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С Т А Н О В И Щ Е 

 

На  

доц. д-р Нина Нечева Белова 

За дисертационен труд на тема:  

„ Консултиране в група на жени, жертви на домашно насилие“ 

За присъждане на образователната и научна степен „Доктор“  

по професионално направление 1.2 Педагогика 

Автор на дисертационното изследване: Мария Михайлова Горинова 

 

1. Данни за автора на дисертацията 

Мария Михайлова Горинова е магистър по педагогика. Работи в сферата на 

здравеопазването – детско психично здраве, на длъжност „Логопед“ в КДП „Свети 

Никола“, УМБАЛ „Александровска“. Участва в образователни програми и обучения на 

стажанти по логопедия, клинични социални работници и педагози. От 1995 г. е 

докторант и хоноруван асистент в СУ „ Св. Климент Охридски“ – Факултет по начална 

и предучилищна педагогика (ФНПП). Интересите й са в сферата на психодрамата, 

терапията, плейбек театъра. През периода 2011 – 2015 г. е тийм билдинг инструктор. 

Участва в програми, базирани на принципите на обучение чрез преживяване, чрез 

съчетаване на различни технически елементи със специализирани игри и дискусии. 

 

2. Данни за процедурата 

Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на заседание на катедра 

„Теория на възпитанието“ – Факултет по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“. По 

решение на Факултетния съвет на Факултета по педагогика и със заповед на Ректора на 

Софийския университет, Мария Горинова е отчислена с право на защита. Не са 

допуснати нарушения по процедурата. 

 

3. Данни за дисертацията и автореферата 

Дисертационният труд е посветен на много актуална тема. Той се състои от увод, 

две части, (първата включва теоретичната постановка на изследването, а втората – 
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експерименталното изследване), заключение, литература и приложения, представени на 

225 (двеста двадесет и пет)страници. Литературата обхваща 117 (сто и седемнадесет) 

източника, от които 49 (четиридесет и девет) на кирилица и 68 (шестдесет и осем) на 

латиница.  

Уводът съдържа убедителна обосновка на актуалността и значимостта на проблема. 

Подчертава се неговата важност както за обществото, така и за отделната личност, като 

се акцентира върху нарастващата динамика на социално-икономическия живот и 

многообразието на социокултурни модели, норми и ценности. Приведени са данни за 

разпространението на насилието над жени в различни държави. 

Авторът се позовава на редица документи, регламентиращи действията на страните 

членки на Европейския съюз за противодействието на домашното насилие, а също и на 

личен опит в работа по проект, свързан с европейската програма „Дафне“, 

координирана от Европейската правна комисия и целяща да подпомогне 

предоставянето на защита на деца, млади хора и жени от всички форми на домашно 

насилие.  

В увода са добре определени и ясно формулирани обектът, предметът, целта, 

задачите и хипотезата на изследването.  Сполучливо са подбрани методите, използвани 

в процеса на изследователската дейност.  

Първата част на дисертационния труд показва добро познаване на 

социалнопсихологичните аспекти на насилието и спецификата на домашното насилие. 

Сполучливо са представени личностните и поведенческите последствия от насилието 

както и фазите в неговото развитие. Направен е обстоен преглед на груповите 

взаимоотношения и груповата динамика. Убедително са анализирани формиращите 

параметри на групата и възможностите за използването им за целите на терапията. 

Обобщеният модел на социалния атитюд е представен от гледна точка на различни 

теоретични позиции – бихевиоризъм, когнитивна психолгия, гещалтпсихология, 

психоанализа и др. Разгледани са различни концептуални подходи към консултирането 

в групата – социометричен подход, концепция за интеракциите, теория на системите, 

психоанализа и др. Проследен е генезисът на идеята за влиянието на групата върху 

състоянието и поведението на субектите. Отделено е значително място на 

психосоциалната работа със специфичен контингент – лица със специални 

потребности, като се набляга на спецификата й, на подходите, моделите и принципите 

при нейната реализация. 
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Изложението се базира на богат, добре интерпретиран  литературен материал, което 

доказва широката информираност на автора.  

Втората част съдържа анализ на проведения експеримент с неговите три етапа – 

констативен, преобразуващ и контролен. Изследването се отличава с оргиналност и 

подчертана практическа насоченост, като за целта са подбрани много подходящи 

диагностични методи – Тест за депресивност на Арън Бек, Скала за оценка нивото на 

дистрес въз основа на субективното самооценяване на благосъстоянието на 

изследваните лица, тест на Дейвид Кипър и Хаим Шимър за спонтанност на 

емоционалното и социалното поведение. Резултатите са детайлно анализирани и много 

добре представени графично. Авторският модел за работа в група с жени, жертви на 

психично и физическо насилие, успешно доказва хипотезата, според която 

стимулирането на спонтанността в процеса на груповата работа оказва положително 

влияние върху емоционалния статус и общото психично благосъстояние на жертвите.  

Обобщенията и изводите са добре обосновани и логично обвързани с теоретичната 

и експерименталната част, между които е постигнат оптимален баланс. 

 

4. Приноси на дисертационния труд: 

 

1. Въз основа на направения многоаспектен анализ е дадено теоретично 

обяснение на психичното състояние на жертвите и причинените им травми. 

2. Експериментално се доказва, че стимулирането на спонтанността в процеса 

на груповата работа влияе положително на емоционалния статус, води до 

повишаване на самооценката и до по-добрата адаптация.  

3. Разработен и апробиран е модел за социалнопсихологична работа в група с 

жертви на домашно насилие. 

4. Разработена е методика за диагностициране на състоянието на жертвите и 

настъпилата в резултат на корекционната работа в група промяна.   

 

5. Препоръки: 

1. Препоръчително е да се направи по-детайлен анализ на понятието „фактор“ за 

насилие и отношението му с понятието „причина“ и „предпоставка“, както и да се 
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анализрат по-обстойно факторите за домашно насилие с оглед на сферите, в които се 

генерират. 

2. Възможна е по-добра систематизация на факторите за латентност и 

виктимогенните фактори за домашно насилие.  Това би направило изводите още по-

аргументирани и убедителни.  

Авторефератът е подготвен според изискванията за представяне на основните 

идеи в дисертационния труд. Изложени са както структурата на дисертацията, така и 

приносните моменти, достигнатите обобщения и изводи. 

  

6. Публикации по темата на дисертацията: 

Авторът на дисертационния труд е представил идеите си в четири научни 

публикации, поместени в списания и сборници, което дава възможност за 

популяризирането им сред специалисти по проблемите, свързани с дисертацията. 

 

7. Заключение 

Дисертационният труд на Мария Горинова притежава редица достойнства при 

разработването както на теоретичната, така и на експериманталната част. Авторката 

показва широка обща и специална култура, умения за подбор и прилагане на 

диагностични методи и лична ангажираност с изследователската проблематика. 

Приносите на дисертацията безспорно имат голямо значение за обогатяване на 

практиката, която  дисертантката добре познава. 

С оглед на посочените по-горе достойнства на дисертацията предлагам на 

членовете на научното жури да се присъди на Мария Михайлова Горинова  

образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 1.2 

Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - консултиране в клиничната 

социална работа). 

 

01.09.2015 г.                               доц. д-р Н. Белова 


