Рецензия
от доц. д-р Петър Кирилов Нешев, Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“, член на Научно жури, съгласно заповед на Ректора
на ВСУ „Черноризец Храбър“ № 1498 от 20.12.2019 г.
Относно: представен дисертационен труд със заглавие
„Партньорство и родителство – психологически характеристики и подходи
за развитие” за присъждане на образователната и научна степен „доктор по
психология” от Орли Нетанел, докторант на самостоятелна подготовка в
професионално направление 3.2. „Психология”, докторска програма
„Педагогическа и възрастова психология„, Катедра „Психология” към
Юридически факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.
В представения дисертационен труд е разработен проблем с важно
теоретично и практическо значение за съвременната педагогическа и
възрастова психология. Актуалността и значимостта на изследваната
проблематика е много добре обоснована. Докторантката е разгледала и
систематизирала
подходи

за

най-важните

развитието

на

психологическите
партньорските

характеристики

и

взаимоотношения

и

родителството. Тя е разработила модел за подобряване на общуването в
семейството, за да се намалят разводите в Израел.
Дисертационният труд е в обем от 126 страници и съдържа увод, три
глави и списък с използвана литертура. Текстът съдържа 1 фигура и 3
таблици. Списъкът с използваната литература включва 79 източника на
английски език.
Като цяло трудът е много добре структуриран, теоретично е
аргументиран и е с ценна приложна насоченост.
В първа глава „Теоретичен обзор” са сравнени различни научни
определения, теории и подходи за обяснение на брака, семейство,
родителството и развода. Значението на изследваната проблематика е
свързано с отношението на държавата спрямо семействата на разведени
родители. Основният въпрос е дали предоставянето на икономическа

компенсация, както е в Република Израел, е правилното решение на
проблема, свързан с разводите?
Според докторантката по-правилното решение е да се предоставя
емоционална помощ и да се изработват програми за подготовка на двойки
за семейния живот в рамките на съществуващите образователни програми.
С подходяща помощ и правилна подготовка за семейния живот, някои
от разводите могат да бъдат предотвратени и много деца ще бъдат
предпазени от това да живеят в травмиращи отношения, които по-късно се
проектират върху развитието им като личности, съпрузи и родители.
Във втори параграф – „Децата в семейството и партньорското
съжителство” е разгледана ролята на децата, като извор на радост,
мотивация за успех и щастие в партньорските отношения. Авторката
открива връзка между качеството на брачния живот и неговата
продължителност. Качеството на брака има тенденция да бъде по-високо в
началото на пътя, да намалява с раждането на детето и периода на
отглеждане на децата и да се повишава отново през юношеството им.
Наблюдава се стабилност и дори подем на двойката и родителската
функция, когато децата напуснат дома си. Повечето двойки започват
брачния си живот със сравнително много щастие, но удовлетвореността им
намалява по време на техния споделен живот и особено по време на
отглеждането на децата и се приближава до първоначалните нива само
когато децата напуснат дома си.
Децата влияят върху щастието в партньорството. Установено е, че
партньорите с деца са склонни да бъдат по-доволни от брака си, отколкото
тези

без

деца.

Повечето

двойки

смятат

родителството,

въпреки

съпътстващите го трудности за обогатяване на партньорството. Взаимната
връзка между родителите след раждането на първото дете преминава през
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процес на промяна, подновено опознаване и разногласия, докато не се
хармонизират новите родителски роли.
В трети параграф – „Развод и неговите последствия” е представено
влиянието на развода върху психиката на преживяващите го. В Израел има
около 30 процента разведени двойки. Често икономически и психически
двамата партньори не могат да се справят с последиците от развода.
Поради това според докторантката е добре младите хора да бъдат
предварително информирани за отговорностите и трудностите пред които
са изправени семейните двойки, за да не се стигне до развод. Орли Нетанел
определя развода като едно от най-трудните събития в живота на човека.
Това е събитие, което се случва без предварителна подготовка и подкрепа
в живота на човека. Разводът води до появата на негативни емоции,
чувство на объркване и загуба, стигма, опит за запазване на семейството
чрез различни средства и растящ оптимизъм за адаптиране.
Авторката прави сравнителен анализ на различни изследвания,
посветени на последиците на развода върху психиката и развитието на
децата. Част от изследванията показват, че след осемнадесет месеца децата
се адаптират към развода и не изпитват психологически или поведенчески
затруднения. Други изследвания сочат, че последиците от развода оказват
влияние върху децата през целия им живот. Когато те достигнат
юношеския период се превръщат в тревожни хора, които не използват
уменията си, страдат от ниска самооценка, живеят с усещането, че са
получили незадоволително родителство и имат трудности да се справят със
задачите на своето развитие, като например избор на кариера,
ангажираност към партньор и създаване на семейство. Нещо повече, те са
повлияни от страданието на родителите, стреса, емоционалните реакции и
тревожността, произтичаща от невъзможността на родителите да задоволят
техните потребности. Колкото по-малки са децата по време на развода,
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толкова по-добра е адаптацията им в дългосрочен план. Част от тях обаче
не успяват да създадат в съзнанието си модел за пълноценно партньорство
и това вреди на развитието им в зрелостта. Освен това децата са силно
повлияни от степента на непрекъсната конфронтация между родителите.
Поради тези последици е желателно процесът на развода да е кратък и
спокоен.
Във втора глава, озаглавена „Дизайн на емпиричното изследване”
подробно са описани: изследваните лица, използваните методи за събиране
на емпиричните данни,

