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Р  Е Ц Е Н З И Я 

На дисертационен труд за получаване  на образователната и научна 

степен”доктор” по професионално и научно направление 3.2 Психология .ТЕМА: 

„Влияние на медиите върху образа за собственото тяло и личностното му 

модериране при юноши” 

Кандидат:Анна Александрова Александрова-Караманова 

Рецензент:Хайгануш Кеворк Силгиджиян-професор,д.пс.н. 

 

I.КОНЦУПТУАЛНА РАМКА И АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА. 

 

Представеният дисертационен труд е теоретико –емпирично  и приложно   

практическо изследване на деструктивните ефекти на  медийното влияние върху  

здравословното и пълноценно личностно израстване на юношите .Акцентът е поставен 

върху критичното за този  възрастов период откриване на образа за собственото тяло 

и неговите релации с водещи личностни характеристики:самооценката на 

личността, перфекционизма и личностните черти( Големите пет личностни 

фактора).  Ненапразно в развитийният модел на  Ериксън за конструирането на 

идентичността, откриването и изграждането на благоприятен образ за своето тяло, през 

юношеството   ,е първата съдбоносна стъпка  към отговора на въпроса „Кой съм Аз ?”.  

В тази  личностно-развитийна перспектива, да не се чувстваш добре в своето тяло е 

равносилно да се виждаш като  незначим не само в своите собствени очи, но и   в очите 

на Другите . Най-трагичният израз на тази криза на идентичността е загубата на смисъл 

в живота и съпътстващите  процеси на прогресираща депресия и  суисцидни 

посегателства. 

Какви са личностните предпоставки на тази жизнена драма и какви са 

психологическите средства да бъдат предпазени юношите от тази двойна заплаха : от 

една страна неясните очертания на нормативната психологическа криза в търсенето на 

идентичност и от друга страна външният масиран медиен натиск,  който се опитва да 

комерсиализира този естествен  развитиен   процес,като налага и манипулира 

медийните идеали . 

В тази перспектива Анна Александрова ясно формулира  целта на 

дисертационният труд :”настоящето изследване прави опит  да разшири познанието 

за индивидуалните характеристики като модератори на медийното 

влияние„/с.55/,което  „в съвременното общество се счита за сериозен фактор за много 
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аспекти на човешкото поведение,включително и за внедряването на културните 

стандарти за красота сред огромна аудитория в световен мащаб”./с.3/. В този контекст 

множество изследвания дават основание медийният натиск  и интернализацията на 

медийните идеали за красота да се приемат като едни от най- значимите съвременни 

рискови фактори за психичното и физическо здраве на юношите.В дисертационният 

труд коректно са операционализирани  структурните елементи на медийното 

влияние,което се проявява на различни нива:развитие на негативна нагласа към 

собственото тяло ;стигматизиране на наднорменото тегло; идеализирането на слабостта 

при момичетата и мускулестото тяло при юношите; хранителните разстройства и 

мускулната дисморфия;както и нарастващия относителен дял на самоубийствата .Тези 

проблеми са изключително актуални и с нарастваща значимост в настоящата 

социокултурна ситуация в България на задълбочаваща се тотална криза .Според моята 

оценка дисертационният труд на Анна Александрова предлага евристичен и 

комплексен начин не само да се изследва, но и да се управлява този процес . 

Дисертацията е разработена на 215 стр.Съдържа: увод, три глави ,  

заключение,39 таблици,16 фигури.В приложение са представени резултатите от 

адаптацията на неприлаганите в България методики  за оценка на изследваните 

феномени.Цитирани са  452  литературни източника, предимно на латиница, като 

повечето от тях са от последните 5-10 години.В дисертационният труд  е отделено 

специално внимание на постиженията на българските автори,които имат сериозен 

принос за утвърждаването на психологическата координата в изследването и 

управлението на медийното влияние./Божинова, Таир,2011/. 

II.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС. 

Дисертацията на Ани Александрова предлага евристичен подход за справяне с 

многообразните негативни ефекти на медийното влияние, от позициите на личностно- 

развитийният подход.В тази перспектива,  като цялостен принос на дисертационният 

труд приемам водещата   идея на автора, а именно, изследването на модериращата 

функция на личностния профил на юношите за справяне с негативният натиск на 

медиите. Основната цел ,на многогодишните изследвания на дисертанта е 

идентифицирането  на личностните модератори,които осигуряват личностното 

израстване и правят момичетата и момчетата в юношеска възраст по-малко уязвими и 

резистентни на медийния натиск.Както посочва дисертанта към момента на планиране 

и провеждане на емпиричното изследване не съществува нито една публикация 
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„проучваща модериращата функция на големите пет личностни фактора в процеса на 

влияние на медийте върху образа за собственото тяло.”/с.53/. 

