
С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. Валери Стоилов Стоянов, доктор по психология, кат. „Психология”, 

Юридически факултет на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” 

относно дисертационен труд на тема „Динамика на формиране на агресивно 

поведение при 18-годишни ученици с регистрирани агресивни прояви в училище” 
за присъждане на ОНС „доктор по психология” (Медицинска психология),  на 

Стефанка Петкова Томчева 

  

   
Съгласно Заповед № P-109-10/05.01.2015 на Ректора на МУ – Варна и  решение 

на Научното жури, съм определен да представя становище относно дисертационен труд 

на тема „ Динамика на формиране на агресивно поведение при 18-годишни 

ученици с регистрирани агресивни прояви в училище”, за придобиване на научната 

степен „доктор по психология (Медицинска психология) на Стефанка Петкова 

Томчева 
 

 
І. Общо представяне на дисертационния труд, актуалност на темата и 

резултати от изследването. 
През последните години у нас се наблюдава ръст на агресивните прояви, в това 

число и в образователна среда. Тревожен е не толкова количественият ръст на 

агресивните действия, колкото опасните тенденции, сочещи снижаване на възрастта на 

извършителите на агресивни действия, засилена жестокост при агресивните прояви и 

увеличени прояви на нападения, несъответстващи на социалната ситуация. Тези 

тенденции пораждат потребността не само от осъществяването на социални програми и 

правозащитни действия, но на първо време потребността от задълбочено научно 

изследване и осмисляне на явленията от този вид, идентифициране на детерминантите 

на съвременната агресия и жестокост, диференциране на динамиката на процеса на 

формиране на агресивната предиспозиция у младите хора. В такъв смисъл 

дисертационният труд на Стефанка Петкова Томчева е  актуален и навременен. В него 

се разработват проблеми, които могат да бъдат основа за сериозни социални проекти в 

образователна и семейна среда. 

В структурно отношение дисертационният труд се състои от десет обособени 

части, вкл. литература и приложения, разгърнати на 181 страници компютърна 

разпечатка. Използвани са 250 литературни източници, от които 144 на кирилица, а 

останалите на латиница. Болшинството от литературните източници са от последните 10-

15 години. 

Една трета от обема на дисертационната разработка е посветена на теоретичните 

проблеми, докато две трети са свързани със собственото за докторанта емпирично 

изследване. Смятам това за основно достойнство на дисертационния труд, тъй като 

при подобно съотношение изпъкват личните научни и научно-приложни приноси на 

докторанта. Теоретичната част е стегната, като всеки параграф завършва с изводи, от 

които личи, че докторантът има задълбочена подготовка и е осмислил в дълбочина 

изследваното явление и това, което ще е полезно за собственото емпирично изследване. 

Особено впечатление прави ролята, която докторантът отрежда на училищната среда за 

формиране и проява на агресивното поведение при юношите. Използваните литературни 

източници са цитирани коректно. 

 

Силни страни на дисертационния труд: 



1. Темата на дисертационния труд е актуална и значима както от 

теоретична, така и от приложно-практическа гледна точка. 

2. Заложен е адекватен теоретичен модел на агресивността като явление и 

на агресивното поведение. Поведението на юношите е обяснено през все още незрелите 

в социално отношение особености на личността на младите хора и от там изкривената 

когнитивно-афективна оценка за социалните ситуации и несъразмерната на тази основа 

реакция/поведение, което често, с цел налагане, има агресивен характер. 

3. Емпиричното изследване е корелационно по своята същност, като  са 

формирани правилно две групи – основна, съставена от ученици с агресивни прояви в 

училище и контролна, в която са включени ученици без констатирани подобни прояви. 

Този подход дава възможност за диференциално-психологически анализи по разликите 

между двете категории индивиди, което се явява голямото достойнство на емпиричното 

изследване  и е предпоставка за натрупване на много и разнообразни приложни знания. 

4. Използвана е батерия от тестове, която впечатлява с разнообразието от 

методики. Включени са както въпросници, които позволяват сравняването с норми, така 

и проективни методики, при които анализите на резултатите от изследването с тях силно 

зависят от компетентността на ползващия ги психолог. 

