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Плама  Христова  е  родена  на  19.03.1977  г..  Завършила  е 

Английска езикова гимназия “Томас Джеферсън”, София (1991 – 1996). 

Следвала  е  специалност  “Психология”  в  Софийски  университет. 

Притежава  дипломи  за  две  магистърски  степени  в  тази  област:  по 

“Клинична и консултативна психология” и “Социална психология”.

Понастоящем  Плама  Христова  работи  като  изследовател  в 

Университетски център за управление на конфликти и организационни 

изследвания в СУ “Св. Климент Охридски”. През периода от 2006 до 

2010 година е била хоноруван асистент по Организационна и социална 

психология към магистърските програми на специалност “Психология” 

при Софийски университет.

Плама Христова е задочен докторант по научната специалност 

“Психология  на  дейността”  към  катедра  “Социална,  трудова  и 



педагогическа  психология”  при  Философски  факултет  на  Софийски 

университет. Научен ръководител е проф. дфн Крум Димитров Крумов.

Темата за лидерските стилове в социалните организации отдавна 

е разпозната като част от изследователската ориентация на трудовата, 

организационната и социалната психология. Може да се каже, че тази 

проблемна област е предмет на системен междудисциплинарен анализ, 

в  който  посочените  дисциплини  са  равностойни  по  значение. 

Натрупаните и продължаващите изследвания в тази насока показват, че 

съвременните  социални  организации  са  в  процес  на  интезивно 

развитие, провокиращо нови научни проучвания.

Първите две глави на дисертационния труд представляват обзор 

на биологическите  и психологическите  аспекти на стреса  и връзката 

между  личността  и  професионалния  стрес.  Обзорните  анализи  имат 

специфично значение за дисертационните разработки, особено за тези 

от първо равнище. По тях се преценява в каква степен докторантите са 

навлезли  в  проблемната  област,  която  проучват  и  са  преценили 

перспективите  на  нейното  развитие.  Да  се  направи  това  е  трудна 

задача,  защото  изисква  селекция  и  интерпретация  на  значимите 

публикации,  които  имат  пряка  или  косвена  връзка  с  формулираната 

докторска теза. Плама Христова се е справила на много добро равнище 

с обзорната част на своето проучване:

*  Систематизирани са всички значими емпирични и теоретични 

разработки, свързани с биологическите и психологическите аспекти на 

стреса. Тук присъстват имената на: Уолтър Кенън, Ханс Селие, Ричард 

Лазарус, Стивън Хобфол;

* Направен е аналитичен преглед на влиянието на стреса върху 

физическото  и  психическото  здраве;  творчески  са  интерпретирани 
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модераторите  на  стреса,  отнасящи  се  до:  социалната  подкрепа, 

враждебността,  щастието  и  хумора,  религиозността  и  духовността, 

физическите упражнения и релаксацията;

*  Оценявам  като  постижение  на  докторантката  обзорно-

аналитичната  част,  посветена  на  връзката  между  личността  и 

професионалния стрес. Водещите проблеми от анализа се отнасят до: 

моделите  на  професионалния  стрес  на  Кери  Купър  и  модела  на 

професионален стрес на Стивън Пламър, Кери Купър и Кейт Томас. 

Като  продължение  на  тази  тематика  са  разгледани  причините  за 

професионалния  стрес  и  последствията  от  него.  В  относително 

самостоятелен план са интерпретирани понятията, с които се обясняват 

копинг  стратегиите,  възникващи  като  реакция  на  професионалния 

стрес. Извършеното в тази сфера е добра основа за следващите етапи от 

дисертационната разработка.

Като  продължение  на  теоретичната  част  на  дисертацията  са 

анализите  в  трета  и  четвърта  глава,  посветени  съответно  на: 

“Лидерството  и  властта”  и  “Лидерските  стилове  и  стреса  в 

организациите”. Засегнатите проблеми в тези две глави представляват 

изходните  теоретични  предпоставки  за  планираното  и  проведено  за 

нуждите  на  дисертацията  емпирично  изследване.  Рецензентските  ми 

оценки за тази част от дисертационната разработка са следните:

а. Показано е много добро познаване на темата за лидерството в 

контекста  на  организациите.  Направеният  анализ  в  тази  насока  е  в 

термините  на  организационната  и  трудовата  психология  и 

психологията на личността;
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б.  Засегната  е  с  вещина  и  познаване  на  научната  литература 

проблематиката относно транзакционната и трансформационна култура 

и връзката със стреса в организациите;

в.  Разгледани са резултатите от емпиричните проучвания върху 

лидерските стилове и организационния стрес.  Анализът е кратък – в 

обем от четири  страници.  Целта  обаче  е  не  да  се  прави пространен 

преглед,  а  да  се  фокусират  основните  изследователски  резултати, 

получени  от  психолозите  през  последното  десетилетие.  Този  поглед 

върху  реализираните  емпирични  изследвания  е  важен  за  всеки 

изследовател,  който  планира  изследвания  в  тази  област.  Подобна 

“процедура” дава възможност да се избегне излишната повтаряемост на 

проучванията  и  да  се  постигне  реална  приемственост  в  дадената 

емпирично-изследователска  перспектива.  В  конкретния  случай  това 

методологическо изискване е постигнато от докторантката.

