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1.Общо описание на представените материали

По избор на научното жури съм определен за негов член по
процедурата за защита на дисертационен труд на тема „ Характеризиране и
моделиране на психологическите ресурси като фактори за успех при
постигане на лични цели “ за придобиване на образователна и научна степен
„доктор“ в област на висше образование 3.Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска програма:
Социална, организационна и консултативна психология. Автор на
дисертационния труд е Лави Сигман – докторант към катедра „Психология“
във ВСУ „Черноризец Храбър“. Представеният от Лави Сигман комплект
материали е в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за
приложението му и Правилника за развитие на академичния състав на ВСУ
„Черноризец Храбър”. Включва дисертационен труд, автореферат и
приложени публикации.



2. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените
цели и задачи.

Темата на дисертационното изследване е актуална в научно –
изследователски и в практически аспект. Посветена е на субективното
благополучие и на факторите, които могат да повлияят върху неговото
усилване. В практически план актуалността се изразява в обособяване на
конструкти, редсказващи субективното благополучие, което създава
възможности и за обособяване на интеревнеции за неговото усилване
особено в ситуации, които са силно стресиращи. В теоретичен план
актуалността се изразява в разширяване на разбирането за факторите, които
влияят върху неговото усилване и оптималното функциониране. Очертените
конструкти, които с емпирична удостоверимост предсказват субективното
благополучие могат да се приемат за принос към дискусията около
субективното благополучие и близките конструкти като психично
благополучие, психично здраве и оптимално функциониране

3. Познаване на проблема

Представеното изследване е структурирано в две части – теоретична и
емпирична. Теоретичната част обхваща задълбочени анализи на
конструктите субективно благополучие и персонални черти, като възможни
предиктори.

Субективното благополучие се разглежда в контекста на емпиричните
изследвания обединени около идеите на Дийнър и е прието като едно от
измеренията на добрия живот с ясно очертани граници, прокарващи
различията с останалите форми на благополучие.

Персоналните черти, които са приети като предикторите на
субективното благополучие са извлечени от множество групи изследвания,
които са с емпирично потвърдени влияния върху различните измерения на
благополучието. С това е очертано и едно от теоретичните предизвикателства
свързано с обособяването и обединяването на различните персонални
конструкти, които са с вътрешна интегрираност, измерими и независими.
Отговорът на това предизвикателство е изграждане на модел, който обхваща
4 категории, в които присъстват 19 конструкта. Категориите, които съставят
модела са обозначени от автора като:



- „търсещи характеристики“, в която са включени способности, осигуряващи
откриване на алтернативи и възможни начини на вземане на решения,
решаване на проблеми и обосноваване на решенията;
-„Характеристики на отношенията“, в която са включени способности,
осигуряващи полноценни отношения и ангажиране с поведения, насочени
към укрепване и разширяване на отношенията в пространството на
общността;
-„Характеристики на емоционалното управление“, в които са включени
способности, осигуряващи пълноценния вътрешен диалог  със себе си,
приемането на себе си,  емоционалната регулация справянето с
емоционалните проблеми;
-„Операционни характеристики“, в които са включени способностиоси,
осигуряващи управлението на поведението, избора и преследване на целите,
справяне с предизвикателствата, издръжливостта и твърдостта при
постигането на целите и усъвършенстването.

Изборът на персоналните характеристики е основан върху анализите на
различни концепции, общото между които е обособяване на черти, които са с
влияние върху субективното благополучие, влияния, които са многократно
емпирично потвърдени в изследванията.

Бих искал да отбележа, че представените анализи са изключително
задълбочени и придават кохерентност на теоретичната част. Емпиричната
част също се отличава с коректни статистически анализи, проведени с
инструмент, с необходимите психометрични характеристики, и резултати,
които съответстват на хипотезите на изследването.