процедурата на емпиричното

изследване,

инструментите, хипотезите на емпиричното изследване и методите за
анализ на данните.
В изследването участват 25 разведени двойки, които са анкетирани,
проведени са и 100 интервюта относно прилагането на образователни
семейни програми при юношите.
Целта на проведеното изследване е да се проучи степента на влияние
на последиците от развода на родителите върху децата. Така ще се
идентифицират основните проблеми в брачния живот и ще се създаде
модел, който да помогне на юношите, които да разпознаят и развият
информираност за най-значимите проблеми в семейни отношения. Това ще
доведе до възможност за изграждането на набор от механизми, които ще
помогнат на двойките, да се справят с възникващите проблеми.
Изследователската хипотеза е предполагаме че, ако подрастващите
бъдат обучени чрез програми за партньорски и семейни отношения,
както и създаването на семейство, ще настъпи промяна в ситуацията с
разводите и последиците от тях в дадената социо-културна среда.
Задачи на изследването са:
1. Да се разкрият психологическите аспекти на партньорските и
семейни отношения в Република Израел.
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2. Да се проучат последиците от разводите върху развитието на
децата.
3. Да се анализира влиянието на обучителните програми
партньорските

и

семейни

отношения

върху

разводите

в
в

изследваната социо-културна среда.
За реализиране целите на изследването са използвани следните
изследователски инструменти: интервю, анкетиране, контент-анализ на
литературни източници.
Резултатите от изследването сочат, че правилното и здравословно
запознаване с минали проблеми може да предотврати проблемното
поведение в бъдещето. Важно е да се разпознаят проблемните компоненти,
придобити в младостта, за да се формират нов светоглед, умения и стил на
общуване, които да доведат до успешното справяне с проблемите в
партньорските отношения в настоящето и в бъдещето. Най-важният
резултат от изследването е, че е възможно да се запазят партньорствата
чрез помощта на консултанти и чрез влияние на други хора извън
първичното семейство. От значение е също така и предварителното
информиране на партньорите относно положителните и негативни страни
на семейните отношения.
В трета глава, озаглавена „Модел за успешно партньорство и
родителство” са представени компонентите на работещ модел за успешен
съвместен живот в семейството. Моделът се състои от осем основни
компонента и два допълнителни. Основните компоненти са любов, щастие,
осъзната необходимост от помяна в статуса на жените, комуникация,
баланс, развитие на партньорството преди появата на децата, фокус на
вътрешния контрол, изкуство на компромиса. Допълнителните компоненти
са „триъгълници“ и коалиции между семейни двойки и родителството като
изкуство. Целта на авторката е чрез модела младите хора да бъдат
информирани за предимствата и методите за постигане на здрави и
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функциониращи взаимоотношения, а също и за неуспехите и клопките,
които възникват в семейните отношения.
Изводите, достигнати от докторантката чрез анализ на данните, работа с
представения модел и приложими в практиката, са:
Необходимо е да се насърчи задълбоченото разбиране на ролята на
обучителните програми за юношите относно успешните партньорски и
семейни отношения за дадената социо-културна среда.
Необходимо

е

да

се

популяризират

начините

за

ефективните

взаимодействия между партньорите.
Необходима е дискусия относно промяна във възгледите за промяна в
статуса на жените.
Повишаването на осведомеността относно възгледите за успешното
партньорство може да доведе до промяна в грижите за децата.
Разбирането и актуалните познания на психическото развитие на децата
биха предизвикали промяна в грижите, които родителите полагат за тях.
Теоретичните и приложните постижения, постигнати в дисертационния
труд са популяризирани в научните публикации на докторантката.
Авторефератът представя адекватно и точно съдържанието,
структурата, научните достойнства, водещите идеи, постигнатите
резултати и приносите на дисертационния труд.
Научните и научно-приложни приноси на дисертационния труд са:
1. Направена е систематизация на основните изследователски
перспективи

и

детерминанти

на

конструкта

–

партньорски

отношения при съвместно съжителство и семейните отношения в
държавата Израел.
2. Резултатите от емпиричното изследване изследване запълват
съществуващ

дефицит

в

изследванията

на

психологическата

специфика на партньорските отношения при съжителство в
семейството и влиянието им върху развитието на децата.
3. Проведеното изследване доказва значимата роля на програмите за
обучение в успешно партньорство и родителство.
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4. Предложен е модел за успешно партньорство и родителство, насочен
към ефективни взаимодействия между партньорите, който създава
благоприятна среда за развитието на децата.
5. Практико-приложната значимост се изразява в това, че резултатите
могат да се използват от консултанти и психолози в областта на
брачните и партньорски отношения.
В заключение – представеният дисертационен труд от докторант Орли
Нетанел със заглавие „Партньорство и родителство – психологически
характеристики и подходи за развитие” е разработен компетентно и
аргументирано, структурата и съдържанието съответстват на изследвания
проблем, притежава ценна практическа стойност. Всичко това ми дава
достатъчно основание да изразя положителното си мнение и да гласувам
на докторант Орли Нетанел да бъде присъдена образователната и научна
степен „доктор по психология”.

Варна, 10. 01. 2020 г.

Доц. д-р Петър Нешев
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