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СТАНОВИЩЕ 

 

 За докторска дисертация на тема : 

 „ЗАМЕСТВАЩО МАЙЧИНСТВО И ПРИВЪРЗАНОСТ”  

Докторант: ВАНЯ  САВОВА  АЛЕКСАНДРОВА 

Изготвил становището:  доц. д-р Красимир Иванов 

 

Дисертацията на Александрова е върху изключително ценна област  

за медицинската, психологична и психотерапевтична общност у нас – 

подкрепа за родители, които извървяват трудния път с преодоляване на 

затруднения в името на собствени деца! 

Дисертацията е написана на 315 страници,  5 основни глави, 

цитирани 261 литературни източника, предимно на латиница, с 

приложения от проведените изследвания. 

В първата и втора  глави на работата има много широк  обзор върху 

мотивите за приемане на метода „заместващото майчинство”, като са 

представени съвременните  медицински,  юридически, морално-етични 

въпроси, и дискусии на професионалистите от Европа и Америка. 

Съвременните изследвания в обзора изследвания са разпределени в пет 

основни точки, разработени с много цитати от международни автори: 

Методологическите проблеми на психологичните изследвания; 

Психологични аспекти на гестационното сурогатство; Изследвания върху 

липсващата генетична връзка между сурогатна майка и детето; Теория за 

пренаталната привързаност при нормалната бременност; Мотивацията на 

заместващата майка. 

Много подробно е представена теорията на Боулби за пренаталната 

привързаност при нормална бременност, съпоставена със съвременни 

изследвания при гестационно сурогатство. Цитирани са поредица 

изследвания и направените в тях анализи, модерните постановки за 

„зараждащата и разпределяща се привързаност” между сурогатната и 

генетичната майка, за „трансформиращата се привързаност” протичаща 

между сурогатната и генетичната майка.  
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Трета и четвърта глави са  изключително подробни, дават много 

детайли в анализите за възникването и протичането на ранния динамичен 

процес на емоционална привързаност, който има връзка с дисертационната 

тема. Много детайлно, са описани основните модели на сигурна и 

нарушена привързаност, като са подчертани възможните рискове при 

заместваща и отглеждаща след раждането майка.  Представени 

изследванията на Ейнсуърт и Белл и техния наративен подход с 

експеримент, върху поведението, реактивността на майката и плача на 

бебето, степента на привързаност и адаптация в първата година от живота 

на бебето.  

Организацията на научното изследване е отлично структурирана. 

Целта е  насочена към изследване и класификация на видовете 

привързаност  за определяне на подходящия тип при заместващите майки.  

Изградени са три основни хипотези, а като методика за оценка на 

привързаността се използва полуструктурираното интервю на Adult 

Attachment Interview (AAI). В отделна част докторантката представя своя 

изследователски инструмент, като описва  как се провежда интервюто и 

събира информация от него. В самостоятелна  част са представени 

стъпките и параметрите, по които ще се направи оценката на интервютата 

на изследваните жени при научното изследване.  При интерпретацията на 

записите на интервютата докторантката съблюдава и модерните принципи 

на Грайс за оценка на дискурса. 

Направено е подробно описание на конкретните стъпки на анализ за 

всеки модел на привързаност, въпроси, изисквания за разказ на спомени, 

описания за оценка на родителската фигура, анализ на дискурса, 

семантичната и епизодична памет към фигурата на привързаността. 

Докторантката великолепно се е справила с тази трудна и най-важна част 

от изследването, което гарантира точността на данните и валидността на 

анализите. 

Проведени са изследвания в два етапа на пет лица, като са направени  

сложни и поетапни анализи за всеки вид привързаност.   В тези анализи 

докторантката показва  умения да прави оценка за психичните 

преживявания на изследваните лица, да изгражда хипотези за оценките, да 

ги съпоставя,  да прави анализи и съразмерни интерпретации по модела на 

качествения анализ. Това е изключително сложна и сериозна част от 
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дисертацията, в която докторантката показва постигнати професионални 

качества и умения за научни анализи и обобщения. 

В петата глава на дисертацията е направен обобщен анализ на 

резултатите и съотнасяне към положените хипотези. В тази част от 

дисертацията е направен много добър  коментар за всяко изследвано лице 

спрямо неговата психологичната пригодност към заместващото 

майчинство и рисковете, определени от неговия тип привързаност.  

Към дисертацията на Александрова нямам съществени бележки. 

Дисертацията е сериозен принос към научните психологични изследвания 

и практическата психотерапевтична работа при решаване на проблемите 

свързани със заместващото майчинство! 

С  убеденост искам да предложа на уважаемите членове на 

Научното жури да гласуват  на  Ваня Савова Александрова 

присъждане на научната и образователна степен „Доктор” по 

психология. 

 

04.03.2014 г.                                             Рецензент: 

                    доц. д-р Красимир Иванов 

 

 

 

 

 


