
Становище 

за дисертация на тема 

„Личностни и професионални измерения на участието във виртуалните социални 

мрежи“ 

представена за защита и получаване на образователна и научна степен ДОКТОР 

В този дисертационен труд е поставена амбициозната задача да се разработи 

цялостен обяснителен модел на, най-общо казано, функционирането на „виртуалния 

човек“ в социалните мрежи и да се верифицира този модел чрез серия от емпирични 

изследвания. На базата на много богат и внимателно структуриран (с оглед на 

собствените изследователски цели) обзор на литературата – както на теориите така и на 

данните от емпиричните изследвания до момента  - дисертантът изгражда своя модел. 

Голямо негово предимство е, че в него се прави опит да се обхванат в една 

интегративна схема множеството взаимовръзки между променливи, обясняващи 

различни аспекти на поведението на индивида в социалните мрежи. От тази гледна 

точка работата на дисертанта определено е новаторска.  

Моделът включва 3 блока променливи: личностови характеристики, особености 

на поведението на човека в социалните мрежи и резултатите от участието му в тях. 

Личностовите характеристики се разглеждат от една страна като предпоставка за 

особеностите на поведението в социалните мрежи (от търсенето на информация, през 

параметрите на общуването и себепредставянето до поведение представляващо просто 

почивка и забавление), а от друга като предпоставка за получаване на определени 

резултати като в този пункт моделът отново предпоставя широк спектър от възможни 

резултати (от придобиване на популярност и изграждане на определен публичен Аз до 

принос към чувството за обща удовлетвореност от живота).  

Този многокомпонентен теоретичен модел естествено е изходна база за 

провеждането на редица емпирични изследвания, в които изпъква изключителната 

методологична скрупульозност на дисертанта. Методологията на проведените 

изследвания включва качествени и количествени методи както и експериментално 

изследване. По отношение на методологията определено приносен момент 

представлява разработването на скали с добри психометрични показатели за измерване 

на параметрите на поведението в социалните мрежи както и на някои от неговите 

резултати на базата на контент анализ на полустандартизирани интервюта. Резултатът 

от тази част на дисертационния труд е, че се предлагат 7 оригинални скали за 

измерване на параметрите на поведението и 3 скали за измерване на резултатите от 

участието в социалните мрежи. Смятам, че тази методологична работа заслужава много 

висока оценка тъй като несъмнено разширява изследователските възможности и 

предполагам, че ще насърчи бъдещи изследователски търсения в тази интересна и 

актуална област на психологията.  

Богатството от получените емпирични данни е анализирано много внимателно 

от гледна точка на достоверността на възможните причинно-следствени връзки и 



обяснения. Както авторът експлицитно заявява „…не бива да се забравя, че 

статистиката не определя коя променлива е причина и коя следствие, а ни дава 

информация за връзката между вариациите им. По тази причина на изследователя се 

пада да определи концептуално посоката на връзката.“ И той се справя много успешно 

именно по този начин с интерпретациите на данните от регресионните анализи.  

Експерименталното изследване в дисертационния труд е посветено на един 

специфичен резултат от участието в социалните мрежи, а именно влиянието му в 

процеса на вземане на решения. Анализът на данните от проведения 

интердисциплинарен икономико-психологически експеримент води до една интересна 

находка. От една страна се установява, че  участниците в социалните мрежи имат много 

позитивното отношение на към тях и са убедени, че те са важни и ги подпомагат при 

вземането на решения, които водят до по-добри икономически постижения. От друга 

страна обаче се оказва, че обективно те нямат отношение нито към изборите, които 

човек прави нито към получените като следствие от тях резултати (постижения). 

Очевидно прагматичната полза от участието в социалните мрежи е незначителна и само 

субективно се надценява. 

В заключение смятам, че дисертацията представлява задълбочено теоретично и 

емпирично изследване на явлението социални мрежи от психологическа гледна точка. 

Тя показва цялостната подготовка на докторанта – както теоретична така и 

методологична - и свидетелства за неговата нагласа към изключителна прецизност в 

изследователските търсения и интерпретации.  

 Съдържанието на дисертационния труд е адекватно представено в автореферата, 

а посочените приноси действително отразяват получените резултати.  

  

 На базата на тези оценки за представената дисертация както и на конкретните 

постижения от изследователската работа, изложени в нея, предлагам на Момчил 

Христов Киряков да се даде  образователната и научна степен ДОКТОР. Приканвам и 

членовете на научното жури да гласуват в тази посока. 

 

София, 22 март 2105 г.     доц. д-р Елена Паспаланова   

 

 

 

 

 


