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Тема на дисертацията: „Лидерски стилове и стратегии за справяне
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от проф. дпсн Толя Стоицова,
Нов български университет

Дисертацията  на  Плама  Христова,  разработена  на  220  страници  без 
приложенията, е посветена на съчетанието на два съществени проблема. От една 
страна,  това  е  лидерството,  което  като  процес  на  осъществяване  е  достатъчно 
сложно дори и в обичайни за организациите условия. Разбирането, че управлението 
на хора изисква много умения и възможности у лидерите не е нещо ново; как обаче 
да  бъдат  обучени  управленците  е  от  т.нар.  „вечно  актуални”  проблеми.  С 
промените  на  условията  в  организациите  се  променят  и  изискванията  към 
лидерите. От друга страна, повишаването на равнището на стрес в работната среда, 
свързано  с  непрекъснато  увеличаващата  се  динамика  в  съвременния  живот, 
предпоставя и нови изисквания към лидерите – придобиване на умения за справяне 
със стреса.  Или,  става въпрос за различен тип лидерски стилове  и стратегии за 
справяне.  Така че, за мен е извън съмнение актуалността и дисертабилността на 
темата на Плама Христова.

 Дисертацията е много добре структурирана. Същинската й част обхваща 5 
логически  свързани  глави,  които  следват  класическите  изисквания  за  научно 
изследване  на  определен  проблем.  Към  основните  глави  се  прибавят,  увод, 
обобщени  изводи,  заключение  и  библиография.  Осемте  приложения,  включват 
цялостния инструментариум на изследване – въпросници и тестове, придружени с 
инструкциите към тях.

Нека  отново  подчертая,  че  структурата  на  дисертацията  е  подчинена  на 
логиката  на  изследване  на  основния  проблем.  Така,  от  изясняване  на  общите 
биологични  и  психологични  аспекти  на  стреса  (първа  глава)  се  преминава  към 
конкретизация  на  стреса  в  професионална  среда  и  неговото  въздействие  върху 
личността (втора глава). Второто ключово понятие – лидерството, в съотношението 
му  с  властта,  е  предмет  на  анализ  в  трета  глава.  След  нея,  отново  следвайки 
логиката, докторант Христова конкретизира оперирането на лидерските стилове в 
професионалните организации (четвърта глава). 

Разработването на тези четири теоретични глави изявява Плама Христова 
като  сериозен  изследовател,  познаващ  много  добре  теорията  и  емпириката  по 
проблемите,  свързани  с  нейната  дисертационна  теза,  както  и  умението  й  да 
анализира и синтезира познанията от литературните източници, като ги използва 
по  особено  ползотворен  начин  за  целите  на  дисертационното  си  проучване  – 
теоретично и емпирично.  

Най-ценни  от  изследователска  гледна  точка  са  последните  две  глави, 
посветени  на  собствени  емпирични  изследвания.  В  пета  глава  са  представени 



теоретичният  модел  и  емпиричният  дизайн  на  изследването,  а  в  шеста, 
заключителна  глава  –  резултатите  и  интерпретацията  им.  Данните  и  от  двете 
извадки  са  особено  интересни.  Например,  от  основните  три  лидерски  стила, 
преобладаващ  за  българските  организации  се  оказва  трансформационният,  а 
относително с по-малка значимост,  на трето място – се експлицира либералният 
лидерски стил. По отношение управлението на симптомите на стреса, изследваните 
лица  най-често  използват  почивката  като  средство  за  справяне  със  стреса  и 
напрежението  в  работата,  оттеглянето  в  семейството  и  автотерапията. 
Обнадеждяващ  –  от  социална  гледна  точка  резултат,  е,  че  най-малко 
предпочитаните стратегии за управление на стреса се оказва употребата на алкохол 
и цигари, както и приемането на медикаменти или практикуването на медитация. 

Без  да  правя  опит  за  обобщаване  на  многобройните  и  прецизно 
интерпретирани данни, ми се иска да посоча безспорните приноси в тези две глави 
на дисертанта.  Те са: 1. Установяване на взаимозависимости между използваните 
скали  и  променливи,  което  дава  възможност  за  разширяване  на  разбирането  за 
същността на лидерството и стратегиите за справяне със стреса и 2. На основата на 
получените данни са изведени конкретни модели, които  визират предикторите на 
стратегиите за справяне с професионалния стрес и управлението на симптомите му. 
Тъм  тези  приноси  като  прибавя  и  разкриването  на  влиянието  на  различни 
демографски  фактори  върху  стратегиите  за  справяне  със  стреса,  лидерските 
стилове и личностните характеристики, както и очертаването на общ концептуален 
модел  за  връзка  между изследваните  променливи,  си  позвлявам да  заключа,  че 
дисертацията на Плама Христова удовлетворява и най-взискателните критерии за 
изследователска разработка.

В заключение, бих искала да кажа, че познавам лично докторант Христова 
като  много  организиран,  отлично  подготвен  в  областта  на  организационната  и 
социалната  психология  млад  изследовател,  владеещ  перфектно  английски  език, 
работещ изключително  добре  в  екип  и  имащ сериозното  желание  да  продължи 
кариерата  си  в  областта  на  науката.  Категоричното  ми  становище  е,  че 
дисертационният  труд  „Лидерски  стилове  и  стратегии  за  справяне  със  стреса  в 
организациите” е отлично разработен и неговият автор – Плама Сергеева Христова 
напълно заслужава да получи степента „Доктор”. 
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