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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„Доктор“ в професионално направление 3.7 Администрация и управление 

на тема: „Управленската компетентност и кариера на медицинските сестри в 

глобализиращия се свят - научно изследване, проведено за Кувейт“ 

на Уаел Муссаед Калаф Хамадах, редовен докторант по професионално 

направление 3.7 Администрация и управление / Социално управление/ към Стопански 

факултет на СУ, Катедра Стопанско управление 

от Доц.д-р Мирослава Христова, професионално направление 3.7 

Администрация и управление 

 

 

1. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Представеният дисертационен труд е в обем от 267 страници (вкл.информационните 

източници).  В структурно отношение е организиран във Въведение (стр.1-7); 4 глави 

(глава 1: стр.8-90; глава 2: стр.91-144; глава 3: стр.145-201; глава 4: стр.202-250), 

използвана литература (стр.251-259), приложения-Анкета (стр.260-267), списъци на 

таблиците и фигурите, благодарности. Съдържателният текст е от 250 страници. Трудът 

съдържа 42 таблици, 3 графики в основния текст, неномерирани в съдържанието. 

Посочени са 132 информационни източници. 

2. Оценка на получените резултати от научен и научно-приложен характер 
Във встъпителната част авторът разглежда актуалността и значението на 

здравеопазването, както и на професията на медицинската сестра,  постепенното 

повишаване на изискванията към квалификацията на медицинските сестри, 

възникването на изисквания за учене през целия живот, създаването на 

институционална подкрепа на това учене, прилагането на международни 

квалификационни стандарти към тази професия, мобилността на тези кадри, 

принадлежността им към определена култура и условия на културната среда, в която 

работят и др. В тази връзка, дисертацията си поставя за цел „да установи начина, по 

който промените се отразяват и осъществяват в държавата Кувейт“. Формулирана е цел 

на изследването, а именно: „да се представи обширна картина на уникалните 

характеристики на медицинските сестри с управленска функция в Кувейт и чрез 

изследователски подход да даде обяснение за преобладаващия модел на техните 

позиции, професионални модели, кариери, предпочитани форми на участие в 

управлението, отношение/ нагласи към новите условия в професията в глобализиращия 

се свят, на съответствието на образованието и управленската им компетентност на 

новите предизвикателства.“ Въведението представя и хипотезите, целите, 

ограниченията и значението на дисертационното изследване. 
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Глава 1 - Литературен преглед относно управленската компетентност и кариера в 

съвременния свят и представянето на проблематиката за медицинските сестри с 

ръководна позиция - представя литературен преглед в областта на изследваната 

проблематика – управленската компетентност и кариера, и проблематиката за 

медицинските сестри с ръководна позиция. Дисертантът посочва, че, от една страна 

литературата, посветена на медицинските сестри е ограничена, а от друга, в 

управлението има обща теоретична основа, валидна за всички организации, и на тази 

основа прави обзор на теорията и изследванията по проблематиката като цяло, след 

което  разглежда и специфичните проблеми, отнасящи се до медицинските сестри. В 

Главата по-конкретно са разгледани теоретичните въпроси, свързани с  концепциите за 

управлението и ръководните кадри. Разгледани са въпросите за управленската 

компетентност на ръководителите, глобализацията и влиянието й върху управленската 

компетентност, изследванията в областта на здравеопазването и ролята на 

медицинските сестри, изследванията върху факторите, които влияят върху това, 

нагласите на ръководителите към промените. В тази глава последователно и подробно 

са представени и теоретичните въпроси за същността на компетентността, произхода на 

профила на компетентността, различието между понятията „компетентност” като 

знания, умения, отношение и други лични качества на индивида, необходими за 

успешно изпълнение на служебните задължения. Следващ акцент в теоретичната част 

са процесите на глобализация, като след общите въпроси, свързани с тези процеси, 

вниманието е насочено към преимуществата на глобализацията за здравеопазването, 

както и към предизвикателствата, които тя поставя пред него. Тази комбинация от 

фактори оказва, според автора, неминуемо въздействие върху удовлетвореността на 

медицинските сестри от професията им. Друг акцент е поставен върху въпросите на 

удовлетвореността от труда на медицинските сестри, които са важни за оценката на 

настъпващите промени в изследваната професия. На тази проблематика е посветен 

обзор на проведени изследвания и е аргументирана теоретичната основа, върху която 

докторантът стъпва в дисертационния си труд.  

