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І. Общо представяне на дисертационния труд, актуалност на
темата и резултати от изследването.
Актуалността на дисертационния труд е безспорна. Разработваната
проблематика, може да се каже, че е нова за българската действителност.
Почти липсват изследвания и интерес у нас по темата за влиянието на
художествения текст върху емпатията и евентуалното алтруистично
действие. Дисертационният труд представя изследване именно за връзката
между четенето на художествено произведение, преживяването на емпатия
и алтруистичното действие. Това изследване се основава на хипотезата за
връзката между емпатия и алтруизъм. Изследователи в сферата на
психологията смятат, че преживяването при четенето на художествено
произведение, при съответен текст, поражда емпатия, чрез която е
възможно да се мотивира алтруистично действие. За методологична база
на дисертационния труд се използва теорията за транспортирането, като
четенето на художествено произведение съгласно теорията, поражда
погълнатост, потопеност в наратива. Като резултат от това се наблюдава
процес на «транспортиране» на читателя в наратива. Този процес е
възможен благодарение на когнитивната и емоционалната въвлеченост на
читателя в текста, което предполага дистанциране от всичко, което се
случва извън него. Това е процес на формиране на образи за това, което се
случва в историята, като се повлияват преживяванията на читателя, сякаш
е герой в текста. Транспортирането е индивидуална способност,
различаваща се по интензивност на проява при различните читатели. В
тази връзка е и заложената цел на дисертационното изследване: „…да се
проучи моделът на взаимовръзка между личностни характеристики,
транспортирането в текст, емпатията и алтруистичното действие.“ (с. 7).
Заложената цел е значима и предполага резултати, които да имат осезаем
научен и научно-приложен принос, още повече, че изследванията на
индивидуалните различия на процеса на транспортиране са все още в
начален стадии, не само у нас, а и в световен мащаб.
Дисертационният труд се състои от увод, четири глави, заключение,
библиография, 5 приложения. Общият обем е 196 страници. Резултатите от
емпиричното изследване са представени чрез 10 фигури и 18 таблици.
Библиографията се състои от 146 заглавия, от които 74 на кирилица и 72 на
латиница.
Докторантът ни представя, в рамките на първите три глави, логично
построени анализи за същността на емпатията и връзката и с алтруизма,
феноменологията на четенето и особеностите на възприемането на
художествения текст и влиянието му върху преживяванията на хората,

афективните реакции по отношение на художествените герои,
идентификацията с тях, следващите като резултат от четенето
емоционални реакции и състояния, в това число и пораждането на емпатия.
Теоретичната част на дисертационния труд е разработена с
разбиране на проблематиката и е показана способност за критична
оценка на съществуващите теоретични модели и резултатите от
емпирични изследвания по корелиращи с дисертационния труд теми,
както и възможността за приложението им за конкретните цели на
настоящото изследване.
След всеки параграф и в края на всяка глава са представени
адекватни изводи, ориентирани към целта на дисертационния труд и
заложените хипотези.
В четвърта глава е описана постановката на експериментално
психологично изследване за връзката между локуса на контрола,
транспортирането в текст и емпатията и са представени анализи на
резултатите от него. Експерименталното изследване е проведено на
основата на модел, който логически произхожда от направените в
теоретичната част анализи за същността на транспортирането и влиянието
на личностни особености върху емоционалните реакции и емоционалните
състояния, като резултат от четенето на художествен текст.
Моделът на експерименталното изследване е адекватен на
поставената цел и формулираните четири, емпирично проверими
хипотези. Известно на научната общност в България е, че много от
дисертационните трудове в областта на психологията у нас представят
корелационни емпирични изследвания и много рядко експерименти. В
дадения случай имаме експеримент и това заслужава да бъде
подчертано, като особен принос на докторанта.
Преценявам предложения от докторанта модел за изследване и
включените в него методики, като оптимални за постигане на целта на
дисертационния труд. Емпиричната информация е адекватно обработена
статистически, чрез използване на дескриптивна статистика, корелационен
анализ, t – критерий на Стюдънт, факторен анализ, проверка на вътрешната
консистентност на въпросници с алфата на Кронбах и непараметрични
методи. Направени са задълбочени изводи, като е разкрит механизмът на
взаимодействието между личностни черти (напр. локусът на контрола) и
транспортирането при влиянието им върху емпатията.
Като цяло, емпиричното изследване е прецизно планирано и
проведено, а емпиричната информация подходящо обработена и
анализирана.

Дисертационният труд притежава научни и научно-приложни
приноси, в актуална област на психологическото познание.
Авторефератът
отразява
изцяло
съдържанието
на
дисертационния труд.
Основните резултати от дисертационното изследване са представени
на научни конференции, широко обсъдени и публикувани в сборници с
научни доклади.
ІІ. Научни и научно-приложни приноси:
Дисертационният труд дава основание за формулиране на следните
научни и научно-приложни приноси:
1.
Разработен е теоретико-емпиричен модел за изследване на
транспортирането при четене на художествен текст и взаимодействието му
с личностни особености при влиянието му върху преживяваната емпатия.
2. Чрез експеримент са разкрити условията на взаимодействие между
локуса на контрола и транспортирането в текст, при влиянието им върху
емпатията, с което се изяснява, кога и при какви условия ще се наблюдават
различни нива на емпатия, след четене на художествен текст.
3. Адаптирана за български културни условия е психологична
методика за изследване на транспортирането при четене.
4. Очертани са значими различия по отношение на транспортирането
и по отношение на емпатията при лица, възприели художествен текст,
които притежават различни нива на изразеност на личностни черти.
ІII. Заключение
Представеният дисертационен труд е цялостно и актуално
изследване в значима област на психологическото познание. Има
характеристики на завършен монографичен труд. Научните приноси са от
теоретичен и приложно-практичен характер. Това ми дава основание да
препоръчам на уважаемите членове на научното жури, напълно убедено,
да гласуват за присъждането на ПЕПА ХУМАНЯКОВА
ДЕМИРДЖИЯН на образователната и научна степен „доктор” по
професионално направление 3.2.Психология (Обща психология).
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