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навлезе в интимното ядро на човешката душевност и оттам да се разгадаят проблемите и 

парадоксите на политиката като произтичащи от психологическата същност на човешкото 

мислене. 

В първата глава на монографията този подход се простира върху необяснимата 

симбиоза на ляво и дясно, на либерализъм и консерватизъм в мисленето и поведението на едни 

и същи индивиди. Или както авторката ги нарича – „тези категории не са напълно 

ортогонални”. В комплексното и многомерното сканиране на личността тук се привличат 

доминантност, социални и икономически ориентации, политики, идеологии, култура, традиции 

и пр. В изследователската част на тази глава съдържанието на категориите „ляво”, „дясно”, 

„център” се подлага на емпирично профилиране в българската популация. Оценява се смисъла 

на консерватизма като психологическа защита срещу несигурността. Изследват се два подхода 

отгоре-надолу и отдолу-нагоре при изграждането на дискурсивната надстройка. В 

психологически план се анализира влиянието на епистемологични, екзистенциални и 

релационни мотив в изграждането на идеологията и съпътстващите я компоненти на 

суперструктурата. Приносът на тази част е в емпиричната картина, която тя създава за 

българската популация в контекста на модела „отдолу-нагоре”. 

Втората глава се спира на връзката между ценностите на културата и идеологията. Тук 

от първостепенно значение е икономическото състояние на разглежданото общество и 

институциите, които това състояние създава. А като следствие и промяната, която идеологиите 

лансират като легитимна в сферата на ценностите, нагласите, културата. Отново се подчертава 

значението на психологическите фактори – в случая „когнитивния дисонанс”. Емпиричното 

изследване в тази част се спира на връзката между ценности и взимане на решение, 

политическото самоопределяне и консерватизма. Отчита се резултатът, че ценностите на 

обществото у нас не формират агресивно отношение към групи с второстепенно значение в 

обществото и имат силна отрицателна връзка с авторитарното подчинение и конвенционализма. 

За целите на изследването е използвана ценностната класификация на Шалом Шварц. Прави се 

важна констатация за българската популация – доближаване до егалитарния консерватизъм. 

Откриват се различия в този тренд  следствие на възраст, образование, пол, авторитарно 

подчинение и конвенционализъм. 

В трета глава вниманието се насочва към идеологическите предпочитания на личността 

в зависимост от нейния психологически профил. За целите на своето изследване авторката 

разглежда личността като агрегат от установени черти (Олпорт и др.), които надеждно се 

регистрират посредством „прилагателни”  (Олпорт, Кетл, Айзенк и др.). Дискутират се 

авторитарни, демократични, толерантни диспозиции. Особено внимание се обръща на 

авторитаризма в неговите две редакции – на Адорно и на Алтемаер. Подчертава се значението 



на информацията и на актуалните политически събития за политическите решения и поведение 

на индивида. Търсят се фундаментални, устойчиви модели на човешкото поведение.  

В самото изследването на различни етнически групи в България е използвана преработен 

вариант на скалата на Алтемаер за „Десен авторитаризъм”. Всички групи – българи, турци, 

роми – показват стойности за авторитаризъм, които са по-високи от средните. Отбелязва се 

връзка на авторитаризма с етнос, политическо самоопределение, възраст, пол. Тук искам да 

изразя известно съмнение по отношение на връзката, която авторката дефинира като „влияние 

на политическото самоопределение и гласуването на избори върху авторитаризма” (стр. 132-

133). Но мисля, че тук става дума повече за недоглеждане при изказа, отколкото за 

свръхинтерпретация. 

Към този комплексен поглед върху авторитаризма в разглежданата тук трета глава се 

добавя и възгледът на Стенър за изследването му чрез „отговори за ценност”. Обогатява се и с 

модела на „груповата кохезия” на Дукит. 

Освен с авторитаризма, идеологическата ориентация се свързва и със „социалната 

доминантност”, която в крайна сметка опира до социалната йерархия: възрастова, полова, на 

арбитражните мрежи. И не на последно място до етническа дискриминация. В цитираното 

изследване се констатира, че всички стойности за българската извадка са под средното 

равнище. 

Тази изобилстваща на подходи част включва и измерване на самооценката със скалата на 

Розенберг. Най-общият резултат от използването на този метод е, че няма връзка между 

самооценка и консерватизъм. 