Авторът правилно посочва, че литературата за някои основни теоретични и 

изследователски постановки съдържа сравнително немного на брой литературни 

източници за арабските страни, а изследвания досега липсват, и предлага обяснение за 

това – „може би се дължи и на факта, че проучването на професията на медицинската 

сестра е ново явление“.  

Следващите две части са посветени на елементите на дисертационното изследване. 

Изследването се състои от две части. Първата част е документална (анализ на 

литературата, документен анализ) и на базата на интервюиране на експерти - 

интервюта с ръководни кадри от публичната администрация и от образователната и 

квалификационна система. В тази част авторът установява начина, по който се 

възприемат съвременните проблеми на медицинските сестри в Кувейт и по-точно 

онези, отнасящи се до тяхната подготовка, включително управленска, в конкретната 

система на здравеопазването в Кувейт. Тази първа част на изследването служи като 

основа за разработването на втората част от изследването, основаващо се на анкета. Във 

втората част се провежда едно систематично емпирично изследване – чрез анкетно 

проучване, сред представителна извадка от работещите в Кувейт медицински сестри на 

ръководни позиции. Те са избрани на случаен принцип, който ги представя на всички 

нива в организационната йерархия, в държавни и частни болници. Събраните данни са 

анализирани с методи на дескриптивната и дедуктивната статистика. Емпиричното 

изследване  идентифицира кои са медицинските сестри с управленски функции в 

Кувейт, какви са техните характеристики, професионални модели, кариери и участие в 

управлението на здравните заведения, какво е тяхното отношение към тези въпроси. 



Въз основа на него са направени изводи за специфичните проблеми на медицинските 

сестри в Кувейт на фона на глобалните развития, оценени са съществуващите развития 

и са набелязани мерки за организационни промени.  

Дисертационното изследване комбинира различни изследователски методи – 

документално проучване, примери от практиката, интервюта, емпирично анкетно 

проучване, анализи с апарата на статистиката и др., което несъмнено се причислява към 

силните страни и постиженията на дисертационния труд.  

В структурно отношение, Глава 2 - Системата на здравеопазването и проблеми на 

медицинските сестри в Кувейт в контекста на глобализиращия се свят 

(документално проучване, примери от практиката и интервюта) съдържа 

документалното изследване на системата на здравеопазването и обучението на кадрите 

в Кувейт и по-специално – на мястото в тази система на медицинските сестри. То е 

подкрепено с интервюта с ръководни служители на Министерството на 

здравеопазването в Кувейт, с ръководители на медицинските училища, с ръководители 

в системата на здравеопазване на местно ниво – общо 23 човека. Целта на главата е „да 

се установи зависимостта между образователната подготовка, ръководната позиция и 

модела на професионално развитие на медицинските сестри“. В нея докторантът описва 

развитието и актуалното състояние на системата на здравеопазването в Кувейт, нейната 

външна и вътрешна заобикаляща среда на фона на глобализиращия се свят. Централно 

внимание главата отделя на медицинските сестри и техните проблеми в тази система. 

Глава 3 - Изследване на съвременните проблеми на медицинските сестри на ръководна 

позиция в Кувейт - е отредена на представяне на изследването на съвременните 

проблеми на медицинските сестри на ръководна позиция в Кувейт и на резултатите от 

изследването.  Главата е структурирана в две части : първата запознава подробно с 

използваните методи, втората - с резултатите от изследването. Авторът описва 

същността на изследването и неговата цел – „описателно проучване, за да се изследват 

ръководните роли и нагласи на медицинските сестри в Кувейт“. В допълнение 

научното изследване предлага „богата картина на уникалните характеристики от 

управленски аспекти на професията на медицинската сестра и изследователски метод, 

за да предостави обяснения за преобладаващите модели на отношение/ нагласи (начин 

на мислене) и модели на професионално развитие“. Докторантът посочва, че „този 

напълно изследователски анализ ще бъде инструмент за разкриването на зависими 

променливи и основни връзки, които ще бъдат полезни за по-нататъшни изследвания“. 

Следват описани обекта на изследване - всички медицински сестри с ръководни 

функции, които работят в службите на звената на Министерството на здравеопазването 

на Кувейт и в частните болници, и построяването на представителната извадка -  избор 

и техники. Посочен е детайлно инструментариум за събиране на данните - въпросник, 

състоящ се от 3 основни групи информация: профил на медицинските сестри (вкл. 

квалификация на ръководните медицински сестри), тяхното отношение/ нагласи (начин 

на мислене) и модели на професионално развитие. Представена е процедурата за 

събиране на данни, коментари за  валидност и достоверност на инструментариума, 

контролното (опитно) проучване в две болници, едната от които частна, а другата 

държавна, в сферата на Министерството на здравеопазването, и подходът за 

същинското проучване и анализ на данните. 

