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образователната и научна степен „доктор" 

 

I. ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД – МОНОГРАФИЯ 

 
Александрова-Караманова, А. (2019). Външният вид при младите хора: между 

здравето и успеха. София: ДиоМира, 587 стр. ISBN: 978-954-2977-60-5 (print), 978-

954-2977-61-2 (pdf). 

 
В монографията са представени три актуални научни изследвания, осъществени в 

периода 2013-2019 г., проучващи с помощта на качествени и количествени методи 

външния вид като сложен и многоизмерен феномен в юношеска и младежка възраст.  

В първа глава е направен теоретичен анализ на конструкта външен вид и неговите 

ефекти върху био-психо-социалното функциониране на човека. Конструктът външен 

вид е анализиран във връзка с: 1) основни Аз-процеси (като част от Аз-концепцията; 

като детерминиран от оценката за несъответствие между реално и идеално Аз; като 

определящ в голяма степен общата самооценка и себеприемане; като част от грижата за 

себе си) и личностни черти (големите пет фактора); 2) социокултурната теория за 

външния вид,  или детерминирането на субективното възприемане и преживяване на 

външния вид от доминиращите социокултурни стандарти за красота (комуникирани от 

медии, семейство и връстници) чрез процесите на интернализация, моделиране и 

социално сравнение, което е свързано с неудовлетвореност от външния вид, рисково 

поведение и влошено психологично функциониране; 3) развитийните процеси, 

протичащи в юношеска и младежка възраст (възрастта на възникваща зрелост според 

теорията на Дж. Арнет: 18-29 г.), които предопределят повишена значимост на тялото и 

външния вид в тези развитийни периоди. Проследени са ефектите от негативните 

възприятия, мисли и емоции за собственото тяло и външен вид върху физическото и 

психичното здраве посредством анализ на: 1) нездравословни здравни поведения 

(спазване на диета и рискови практики за контрол на теглото, прекомерни физически 

упражнения, употреба на анаболни стероиди) и специфичните мотиви за ангажиране в 

тези поведения; 2) преживяна виктимизация заради външния вид; 3) клинични 

психични разстройства, свързани с тялото и външния вид (хранителни разстройства, 

телесно дисморфно разстройство и мускулна дисморфия); 4) методи за декориране на 

външния вид и предприемане на козметична хирургия. Проследени са позитивните и 

негативни ефекти от възприемането на индивидите от другите като физически 

привлекателни върху техните приятелски и романтични взаимоотношения, върху 

академичния и професионалния им успех. 
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Втора глава представя две емпирични изследвания на външния вид при младите 

хора, основаващи се на качествения индуктивен подход за събиране и анализ на данни, 

при който посоката на анализа върви от частното към общото: посредством задълбочен 

анализ на поредица от частни случаи се извличат общи тенденции и закономерности, 

валидни за групата. Основна цел на индуктивния подход е да разработи модел или 

теория за подлежащата структура на преживяванията или процесите, които са очевидни 

в текстовите данни. Изследване едно проучва външния вид на 30 младежи във възрастта 

на възникваща зрелост (15 мъже и 15 жени), прилагайки смесен качествено-

количествен подход. Основният, доминиращ метод е качественият (дълбинно полу-

структурирано интервю), което е допълнено с количествен елемент – структуриран 

въпросник, включващ стандартизирани методики за оценка на аспекти на външния вид 

и за оценка на личността. Целта на изследването е да се проучи в дълбочина външният 

вид при младите хора като сложен и многоизмерен феномен, поставен в контекста на 

цялостния био-психо-социален свят на личността (с акцент върху психосоциалните и 

социокултурните аспекти), чрез анализиране на мненията и нагласите, а също и на 

лично преживения опит на участниците. Изследване две представлява изследване на 

случай (case study), основаващо се също на дълбинно полу-структурирано интервю и 

структуриран въпросник. Специално поканеният участник е българската Ким 

Кардашиян (телевизионен журналист, учила и живяла дълго време в САЩ), която има 

специфичен опит в областта на външния вид: участие в телевизионно риалити шоу за 

пълна промяна на външния вид с копиране на външния вид на любима звезда-идол; 

значителен брой козметични процедури за подобряване на външния вид; значение на 

външния вид за професионалния успех на лицата от телевизията; пребиваване в чужда 

култура, в голяма степен ориентирана към външния вид и неговото подобряване. 

Данните са анализирани посредством тематичен анализ и интерпретативен 

феноменологичен анализ и резултатите от двете изследвания са интегрирани. На 

основата им индуктивно е генериран многомерен концептуален модел на външния вид 

при младите хора. Идентифицирани са осем супер-теми (измерения), отразяващи 

основните области (домейни) на био-психо-социалното функциониране на човека, в 

които според младите хора външният вид е от съществено значение: културно, 

междуличностно, професионално, измерение здравно поведение, интервенционно 

измерение (козметична хирургия), декоративно, физическо (биологично) и личностно 

измерение. На по-високо теоретично ниво неговите осем измерения функционират на 

четири нива: на нивото на културата и на социално ниво (отразяващи обкръжаващата 

среда на човека), на интра-индивидуално ниво (отразяващо биологичното и 

психологичното функциониране на отделния индивид) и на поведенческо ниво 

(отразяващо начина, по който индивидът взаимодейства с обкръжаващата го среда). В 

съответствие с общата теоретична рамка на био-психо-социалния модел, 

идентифицираните теми и супер-теми отразяват проявяването в човешкия опит, 

свързан с външния вид, на сложното взаимодействие на биологични фактори 

(генетично унаследяване, физическо здраве, биологични процеси на развитие и 

остаряване, физически характеристики/анатомия и физиология на човешкото тяло, 

медицински технологии за промяна на външния вид), психологически фактори 

(значимост на външния вид за Аз-концепцията, Аз-перцепции, самооценка, 

себеприемане на външния вид, свързано с външния вид здравно поведение, нагласи, 

мотивация, личностни характеристики, задачи на развитието), социални фактори 

(семейство, приятели, романтичен партньор, позитивни и негативни основани на 

външния вид възприятия и взаимодействия, професионална сфера и работна среда) и 

културни (макросоциални) фактори (културни идеали за външен вид, пребиваване в 

различни култури). Полът е от ключово значение в културното измерение, измерение 
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здравно поведение, декоративно измерение и интервенционно измерение. 

Специфичните задачи на развитието във възникваща зрелост оказват значимо влияние в 

областите на личностното, междуличностното, професионалното, културното, 

декоративното, интервенционното измерение и измерение здравно поведение. 

Трета глава представя резултати от проведено количествено изследване с 

национална представителна извадка, включваща 4976 юноши на възраст 11, 13 и 15 г. 