В крайна сметка в тази глава авторката ни представя богато множество емпирично 

изведени закономерности за връзката на личностните характеристики с политическото 

поведение в условията на съвременна България. 

  Четвъртата глава на монографията продължава пътя, следван в трета глава – търсене 

на връзката на личността, оценявана чрез комплексна типология, и политическото поведение. 

Конкретно става дума за връзката на личностните типове, оценявани по Майерс-Бригс 

типологичния индикатор” и ориентацията към конкретна идеология. В резултат изследването 

проследява връзките между определени психологически типове с ориентацията на индивидите 

център, ляво, дясно, както и с консерватизма и с авторитаризма.  

В заключение, може да се каже, че в разглежданата по-горе монография, авторката 

постига напълно декларираната от нея цел – да сведе мащабни политически категории като 

идеологии, авторитаризъм, консерватизъм и пр. до психологически характеристики на 

личността и с това да даде ”атомарна” и „молекулярна” обосновка на политическия „макро-



 

 

организъм”. В този смисъл монографията заслужава признание не само като конкретна 

евристика, но и като модел за политическа психология. 

Към монографията могат да се присъединят още 9 статии, които в различни 

хронологически моменти разработва някои от включените в нея теми. 

 

Друго магистрално направление в научно-изследователските трудове на доцент 

Христова, в което тя работи в сътрудничество – 2 статии и 5 презентации на престижни научни 

форуми – е темата за „нагласите към имигрантите” в българското общество в настоящето. За 

целта е използван стандартизиран въпросник-интервю, скалата на Богардус за социална 

дистанция, скала за регистрация афективния компонент на нагласите, оценъчна скала за 

собственото икономическо положение, самооценъчна скала за религиозност и др. Данните са 

обработени статистически, а резултатите са в рамките на очакванията: българите са с по-

позитивни нагласи към руснаците, по-негативни към арабите и най-негативни към ромите. 

Показателно е, че и турската общност демонстрира по-негативни нагласи към ромите и по-

позитивни към арабите. 

Естествено продължение на тази тема е изследването на влиянието десните авторитарни 

нагласи, ориентацията към социална доминантност и субективно приетият икономически 

статус върху социалната дистанция към имигрантите – руснаци и араби. 

Паралелно с темата за имигрантите се разгръща и темата за „междуетническите 

отношения”. Анализира се връзката между етническа самоидентификация, възприеман 

икономически статус и дискриминация върху когнитивния аспект на субективното 

благополучие. Оригинален принос към тази тема е анализът на връзката между чувството за 

колективна жертва, респективно колективна вина, и социалната дистанция – както за 

българската, така и за турската общност у нас. Това наистина е изключително интересна гледна 

точка, която не е убягнала от полезрението на изследователката и за която тя има какво да ни 

каже. 

 

Една тема, върху която авторката работи самостоятелно, се отнася до „политическото 

лидерство”. По тази тема в представената за рецензиране литература са посочени 7 

публикации. 

Опит за навлизане в темата е политическото говорене в изказванията на четирима 

български политици. Използван е честотен контент-анализ на отделни, произволно избрани 

категории, които разкриват различни аспекти от профила на тези политици. Тук може да се 

отбележи, че изследователският метод е избран подходящо, но му липсва достатъчна 



систематичност и задълбоченост при провеждането на контент-анализа, от които би постигнал 

по-отчетлива и по-многостранна диференциация. 

Опит да се преодолее тази ограниченост откриваме в статията „Подходи при изследване 

на политическото лидерство”. След като се сочат бариерите за достигане до личността на 

политическите лидери, все пак се утвърждават някои елементи на лидерския стил: интереси, 

ориентация към задачата, стратегия за управление на конфликтите, стратегия за управление на 

информацията, стратегии за справяне с връзките между партиите. 

Постепенно този подход достига до оценка важността на психологичния и 

психиатричния анализ на политически лидер, но все още не успява да излезе от репродуктивно-

описателния подход по темата. 

В обзорен план е разгледана темата за приемствеността в политическото лидерство. 

