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Становище

от проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева-Несторова,

Варненски свободен университет „ Черноризец Храбър”

Относно: дисертационен труд „Партньорство и родителство –

психологически характеристики и подходи за развитие “, разработен от

Орли Нетанел – докторантка на самостоятелна форма на обучение към

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – Юридически

факултет, Катедра „Психология“, за придобиване на образователната и

научна степен „доктор“ в ПН 3.2.Психология, докторска програма

„Педагогическа и възрастова психология“

Настоящото становище съм изготвила като член на научно жури, въз

основа на заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“ № 1498 от

20.12.2019г., във връзка със защита на дисертационен труд от Орли

Нетанел за присъждане на образователната и  научна степен „доктор“  на

тема: „ Партньорство и родителство – психологически характеристики и

подходи за развитие“ в ПН 3.2. Психология, докторска програма

„Педагогическа и възрастова психология“ и в качеството ми на един от

научните ръководители на докторантката.

Представеният от докторантката дисертационен труд „Партньорство

и родителство – психологически характеристики и подходи за развитие

“ е в обем от 126 страници и е структуриран в съответствие с логиката на
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дисертационното изследване в – увод, три глави, заключение, списък на

използваната литература и приложения. Списъкът на използваната

литература включва 79 актуални  заглавия.

Съвременното глобализиращо се общество създава все повече

предизвикателства по отношение на семейните и партньорските

отношения. Едни от основните проблеми в тази сфера са проблемите за

устойчивостта на семейните и партньорски отношения и ангажираността

на семейството с раждането и отглеждането на деца. На компетентен

анализ тези въпроси са поставени от докторантката, която търси

ефективни пътища за преодоляване на тенденцията в израелското

общество за увеличаване на разводите, която е в ущърб на психическото

и социално развитие на децата. Докторантката поставя въпроса – когато

обществото приема големия брой разводи и косвено насърчава това

поведение, полезно ли е това поведение на обществото и има ли по-

добра алтернатива?

В този смисъл, основната цел, към постигането на която е насочено

дисертационното изследване, е да се проучат ключови параметри, които

водят до раздяла на партньорите, както и съпътстващите последици от

това. Основната хипотеза, към проверката на която е насочена

разработката е, че ако още подрастващите се обучат чрез специални

програми за същността и функциите на семейните и партньорските

отношения, както и за ролята на семейството за личностното и

общественото развитие, ще се намали броят на разводите, както и на

последиците от тях.

Адекватни за проверката на тази хипотеза са и определените задачи,

които се решават в дисертационния труд : разкриване на

психологическите характеристики на партньорските и семейни

отношения в Р Израел; проучване на последиците от развода върху

развитието на децата; възможностите на обучителните програми в
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партньорски и семейни отношения  за намаляване на разводите в

изследваната социо-културна среда; разработване на модел за успешно

партньорство и родителство.

Докторантката подхожда изключително компетентно при

построяването на дизайна на емпиричното проучване, като започва с

разкриването на теоретичната обосновка на проблематиката и след това

представя нейното емпирично доказателство.

При представянето на теоретичните обяснителни модели на

пазарното поведение тя систематизира основните идеи за същността и

функциите на семейството като основна социална единица, като изразява

своето критично отношение към тях. На специален анализ тя подлага

последиците от развода за развитието на децата, както и възможностите

за обучение на децата в родителство още в училищна възраст.

Следва да се подчертае, че много силно впечатление прави

умението на докторантката да представя същността на теоретичните

подходи, да изразява своето критично отношение към тях, да открива

дефицитите в различните подходи и едва след това да разработи свой

теоретичен модел за успешно партньорство и родителство. За да бъде

защитен и убедителен този теоретичен модел, докторантката го подлага

и на емпирично тестване. В изследването вземат участие 25 разведени

двойки, които са анкетирани и са проведени 100 интервюта относно

прилагането на образователни семейни програми за юноши.

Считам, че като основни приносни характеристики на настоящето

дисертационно изследване могат да бъдат определени следните:

- Компетентен анализ и систематизация на основните

изследователски перспективи на семейните отношения,

партньорството и родителството – оценка и възможности за

развитието им;
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- Дисертационното изследване запълва съществуващ дефицит в

проучването на влиянието на разрушените партньорски и

семейни отношения върху развитието на децата;

- Създаване на нов подход за превенция на разрушаването на

семейните и партньорски отношения чрез създадения

образователен модел за успешно партньорство и родителство,

който е предназначен за работа с юноши;

- Резултатите от изследването могат да бъдат използвани от

консултанти и психолози в областта на брачните и партньорски

отношения.

Още веднъж искам да подчертая, че изключително прецизно са

формулирани   изследователските идеи и са проучени с адекватен

инструментариум, който подробно е описан от докторантката и е

намерил място в приложенията към дисертационния труд.

За мен е безспорен фактът е, че рецензираният дисертационен труд

се вписва сред значимите  изследвания, които имат съществен резонанс

в социалната практика с фокус върху успешното функциониране на

семейството в социокултурната среда на Р Израел.

Научните публикации по темата на дисертацията доказват, че

Орли Нетанел притежава способността да открива актуални в теоретичен

план и приложни проблеми и да ги изследва в дълбочина с

изключителна прецизност и научна точност.

Авторефератът отразява точно емпиричното изследване, представено

в дисертационния труд, приносите и списъка с публикациите по темата на

дисертационния труд.

Заключение
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Въз основа на всичко изложено по-горе убедено предлагам на

уважаемите членове на Научното жури да бъде присъдена

образователната и научна степен „доктор“ на Орли Нетанел за защита на

дисертационния труд „ Партньорство и родителство – психологически

характеристики и подходи за развитие “,  в ПН 3.2. Психология, докторска

програма „Педагогическа и възрастова психология“.

09.01.2020г.

Гр. Варна Изготвила становището:

/проф. д.пс.н. Галя Т. Герчева-Несторова/


