
 

 

 

СТАНОВИЩЕ  

 

на проф. д.ф.н. Крум Крумов,  

 

 

Относно: Дисертационен труд на тема “CONFLICT RESOLUTION AND 

PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF MIND THROUGH BUDDHIST 

MONK ORDINATION” представен от Матана Лерчароенсомбат, 

докторант към Катедрата по социална, трудова и педагогическа 

психология, зачислена със заповед на Ректора на Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“ № РД-20-1610/22.12.2009 за срок на обучение 

от 15.12.2009 до 15.12.2013г.  

 

 

 

Представеният от докторант Матана Лерчароенсомбат дисертационен 

труд на тема „Conflict Resolution and Psychological Development of Mind 

through Buddhist Monk Ordination“ представлява теоретико-емпирично 

изследване. Той е композиран в пет основни глави, към които са 

добавени приложения, като анализът е илюстриран с 24 таблици и 33 

фигури, с използване на научен апарат с включени около 150 

литературни източника на английски език.  

 

След успешното въвеждане в проблематиката, докторантът представя 

подробно концептуалната рамка на своята теза и дефинира ключовите 

понятия, чрез които се представят основните насоки на по-нататъшния 

анализ, свързан с процеса на разрешаването на конфликти, развитието на 

мисленето, медитацията и емоционалната интелигентност. В тази първа 



част на дисертационния труд авторът застъпва тезата, че медитацията е 

средство за подобряване на емоционалната интелигентност и че 

медитацията е начин за формиране и развитие на човешкото мислене, в 

резултат от което то става позитивно и способно да насърчава 

моралното поведение на личността. Централно място в тази теза е 

отделено на виждането, че практикуването на медитацията и 

прилагането на ключовите идеи на Будизма са онези сигурни 

механизми, чрез които човешката личност може да идентифицира себе 

си с доброто, да постигне вътрешен мир и душено равновесие и да се 

научи да разрешава вътрешните и външни конфликти.  

 

Тази теза е проверена и доказана на емпирично равнище чрез 

провеждане на психологическо изследване на група от 200 лица, 

участващи в обучение по посвещение на будистки монаси. Използваната 

методика е адекватна на теоретичния замисъл и дава възможност чрез 

детайлна статистическа обработка при използване на статистическата 

програма SPSS за прецизно доказване на издигнатите хипотези, а 

именно: че съществува взаимовръзка между равнището на емоционална 

интелигентност и уменията за разрешаване на конфликти, и че в 

резултат от участие в организирана програма за посвещение за будистки 

монаси равнището на емоционална интелигентност се повишава, като 

същевременно се подобряват и уменията за разрешаване на конфликти.  

 

Доказателството за наличие на корелация между емоционалната 

интелигентност и уменията за разрешаване на конфликти, а също и за 

позитивните ефекти върху формирането на човешкото мислене, 

получени в резултат от практикуването на медитация и прилагането на 

ключовите идеи на Будизма, могат да се квалифицират като съществен 

научен принос на дисертанта.  



 

 

 

 Авторефератът съответства на съдържанието на дисертацията, а 

отбелязаните научни приноси са адекватни и отразяват получените от 

анализите резултати.  

 

 

 

Заключение:  

 

 Представеният дисертационен труд е реализиран на високо научно 

равнище и от него личи отличното познаване от страна на дисертанта на 

анализираната проблематика и умението му да реализира емпирично 

психологическо изследване във всички негови етапи. Като имам предвид 

качествата на дисертационния труд и получените в резултат от 

теоретичния анализ и от емпиричното изследване научни приноси, аз 

предлагам на уважаемото Научно жури да присъди на г-жа Матана 

Лерчароенсомбат научната и образователна степен „ДОКТОР“.  

 

/Проф. д.ф.н. Крум Крумов/  

20.05.2014г.  

С о ф и я  

 