Сериозен напредъкът в търсенията на авторката бележи статията ѝ „Фактори за 

ефективност на министър-председателския лидерски стил”, т. е. до разработване на значими 

критерии за оценка ефективността на работата на министър-председателя. Използвана е 

концепцията на Бас за трансформиращия и транзакционния лидерски стил и е предложен 

операционализиран модел за оценка на политическото лидерство. След серия от стъпки и 

статистически процедури, включващи интервю за изработване на критерии, експертна оценка 

по тези критерии на министър-председателите, клъстърен анализ за извличане на 4 фактора, 

добавяне на още 5 скали, почерпени от литературата. С така получения инструмент с 20 

критерия, са оценени 17 министър-председатели от периода 1885-1946 година. На основата на 

тези резултати са очертани и специфични лидерски профили. Подходът е сериозен, 

инструментариумът е разработен професионално, резултатите са налице. 

Но доколкото политическите лидери „влизат и излизат от сцената, а партиите предлагат 

дългосрочна основа”, именно те са „от решаващо значение за процеса на вземане на решение от 

гражданите” и за формиране на общественото мнение, повлиявайки прехода от индивидуалните 

диспозиции към гражданските избори. Обсъжда се влиянието мотивацията, разсъждението, 

усилието, резултата. Дефинират се поредица от фактори, които насочват разсъжденията към 

определено крайно състояние, защитавайки идентичността на индивидите. 

Темата е разширена с проблема за приписване на отговорност в ситуации на 

корупционни скандали. Използван е контент-анализ на публикации в пресата 1996-2000 г. с цел 

да се очертаят различията им в приписването на отговорност. В контекста на двудименсиалния 

и институционален теоретичен модел оценката се прави в зависимост от приписването на 

отговорност – на най-високостоящия, колективна или лична. Резултатите доказван наличието 

на различия, т. е. на изкривявания, респективно на манипулация. 



 

 

Може да се каже, че в този раздел от творчеството на Доц. Христова преобладава 

обзорния подход. Но в статиите, посветени на „ търсене на критерии за оценка ефективността 

на работата на министър-председателя” и на "приписването на отговорност в ситуации на 

корупционни скандали”, тези обзори стават основа за евристични емпирични резултати. 

 

Четвъртото направление в изследователския интерес на доц. Христова касае категориите 

„справедливост”, „социална криза” и „тероризъм”.  

При изследването на справедливостта целта е да се „очертае когнитивната структура на 

справедливостта и на основни нагласи към нея”. Използван е контент-анализ на асоциациите от 

асоциативен експеримент като средство за очертаване обществения речник на справедливостта. 

Резултатите са сравнени с изследване на същата тема на проф. Герганов от 1984 г. Резултатът 

показва промяна на структурата на понятието в общественото съзнание в резултат на 

променената обществено-политическа ситуация. 

На темата за справедливостта са посветени още 2 статии, които третират: различията в 

асоциативното съдържание между българи, български турци и роми; диференцирани са 

качествата на извършителя на справедливия акт и мотивите, които провокират поведението, 

възприемано като справедливо. 

Контрастно на темата за справедливостта стои темата за социалните кризи. На нея са 

посветени 2 статии. Целта на изследванията са същите както при справедливостта, както и 

използваните методи – да се разкрие субективното съдържание на понятието „социална криза” 

посредством контент-анализ на свободно генерирани асоциации. В първата статия се 

констатира, че терминът „социална криза” е абстрактно, понятийно обобщение на понятието 

„обществена проблем”. Във втората се наблюдава задълбочаване на навлизането в 

проблематиката. Разгледани са „съвременните подходи в изучаването на политическите кризи”. 

Обсъдени са пет основни такива: „прогнозиране на поведение, предпоставящо и съпътстващо 

криза”, „подход на профилите”, „подход на проследяването”, „когнитивно-институционален 

подход”, „политическа комплексност””.  

Тук  искам да отбележа една позитивна тенденция, която се наблюдава в работата на 

изследователката: най-напред да навлиза в дадена тема предпазливо, понятийно, после да 

задълбочава информацията по посока на изследователски подходи и накрая да върви към 

разработване на методики за конкретни емпирични изследвания, с които да реализира 

евристичен емпиричен принос. С други думи у читателя вече има създадено очакване за още по 

темата „социални кризи”… 

Към този сектор в изследователската проблематика, с която се занимава доц. Христова, 

могат да се отнесат и изследванията върху „тероризма” – 3 материала. В рамките на 



международен кроскултурален проект се разгръща мащабно изследване с помощта на контент-

анализ на уводните статии на редица ежедневници в едногодишен период по повод събитията 

от 11 Септември 2001 година. Изследването се спира на „брой уводни статии”, „литературен 

жанр и стил”, „фигури на речта” (метафори), „структура на темите”, „исторически препратки”. 