(част от международното сравнително изследване „Поведение и здраве при деца в 

училищна възраст (HBSC) 2013/2014 г. Целта на изследването е да проучи в дълбочина 

външния вид при юношите и неговото влияние върху здравето и психичното 

благополучие, социалния успех и успеха в училище, като проследи половата специфика 

в изследваните феномени. Резултатите потвърждават теоретичните очаквания за 

широко разпространение сред юношите на негативни свързани с външния вид явления 

като неудовлетвореност от теглото и от цялостния външен вид, негативни чувства и 

нагласи към тялото и външния вид, (рискови) практики за контрол на теглото. Тези 

негативни тенденции са по-силно изразени при момичетата; и при двата пола има 

тенденция за влошаване с възрастта. Установява се значимо директно влияние на 

измеренията на външния вид върху редица индикатори на физическото и психичното 

здраве и благополучие на българските юноши като самооценено общо здраве, 

удовлетвореност от живота, психично благополучие, психосоматични оплаквания, риск 

от емоционални и поведенчески проблеми. Разкрива се също наличието на влияние в 

по-ниска степен върху качеството на междуличностните взаимоотношения на юношите 

с техните приятели, връстници, учители (наличие на приятели и контакти с приятели 

извън училище, харесване от връстниците, приемане от съучениците и учителите, 

тормоз в училище и кибертормоз), върху качеството на отношенията им с 

романтичен/сексуален партньор (наличие на романтична връзка и на сексуални 

контакти) и върху успеха им в училище (академично представяне и удовлетвореност от 

училището). При много от изследваните зависимости се установява определена полова 

специфика (напр. спазването на диета е фактор с голямо значение за здравето и 

благополучието, междуличностния успех и успеха в училище при момичетата, но има 

ограничена роля при момчетата). 

Получените резултати имат значение както за увеличаването на научното знание 

по отношение на външния вид и неговите ефекти, така и за приложни области като: 1) 

регулиране и регламентиране на медийните послания, свързани с идеалното тяло и 

външен вид и методите за тяхната промяна, особено отправените към юношеска и 

младежка аудитория; 2) разработване на интервенции за формиране и утвърждаване на 

позитивен и здравословен образ за тялото и външния вид и превенция на дисфункции и 

клинични свързани с външния вид разстройства в образователната система и в 

общественото здраве; 3) индивидуална и групова консултативна и клинична 

психологическа практика, свързана с проблемите на тялото и външния вид; 4) 

повишаване на информираността на обществото за свързаните със здравето и 

благополучието аспекти на външния вид. 
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II. СТУДИИ, ПУБЛИКУВАНИ В НАУЧНИ ИЗДАНИЯ, РЕФЕРИРАНИ И 

ИНДЕКСИРАНИ В СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ БАЗИ ДАННИ С НАУЧНА 

ИНФОРМАЦИЯ (ПОКАЗАТЕЛ 8) 

 
1. Alexandrova-Karamanova, A., Todorova, I., Montgomery, A., Panagopoulou, E., 

Costa, P., Baban, A., Davas, A., Milosevic, M., Mijakoski, D. (2016). Burnout and 

health behaviors in health professionals from seven European countries. 

International Archives of Occupational and Environmental Health, 89 (7), 1059-

1075. Springer, ISSN 0340-0131 (Print), ISSN 1432-1246 (Online). DOI: 

10.1007/s00420-016-1143-5. 

 
Objectives. Within an underlying health-impairing process (as described in the Job 

Demands-Resources Model), work stressors exhaust employees’ mental and physical 

resources and lead to exhaustion/burnout and to health problems, with health-impairing 

behaviors being one of the potential mechanisms, linking burnout to ill health (It has been 

proposed that health-impairing behaviors might function as a coping strategy for relieving 

distress in the short term.) The study aims to explore the associations between burnout and 

fast food consumption, exercise, alcohol consumption and painkiller use in a multinational 

sample of 2623 doctors, nurses and residents from Greece, Portugal, Bulgaria, Romania, 

Turkey, Croatia and Macedonia, adopting a cross-national approach. 

Methods. Data are part of the international cross-sectional quantitative ORCAB 

survey. The measures included the Maslach Burnout Inventory and the Health Behaviors 

Questionnaire. 

Results. Burnout was significantly positively associated with higher fast food 

consumption, infrequent exercise, higher alcohol consumption and more frequent painkiller 

use in the full sample, and these associations remained significant after the inclusion of 

individual differences factors (age, gender, staff position and unit tenure) and country of 

residence. Cross-national comparisons showed significant differences in burnout and health 

behaviors, and some differences in the statistical significance and magnitude (but not the 

direction) of the associations between them. Health professionals from Turkey, Greece and 

Bulgaria reported the most unfavorable experiences. The country from which the participants 

came from was the most important determinant of fast food consumption, and individual 

factors were the most important determinant of alcohol consumption. 

Conclusions. Burnout and risk health behaviors among health professionals are 

important both in the context of health professionals’ health and well-being and as factors 

contributing to medical errors and inadequate patient safety. Organizational interventions 

should incorporate early identification of such behaviors together with programs promoting 

health and aimed at the reduction of burnout and work-related stress. 

 

 

2. Todorova, I., Alexandrova-Karamanova, A., Panayotova, Y., Dimitrova, E., & 

Kotzeva, T. (2014). Managing uncertainty: Healthcare professionals’ meanings 

regarding the HPV vaccine. International Journal of Behavioral Medicine, 21, 29-

36. Springer, ISSN 1070-5503 (Print), ISSN 1532-7558 (Online). DOI: 

10.1007/s12529-013-9343-9. 

 
Background. New preventive technologies such as vaccines offer insight into 

psychological, social, and cultural landscapes. Providers have a key role in parents' decisions 
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for vaccinating their children. Yet, perspectives from providers regarding the human 

papillomavirus (HPV) vaccine, or vaccination in general, are rarely sought. 

Purpose. Our objective in this paper is to understand how the HPV vaccine is 

perceived by health care providers and the multiple contextual meanings it elicits. 

Methods. We conducted interviews with 20 health care professionals in Bulgaria about 

their attitudes and practices related to HPV vaccination and their recommendations for 

policies. The verbatim-transcribed interviews were analyzed through narrative analysis, with a 

special focus on language. 

Results. We illustrate providers' contradictory and contextualized constructions of the 

vaccine and the narrative strategies they use to manage any uncertainty it elicits. These 

include being advocates and missionaries for preventive health, showing shaken certainty 

(“yes, but…”) related to their role as parents and to their concerns about vaccine effectiveness 

and pharmaceutical company interests, confirming their trust in the medical profession and 

professional organizations, challenging patients' concerns with rational explanations, 

normalizing the risk of medical innovations, and avoiding the sexual nature of HPV 

transmission. 

Conclusions. The introduction of a vaccine to prevent HPV infection, and by 

implication, possibly cervical and other cancers, created hope, and at the same time, 

intensified confusion and uncertainty. Providers have been frustrated for years with the rising 

mortality from cervical cancer in Bulgaria, and their perceived powerlessness in affecting this. 

HPV vaccination, on the other hand, seems relatively simple and “taming uncertainty” 

positions them as instrumental in limiting (or even eliminating) morbidity and mortality in 

future generations. 

 

 

3. Александрова-Караманова, А. (2018). Мотиви за свързани с външния вид 

поведения при млади мъже с различен статус на телесното тегло: 

качествено изследване. Psychological Thought, 11 (2), 75-93. PsychOpen, ISSN 

2193-7281(Online). DOI: 10.5964/psyct.v11i2.269. 

