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 Дамяна Иванова е родена 1980 г. в гр. Силистра, където завършва Езикова 

гимназия „Пейо Яворов” с немски и английски език. През 2003 г. тя завършва 

Бакалавърска степен по Психология в Софийски университет „Св. Климент 

Охридски” и две години по-късно – Магистърска степен по Трудова и 

организационна психология отново в СУ. От 2006 г. е задочен докторант по 

икономическа психология в СУ с научен ръководител проф. д.ф.н. Крум Крумов. 

Дамяна Иванова работи като специалист-психолог в Университетски център за 

управление на конфликти и организационни изследвания към СУ и от учебната 

2005/2006 г. до момента е хоноруван асистент в две магистърски програми. 

Очевидно образователното равнище и личният опит, който колегата има като 

професионален психолог-изследовател и преподавател, заедно с владеенето на 3 

чужди езика, й дават много големи възможности за разработване на докторска 

теза и реализиране в областта на психологията. 

 Представената за рецензиране дисертация обхваща текст, разположен на 256 

страници, към които са прибавени и 6 приложения. Както става ясно 

дисертационният труд е доста обемист и при това е структуриран нестандартно. 

Обхваща 5 глави, придружени с увод заключение и използвана литература. 

Цитираните източници са общо 150 на български, руски, английски и  немски език. 

Включени са и Интернет източници, за които коректно е посочена датата на 

използването им в Интернет. 

Темата на дисертацията е не просто актуална, а изключително модерна, на 

пръв поглед – изненадваща като психологична проблематика. Ако се опитам да я 

разположа в междудисциплинарните полета на психологичните области, то темата 



е на границата на социалната и организационната психология, на личностовата и 

бизнес психологията. Това, от една страна, дава широки възможности за 

изследователска работа на докторанта, а от друга – го изправя пред определени 

проблеми. Докторант Дамяна Иванова се е справила отлично като се е възползвала 

от междудисциплинарните преимущества и е минимизирала бариерите, в следствие 

на съчетаването на толкова много различни психологични подходи.  

Още първа глава предлага едно специфично съчетание на проблематика – 

личност и потребителско поведение. Ако за маркетинга е от особена важност 

количествените предпочитания и тяхното разпределение в зависимост от 

сегментацията на пазаруващата, да я нарека, аудитория, то Дамяна Иванова търси 

личностовите корелати на потреблението, при това не какво да е, а преди всичко на 

престижното потребление. Следвайки определена логика, авторът тръгва от общото 

дефиниране на потребителската социализация, през нейните специфични аспекти и 

фактори на формиране, за да стигне и до социокултурния контекст на 

потребителската социализация. Очертан по този начин, феноменът „е готов” да се 

свърже с различните Аз-концепции на личността. Това и прави докторант Д. 

Иванова във следващия параграф на 1-ва глава. Определен интерес представлява 

анализът на модела на Дитмар (2008) за психологическите функции на 

притежанията – по-конкретно, за функционално-инструменталната и символно-

експресивната употреба на притежанията. Параграфът за сегментирането на пазара 

и използването на психографиката като метод за проучване на потребителите, 

твърде икономическа проблематика, показва много добрите способности на Дамяна 

Иванова да обвързва различните проблематики според собствените си 

изследователски цели. Това умение според мен определя докторанта като завършен  

изследовател. Анализът не пропуска и системата от ценности, която според 

психологията е най-висшият регулатор на човешкото поведение и затова определя 

и начина на живот.  Ценностите се анализират теоретично в тази глава, тъй като по-

късно в изложението те са представени и като емпирични резултати или като 

елемент от цялостния дизайн на обширното емпирично изследване. 

Класическото разбиране за ценностите е доразвито в още една цяла 

теоретична глава – втората,  вече насочена към представянето на материалните 



ценности като личностна детерминанта. Разбирането за ценностите като 

материални и духовни е по-скоро философско, отколкото психологично. Докторант 

Д. Иванова използва това разграничение на ценностите, което е навлязло в 

организационната и бизнес психологията, за да удовлетвори целите на 

изследванията в тези области. Не са пренебрегнати и социологическите аспекти на 

потребителския материализъм. Естествено, ударението се поставя върху 

психологичните аспекти на потребителския материализъм.  

Тези първи две теоретични глави представляват един конгломерат от 

многообразни класически и съвременни разбирания за потреблението и 

спецификата на личността. Те показват способността на докторанта да работи с 

теории от различни области и да извлича информация от тях, която би била полезна 

за формулиране на общия теоретичен модел на изследването.  

Третата глава, посветена на престижа като мотив на поведение, е отново 

теоретична. Така на практика половината от дисертацията представлява теоретични 

анализи на наистина сложни феномени и процеси, свързани с потребителското 

поведение на човека. Въпреки безспорното анализаторско умение на докторанта, 

което е нещо много положително, позволявам си да отправя критична бележка за 

това, че в стремежа си да обхване изчерпателно теорията, Дамяна Иванова доста е 

разширила обема на теоретичните анализи – цитираните първа, втора и трета глава 

(без 1 параграф от втора глава, който представя няколко скали за измерване на 

потребителския материализъм) обхващат 135 страници. 

