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Дисертационният труд на Анна Александрова-Караманова поставя на дневен 

ред проблем с безспорна актуалност – медийното влияние върху образа на 

собственото тяло и връзката му с психичното функциониране и субективното 

благополучие при юношите.  

През последните години този проблем доби особена значимост. Налаганите от 

медиите културни стандарти за красота водят често до развитие на негативни, 

понякога крайни, нагласи към собственото тяло, до хранителни разстройства и 

нарушения в нормалното функциониране на личността, особено в юношеска 

възраст.  Трябва разбира се да се отбележи, че в други случаи  медийното влияние 

може да инициира друг тип поведение, свързано със здравословен начин на живот, 

повишена двигателна активност и усещане за благополучие. Разкриването на 

личностните медиатори в този процес и тяхното влияние върху поведението би 

осигурило възможности за по-адекватни въздействия и превенция срещу 

определени поведенчески разстройства. Липсата на подобни изследвания в 

България прави настоящия дисертационен труд още по-ценен и от теоретична, и от 

практическа гледна точка. 

В този смисъл представената за рецензиране дисертация определено 

представлява интерес – като проблематика, като обект на изследване, като 

получени резултати. 



 2 

Дисертацията на А. Караманова е в обем от 215 страници, включително 

приложенията. Структурата е класическа и отговаря на изискванията за подобен 

тип разработки. Съдържанието е представено в Увод, три глави – Проблемът за 

образа на собственото тяло и неговото формирне в съвременния социален контекст, 

Постановка на изследването, Резултати от  изследването и интерпретация, 

Заключение. 

Трудът е онагледен с 39 таблици и 16 фигури.  

Литературният обзор е представен в обем от 53 страници. Докторантката 

изгражда своята теоретична концепция на основата на много богата литература – 

общо 452 литературни източника, повечето от тях от последните 10 години. Анна 

Караманова демонстрира много добра професионална култура и познаване на 

проблема. Представени са водещите автори и концепции. Теоретичната част е 

много добре логически построена и представя авторката като компетентен и 

ерудиран изследовател с много добра ориентация и познаване на литературните 

източници. Подробно се анализират образа на собственото тяло и социокултурните 

стандарти за външния вид, влиянието на медиите върху образа за собственото тяло, 

индивидуалните особености, свързани с образа за собственото тяло и влиянието на 

медиите върху него. Задълбочено са представени теоретичните подходи при 

изучаване на образа на собственото тяло. Подробно е разгледано медийното 

влияние и основните обяснителни теории, индивидуалните особености, 

опосредстващи това влияние.  

Втората глава описва постановката и дизайна на изследването. Логиката в 

теоретичната част следва и при теоретичния модел на изследването. Прави 

впечатление добре откроената (за разлика от вътрешната защита) авторова 

позиция. Така представеният теоретичен модел може да се отчете като принос на 

кандидатката. 

Целта и задачите са добре формулирани. Обектът на изследване – общо 607 

изследвани лица на възраст от 11 до 19 години, от които 308 момичеата и 299 

момчета, е представени много добре. Изследваните лица са групирани по пол и 

възраст. 



 3 

Хипотезата на изследването е представена твърде подробно в рамките на 3 

страници. Според мен по-стегнатото представяне на хипотезата би било от полза за 

дисертационния труд. По този начин се губи същността и центъра на разработката. 

Методиката на изследване е богата, напълно адекватна на целта и задачите и в 

съответствие с изградения теоретичен модел. Представена е твърде подробно в 

обем от 16 страници. Подробно са описани процедурата на изследването и 

използваните методи за обработка на данните.  

Трета глава предстява в обем от 101 страници анализа и интерпретацията на 

резултатите. Логично е при използване на такава комплексна методика да се 

получат  богати и интересни резултати. Те са много подробно и коректно 

представени. Резултатите като цяло подкрепят тенденциите, установени от чужди 

автори. Очаквано данните разкриват неудовлетвореност от собственото тяло и 

настоящи килограми и при двата пола. Позитивен е установеният факт, че 

прекомерна и дисфункционална фиксираност върху тялото и изпитване на силни 

негативни чувства към него е налице при минимален процент от изследваните 

юноши. Получените резултати могат да бъдат ценен ориентир за педагози и 

родители с оглед стимулиране на определени поведенчески стратегии (напр. 

целенасочено и професионално организирано занимание със спорт или различни 

форми на двигателна активност, здравословно хранене и др.). 