 
В западната култура идеалното мъжко тяло има умерено или силно развита 

мускулатура и малко телесни мазнини. Неудовлетвореността от теглото и 

мускулатурата са широко разпространени и са свързани с влошено психично здраве и 

със здравословни и рискови поведения за подобряване на външния вид. Редица 

изследвания проучват мотивацията на младите мъже за ангажиране в подобни 

поведения, като идентифицират множество разнообразни мотиви, свързани или 

несвързани с външния вид. 

Целта на изследването е да идентифицира и опише различните мотиви за 

ангажиране в основни свързани с външния вид поведения (хранене, физическа 

активност, прием на хранителни добавки и анаболни стероиди), като се основава на 

опита и преживяванията на млади мъже във възникваща зрелост (18-29 г.) с различен 

статус на телесното тегло, и на наблюденията на млади жени върху техни близки и 

познати мъже в същата възраст. Проведени са 15 дълбинни полу-структурирани 

интервюта с мъже и 15 с жени, анализирани чрез тематичен анализ и интерпретативен 

феноменологичен анализ. Седем от петнадесетте млади мъже са с наднормено тегло 

или затлъстяване, като този статус на телесното тегло оказва значимо влияние върху 

съдържанието на мотивите за свързаните с външния вид поведения. Идентифицирани 

са девет мотива: да бъдеш с нормално тегло (по-слаб или по-едър, в зависимост от 

актуалния статус на телесното тегло); да не ти се подиграват другите; да имаш 

красиво/мускулесто тяло (стегнато, спортно тяло, или добре развито, мускулесто тяло); 

https://doi.org/10.5964/psyct.v11i2.269
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за здраве; за да се чувстваш добре; за висока самооценка; за да те харесват момичетата; 

за да можеш да победиш във физически сблъсък (включва да бъдеш физически силен и 

да предизвикваш уважение/респект у другите мъже); за (професионално) развитие в 

спорта. Първите пет мотива са свързани с поведенията на хранене (специален 

хранителен режим/диета) и с поведенията на физическа активност (спорт, физически 

упражнения, фитнес), а мотивът да имаш красиво/мускулесто тяло – и с прекомерни 

физически тренировки, прием на хранителни добавки и анаболни стероиди. Останалите  

мотиви са свързани с поведенията спорт, фитнес, прекомерни физически тренировки, 

прием на хранителни добавки и анаболни стероиди. Първите два мотива се отнасят до 

лицата със свръхтегло, третият – почти изцяло до мъжете с нормално тегло. Мотивите 

за здраве и да се чувстваш добре са сред най-универсалните (значими при всички 

статуси на телесното тегло). Последните 4 мотива могат да бъдат отнесени най-вече 

към нормалното тегло и добре развитата мускулатура. Знанието, че определени мотиви 

в по-голяма степен са свързани с вероятността за рискови поведения и с мускулна 

дисморфия, предпоставя повишено внимание към юношите и младите мъже, за които 

тези мотиви са водещи, и дава възможност за ранно идентифициране на потенциални 

проблеми.  

 

 

4. Папазова, Е., & Александрова-Караманова, А. (2019). Ригидно осмисляне и 

психично здраве във възникваща зрелост. Psychological Thought, 12 (1), 12-

29. PsychOpen, ISSN 2193-7281 (Online). DOI: 10.5964/psyct.v12i1.3. 

 
Според теорията на Дж. Арнет в рамките на младежката възраст се откроява нов 

възрастов период, обхващащ годините между 18 и 29 г., който той нарича възникваща 

зрелост. Възникващата зрелост притежава пет отличителни характеристики: възраст на 

изследване на идентичността, възраст на нестабилност, възраст на фокусиране върху 

себе си, възраст на чувство за „помежду“, и възраст на възможности. Характерните за 

периода ролево експериментиране и липса на стабилни избори са свързани с по-високи 

равнища на тревожност и депресия. Предвид големите настъпващи промени глобалната 

самооценка е вероятно също да претърпи промени. Двата типа себерефлексия 

проактивно осмисляне (с удоволствие анализира себе си) и ригидно осмисляне (не е в 

състояние да престане да мисли за себе си) са свързани с някои от дименсиите на 

възникващата зрелост, както и с депресията. 

Целта на изследването е да се проучат взаимовръзките между дименсиите на 

възникващата зрелост и самооценката, депресията и тревожността, както и медииращия 

ефект на себерефлексията между тях. Участници са 202 изследвани лица на възраст 17-

30 години. Използваните методи включват Въпросник за измерване на дименсиите на 

възникващата зрелост (IDEA), Въпросник за проактивно-ригидно осмисляне (RRQ), 

Скала на Розенберг за измерване на общата самооценка (RSEI), Кратка скала за 

депресия на Центъра за епидемиологични изследвания (CES‐D 10), Ревизиран 

контролен лист за оценка на психологична симптоматика (Symptom Checklist 90 – R). 

Според получените резултати, жените се отличават с по-високи нива на депресия, 

ригидно и проактивно осмисляне от мъжете. Разкриват се значими ниски до умерени 

корелации между Изследване на идентичността, ригидно и проактивно осмисляне и 

депресия. Експериментирането/възможностите корелират с проактивното осмисляне, 

Негативността/нестабилността с ригидното осмисляне, депресията и тревожността. 

Изследването на идентичността, Негативност/ нестабилност и Фокусиране върху себе 

си са значими предиктори относно равнището на депресия, а значими предиктори за 

равнището на тревожност във възникваща зрелост са дименсиите Негативност/ 

https://doi.org/10.5964/psyct.v12i1.3


7 
 

нестабилност и Експериментиране/възможности. Ригидното осмисляне има значим 

индиректни ефекти по отношение на самооценката, депресията и тревожността, като 

значими независими предиктори са дименсиите на възникващата зрелост Изследване на 

идентичността, Негативност/Нестабилност (като се изключи по отношение на 

тревожността) и Чувство за „помежду“. Минимизирането на ригидните и стимулиране 

на проактивните модели на себерефлексия могат да бъдат успешни механизми за 

намаляване на тревожността и депресията във възникваща зрелост. 

 

 

5. Папазова, Е., & Александрова-Караманова, А. (2018). Дименсии на 

възникващата зрелост и дистрес на идентичността. Psychological Thought, 11 

(2), 122-137. PsychOpen, ISSN 2193-7281 (Online). DOI: 10.5964/psyct.v11i2.280. 

 
Възникващата зрелост се характеризира с високи нива на изследване на много 

възможности, както и с високи нива на възприемана несигурност и нестабилност. 

Отрицателните емоции, чувството на тревожност и дискомфорт и дезадаптивното 

поведение могат да доведат до специална форма на дистрес на идентичността във 

възникваща зрелост, произтичащи от прекомерна и/или продължителна несигурност и 

от възприемането, че индивидът не е в състояние да  интегрира различни свои аспекти 

в последователна и кохерентна себеопределеност. Целта на изследването е да проследи 

и анализира взаимовръзките между дименсиите на възникващата зрелост и дистреса на 

идентичността, като проучи и медииращата роля на себерефлексията (проактивно и 

ригидно осмисляне) във връзката между характеристиките на възникваща зрелост и 

общото ниво на дискомфорт и между дименсиите на възникваща зрелост и 

продължителността на преживяван дистрес. Участници са  202 изследвани лица на 

възраст 17-30 години. Използвани са Въпросник за измерване на дименсиите на 

възникващата зрелост (IDEA), Скала за измерване на дистреса, свързан с идентичността 

(IDM) и Въпросник за проактивно-ригидно осмисляне (RRQ).  

