
С Т А Н О В И Щ Е

от Проф. д-р Минко Стоев Хаджийски, ВТУ „ Св.Св. Кирил и Методий”
на дисертационния труд на Севджихан Ахмедова Еюбова на тема
„Агресия и автоагресия в юношеска възраст ”,представен за придобиване
на образователна и научна степен „доктор”, по научна специалност „3.2.
Психология”

Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

Агресията е един от най-много изследваните психологически

феномени, както в личностен, така и в социалнопсихологически план.

Съществуват неизброимо много разработки, които я представят откъм

нейните причини и мотивация, видове и форми на изява, полови и

възрастови особености, начини за превенция и корекция. Съществуваща

предимно като външно поведение, агресията е видима в контекста на

отношенията между хората и благоприятна за изследване. Заедно с това

обаче, тя  остава не съвсем проучена, що се касае до нейните „скрити”

детерминанти и прогнозиране. Не е случаен фактът, че въпреки

множеството класически, основаващи се на теориите за личността и

социалната психология концептуални виждания, както и на съвременните

интеграционни теории, тя няма единно, общоприето и общовалидно

обяснение. По тази причина и опитите за намиране на универсални

терапевтични модели за въздействие и противодействие са като цяло

неуспешни. Поради това днес се наблюдава общо увеличаване на

агресивните прояви, особено в юношеската възраст, намаляване на

половите различия при носителите, успоредно с притъпяване на

обществената чувствителност. Увеличаването на случаите на автоагресия

тъкмо в тази възраст е обезпокоителен факт, който изисква допълнителни

изследователски усилия, които у нас не са достатъчни.



В този смисъл идеята да се изследва връзката между агресия и

автоагресия в контекста на зависимостите от характеристиките на

определена възраст и социалните влияния, сама по себе си е актуална и

значима. Освен това даването на отговор на въпроси, свързани със

сложната система на взаимозависимости на личностни особености,

междуличностни и групови интеракции и подходи  за интервенция е

впечатляващ опит за проверка и конкретизиране на утвърдената био-

психо-социална концепция.

Оценка на научно-приложните резултати и приноси на

дисертационния труд

Дисертацията на Севджихан Еюбова има следните по-значими

приносни резултати и достойнства:

1. Идеята да се свърже агресията като всеобщ проблем и нейният

„частен” случай автоагресията с проблемната възраст на

юношеството, в зависимост от сложната система от връзки и

взаимодействия е навременна и крайно необходима, както от

научно – практически, така и от социален интерес.

2. В теоретичен план дисертацията има неоспорими достойнства,

които накратко могат да се определят в следните няколко пункта:

- Добро познаване и достатъчно представяне на феномена агресия,

на базата на впечатляващ брой литературни източници;

- Терминологично и съдържателно разграничаване на „агресия” и

„агресивност”. Правилното, според мен, приемане от авторката

агресивността като приоритетна, защото съществува, като черта

или диспозиция, докато агресията, като поведение може да не се

реализира се компрометира от по-сетне заявеното намерение

двете понятия да се използват синонимно;



- Представянето на преходната юношеска възраст откъм нейните

телесни, психологически и социални промени, водещи до

проблемност;

- Подробното и компетентно разглеждане на био-психо

социалните детерминанти на агресията в юношеството и

лансирането на идеята ,че същата изисква интегриран подход на

обяснение. Защото едно и също агресивно поведение, може да се

дължи на етологични, еволюционно заложени причини,

безсъзнателни стимули, научаване, когнитивни, емоционални или

външни от физическата среда детерминанти;

- Поставянето във фокус на внимание на несуицидните

самонаранявания, като форма на автоагресия, която е видима и

подлежи на изследване и анализ в рамките на различни парадигми

на био-психо-социалния модел. Изтъкването на джендърните

различия, които са най-значими в периода на юношеството, както

и техния суициден потенциал;

- Специално следва да се отбележи разгледаните в отделен

параграф на втора глава „Възможности за интервенция”. В него

авторката се е постарала да даде обща постановка на

психологическата помощ, успоредно с отчитането на

практическите дадености. Освен индивидуалните намеси са

оказани възможностите на тренинга и  груповите сесии.

Информативно, без процесуални подробности са описани и два

специфични терапевтични методи – Диалектическата

поведенческа терапия и търсенето на алтернативни поведения

(проекта „Пеперуда). Без да се афишират като универсални и

единствени, същите са удачен пример за търсене на

психологическо променящо въздействие, без което теоретичните

обяснения  остават само научно занимание.



3. Постановката, методологията и методиката на изследването са

издържани.

Целта е представена разгърнато в контекста на връзката между

агресия и автоагресия в юношеската възраст, като нейното

постигане се свързва с изпълнението на пет съответни задачи.

Основната хипотеза за наличие на връзка между различните

форми на агресия и автоагресивно поведение е ранжирана в

четири допускания, които са конкретни и верифицируеми.

Методическият инструментариум включва два основни теста-

Многомерна скала на агресивност и Списък с твърдения, свързани

със самонараняване.  Същият е валидизиран от самата

докторантка, което оценявам като безспорен принос. И двата

инструмента са описани и обосновани изследователски.

Процедурата на изследване е представена поетапно. Прави

впечатление величината на извадката – 454 лица, почти поравно

разделени по полова принадлежност.

4. Резултатите, обработени с подходящи статистически методи и

онагледени таблично и графично, са дадени по отделно за двата

изследователски инструмента, които авторката използва за

проверка на хипотезите. Прави впечатление пълното и подробно

статистическо анализиране по отделните компоненти и скали.

5. Направените изводи значими с оглед на заложения теоретичен

модел и възприетата изследователска стратегия. Те отразяват

различните корелативни зависимости между изследваните

променливи и съставяващите ги елементи. При добра

интерпретация биха били полезни в практико - приложен  и

консултативно-корекционен план.

6. Приносите са коректно представени от докторантката в

автореферата. Освен споменатите, като най-значим се налага



доказването на връзката между агресия и автоагресия. Това може

практически да се използва, чрез прилагане на изследователките

инструменти в диагностичната част на индивидуално или групово

консултиране на клиенти с агресивно поведение и суициден риск.

Критични бележки

По същностни страни на основните тези и тяхното доказване в

дисертацията нямам критични бележки. Считам, че работата би спечелила

ако наред или след статистическия анализ на резултатите имаше и

описателен такъв.

Заключение

В заключение намирам, че дисертационният труд на Севджихан

Еюбова „ Агресия и автоагресия в юношеска възраст” е задълбочен,

полезен за практиката и интересен. Считам, че отговаря напълно на

изискванията за придобиване на образователната и научна степен „докотор

по психология”.

Оценка на дисертационния труд

Давам положителна оценка и препоръчвам на уважаемото жури да

присъди на Севджихан Ахмедова Еюбова образователната и научна степен

„докотор по психология”.
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