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Рецензията е част от процедурата на конкурс за доцент по шифър 05.06.05. 

Педагогическа и възрастова психология в департамент „Психология” при Института 

за изследване на населението и човека – БАН, обявен в ДВ бр. 6/22. 01.2013 г. 

 
В горепосочения конкурс участва един кандидат – гл. ас. д-р по психология 

Ева Боянова  Папазова. Тя е придобила образователната и научна степен "доктор" 

през 2004 г., от 2005 г. е н.с. II ст., от 2008 г. н.с. I ст., в Института по психология 

към БАН, от 2010 г. – гл. ас. Департамент „Психология“, в Институт за изследване 

на населението и човека (БАН). 

 
Кандидатът е представил за конкурса 23 публикации (след образователната и 

научна степен "доктор"): 1 самостоятелна монографии, 5 самостоятелни и 17 статии 

в съавторство в научни списания. 7 от научните статии са на английски език (3 от 

тях – самостоятелни, 4 – в съавторство). В приложените документи отсъстват разде- 

лителни протоколи за публикациите в съавторство, но в  7 (от 17-те публикации в 

съавторство) Ева Папазова е първи автор, което е индикация за водеща роля в даде- 

ното изследване. В представените документи е представен и списък на цитиранията 

на публикациите – общо 9 броя. 

 
В тематичен план представените разработки могат да се систематизират в ня- 

колко  проблемни области: самооценка, полово-ролеви стереотипи, афективен ба- 

ланс и проблемно поведение в юношеска възраст, психологичен тип, ценности, ког- 

нитивни стилове и страхове. Централно място в изследванията на кандидата заема 

монографията Личностни характеристики и  социални проблеми в юношеството 

(2013), която обобщава и значителна част от изследванията, публикувани под фор- 

мата на статии в научния печат. Трудът съдържа три глави, обединени от анализа на 

самооценката в юношеска възраст в широк контекст от други психологични про- 

менливи. 

 
Първа глава представя анализ на връзките на самооценката с психологичния 

тип (съгласно теорията на Юнг, Майерс и Бригс). Формулираните въз основа на те- 

оретичния анализ хипотези са по посока на прогнозирани връзки с психологичния 

тип, очаквани високи равнища на самооценка, както и разлики по пол, възраст и ет- 

ническа принадлежност. Получените резултати, с помощта на скалата за самооценка 



2 
 

 

 

на Розенбърг и на Типологичния индикатор на Майерс-Бригс (върху 573 юноши), 

идентифицират слаби или незначими корелации на самооценката и типологичните 

дименсии, отсъствие на  асиметрия в честотното разпределение за самооценката и 

незначим ефект на пола, но повишаване на самооценката във възрастов план, както 

и различия по етническа принадлежност. Резултатите са  интерпретирани коректно 

от автора, но слабите/незначими корелации с психологичния тип показват, че той не 

е след основните „детерминанти“ на самооценката в юношеска възраст. 

Препоръки към анализа на данните: 

(а) изчисляването на суровия бал по скалата за самооценка на Розенбърг (с 

позоваване на български източник) е неточно, като в оригиналния вариант с нисък 

бал се прекодира съгласието  при отрицателните твърдения. Съответно високият 
бал е индикатор за висока самооценка

1
. Следствие от „обърнатия“ бал са и отрица- 

телните корелации с типологичните дименсии, както и фактът, че в таблицата и 

графиките  по-ниските равнища на самооценка се съчетават с по-висок бал, което 

обърква читателя (това се отнася и до резултатите, получени в трета глава, според 

които самооценката например корелира  отрицателно със субективната възраст (с. 

191), но всъщност това означава, че „субективното чувство за възрастност корес- 

пондира с по-висока самооценка“ [с. 191]); 

(б) при работа е дихотомни променливи, а в случая като такива се дефинират 
типологичните дименсии, пола и възрастта, трябва се използва t-тест за независими 

извадки, а не  еднофакторен дисперсионен анализ; аналогично, при различаване на 

повече от две групи (напр. втора глава, с. 111) коректно е използването на еднофак- 

торен дисперсионен анализ. 

Един допълнителен въпрос у читателя се поражда от факта, че названието на 

тази глава– Самооценка и психологичен тип, повтаря заглавието на дисертационно- 

то изследване. От тази гледна точка остава неясно дали тази глава резюмира резул- 

тати от дисертационния труд (и съответно не подлежи на рецензиране в конкурса за 

доцент) или представлява доразвиване на посочената проблематика. 

 
Втора глава представя връзките между самооценката, полово-ролевите ори- 

ентации и афективния баланс, анализирани с помощта на три самоописателни скали: 

Въпросник на Спенс, Хелмрич и Стап за мъжественост-женственост, Въпросник 

на Купърсмит за самооценка и Скала на Брадбърн за позитивен–негативен афект, 

приложени с 257 юноши. Авторът детайлно е изложил теоретичната рамка на проб- 

лема и е коментирал резултатите, вкл. в случаите, в които те не се съгласуват с из- 

ходните хипотези. 

