
Вх. № РД-139/27.05.2013 г. 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от проф. д.пс.н. Наталия Хр. Александрова, 

член на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент” по научна специалност 05.06.05 педагогическа и 

възрастова психология, област на висшето образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология - 

към Института за изследване на населението и човека при БАН 

 

  В конкурса за доцент гл.ас. д-р. Ева Папазова  е единствен 

кандидат. Материалите, представени за хабилитиране определят кандидатката като 

един задълбочен, прецизен и особено компетентен специалист в изследваните от нея 

проблемни области. Представената от нея монография е специално центрирана върху 

самооценката в юношеска възраст. Разгледани са  някои личностни характеристики и 

социални проблеми в юношеството като е изследвано взаимодействието на общата 

самооценка с шест личностни конструкта -  психологичен тип, полово-ролеви 

ориентации, афективен баланс, психосоциална зрелост, проблемно поведение и 

субективна възраст. По отношение на проучването на самооценката се изтъква, че като 

цяло общата самооценка е стабилна през юношеството. Едновременно с това тя се 

влияе и си “взаимодейства  с редица личностни детерминанти  и конструкти”. 

Приносен момент е разглеждането на самооценката на юношите през призмата на 

психологичния тип. Акцентира се, че характеристиките на психологичния тип дават 

възможност да се подчертае универсалното, общочовешкото за юношеската  

самооценка, а полово-ролевите ориентации, афективният баланс, психо-социалната 

зрелост, проблемното поведение и субективната възраст –върху културно-

специфичното за нея.  

За изучаването на общата самооценка и шесте  личностни конструкта, 

споменати по-горе, д-р Папазова използва надежден и адекватен за своите проучвания 

инструментариум. По отношение на изследване на самооценката тя прилага Скалата за 

измерване на общата самооценка на Морис Розенберг и Въпросникът на Купърсмит. От 

проведените три изследвания се формулират и се обобщават резултати по отношение 

на самооценката в юношеска възраст. Не се наблюдават полови различия в нивата на 



самооценката. Юношите в годините на късното юношество се отличават с по-висока 

самооценка от юношите в годините на средното юношество. 

Сред социалните проблеми, които са засегнати в нейната монография и други 

публикации са проблемното поведение в юношеска възраст, ролята на различния вид 

училищна среда, социално-икономическия статус на юношите и принадлежността им 

към различни етнически групи. 

На базата на три проведени психологични изследвания д-р Папазова обобщава, 

че юношите от ромския етнос са с най-ниска обща самооценка. Извежда се тезата, че е 

силно препоръчително избягването на модела на сегрегираните ромски училища, 

където юношите са застрашени от отпадане от училище, като резултат “от 

интернализирано проблемно поведение и незряла училищна среда”.  

Представените в рубриката статии в научни списания и сборници разкриват  

кандидатката за академичната длъжност “доцент” като коректно обобщила и  

представила научните си  разработки в две основни направления: 1) Психологичен тип 

и ценности; 2) Личностни и социални проблеми в юношеството. 

 В рамките на първото направление широко е приложено използването на  

научните разработки на К. Юнг за психологичния тип, доразвити и 

операционализирани от К. Бригс и И. Майерс. Осъществените проучванията 

респектират с внушителните извадки от изследвани лица. В това 

научноизследователско поле д-р Папазова работи в екип с редица наши изтъкнати 

предсавители на психологическата наука, което е видно от представените публикувани 

материали. 

По отношение на второто направление сред социалните проблеми, които са 

засегнати в публикациите са проблемното поведение в юношеска възраст, ролята на 

различния вид училищна среда, социално-икономическия статус на юношите и 

принадлежността им към различни етнически групи. От друга страна е проучено 

взаимодействието на общата самооценка на юношите с  психологичния тип, полово-

ролеви ориентации и афективния баланс. И тук проличава силно изразеното качество за 

изследователска екипност от страна на кандидатката по отношение на изследвания и 

публикации. Едновременно с това в това направление за последните две години са 

представени и самостоятелни публикации на английски език.  

Определено бих искала да подчертая, че проведените проучвания представят   д-

р Папазова като един компетентен изследовател, посветил се на проблемите на 

юношеската възраст, търсещ и намиращ адекватни изследователски инструменти.   



Публикуваните монография, статии, разработки като цяло очертават научния 

профил на д-р Папазова като особено взискателен професионалист-изследовател, 

притежаващ качества на задълбочен анализатор на професионалната психологическа 

литература, познаващ в детайли и проблемните психологически области в рамките на 

юношеството. 

Предвид всичко изтъкнато и представено в становището ми, давам положителна 

оценка на научната продукция на д-р Папазова и препоръчвам като предлагам на 

Уважаемото научно жури да и присъди академичната длъжност “доцент” по научна 

специалност 05.06.05 педагогическа и възрастова психология, област на висшето 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология - към Института за изследване на населението и човека при БАН. 

 

 

 

27. 05. 2013            Подпис: 

София 

     ( проф. дпсн. Наталия Александрова) 


