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1. Актуалност и значимост на разработвания научен 

проблем 

 

Представената ми за рецензия дисертация е посветена на 

тема, която е широко изследвана в психологията, но въпреки това 

остава значима. Темата е актуална, тъй като трудът е фокусиран 

върху хората от поколението „Милениум“, родени между 1980 и 

1999 г., които според изследователите значимо се различават от 

останалите поколения по своите нагласи и поведение. Хората от 

поколението „Милениум“ са по-самоуверени, ориентирани в по-

голяма степен към материалните придобивки, към по-висок 

социален статус и повече свободното време, но в едновременно с 

това се отличават с повишена депресивна симптоматика. 

Докторантката си поставя амбициозната задача да очертае 

доминиращите характеристики на съвременните млади хора в 

България, като провери дали поколението, наречено „Милениум“ е 

глобално явление или е национален феномен. 

В този смисъл смятам, че темата е актуална, като 

значимостта й се повишава от факта, че емпирично се валидизира 

теоретичен модел за изследване на взаимовръзките между 

ценностните ориентации, предпочитанията към работата, 

личностните характеристики, оптимизма, негативните очаквания, 

възприетия стрес и удовлетвореността от живота. 

2. Оценка на научните резултати 

Основната цел на дисертационния труд е да проследи 

ценностните ориентации на индивидуално равнище, самооценката 

и личностните черти, а също и предпочитанията в работата като 

предиктори на очакванията за бъдещето при млади хора от т.нар. 

поколение „Милениум“ в българската социокултурна среда.  
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Основните задачи на изследването се отнасят до 

сравнителен анализ на изследваните феномени при млади хора от 

поколението „Милениум“ и представители на предходното 

поколение, като на тази база се очертае профил на младото 

поколение в България и се създаде портрет на съвременните млади 

хора. 

Сериозният научен подход към постигането на целта и 

решаването на основните задачи предполага избор на адекватен 

подход за изследване. От методологическа гледна точка в 

настоящото изследване е направено обобщение на теориите за 

ценностните ориентации, личностните черти, самооценката и 

очакванията за бъдещето. Използвани са качествени и 

количествени изследователски методи, които са релевантни на 

целите и задачите на изследването. 

Дисертацията е разработена в рамките на 185 стандартни 

страници и съдържа три глави, структурирани от гледна точка на 

теоретичното и емпиричното изследване на проблематиката, 

заключение и библиография. В дисертационния труд са 

представени 39 таблици и една фигура. Библиографията включва 

общо 190 заглавия на български и английски език, релевантни за 

изследваната проблематика. 

В първа глава на дисертацията е направен задълбочен обзор 

на основните концепции и модели за ценностните ориентации (М. 

Рокич и Ш. Шварц). Подробно са анализирани взаимовръзките на 

ценностите с личностните характеристики. Описаните са 

методологическите трудности, свързани с измерването на 

ценностите.  

Основно място е отделено и на концепциите за развитието 

на Е. Ериксън, Д. Левинсън, Дж. Арнет и Дж. Коте с акцент върху 

младата зряла възраст.  
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В тази част на дисертацията е описана и концепцията за 

поколенията на К. Манхайм, като са разгледани 

методологическите трудности за тяхното изследване и откритията 

за поколението „Милениум“.  

Съществено внимание е обърнато на взаимовръзките между 

индивидуалните ценности и социалната среда като фактор, което 

представлява ключова идея за цялостната концептуална рамка на 

дисертационния труд. Също така са анализирани данни от 

проучвания на ценностните ориентации на българската 

социокултурна среда. Представени са и данни за 

междупоколенческите различия от проучване в на Дж. Туендж и 

колеги в САЩ, резултатите от което очертават т.нар. поколение 

„Милениум“ (или поколението Y) като „най-самоувереното, и в 

същото време с най-изразени депресивни симптоми и 

неудовлетвореност“. 

Съществена част в първа глава на дисертационния труд е 

посветена на ценностите в работата, личностните характеристики, 

самочувствието, разгледано като двукомпонентен конструкт – 

самоодобрение и преценка на собствената компетентност, и 

взаимовръзката с общата удовлетвореност от живота, равнището 

на стрес и очакванията за бъдещето. 

Общото впечатление по отношение на теоретичния обзор е, 

че изложението е последователно от гледна точка на 

комбинаторното естествено наслагване във функционални модели, 

което обуславя взаимовръзките между тях. От всичко, представено 

в теоретичната част, може да се направи заключението, че Мария 

Караиванова притежава умения за синтезиране на конкретни и 

потенциално приложими идеи от обемен научно-изследователски 

материал. 

Втора глава на дисертационния труд представя данни от 

проведено качествено изследване, като за целта е използвано 
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полуструктурирано интервю с млади хора до 30 годишна възраст. 

Създаден е структуриран въпросник, съдържащ шест основни 

въпроса, с който са изследвани 51 респондента. Данните от 

интервютата са обработени с помощта на метода концептуален 

клъстерен анализ. Резултатите са описани коректно, на високо 

професионално ниво. Въз основа на данните е очертана картината 

на най-значимите потребности и желания на съвременните млади 

хора в България. 

