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     С Т А Н О В И Щ Е  

 

       За дисертационния труд на МАРИЯ НИКОЛАЕВА КАРАИВАНОВА 

на тема: “ЦЕННОСТНИ ОРИЕНТАЦИИ,  ОТНОШЕНИЕ КЪМ СОБСТВЕНОТО АЗ И 

ОЧАКВАНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО ПРИ МЛАДИТЕ ХОРА” за присъждане на 

образователната и научна степен  „ДОКТОР” 

       Изготвил становището: Проф. д-р РУМЯНА БОЖИНОВА (Институт за 

Изследване на населението и човека при БАН)  

   

 Предложената от Мария Караиванова дисертационна тема е насочена към 

изучаване на ценностите и специално на техния функционален потенциал. Това е 

проблем, който традиционно представлява научен интерес в областта на психологията. 

В същото време той периодично привлича вниманието на специалистите и от други 

научни области, провокирано от обществено значими събития и процеси, актуално от 

търсенето на пътища за сближаване на хората от различни географски, политически и 

религиозно ориентирани области на Европа и света. Дисертабилността на темата е 

свързана и  с фокусирането й върху младите хора в страната, чието познаване в сферата 

на ценностните ориентации (подчертано и от самата докторантка)  е от изключително 

значение за успешното им социално включване, осигуряване на трудовата заетост и 

благополучие, цел на съвременното българско и европейско общество т.е. нейното 

разработване представлява и непосредствен практически интерест.  

  Дисертацията е структурирана в съответствие с характера на представяното 

изследване и се състои от три глави, въведение и заключение. Отличава се с подчертана 

целенасоченост, вътрешна интегрираност и пълноценно отразяване на цялостния 

изследователски процес.   

 В първа глава успешно са изведени теоретичните предпоставки на изследването. 

Изложението, съответно на дисертационната тема, е центрирано върху ценностите в 

теоретичен и емпиричен план. Очертана е връзката на ценностите със социалните 

условия,  с жизнения етап и възрастта на индивида. Опрделен фокус на тази част е 

концепцията за поколение и съществуващите разкрития за поколението «Милениум», а 
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също взаимовръзката между индивидуални ценности, самооценка, възприет стрес, 

обща удовлетвореност от живота и очаквания за бъдещето. 

 Теоретичната част е подходяща основа за въведения от Караиванова  теоретичен 

модел, който  предполага многоаспектно изучаване на ценностите и  тяхната 

свързаност с личностни особености (самооценката), с гнерализирани индивидуални 

очаквания от типа на оптимизъм и негативистични очаквания, с обща удовлетвореност 

и възприет стрес, както и нагласи към  работата. По своята същност моделът визира 

връзката личност - социална среда и съответно на това приема, че отличителните 

особености на всяка от посочените променливи и отношението между тях могат да 

бъдат разкрити на базата на поколенческо сравнение. Целта, задачите и хипотезите на 

изследването адекватно отразяват неговия замисъл. 

 

 Съществена предпоставка за качеството на проведеното от Караиванова 

изследване е целесъобразния подбор на извадката, методите и процедурата на 

изследване. Заслужава да се подчертае изключителната коректност на Караиванова в 

представянето на извадката и психометричните показатели на прилаганите скали.  

 Избраният дизайн на изследването включва два плана, които са взаимносвързани 

и съществени от гледна точка прецизиране  на прилаганите количествени методи, а 

също по отношение на по-цялостното и пълноценно обрисуване на младите хора от 

поколението «Милениум». Проведеното в първият етап качествено изследване с 

помоща на полуструктурирани интервюта (представено във втора глава), разкрива 

какви са ценносттите и нагласите на младите хора към себе си, към работата и към 

бъдещето. Техният портрет става по-точен и по-задълбочен в резултат на второто 

дисертационно изследване, насочено към взаимовръзката между ценностите на 

индивидуално ниво, самооценката, нагласите към работата, и очакванията за бадещето 

(представено в трета глава). То е проведено с помощта на адаптирани и специално 

създадени за случая от докторантката десет инструменти, показателни за сериозния и 

мащабен характер на изследователската работа  (за измерване на: ценности на 

индивидуално ниво, очаквания за бъдещето, удовлетвореност от живота,  натовареност 

в работата, самооценка, трудова етика, предпочитания за свободно време, важност на 

работата, незабавно възнаграждение, споделяне, възприеман стрес).  

 В резултат на изследване на структурата на взаимоотношенията между 

променливите и междупоколенческото й сравнение са установени съществени 

тенденции по отношение предикторите на резултативните променливи: оптимизма за 
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бъдещето, негативните очаквания за бъдещето, общата удовлетвореност от живота, 

стреса.  

 Изложението в тази част е много добре структурирано. Изведените  по 

статистически път закономерности са подходящо илюстрирани. Представянето на 

резултатите е последвано от обсъждане, в което Караиванова коментира всяка от 

издигнатите хипотези в плана на събраните доказателства.  В опита си да интерпретира 

получените резултати, тя успява да покаже обективност и необходимата 

компетентност, независимо, че голяма част от тях не предполагат еднозначно 

обяснение поради влиянието както на поколенчески, така и на възрастови особености. 

  Работата добива завършен вид със заключителната част, в която Караиванова 

представя обобщено разкритите в дисертационното изследване тенденции, обрисуващи 

младите хора в България в изучаваните насоки на фона на откритите тенденции при 

предходното поколение. Този план на сравненне й дава основание да интерпретира 

получените резултати като предпоставени възрастово или кохортно. Отново откриваме 

добре изразена коректност с позицията, че са необходими допълнителни изследвания за 

да се постигне по-точна интерпретация на установените в дисертационното проучване 

тенденции. 

 Освен посочените по-горе достойнства заслужава да се отбележи, че 

дисертационният труд свидетелства за добрата осведоменост на докторантката по 

дискутираните проблеми, за умението й да систематизира и излага по подходящ начин 

съответната информация. Също така приятно впечатление правят стилът и езикът, на 

който е написана работата. 

 Приносите на дисертацията мога да открити в няколко насоки: 

 - Изведен е оригинален модел на изучаване на ценностите и техния 

функционален потенциал по отношение на други личностни конструкти, базиран на 

връзката   личност – социална среда. 

 - Описани са ценностите на индивидуално ниво на поколение „Милениум” в 

България (в рамките на конкретна извадка). 

  - Установени са възрастови и кохоортни различия по отношение на ценностите и  

техните многоаспектни влияния в актуалните социални условия (в рамките на 

конкретна извадка). 

 - Разработени са нови изследователски инструменти и са адаптирани за 

български условия англоезични инструменти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

   

 

 Предложеният от Мария Николаева Караиванова дисертационен труд на тема: 

«ЦЕННОСТНИ ОРИЕНТАЦИИ, ОТНОШЕНИЕ КЪМ СОБСТВЕНОТО АЗ И 

ОЧАКВАНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО ПРИ МЛАДИТЕ ХОРА» представя автора като 

компетентен специалист в областта на психологията, с добра теоретична подготовка и 

умение за поставяне и провеждане на сериозни емпирични изследвания. Специално 

трябва да се подчертае ориентацията й към значими за социалната практиката 

проблеми. 

  Дисертационният труд отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и правилника за 

прилагането му. Посоченото по-горе ми дава основание с  убеденост да предложа на 

уважаемото Научно жури да гласува за присъждането на Мария Николаева 

Караиванова на образователната и научна степен „Доктор” по направление 

„Психология”. 

 

 

 

 

 20. 03. 2016 г.                                             Проф. д-р Румяна Божинова  

 

 

 

 

 

 

 