5. Използван е адекватен, богат арсенал от статистически методи за 

обработка на емпиричната информация. Резултатите са представени надлежно в 

графики, таблици, диаграми, или чрез типичните за дадените методи символни и 

цифрови параметри. 

6. Направени са задълбочени качествени анализи на взаимовръзките 

между отделните променливи от модела на изследваното явление.  

 

Слабости на дисертационния труд: 

 

1. Темата на дисертационния труд е „Динамика на формиране на 

агресивно поведение при 18-годишни ученици с регистрирани агресивни прояви в 

училище”. Динамика означава движение, развитие и изменение на нещата и явленията. 

Още повече, че става въпрос за динамика на поведение, което по своята същност е 

система от разгръщани във времето реакции. Да заявиш в темата на дисертационния 

труд, че ще изучаваш динамика на определено психично явление, означава да се изследва 

зараждането и развитието му във времето. Това предполага лонгитюден дизайн на 

изследването и множество серии на измерване с една и съща извадка, или изучаване на 

единични случаи за определен период от време. В дадената ситуация имаме едно 

измерване с набор (батерия) от психологични методики в две групи, подбрани по 

определени критерии. Такъв вид изследване е корелационно и при него може да се 

констатират единствено взаимовръзки между психологични променливи, както в случая 

е констатирана връзка между характера на семейството и агресивното поведение при 

юношите. Независимо от това, че имаме контролна група, изследването си остава 

емпирично (но не и експериментално). С такъв дизайн на изследването всъщност не е 

постигната заложената на с.50 цел на емпиричното изследване: „Изучаване на 

динамиката при формиране на агресивно поведение в училищна среда и връзката с  

психологическите   особености на 18-годишните ученици.”  

Право на докторанта е да доизясни по време на обсъждането съдържанието на 

понятието „динамика” и да защити темата и дизайна на изследването. 

2. Налице е противоречие между заявената цел на емпиричното изследване 

от една страна и задачите и издигнатите хипотези от друга. Хипотезите са идеята, 

предположението на автора за неизвестното в модела на изследваното явление. В случая 

това е динамиката на формирането на агресивното поведение при 16-18 годишни 



ученици. От представените на с. 50 три хипотези, една се отнася до особеностите на 

„агресивните млади хора”, а другите две до функциите на агресията при 18-годишните. 

Така заложените хипотези се отразяват на цялостната работа на докторанта при анализа 

на резултатите от емпиричното изследване и това най-добре се вижда при прочит на 

изводите на 157 стр. и самооценката за постигнатите научни и научно-приложни приноси 

на дисертационния труд. Там става въпрос за функции на агресията, за психологични 

особености на агресивните млади хора, но не и за динамиката на формиране на 

агресивното поведение. Във формулираните от докторанта научни приноси също не 

става въпрос за динамика. Точно обратното-докторантът заявява, че основния принос е: 

„За пръв път у нас се разглежда статусната картина  на агресивното поведение на 18 

годишните мъже....”. Статусът е състояние, положение, но не и динамика. Формално 

бихме казали, че целта на дисертационния труд не е постигната, а следователно няма и 

какво да оценяваме. Доброжелателният и задълбочен прочит на разработката обаче 

показва, че е налице сериозен научен труд, със значими приноси и натрупано познание в 

специфична за психологията област, което е обществено значимо и ценно. И точно това 

ми дава основание да дам цялостна положителна оценка на дисертационния труд. 

Констатираната разсъгласуваност между цели, задачи, хипотези и дизайн на 

изследването приписвам на известна научна наивност и недооценка на важността на тези 

компоненти на научното изследване. Убеден съм, че в бъдещите си научни трудове, 

докторантът няма да допуска подобни слабости.  

3. Налице е некоректна употреба на психологична терминология. Това 

проличава още в съдържанието на труда. Например т.3 е озаглавена ” Определяне на 

връзка и влияние между Giessen Test, Картинно –  Фрустрационна проба на Розенцвайг, 

Агресивен ТАТ и общата агресия и нейните компоненти”. Между Гисън-тест и 

останалите тестове няма нито връзка, нито влияние. Това са инструменти за 

психологично измерване. Те измерват психологични променливи, представени от 

авторите на методиките във вид на операционализирани конструкти. Взаимовръзките 

могат да бъдат между променливите. 