Според получените резултати възникващите възрастни в България са 

приоритетно ангажирани със себе си, а не със другите, търсят себе си в сферите на 

любовта и работата, и експериментират с възможности. Наблюдават се полови, 

възрастови и различия в зависимост от професионалното направление на студентите: 

жените изразяват по-силна тенденция към изследване на идентичността си от мъжете; 

24-30 годишните са по-силно фокусирани върху другите, а 17-23 годишните имат по-

силна ориентация към изследване и възможности и по-силно усещане за „помежду“; 

студентите от направление хуманитарни науки имат по-силно изразено изследване на 

идентичността от студентите от направление точни науки. Съществува положителна 

корелация между общото ниво на дискомфорт и негативността/ нестабилността и 

негативна корелация при кариерния избор и чувството за „помежду“ от друга страна. 

Негативността/ нестабилността е предиктор както за по-силно преживяване на общ 

дискомфорт, така и за по-продължително преживяване на дистрес на идентичността. 

Отделянето от родителите е също предиктор за преживяване на по-високо общо ниво 

на дискомфорт, а работата (паралелно с образованието) – предиктор за по-

продължителен преживяван дистрес. Ригидното осмисляне е медиатор във връзката 

между дименсията негативност/ нестабилност и продължителността на преживяван 

дистрес. 
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III.  СТУДИИ, ПУБЛИКУВАНИ В НЕРЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ С 

НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ В РЕДАКТИРАНИ 

КОЛЕКТИВНИ ТОМОВЕ (ПОКАЗАТЕЛ 9) 

 
1. Александрова-Караманова, А. (2018). Хранене, спорт, анаболни стероиди: 

свързани с външния вид поведения при мъже във възникваща зрелост. 

Българско списание по психология, 1-4, 265-288. Дружество на психолозите в 

България, ISSN 0861-7813 (print). 

 
Изискванията към идеалното мъжко тяло в западната култура са то да е с добре 

развита мускулатура и не много пълно (с малко телесни мазнини). Паралелно с това се 

наблюдава глобално увеличаване на наднорменото тегло и затлъстяването в последните 

десетилетия. На поведенческо ниво това предпоставя промяна на тялото и подобряване 

на външния вид с помощта на здравословни или рискови за здравето поведения: 

(прекомерни) физически упражнения, прилагане на специални хранителни режими (за 

увеличаване на телесната маса или за намаляване на теглото/телесните мазнини), 

приемането на хранителни добавки, спомагащи натрупването на мускулатура, и 

приемането на анаболни стероиди (днес повечето употребяващи анаболни стероиди са 

млади мъже, които не са професионални спортисти, като основната цел на употребата 

им е да подобрят външния си вид). 

Настоящото изследване проучва свързаните с външния вид поведения на млади 

мъже във възникваща зрелост (18-29 г.) чрез качествени методи. Проведени са 15 

дълбинни полу-структурирани интервюта с мъже и 15 с жени, които са анализирани 

чрез тематичен анализ и интерпретативен феноменологичен анализ. Като цяло младите 

мъже са добре информирани по отношение на това кои поведения, свързани с външния 

вид, са здравословни и кои са рискови, независимо дали става дума за редуциране на 

свръхтегло или за постигане на спортно (мускулесто) тяло в добра физическа форма 

(особено по отношение на традиционните поведения като хранене/диета и физическа 

активност/спорт). Здравословните практики силно преобладават и на поведенческо 

ниво. Същевременно младите мъже са потопени в културата на идеализирането на 

мускулестото мъжко тяло и имат доста приятели и познати, които са подвластни на 

този идеал (спазващи хранителен режим за натрупване на мускулна маса, трениращи 

прекомерно във фитнеса, приемащи хранителни добавки и анаболни стероиди). Макар 

да имат доста ясна идея за обсесиите и рисковите поведенчески практики, 

съставляващи психичното разстройство мускулна дисморфия, както и обща идея за 

вредите от употребата на анаболни стероиди, участниците не са достатъчно запознати с 

конкретните негативни последици върху физическото и психичното здраве, които носи 

тази употреба. Необходимо да се разработят подходящи образователни и превантивни 

програми за млади мъже и най-вече за юноши, за да се ограничи и предотврати ранното 

ангажиране в нездравословни практики за преследване на мускулестия идеал. 
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2. Александрова-Караманова, А. (2017). Поведенчески практики за 

намаляване на теглото при момчета и момичета в юношеска възраст: 

ефекти върху здравето и психичното благополучие. Психологични 

изследвания, 20 (3), 509-524. ИИНЧ-БАН, Департамент Психология, ISSN 

0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online). 

 
Поведенческите практики за контрол на теглото са широко разпространени сред 

юношите. Най-често прилаганите стратегии за контрол на теглото са здравословни, 

свързани със здравословно хранене и физическа активност, но нерядко присъстват и 

нездравословни, рискови поведения. Екстремните или продължителни усилия за 

редуциране на теглото са свързани със значителни рискове за физическото и 

психичното здраве на юношите. Според лонгитюдни изследвания спазването на диета и 

най-вече нездравословните практики за контрол на теглото в бъдеще довеждат до 

значително повишаване на теглото, до свръхтегло, епизоди на преяждане, екстремни 

практики за контрол на теглото и до хранителни разстройства. 

Изследването проучва въздействието на здравословни и нездравословни 

поведенчески практики за намаляване на теглото и на субективната оценка на теглото 

върху психосоматичното здраве и психичното благополучие на 3204 момчета и 

момичета на възраст 13 и 15 години, участници в националното представително 

изследване „Поведение и здраве при деца в училищна възраст“ (HBSC) 2013/2014. 

Повечето юноши са опитвали да контролират теглото си в последните 12 месеца с 

помощта на здравословни практики като физически упражнения, ядене на повече 

плодове и зеленчуци, пиене на повече вода, консумиране на по-малко сладки неща, 

мазнини, безалкохолни напитки (40-60% от момчетата и 60-80% от момичетата). 

Нездравословни поведенчески практики (пропускане на отделни хранения, 

ограничаване на диетата до една или повече хранителни групи) са прилагани от около 

20% до 46% от юношите; екстремни поведенчески практики като предизвикано 

повръщане, използване на хапчета за отслабване/слабителни, гладуване, пушене са 

прилагани от 3% до 15% от юношите. Използването на ограничаващи приема на 

енергия практики в по-голяма степен от момичетата и по-честото използване на 

физическите упражнения от момчетата са в съответствие с идеала за тяло, към който 

всеки от двата пола се стреми. При юношите, които спазват диета, се наблюдават 

повече психосоматични оплаквания, по-лошо психично благополучие, повече 

емоционални проблеми и хиперактивност. Значителна част от дисперсията на 

психичното благополучие и на психосоматичните оплаквания на юношите се обяснява 

от поведенческите практики за редуциране на теглото и субективната оценка на теглото 

(15.2% и 13.2% от дисперсията на психичното благополучие съответно при момчетата и 

момичетата, и 12.7% и 10.5% от дисперсията на психосоматичното здраве съответно 

при момчетата и момичетата). 

