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Становището е възложено по решение на Научното жури, определено със Заповед 

на Ректора на Медицински университет – Варна; P – 109-10/05.01.2015. 

 

Един от най-актуалните проблеми на съвременността е проблема с агресивното 

поведение на подрастващите. В този смисъл изследването на динамиката на агресивното 

поведение при 18-годишните е една важна стъпка в осмислянето на този проблем. В 

страната съществуват епизодични изследвания на детско-юношеската престъпност, при 

които се констатира пик на агресивността при младежите на 17-18 годишна възраст. 

Същевременно обаче у нас липсват данни от лонгитюдни проучвания, които да дадат база 

за сравнение на динамиката на развитието на агресивното поведение при подрастващите. 

Докторантката Стефанка Томчева много правилно е определила нарастващия интерес към 

темата в съвременния етап на преход и от гледна точка на преценка на мястото и ролята 

на агресията в развитието на личността, което от своя страна й е позволило да определи 

приоритетите на своето изследване както следва: 

Целта на дисертационният труд е изучаване на динамиката при формиране на 

агресивно поведение в училищна среда и връзката с психологическите особености на 18-

годишните ученици. 

Изследването си поставя няколко задачи: 

1.  Да се проучат характеристиките на възникналите в училищна среда 

агресивни актове. 

2.  Да се разкрие спецификата на социалните умения на агресивните млади 

хора за функциониране в група. 

3.  Да се проследи връзката между събитие и нагласи за агресивно реагиране. 

4.  Да се проучат когнитивните съдържания обуславящи агресивното 

поведение в изследваната група. 

В съответствие с целите и задачите докторантката е формулирала следните 

хипотези допускайки, че: 

1.  При 18-годишните агресивни млади хора е налице противоречие между 

представите за социална значимост (идеализирана самооценка) и актуално (събитийно) 

социално поведение. 

2.  Външно проявената агресия носи функцията на най-ефективен за 

агресивния млад човек начини за самоутвърждаване за разлика от другите, които могат 

да имат агресивен акт, но със себезащитна функция. 

3.  Агресията от агресивния млад човек се ползва за контрол над събития и 

ситуации поради затвърдената с времето вторична психологична изгода. 

Прави впечатление много добрия подбор на методики за изследване на динамиката 

на агресивното поведение, така и статистическите методи подбрани за обработката на 

получените емпирични данни. Контингентът на изследването дава добра статистическа 

значимост на получените данни, още повече, че е проведено в 11 училища избрани на 

случаен принцип, на същия принцип е формирана и репрезентативната извадка. 

Дисертационният труд е в обем от 182 страници, изграден е от въведение, четири 

основни глави, заключение, изводи, приноси, литература и приложения, съдържа 5 
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схеми, 49 фигури, 17 таблици, като са цитирани и използвани 250 литературни и други 

източници от които 106 на латиница. Представлява научно изследване, в което е направен 

систематичен анализ на съществуващите теории и възгледи за агресивното поведение и 

на собственото емпирично изследване. 

В уводната част на дисертационния си труд Стефанка Томчева е проявила чувство 

за мярка и не се е увлякла в излишни подробности. 

В частта „Постановка на изследвания проблем” е направен теоретичен анализ на 

психологичните параметри на късния пуберитет и на социалнопсихологическите и 

възрастови характеристики на късния пуберитет (16-18 години). От гледна точка на 

анализирането на социалната ситуация обосноваването на водещата дейност и 

особеностите на общуването през този период са коментирани и психологичните 

новообразувания през периода на късния пуберитет.  

Като втори основен елемент в тази глава са анализирани понятията - агресия, 

агресивност и агресивно поведение от гледна точка на основните теории и подходи за 

изучаването на агресията в психологията и е дадено определение на видовете агресия, 

агресивност и агресивно поведение. Обоснована е спецификата на агресивното поведение 

през късния пуберитет и е направена характеристика на училищната среда от гледна 

точка на факторите провокиращи агресивното поведение. 

В частта „Изложение” се коментират целта, задачите и хипотезите, изследвания 

контингент и методите за проучване като са посочени основните резултати по картата за 

подбор включващи демографската характеристика, вида, типа, мястото на агресивния акт 

и типа агресивни ученици, както и резултатите от конкретните психологически методи 

констатирани с изследване на спецификата на социалните умения за функциониране в 

група, констатирани с Гийсен тест и резултатите с изследване с въпросника на Бъс и 

Пери, картинно-фрустрационната проба на Розенцвайг и ТАТ, като всички резултати са 

представени нагледно във фигури и таблици. 

В частта „Анализ” докторантката Стефанка Томчева е направила анализ на 

резултатите и данните от посочените по-горе методики като е представила анализа си в 

теоретичен вид. 

В частта „Обсъждане” докторантката отчита спецификата на училищната среда 

като своеобразен терен, в който младия човек експериментира умения, моделира и 

усъвършенства социалната си активност, като обръща внимание на въздействието на 

външните фактори и личностно-присъщите особености, влияещи върху проявата на 

агресията. Обобщавайки резултатите и анализа в 5 схеми, тя е представила основните 

аспекти на динамиката на агресивното поведение при подрастващите, които са се 

очертали в резултат на изследването и се заключават най-общо в констатирането на два 

типа агресия - активна и реактивна, като откроява и типовете агресивно поведение. 

