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С Т А Н О В И Щ Е 

от проф.  д-р Енчо Герганов, 

Департамент по когнитивна наука и психология, 

Нов български университет 

 

за научните трудове на гл. асист. д-р Ева Папазова, представени за участието й в 

конкурса за академичната длъжност „доцент“ по 05.06.05 „Педагогическа и 

възрастова психология“, област на висше образование 3. „Социални, стопански и 

правни науки“, професионално направление 3.2. „Психология“, обявен в   

ДВ бр. 6 от 22.01.2013 г. за нуждите на Департамента по психология в  

Института за изследване на населението и човека при БАН 

 

 За участието си в конкурса гл.ас. Ева Папазова, д-р, е представила за 

рецензиране 17 научни публикации, сред които една монография, 14 статии и 3 

доклада на научни конференции (единият от тях е на англ. – на международна научна 

конференция), включени в рецензирани научни сборници. Всички статии са 

публикувани в престижни, рецензирани научни списания и годишници, като 

„Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2), Българско 

списание по психология (3), Психологически изследвания (2), Психологическа мисъл 

(1), Клинична и консултативна психология (1), Списание на БАН (1), Journal of 

Psychological Type (1), Brain, Behavior and Cognition (1), Psychological Research (2). 

Както се вижда, 5 публикации са на английски език, две от които в импакт-факторови 

международни научни списания. Това е един от силните показатели за 

разпознаваемост на научното творчество на Ева Папазова, от една страна, и на самата 

нея като учен изследовател, от друга страна.  

 Изследванията на Ева Ппазова се отнасят към две основни проблемни области 

– Психологически тип и ценности (9 публикации) и Личностни и социални проблеми 

в юношеството (6 публикации).  

 В първата проблемна област са направени няколко мащабни изследвания с 

оригинален замисъл. В едно от тях целта е ценностите на множество студенти да се 

изследват в контекста на теорията за психологическите типове по Юнг, 
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операционализирана във въпросника на Майерс/Бригс за измерването им, и 

ценностния модел на Хофстеде. Заслуга на това изследване е, че авторката успешно 

преодолява големите концептуални разлики между теорията на Хофстеде за 

ценностите и модела на психологическите типове по Юнг. Така постига теоретична 

хармонизация между устойчиви личностови структури като психологическите типове 

по Юнг и податливите на изменения под влияния на културата ценности според 

моделите на Хофстеде. Тя провежда мащабно изследване с участието на 253 младежи 

от различни университети с въпросника на Вундеринк и Хофстеде за измерване на 

ценностите и/или целите в труда, от една страна, и въпросника MBTI, от друга 

страна. Така получава нов резултат за връзката между ценностите като културна 

формация и психологическите типове по MBTI. Седем от осемте типологични 

дименсии по MBTI съществено си взаимодействат с ценностите в труда. Авторката 

много добре интерпретира посоките и съдържанието на тези взаимодействия в 

контекста на двете теории. Това изследване съдържа безспорен научен принос към 

различните теоретични модели, чрез които се изследва типологията на ценностите, 

динамиката на ценностните приоритети и по-специално на гъвкавостта и 

стабилността им. Освен това то обогатява контекстите за интерпретация на 

дименсиите в модела на синтетичните култури, предложен от Хофстеде и неговите 

сътрудници. 

Друго изследване в тази проблемна област, в което са участвали 600 студенти - 

българи, хавайци и новозеландци, е посветено на междукултурни сравнения на 

ценностните измерения за трите различни култури, като отново са използвани две 

методики - въпросникът на Вундеринк и Хофстеде за оценка на измеренията на 

ценностите в труда и въпросник на Хофстеде за оценка на вариациите по 5-те базисни 

измерения на националните и/или организационни култури по модела на 

синтетичнита култура, предложен от Хофстеде и сътрудници. Резултатите показват, 

че българските студенти имат най-високи индекси по дименсиите „Властово 

разстояние“ и „Колективизъм“. Авторката убедително интерпретира този резултат 

като продукт на културната промяна на младите българи, при която 

„трансформацията от ценности на оцеляването към ценности на себеизразяването е 

все още в процес на развитие“. Високият индекс на „Мъжественост” при младежите 
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от Хаваите пък се обяснява с динамичността и състезателния дух като начин на живот 

в този амарикански щат. При студентите от Нова Зеландия се е получил висок индекс 

по дименсиите „Избягване на неопределеността” и „Ориентация в бъдещето“. Това се 

обяснява отново с начина на живот в тази страна, който се определя от култура, 

свързана с планирането и подреждането на живота, от една страна, и с култура на 

неформални и приятелски отношения между хората, от друга страна. Кроскултурните 

изследвания са ценни с това, че в тях се тестват в „екстремни“ условия различни 

ценностни модели. Тъкмо в това се изразяват научните приноси на това изследване. 

Трябва да се даде висока оценка и на мащабното кроскултурно изследване с 

участието на общо 798 студенти от 4 страни – България (253), САЩ (Хавай) (245), 

Япония (198) и Нова Зеландия (102), в което са използвани два въпросника – на 

Вундеринг/Хофстеде за измерване на ценностите/целите в труда и на Шварц за 

измерване на базовите индивидуални ценности. Като резултат от това изследване 

авторката разкрива интересни корелации между дименсии и нагласи. Например, 

дименсията „Избягване на неопределеността“ от модела на Хофстеде за синтетичните 

култури е в положителна корелация с всички 7 дименсии от ценностния модел на 

Шварц. Въпреки някои очаквани кроскултурни специфики в ценностните приоритети 

на студентите (по модела на Шварц) е разкрита и универсална структура за някои от 

ценностите. Независимо че принадлежат към четири различни култури, студентите от 

четирите националности поставят по важност най-високо ценността Егалитаризъм и 

най-ниско ценността Йерархия. Изследванията на авторката в тази проблемна област 

са дълбоко съдържателни, с новаторски замисъл и са много добре изпълнени от 

гледна точка на съвременната изследователска методология. Те имат безспорен 

научен принос към ценностните и културните модели, при които се отчитат и 

дименсиите на модела на Майерс/Бригс за психологическите типове. 

