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Изложението на дисертацията е поместено върху 238 стандартни страници, 

от които 12 страници са приложения. Структурирано е в увод, две части със 

съответни подчасти, обобщения и изводи от теоретичното и експерименталното 

изследване, списък на използваната литература, приложения.  

Библиографската справка обхваща 117 литературни източника, от които  49 

- на  кирилица и останалите -  на латиница.  

 

Актуалност на проблематиката и на концепцията на изледването  

Темата на дисертацията е актуална и особено значима в контекста на 

усилията на обществото за снижаване на последиците от нарушаване на 

човешките права и от неравенството между половете. 

Представена е конструктивна концепция за консултиране на жени, жертва 

на домашно насилие, което има за цел: 

- Да подпомогне жените в процеса на разбиране и дълбоко осъзнаване на 

собствен модел на родителстване и отношение към децата, да подобрят 

родителския си ресурс, да повишат социалните си компетенции и личностен 

оптимизъм.  

- Да се постига повишаване сензитивността и нетолерантността на 

различните социални общности към насилието, като начин на комуникация и 

разрешаване на конфликти. 

В този смисъл самият избор на темата е едно предизвикателство, тъй като 

тя дава възможност да се изследва  от педагогическа, социално-психологическа и 
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социално-педагогическа гледна точка проблем, който кореспондира с едни от най-

наболелите социални проблеми. 

Именно в тази посока, която потенциално дава възможност за реализиране 

на приноси, се разгръща концептуалният план на дисертационното теоретично и 

експериментално изследване. 

   

Характеристики на съдържанието. 

 Насочеността на теоретичното изследване дава възможност 

експериментът да бъде построен върху научно представена теоретична база, в 

която се открояват следните по-значими акценти: 

- Съпоставят се значими социално-психологичните  параметри на 

физическо, психологическо и сексуално домашното насилие върху жени, видяно в 

различните му форми – икономически и финансов натиск, тормоз, убийство. 

- Осъществен е сравнителен концептуален анализ на теоретични подходи 

към дефиниране на предпоставките и различните прояви на домашно насилие 

върху жени. Задълбочено е разгледан «джендър-подхода», който  дава възможност 

да се проследи по какъв начин културата и социалните структури опосредстват 

различията между мъжете и жените. В тази посока са анализирани трите основни 

теории за “джендър-отношенията”: теория за социалното конструиране на 

джендъра; джендърът,  като стратификационна категория; джендърът, като 

културална метафора.  

- Проследява се в теоретичен аспект влиянието на индивидуални и социални 

фактори за проява на различните форми на домашно насилие и техните 

последствия върху характеристиките и поведението на личноста.  

- Чрез операционализиране на понятието “общуване в група” и 

систематизиране на основни акценти в теорията за формиращото влияние на 

групата и групови взаимоотношения, теоретично се обосновава същността и 

предимствата на  социалното консултиране в група, съответстващо на 

съвременните  модели на социалната работа със специфичен контингент. 

     Експерименталното изследване е проведено на три етапа – 

констативен, преобразуващ и контролен.  



 3

Оргинален е подборът и комбинирането на диагностичните методики, чиято 

валидизация за български условия е осъществена от авторката с български екип. 

Пригодността на конструктите, измервани с използваните диагностични методи, е 

доказана статистически, чрез приложение на Mann-Whitney U-тест. 

Диагностичният инструментариум се прилага за първи път в България.  

 

Анализът на емпиричните резултати на входно и изходно ниво на 

експеримента е осъществен въз основа на  добре подбрани критерии и показатели, 

количествените данни са представени в 29 таблици и 41 прецизно изработени 

фигури.  

Прави впечетление компетентната статистическа обработка на емпиричните  

резултати, чрез алтернативен, вариационен, корелационен и факторен анализ.  

     По време на преобразуващия етап на експеримента е приложен Авторски 

модел за психо-социално консултиране в група, който включва 25 групови сесии, 

разпределени тематично към следните теми: - Аз/ Ние и другите; - Моята/Нашите 

фамилни истории; - Емоционални състояния: страх, насилие и вина, чувство за  

сигурност; - Културални анализи на основни ценности; - Културален анализ на 

вярвания относно ролята на майката; - Нашата/моята сила. 

 Сравнителният анализ на емпиричните данни от констативния и 

контролния етап на експеримента убедително доказва ефекта от 

целенасоченото консултиране в група.  

За пръв път в областта на социалното консултиране е конструиран и 

статистически валидизиран факторен модел, който разкрива зависимостта между 

личностната спонтанност и повишаване нивото на субективното благосъстояние, 

чрез преодоляване на депресивните нагласи.   

Като цяло в хода на теоретичното и емпиричното изследване 

авторката демонстрира познаване на подходите за анализ на теоретични и 

емпирични данни, както и умения за научната им интерпретация. 

 

Приноси на дисертационния труд: 

hСтруктурирано е многоаспектно теоретично изследване на факторите и 

причините за възникване на едно от най-негативните съвременни социално-
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психологически явления - домашното насилие върху жени и личностно-

поведенческите му последствия. 

hПриложени са за първи път в България диагностични методики, които са 

валидизирани чрез подходящи статистически процедури. Приложението на тези 

методики  разкрива по-нататъшни възможности за обогатяване на теорията и 

социалните практики за работа с жени, жертви на домашно насилие. 

hС ярък практико-приложен характер е авторският “Модел за психо-социално 

консултиране в група”, насочен към стимулиране на спонтанността в процеса на 

груповите взаимоотношения с цел подобряване благосъстоянието на жертвите на 

насилие, а също така - и за промяна на нагласите в социокултурен аспект. 

hЗначимостта на авторския модел е доказана, чрез прилагане на валидизирана 

схема от статистически методи. 

Препоръки: 

            Основната ми препоръка е насочена към възможността за по-детайлна  

интерпретацията на някои от емпиричните и статистическите данни от гледна 

точка на хипотезата и особено – с оглед  доказване на приносните резултати. 

 

Авторефератът отговаря на съдържанието и структурата на дисертацията и 

подчертава най-значимите аспекти на изследването. 

 

Мария Горинова има необходимия брой публикации и участия в научни 

форуми, пряко свързани с проблематиката на дисертацията. Представените 

публикации са с теоретична и практическа значимост. 

 

Като научен ръководител на Мария Горинова подчертавам нейното 

израстване по посока на теоретичната й компетентност и уменията й на 

целенасочен, прецизен и мотивиран изследовател. 

 

Заключение 

Дисертационният труд на Мария Горинова се отличава с редица 

достоинства в теоретичен и изследователски план. Авторката постига целите си и 

представя убедителни резултати в потвърждение на изследователската си теза. 

Демонстрира умения за подбор и приложение на диагностични методики. Разкрива 



 5

подчертано авторско отношение и конструктивност на идеите си към изследваната 

от нея проблематика. 

Считам, че дисертационният труд напълно отговаря на изискванията 

на Закона за развитие на академичния състав на Република България 

(ЗРАСРБ) и на Правилника за прилагането му.  

Казаното по-горе ми дава основание да предложа на уважаемото Научно 

жури да присъди образователната и научна степен «Доктор» на Мария 

Михайлова Горинова.  

                                      Изготвил становището:    

25.08.2015 г.                                                                    (Проф. дпн Надежда Витанова) 

 


