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Докторската дисертация на Ставрула Румбу е фокусирана върху 

проблематика едновременно на Възрастовата психология (във възрастовия 

диапазон от 16 до 18 години), Когнитивната психология (във връзка с 

разглеждането на вътрешния монолог като когнитивен стил), Социалната 

психология (поради фокуса върху екипната кохезия и екипните роли), 

Спортната психология (тъй като са изследвани волейболисти, участници в 

училищни шампионати в Гърция) и Педагогическата психология 

(докторантката предлага спортисти и треньори да ползват резултатите от 

дисертационния труд за формиране на умения за подобряване на екипната 

кохезия и усъвършенстване на спортните постижения). Докторантката е 

заинтересувана от възможността за подобряване на представянето на 

спортистите, чрез използването на индивидуални ресурси като позитивния 

вътрешен монолог и отборни ресурси като екипната кохезия и екипните 
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роли. Проучена е взаимовръзката между екипните роли, кохезията и 

говоренето на себе си (вътрешния монолог) при 16-18 годишни гръцки 

волейболисти. Формулирани са нулева и алтернативни хипотези.  

Изследвани са 168 гръцки волейболисти на възраст между 16 и 18 години, 

които съобщават за позицията си във волейболния отбор . Участниците 

попълват два въпросника – единият изследва екипната кохезия, а другият 

изследва вътрешния монолог. И двата въпросника имат субскали. 

Представени са техните психометрични характеристики. Докторантката 

прави изводи за частично потвърждаване на някои от алтернативните 

хипотези, а други се потвърждават напълно. Докторантката прави 

препоръки за практическото приложение на резултатите от дисертационния 

труд както по посока на бъдещи тестирания с адаптираните от нея 

въпросници за съответната популация, така и по посока на подобряване на 

ефективното представяне на спортистите, които да използват ефективно 

възможностите, които предоставят вътрешният монолог и екипната кохезия 

по отношение на социалните взаимоотношения и задачите на отбора при 

изпълнението на екипните роли. Докторантката счита, че позитивното 

говорене на себе си може да насочи вниманието към желания резултат, 

подобрявайки представянето и самоефективността, което се улеснява от 

констатирания факт, че гръцките младежи-волейболисти използват повече 

положително, отколкото негативно говорене на себе си, но тъй като те 

преживяват по-голяма кохезия относно задачите, отколкото социална 
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кохезия, е необходимо да се работи по посока на сближаване в 

междуличностните взаимоотношения, което би допринесло  за повишаване 

на общата кохезия в отбора.  

В дисертацията се наблюдава липса на плагиатство. 

Докторантката Ставрула Румбу работи усилено, за да осъществи 

нейния дисертационен труд и подкрепям придобиването от Ставрула 

Василиос Румбу на образователната и научна степен „доктор“ по 

Педагогическа и възрастова психология.  
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