Заслужават внимание и резултатите, свързани с медийно лансирания идеал за 

тяло. В унисон с очакванията медиите се възприемат като значим източник на 

информация и натиск за следване на доминиращите идеали за тяло. Значителна 

част от изследваните юноши (43%) оценяват медийния натиск като средно и много 

силен. Получените резултати свидетелстват за точна преценка на повечето юноши, 

че идеалът за тяло, към който се стремят, им е наложен отвън и произтича от 

медиите като основен социокултурен източник на влияние. Те чувстват медиен 

натиск и се усещат принудени да възприемат наложения идеал. Може би е крайно 

време медиите да осъзнаят своята отговорност към младите хора и негативните 

ефекти, които могат да предизвикат, налагайки определени полови стереотипи и 

идеали по отношение на собственото тяло. 
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Резултатите потвърждават като цяло влиянието на медиите по посока на 

формиране на негативна нагласа към собствното тяло, както и по посока на 

поведенията, насочени към промяна на тялото в посока на идеала и при двата пола. 

Същевременно резултатите разкриват определени полови различия. Момичетата са 

по-силно и по-всеобхватно повлияни от медийния натиск. Резултатите разкриват, 

че медийният идеал не само се възприема, осъзнава и оценява като ценност, но и се 

интернализира като идеален телесен Аз. Данните сочат, че чрез механизма на 

интернализация се осъществява връзка между обективната медийна реалност, Аз-

образа и идентичността. 

Заслужават внимание резултатите, свързани с ролята на личностните 

особености като медиатори на влиянието на медиите върху образа за собственото 

тяло. Данните потвърждават хипотезата за значимата роля на личностните 

особености като медиатори по отношение на медийния натиск и приемането на 

социокултурните идеали върху образа на собственото тяло, както и поведенията за 

промяна на тялото в съответствие с идеала при юношите. Най-силно негативно 

влияние по отношение на формиране на негативната нагласа към собственото тяло 

оказват ниската самооценка, ниският, ориентиран към Аз-а и социално предписан 

перфекционизъм, ниската екстраверсия, високата емоционална стабилност, ниските 

доброжелателност и съзнателност, ниският интелект/въображение. 

Данните разкриват определени различия във функционирането на 

личностните особености като медиатор на медийното влияние върху измеренията 

на образа за собственото тяло в зависимост от пола, пътищата, чрез които се 

осъществява медийното влияние, специфичните измерения за собственото тяло, 

връзката на конкретните поведения за промяна на тялото със социокултурния 

идеал. 

Интерес представляват данните, свързани с установени противоречия в 

личностните особености като модератори на медийното влияние по отношение на 

поведенческия компонент на нагласата към собственото тяло – при момичетата по 

отношение на съзнателността, про момчетата – по отношение на 

доброжелателността, съзнателността, интелекта, емоционалната стабилност и 

перфекционизма. 
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Обобщените изводи са логично следствие от получените резултати. 

Направените препоръки за практиката са особено ценни при работата с юноши в 

риск. Изведена е необходимостта от разработване на програми за превенция, която 

би била особено ценна за практиката. 

Приемам изведените от докторантката приноси дисертационния труд. Ще 

акцентирам върху най-значимите според мен: 

1. Изведен е комплексен теоретичен и обяснителен модел за формирането на 

образа за собственото тяло при юноши. 

2. Адаптирани за български условия са три методики – Скала „Загриженост 

за теглото и формата на тялото“ (Davis, 1996); Въпросник „Социокултурни 

нагласи към външния вид“ - SATAQ 3; Скала „Мултидименсионален 

перфекционизъм“ (Hewitt & Flett, 1991).  

3. Изведено е влиянието на медиите по посока на формиране на образа за 

собственото тяло, негативните нагласи, ангажирането в поведения, 

насочени към промяна на тялото в посока на идеала. 

4. Изведени са медиаторните функции на някои личностни особености във 

връзка с медийното влияние върху образа за собственото тяло 

(самооценка, перфекционизъм, Големите пет фактора). 

5. Изведените закономерности са добра основа за създаване на програми за 

превенция и психологическо консултиране. 

Към дисертационния труд могат да се отправят и някои препоръки: 

Твърде обстоятелственото на места изложение затруднява възприемането.  

Ана Караманова е представила осем публикации, отразяващи изследвания, 

свързани с разработване на дисертационния труд. Те убеждават, че представената 

за обсъждане дисертация е лично дело на докторантката. 

Авторефератът отразява адекватно дисертационния труд. 

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд на Анна Александрова-Караманова  на тема „Влияние 

на медиите върху образа за собственото тяло и личностното му модериране при 

юноши” представя резултатите от едно многопосочно теоретично и 
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експериментално изследване по актуален и много значим проблем. Докторантката 

демонстрира висока професионална култура и ерудиция. Част от резултатите имат 

приносен характер. Посочените слабости са изцяло с препоръчителен характер.  

Като имам предвид  качествата и приносите  на представения за разглеждане 

дисертационен труд и цялостната научна и професионална дейност на 

докторантката,  предлагам на Научното жури да гласува „за” присъждане на 

научната и образователна степен „доктор“ на Анна Александрова-Караманова.   
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