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3.2. Психология; Докторска програма „Обща психология“

Автор: Ронит Ейлон

Тема: „Емоционални, социални, поведенчески и

образователни постижения на деца с ADHD“

Научен ръководител: Доц. д-р Красимир Иванов

Съгласно заповед на ректора на ВСУ „Черноризец Храбър”

№ 105 от 23.02.2022 г. съм включен в Научно жури за защита на

дисертационен труд на Ронит Ейлон по професионално направление

3.2 "Психология“, докторска програма „Обща психология“.

1. Актуалност на тематиката и познаване на проблема

Дисертационен труд на Ронит Ейлон се откроява от

преобладаващата част на съвременните теоретико-емпирични

психологически изследвания – неговата тематика е изключително

актуална, изследваният проблем е извлечен непоследствено от живота

и от най-драматичните и реални проблеми в него. Тя е истински

пример за това, как психологическата наука има и възможности, и
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професионалните и морални ангажименти да откликва на

потребностите на обществения живот.

(Докато пиша този текст, телевизиите съобщават, че вследствие на

терористични актове в Израел са загинали отново над 10 души, а

войната в Украйна отнема живота на стотици и съсипва живота на

милиони невинни хора).

Така оценяваната дисертационна работа на Ронит Ейлон не просто

притежава дълбок научен смисъл и привлича вниманието на всеки

читател – и на професионалните психолози, и на всеки отговорен

гражданин на модерно общество;  тази работа илюстрира ролята и

значението на науката психология в съвремения свят. Така още с

избора на темата на дисертацията докторантът и научният ръководител

заслужават несъмнена висока оценка и подкрепа.

2. Методика на изследването. Характеристика и оценка на

дисертационния труд

В представения от Ронит Ейлон се съдържат всички необходими

свидетелства, че докторантката по време на обучението си в

докторантура е овладяла уменията да замисля, планира, организира и

осъществява успешно самостоятелно теоретико-емпирично

психологическо изследване. В теоретичната част (глава) на

дисертацията тя убедително показва, че познава в дълбочина и детайли

изследвания проблем, представя в обширен и добре структуриран

обзор-анализ основните понятия, върху които е изградено собственото

изследване, както и досегашните изследвания върху проблема. За целта

докторантът се ползва от впечатляващ брой – 387 – източници.
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В собственото емпирично изследване Ронит Ейлон прилага

четири напълно адекватни изследователски инструмента. В

изследването са обхванати 161 родители и 161 юноши; като отчитаме

организационните трудности при конструирането на изследваната

извадка следва да приемем изследването за достатъчно представително.

Цялата изследователска процедура по събирането на емпиричните

данни и техната статистическа обработка и съдържателен анализ са

изпълнени с добра изследователска култура.

В дисертационния труд на Ронит Ейлон се съдържат и повече на

брой, и по-стойностни и полезни за теорията и практиката приноси,

отколкото са формулирани от самата докторантка (част от приносите

се съдържат и в обобщените изводи към изследването).

Към представената дисертация нямам критични бележки и

препоръки.

В изводите, обобщенията и откроените приности се съдържат

идеи, които могат да бъдат полезни за възпитателната и социална

практика. Докторантката е експлицирала редица основателни

препоръки и може да се пожелае да потърси начини – най-вече чрез

нови публикации – да запознае по-широка и заинтересована читателска

аудитория в родината си Израел с резултатите от своето интересно и

полезно изследване.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценяваният дисертационният труд на Ронит Ейлон

„Емоционални, социални, поведенчески и образователни постижения

на деца с ADHD“ съдържа необходимите достойнства, поради което

следва да бъде като цяло положително оценена. Тя напълно

съответства на изискванията на ЗРАСРБ. Налице са всички основания

да бъде предложено на уважаемите членове на Научното жури да

гласуват за присъждането на Ронит Ейлон на образователната и

научна степен „доктор по психология“.

6. 04. 2022 г.
Пловдив Изготвил становището:

/Проф. д.пс.н. Веселин Василев/


