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Докторската дисертация на Томчева е насочена към задълбочено 

научно изучаване на динамиката при формиране на агресивни нагласи и 

поведение при 18 годишни ученици. Това е проблем, който е с нарастваща 

социална значимост във всички култури и налага спешни психологични и 

медицински въздействия за постигане на приемлив контрол и възможното 

му ограничаване.  

Съдържанието на дисертацията обхваща 182 страници, 

структурирани в 10 глави,   цитирани 250  съвременни литературни 

източника  предимно на латиница, с много добре оформени таблици и 

графики, които  подпомагат  бързо възприемане на съществените фактори 

и взаимовръзки.  

Първата и втората глави са обзорен анализ върху параметрите на 

пуберитета, с неговите социално-психологични и възрастови 

характеристики,  класически и съвременни теории за агресията, агресивна 

готовност и поведение, видове агресия, специфичност на агресивното 

поведение през късния пубертет. Томчева умело проследява в логичната  

взаимовръзка много теории за агресията, агресивната предиспозиция, 

поведение и собствената си позиция. Подробно и в отлична взаимовръзка 

са представени от голям брой световни и български автори съвременни 

изследвания и анализи за спецификата на агресията през късния пубертет, 

за провокиращите фактори и с настъпилите в последното десетилетие 
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промени в семейната и училищна среда, за особености във възприемане на 

социалните събития и за моделите на самоутвърждаване от подрастващите. 

Върху тези   анализи докторантката полага и своите цели на изследване.  

Третата глава представя организацията на научното изследване с 

много добре формулирани цели, четири основни задачи и три хипотези. 

Изследването е проведено при 210 ученици на 18 години, от мъжки пол, 

българи и етнически турци, от които 63 са извършили агресивен акт в 

междучасието, а 47 по време на учебен час. Участниците са разделени в 

основна и контролна група спрямо наличие и отсъствие на агресивно 

поведение. Изследването е проведено с авторска разработена карта за 

съдържателен анализ на училищната документация и специализирани 

психодиагностични методики: въпросник за агресия на Бъс и Пери, 

адаптиран български вариант; Гийсен тест, българска стандартизация, 

проективния тест за фрустрационен толеранс на Розенцвайг, българска 

стандартизация и осем картини от ТАТ. Картините от ТАТ са удачно 

подбрани спрямо тяхната агресивната провокация: неутрални, 

нееднозначно провокиращи агресивност и еднозначно провокиращи 

агресивност. Интерпретацията на проектираната агресивност се анализира 

спрямо 6 основни фактора, изведени от докторантката въз основа на 

класически тестови интерпретации и личния й психодиагностичен опит. 

По тези фактори се правят интерпретации за: идентификация; проекция на 

емоционално състояние, поведенчески модел, ответна реакция, агресивни 

нагласи и афектогенно съдържание. Използван е богат статистически 

набор за вариационен, честотен и корелационен, регресионен анализи. 

Всички данни от изследването с направените статистически анализи и 

интерпретации към тях са представени много подробно в самостоятелна 

подчаст. Докторантката коректно обсъжда значимите различия, 

специфичните тенденции в съпоставките и взаимовръзките между 

отделните фактори. Изключително детайлно е  направен анализ на  



 

3 
 

тестовите категории и фактори  на проективния тест на Розенцвайг. 

Юношите от основната група имат в значителна степен изразено 

екстрапунитивно реагиране, обвинителните реакции са предпочитан стил 

на справяне в ситуация на фрустрация или минимализиране, 

обмаловажаване на случващото се. При тях няма формирани нагласи и 

преживявания на вина и самокритично отношение. Характерно за тях  в 

копинг стратегиите е егозащитното поведение, насочено към 

фрустриращото лице. Най-слабо развити са годностите им за организиране 

на мерки за справяне с фрустрацията, но те имат претенции към другите да 

решат проблема. Докато юношите от контролната група имат доминиращо 

интропунитивна насоченост и активност в мерките за справяне с 

фрустрирането.  