 

 

3. Александрова-Караманова, А. (2017). Негативни коментари и тормоз по 

отношение на тялото и външния вид: Актуални и ретроспективни 

преживявания при лица във възникваща зрелост. В: Сборник научни 

доклади от VIII Национален конгрес по психология, 3-5.11.2017 г., София 

(стр. 1002-1017), София: Продуцентски център ЛМ ЕООД.  ISBN 978-954-

91472 (print).  

 
Скорошни проучвания установяват, че тялото и външният вид са водещата 

причина за тормоз в училищна възраст. Ефектите на тормоза върху жертвата включват 
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влошено физическо (самооценено здраве, психосоматични оплаквания, проблеми със 

съня) и психично здраве (интернализиране: депресия, тревожност, ниска самооценка, 

суицидност; и екстернализиране: насилие и агресия, употреба на алкохол и наркотици, 

бягство от училище, психотични симптоми по-късно в живота). Настоящото изследване 

използва качествени методи (дълбинни полу-структурирани интервюта), за да 

анализира досегашния опит и мненията на 15 млади жени и 15 млади мъже във 

възникваща зрелост (18-29 г.) за тормоза по отношение на тялото и външния вид, 

отчитайки също баланса между негативното и позитивното отношение към 

външността. С помощта на тематичен анализ са идентифицирани четири основни теми: 

да бъдеш обект на тормоз по отношение на външния вид – лични истории; явлението 

тормоз по отношение на външния вид в училищна възраст; явлението тормоз по 

отношение на външния вид във възрастта на възникваща зрелост; позитивни коментари 

по отношение на външния вид. Обсъждат се широкото разпространение на тормоза по 

отношение на тялото и външния вид в юношеска възраст; характеристиките, ставащи 

повод за тормоз (твърде високо или твърде ниско тегло, твърде висок ръст при 

момичетата и твърде нисък ръст при момчетата, носенето на очила и кривогледството, 

облеклото, прическата, носенето на брекети) или за позитивни коментари (цялостен 

външен вид, нова дреха, прическа, добре развита мускулатура, отслабване, добре 

направен грим); тормозът по отношение на външния вид като част от психосоциалното 

развитие в училищна възраст или като нарушение на социалните норми за ненасилие и 

толерантност към различието; ефекти на тормоза върху емоциите и себеприемането на 

жертвата (негативни емоции и трудности в приемането на собственото тяло и външен 

вид такива, каквито те са); позитивните коментари за външния вид в общуването между 

половете; ефекти на позитивните коментари върху емоциите, самооценката и 

мотивацията за промяна на тялото; използвани от жертвата и нейни 

приятели/защитници стратегии за противодействие на тормоза (директно физическо 

или вербално противопоставяне на агресора или игнориране); протективни фактори 

срещу тормоза във възникваща зрелост (преобладаване на позитивните коментари; 

позитивно обсъждане на външния вид в приятелската група; категорично определяне 

на тормоза като нарушение на социалната норма). Препоръчва се отделяне на 

специално внимание на тормоза по отношение на тялото и външния вид в програмите и 

политиките за превенция на училищния тормоз и в усилията за промяна на нагласите 

по отношение на насилието и толерантността към различието. 

 

 

4. Arensman, E., Koburger, N., Larkin, C., Karwig, G., Coffey, C., Maxwell, M., 

Harris, F., Rummel-Kluge, C., van Audenhove, C., Sisask, M., Alexandrova-

Karamanova, A., Perez, V., Purebl, G., Cebria, A., Palao, D., Costa, S., Coppens, 

E., Mark, L., Ditta Toth, M., Gecheva, M., Ibelshauser, A., Gusmao, R., Hegerl, 

U. (2015). Depression awareness and self-management through the internet: An 

internationally standardised approach. JMIR Research Protocols, 4(3), e99. JMIR 

Publications, ISSN 1929-0748 (Online). DOI:10.2196/resprot.4358. 

 
Background: Depression incurs significant morbidity and confers increased risk of 

suicide. Many individuals experiencing depression remain untreated due to systemic and 

personal barriers to care. Guided Internet-based psychotherapeutic programs represent a 

promising means of overcoming such barriers and increasing the capacity for self-

management of depression. However, existing programs tend to be available only in English 

and can be expensive to access. Furthermore, despite evidence of the effectiveness of a 
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number of Internet-based programs, there is limited evidence regarding both the acceptability 

of such programs and feasibility of their use, for users and health care professionals. 

Objective: This paper will present the protocol for the development, implementation, 

and evaluation of the iFightDepression tool, an Internet-based self-management tool. This is a 

cost-free, multilingual, guided, self-management program for mild to moderate depression 

cases. 

Methods: The Preventing Depression and Improving Awareness through Networking 

in the European Union consortium undertook a comprehensive systematic review of the 

available evidence regarding computerized cognitive behavior therapy in addition to a 

consensus process involving mental health experts and service users to inform the 

development of the iFightDepression tool. The tool was implemented and evaluated for 

acceptability and feasibility of its use in a pilot phase in 5 European regions, with recruitment 

of users occurring through general practitioners and health care professionals who participated 

in a standardized training program. 

Results: Targeting mild to moderate depression, the iFightDepression tool is based on 

cognitive behavioral therapy and addresses behavioral activation (monitoring and planning 

daily activities), cognitive restructuring (identifying and challenging unhelpful thoughts), 

sleep regulation, mood monitoring, and healthy lifestyle habits. There is also a tailored 

version of the tool for young people, incorporating less formal language and additional age-

appropriate modules on relationships and social anxiety. The tool is accompanied by a 3-hour 

training intervention for health care professionals. 

Conclusions: It is intended that the iFightDepression tool and associated training for 

health care professionals will represent a valuable resource for the management of depression 

that will complement existing resources for health care professionals. It is also intended that 

the iFightDepression tool and training will represent an additional resource within a 

multifaceted approach to improving the care of depression and preventing suicidal behavior in 

Europe. 

 

 

5. Александрова-Караманова, А. (2015). Здраве и психосоциално благополучие 

на юноши с нехетеросексуална ориентация. Психологични изследвания, 18 

(2), 273-284. ИИНЧ-БАН, Департамент Психология, ISSN 0205-0617 (Print); 

ISSN 2367-9174 (Online). 