 Преди да представя съдържанието  и конкретните приноси, бих споделила едно 

общо оценъчно впечатление:високата професионална компетентност и изследователска 

култура на Ани Александрова,която и позволява да постигне пълно съответствие 

между теоретико- експерименталната постановка на дисертационният труд и 

цялостната реализация на изследователския проект. Като отличителна характеристика 

на многодименсионалната изследователска програма ще отбележа удачното съчетаване 

на номотетичният количествен подход ,с идеографичния качествен анализ на 

емпиричния материал. Тази ориентация все повече се утвърждава в съвременната 

психология и дисертацията на Ани Александрова е добър образец на начините за 

преодоляване на ограниченията на срезовите/количествени/ дизайни и развитието на 

качествените модели за вътрешна регулация на емотивно-емоционалната   сфера на 

личността.В съвременната психология  разработването на тази проблематика се 

разглежда като структуроопределяща детерминанта на поведението за справяне със 

нарастващия стрес ,който съпътства личностното израстване на съвременните юноши. 

III.СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ. 

Ще разгледам основните постижения на дисертационният труд,който респектира 

не само със своята актуалност, но и с многостранните си приноси в следните 

направления. 

1. В първа глава  на дисертациионният труд/Проблемът за образа за 

собственото тяло и неговото формиране в съвременният социален контекст/ 

позитивна оценка заслужава  огромната изследователска работа на дисертанта с 

литературните източници. Аналитично и  компетентно са  систематизирани 

,предимствата и ограниченията на множеството теоретични  и социокултурни 

перспективи в изучаването на образа за тялото. Представена е диференциалната 

специфика на разгледаните подходи и техните обяснителни възможности за 

интернализация на  налаганите от мас-медийте социокултурни идеали за перфектното 

тяло.Предложени са убедителни доказателства за негативните ефекти на медийното 

съдържание на различните източници на информация върху формирането на 

негативните нагласи в юношеска възраст към собственото тяло,ниската самооценка 

източник на депресивната симптоматика, както и опити за самоубийство. Както ни 

насочва Ани Александрова, тези психологически пертурбации, почти нормативно са 

по- силно изявени при девойките. Въпреки ,че в началото на 21-и век има опит за 
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коригиране на идеализацията на слабото тяло,все пак осъщественият  системен анализ 

на медийното съдържание показва,че при момичетата продължава да доминира  

анорексичният идеал.Общо взето дисертантката ни убеждава,че разнообразните 

средства за масова информация са рисков фактор за нормалното личностно израстване 

на юношите .Нещо повече медийният натиск задълбочава нормативната криза на 

идентичността и сериозно възпрепятства нейното конструктивно решаване.В тази 

насока т.1 на теоретичната част на дисертационният труд предлага системна и 

убедителна аргументация на негативните ефекти на основните канали на медийното 

влияние от позицийте на различни теоретични переспективи:невропсихологичната 

перспектива,психодинамичната, биологичната, когнитивно-поведенческата, 

феминистичната и  социокултурната перспектива. Интерес представлява творческото 

приложение на историческата перспектива,което дава възможност да се проследи 

еволюцията и промяната на социокултурните идеали за перфектно мъжко и женско 

тяло.В тази насока позитивно оценявам представянето на  различията в постигането на 

полово специфичните идеали за перфектно тяло,както и най-често прилаганите 

поведенчески стратегии и екстремни практики ориентирани към реализацията на 

медийните идеали.В нашата психологическа,  социално-психологическа литература, 

както  и в социологическите и културологични анализи липсва подобна теоретична и 

логическа систематизация на разглеждания проблем.  

2.На второ място позитивно оценявам    теоретичното изследване и 

идентифицирнето на индивидуалните фактори, които са предиктори на по- високата 

вероятност за развитие на негативен образ за собственото тяло.Систематизацията на 

тези фактори представява не само теоретичен, но и приложно-практически интерес, 

защото позволява  да се изградят консултативни и терапевтични програми за превенция 

и оптимизиране на индивидуалните фактори които правят индивидите „повече или по-

малко податливи и уязвими за медийното влияние”/с.42/. В тази перспектива   т. 3 от 

теоретичната част на дисертационният труд предлага разгърната характеристика на 

социодемографските  и личностни медиатори на ефектите на медийното въздействие. 

На базата на интегративният теоретичен синтез на постиженията през последните 

години са представени медиаторните ефекти на социодемографските характеристики 

пол ,възраст , актуалното телесно тегло,както и на личностните предиктори на 

медийния натиск ,а именно самооценката на личността, перфекционизмът и Големите 5 

личностни фактора. Необходимо е да подчертая,че този подход е принципно нов и 
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може да се посочи като едно от творческите постижения на дисертационният труд,. 

особено по-отношение на регулативната роля на личностните черти.  

