
 

ОТГОВОР 
 

от гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова 

 

на рецензиите и становищата по конкурса за доцент в професионално направление 

3.2. Психология (Психология на здравето и развитието), обявен в ДВ, бр. 101  

от 27.12.2019 г. от Институт за изследване на населението и човека – БАН  

за нуждите на секция „Психология на развитието и здравето“ 

 
 Благодаря на членовете на научното жури за високата оценка, която дават на 

научната и изследователската ми дейност и професионалните ми качества в изготвените 

рецензии и становища по конкурса. Приемам с благодарност и отправените бележки и 

препоръки, които дават ценни насоки и нови идеи за бъдещото ми професионално и 

творческо развитие. 

 В становището си проф. д.пс.н. Пламен Калчев отправя няколко бележки и въпроси 

към монографичния труд „Външният вид при младите хора: между здравето и успеха“, на 

които давам отговор по-долу. 

 

1. Бележка относно модерираща роля на пола само в четири от осемте измерения на 

индуктивно генерирания в резултат на качествени изследвания многомерен модел за 

външния вид на младите хора. 

 

Изводът за значима роля на пола в рамките на измеренията културно, здравно 

поведение, декоративно и интервенционно измерение е направен въз основа на силно 

проявените и очевидни в текстовите данни различия в областта на мъжките и женските 

културни идеали за тяло и външен вид, и произтичащите от тях характерни за двата пола 

поведенчески ориентации, включително здравни поведения (ограничения в храненето или 

физическа активност и прием на добавки и анаболни стероиди), използвани методи за 

декориране на лицето и тялото, и желани и осъществени интервенции с помощта на 

козметична хирургия. Доколкото качествените методи не позволяват същата точност и 

прецизност на измерване на размера на съществуващи различия между групите, както 

количествените изследвания, за по-слабо изявените, по-специфичните и изискващи 

допълнителни изследвания различия не са направени такива изводи. Например, в 

междуличностното измерение има тенденция за някои частични и специфични полови 

различия в области като отправянето на комплименти за външния вид на потенциален 

партньор и обсъждането на външния вид с родителя от същия пол. В личностното 

измерение пък анализът не показва наличието на полови различия – извод, който обаче при 

малката извадка на качественото изследване не може да бъде генерализиран.  

 

2. Въпрос дали за качествения анализ е използван специализиран софтуер. 



 

При анализа на представените в монографичния труд изследвания не е използван 

специализиран софтуер за анализ на качествени данни. Макар че софтуерът подпомага 

аналитичната дейност на изследователя, като организира и визуализира идентифицираните 

категории, и особено като координира общия анализ на група от изследователи, в 

самостоятелните си качествени изследвания не използвам специализиран софтуер, тъй като 

той в голяма степен не съответства на индивидуалния ми стил на работа. 

 

3. Бележка относно процента обяснена дисперсия в регресионните модели за ефектите 

на измеренията на външния вид върху аспекти на качеството на междуличностните 

отношения на юношите. 
 

Относно ефектите на външния вид върху аспекти на здравето и благополучието на 

юношите е направен изводът, че „те могат да бъдат интерпретирани като по-скоро високи, 

особено в някои от случаите, предвид огромното множество от фактори, които 

детерминират физическото и психичното здраве и благополучие на човека. Т.е., външният 

ни вид и субективната ни оценка за него имат потенциала в значителна степен да повлияят 

върху нашето физическо и психично здраве и благополучие“. Относно ефектите на 

външния вид върху аспекти на качеството на междуличностните отношения се заключава, 

че „предиктивната им сила по отношение на междуличностния успех при юношите е по-

слаба в сравнение с предиктивната им сила по отношение на здравето и благополучието“; 

същевременно, посоката на връзките потвърждава „установеното в литературата, че по-

привлекателният външен вид и собствената позитивна оценка за външния вид са свързани 

с по-добро качество на взаимоотношенията, включително приятелски и романтични“. 

Получените резултати следва да се интерпретират и в контекста на ограниченията на 

изследването, част от които са срезовият дизайн, самоотчетните данни, наличието на 

индикатори, които представляват само един айтем, отсъствието на личностни променливи, 

които могат да бъдат включени в регресионните модели, и др. 

 

Уточненията относно идентифицираната роля на пола в качественото изследване и 

резултатите и ограниченията на количественото изследване биха били много полезни за 

прецизиране на изводите от проведените проучвания и ще бъдат добавени при бъдещи 

издания на монографията и на публикации, отразяващи тези резултати. 

 

 

 

14.05.2020 г.       гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова 

София        ИИНЧ - БАН 

 