 
Рискът от негативни психологически последствия в резултат на малцинствен 

стрес е повишен при лицата с нехетеросексуална ориентация. Сред младите хора с 

нехетеросексуална ориентация са установени повишени нива на депресивен афект и 

емоционален дистрес, понижена самооценка и влошено психично благополучие, 

повишени равнища на суицидност, на консумация на алкохол и наркотици, на социална 

тревожност и алиенация, на академични проблеми; те по-често се биват жертви на 

виктимизация и насилие, имат рисково сексуално поведение и са носители на вируса 

ХИВ. Според теорията за малцинствения стрес (Meyer, 2003) причина за влошеното 

психично здраве на лицата с нехетеросексуална ориентация е враждебната и 

стресогенна социална среда, която е породена от стигмата, предразсъдъците и 

дискриминацията. Изследвани са 1650 юноши на 15 години, участници в изследването 

„Поведение и здраве при деца в училищна възраст“ (HBSC 2013/2014), от които 157 са 

с нехетеросексуална (хомосексуална или бисексуална) ориентация. Целта на 

изследването е да се направи оценка на здравето и психосоциалното благополучие на 

юноши с нехетеросексуална ориентация по широк кръг от индикатори в сравнение с 

техните хетеросексуални връстници, като се анализира и ролята на пола. Анализирани 
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са индикатори като виктимизация и насилие (жертва на тормоз в училище и 

кибертормоз, извършител на тормоз, участие в сбивания), употреба и злоупотреба с 

алкохол (употреба на алкохол и напивания), психично здраве и благополучие 

(самооценено здраве, психологическо благополучие, психосоматични оплаквания, риск 

от психично-здравни проблеми), възприета социална подкрепа (от семейството и от 

приятелите). Резултатите показват, че момчетата с нехетеросексуална ориентация 

твърде често са въвлечени в различни ситуации на насилие (и като жертва, и като 

насилник). И двата пола редовно употребяват алкохол, като напиването е често 

срещано при момчетата. Психичното здраве и благополучие на юношите с 

нехетеросексуална ориентация, както и възприетата социална подкрепа, са относително 

добри. Момчетата с нехетеросексуална ориентация се намират в по-неблагоприятно 

положение спрямо хетеросексуалните си връстници по отношение на практически 

всички посочени индикатори, докато при момичетата значими различия се откриват 

само във връзка с отделни аспекти (участие в сбивания, употреба на алкохол, възприета 

социална подкрепа от семейството). 

 

 

6. Александрова-Караманова, А. (2015). Мотиви за физическа активност в 

свободното време при юноши. Личност. Мотивация. Спорт, том 20, 73-93, 

София: НСА ПРЕС. ISBN 978-954-718-397-1 (print) (т. 20).  

 
Ангажирането във физическа активност при различните възрастови групи се 

детерминира от множество фактори. На индивидуално ниво мотивационните фактори 

са ключови за разбирането на това поведение и могат да допринесат за по-висока 

ефективност на програмите и интервенциите за промоция на физическата активност и 

спорта. Представени са резултати от национално представително проучване с 4796 

юноши на възраст 11, 13 и 15 години, проведено през 2014 г. като част от 

международното сравнително изследване „Поведение и здраве при деца в училищна 

възраст“ (HBSC). Целта на изследването е да проучи мотивите на юношите за 

ангажиране във физическа активност в свободното време. Анализът се основава на  

теорията за самодетерминацията, теорията за целите на постижението (achievement goal 

theory) и имплицитната теория за способностите като основни теоретични подходи при 

изследване на мотивацията за физическа активност и спорт. Като водещи мотиви за 

ангажиране във физическа активност в свободното време при юношите и от двата пола 

се установиха желанието за подобряване на здравето (автономна мотивация – 

идентифицирана регулация), за постигане и поддържане на добра форма (автономна 

мотивация – идентифицирана регулация), желанието за забавление (вътрешна 

мотивация), за срещи с приятели (автономна мотивация, свързана с удовлетворяване на 

потребността от свързаност) и за добър външен вид (външна мотивация).  Като най-

малко важни и за двата пола се откроиха мотивите „да бъда готин“ (външна мотивация 

– търсене на социално признание) и „да победя“ (его-ориентация). Като цяло за 

момчетата мотивите за физическа активност са по-важни, отколкото за момичетата. 

Има тенденция за по-честа вътрешна мотивация при момчетата (вълнение, удоволствие 

и желание за усъвършенстване) и по-честа външна мотивация при момичетата (външен 

вид). Мотивацията за физическа активност намалява с възрастта и при двата пола. В 

най-голяма степен свързано с нивата на реалната физическа активност е желанието на 

юношите да бъдат добри в спорта (ориентация към задачата). С нивата на реалната 

физическа активност в значителна степен е свързан и мотивът за постигане и 

поддържане на добра физическа форма (идентифицирана регулация), както и 

удоволствието от използването на тялото (вътрешна мотивация).  



13 
 

7. Александрова-Караманова, А. (2015). Нива на физическа активност, 

психично здраве и благополучие при юноши. Личност. Мотивация. Спорт, 

том 20, 94-114, София: НСА ПРЕС. ISBN 978-954-718-397-1 (print) (т. 20). 

 
Ползите за здравето от физическата активност са добре известни както при 

възрастните, така и при подрастващите. Освен за подобряване на физическото здраве, 

физическата активност допринася също така за по-добро психично здраве и 

благополучие, като подобрява настроението и допринася за намаляване на изпитваните 

стрес, депресия и тревожност; подобрява когнитивното функциониране; свързана е с 

по-висока самооценка, субективно благополучие и удовлетвореност от живата. Целта 

на изследването е да проучи връзките между нивата на физическа активност при 

юношите (обща физическа активност и интензивна физическа активност в свободното 

време) и тяхното субективно здраве, психологическо благополучие, удовлетвореност от 

живота, психосоматични оплаквания и психично-здравни проблеми. Анализът се 

основава на данни от националното представително проучване от 2014 г. „Поведение и 

здраве при деца в училищна възраст“ (HBSC), в което участват 4796 юноши на възраст 

11, 13 и 15 години. Едва при 28.6% от юношите нивата на общата ежедневна физическа 

активност са достатъчно високи за реализиране на съществени ползи за здравето; 

значителна част от юношите обаче имат достатъчно високи нива на интензивна 

физическа активност в свободното време (занимания с достатъчна продължителност 

при 42.9% и занимания с достатъчна честота при 69.7%). Момичетата се очертават като 

по-рискова група във връзка с физическата неактивност. Открива се значимо 

понижение в нивата на общата дневна умерена до интензивна физическа активност с 

нарастване на възрастта и при двата пола. Достатъчната физическа активност 

допринася значимо за по-доброто субективно здраве, психологическо благополучие и 

удовлетвореност от живота на юношите, както и за отсъствието на емоционални 

проблеми, но е свързана с по-висок риск от хиперактивност/дефицит на вниманието и 

неприемане от връстниците. 

 

 

8. Александрова-Караманова, А. (2014). Образът за собственото тяло при 

юноши: Анализ на тенденциите в две национални представителни 

проучвания от 2006 г. и 2014 г. Сборник научни доклади от Седми 

национален конгрес по психология, София, 31.10.-02.11.2014 г., 457-471. 

София: Продуцентски център ЛМ ЕООД, ISBN 978-954-91472-9-2 (print). 

