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 Социалните мрежи във виртуалното Интернет пространство все повече привличат 

вниманието на психолозите, защото личността на участниците в тези мрежи се проявява в 

условия, които се различават съществено от условията на физическата реалност. В последните 

години се провеждат множество теоретични и експериментални изследвания, в които 

поведението на участниците в социалните мрежи се проучва като продукт на различни връзки 

между личностовите им черти и характеристиките на виртуалното пространство. Независимо от 

интензивността на тези изследвания няма твърдо установени връзки и взаимовлияния между 

изследваните променливи. Дисертацията на Момчил Киряков е посветена тъкмо на тази много 

перспективна изследователска област. Докторантът си поставя като основна цел на 

дисертационното изследване „да се проучат взаимоотношенията на личностните характеистики, 

поведението във виртуалните социални мрежи и резултатите от участието в тях за личния 

живот на човека“, а като по-специфична цел – да се проучи „влиянието на участието във 

виртуалната социална мрежа при вземането на решения в професионален контекст.“(стр. 9). 

Тези цели са декомпозирани в четири изследователски задачи, които са формулирани на 

операционно равнище с висока степен на еднозначна изпълнимост. Киряков прави 

всеобхватен и задълбочен обзор на научната литература, в която се разглеждат както 

теоретичните аспекти на основните типове поведение във виртуалните социални мрежи, така 

и емпиричните данни за връзките на личностовите характеристики с тях. Прегледът на 

литературата е много добре структуриран както в тематично отношение, така и във времеви 

аспект (хронологията на публикациите по различни психологически проблеми на социалните 

мрежи). Киряков е съумял да постави необходимите акценти в разгледаните публикации от 

гледище на собствените цели и изследователски задачи. Като отчита множеството 

продуктивни идеи и теоретични постановки в научните публикации, той предлага оригинален 

теоретичен модел на собствените емпирични изследвания. Моделът се състои от три блока 

променливи със зададени очаквани посоки на влияния и въздействия. Единият блок включва 6 
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личностови характеристики, които отразяват факторната структрура на модела „голямата 

петорка“. Очаква се, че тези променливи ще оказват влияние поотделно върху променливите в 

другите два блока – блок на седем различни вида поведение в социалните мрежи и блок на 

шест различни вида резултати от участието в социалните мрежи. Освен това се постулира и 

влияние на различните видове поведение в социалните мрежи върху резултатите от участието 

в тях. Моделът е теоретически добре обоснован и се характеризира с голяма продуктивност. 

От него могат да се извеждат хипотези, които да се подлагат на проверка чрез строги 

статистически методи за анализ на емпирични данни. В изпълнение на изследванията в 

рамките на този модел докторантът подбира готови инструменти за измерване на различни 

личностови черти и ги адаптира за български условия, като скалите от „големите пет фактора, 

скалите за самооценка, обща удовлетвореност от живота, отлагане на задълженията. Освен 

това той разработва собствен измервателен инструментариум, който включва седем скали за 

измерване на различните видове поведение във виртуалните социални мрежи и три скали за 

измерване на резултатите от участието в тях. Айтемите за тези скали са извлечени от контент 

анализ на интервюта по темите от торетичния модел. С тези скали са изследвани 300 

участници, данните от които са подложени на психометричен и статистически анализ. Въз 

основа на резултатите от измерването на вътрешната съгласуваност на айтемите по 

обособените скали чрез коефициента алфа на Кронбах Киряков изключва няколко скали с 

много ниска надеждност и продължава анализа с останалит скали. Тази част от изследането е 

изпълнена на професионално равнище и заслужава висока оценка. Разработените скали имат 

безспорен принос към българската психология и могат успешно да се използват в бъдещи 

изследвания на участници в социалните виртуални мрежи. За решаването на изследователските 

задачи Момчил Киряков провежда серия от регресионни анализи, чрез които проверява 

влияния на личностовите предиктори върху различните видове поведение на участниците във 

виртуалните социални мрежи, от една страна, и върху различните видове резултати от 

участието в социалните мрежи, от друга страна. Резултатите от регресионните анализи са 

интерпретирани в рамките на теоретичния модел и са направени дълбоко съдържателни 

изводи за установени тенденции. Много интересно и оригинално е описаното в седма глава 

(стр.130-150) експериментално изследване, в което докторантът проучва влиянието на 

социалната мрежа в процеса на вземане на професионални решения. Изследването е проведено 

при спазване на методологическите изисквания на научния експеримент в психологията и 

резултатите от него са с висока степен на теоретична значимост. Особено интересен е 

резултатът за разминаването между оценките на участниците, че социалната мрежа им е 

повлияла върху вземането на решение в компютърната икономическа игра (стр.143) и липсата 
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на влияние според обективните показатели не резултатите от вземането на решение (с. 142). 

Този резултат също има оригинален научен принос към изследваната проблематика и поражда 

множество идеи за по-нататъшни изследвания.  

 Авторефератът отразява точно и вярно съдържанието на дисертацията. Научните 

приноси отразяват адекватно реалните научни постижения  в докторската дисертация. 

 В заключение ще обобщя, че докторантът има задълбочени познания по проблемите, 

свързани с връзките между личнстови черти, поведение в социалните мрежи и резултати от 

участието в тях. Той владее перфектно методологията на научния експеримент, умее да 

концептуализира идеи, да създава продуктивни теоретични модели и да прилага адекватни 

дизайни за проверка на хипотези, логически изведени от тях. При анализа на емпиричните 

данни той не само прилага с рабиране адекватни статистически методи и процедури, но и 

умее да интерпретира резултатите от анализите чрез тях в рамките на теоретичните модели, 

които създава с цел да обясни на теоретично равнище връзките между характеристиките на 

социалните мрежи и личностовите черти на участниците в тях. 

 Въз основа на високите оценки, които дадох за научните постижения, получени като 

резултат от изследванията в дисертацията, предлагам ДА СЕ ДАДЕ образователната и научна 

степен ДОКТОР на Момчил Христов Киряков. Призовавам и останалите членове на Научното 

жури да гласувата за това предложение. 

  

 София, 7 март 2015 г.     Подпис:    

         /Проф. Енчо Герганов, д-р/ 


