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     С Т А Н О В И Щ Е  

 За дисертационния труд на АННА АЛЕКСАНДРОВА-КАРАМАНОВА 

на тема: “ВЛИЯНИЕ НА МЕДИИТЕ ВЪРХУ ОБРАЗА ЗА СОБСТВЕНОТО ТЯЛО И 

ЛИЧНОСТНОТО МУ МОДЕРИРАНЕ ПРИ ЮНОШИ” за присъждане на 

образователната и научна степен  „ДОКТОР” 

 Изготвил становището: Доц. д-р РУМЯНА БОЖИНОВА, ръководител на 

докторантурата и член на журито за защита на дисертацията (Институт за изследване 

на населението и човека - БАН, Тел. сл. 870 32 17, 979 30 56; личен 0889 258 442) 

 

 Дисертационният труд на Анна Александрова е посветен на тема, със сериозна 

научна и практическа ценност. Тя е насочена към изучаване на актуални за 

съвременния социален контекст пътища за формиране на представа за собственото 

тяло, а именно влиянието на медиите върху този процес (фактор, с все по-определено 

значение за психологичното функциониране на индивида). В същото време, 

разработваната тема предполага разкриване на съществени предпоставки за широко 

наблюдавани днес проблеми като разстройства в храненето (анорексия, булимия), 

злоупотреба с разлчни фармакологични средства, водещи до отслабване или 

натрупване на мускулатура и др. 

 Дисертацията е представена в рамките на 215 стр., като самата разработка 

включва 187 страница.  Резултатите са илюстрирани с 36 таблици и 16 фигури. 

Цитирани са 452 източника. Трудът се състои от три глави, увод и заключение, 

литературна справка и приложение. Той е стройно и целенасочено изградена, в 

съответствие с характера на реализираното изследване. Добре е отразен цялостния 

изследователски процес - теоретичните предпоставки и постановката на изследването, 

резултатите и изводите, до които те водят, включително техния ефект  за практиката. 

  В първа глава успешно са изведени теоретичните предпоставки на изследването. 

На фона на различните теоретични перспективи за изучаване на образа за собственото 

тяло, докторантката акцентира и се обляга на социокултурната перспектива, според 

която привлекателността е културна ценност, с която са синхронизирани съответните 

индивидуални ценности, а слабото женско тяло и мъжкото с добре развита мускулатура 

са съвременния идеал на тяло. На второ място са приведени доказателства за 

медийното лансиране на идеала за тяло, както и за възможното обяснение на неговите 

психологични ефекти, съгласно теорията за социалното сравнение, за Аз-схемата, 
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култивационната, социално-когнитивната и специално теорията за Аз-

несъответствието. Изведени са и индивидуалните особености, свързани с образа за 

собственото тяло и потенциал за модериране на медийните влияния върху него.  

 Стратегията на изложението в теоретичната част води до добре формулиран 

интегративен модел на изследване. Той е насочен към разкриване влиянието на 

медиите върху образа за собственото  тяло по пътя на различни психологични канали 

на въздействие, както и към изясняване модериращата роля на базисните личностни 

особености в този процес  (Големите пет личностни фактора, перфекционизъм и обща 

самооценка). Съответно на това са изведени целта, задачите и хипотезите на 

изследването (Втора глава). От значение за ефектът на изследването е приемането на 

образа за собственото тяло като мултидеменсионален конструкт, който включва 

перцептивни и атитюдни измерения. 

 Адекватният подбор на извадката, методите и процедурите на изследване са 

съществена предпоставка за качеството на проведеното от Александрова изследване.  

 Представените във трета глава резултати успяват да изведат цялостна картина за 

връзката медия – индивид – образ за собственото тяло, с нейния многопланов характер. 

Това е реализирано на базата на  разкритите закономерности по отношение на: 1) 

Образа за собственото тяло във връзка с идеала за тяло, който имат момчетата и 

момичетата в юношеска възраст; 2) Медийното лансиране на идеал за тяло и пътищата 

за превръщането му в субективен идеал за тяло; 3) Влиянието на медиите върху образа 

за собственото тяло; 4) Личностното модериране на  медийното влияние върху образа 

за собственото тяло; 5) Поведенията насочени към промяна на тялото. Разкрити са 

множество закономерности от по-частен характер. Допълнени и доизяснени са  по-рано 

установени тенденции. Приведени са оригинални доказателства за връзката на 

медийните влияния върху образа за собственото тяло с личностните особености. 

 Специално трябва да се подчертае, че изложението е много добре структурирано, 

и издържано в съдържателно отношение. Резултатите и тяхната интерпретация 

впечатляват с точност и изчерпателност. Изведените закономерности са подходящо 

илюстрирани. Заслужава също да се отбележи, че всяко от посочените насоки на 

изследване, завършва с изводи, които са показателни за добрите аналитични 

способности на Александрова-Караманова.  

 Освен посочените по-горе достойнства заслужава да се отбележи, че 

дисертациония труд свидетелства за изключително добрата осведоменост  на 

докторантката по дискутираните проблеми, за умението й да систематизира и излага по 
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подходящ начин съответната информация. Също така много приятно впечатление 

прави добрия стил и коректен научен език, на който е написана работата. 

 Работата завършва с общи изводите, който са сериозно доказателство за научната 

и практическа  значимост на дисертационното изследване.  

 

 Приносните моменти на работата са адекватно оценени от докторантката и може 

да се приеме, че те са следните: 

 - Изведен е комплексен обяснителен модел за формирането на интегралния образ 

за собственото тяло под въздействието на медиите.  

 - Разширено е познанието за значимостта на пола, възрастта и актуалното телесно 

тегло като индивидуални фактори, предразполагащи развиването на по-негативна 

нагласа към собственото тяло под влияние на медиите.  

 - Доказана е специфичната роля на базисните личностни особености като 

модератори на медийното влияние върху образа за собственото тяло.  

 - Адаптирани за български условия с юношеска извадка са версии на метода: 

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

„Социокултурни нагласи към външния вид – ревизия 3“ (Thompson, Van den Berg, 

Roehrig, Guarda & Heinberg, 2004); Скала „Мултидименсионален перфекционизъм“ 

(Hewitt & Flett, 1991). Разработен е авторски въпросник за оценка на поведенческия 

компонент на образа за собственото тяло. 

 - Разкрито е деструктивното влияние на медиите в посока на формирането на 

общо негативна нагласа към собственото тяло и ангажирането в поведения, насочени 

към постигането на идеално тяло, което е от значение за психологичната практика 

ангажирана с превенция и консултиране в съответната област. 

 
 
Заключение 
 

 Предложеният от Анна Александрова-Караманова дисертационен труд на тема 

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

при юноши” представя автора като високо компетентен специалист в областта на 

психологията, с отлична теоретична подготовка, притежаващ умение за поставяне и 

провеждане на емпирични изследвания, с много добри аналитични способности.  

  Дисертационният труд отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и правилника за 

прилагането му. Посоченото по-горе ми дава основание с  убеденост да предложа на 

уважаемото Научно жури да гласува за присъждането на Анна Александрова-
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Караманова  на образователната и научна степен „Доктор” по направление 

„Психология”. 

 

 8.04.2013 г.                                             Доц. д-р Румяна Божинова  