Втората проблемна област е представена най-добре с теоретичните и 

експерименталните изследвания, описани в монографията „Личностни характеристики и 

социални проблеми в юноществото“, Институт за изследване на населението и 

човека, София, 2013, 231 стр. 

В монографията са представени три големи изследвания, които са планирани и 

проведени с единна изследователска методология и са описани по една и съща схема. 
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В първото изследване самооценката на юношите се разглежда в светлината на 

психологическите типове по Карл Юнг. Второто изследване се фокусира върху 

релацията „самооценка – полово-ролеви ориентации – афективен баланс“. Целта на 

третото изследване е да се разкрие взаимодействието между самооценката, полево-

ролевите ориентации, афективния баланс, психосоциалната зрялост, проблемното 

поведение и субективната възраст. 

И в трите изследвания първо се разкрива смисловото съдържание на съответните 

теоретични конструкти в различните теоретични модели. След това се описват 

подходите към тяхната операционализация, като е направен литературен обзор на 

изследванията, проведени от различни учени. Описанието на собственото изследване 

започва с формулировката на целите, декомпозицията им в конкретни изследователски 

задачи и издигането на основните хипотези. След това се описва използваният 

инструментариум, дизайнът на експеримента и анализът на получните резултати. 

Целта на първото изследване е „да се проучи взаимовръзката между общата 

самооценка и типологичните предпочитания на юноши от горна училищна възраст 

(15-18 години) с различна етническа принадлежност в рамките на българската 

националност“ (с.47). Целта е декомпозирана до 5 задачи и са формулирани 5 

основни хипотези, които се подлагат на експериментална проверка. Използвана е 

скалата на Розенберг за измерване на общата самооценка и Типологичния индикатор 

Майерс-Бригс (MBTI) с осемте си дименсии. В изследването участват 573 юноши 

между 15 и 18 години, които представят различни етнически групи в България. 

Резултатите са подложени на корелационен и еднофакторен дисперсионен анализ. 

Получени са слаби статистически значими корелации между общата самооценка и 

дименсиите „Разсъждение-Възприятие“ и „Усещане-Интуиция“. Статистически значимото 

влияние на фактора „Усещане-Интуиция“ върху общата самооценка се интерпретира 

като медиаторното влияние на тази дименсия през училищните постижения. 

Високите училищни постижения водят до висока самооценка, а те пък от своя страна 

се дължат на високи оценки по интуиция от дименсията   усещане-интуиция. Значимо 

е и влиянието възраст върху общата самооценка. По-големите юноши имат значимо 

по-високи самооценки в сравнение с по-малките. Ева Папазова е направила адекватен 
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анализ и на статистически значимото влияние на фактора „етническа принадлежност“. 

Резултатите от изследването имат определено приносен характер. 

Основната цел на второто изследване е да се разкрият моделите и 

детерминантите на полово-ролевите ориентации, самооценката и афективния баланс 

през юношеството. Авторката си поставя три цели, които са декомпозирани в 8 

задачи. В рамките на тези задачи тя формулира за експериментална проверка 7 

хипотези. Използвани са три въпросника – въпросник на Спенс и съавт. за измерване 

на личностните ориентации, въпросник на Купърсмит за измерване на самооценката и 

скала на Брадбърн за измерване на афектите. И трите методики са адаптирани на 

български от самата авторка. В изследването участват 257 юноши от различни 

училища в страната. Изследвани са моделите на полово-ролевото развитие 

мъжественост, женственост и андрогинност. За целта е наблюдавано влиянието на 

факторите пол и възраст върху тези дименсии. Авторката установява значимо 

влияние на фактора възраст, който най-вече се проявява при момчетата. Доста богат е 

спектърът на анализ на детерминантите на полево-ролевите ориентации, самооценката 

и афективния баланс през юношеството. Въз основата на богат емпиричен материал 

Ева Папазова прави дълбокосъдържателни изводи за ролята и мястото на 

изследваните детерминанти върху юношеските самооценки и тяхната динамика. Един 

от най-съществените й изводи от анализа се състои в това, че „изследването върху 

самооценката като медиатор на афективния баланс и полово-ролевите ориентации в 

юношеската възраст даде възможност да се проследят и опишат значимите влияния и 

взаимозависимости между отделните измерения на трите личностни конструкта“ (стр. 123). 

Третото изследване включва всичките измерения на самооценката, полово-

ролевите ориентации, афективния баланс, субективната възраст, проблемното 

поведение и психосоциална зрелост на юношите. В изследването също са получени 

много интересни резултати за взаимовръзката между тези променливи, като фокусът 

тук е върху проблемното поведение, психосоциалната зрялост и субективната 

възраст. Наред с това се изследва и множествената идентичност на юношите. 

Използвани са повече от пет методики за измерване на тези конструкти. Резултати са 

подложени на задълбочен анализ и богата съдържателна интерпретация. Изводите и 
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