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СТАНОВИЩЕ 

от Доц. Радка Иванова Масалджиева, дм, Медицински университет-Пловдив, 

Факултет „Обществено здраве“, Катедра“ Управление на здравните грижи“ 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор“ 

Професионално направление 3.2. „Психология“ (Клинична психология) 

Автор: КИКИ НИКУ ХАДЖИХАРАЛАМБУС 

Катедра: КАТЕДРА ПО СОЦИАЛНА, ТРУДОВА И ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ПСИХОЛОГИЯ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Тема: СТРЕС, ЕФЕКТИ НА СТРЕСА И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ 

(междукултурни сравнителни анализи) 

Научен ръководител: проф. д.пс.н. Соня Карабельова 

 

Представяне на докторанта - биографични данни във връзка с процедурата. 

КИКИ НИКУ ХАДЖИХАРАЛАМБУС има бакалавърска степен по психология и 

магистърска - по клинична психология от СУ  „Св. Климент Охридски". От 2011г. е  

редовен докторант по психология.  

1. Актуалност на тематиката 

Тематичната област, към която се причислява настоящата работа – Стрес и 

благополучие - е сред най-интензивно проучваните в световен мащаб. Тя намира 

отражение в множество сфери на приложната психология и в най-голяма степен  в 

клиничната психология и психология на здравето, във връзка с доказаните ефекти на 

стреса върху развитието на заболяванията и тяхното лечение; в организационнната 

психология, където се разработват програми за превенция и управление на стреса в 

работна среда. Тази област продължава да е актуална и не смятам, че скоро би могла да 

загуби актуалността си. Това, от една страна, се дължи на т.нар. „ускоряване“ на 

живота, предизвикано в голяма степен от бързото развитие на технологиите и тяхното 

все по-широко приложение, което поставя постоянно нови изисквания и е източник на 

повече стрес за съвременния човек. От друга страна - стремежът към субективно 

благополучие и неговата нарастваща значимост, отразени и от интензивното развитие 

на позитивната психология в последните десетилетия. И двата споменати аспекта 

поставят пред приложната психология предизвикателства, на които може да се 

отговори чрез сериозни научни проучвания и бързо приложение на техните постижения 

в реалния живот.  

Докторантката е успяла много добре да защити актуалността на основните 

проблеми, разглеждани в дисертационния труд и необходимостта от тяхното 

проучване, базирайки се на епидемиологични и други мащабни изследвания. Тук 

следва да се добави особеното значение на субективното благополучие за България, 

традиционно попадаща сред страните, населението на които се определя като 

„нещастно“. Крос-културалната характеристика на дизайна е още един показател в 

полза на актуалността на работата във време, когато отчитането на културното 

своеобразие е важно изискване за психологическите научни проучвания и клиничната 

практика. 

3. Познаване на проблема 

Съдържанието на работата включва подробно и задълбочено представяне на 

теории и модели за стреса и копинг стратегиите - ситуационно-базовия модел на Х. 

Селие, психологическия модел за стреса на Лазарус и Фолкман, двуосевия модел и 

схващанията за връзката на копинг стратегиите с личностните черти. Описани са и 

задълбочено са анализирани когнитивната оценка на копинг процеса, субективното 

благополучие и влиянието на позитивните и негативните емоции върху него. 

Последователно и с впечатляваща научна строгост са разгледани влиянието на Аз-
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ефикасността върху справянето със стреса и субективното благополучие, при отчитане 

ефектите на равнището на тревожност и депресия.  

Да се подбере за проучване значим тематичен кръг в една толкова изследвана 

област, наситена с публикации, е възможно само за изследовател, който сериозно и 

задълбочено познава теоретичните концепции и техните особености, както и 

резултатите от  проучвания. Дисертацията съдържа достатъчно индикатори, че нейната 

авторка е именно такъв изследовател – обхванатите явления позволяват постигане на 

целите на работата, разкриването на характеристики и взаимодействия на 

емоционалната адаптивност, Аз-ефикасността и субективното благополучие.  

Структурирането и организацията на дисертационният труд също показват 

отлично познаване на проблемите в проучваната област и релевантен подход към 

провеждането и представянето на резултатите от научно изследване. 

4. Методика на изследването 

Използваният изследователски инструментариум - осем въпросника и методи на 

описателната и дедуктивната статистика, напълно съответства на целите и задачите на 

дисертационния труд. Избраните въпросници и скали, както и демографските 

характеристики на изследваните лица, са детайлно описани. Методиката е представена 

в приложение на български и гръцки език.   

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

Работата е структурирана в увод, изложение в шест глави, с отделни параграфи за 

различни аспекти на проучваните и анализирани проблеми, заключение, библиография 

и приложение. Дисертационният труд съдържа 182 страници. Резултатите са 

представени описателно и аналитично, както и в 20 таблици и 27 фигури. 

Библиографията включва 153 заглавия на български, английски, гръцки и руски език. 

Заглавието на дисертационния труд е съответно на проучваните проблеми и ги 

представя точно. Обемът на теоретичната част е общо 73 страници: от глава Първа до 

глава Четвърта са описани и анализирани теоретичните подходи към стреса, 

стратегиите за справяне, субективното благополучие и Аз-ефикасността. Дефинираните 

ключови понятия и изчерпателно обсъдените връзки между тях стават основно 

съдържание  на теоретичен модел, който впоследствие се използва като теоретична 

рамка на емпиричното изследване. 

Литературният обзор отговаря напълно на изследователската тематика и 

представя докладваните в литературата резултати по отношение на аспектите на темата 

и взаимовръзките между тях.  

Глава пета представя постановката и организацията на емпиричното изследване, 

целта, хипотезите, задачите на изследването, респондентите и използвания 

инструментариум на дисертационния труд.  

