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на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ 

професионално направление 3.2“Психология“ (Психология на здравето)  

 

Автор: ЕЛИЗА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА 

 

Катедра: Обща, експериментална и генетична психология при Философски факултет 

на СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

Тема: ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТ, КИБЕРХОНДРИЯ И 

БЛАГОПОЛУЧИЕ 

Научен ръководител: Доц. д.пс.н. С.Карабельова 
 

 

1. Представяне на докторанта с акцент върху биографични данни във връзка с 

процедурата. 

 

ЕЛИЗА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА има бакалавърска степен по психология и 

магистърска - по трудова и организационна психология от СУ  „Св. Климент Охридски“. 

Участвала е в сертификационно обучение за подбор и интервюиране на персонала, както и в 

обучения за мониториране на клинични проучваниия. От месец февруари 2011г. е докторант 

по психология - психология на здравето. Владее английски език – писмено и говоримо.  

 

2. Актуалност на тематиката 

 

Темата за зависимостите и тяхното влияние върху поведението отдавна е сред важните 

теми на психологическата наука и психиатрията, а проявите на Интернет зависимост и 

нейните взаимовръзки с психическото благополучие са част от „горещите“ теми на нашето 

съвремие, във връзка с бързо нарастващото значение на технологиите, от една страна, и от 

друга – все по-голямата активност на хората по отношение на търсене на възможности за 

удовлетворителен живот, което предпоставя значимостта на психическото благополучие. 

Основният проблем, разработван в дисертационния труд – взаимовръзките между Интернет 

зависимостта, тревожността от онлайн търсене на здравна информация, киберхондрията, 

благополучието и личностовите черти, има своята висока актуална значимост, особено сред 

лицата в млада възраст, които са и основната проучвана група. Актуалността на тази тема е 

добре обоснована от докторанта.  

Научната новост на анализирания проблем е свързана най-вече с т.нар. киберхондрия, 

която се изследва за първи път в България. 
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3. Познаване на проблема 

 

В работата са представени множество теоретични концепции за анализираните 

конструкти, което показва, че дисертантът се е запознал подробно със съществуващите 

схващания по разработваната тема. В подкрепа на това е  библиографията на дисертационния 

труд, която включва 178 литературни източника, преобладаващо на английски език, голям 

процент от които – от последните години (публикувани след 2000 г.). Представеният анализ 

на литературния материал по темата показва умението на докторанта да проучва, да 

анализира, да обобщава и да прави изводи по отношение на ключовите за работата понятия.  

 

4. Методика на изследването 

 

Избраната методика на изследване съответства на целта и задачите на дисертационния 

труд. Използвани са 10 въпросника и скали, които позволяват събирането на данни за 

изследваните явления. Събрани са и данни за социо-демографските характеристики на 

изследваните лица. Методиката е добре описана и представена в приложение. 

Инструментариумът е старателно подбран и релевантен на целите. Описана е процедурата на 

изследването. 

 

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

 

Заглавието на дисертационния труд напълно съответства на проучваните проблеми. 

Формулировката, използвана в заглавието, описва обобщено тематичната рамка на 

проучването. Дисертантът е събрал данни за влиянието на голям брой фактори, които са част 

от планираната за проучване област. 

Работата е структурирана в увод, три глави, заключение, литература и приложение. 

Литературният обзор по съдържание отговаря на изследователската тематика и 

представя схващания за същността на анализираните понятия и докладваните в литературата 

резултати по отношение на взаимовръзките между тях. Избраната структура на изложението 

показва запознаване с темата подробно и задълбочено. Създадена е теоретична конструкция 

от ключови понятия, връзката между които е изчерпателно обсъждана.  

Обемът на теоретичната част е общо от 129 страници, които се разпределят в глава 

Първа – Теоретични подходи, и първата част от глава Втора – Теоретична рамка на 

изследването. 

Глава втора съдържа и целта, задачите и методите на дисертационния труд.  

Целта и задачите са ясно формулирани. Представени са пет хипотези относно връзките 

между анализираните конструкти. Прави впечатление широкият обхват на проучването, 

което създава условия за отчитане на влиянието на голяма част от факторите, обуславящи 

проучваните явления и характера на връзките между тях. Като цяло дизайнът представя един 

амбициозен по замисъл и изпълнение теоретичен и експериментален проект.  Контингентът 

и методите са подробно описани.   

Глава трета представя получените резултати от емпиричното изследване – пилотно и 

същинско, заедно с направените обсъждания, общо върху 137 страници. Изложението на 

резултатите следва поставените задачи и описва проверката на формулираните хипотези. 

Осъществените статистически анализи са съответни на целите, като позволяват получаване 
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както на описателни, така и на резултати, които дават информация за каузалност. Това става 

възможно и благодарение обхващането на голям брой променливи и добрия контрол върху 

тях при осъществяване на анализите. Резултатите са представени и в табличен вид, и 

графично, като онагледяването е с добро качество. 

В Заключението се представят накратко основните резултати, обсъжда се тяхното 

приложение в практиката и се разглеждат ограниченията на проучването.  

Описаните приноси на дисертационния труд са изведени от осъщественото от 

дисертанта проучване и получените от статистическата обработка резултати. Представените 

седем приноса отговарят на реалните постижения на докторанта.  

Многостранното разглеждане на обсъжданите конструкти показва добра 

изследователска „дисциплина“ – включени са и психиатрични аспекти, като не е пропуснат и 

интервенционния психотерапевтичен аспект. 

Получените резултати позволяват по-нататъшни анализи, които могат да доведат до 

практическо приложение, насоки за което са дадени в работата. 

 

6. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта 

 

Дисертантът е описал и представил общо 5 публикации: 4 от тях са на български език, 3 

- публикувани в сборници, като едната от тези публикации е под печат; четвъртата 

публикация е в Годишник на СУ; 1 публикация е на английски език в международно 

списание.  

Представени са данни и за 1 публикувано резюме на английски език, което предполага 

представяне на части от дисертацията на международен научен форум – няма данни в коя 

държава е участието. Няма данни за цитиране и импакт-фактор. Дисертантът е първи автор 

на всички публикации и единствен автор на четири от 5-те описани публикации.  

Няма данни, които да поставят под съмнение личната заслуга на докторанта за 

получените резултати и формулираните приноси. 

 

Критични забележки и препоръки (към проведеното изследване и представените 

материали): 

Докторънтът добросъвестно е отчел ограниченията на проведеното проучване, 

свързани с преобладаването на една възрастова и социална група в контингента, като е 

предвидил 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 10 скали от един и същи вид – самооценъчни, може да доведе до 

намаляване на мотивацията за даване на точни отговори. 

 

7. Автореферат 

 

Авторефератът отразява основните параметри на темата, като са представени както 

теоретични анализи, така и експериментални резултати. Текстът отговаря на изискванията. 

Представеният графичен материал е с добро качесто и с висока полезност. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дисертационният труд съдържа  резултати, които представляват оригинален 

принос в науката и отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. 

Дисертационният труд показва, че докторантът има качества за планиране и провеждане на 

научно изследване, за обработка на получени резултати, както и за анализ и обобщаване. 

Поради гореизложеното, давам своята положителна оценка за проведеното 

изследване, представено в рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, 

постигнати резултати и приноси и предлагам на почитаемото научно жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор“ на ЕЛИЗА ИВАНОВА, докторант в 

докторска програма по професионалното направление ПСИХОЛОГИЯ (ПСИХОЛОГИЯ НА 

ЗДРАВЕТО). 

 

 

19.03. 2014 г.  Изготвил становището: Доц. Р.Масалджиева, дм 

    ………………………………………...... 

 