3.В цялостното съдържание на дисертационният труд със своя висок творчески 

заряд се откроява теоретичният модел на емпиричното изследването./с.56./Той 

интегрира обяснителните възможности на три подхода:социокултурния 

подход,теорията за Аз-несъответствието и  актуалната тенденция за изследване на 

ефектите на базисните личностни особености. Акцентът е поставен върху ролята на 

личностните характеристики ,а именно самооценката на личността, перфекционизмът и 

Големите пет фактора като модератори на медийното влияние върху когнитивните, 

афективните и поведенчески аспекти на образа за  тялото.Този интерактивен подход е 

принципно нов и има високи обяснителни възможности ,за по-прецизното 

идентифициране на множеството психологически канали по които се 

осъществяват деструктивни въздействия на медийте. 

4. Планирането и реализацията на емпиричното изследване е осъществено 

професионално в съответствие с най-добрите постижения на съвременната теория и 

практика. В контекстта на ясно формулирани цели, отчетливо са изградени 

изследователските хипотези,конкретните условия и последователността в реализацията 

на комплексния изследователски дизайн. Едно от основните постижения на 

дисертационният труд е разработването и реализацията на комплексна изследователска 

програма, която включва приложението на множество методи .Добро впечатление 

прави прецизното изследване на психометричните  характеристики на използваните 

методи. В съответствие с дизайна на изследването и поставените задачи са изпозвани 

методи за:1 Оценка  на образа за собственото тяло;2.Оценка на медийното влияние 

върху образа за собственото тяло и 3.Оценка на личностните особености. Като 

оригинален принос на изследователската програма на дисертационният труд  считам 

осъщественото евристично съчетаването на предимствата на проективните методи 

и самоотчетните въпросници. В тази насока  ,Ани Александрова успешно прилага в 

българския социокултурен контекст на два проективни силуетни метода:”Скала за 

ранжиране на силуети” и „Скала :загриженост за теглото и формата на тялото”. От 

методологическа гледна точка приложението на силуетните /проективните/методи е 

новост за българската изследователска практика. Те предлагат възможност за 

съчетаване на резултатите от качествения анализ осъществен на индивидуално ниво с 

количествените резултати получени от приложението на въпросници и скали.Този 

подход  представлява новост за българската изследователска практика.  
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6.Осъществена е адаптация на три въпросника приложени за пръв път в 

българския социокултурен контекст: 1.Скала „Загриженост за теглото и формата на 

Тялото;2.Въпросник „Социокултурни нагласи към външния вид”- трета ревизия; и 

3.Скала „Мултидименсионален перфекционизъм „на Хюит и Флет. Според моята 

преценка тези скали са адаптирани  към българския социокултурен контекст и са 

стандартизирани от авторката , като са спазени необходимите изисквания на 

психометричната теория и практика. Специално за целите на изследването  е 

конструиран оригинален авторски въпросник”Поведенчески стратегии за промяна на 

тялото.” Приложените в дисертационният труд инструменти имат висока приложно-

практическа значимост за изследователската практика. Те предлагат надеждна основа 

за диагностика и разкриват възможност за организация на системна корекционна 

работа за минимизиране на негативните ефекти на медийния натиск.    

7.В трета глава(Резултати от изследването и интерпретация) прецизно са 

изложени и прегледно представени в таблици резултатите от емпиричното 

изследване.(79-181 с.) Фактите са обсъдени коректно в светлината на основните 

хипотези и тяхната интерпретация позволява да се приемат направените 

обобщения,заключения и приложните изводи  за социалната практика. Значимите 

различия в характера на взаимовръзките между изследваните променливи валидизират 

избраният изследователски подход като ефективен метод за оценка на негативните 

ефекти на медийните въздействия.Според мен получените резултати и направените 

системни изводи представляват надеждна база за разработването на програми за 

превенция както на негативното влияние на медиите,така и за индивидуално –

психологическо консултиране. 

Преценявам,че представената от дисертанта справка за научните приноси и 

автореферата адекватно отразяват основните положения и постижения на 

дисертационния труд.Като цяло приемам самооценката на Анна Александрова,но 

смятам,че тя е твърде пестелива и не откроява всички постижения,които бяха 

анализирани в хода на рецензията.По темата на дисертацията са представени 8 

публикации, на български и английски език,които отразяват основните постижения на 

дисертационният труд.Допълнително по темата са представени   7 публикации/ 3 на 

български език и 4 на английски език .Те представят утвърждаването на  Ани 

Александрова като перспективен изследовател  на личностното развитие,  не само в 

родната психология,но и в по-широките рамки на Европейската психология  на 

здравето.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.Представената дисертация представлява цялостно и актуално 

изследване в значима област на психологическото познание  и консултативната 

практика.   Научните приноси са от методологичен,теоретичен и приложно-практичен 

характер.Това ми дава основание с пълна убеденост да препоръчам на уважаемите 

членове на Научното жури да гласуват положително за присъждането на Анна 

Александрова Александрова-Караманова образователната и научна степен”Доктор.” 
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