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рецензент:  доц. Елена Петрова Паспаланова, д-р, Департамент по когнитивна 

наука и психология, Нов български университет 

 

 

Дисертационният труд (на английски език) е представен на обем от 191 стр. 

За разработването му са използвани 190 източника, от които 153 са на английски 

език. Излагането на теоретичните постановки и главно представянето на 

емпирични данни е онагледено с помощта на 33 таблици и 2 фигури. Текстът е 

организиран в три основни части като първата представя резултатите от обзора на 

литературата по заложените в разработката конструкти и взаимовръзките между 

тях, а втората и третата представят резултатите от емпиричните изследвания на 

авторката – съответно качествени и количествени анализи на данните.  

 

Предмет на анализ в този дисертационен труд е социално значимия проблем 

за особеностите на младите хора от поколението „Милениум“. Авторката 

аргументира социалната и научна значимостта на своя анализ като използва 

наскоро дефинираното явление „акселерация на социалната промяна“, а именно 

факта че социалните и културни промени настъпват все по-бързо и съответно 

времевите периоди на непроменливост на условията на живот стават все по-кратки. 

От тази гледна точка понятието „поколение“ става значима променлива за 

изследване с оглед разбиране на детерминантите на поведението на човека. 

Дисертантката си поставя амбициозната задача да очертае профила (да направи 

анализ на няколко характеристики) на поколението „Милениум“ у нас в контекста 

на сравненяването му с предшестващото поколение. Напълно основателно 

акцентът в този анализ е поставен върху ценностите на двете поколения – 
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доколкото ценностната система е такава личностова структура, която в значителна 

степен се формира в зависимост от условията на живот, а те очевидно съществено 

се различават при тези две поколения.    

 Целите и задачите на разработката са ясно изложени – първо, да се проучи 

взаимовръзката между ценностите на младите хора и техните самооценка, 

професионални предпочитания, очаквания за бъдещето, обща удовлетвореност от 

живота и второ, да се проследят междупоколенческите различия в тези 

характеристики. Авторката успешно постига тези цели следвайки последователно 

необходимите стъпки в разработването на един дисертационен труд.  

Литературният обзор на теориите и изследванията върху заложените в 

дисертацията конструкти и техните взаимовръзки е много богат и добре 

структуриран. Централно място в него заема проблематиката за ценностите, която е 

разгледана многопластово: 1. Представени са основните теории за ценностите и се 

обосновава изборът на модела на Шалом Шварц като концептуална рамка за 

собственото изследване.  2. Разглежда се влиянието на социалната среда върху 

ценностите. 3. Очертава се възрастовата динамика в промяната на ценностите на 

базата на основните теории от психология на развитието. 4. Съдържанието на 

ценностите и промяната им се анализират и от гледна точка на 

междупоколенческите различия. 5. Представят се извънредно много данни от 

емпирични изследвания проведени както у нас така и в различни други култури, 

които са посветени на взаимовръзките на ценностите със заложените в 

дисертацията променливи – самооценка, очаквания за бъдещето, обща 

удовлетвореност от живота. 

На базата на анализирането и структурирането на богатството от 

литературни данни и преследвайки целите на собственото изследване 

дисертантката разработва един доста богат (от гледна точка на включените 

променливи и взаимовръзките между тях) теоретичен модел. Той обхваща както 

една от предпоставките за индивидуалните ценности, а именно поколенческите 

различия, така и доста на брой взаимовръзки между от една страна ред 

индивидуални ценности, а от друга няколко измерения на нагласите към работата, 
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няколко личностови характеристики и като резултативни променливи очакванията 

за бъдещето, общата удовлетвореност от живота и възприемания стрес.  

Проведеното емпирично изследване е подчинено на този модел и впечатлява 

с мащабността и методологичната си прецизност. То се състои от две части: 1. 

Изследване чрез метода на полуструктурираното интервю с основна цел очертаване 

на базисните ценностни приоритети на младите хора. 2. Емпирично изследване на 

взаимовръзките между 5-те групи променливи заложени в теоретичния модел.  