Четвърта глава връща читателя към класическото представяне на модела за 

емпирично изследване. Коректно и според изискванията е изяснена теоретичната 

постановка, след това – целта, хипотезите и задачите на емпиричното изследване, 

както и участниците в двата етапа на изследването. Първоначално методичната 

апробация е извършена с 68 изследвани лица (магистри от Софийски университет, 

програми по психология) и по-късно, със същинската изследвана извадка от 583 

души случайно избрани, поканени да участват в проучването онлайн или чрез 

електронната си поща.  

Методиката включва 4 въпросника – адаптирани за българска популация 

плюс 7 въпроса, свързани със събиране на демографски данни. Първичните данни 



са обработени количествено чрез използване на SPSS версия 16.0 за корелационен 

факторен анализ и качествено, чрез прилагане на контент анализ. Данните от 

количествените анализи са представени много коректно в таблици, независимо от 

интерпретацията, като при това са предложени и психометричните данни за 

въпросниците, които са адаптирани към български условия.  

Естествено тази, четвърта глава, представлява не само голям интерес, но 

мога да кажа, че резултатите й са приносни, тъй като подобно измерване досега у 

нас не е правено. 

Последната, пета глава стига до удовлетворяване на основната цел на 

дисертацията, а именно откриване на личностовите детерминанти за престижно 

потребление. Това е втора глава с представяне на резултати, свързани с доказване 

или частично отхвърляне на статистическите 6 хипотези. Много прецизно, отново 

резултати и интерпретация разделно, докторант Дамяна Иванова представя 

резултатите от емпиричното изследване. Открити са множество зависимости – 

корелации между демографски променливи като пол, възраст, образователен ценз, 

семейно положение, религиозна принадлежност и т.н., и променливи – индикатори 

за престижно потребление, например, на дрехи като марка („бранд”); статус на 

клиента; ангажираност с модата; атмосфера в магазина и др. Последователно е 

изследвано влиянието на самооценката и равнището на аспирации върху проявата 

на престижното потребителско поведение. Държа да отбележа и изключително 

естетическото графично, не само числово, представяне на резултатите. 

 В заключението докторант Дамяна Иванова обобщава резултатите от 

широкото си проучване на потребителското поведение като формулира и някои 

общи изводи. Например, открояват се различия в престижното потребление на 

дрехи в зависимост от пола, възрастта, месечния доход, образованието и 

религиозността на респондентите. Изследването установява още, че семейното 

положение и местоживеенето не оказват влияние върху престижното потребление 

на участниците в извадката. Демографските фактори оказват влияние върху 

материалните ценности на изследваните. Интересен е резултатът, визиращ 

различие по пол в престижното потребление, а именно данните открояват жените 



като приписващи по-голямо значение на вещите, а мъжете като оценяващи 

материалните придобивки по-скоро като път към постигане на щастие. 

Най-общо, всички хипотези, а именно 1, 2, 3, 4.1, 5.2 и 6 се потвържадават 

частично, а 4.2 се отхвърля. В заключението на дисертацията се дебатира приноса 

на психолозите за изучаването на престижното потребление.    

Авторефератът представя точно в синтетичен вид съдържанието на 

дисертацията. И той е обемист, в синхрон с дисертацията. Обхваща 50 с. Напълно 

приемам приносите както ги е формулирала докторант Дамяна Иванова. Много 

впечатляващ е списъкът от публикации – по темата и в цялост, включително на 

английски език – 4 по темата на дисертацията и 11 извън нея. 

Искам да отправя и няколко критични бележки, които си мисля, че биха 

били полезни за бъдещата изследователска дейност на Дамяна:  

1. В дисертацията и автореферата се използват паразитни фрази, които са 

малко дразнещи като „така например” и особено честата употреба на „през 

призмата на …” , както и чуждици, например „се явява”.  

2. Цитирането на автор и страница в текста не е според българския стандарт 

(Виж „Нов правописен речник на българския език” от 2002 г.). 

3. Графиките и таблиците в автореферата трябва да се номерират поредно, а не 

както са в дисертацията. Например, в автореферата са представени 6 

графики, а номерацията им започва на първата от № 4 и завършва със 

шестата, която в случая е № 20, което е доста объркващо. Проблемът с 

номерацията е същият и за включените в автореферата таблици. 

Накрая, искам да подчертая още два положителни момента в 

дисертационната работа:  

1. Използвани са метафорични изрази: демонстративни потребители, 

потребители-сноби, потребители-последователи, потребители-хедонисти и 

потребители-перфекционисти, което аз лично смятам за подчертано 

полезно, особено при разработването на нова проблематика. 

2. Изследвана е голяма извадка – близо 600 респонденти с онлайн въпросници, 

което представлява много модерно и изключително бързо събиране на голям 

обем от информация. 



Имам и един въпрос към докторант Д. Иванова: 

В някои от резултатите са получени различия от по 1 процент. Въпреки 

големия брой на респондентите, дали подобни разлики могат да се разглеждат като 

значими и да се интерпретират психологически? 

В заключение, дисертационната тема: „Личностни детерминанти на 

престижното поведение” е разработена много сериозно както теоретично, така и 

емпирично. Дисертацията отлично показва възможностите на докторанта като един 

млад и завършен изследовател. Като познавам и личностните качества на Дамяна 

Иванова, категорично смятам, че тя удовлетворява най-високите изисквания и 

затова предлагам на членовете на научното жури да присъдим степента „доктор”  

на Дамяна Иванова Цветанова. 

 

 

16.10.2011  

София       Подпис: 

 

       (Проф. Толя Стоицова, д.пс.н.) 

 