Целта и задачите са ясно и добросъвестно формулирани. Целта на емпиричното 

изследване е свързана с  междукултурните подобия и различия между българи и 

кипърци при справянето в условията на стрес и поддържането на субективното 

благополучие в младостта и средата на живота.  Петте хипотези са основани на 

споменатия теоретичен модел  и съдържат изследователските предположения за 

връзките между анализираните конструкти - равнището на стрес, депресивните нагласи 

и копинг стратегиите, личностните черти, и субективното благополучие. Представена и 

хипотеза за очакваното влияние на демографските признаци. 

Глава  шеста представя резултатите от емпиричното проучване, съответно върху 

две извадки - българска – 679 и.л. и кипърска - 236 и.л. с компетентно представяне на 

използваните статистически процедури и анализи. Получените резултати потвърждават  

хипотезата за влиянието на културния фактор в преживяването на стрес и справянето с 

предизвикателства. Представени са и получените резултати в подкрепа на тезата, че 

обективните фактори в живота имат сериозно въздействие върху преживяването на 

удовлетвореност, опосредствано от действието на голям брой когнитивни и 

мотивационни процеси. Описани са психометричните показатели - коефициенти на 

вътрешна консистентност, честотно разпределение по отделните скали и анализи на 
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предполагани зависимости, получени за приложените въпросници в двата културни 

контекста, което по същество представлява и адаптиране и стандартизация на част от 

използваните инструменти.  

Осъществените статистически анализи напълно съответстват на целите. 

Обхванати са голям брой променливи и докторантката борави с тях с несъмнена 

компетентност и задълбоченост. Резултатите са представени и графично - 

онагледяването е с много добро качество. Съдържанието на работата показва цялостно 

разбиране и добър контрол върху последователността на анализите на връзките между 

основните конструкти. 

Събрани са голям обем от данни за влиянието на факторите, за които на основа на 

теоретичната част  е предположена значимост.  

Правят впечатление аналитичните умения на Кики Хаджихараламбус, 

демонстрирани както в теоретичната, така и в емпиричната част на работата: 

 – в теоретичната част ключовите конструкти са представени подробно, като е 

разгледана тяхната свързаност; 

- в емпиричната част дисертантката търси обяснение на установените 

зависимости, сходствата и различията в равнището на стрес, депресивните нагласи, 

Аз-ефикасността, личностните черти и използваните копинг стратегии  

Заключението съдържа обобщено теоретичната база за проучването, задачите и 

основните резултати, систематизирани чрез заложените хипотези. Обсъжда се 

внедряването на резултатите от дисертацията в конкретни профилактични и 

терапевтични практики от клиничната и образователната сфера. Като ограничения   на  

проучването са квалифицирани: небалансираната извадка от двата културни контекста; 

използването на изцяло самооценъчни инструменти и включването само на здрави 

изследвани лица.  

Описаните приноси са разпределени по следния начин:  

- По отношение на теоретичния анализ; 

- По отношение на психометричния инструментарием; 

- По отношение на установените от проведеното емпирично изследване 

закономерности. 

Приносите са адекватни на осъщественото от дисертантката проучване и 

отговарят  на получените резултати.  

Разгледани са възможностите за бъдеща работа, както в емпиричен, така и в 

аналитичен план.  

 

6. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта 

Дисертантката представя данни за общо 3 публикации на български език, 2 - 

публикувани в сборници, като едната от тези публикации е под печат;  1 - в 

монография.  

Въпреки, че не е изрично посочено, от характера на публикациите става ясно, че 

материалите от две от тях са били представени и на научни форуми.  

Няма данни за цитиране и импакт-фактор. Дисертантката е първи и единствен 

автор на всички публикации .  

Няма данни, които да поставят под съмнение личната заслуга на докторанта за 

получените резултати и формулираните приноси. 

Критични забележки и препоръки (към проведеното изследване и 

представените материали): 

 

Докторантката, в качеството си на изследовател, стремящ се към обективна 

преценка на работата си,  добросъвестно е посочила ограниченията на емпиричното 

проучване, които бяха вече споменати. 

Запознаването с работата ми дава основание за критична бележка за използването 

на термина „депресивни нагласи“. Точността изисква използване по-скоро на термин 

като „равнище на депресивност“ или подобен на него, тъй като се оценява 
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депресивност като актуално състояние, а не нагласи, които имат други характеристики 

и обикновено се отличават с по-голяма трайност. Между впрочем на места се използва 

термина депресия, което показва, че авторката добре разбира какво изследва, но за този 

термин е редно да се спазват клиничните критерии, така че е добре да се избягва при 

контингент от здрави лица. 
 

7. Автореферат 

Авторефератът отговаря на изискванията. Текстът е информативен, логично и 

последователно структуриран  и отразява точно теоретичната част на дисертацията  и  

резултатите от емпиричното проучване.  Онагледяването е с добро качество. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд на КИКИ ХАДЖИХАРАЛАМБУС представя 

резултати, които имат научен принос и отговарят на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ. Авторката убедително показва знания, способности и умения  за 

аргументиране на необходимостта, провеждане на научно изследване, за статистическа 

обработка на получени резултати и за научен анализ. 

Поради гореизложеното, давам своята положителна оценка на  дисертационния 

труд, автореферата, представените резултати и формулираните приноси и предлагам 

на почитаемото научно жури да присъди образователната и научна степен 

„доктор“ на КИКИ ХАДЖИХАРАЛАМБУС по професионално направление 3.2. 

Психология (Клинична психология). 

 

29.09. 2015 г.  Изготвил становището:  

     (Доц. Р.Масалджиева, дм) 

 


