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I.АКТУАЛНОСТ
Дисертационният труд на Лави Сигман представя научно-

изследователски проект, който обединява аспекти на личностните черти и

връзката им с благополучието. Актуалността на темата е безспорна в

контекста на глобалните негативни събития, които са предизвикателство

пред съвременния човек и усилията му за постигане на благополучие и

осъществяване на личните цели.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертационният труд на тема „Характеризиране и моделиране на

психологическите ресурси като фактори за успех при постигане на

личните цели“ е построен върху ясна концептуална основа. Текстът е с



обем от 207 страници, в структурата са разграничени основни части като

въведение, изложение – разпределено в четири глави и заключение.  В

основният текст са включени 22 таблици и 1 диаграма. Списъкът с

използваната литература е забележителен и съдържа 559 заглавия на

английски език, от които една трета са статии от списания или периодични

издания, релевантни на изследваният проблем. Теоретичната част на

изследването е обстойно разработена. В първа глава са представени и

анализирани теории и модели, засягащи широк спектър от личностни

характеристики – интелигентност, емоционална регулация, капацитет за

изпълнение на поставените цели, които авторът включва в разработеният

от него квадриархичен модел. Във втора глава Лави Сигман предлага

самият квадриахричен модел с основни четири (квадри) категории

личностни характеристики. В глава трета авторът описва подробно

дизайна и методологията на изследването, както и задачите и поставените

хипотези, които представляват много сериозна и амбициозна заявка за

теоретични познания и изследователска насоченост. Обектът, предметът,

целта и задачите на дисертационното изследване са коректно

дефинирани. Използваните методи са релевантни на изследователския

проблем и формулираните хипотези. В четвъртата глава са представени

логично и обстойно емпиричните доказателства за предложения модел,

статистическия анализ и интерпретацията на получените резултати.

III. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ

1. Въз основа на данните от прегледа на литературата е конструиран

нов теоретичен модел, представящ аспекти на личностните

характеристики, свързани с благополучието.  Авторът представя

модела като „квадриархичен“, съдържащ четири категории



личностни характеристики – търсещи характеристики,

характеристики на отношенията, характеристики на емоционалното

управление и операционни характеристики.

2. Предложен е нов инструмент - въпросник за оценяване на

личностните аспекти, свързани с благополучието и личния успех.

3. Дисертацията представлява оригинално и ценно научно изследване,

с висок научно-приложен принос – представеният квадриархичен

модел и конструираният собствен инструмент за оценката на

личностните черти могат да са ценен ресурс в ръцете на

мениджърите, загрижени за благополучието и успеха на

служителите си при широк спектър от работни места.

ІV. ПРЕПОРЪКИ

Препоръката ми към докторанта е да разшири извадката от

изследвани лица и направи проучване върху приложимостта на модела

при лидери от социалната сфера и помагащите професии.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представеният дисертационен труд, авторефератът, свързаните с

темата 3 научни публикации, анализът на значимостта и съдържащите се

научно-приложни приноси ми дават основание да предложа на членовете

на Уважаемото научно жури да бъде присъдена образователна и научна

степен „доктор” по професионално направление 3.2. „Психология”,

докторска програма „Обща психология“ на Лави Сигман.
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