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професионално направление 3.2. Психология

докторска програма „Обща психология“
Автор: АРНИ ЗАКС

Тема: „Влияние на преживяванията в детството и трансфера между
поколенията върху нарцистичните черти и върху устойчивостта, чувството за

удовлетвореност от себе си и стила на справяне“
Научен ръководител: проф. д.п.н. Румен Стaматов– ВСУ „Черноризец

Храбър“

1. Общо представяне на процедурата и докторанта

Представеният от Анри Закс комплект материали на хартиен носител  е в

съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за приложението му,

включва всички необходими документи, в т.ч. автореферат и публикации по

темата.  Процедурата е законосъобразна.

2. Актуалност на тематиката

Анри Закс се обръща към една сложна и многопластова тема, каквато е

развитието на личността в онтогенезиса и формирането на съответни личности

черти, които са предиктор за преживяванията в зряла възраст. В същото време

личностните диспозиции (и абнормност понякога) са сложният терен върху

който се осъществяват междуличностните взаимоотношения. Освен това

личностната структура и ядрото на личността са детерминанти на затруднения в

емоционалната сфера и разстройства в адаптацията.

Докторантката си поставя за цел да намери по-подробно обяснение на

връзката между възприетия опит от детството и личностните черти нарцисизъм и

устойчивост и да създаде превантивни подходи за работа.

Темата има теротетични и практически измерения.
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Считам, че концепцията на дисертационният труд е оригинална и много

актуална. Реализираният изследователски подход е креативен. Подобно

изследване не е реализирано до този момент.

3. Познаване на проблема

Анри Закс има много добри познания, експертиза и професионален опит по

отношение на въпросите, свързани с формирането на личността, а така също в

работата с лица със затруднения в адаптацията и с емоциолални проблеми в

следствие от развитие на някои личностни черти.

Разработването на проблема е поставено и в полето на консултирането и

превецията.

4. Методика на изследването

Теоретичният анализ и дизайнът на емпиричното изследване разкриват

добре осмислена  концепция на дисертационния труд.

Използвани са релевантни методи за емпирично събиране на данни, които

включват психологични тестове. Статистическите процедури съответстват на

целта на изследването.

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите

Дисертационният труд има класическа структура, в който са обособени

шест основни глави. В теоретичния обзор подробно и задълбочено е изяснен

проблемът за личностните черти, като са представени водещите теоретични

подходи и концепции. Представени са конструктите „нарцисизъм“ и

„устойчивост“ и връзката им с адаптивните и не адаптивни модели на поведение.

Дискутирани са факторите на развитие, моделите на детско развитие във

връзка с личностните черти. Подчертана е ролята на семейството и стиловете на

възпитание.

А. Закс има компетентностите да анализира литературни източници и на

основата на тях да достига до собствени обобщения и интерпретации.
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Дизайнът на изследването е релевантен на основната концепция на труда.

Целите, задачите и хипотезите са формулирани добре.

В хипотезите се търси връзка между формирането на нарцистичните черти и

личностната устойчивост към преживяванията от ранното детство.

Участниците в изследването са подбрани съобразно целите на научния труд.

В Анализът на резултатите, най-напред, се представят статистическите

стойности и процедури, след което се правят съответни обобщения по тестове.

Изведени са стойностите на адаптивния и неадаптивен нарцисизъм, в т.ч. от

регресионния анализ.

Коректно са представени данните и за конструкта „устойчивост“ и неговата

структура. Резултатите са онагледени таблично и графично, което улеснява

тяхното възприятие.

Целенасочено са изследвани издигнатите хипотези. Дискусиите на

получените данни от собственото изследване показват отличните аналитични

способности на докторантката.

Направените изводи и обобщения са със стойността на приноси за науката и

практиката.

Приносите на докторантката могат да бъдат обобщени по следния начин:

- Направен е компетентен и задълбочен теоретичен анализ на конструктите,

предмет на дисертационния труд.

- установени са тенденции за културната обусловеност на адаптивния

нарцисизъм;

Установени са тенденции относно взаимовръзката между ранния опит и

формирането на някои личностни черти, във връзка с преживяванията в зряла

възраст.

6. Преценка на публикациите и личния принос на докторантката

Представените 3 публикации са пряко свързани с темата на дисертацията.

Същите са публикувани в сборници от научни конференции.
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Дисертационният труд е лично дело на докторанта. Приносите и

получените резултати са лична заслуга на Анри Закс. Не се установяват данни за

плагиатство.

7. Автореферат

В структурно и съдържателно отношение авторефератът отразява коректно

основните моменти на дисертацията. Представени са основните теоретични

постановки, дизайна и резултатите от собственото проучване.

8. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и

резултати

Препоръчвам дисертационният труд да бъде публикуван под формата на

монография както в България, така и в Израел.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисертационният труд на Анри Закс е реализиран на високо научно

равнище. Същият съдържа оригинална концепция и приноси.

А. Закс притежава висока психологична грамотност и изследователски

компетентности.

Предвид на горното, убедено давам своята положителна оценка и ще

гласувам ЗА присъждането на образователната и научна степен „доктор“ на

Анри Закс по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни

науки, професионално направление 3.2. Психология; докторска програма „Обща

психология“.

30.03.2022 г. Изготвил становището: .....................

доц. д-р С. Мавродиев


