СТАНОВИЩЕ
от
Доц. д.пс.н. Иван Стоянов Александров,
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

По отношение заповед на ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” №
1134 от 17.07.2018 г. за включване в Научно жури за защита на
дисертационен труд на СЕВДЖИХАН АХМЕДОВА ЕЮБОВА по
професионално

направление

3.2„Психология“,

докторска

програма

„Социална, организационна и консултативна психология“ с тема на
дисертационния труд “Агресия и автоагресия в юношеска възраст”.
1. Актуалност
Севджихан
необходимостта

Еюбова
за

разработва

практическо

актуален

проблем идващ от

приложение

на

социално

психологическото знание.
Агресията е една от най-често проучваните теми в психологията, не
само през перспективата на психологията на развитието, психологията на
личността и социалната психология, а и от психопатологията.
През последните години често се говори за нарастване на честотата
на агресивните прояви. Дори това да се дължи на засиления медиен
интерес за сензации, с времето се очертава тенденция за възприемане на
агресивния отговор като лоша и неефективна форма за разрешаване на
различни конфликти.
Все по често в литературата се говори и за диференциация на
свързаните понятия – агресивност, състояние на агресия, агресивно
поведение, видове агресивно поведение и т.н.
Докато агресията е често изследван проблем в юношеска възраст, то
проблемът за самонараняванията при тийнейджърите в общата популация

остава не много разкрита област за изследване от специалистите в
България.
Проучванията на самонараняванията обикновено се провеждат като
част от психопатологичните прояви на определени симптоми и синдроми в
на деца с психични разстройства в детските психиатрични клиники. Те
имат изразен клинично-психологичен или психиатричен характер, защото
са свързани с нарушения в нормалното функциониране на децата.
Самонараняванията в общата популация на тийнейджърите имат
различна етиология и патогенеза и са по-скоро социално-психологичен
феномен също интересен за описание.
По-малките по обем изследвания имат своето важно място в
насоките на разработване и откриване на инструменти за скрининг и
превенция на определени психични особености. В този ред на мисли,
дисертационното изследване има своето актуално място и приносни
моменти.

2. Характеристика на дисертационния труд
Дисертационният труд е представен в обем 184 страници и се състои
от увод, изложение в три глави, заключение, списък на използваните
съкращения, индекс на таблиците и индекс на фигурите, литература и
приложения. Съдържанието на всяка от главите е разпределено в отделни
параграфи, като в края на всяка глава са направени изводи. Основният
текст съдържа 50 таблици и 25 фигури. Списъкът с използваните
литературни източници се състои от 221 заглавия на български и
английски език.
Целта и задачите са ясно и конкретно формулирани. Изведените
хипотези са конструирани така, че позволяват проверка. Използвани са
логично

подбрани

и

съответстващи

на

скалираните

величини

статистически методи. Авторефератът отразява основните моменти и
съдържанието на дисертационния труд.

3. Препоръки към дисертационното изследване.
Към дисертационния труд имам следните препоръки (те са за
подобряване на бъдещите научни изследвания на докторанта в засегнатата
от него проблематика):
-

Докторанта е направил пространен и изчерпателен обзор на
литературата свързана с проблема за агресията, но за бъдещи
изследвания е желателно да се очертава аргументираната му
лична позиция в текста по отношение на представените данни.

-

Изводите от даден текст са специфичен индивидуален авторски
труд и отразяват способността на изследователя за синтез и
операционализация. Те представляват интерпретацията на
изследователя и очертават позицията на автора по даден
въпрос. Именно затова не се препоръчва в изводи да се цитират
други автори.
Направените препоръки не променят положителната ми оценка за

дисертационния труд и неговата значимост от гледна точка на научноприложните приноси които има.

4. Научни и научно-приложни приноси.
Цялостно дисертационният труд дава основание за формулиране на
приноси в следните насоки:
-

Аргументиран е 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.

-

Валидизирана е методика за оценка на най-честите форми на
самонаранявания и функциите на автоагресивните поведения –
ISAS / Inventory of Satatement about Self-injury.

-

Доказана е връзка между агресията и автоагресията в юношеска
възраст, което може да служи за планиране и изграждане на
програми за превенция и социално-психична интервенция сред
юношите.
5. Заключение
Севджихан

Еюбова е

развиващ

се

в

научното

поприще

изследовател. Дисертационния труд показва в достатъчна степен научноизследователската и психологично-практическа дейност, в която тя се
развива.
Представената дисертация представлява
област

на

изследване в значима

психологическото познание. Цялостната структура и

приносните моменти в изследването ми дават основание да препоръчам на
уважаемите членове на Научното жури да гласуват за присъждането на
образователната и научна степен „доктор” по професионално направление
3.2„Психология“, докторска програма „Социална, организационна и
консултативна психология“ на Севджихан Ахмедова Еюбова.

Варна
04.09. 2018г.
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