
СТАНОВИЩЕ
от

доц. д-р Мария Енчева Петрова, член на научно жури,

съгласно Заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“,

№ 271 / 27.04.2022 г.

за присъждане на образователната и научната степен „доктор” в област на

висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки;

професионално направление 3.2. Психология;

докторска програма: Педагогическа и възрастова психология

докторант: Шарон Бар

тема на дисертационния труд: „КАЧЕСТВОТО НА

ВЗАИМООТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ЗДРАВО ДЕТЕ И НЕГОВИТЕ БРАТЯ ИЛИ

СЕСТРИ С УВРЕЖДАНИЯ И РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УМЕНИЯ“

Научен ръководител: доц. д-р Даниела Карагяурова

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Представям настоящето становище в качеството си на член на

научното жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор“

на Шарон Бар.

Формулирането и разработването на различни аспекти на същността и

функционирането на семейната система е научно занимание с безспорна

теоритична и приложна стойност. Връзката между братята и сестрите в

семейството е едно от най-значимите отношения. Видът и качеството на

това взаимоотношение са определящи за формирането на човешката

личност, нейни качества и социални роли, както и за разгръщане на

интеракциите на човека.

В докторския труд изследването е фокусирано върху конкретен аспект

на това взаимоотношение – конституиране на взаимоотношението, когато

едното от децата е с увреждане на развитието, и как това се отразява върху



социалните умения и социалната адаптация на здравите деца. Следва да се

отбележи, че изследователският проблем е конкретно определен и ясно

формулиран. Значимостта на този проблем е напълно обоснавана, тъй като

здравите деца имат необходимост от помощ и съдействие, което често се

неглижира. Отчитането на техните потребности би могло да съдейства не

само за тях самите, но и за взаимоотношенията им с братята и сестрите с

увреждане, както и за цялата семейна система. Още повече, предлагането

на действена практическа програма, насочена към здравите деца и техните

проблеми, може да бъде значимо теоретично и приложно занимание.

Точно такава задача се заявява в настоящата дисертация. Необходимостта

да се предоставят подходящи методи за подкрепа на здравите деца и

техните потребности определя актуалността и значимостта на

изследването.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Целта на дисертационния труд, заявена от докторантката Шарон Бар,

която е и научно осъществена, е да се изследва връзката между качеството

на отношенията между здраво дете и неговия брат или сестра, страдащи от

разстройство в развитието и социалните умения на детето. Също така

изследването цели да проучи как семейната сплотеност ще повлияе на

взаимоотношенията между децата. Всичко това, докторантката

осъществява чрез задълбочен и обхватен научен анализ.

Дисертационният труд на Шарон Бар е с обем от 132 страници и се

състои от увод, четири глави, приложения (17 страници). Списъкът на

използваната литература включва 308 източника на английски език.

В структурно отношение е следван логичен модел на изграждане на

подпроблемите. В първа глава, наречена „Теоретични основи“, са

обхванати и анализирани основни аспекти, свързани с общия проблем.



Безспорно е, че когато едното дете е с увреждане, това се отразява върху

цялата семейна система. И в този смисъл извеждането на различни

елементи на семейните отношения е обоснован изследователски подход.

Тези елементи са диференцирани и отлично структурирани като

подпроблеми в първа глава на дисертацията. Предложени са значими

научни теории, които обясняват процесите, протичащи в семейната

система и в отношенията между братята и сестрите. Наличните научни

изследвания за социалните умения на здравите деца, които имат брат или

сестра с увреждане, са нееднозначни. Поради това нови изследвания могат

да дообогатят съществуващите изследвани насоки и да предложат нови

обяснителни модели. Необходимият акцент е поставен и върху родителите,

които имат ключова роля за това как ще поставят взаимоотношенията в

семейството и между децата. Балансираността на тези отношения

задължително се опосредява и от сплотеността на семейството, затова

избора на това отношение в дисертацията е напълно обоснован.

Втора глава „Изследване“ представя основните характеристики на

емпиричното изследване. Ясно са определени целта на изследването,

зависимите и независимите променливи, прецизно са формулирани

хипотезите. Методиката на проучването е обстойно и детайлно

представена, както и цялостната изследователска процедура,

характеристиките на участниците и изследователските инструменти.

Трета глава представя резултатите на емпиричното изследване.

Анализът е осъществен спрямо формулираните хипотези. Резултатите от

изследването идентифицират различни проблеми на взаимовръзките, а

идентификацията на проблема е първа част от неговото разрешаване.

Изведени са важни насоки на агресията, съперничеството и игнорирането

при децата от семейства с деца с увреждания. Комуникативните умения и

адаптацията на здравите деца са изследвани и представени в техни

същностни измерения. Специално внимание е отделено на анализа на



въпроса за корелацията между социалните умения на детето със специални

нужди и системата на отношения между братята и сестрите.

Четвърта глава обобщава анализа на резултатите от изследването.

Детайлно са осмислени основните зададени изследователски въпроси.

Успоредно с това са поставени много значими подпроблеми като

очаквания на майките към здравите деца, по-голямата критика към тях и

др., които неминуемо играят много съществена роля при формирането и

функционирането на децата. С това обобщение работата придобива

цялостност и завършеност.

Научните и приложните приноси в дисертацията са прецизно

формулирани и са изведени от цялостния теоретичен и емпиричен

конструкт на дисертационния текст. Те са следните:

1. Направена е систематизация на основни теории и изследователски

перспективи за системата на отношенията между братята и сестрите,

когато единият тях има специални нужди, а другият е здрав.

2. Резултатите от цялостното изследване запълват съществуващ

дефицит в изследванията на социалните умения и социалното

поведение на здраво дете, което е част от семейство с дете със

специални нужди.

3. Резултатите от емпиричното изследване разкриват, че системата на

отношенията между братята и сестрите, когато единият има

специални нужди е по-конкурентна и агресивна, отколкото когато и

двете деца са здрави. Установена е отрицателната корелация между

обучението в отношенията между братята и сестрите, когато единият

от тях има специални нужди, и адаптивното социално поведение на

здравото дете, както и положителната корелация между агресията и

това поведение.

4. Резултатите от емпиричното изследване показват, че семейната

сплотеност е в отрицателна корелация с емпатията и ученето в



системата на отношенията между братята и сестрите и в

положителна корелация с агресията в семействата с деца със

специални нужди, но е в силна корелация с трите положителни

показателя на системата на отношенията между братята и сестрите

(приятелство, емпатия и учене).

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

По същностните страни на основните тези и тяхното доказване в

дисертацията нямам критични бележки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Представеният дисертационен труд на Шарон Бар има характер на

цялостно научно изследване. Дисертацията съдържа приноси както в

теоретичен, така и в практико-приложен аспект. Въз основа на изложеното

по-горе, предлагам на уважаемите членове на Научното жури да присъдят

образователната и научна степен „доктор“ на Шарон Бар по

„Педагогическа и възрастова психология“ професионално направление 3.2.

„Психология“.

09.05. 2022 г. доц. д-р Мария Енчева Петрова


