СТАНОВИЩЕ
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”
№ 1498 от 20.12.2019 г. за включване в Научно жури за защита на
дисертационен труд на ОРЛИ НЕТАНЕЛ по професионално направление
3.2. „Психология”, докторска програма „Педагогическа и възрастова
психология”, с тема на дисертационния труд „Партньорство и родителствопсихологически характеристики и подходи за развитие”.

1. Актуалност
Проблемите свързани с

проучването на семейството, семейната

среда и родителско-детските отношения са предмет на изследване на
множество специалисти от различни научни направления. Тяхната
актуалност не затихва във времето. Хармоничното семейство отдавна не се
възприема като даденост, а като системна област на грижи и
взаимоотношения, която се развива, променя и оптимизира.
Най-често, моделите на семейни взаимоотношения се усвояват в
семейството в което израства младият човек. Понякога, обаче само това не
е достатъчно за да се изгради добър пример и визия за отношенията между
партньорите или между родители и деца. Това често се случва при непълни
семейства или разведени родители.
Тогава е необходима и намесата на институциите и всички свързани
лица.
В по-системно отношение, включването на юношите в анализа на
проблематиката с намерението да се разкрие картината на брачните и

семейни отношения и тяхната подготовка за реални ситуации от живота,
определено представлява значим подход с принос в изследователски,
педагогически и консултативен план.
Значимостта на разглежданата проблематика от Орли Нетанел не е
намаляла във времето. В нея имат място както фундаментално –
теоретичните, така и частните изследвания, свързани с обучението и
практиката.

2. Характеристика на дисертационния труд
Дисертационният труд е в обем от 126 страници и съдържа увод, три
глави, списък на използваната литература. Списъкът на използваната
литература включва 79 източника на английски език.
Основният изследователски проблем търси отговора на въпроси,
свързани със знанията на хората преди да създадат семейство, кои са найефективните начини за подобряване на семейните отношения, какви
преживявания от детството се отразяват на последващите брак и
родителство, какъв вид образователни методи и техники биха били
полезни при изграждането на семейните отношения.
Формулирана е една генерална хипотеза и адекватни за изследването
цел и задачи.
В изложението са разгледани партньорството и семейството в
израелската социо-културна среда, децата в контекста на семейството и
партньорското съжителство, разводът и неговите последствия.
В изследването участват 25 разведени двойки, които са анкетирани,
проведени са 100 интервюта
семейни програми при юношите.

относно прилагането на образователни

3. Препоръки към дисертационното изследване.
Към дисертационния труд имам следната препоръка (тя е за
подобряване на бъдещите научни изследвания на докторанта в засегнатата
актуална проблематика):
-

Желателно е при обзорите на бъдещи изследвания да бъдат
включени

повече

източници

от

последните

години

публикувани в реферирани издания и издания с импакт фактор.
Направената препоръка не променя положителната ми оценка за
дисертационния труд и неговата значимост от гледна точка на приносите,
които има.

4. Научни и научно-приложни приноси.
Цялостно дисертационният труд дава основание за формулиране на
приноси в следните насоки:
-

Систематизация на основните детерминанти на конструкта –
партньорски

отношения

при

съвместно

съжителство

и

семейните отношения в държавата Израел.
-

Разкриване на спецификата на партньорските отношения при
съжителство в семейството и влиянието им върху развитието на
децата.

-

Извеждане на програма за обучение и предложение на модел за
успешно партньорство и родителство, насочен към ефективни
взаимодействия

между

партньорите,

който

създава

благоприятна среда за развитието на децата.
.
Авторефератът отразява вярно и точно основните моменти от
дисертационния труд.

5. Заключение
Цялостната структура и приносните моменти в изследването ми
дават основание да препоръчам на уважаемите членове на Научното жури
при успешна защита, да гласуват за присъждането на образователната и
научна степен „доктор” по професионално направление 3.2. „Психология”,
докторска програма „Педагогическа и възрастова психология”, на ОРЛИ
НЕТАНЕЛ.
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