Установяват се: 3 типа подходи на медийно отразяване – „рефлективен”, „предписващ” и 

„дескриптивен”; 8 области на метафори; 5 базисни теми, потопени в контекста на „време и 

история”. Без да се заявява като такъв, методът до голяма степен се вписва в дискурс-анализа. 

Изследването е наистина впечатляващи и може да му се пожелае само още задълбочаване по 

посока на социалната интерпретация.  

И в трите изследователски области, споменати по-горе, към проблематиката е подходено 

отговорно, с разбиране и компетентно, в резултат на което се достига да евристични и полезни 

за практиката на агитцията, политическото говорене и масмедиите резултати. 

 

В самостоятелно, пето направление са обособени публикациите, които имат 

практически-приложна ориентация. 

Първостепенен по важност в това направление е стресът и стратегиите за справяне с 

него. Дискутират се проблемно ориентираната и емоционално ориентираната коопинг стратегия 

(Лацарус) , преживелищната система и „рационалната система” (Епщайн). Анализира се 

връзката между възприемания стрес и стратегиите за справяне с него, измерени с „Въпросника 

за конструктивно мислене”, която мери индивидуалните разлики в интелигентността на 

преживелищната система. Резултатите показват, че колкото са по-високи стойностите на 

конструктивното мислене, толкова са по-ниски нивата на възприемания стрес – важен резултат 

с диагностично приложение. 

Други прагматични аспекти в представените за рецензиране материали са посветени на 

„медиацията”, „взимането на решение”, „използване на психологичните типове по Майер-Бригс 

за намиране баланс между личния и професионлния живот”, „публичния образ на жените като 

мениджъри”.  

Със значителен евристичен принос тук изпъква изследването, посветено на 

обществените нагласи към жените-мениджъри. Правят впечатление два извода: оценката на 

стереотипите за жените-мениджъри е по-висока от тази за мъжете-мениджъри; съществува 

положителна нагласа към способностите на жените на отговорни позиции; публичното мнение 

за жените-мениджъри не е причина за тяхното сравнително слабо присъствие на мениджърски 

позиции – 27,09% жени, срещу 72,91% мъже-мениджъри. Остава загадката „защо?”,  отговорът 

на която, на мен ми се струва, може да бъде потърсен в разпределението на изследваните лица в 



 

 

извадката по образование – висшисти 69,2% срещу 30,8% с гимназиално образование. Но той 

сигурно ще зависи и от нейната представителност, което тук не е постигнато. 

Сборникът с практическа ориентация „Практически наръчник за психологична 

интервенция и превенция на конфликти при съчетаване на семейния и професионалния живот” 

тук няма да бъде рецензирана по две съображения: първо, не е представена сред публикациите 

и второ, участието на кандидатката е ограничено – съставителство и главен редактор.  

 

Относно посочените в авторската справка приноси, считам, че те са очертани 

достоверно, отговарят на представените за рецензиране материали и съответстват напълно на 

изтъкнатите от мен в настоящата рецензия достойнства. 

 

Някои бележки за подобрения на иначе отлично разработените научни трудове: 

Бих препоръчал по прецизно обосноваване на посоката на взаимовръзките при 

интерпретацията на статистическите резултати (Монография: стр. 132-133, 154). 

Прави впечатление и следният дисбаланс – общият брой на чуждестранните автори само 

в една от четирите библиографии в монографията е към 218, докато българските източници са 

сведени до 3 (единият от които е самата авторка). Същевременно в останалите ѝ публикации 

съавторите ѝ са поне 9. Тук не броя българските политически психолози, които не влизат нито 

в едната, нито в другата група – нито цитирани, нито съавтори. Въпросът ми е: „Наистина ли те 

нямат допирни точки с изложената в настоящия труд проблематика?”. 

 

Мога да кажа, че в процеса на задълбочения анализ на трудовете, научния принос, 

преподавателската, изследователската и обществената дейност, кандидатката спечели моето 

доверие и академичната ми подкрепа, поради което препоръчвам на уважаемото жури да 

гласуват за присъждане на академичната длъжност „професор” на доц. д-р Антоанета Русинова-

Христова. 

 

 

 

25. 05. 2016 г.     Рецензент: 

гр. София       проф. дпсн Сава Джонев 
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