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Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

Докторската дисертация на Севджихан Еюбова е посветена на
проблем , който за съжаление е доста актуален и стои  встрани скрит от
погледите на специалистите  в сферата на психичното здраве.
Информацията за нивата на агресия сред подрастващите , са наистина само
"върхът на айсберг", както уместно е посочила  в увода си Севджихан
Еюбова. Тази информация става достъпна едва когато се случи поредния
инцидент и той стане отправна точка за разисквания и коментари по повод
агресивността в младото поколение.

Целта която си е поставила докторантката е да се направи оценка по
отношение равнището различните видове агресия и видът на
автоагресивните поведения в юношеска възраст, да се дефинира ролята на
агресивността спрямо проявите на автоагресия и да се изследват
възможните функции на автоагресивните поведения в юношеството.

Темата е актуална с оглед сложните процеси на развитие и адаптация
влияещи върху формирането на агресивно поведение , явяващо се рисково
за децата и в този аспект изясняването на механизмите и моделите на това
поведение са от голямо значение относно процесите на диагностика,
превенция и планиране на интервенция.

Структура на дисертационният труд:

Структурно дисертационния труд отговаря на академичните изисквания
по обем , логична подреденост на цел , предмет , задачи , хипотези ,
изследване и резултати. Дисертационният труд е структуриран в увод, три



глави, заключение с общ обем 190 страници. В основният текст се
съдържат 50 таблици и 29 фигури. Списъкът с използваната литература
наброява 221 източници – български, чуждестранни и интернет източници.
В допълнение са обособени 4 приложения

Теоретичен обзор на дисертационният труд:

Теоретичният обзор включва преглед на класическите и съвременни
теоретични модели, които се опитват да изяснят агресивността.
Разгледани са основните рискови фактори, свързани с проявите на агресия
и автоагресия в юношеска възраст.
Специално внимание е отделено на топографията на различните агресивни
и автоагресивни поведения, както и на функционалния подход в
разбирането на причините за проявите им.
Обсъдени са различните дефиниции за автоагресия и са представени
класификации на най-честите форми на автоагресия, както и емпирично
подкрепени модели за интервенция и добри практики с ефективност в
горна училищна възраст.
Докторантката е посочила необходимостта съвременните  програми за
интервенция да следват световните тенденции, но пречупени през
спецификата да се отчитат културалните и социалните характеристики на
всяка популация, към която се насочват и това е възможно само и
единствено, ако са основани на доказателства и данни за конкретни
извадки.

Емпирично психологично изследване:

Отговаря на изискванията за дисертационен труд по цел, задачи, хипотези
и психологичен инструментариум.
Изводите са ясни и конкретно  постулирани и следват логиката на
изложението.
Изведени съществени приноси от практико-приложен характер което
повишава значимостта на  дисертационното изследване и представените
резултатите могат да се ползват от други изследователи по темата.
Представените резултати от такъв тип проучвания биха полезни не само
при планиране на въздействия, но и при сравнителен анализ на данните,
който ще ни даде информация доколко приложените интервенции са
ефективни.
Чудесно впечатление прави  задълбочеността на проведеното изследване  и
конкретните  задачи които са решени например- с валидизиране на нов



психодиагностичен инструмент за България – ISAS - Inventory of
Statements about Self-Injury, ISAS (Klonsky & Glenn, 2009), който и други
специалисти, работещи по проблемите на юношеството, свободно ще
могат да използват, за да изследват различните форми на автоагресия и
оценяват функциите, които могат да са причина за тези деструктивни
поведения.

Изводи и приноси

Изводите са ясни и потвърждават предварително заложените
изследователски  задачи , още повече че проучването е доста мащабно по
обем и е екзактно изпълнено.
Изведените приноси са реално приложими в практиката и включват:
Набор от методически инструменти, които могат да бъдат използвани за
оценка на нивото на основните видове агресия и автоагресия, както и
изследване на функциите на автоагресивните поведения в юношеска
възраст.
Валидизация на методика за оценка на най-честите форми на
самонаранявания и функциите на автоагресивните поведения – ISAS /
Inventory of Satatement about Self-injury.
Доказателство за статистически значима връзка между агресията и
автоагресията в юношека възраст и могат да бъдат база  конструиране на
на програми за интервенция, основаващи се на доказателства.

Публикациите на докторантката са съответни на темата и са достатъчни
като  актуалност и активност в научни форуми , което е белег за
значимостта на разработката на Севджихан Еюбова.
Направените критични забележки към докторантката  са взети под
внимание и коригирани , което придава завършен вид на дисертационното
изследване.

Заключение

Всичко това ми дава убеденост да считам, че дисертационният труд  е
изпълнен според  изискванията за придобиване на ОНС "доктор" и
предлагам на уважаемото жури да гласува на СЕВДЖИХАН АХМЕДОВА
ЕЮБОВА  образователна и научна степен   „доктор по психология"

19. 08.2018 г.                                              доц.д-р Красимир Иванов