Обобщавайки констатираните видове агресия и агресивно поведение 

докторантката отчита, че в характеристиката на агресивния акт се открива подчертаната 

нагласа на агресивните младежи да преживяват фрустриращата ситуация като ощетяваща 

ги. В действията им се открива агресивно налагане и непримиряване, заедно с изисквана 

от страна на другите активност за намиране на изход или решение. На случващото се те 
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реагират или активно-настъпателно или си дават вид, че ситуацията не ги докосва. 

Липсата на статистически значими разлики между агресивните актове извършени през 

междучасие и тези в условията на учебен час говорят, че агресивните юноши не подбират 

социалната ситуация. Без емоционално значение за тях се оказа също така и фигурата на 

фрустратора. Това дава обяснение, защо натрупаният гняв се насочва към незначим 

субект и агресивният импулс се разтоварва без оглед на присъствието на авторитет. 

Коментирайки спецификата на социалните умения Стефанка Томчева отчита, че 

неумението учениците да отстояват или отстъпват от собствени убеждения в ситуации на 

ограничения или принуда, с които изобилства училищната среда, лесно се превръща в 

гняв и враждебност. При агресивните младежи, се наблюдава опростено разбиране на 

чувства и намерения и неумение да ги интерпретират в алтернативни версии. Характерът 

на взаимоотношенията в училищна среда се явяват за тях условие да се справят 

посредством физически действия с чувството за несправедливост и обида и с усещането 

за неуспех. 

В дисертационния труд са формулирани общи изводи, които според докторанта са 

заключават в следното: 

1.  Проученото агресивното поведение е утвърдена стратегия за 

самоутвърждаване и контрол над събития и ситуации. 

2.  В регистрираните агресивни актове реализирани в училищна среда се 

открива неумение на агресивния млад мъж да прави алтернативен прочит на социалните 

сигнали. Той показва активна агресивна реакция (при 79,0%) с ограничена употреба на 

вербална агресия и преобладаваща физическа агресия (1:3). 

3.  Агресивната реакция е резултат не от събитието, а от начина, по който е 

възприета и интерпретирана ситуацията. 18-годишните се ръководят от бърз 

емоционален прочит с опростено разбиране на чувствата и намеренията на другите, без 

умения за вглеждане в детайлите и интерпретиране на алтернативни версии за поведение. 

4. Психологичният опит натрупан в детско-юношеските години изгражда 

дефицит в разбирането на ролите „възрастен“ / „равнопоставен“ и задържа характерните 

за по-ранни етапи от психосоциалното развитие особености: раздразнителност, гняв, 

враждебност, недоверие, подозрителност и егоцентричност. 

5. Нагласата за агресивно поведение се гради на база на оценъчна слабост за 

актуалните параметри на ситуацията и съдържа „правото“ на 18-годишния да бъде 

доминиращ, да реагира без задръжки с отношение към реалността основано на лесни 

доказателства за успех. 

В резултат на теоретичния анализ и проведеното изследване се очертават 

следните приносни моменти на дисертационния труд: 

С научен характер: 

1. За пръв път у нас се разглежда статусната картина на агресивното поведение 

на 18-годишни мъже, (съгласно законодателството на Република България – Закон за 

лицата и семействата чл. 2 „с навършване на 18-годишна възраст лицата стават 

пълнолетни”). 

2. Получените резултати доказват, че те са формирали в характера си чертата 
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„агресивност“. Поведението им е резултат от агресивни нагласи и оценъчна слабост на 

социалната ситуация. Агресията носи за тях функцията на най-ефективен начин за 

самоутвърждаване поради утвърдена с времето вторична психологична изгода. 

3. Доказа се, че наличието на противоречие между представите за социална 

значимост и актуално социално поведение е резултат от детско-юношеското им развитие 

в непълно семейство. 

4. Въз основа на констатирани специфики на преживяване и поведение са 

диференцирани и изведени пет психологически профила на агресивния 18-годишен 

ученик. 

С научно-приложен характер:  

1. Направен е актуален научен анализ на специализираната психологична 

литература по проблемите свързани с юношеската агресия, агресивност и агресивно 

поведение с акцент върху психологическите параметри и спецификата на възрастта 

късен пубертет (16-18 години). 

2. Разработен е инструментариум от самооценъчни скали и личностови 

проективни тестове, която разкрива успешно връзката между динамиката на 

агресивното поведение и психологичните особености на 18-годишните ученици. 

3.  За пръв път у нас се прилага проективната методика - Агресивен ТАТ с 

интерпретация въз основа на изведени от нас шест фактора.  

От дисертационното изследване проличава отличната теоретична и 

методологическа подготовка на докторантката, овладяла технологията на научното 

изследване на равнище, което дава възможност да планира и провежда 

самостоятелни експериментални изследвания и в други области на научното знание. 

Това удовлетворява образователните аспекти на степента, за която авторът 

претендира. 

Резултатите от научното изследване обогатяват идеята за актуалността на 

изследването на динамиката на агресивното поведение при 18-годишните ученици с 

регистрирани агресивни прояви в училище. Въз основа на изложеното по-горе, 

предлагам на уважаемите членове на Научното жури да вземат решение на г-жа 

Стефанка Петкова Томчева да се даде образователната и научна степен "доктор". 
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