Много коректно са направени интерпретациите по шестте фактора и 

проекциите на емоционални преживявания при ТАТ.  Юношите от 

основната група проектират във висок процент физическа агресия при 

картини с еднозначен агресивен стимул и с намаляващ процент при 

нееднозначните и неутрални ситуации. При много висок процент от 

юношите в тази група има агресивна нагласа във възприемане поведението 

на персонажа  и готовност за агресивна реакция. Анализите от теста 

показват, че липсват данни за афектогенно съдържание в проекциите, 

както при учениците от основната група, така и при учениците от 

контролната група. Докторантката съразмерно на данните интерпретира, 

че „младежите от основната група като че ли се лутат”, идентифицирайки 

се с героите от различни позиции, „подбирайки“ позицията с оглед натиска 

на ситуациите, за разлика от контролната, за които предпочитана е 

пасивната позиция на страничен наблюдател. Емоционалните реакции на 

учениците в основната група се движат преимуществено в диапазона на 

стенични отрицателни реакции. Моделът на поведение при тях е по-близо 

до „агресивните и деструктивни форми”. В очакванията си лицата от 
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основната група търсят решение чрез „самоувереност, стремеж към 

доминиране и агресивно налагане на себе си и своята позиция”.  

След това Томчева успява да направи регресионен анализ на 

сложните взаимовръзки и фактори на влияние между показателите на 

всички тестове и общата агресия с нейните компоненти. Тук агресивната 

готовност, с преобладаваща вербална насоченост е провокирана от 

екстрапунитивната насоченсот, фиксацията към самозащита, недоверие, 

изолация и пасивна позиция в копинг стратегиите. От друга страна 

сниженият  интрапсихичен контрол, заедно с прехвърлената вина върху 

препятствието, комбинирани със стремеж за доминиране снижават гнева, 

враждебността, а от тук и вероятността да се използва физическа агресия.  

В четвъртата глава на дисертацията Томчева прави още едно по-

високо нива на обобщен анализ на данните и интерпретациите по картата и 

отделните тестове, с обобщена връзка и влияние между тях. Този модел на 

възходящ и стъпаловиден усложнен анализ с обобщени интерпретации, е 

великолепно доказателство за изграденото от Томчева умение за 

професионално научно изследване, което заслужава адмирации!  

Обобщеният  анализ дава възможност за много бързо възприемане на 

значимите различия между основната и контролна групи, за спецификите 

на факторите пораждащи агресивната готовност при юношите и 

характеристиките на агресивните възприятия, проекции, емоционални 

преживявания и копинг стратегии, съдържащи различни модели на 

агресивни действия. Младежите от двете групи притежават сходни 

характеристики по град, етнос, тип училище, поредност и пол на родените 

в семейството деца, което позволява тяхната сравнимост както на 

поведението им в училище, така и по отношение на използваните 

методики. Единствените разлики между двете групи се откриват в 

семейния модел, като повече от половината младежите от основната група 

са израснали в непълно семейство, което стимулира формирането на 
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агресивна нагласа и поведение.  Твърде сходни са техните агресивни 

действия по време на междучасие и учебен част, т.е. дали присъства или не 

авторитет за тях е от минимално значение. Много удачно докторантката 

обобщава от всички данни, че „при агресивните младежи от основната 

група е налице неумение да контролират и ползват адекватно агресивния 

импулс”. Вероятно психологическият опит натрупан в непълно семейство 

е предпоставка за закрепване на незрели форми за справяне с агресивния 

импулс. Агресивността, като черта е залегнала в по-ранна детска възраст 

като следствие на натрупания емоционален и социален опит в периода на 

израстване. По-късно тя се допълва от няколко проблема в личностовото 

им съзряване: „дефицит в уменията да  четат вариативно социалните 

сигнали; прекомерно очакване на враждебно отношение, неправилна 

интерпретация към намеренията на другите, съчетана с ограничен 

репертоар от поведенчески стратегии”.  

Интерпретациите от тестовете на Гийсен и Въпросникът за агресия 

на Бъс и Пери дават конкретни данни, които подкрепят в още няколко 

детайла специфични особености на личността на агресивно проявените 

юноши от основната група: „нереалистична завишена самооценка за 

успешност, самонадеяната увереност без достатъчно опит и умения за 

решаване на проблеми, както и на недостатъчната емоционално-волева 

регулация на поведението с дефицит в способността за изграждане на 

алтернативен, неагресивен отговор” при проблемни ситуации. При повече 

от половината юноши от основната група е завишена агресивността от 

умерена до значителна степен, като най-силна е взаимовръзката между 

гнева и общата агресия. Съразмерно  на данните докторантката 

интерпретира това като израз на  „емоционална незрялост, неспособност за 

самоконтрол над интензивния афект”, а от друга страна като действия, 

които „приоритетно са определени от емоционалното преживяване за 

сметка на когнитивната оценка”.  
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При анализа на връзката и влиянието между Giessen Test, Картинно – 

Фрустрационна Проба на Розенцвайг, Агресивен тест, ТАТ с общата 

агресия и нейните компоненти, изпъкват няколко важни аспекта: 

