взаимовръзката алекситимия – емпатия при ситуативна и личностова

тревожност“.
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