Методологията е напълно адекватна на поставените задачи и трябва да се отбележи 

успешното съчетаване на качествени и количествени методи на изследване. 

Изследвани са общо над 350 лица с богат набор от методики. Тук отново 

искам да подчертая забележителната методологична прецизност на дисертантката – 

окончателният набор от скали (10) за изследване на заложените променливи е 

оформен след поредица от факторни анализи и анализи на надеждността на 

отделните скали, като за част от тях са използвани и резултати от първоначалното 

качествено изследване с полуструктурираните интервюта. Естествено, тази част от 

много добре извършената методологична работата е предпоставка за 

достоверността на получените след това емпирични данни.  

Резултатите от емпиричното изследване са представени детайлно и ясно, а 

използваните статистически методи – концептуален клъстерен анализ, описателни 

статистики, корелационни и регресионни анализи - са напълно адекватни на 

поставените цели. Смятам, че дисертантката се е справила много добре с тази част 

от разработката, имайки предвид големия брой хипотези – основни и по-

специфични.  

Анализът на богатството от получени резултати е направен основно в две 

насоки:  

1. Очертава се една доста детайлна картина на характеристиките на младите 

хора у нас – на техните ценностни приоритети и личностови особености (предимно 

самооценката и нейни два компонента). Същевременно тези данни се съпоставят с 

данните получени от предшестващото поколение и установените сходства и главно 

различия се анализират успешно. Много добро впечатление при този анализ прави 

предпазливостта на авторката в интерпретациите и генерализирането на изводите.   



 4 

2. Прави се успешен опит да се установят някои от предикторите на 

очакванията за бъдещето, удовлетвореността от живота и възприемания стрес при 

двете поколения (на базата на регресионни анализи).  Една особено интересна 

находка е тази за равнището на оптимизъм при двете поколения и неговите 

предиктори. Смятам, че някои от данните относно предикторите на позитивните и 

негативните очаквания за бъдещето както и на чувството за удовлетвореност от 

живота при младите хора биха могли да имат и практическо приложение напр. в 

работата на клиничните психолози и психотерапевтите (по-конкретно получените 

резултати за това, че фокусът върху другите във всекидневните взаимодействия, 

склонността към споделяне, дългосрочната ориентация и способността за отлагане 

на възнагражденията са свързани позитивно с тях) .    

Изложените от авторката приноси на дисертационния труд са напълно 

достоверни.  

Текстовете и на двата езика – български (на автореферата) и английски (на 

целия труд) свидетелстват за отличната езиковата култура на авторката и за умение 

да се пише едновременно достатъчно сбито и ясно – и двата текста се четат леко и с 

удоволствие.  

Накрая трябва да се отбележи, че във връзка с дисертацията Мария 

Караиванова има 5 публикации, от които 2 са на английски език. Публикациите на 

български език са в престижни у нас издания – Годишник на СУ и списание 

Психологически изследвания на БАН. От публикациите на английски език едната 

статия е в престижно научно списание, а втората е в сборник с материали от 

международна конференция. 

 

Въпроси:  

1. На базата на получените данни за характеристиките на младите хора у нас 

и на данните от изследванията на поколението Милениум в други култури може ли 

да се заключи, че младите хора в България не се различават от тези в други култури 

или е по-скоро обратното – те имат някакви специфични особености и ако е така 

какви са те ? 
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2. Какви може да се причините за по-слабата обяснителна способност на 

заложения теоретичен модел по отношение няколко резултативни променливи при 

предишното поколение ?  

Методологичен Въпрос: Има ли вече идеи за това как могат да се 

разграничат възрастовите от кохортните влияния при данните за равнищата на 

оптимизма при двете поколения ? 

 

В заключение смятам, че със своя дисертационен труд Мария Караиванова 

убедително показва, че тя е методологично зрял и перспективен изследовател и 

убедено предлагам на уважаемото научно жури да й присъди научната и 

образователна степен “Доктор”.  

 

18. 03. 2016г.    

       Елена Паспаланова   

 

 

 

 

 

 


