
СТАНОВИЩЕ

за дисертационен труд на  тема “ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ И СТРАТЕГИИ ЗА 
СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ”, представен от Плама 

Сергеева Христова, докторант към Катедра по социална, трудова и педагогическа 
психология при Философски факултет на Софийски университет 

“Св. Климент Охридски”

Дисертационният  труд  на  Плама  Христова  на  тема  “Лидерски  стилове  и 

стратегии  за  справяне  със  стреса  в  организациите”  представлява  сериозно  научно 

изследване,  реализирано  на  теоретико-емпирично  равнище.  В  първите  четири 

теоретични глави е очертана общата концептуална рамка, която заляга в основата на 

последвалото  емпирично  изследване.  Анализът  е  задълбочен  и  пространен,  като  са 

обхванати всички важни теоретични аспекти на двата обсъждани феномена – стрес и 

лидерство. Използваните в теоретичната част литературни източници са необходими и 

достатъчни, което дава възможност на автора да представи теоретичната постановка на 

проблема  и  да  формулира  своите  хипотези  и  изследователска  цел.  Издигнатите 

хипотези са адекватни,  а инструментариумът,  с който те се доказват,  е издържан от 

научна гледна точка. 

Проведеното емпирично проучване и статистическата обработка на данните от 

него са доказателство за уменията на  дисертанта да реализира по професионален начин 

едно научно изследване във всички негови етапи. Получените резултати потвърждават 

формулираните изследователски хипотези и дават възможност да се изяснят в детайли 

въпроси относно същността и особеностите на трансформационния, транзакционния и 

либералния  лидерски  стил,  взаимовръзката  между  личностните  характеристики  и 

възприемането  на  лидерския  стил,  зависимостта  между възприетия  лидерски  стил и 

избора на стратегии за управление на симптомите на стреса и т.н. Особено внимание 

заслужават  обособените  модели  за  всяка  една  от  стратегиите  за  управление  на 

стресовата  симптоматика,  а  също  така  и  потвърденото  на  емпирично  равнище 

допускане,  че възприетият лидерски стил, личностните характеристики и възприетият 

стрес детерминират стратегиите за справяне с професионалния стрес и управлението на 

симптомите му.

Доказването  на  издигнатите  хипотези  на  емпирично  равнище  и  откритите 

взаимовръзки  и  тенденции   дава  възможност  да  се  направят  важни  за  социалната 

практика изводи и обобщения. 



Като  имам  предвид  приносните  моменти  в  дисертационния  труд,  неговите 

научни достойнства, професионалното равнище, на което той е разработен, а също така 

и  качествата  на  дисертанта,  аз  предлагам  на  Научното  жури  да  присъди  на  Плама 

Сергеева Христова научната и образователна степен “ДОКТОР”.
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