По мое мнение най-голяма тежест в цялостната дисертационна 

разработка  има  реализираното  емпирично  изследване  и 

интерпретациите, направени върху получените резултати. Конкретните 

ми оценки в тази сфера са в няколко взаимосвързани насоки:

1.  Реализираният  изследователски  проект  е  съобразен  с 

постигнатите стандарти в тази област. Той обаче не е повторение на 

вече  направени  проучвания,  а  в  най-общ  смисъл  е  продължение  на 

изследователската  традиция,  свързана  с  ефектите  на  стреса  върху 

индивидите, заемащи трайни статуси в различните социални структури. 

Такава  приемственост  е  възможна  само,  ако  се  познава  добре 

традицията, в чиито граници се провеждат конкретните изследвания. В 

настоящия случай това изискване е постигнато;
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2.  Проведеното  изследване  е  съобразено  с  методологическите 

принципи  на  постпозитивистката  ориентация  на  съвременната 

психология, приела наследените възгледи за наука. В смисъла на тази 

парадигма  се  разчита  на  количествени  данни,  събрани  със 

съответстващите за това методи;

3.  Целите, хипотезите и задачите на емпиричното изследване са 

поставени коректно и са разработени на професионално ниво. Същата 

оценка  е  валидна  за  конструираната  методика  на  изследването  и 

извършената обработка на събраните емпирични данни (Вж.: с. 122 – 

172);

4. Специално можем да подчертаем, че използваните методики са 

предварително  адаптирани  и  са  приложими за  българските  условия. 

Става  дума  по-конкретно  за  въпросниците  за  личностни 

характеристики,  както  и  за  въпросниците  за  лидерски  стилове, 

възприет стрес и стратегии за справяне със стреса, които са доказали 

високите  си  психометрични  качества  в  множество  изследвания  в 

българска среда;

5.  Съществено постижение на докторантката е, че тя доказва по 

емпиричен  път  взаимовръзката  между  лидерския  стил  и  нивото  на 

възприет  стрес,  както  и  различията  в  справянето  със  стреса  в 

зависимост от половите и възрастовите особености. Важен извод също 

така е, че се установява съвкупността от фактори, които имат значение 

за  преживяването  на  стреса  и  за  избора  на  подходи  за  неговото 

преодоляване;

6. Към достойнствата на цялостната разработка искам да посоча, 

че е постигнат баланс между обзорните и чисто теоретичните части и 

емпиричната част, включваща методиката на изследването и анализа на 
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получените резултати. Този успех се дължи на добрата психологическа 

подготовка на докторантката и, вероятно на напътствията от страна на 

научния  ръководител,  който  е  един  от  водещите  специалисти  в 

областта на организационната психология.

Въпреки  изцяло  положителната  ми  оценка  към  представения 

дисертационен труд, имам някои критични бележки и препоръки, които 

се отнасят до следното:

а.  Вероятно към труда ще бъде проявен издателски интерес за 

неговото публикуване. При тези обстоятелства ще бъде необходимо да 

се слеят първите две глави, като се отстранят тези текстове, които са 

важни  за  дисертацията,  но  са  доста  известни  в  специализираните 

научни среди и не е необходимо да се преповтарят на това равнище;

б. Пак в духа на първата препоръка, е необходимо да се разшири 

тематичната област на отношението “лидерство и власт”. Съществуват 

доста  съвременни  публикации  в  тази  насока,  реализирани  от 

социологическа и политологическа гледна точка, които могат да бъдат 

оценени и от позиция на психологическата наука;

в.  Дисертационният  труд  би  звучал  по-завършено,  ако  в 

заключителната  част  се  очертае  авторската  визия  за  перспективата, 

главно  в  приложен  план,  на  този  тип  изследвания,  към  който 

принадлежи рецензираната разработка. Разбира се, подобна активност 

не би трябвало да се счита за задължителна в границите на докторската 

дисертация; обикновено изводите от емпиричните изследвания трябва 

да се разглеждат като значими само за изследваните субекти. Вероятно 

това “дидактическо” правило е спазено и в настоящия случай.

Убеден съм, че тези мои бележки и препоръки няма да повлияят 

на успешната защита на рецензираната докторска дисертация.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Като имам предвид високото ниво на теоретичната разработка в 

дисертационния  труд,  професионално  проектираното  и  реализирано 

емпирично изследване, предлагам на уважаемите членове на Научното 

жюри по психология да гласуват за присъждане на образователната и 

научна степен “доктор” на Плама Сергеева Христова.

22 април 2011 г. Подпис:

София (проф. Д. Градев)
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