
СТАНОВИЩЕ  
 

по дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научна 
специалност 3.2. Психология (05.06.10 Социална психология) на Есма Селман Риза с научен 
ръководител доц. д-р Йоланда Зографова на тема: „Етническа идентичност и мотивация за 

нейното предаване между поколенията в съвременна България” 
 

от доц. д-р Людмила Андреева 
 
 Темата на дисертационния труд е интересна на фона на водещите се дебати за желателността 
и осъществимостта на многокултурното общество. Дисертантката се е заела да изследва мотивацията 
за предаването на етническата идентичност на следващото поколение при трите най-големи 
етнически групи в България: българи, турци и цигани, живеещи в България. Допълнителен пласт на 
изследователските ѝ дирения е и междуетническата динамика в степента на етническа идентичност 
и мотивацията за генерационното ѝ предаване.  
 Тя прави това на 152 страници, структурирани в увод, три глави, библиография от 148 
източника на български и английски език, и три приложения, съдържащи инструментариума на 
изследването.  

Г-жа Риза си поставя за цел да установи динамиката на етническата идентичност в България, 
като направи актуална социалнопсихологическа съпоставка на степента ѝ при трите най-големи 
етнически групи в големите български градове.  

Дисертантката издига няколко хипотези: (1) етническата идентичност на циганите ще е по-
изразена и с по-слаба междупоколенческа динамика в сравнение с другите две изследвани групи; (2) 
ще се наблюдава по-слаба мотивация за предаване на етническата идентичност сред по-младите 
поколения; (3) ще се наблюдава правопропорционална връзка между етническата идентичност и 
мотивацията за генерационното ѝ предаване и (4) социалната дистанция ще влияе както върху 
етническата идентичност, така и върху желанието за нейното предаване на следващото поколение.  

За да провери хипотезите си, г-жа Рица изследва типологична извадка от населението на 
страната, живеещо в големите градове – София, Варна, Пловдив и Русе. Общата съвкупност са 
пълнолетни представители на трите етнически групи. Изследвани са 315 души на възраст между 18 и 
68 години от целия образователен спектър и сравнително неравномерно разпределени по 
местоживеене.  

Използвани са три въпросника:  
1. Въпросник за измерване на степента на етническа идентичност, дело на дисертантката.  
2. Въпросник за измерване на силата на мотивацията за предаване на етническата 

идентичност на следващото поколение – адаптиран вариант на конструкта на Мишел 
Гезентсвей motivation for ethno-cultural continuity (мотивация за етнокултурна 
приемственост).  

3. Въпросник за измерване на етническа социална дистанция – адаптация на скалата на 
Емъри Богардъс.  

 
Информацията, получена от въпросниците, е допълнена с нестандартизирани интервюта, 

всъщност неформални разговори, проведени с някои представители на трите етнически групи, за да 
се изгради по-цялостна картина на явлението във вида, в който е преживявано и интерпретирано от 
самите изследвани лица. 

Надеждността на използваните въпросници е много добра: коефициент алфа на Кронбах за 
тях е в диапазона от 0,65 до 0.82. Събраните данни са подложени на дисперсионен анализ, t-тестове, 
корелационен и регресионен анализ.  

Дисертантката установява, че сред българите, турците и циганите се наблюдава висока степен 
на етническа идентичност независимо от статуса или степента на модернизация на изследваните 
лица. Потвърждава се тенденцията към засилване на възприятията за етническа принадлежност. Има 
известна възрастова динамика, но мотивацията за предаването на етническата идентичност е 
постоянна: колкото по-силна е идентичността, толкова по-силна е и мотивацията тя да се предаде на 
следващото поколение. Съвсем очаквано се потвърждава и по-голямата социална дистанция между 



българите и циганите, а циганите и българите са равноотдалечени от българските турци. Оттук и 
логичният резултат, че турците и циганите са по-склонни да се сближават, отколкото българите.  

На фона на тези резултати е интересно какво е информираното мнение на г-жа Риза по 
отношение на паралелите или разликите в динамиката на етническата идентичност и желанието тя 
да се предава на следващото поколение между турците, живеещи в България, и турците, живеещи в 
Турция. Смята ли г-жа Риза, че има основания да се очакват някакви различия по тези конструкти и по 
социалната дистанция между родените в Турция и преселниците там (например от България)?  

Основните положителни характеристики на предложения за обсъждане дисертационен труд 
са: 

1. Избраната тема е интересна в светлината на актуалните събития в Европа и в САЩ.  
2. Целите и хипотезите на изследването са ясно формулирани и обосновани.  
3. Направен е подробен литературен обзор на научното мислене, имащо отношение по 

изследваната тема.  
4. Конструиран е собствен инструментариум и са модифицирани съществуващи скали за 

използване в проведеното емпирично изследване.  
5. Резултатите от изследването са релевантни на социалната практика и биха помогнали за 

информирането на разработването на програми и политики за изграждане на 
надетническа идентичност на гражданите на България.  

 
В заключение бих искала да подчертая актуалността на предложения дисертационен труд. 

Проведеното изследване и анализът на резултатите от него показват, че г-жа Есма Селман Риза 
притежава теоретични познания и опит в събирането на емпирични данни. Целите и задачите, които 
си е поставила, са изпълнени. Тя въвежда обещаващо равнище на анализ на етническата 
идентичност и мотивацията за нейното предаване на следващите поколения. Трудът отговаря на 
изискванията за присъждане на образователната и научна степен „доктор”.  

Въз основа на тези съображения като член на научното жури предлагам на г-жа Есма Риза да 
бъде присъдена степента „доктор”.  
 
15.03.2013 г.  
София       Изготвила становището:  
 
 
           (Л. Андреева)  
 