Препоръки към анализа на данните във втора глава: 

(а) декларира се анализ на самооценката като медиатор на афективния баланс 

и полово-ролевите ориентации през юношеството (с. 118). Подобна хипотеза не мо- 

же да се провери чрез корелационен или дисперсионен анализ, а чрез серия от рег- 

ресионни анализи или в оптималния вариант – чрез методите на структурното моде- 

лиране; 

(б) за разлика от данните в първа глава, тук са налице по-силни връзки между 

самооценката и анализираните променливи: позитивен, негативен афект, мъжестве- 

ност, андрогинност. Затова, ако се обоснове статуса на самооценката като зависима 

променлива, има основание нейната „детерминация“ да се оцени чрез множествен 

регресионен анализ, за да се провери „обяснителната“ сила на потенциалните фак- 

тори. 
 

 
1  

Например  http://www.yorku.ca/rokada/psyctest/rosenbrg.pdf. 



3 

 

 

 

 

Трета глава разширява анализа, представен във втора глава, като към самоо- 

ценката, полово-ролевите ориентации и афективния баланс се добавят нови промен- 

ливи: субективна възраст, проблемно поведение и психосоциална зрялост, оценени с 

помощта на Скалата за измерване на  проблемно поведение от самоописателната 

част на системата на Т. Ахенбах (използвани са 4 подскали: за социално отдръпване, 

тревожно-депресивна симптоматика, престъпни наклонности и  агресивно поведе- 

ние, обединени в два показателя: за екстернализирано и интернализирано поведе- 

ние), Въпросник за психосоциална зрелост на Розентал и Скала за субективната 

възраст на Монтипеър и съавтори. Данните са получени върху 309 юноши. Разши- 

ряването на модела без  съмнение повишава неговите обяснителни възможности. 

При анализа авторът се е ограничил с оценка на ефектите по пол, възраст, вид учи- 

лище (български, дом за деца, сегрегирано и смесено училище), както и ефектите на 

субективната възраст (категоризирана в три равнища – ниска, средна и висока) вър- 

ху останалите променливи, оценени чрез серия от еднофакторни дисперсионни ана- 

лизи. Представени са и единичните корелациите на субективната възраст, психосо- 

циална зрелост  и интернализирано/екстернализирано поведение с останалите про- 

менливи (полово-ролеви ориентации, афект и самооценка). По същество използва- 

ния доста сложен инструментариум като  брой и вид на оценяваните променливи, 

съдържа потенциал за разширяване на анализа и проверяваните хипотези. 

 
Като цяло, въпреки направените препоръки, към положителните характерис- 

тики на монографията могат да се отнесат: 

• Очертаната широка теоретична рамка и направеният преглед на голям 

брой актуални изследвания, позволил обосноваване на хипотезите на изс- 

ледването. 

• Използваният брой психологични инструменти, преобладаващата част от 

които, адаптирани от автора. 

• Изследваният голям брой юноши – над 1000 ученика в горна училищна 

възраст, с  различна социална/училищна среда и етническа принадлеж- 

ност. 

• Анализът на широк кръг от променливи, тематично обединени от интере- 

са към различни аспекти на самооценката през юношеска възраст. 

• Перспективите за практическо използване на резултатите. 

 
От останалата научна продукция резултатите в статии 1-6 са обобщени в мо- 

нографичното изследване. Преобладаващата част от другите научни статии анали- 

зират  проблеми  на  психологичния  тип,  когнитивните  стилове,  ценностите  като 

проблематиката се разширява във възрастов план (с включване на студенти и лица в 

младежка възраст), етнически и междукултурен контекст (сравнителни изследвания 

на ценностите при студенти от България, САЩ, Япония и Нова Зеландия; на психо- 

логичните типове при ученици и студенти от България, Македония и САЩ). Като 

отделна тематична област може да се обособи и изследването на страховете в юно- 

шеска и младежка възраст. В част от посочените публикации Ева Папазова не е ос- 

новен автор, но те свидетелстват за широк  кръг от изследователски интереси и зат- 

върждават впечатлението за  ангажимента и възможностите на кандидата относно 

провеждането на интересни емпирични изследвания. 
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В заключение представените научни трудове са основание за положителна 

оценка на гл. ас. д-р Ева Папазова като изследовател и активно пишещ автор, със 

значителен обем научна продукция. В качеството си на член на журито считам, че 

гл. ас. д-р Ева Папазова отговаря на условията за заемане на академичната длъжност 

"доцент" и предлагам на уважаемото жури да гласува нейния избор. 
 

 
 

15 май 2013 година Рецензент: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проф. д.пс.н Пламен Калчев 