 
Образът за собственото тяло има централно място във връзка с общото психично 

функциониране на индивида в периода на юношеството, когато външният вид е с най-

голяма тежест сред останалите измерения на Аз-образа. Първото за България 

национално представително проучване „Поведение и здраве при деца в училищна 

възраст - HBSC“, проведено през 2006 г. като част от международно сравнително 

изследване под егидата на СЗО, показа някои обезпокоителни резултати, като 

значителна неудовлетвореност от собственото тяло, слабо съответствие между 

обективното тегло и субективната оценка за него, използване на нездравословни 

методи за контрол на теглото. 

Представеното изследване анализира промените и тенденциите в изследваните 

измерения на образа за собственото тяло в рамките на националните представителни 

проучвания „Поведение и здраве при деца в училищна възраст - HBSC“, проведени 

през 2006 г. и 2014 г. с участието на общо 9650 юноши на възраст 11 г., 13 г. и 15 г. 

Проучват се също различията в образа за собственото тяло в зависимост от пола и 
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възрастта, и се изследва връзката му с някои аспекти на здравето и благополучието.  

Анализът на тенденциите в изследваните измерения на собственото тяло показа, че те 

са предимно в негативна посока, като през 2014 г. нараства дела на юношите, 

неудовлетворени от теглото си; увеличава се делът на спазващите диета; чувствата и 

нагласите към тялото са по-негативни в сравнение с 2006 г.; отслабва връзката между 

самооцененото тегло и индекса на телесната маса. Единствената тенденция с 

положителна стойност е за нарастване на удовлетвореността от цялостния външен вид 

и при двата пола (повече при момчетата). Като цяло по-негативен образ за собственото 

тяло има при момичетата. При нарастване на възрастта удовлетвореността от теглото и 

от цялостния външен вид намаляват, а спазването на диета се увеличава. По-

позитивният образ за собственото тяло е свързан с по-добро психологическо 

благополучие и по-добро самооценено здраве; по-нисък риск за психично-здравни 

проблеми и по-ниска степен на психо-соматични оплаквания; по-висока удовлетворе-

ност от живота и по-висока удовлетвореност от взаимоотношенията в семейството. 

 

 

9. Александрова-Караманова, А., Гечева, М., Тодорова, И, Маркова, Т. (2014). 

iFightDepression.com: Електронна интервенция за промоция на психично 

здраве и превенция на депресиите и самоубийствата. Сборник научни 

доклади от Седми национален конгрес по психология, София, 31.10.-

02.11.2014 г., 1136-1151. София: Продуцентски център ЛМ ЕООД, ISBN 978-

954-91472-9-2 (print).   

 

Депресията е едно от най-инвалидизиращите хронични разстройства, засягащо 

около 350 милиона души в света. Около 50% от случаите на депресия обаче остават 

нелекувани. Съвременните информационни и комуникационни технологии, и особено 

интернет, допринасят много за подобряване на знанията, нагласите и уменията за 

справяне с депресията и суицидното поведение, както и за промоцията на психичното 

здраве сред обществото, страдащите от депресия и здравните специалисти. 

Инструментите за самопомощ при депресия, основани на когнитивно-поведенческа 

психотерапия, предоставяни през интернет, дават възможност за получаване на 

адекватна психотерапевтична помощ на минимална цена при запазване на 

анонимността и избягване на стигмата, свързана с психичното заболяване. По този 

начин се намалява делът на засегнатите от заболяването, неполучили помощ, и се 

преодоляват съществуващите структурни бариери. 

Представена е разработената в рамките на финансиран от Европейския съюз 

проект електронна интервенция за промоция на психично здраве и превенция на 

депресиите и самоубийствата, както и процесът на нейното разработване. Тя се състои 

от два основни елемента: 1) европейски психично-здравен уебсайт на 9 езика 

iFightDepression.com, съдържащ подробна информация за депресията и ресурси за 

нейното управление. Сайтът съдържа специално разработени материали, насочени към 

обществото, към страдащите от депресия, към техните близки, към 

общопрактикуващите лекари (на които се дават насоки за лечението и се предоставят 

научно основани и доказани в практиката инструменти за скрининг и диагностика на 

депресията и за оценка на суицидния риск) и към други специалисти (журналисти, 

учители, духовенство, полиция, фармацевти); и 2) интегрираната в iFightDepression.com 

интернет-базирана, насочвана от специалист програма за самопомощ iFightDepression 

(Аз се боря с депресията), основана на принципите на когнитивно-поведенческата 

психотерапия, за млади хора (15-24г.) и възрастни с лека до умерена депресия. 

Представят се резултатите от проведен систематичен обзор на съществуващите 
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интервенции за самопомощ при депресия, базирани на компютризирана когнитивно-

поведенческа терапия, и от пилотното прилагане на програмата за самопомощ в 5 

европейски страни (обучени общо 156 общопрактикуващи лекари и специалисти в 

областта на психичното здраве, предоставили програмата за самопомощ на общо 198 

пациенти; проведени интервюта и фокус-групи за качествена оценка на програмата с 36 

специалисти, 33 пациенти и 33 здрави лица). Програмата за самопомощ е високо 

оценена като полезна и ефективна за справяне с депресията от специалистите и от 

пациентите, които са я използвали. 

 

 

10. Dimitrova, E., Panayotova, Y., Todorova, I., Alexandrova-Karamanova, A. 

(2014). Doctors’ and patients’ perspectives on communication regarding HPV 

vaccination in Bulgaria, in I. Ilkilic, H. Ertin, R. Bromer, and H. Zeeb (Eds.) 

Health, Culture and the Human Body (pp.341-364), Instanbul: Betim Center 

Press. ISBN 978-60586957-1-9.  

 
The vaccine which protects against infection with the Human Papillomavirus (HPV) 

with main target population preadolescent girls (in Bulgaria part of the recommended list for 

vaccination) has recently been introduced to the pharmaceutical market and is a controversial 

topic in current debates about health prevention and vaccination policies worldwide. The aim 

of the study is to explore how the social life of the HPV vaccine develops in the context of the 

current Bulgarian society with focus on providers’ and parents’ perspectives on information 

and communication. Semi-structured interviews with 11 women (young adults or parents of 

girls approaching age for vaccination), 15 health care providers and 3 focus groups with 

parents (15 women and 9 men) were conducted in Sofia, Kurdghali and Plovdiv, and were 

thematically analyzed. 

The analysis reveals how constructions of the benefits and the risks surrounding the 

vaccine are shaped in the communication between parents, doctors and significant others. 

Media, health authorities and doctors are most often mentioned by the participants as a main 

source of information, which shape parents’ attitudes about HPV vaccination. However, 

parents describe the contradictory information they receive from the public sources as well as 

the contradictions in their dialogs with different health specialists regarding the HPV vaccine, 

its safety, efficacy and effectiveness. They identify these contradictory constructions as 

confusing and attribute them to the ‘suspicious and doubtful’ quality of the vaccine. The 

unclear responsibility of the different health specialists (pediatricians, gynecologists and GPs) 

to inform about and vaccinate children is also seen as confusing by parents. This provokes 

uncertainty in their decisions and ambiguity in their discourses about the vaccine.  

Although health professionals realize the importance of the dialog with parents, most 

of them (except pediatricians) do not envision their role as “active providers” of information. 