„Попаднали в ситуация на фрустрация младите хора от основната  група 

преимуществено трупат подозрителност и негативно, опозиционно 

отношение спрямо другите”. Това, както и връзката между 

екстрапунитивната реакция към мерките за ликвидиране на фрустрацията 

и вербалната агресия, дава основание на докторантката да приеме, че 

„изходът за тях се определя от активността, която те очакват и изискват от 

другите”. Заниженият интрапсихичен контрол тя интерпретира удачно 

като ключов по отношение на фрустрационната реакция – връзка, която 

има „устойчиво влияние на импулсивното и спонтанно следване на себе си 

и собствените потребности, характерно за тийнейджърската възраст”. От 

друга страна „недоверието към заобикалящите, неприятните чувства, 

които възникват в опитите на юношите да омаловажат или пренебрегнат 

ситуацията са причина да трупат гняв и раздразнение и да определят 

физическата агресия като предпочитан вариант за справяне”. Юношите, 

поддържат високо ниво на обща агресивна готовност, защото се ръководят 

от „правото да защитят себе си, демонстрирайки открито агресивните си 

чувства”. Вероятно, те са способни да откриват разликата между правилно 

и грешно поведение, но действията им се мотивират основно от „техния 

яд, гняв и враждебност”. В проекциите им се откроява добре усвоен модел 

за справяне по агресивен начин, те  виждат света в „черно-бяло”, без 

умение да видят нюансите, поради което загубват „балансът между 

индивида, средата и заобикалящите”.  Вероятно тяхното „безкритичното и 

лекомислено отношение води до опростено разбиране на чувства и 

намерения с фокусиране върху прибързано действие, а не върху обмислено 

поведение”.  Така, докторантката полага своята позиция, изведена от 

тестовите анализи, че „общата агресивна готовност на младежите от 
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основната група се ръководи преимуществено от усилия за защита на 

собствения Аз“. Идеализираната им самооценка е толкова висока, че им 

дава право да гледат на света „отгоре и с високомерие да се отнасят към 

другите”. Усещането им  за „приетост и зачитане е по-скоро резултат от 

стремежа им да доминират”. В момент, в който загубят усещането за 

социална значимост те реагират с агресивно поведение, но „като че ли 

случващото се не ги докосва”, а само „трупат повече гняв и враждебност. 

От тук удачно докторантката  прогнозира, че „с това нараства вероятността 

натрупаните агресивни чувства да се разтоварят върху случаен човек, без 

оглед на мястото и ситуацията.”  

В последното обобщение Томчева предлага „два основни типа 

агресия – активна и реактивна” за юношите с агресивно поведение от 

основната група. Тук тя изключително коректно прави съпоставка с 

моделите на други автори, като обсъжда много нюанси на формирането и 

проявлението на агресия при подрастващите юноши. Докторантката 

създава собствен модел на социалните умения при агресивните юноши на 

база формираните първични и вторични способности при всеки индивид в 

позитивната парадигма на Песешкиан.  След това отново прави множество 

съпоставки в различни аспекти с позициите на други чуждестранни и 

български автори. Тази глава  от дисертацията е втората част на сериозно 

научно сравнително изследване, което също заслужава най-висока оценка!  

От тук Томчева прокарва мост в своето заключение към 

практическите възможности на психотерапията за внасяне на позитивна 

промяна след отлично структурираните особености в агресивните нагласи 

и поведение при 18 годишните юноши. В частта на изводи, докторантката 

синтезира до пет основни извода всички свои анализи. В последната глава 

на приносите Томчева прави съразмерни и коректни спрямо всички данни, 

анализи и многопластови интерпретации в обобщения за приноси с научен 

(4 на брой) и приложен характер (3 на брой).  
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Към докторската дисертация на Томчева нямам съществени 

критични бележки. Считам, че  тази дисертация отговаря на най-високите 

критерии за научна разработка и показва постигнатите от докторантката 

умения за провеждане на научно изследване, анализи и интерпретации, 

съчетани с професионални умения за психодиагностични оценки със 

сложни клинико-психологични тестове. Насърчавам Томчева да довърши 

този труд, като го допълни и издаде като практическо ръководство за 

изследване на агресивността при подрастващи! 

 

С професионална и лична убеденост предлагам на 

уважаемите членове на Научното жури да присъдят на 

Стефанка Петкова Томчева образователната и научна степен 

„Доктор” по психология. 

 

15.01.2015г.                             Рецензент: 

гр. Варна     доц.  Павлина Петкова, дм 

 

 

 

 


