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Докторанката Мария Караиванова е завършила един изключително 

амбициозен проект, като е написала дисертация на английски език и 

автореферат със значително по-голям обем от обичайния на български 

език. Този огромен труд е насочен към натрупване на опит за участие в 

международния научен обмен и заслужава най-висока оценка.  

Докторанката е представила за защита дисертационен труд върху 

младите хора, които в американската психология се наричат „поколението 

Милениум“. Това са хората в ранна зряла възраст, родени между 1980 и 

1990 година. Дисертантката изследва техните ценности, връзката с тяхната 

самооценка и очакванията им за бъдещето. За да разкрие особеностите на 

това поколение, авторката ги сравнява с предишното поколение на хората 

на възраст между 35 и 55 години. Обосновката на това разграничение е 

самото разбиране за поколение в литературата. То е, че групите от хора 

родени в определен кратък период от време преминават през сходен 

базисен опит натрупан в годините на тяхното формиране като личности 



2 

 

(детство и юношество). Този опит е породен от специфичен начин на 

организация на обществото и от основните значими събития, които се 

случват през тези години. Всичко това оставя отпечатък върху развитието 

и води до формиране на уникално поколенческо съзнание. В българските 

условия тези общи съображения се изразяват в това, че по-възрастното 

поколение се е оформяло в периода на социализма, а по-младото – в 

периода на прехода и в условията на пазарна икономика. Тези кардинални 

различия в условията предполагат сериозни различия между двете 

поколения. 

Заслужава да се отбележи една много интересна теория, на която 

дисертантката се спира - за акселерацията на социалната промяна. Става 

въпрос за постоянно увеличаващата се скорост, с която социални и 

културни структури, които са били неизменно валидни преди, се променят 

и времевите периоди, в които условия на живот са сравнително постоянни, 

стават все по-кратки. Авторите на теорията подчертават, че в този случай 

„миналите преживявания вече не са надеждна база за вземане на решения, 

а знанието предадено от предишни поколения на следващите вече не е 

съответно на действителността“. На тази основа дисертантката стига до 

извода, че „изучаването на разликите между поколенията е от 

изключителна важност и би могло да допринесе за по-доброто разбиране 

на характеристиките на младото поколение, както и за разрешаването на 

междупоколенческите конфликти“.  

 Теоретичният обзор на тази дисертация носи белезите на научност, 

синтетичност и дискриминираща структурност. Като цяло теоретичният 

обзор е една много подробна систематизация на психологическите идеи и 

понятия в тази област и свидетелства за висока професионалната култура 

на докторантката. В хода на един изключително задълбочен анализ са 

издигнати хипотези, които са проверени в емпиричните изследвания. 

Хипотезите са много подробно аргументирани. На тяхната основа 
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докторантката построява достатъчно и сериозно обоснован модел за 

емпиричното изследване. В него има три групи независими променливи 

(самооценка, ценности, нагласи в работата), а като зависими променливи 

се разглеждат очакванията за бъдещето, удовлетвореността от живота и 

стреса.  

Въпросникът е разработен чрез избирането и конструирането на 

скали адекватни както на променливите изведени в хипотезите, така и на 

целите, която си поставя. Важно е да се отбележи, че докторантката не 

само стандартизира към нашите условия чужди инструменти, а създава и 

собствени скали за променливи, за които няма инструменти и тази 

авантюра трябва да се оцени повече от положително. Нямам намерение да 

преразказвам съдържанието и структурата на емпиричните изследвания, 

но твърдо мога да кажа, че те са изпълнени в духа наложен в съвременната 

статистическа психология и издига докторантката до пълно съответствие с 

изискванията на актуалното и признато за наука състояние на 

психологията.  

 Когато се пише една дисертация, читателите се питат какво следва 

от проучването, в какво е ценността на приносите и какво може да се 

изследва по-нататък. Поради това ще маркирам най-важните приноси на 

този дисертационен труд, като се опитам с това да защитя предложението, 

което ще направя. 

1. Дисертацията си поставя амбициозната задача да обясни редица 

взаимоотношения между самооценката, ценностите, нагласите към 

работата и очакванията към бъдещето на младите хора в сравнение с 

предходното поколение. За целта авторката е създала модел, който 

съчетава данните от литературата и нейните собствени размишления 

върху темата. Този модел представя в структурирана форма 

изследователските хипотези. За да ги провери, Мария Караиванова не се 

задоволява с провеждането на едно емпирично изследване, а прави две. 
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Всяко едно от тях е с принципно различни методи: интервюта и 

изследване с въпросник. Това разнообразие на методите не само дава 

възможност да се постигне висока научна достоверност на постигнатите 

резултати, но свидетелства и за чувствителността на авторката към 

индивидуалното и неповторимото.  

2. Приносите, представени в автореферата, изцяло съответстват на 

постигнатите резултати в дисертацията.  

3. Има и един много важен допълнителен принос, който дисертантката 

не е посочила в своя автореферат. Тя установява, че въпреки огромните 

разлики в условията, в които са израсли двете поколения в България, 

разликите между тях в редицата изследвани психологически 

характеристики се оказват сравнително малки. Този резултат заслужава 

допълнителен анализ. 

4. От данните, представени в дисертацията, се вижда, че в България не 

са намерени голяма част от характеристиките на поколението, което в 

американската литература се нарича „Милениум“. 

 

   След запознаване със съдържанието на дисертационния труд и 

размишленията върху него, без каквито и да е резерви предлагам на 

почитаемото научно жури да даде на Мария Николаева Караиванова  

научната и образователна степен „Доктор“ в научно направление  

„Психология“. 

 

  

Подпис: 

проф. д.пс.н. Павел Александров 

 