4. Методика на изследването

Методиката отразява основния замисъл на изследването и на
концептуалното му осмисляне. Самата методика представлява конструиран
въпросник, съдържащ 45 айтема, оценявани чрез 5 степенна ликертова скала.
Въпроскиът обедянава айтемите, от скалата за субективно благопулучие на
Дийнър, с айтеми представящи обособените 4 категории от конструкти.
Скалата е с добри психометрични характеристики и очертава възможности за
проследяване на отношенията между отделните конструкти представени в
теоретичния анализ.



5. Характеристика и оценка на дисертационния труд

Дисертационният труд е с обем 205 страници в основния текст, който
включва и диаграма и 21 таблици. Структурата включва увод като въведение
в изследователската тема, три  глави, изводи и препоръки за практиката,
заключение и литература. Библиографията е със 561 заглавия  на
английски език. Самото изследване е структурирано в две части –
теоретична, която представя основните концепти, около които се изгражда
изследването и емпирична, която е представена от цели, задачи, хипотези,
инструменти на изследването с подробно описание на психометричните
характеристики и  различните анализи, в контекста на формулираните
хипотези. Представените анализи и изводи са представителни за усилията на
докторанта и подкрепят верификацията на получените резултати.

6. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката

Приносите  на Лави Сигман са съдържателно обобщени и отговарят на
проведеното изследване. Като цяло бих искал да  отбележа  следните
положителни моменти:

-представен е модел от персонални конструкти интегрирани в отделни
категории, което разширява разбиранията за връзката между субективното
благополучие и персоналните променливи;

-представен е задълбочен анализ на отделните конструкти, съставящи
съдържанието на предложения модел;

-конструиран е въпросник, който открива възможности за изследавне
на връзките между персоналните конструкти и субективното благополучие в
различни социални и културни контексти;

-представени са емпирични доказателства за позитивните влияния на
отделните персонални черти, обединени в отделните категории върху
субективното благополучие;

- представените резултати са отражение на прецизен анализ осъществен
с оригинална методика и необходимите статистически методи, което
гарантира коректността на изводите и придава достоверност на заявката за



реалстична приложимост и очертаване на пътища за повишаване на
благополучието

8. Преценка на публикациите по дисертационния труд

Публикациите на темата на дисертационния труд са под формата на
статии и отговарят на изискванията. Статиите са 4 и са публикувани в научни
списания.

9.Лично участие на докторанта

Лави Сигман е бил редовен докторант към катедра „Психология”.
Реализирал самостоятелно цялото дисертационно изследване. Текстът,
получените резултати и приноси са негово лично дело.

10. Автореферат

Авторефератът съдържа основните постановки в дисертационния труд,
резултатите и техния анализ. Считам, че е адекватен на дисертационния труд
и обективно отразява теоретичните анализи и основните резултати,
представени в съдържанието на изследването.

11. Лични впечатления

Бих искал да отбележа, че Лави Сигман притежава задълбочени
познания в изследвана област, съчетани с отговорност и с оригинален подход
към емпиричното разглеждане на темата, което обогатява разбиранията
върху отношенията между различните персонални конструкти и
субективното благополучие

12. Препоръки за бъдещо използване

Бих препоръчал да се очертае по ясно метарамката, от която са
зададени основанията за обособяването точно на тези конструкти, което би
очертало и по силно собствените приноси.

Заключение

Дисертационният труд показва, че докторантът Лави Сигман,
притежава задълбочени познания по темата. Смятам, че кандидатът отговоря



на условията и реда за присъждане на образователната и научната степен
„доктор“ по Закона за развитие на академичния състав в Република България,
ППЗРАС, Правилника за развитие на академичния състав на ВСУ. След
идтъкнатите аргументи, както и на цялостната положителна оценка за
извършеното дисертационно изследване, предлагам на научното жури да
гласува положително и да присъди образователната и научна степен „доктор“
на Лави Сигман, за което давам и своя утвърдителен вот.

16 03 2022 г.                                               Рецензент:

/проф. Румен Стаматов/


