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РЕЦЕНЗИЯ 

за кандидатурата на д-р Ева Папазова 

за доцент по педагогическа и възрастова психология 

към ИИНЧ – БАН 

 

 Ева Папазова кандидатства в обявения конкурс с 21 статии, публикувани през 

последните 7 години,  и една издадена наскоро монография. Публикациите й разкриват 

устойчив интерес към няколко основно теми. 

  Една открояваща се тема е личностовата типология на Юнг, Майерс и Бригс. 

През периода 2006 – 2009 година най-много отделни публикации има по тази тема. 

Интересът на д-р Папазова към темата датира още от нейната дисертация, на която 

имах удоволствието да бъда рецензент. Впоследствие, в сътрудничество с нейната 

ръководителка, професор Елиана Пенчева, пионер в българските изследвания върху 

типологията, както и с други колеги, д-р Папазова е провела поредица от изследвания 

върху различни аспекти на типологията, главно в юношеска и младежка възраст, при 

това върху солидни извадки от по няколкостотин души. Тези изследвания разкриват 

специфики в разпределението на различните типове в ученическа възраст и във 

възрастта на възникващата зрелост (Пенчева и Папазова, 2006, 2009). Установени са 

разлики в психологичния тип на ученици от турското и ромското малцинство, в 

сравнение с основната извадка български ученици, и тези данни са публикувани на 

английски език в Journal of Psychological Type. Установени са също различия между 

български и македонски ученици и студенти.  

 Върху голяма извадка е изследвана връзката на психологичния тип с равнището 

на общата себеоценка. Установено е, че някои типологични характеристики, като 

интуиция и възприятие, се съчетават с по-висока себеоценка. Тези данни също са 

привлекли вниманието на издателите на  Journal of Psychological Type. 

 Една обществено значима насока на изследване е ролята на психологичния тип в 

сферата на образованието (Пенчева, Папазова, 2006). Мащабно изследване на близо 

1000 души разкрива преобладаващите типове в ученическа възраст, както и сред 

учителите и училищните директори. Сравнение с американски учители показва някои 

особености на българските учители с ограничаващ ефект върху образователния процес 

– силен акцент върху фактите и логичния анализ и слаб интерес към индивидуалността 



на учениците. Въз основа на получените данни това изследване отправя обоснован апел 

към нова философия на преподаване, която да постави в центъра на вниманието 

личността на ученика.  

 Папазова и сътрудниците й третират психологичния тип в по-широкия 

теоретичен контекст на съвременната когнитивна психология, като го отнасят към 

понятието «когнитивен стил». В два задълбочени теоретични анализа те обсъждат 

концепцията за когнитивния стил, класификацията на стиловете  и мястото на 

психологичния тип сред тях.  

 В последните години се появява една нова насока в интересите на д-р Папазова, 

която тя свързва и с психологичния тип. Това са ценностните ориентации на младите 

хора. В своите изследвания тя прилага ценностните класификации на Д. Шварц и на Г. 

Хофстеде за ценностите в труда, като намира интересни връзки между двете системи. 

Установени са редица общи тенденции, характерни за младите хора, като например 

доминирането на индивидуалистичните ценности и интереси над колективистичните. 

Ценностите са предмет и на междукултурно изследване, включващо студенти от 

България, Хавай и Нова Зеландия. Открити са редица интересни културни специфики, 

както и общи тенденции, като доминирането на егалитарни нагласи сред всички 

студенти. Наред с тези изследвания, е потърсена и връзката на ценностните ориентации 

с психологичния тип и са открити специфики на ценностната йерархия при всеки от 

типовете. 

 Равнището на себеоценката на юношите е друг център на интересите на 

Папазова. Себеоценката е предмет на изследване в поредица крупни проучвания с 

големи извадки, с юноши от различни етноси и с различен социо-икономически статус. 

Папазова използва двата най-широко прилагани англоезични метода за измерване на 

себеоценката  – скалите на Розенберг и Купърсмит, като адаптацията на скалата на 

Купърсмит е нейно дело. Двата метода се допълват взаимно, като единият измерва 

общото чувство за собствена ценност, а другият – себеоценката в различни важни за 

децата и юношите сфери – справяне с училище, отношения с връстниците и т. н. Тя е 

събрала значителен масив от данни, които позволяват и да се нормират въпросните 

методи. 

 Монографията на д-р Папазова съдържа три изследвания, всяко от които засяга 

самооценката. Първото е споменатото по-горе изследване на връзката й с 

психологичния тип, представено тук във всичките му подробности. Второто съпоставя 

самооценката по Купърсмит с полово-ролевите ориентации и афективния баланс в 



юношеска възраст. Третото съотнася същите променливи със самооценката по 

Розенберг, като освен това засяга и субективната възраст, проблемното поведение и 

психосоциалната зрелост. Получени са редица интересни резултати. Един от тях е 

обезпокоителен: Първото изследване показва, че юношите от четирите малцинствени 

общности – ромска, турска, арменска и еврейска – имат значимо по-ниска обща 

себеоценка от българското мнозинство, като особено ниска е тя в ромската общност.  

 Наред с равнището на самооценката, в монографията се засягат и други важни 

характеристики на развитието в юношеска възраст, като динамиката на полово-

ролевите ориентации, равнището на психосоциалната зрелост и субективната възраст, 

проблемното поведение. Наред със собствените изследвания на авторката, е представен  

и обширен обзор на изследванията по тези въпроси у нас и в чужбина. 

 Резултатите дават както обща картина на психичното развитие в юношеството, 

така и данни относно конкретни въпроси на днешния ни ден. Така например те 

недвусмислено показват неблагоприятните ефекти от сегрегираните училища за 

обучаването и развитието на ромските деца. 

  

 Този кратък преглед на научната продукция на д-р Ева Папазова я разкрива като 

опитен учен-изследовател с редица емпирични изследвания от значителен мащаб зад 

гърба си. Тя е високо компетентен специалист по психология на юношеската и 

младежката възраст, по-специално по личностното развитие в тази възраст. Заслужава 

да се отбележи умението й за екипна работа, включително и в международни екипи. 

Всичко това ме кара убедено да препоръчам на уважаемото научно жури тя да бъде 

избрана за доцент.  

  

Рецензент: доц. д-р Маргарита Дилова 

Нов български университет 
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