 

Към докторанта имам следните препоръки: 

1. Използването на проективни методики изисква много добра квалификация 

на психолога и наличието на кодировъчни системи валидни за български културни 

условия. Доколкото имам информация, ТАТ няма кодировъчна система, която да е 

валидизирана за български условия и официално издадена. Как тогава е направено 

изследването с тази методика? Препоръчвам в бъдещата си практика докторантът да 

използва валидни и стандартизирани за наши условия методики, или такива, които сам е 

валидизирал, стандартизирал и публикувал. 

2. Терминологичната чистота е най-сериозният признак за научна изисканост 

и познаване на научните теории и методологията на научните изследвания. Препоръчвам 

на докторанта в бъдещата си работа задълбочено да вниква в същността на понятията и 

йерархията на понатията, свързани с методологията на научните изследвания в 

психологията.  

3. Планирането на едно изследване изисква много добра синхронизираност 

между цели, задачи, хипотези, модел на изследваното явление и дизайна на емпиричното 

изследване. Препоръчвам на докторанта да вникне още по-задълбочено в технологията 

на емпиричното психологично изследване и в бъдещите публикации да демонстрира още 

по-добра научна прецизност. 

 

Въпреки констатираните слабости, както подчертах и по-горе, дисертационният 

труд представлява цялостно, монографично изследване със значими научни и 



приложно-практически приноси. Независимо от дисхармонията между цел и 

хипотези, емпиричното изследване дава възможност за проверка тъкмо на 

формулираните от докторанта хипотези. Те са продуктивни по своята същност и са 

свързани със същността на агресията като явление, като проверката им води до 

разкриване в дълбочина на различни аспекти на явлението и свързаните с него 

детерминанти. Постигнати са значими научни и научно-приложни приноси. 

 

Цялостно дисертационният труд дава основание за формулиране на следните 

научни и научно-приложни приноси: 

1. Направен е задълбочен, критичен анализ и обобщение на теоретични 

модели и емпирични изследвания за същността и функциите на агресията в специфична 

за човека възраст – пубертета, като сполучливо се показва влиянието на социалната среда 

за формирането на агресивността като личностна особеност. В тази връзка сполучливо е 

анализирана училищната среда и потенциала й да „подкрепя” агресивното поведение. 

2. Чрез собствено емпирично изследване са разкрити множество връзки 

между социално-психични и индивидуално-психични фактори и агресивността като 

личностна особеност. Подчертана е особената роля на непълното семейство за 

формирането на агресивност и адаптивната функция на агресивното поведение за децата 

израстнали в подобни семейства. 

3. Направена е сполучлива типология на агресивните ученици, която е база 

за организиране на адекватна психологична работа с тях.  

 

Като цяло резултатите от изследването са сериозна база от знания, които 

активно могат да се използват от психолози и педагози за специфичните цели по 

оказване на подкрепа и осъществяване на специфична психологична работа с ученици, 

които проявяват агресия в отношенията с другите ученици и учителите. 

Авторефератът отразява изцяло съдържанието на дисертационния труд. 

Основните части от дисертационния труд са представени в публикации във вид на 

статии и доклади от научни конференции.  

 

Заключение 

Дисертационният труд на Стефанка Томчева представлява цялостно и 

актуално изследване в значима област на психологическото познание. 

Теоретичната част на дисертационния труд е разработена с разбиране на 

проблематиката и е показана способност за критична оценка на съществуващите 

модели и резултатите от емпиричната им проверка. Текстът е четивен, построен 

логично и критично и насочва към възможните емпирични проверки на 

неизяснени моменти от анализираните теоретични модели. Емпиричното 

изследване е проведено коректно с дизайн, адекватен на заложените хипотези. 

Получени за значими емпирични данни, качествено анализирани от докторанта. 

Научните приноси са от теоретичен и приложно-практичен характер. Това ми дава 

основание да препоръчам на уважаемите членове на научното жури, при успешна 

защита, да гласуват за присъждане на образователната и научна степен „доктор по 

психология” (Медицинска психология) на Стефанка Петкова Томчева.  
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