Uncertainties about the vaccine’s effectiveness and anxieties that such recommendations 

could cast doubt on their professional ethics make the health professionals cautious when 

talking about this pharmaceutical product.  The absence of a sense of personal engagement of 

doctors preserves the decontextualized nature of the vaccine and reproduces the mystery and 

uncertainty surrounding it. 

Some ethical issues and also parents’ and doctors’ discomfort with discussing issues of 

sexuality and sexually transmitted diseases where preadolescents are concerned, delineate 

another specificity of the sociocultural context in which the vaccine appears in Bulgaria. In 

this case, the cultural stereotypes and stigma associated with SDTs are carefully avoided by 

desexualizing the vaccine in constructing its public image. Instead, a more socially acceptable 
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image of a “vaccine against cancer” from which “every day a woman dies in the country” is 

adopted and discursively reproduced.  

 

 

11. Александрова-Караманова, А., Найденова, В., & Тодорова, И. (2013). 

Ангажираност в работата, здравни поведения и субективно благополучие 

при медицински специалисти от университетски болници. Българско 

списание по психология, 1-4, 67-84.  Дружество на психолозите в България, 

ISSN 0861-7813 (print). 

 
В съвременната психологическа литература ангажираността в работата се 

разглежда като позитивна антитеза на бърнаута. Ангажираността в работата се 

дефинира като „позитивно, удовлетворяващо, свързано с работата психично състояние, 

което се характеризира от енергия, отдаденост и погълнатост“. Добре проучени са 

ефектите на ангажираността в работата върху формирането на позитивна нагласа към 

работата и организацията, върху позитивното организационно поведение и върху 

трудовото представяне. Много по-малко доказателства има за ефектите й върху 

здравето. Съществуващите изследвания потвърждават позитивната връзка между 

ангажираността в работата и здравето и субективното благополучие на служителите (тя 

е свързана с по-малко психосоматични оплаквания и сърдечно-съдови проблеми, по-

малко тревожност и депресия, по-добро самооценено здраве). 

Изследването анализира ефектите на ангажираността в работата върху 

емоционалното благополучие и рисковите здравни поведения, свързани с прием на 

психоактивни вещества (кофеин, никотин, алкохол, медикаменти) при 403 медицински 

специалисти (лекари, сестри и специализанти) от 5 университетски болници в София. 

Установени са високи нива на ангажираност в работата и високо емоционално 

благополучие, както и широко разпространение на употребата на психоактивни 

вещества, като немалка част от изследваните лица са изправени пред значителни 

здравни рискове поради приема на тези вещества или поради надвишаването на 

препоръчаните безопасни количества на употреба. Изследването доказва, че 

ангажираността в работата може да благоприятства емоционалното субективно 

благополучие на медицинските специалисти и да има протективна функция по 

отношение на здравето им, понижавайки приема на някои психоактивни вещества 

(кофеин, никотин, успокоителни медикаменти, алкохол). 

 

 

 

IV.  СТАТИИ И ДОКЛАДИ, ПУБЛИКУВАНИ В НЕРЕФЕРИРАНИ 

СПИСАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ В 

РЕДАКТИРАНИ КОЛЕКТИВНИ ТОМОВЕ (ПОКАЗАТЕЛ 7) 

 

 

1. Александрова-Караманова, А. (2017). Употреба на електронни медии и 

здраве и благополучие на юношите. Психологични изследвания, 20 (3), 481-

495. ИИНЧ-БАН, Департамент Психология, ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 

2367-9174 (Online). 

 
В съвременното общество електронните медии са неизменна част от живота на 

децата и юношите и са свързани както с благоприятстващи психосоциалното развитие и 

благополучие ефекти, така и със значителни рискове. Проучва се интензивността на 
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употреба на електронни медии (гледане на телевизия /видео, DVD, YouTube/; играене 

на игри; използване на електронни устройства за подготвяне на домашно или имейл, 

социални мрежи, чат, сърфиране) и нейното влияние върху физическото и психично 

здраве и психичното благополучие на 4796 юноши на възраст 11, 13 и 15 години, 

участници в националното представително изследване „Поведение и здраве при деца в 

училищна възраст“ (HBSC 2013/2014). Изследва се медииращата роля на 

кибервиктимизацията при употребата на компютър/интернет. Телевизията все още 

остава най-често използваната медия, но използването на компютър/интернет почти я 

достига по употреба и е единственият тип медийна употреба, която нараства във 

възрастта между 13 и 15 г. Високата употреба на компютър/интернет е единствената от 

изследваните медии, която остава значимо свързана с по-лошо психично благополучие 

и повече психосоматични оплаквания след добавяне на пола и възрастта. Играенето на 

игри е позитивно свързано с психичното благополучие и психосоматичните оплаквания 

(според изследвания умереното играене на компютърни игри може да има позитивни 

ефекти върху психичното благополучие на юношите в случаите, когато служи за 

регулиране на емоциите, за позитивни социални връзки с връстници, за преживяване на 

чувство на овладяване на виртуалната среда). Кибервиктимизацията има значим 

негативен ефект върху психичното благополучие и психосоматичните оплаквания на 

юношите, както и частично медиираща функция при влиянието на употребата на 

компютър/интернет върху тях. 

 

 

2. Александрова-Караманова, А. (2017). Образ за собственото тяло и 

разстроено хранене при юноши с нехетеросексуална ориентация. В: 

Сборник с доклади от Научната конференция „Хармония в различията“, 

София, 11.12.2017 г. (стр. 452-458). София: „За буквите – О писменехь“. 

ISSN 2367-7899 (Print). 

 
Неблагоприятен ефект върху здравето на нехетеросексуалните лица в резултат 

на малцинствения стрес е и повишеният риск от проблеми на образа за собственото 

тяло, разстроеното хранене и хранителните разстройства, като в най-висок риск са 

нехетеросексуалните мъже. Проучени са образът за собственото тяло и поведенческите 

практики за редуциране на теглото при юноши с нехетеросексуална ориентация в 

сравнение с техните хетеросексуални връстници. Изследвани са 1650 юноши на 15 

години, участници в изследването „Поведение и здраве при деца в училищна възраст“ 

(HBSC 2013/2014), от които 157 са с нехетеросексуална (хомосексуална или 

бисексуална) ориентация. Нехетеросексуалните момчета са в значително по-висок риск 

от развиване на негативен образ за собственото тяло и на разстроено хранене спрямо 

хетеросексуалните си връстници: по-неудовлетворени са от теглото си и от цялостния 

си външен вид, имат по-негативни чувства и нагласи към тялото си, по-често прилагат 

методи за редуциране на теглото, израз на разстроено хранене, както и други 

нездравословни и здравословни практики за контрол на теглото. Това ги поставя и в по-

висок риск спрямо момичетата с нехетеросексуална ориентация, при които получените 

резултати са противоречиви. От една страна, има тенденция момичетата с 

нехетеросексуална ориентация по-често от хетеросексуалните си връстнички да 

прилагат поведения, израз на разстроено хранене, както и други нездравословни методи 

за контрол на теглото. От друга страна обаче, те по-рядко от хетеросексуалните си 

връстнички спазват диета и прилагат редица други (най-вече здравословни) практики за 

редуциране на теглото. 


