
СТАНОВИЩЕ

за дисертацията на Плама Сергеева Христова, на тема: „Лидерски стилове 

и стратегии за справяне със стрес в организациите”, представена за защита 

за  получаване  на  образователната  и  научна  степен  „доктор”  от  проф. 

д.пс.н. Бойко Ганчевски

Представената  за  защита  пред  научното  жури  дисертация  е 

интердисциплинарно  изследване  върху  проблеми  на  стреса,  неговите 

модели и копинг стратегии, както и лидерските стилове и справянето със 

стреса  в  организациите.  Основната  цел  на  дисертанта  е  да  покаже 

същността и психологическите особености на стратегиите  за  справяне с 

професионалния стрес. Този проблем изисква задълбочено да се познават, 

както  възможностите  на  съвременните  теории  и  модели  на 

професионалния стрес, така и инструменталните стредства за изследване 

на  лидеските  стилове  и  управлението на  симптомите  на  стреса.  Голяма 

част от работата е посветена на биологичните и психологични симптоми 

на  стреса,  личностните  модели,  ролята  на  професионалния  стрес  и 

основните  теории за  лидерство  и  лидерски  стилове.  И Плама Христова 

демонстрира по безспорен начин тези познания в  дисертационния труд, 

използвайки за теоретична база модела на Голямата петорка. 

Първите три глави на дисертацията са познавателни, демонстрират 

ерудиция, но според мен, не се вписват напълно в логическото изложение 

на  темата  на  дисертацията  и  поставените  от  нея  основна  цел  и  задачи: 

справянето със стреса в организациите и установяване на разликите при 

преживяване  на  стрес  между  транзакционната  и  трансформационна 

култури.



Последните три глава от дисертацията, обаче, се вписват напълно в 

логиката  на  темата.  Особено  глава  пета  и  шеста,  където  са  издигнати 

хипотезите (шест броя), задачите (шест броя за проверка на хипотезите) и 

методиката  (две  извадки  и  пет  инструмента),  както  и  анализа  на 

резултатите  от  изследването,  които  представляват  научен  интерес. 

Докорантът  е  използвал  съвременна  методология  на  психологическото 

изследване, която обхваща широк спектър от подходи, методики и методи 

за анализ на емпирични данни, включително и статистически критерии за 

проверка  на  хипотези.  Изследователската  методология  и  получените 

резултати  са  адекватни  на  теоретичните  въпроси,  които  докторантът  си 

поставя.

Предложеният за защита дисартационен труд напълно удовлетворява 

критериите  и  изискванията  за  получаване  на  образователната  и  научна 

степен „Доктор“,  поради  което  предлагам  на  уважаемите  членове  на 

научното  жури да  гласуват  да  се  даде  изискуемата  от  Плама  Христова 

степен, поставяйки й висока оценка.
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