В трета глава са представени данни от емпирично 

изследване на взаимовръзката между ценностите на индивидуално 

ниво, самооценката, нагласите към работата и очакванията за 

бъдещето. Още тук искам да подчертая, че това проучване е 

първото в български условия, което изследва взаимовръзката 

между тези феномени при млади хора от поколението „Милениум“. 

Друг съществен принос е изследването на взаимовръзката със 

самооценката, състояща се от два компонента, предложена в 

модела на Тафароди и Суан. 

В началото на тази част е описан и обоснован подробно 

теоретичния модел, който докторантката има за цел да 

валидизира. 

За целта на изследването са използвани следните 

инструменти: 

1. Въпросник за ценностите на Шварц, адаптиран за 

българската популация от Кр. Байчинска. Той съдържа 

два списъка с ценности – 30 терминални и 28 

инструментални ценности. 

2. Въпросник за измерване на очакванията за бъдещето, 

състоящ от две скали – „Оптимизъм“ (10 айтема) и 

„Негативни очаквания“ (7 айтема), на А. Величков и М. 

Радославова. 
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3. Скала за измерване на общата удовлетвореност от живота 

на Е. Динър. 

4. Скала за натовареност в работата. 

5. Въпросник за измерване на самооценката на Тафорди и 

Суан, съдържаща две подскали. 

6. Скали за трудовата етика: 

a. Предпочитания за свободно време; 

b. Важност на работата; 

c. Незабавно възнаграждаване; 

d. Споделяне; 

7. Скала за възприет стрес на Коен и колеги. Тази скала е 

адаптирана и стандартизирана за българската 

социокултурна среда от Силгиджиян и колеги. 

Изследването е проведено върху извадка от 321 млади 

българи.  

Поставените в изследванията цели и задачи, както и 

характерът на предполаганите зависимости между изследваните 

конструкти, определят статистическите методи, които са 

използвани при обработката на данните. Те включват методи от 

описателната и дедуктивната статистика, използвани за 

установяване на вариацията на изследваните феномени при 

различните респонденти и техните взаимовръзки. 

За проверка на структурната валидност на някои от 

въпросниците и скалите е приложен факторен анализ по метода на 

главните компоненти, а за проверка на вътрешната 

консистентност е използван айтем анализ. Използвани са също 

така Т-тест за независими извадки, корелационни анализи на 

Пиърсън и Спирмън, както и стъпков регресионен анализ. 

Получените резултати са описани и анализирани коректно, 

на високо професионално ниво. Те са представени в табличен и 

графичен вид, като по този начин дават възможност за ясно 
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отграничаване на значимите взаимовръзки между изследваните 

феномени. Направените изводи показват компетентността на 

Мария Караиванова да анализира и интерпретира резултати от 

емпирични изследвания и да прави заключения за социалната 

практика. Всичко това е индикатор за подчертан изследователски 

интерес към разглежданата проблематика. 

3. Критични забележки и препоръки 
 

М. Караиванова добросъвестно отчита ограниченията на 

проведеното проучване. Тя предвижда възможности за 

разширяване на проучването, за да могат резултатите да бъдат 

генерализирани. Единствена критична бележка може да бъде 

отправена към големия брой скали и въпросници. Те са 

необходими за обхващане на всички параметри на създадения 

модел, но администрирането на толкова много скали от един и 

същи самооценъчен вид може да доведе до намаляване на 

мотивацията за даване на точни отговори от страна на 

изследваните лица. 

Убедено препоръчвам трудът да се предложи за печат, като се 

направят някои допълнения в анализа, които се отнасят до 

практическото приложение на резултатите от проучването. 

 

4. Автореферат 
 

Авторефератът отразява основните параметри на темата, 

като в него са представени както теоретични анализи, така и 

резултати от емпиричното проучване. Текстът отговаря на 

изискванията. Представеният графичен материал е с добро 

качество и с висока полезност. 

Представената от докторантката справка за научните 

приноси и авторефератът отразяват основните положения и 

постижения на дисертационния труд. По темата на дисертацията 

са представени публикации, които адекватно отразяват основните 

изследователски постижения. 



8 
 

5. Заключение 

Смятам, че представеният дисертационен труд представлява 

цялостно и актуално изследване в значима област на съвременната 

психология. Научните приноси са от методологичен, теоретичен и 

приложно-практичен характер. Представеният дисертационен 

труд отговаря на изискванията на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България и на Правилника за 

неговото прилагане. 

Като имам предвид актуалността на темата на 

дисертационния труд, успешно проведеното емпирично 

изследване и професионалният теоретичен и емпиричен анализ на 

изследователските данни, предлагам на уважаемите членове на 

Научното жури да гласуват положително и да дадат 

образователната и научна степен „доктор” по професионално 

направление 3.2. Психология (Диференциална психология) на 

Мария Караиванова. 

 

19.03.2016 г.    Рецензент: 

гр. София     (проф. д.пс.н. С. Карабельова) 