Във втора част на главата са поместени и коментирани същинските резултати от 

проведеното изследване. В този раздел авторът дава характеристика на 222 медицински 

сестри на управленска позиция, включени в проучването. Дискусията обхваща 

демографските фактори, лични кариери и работни модели, организационната 

мобилност, професионалните пътища, отношение на медицинските сестри на 

ръководна позиция към работата, позицията, организацията и участието в 



управлението, организационна структура и нагласи на медицинските сестри с 

ръководна позиция. Множество таблици – 42 на брой - спомагат за по-нататъшното им 

обобщено разглеждане. 

Доколкото Списъкът на фигурите включва 3 фигури, а Списъкът на таблиците – 42, би 

било уместно фигурите да бъдат включени към таблиците, в общ списък, за да се 

избегне тази небалансираност. Хубаво би било и да са номерирани в съдържанието. 

Глава 4 - Обобщение, препоръки и изводи от изследването на медицинските сестри на 

ръководна позиция в Кувейт - съдържа дискусия, базирана на аналитичните изводи и 

резултатите от проучването на нагласите на медицинските сестри на ръководна 

позиция в Кувейт с оглед формулирането на препоръки и заключения относно тяхната 

квалификация и кариера. Авторът очертава професионалния профил на медицинските 

сестри в Кувейт - време за професионално развитие, тяхната професионална мобилност, 

анализира професионалния им път, отношението/нагласите на медицинските сестри на 

ръководна позиция към работата, позицията, организацията и участието в 

управлението, влиянието на структурата върху нагласите на медицинските сестри с 

управленски функции. Тях той свързва с останалите променливи в анкетата и 

коментира зависимостта между субективните променливи, демографските фактори и 

личната кариера. След тях са представени основните изводи на изследването – 10 на 

брой, и препоръки и изводи от изследването, които авторът прави – 7 основни. Главата 

съдържа заключение и приноси на изследването. 

3. Оценка на получените научни и научно-приложни приноси 
Дисертацията се фокусира върху професията на медицинската сестра, драстичните 

изменения, които настъпват в изискванията за квалификацията й в съвременния 

глобализиращ се свят, възникването на множество нови възможности за кариера, 

изискващи управленска компетентност. Освен да разкрие споменатите промени, 

дисертацията си поставя за цел да проследи и по какъв начин те се реализират в Кувейт 

– какво се прави понастоящем, как те се схващат от управляващите; какво е 

отношението на самите медицински сестри към случващото се.  

Данните на автора показват, че много малко научни изследвания проучват въпроса за 

ръководните медицински сестри, и само една незначителна част от тях са насочени към 

медицинските сестри. Без значение колко ще са ограничени знанията, които 

изследвания в тази благоприятна област предоставят, несъмнено те са ценен принос, и в 

това отношение настоящото изследване на професионалното развитие на ръководните 

медицински сестри и тяхното отношение към управлението трябва да се разглежда 

именно като един съществен принос, в две насоки : 1) като подпомагащо по-доброто 

разбиране на проблема, по-специално в арабските сестри, и 2) като служещо за стимул 

за нови изследвания в тази област, по-специално в арабските страни като ново и 

изключително важно явление. 

В рамките на изследването е направен, според мен, успешно опит да се осигури знание, 

което да послужи за по-добро схващане на ситуацията и проблемите в нея от 

взимащите решения за системата на здравеопазването, а на тази основа – да се подобри 

качеството на тези решения. В дисертационния труд се представят интересни и важни 

изводи, които биха могли да помогнат и да се използват за усъвършенстване на 

системата на здравеопазването в Кувейт и по-специално - на системата за образование 

и квалификация в страната, за обогатяване и разнообразяване на възможностите за 

кариера на медицинските сестри в Кувейт. В допълнение към академичната стойност, 

която съставя главната значимост на това изследване, то има и практическо значение, 

както по отношение на ниво здравна организация, така и при провеждане на политики 

на национално ниво за Кувейт. 

4. Оценка на публикациите по дисертацията 



Докторантът е представил 4 публикации, свързани с дисертационния труд, всички от 

които на английски език. 

5. Оценка на автореферата 

Макар и малко дълъг, авторефератът представя по добър начин цялостния текст на 

дисертационния труд. 

6. Заключение 

В заключение, давам положителна оценка на представения дисертационен труд. В него 

се съдържат всички характеристики на научен труд за придобиване на образователна и 

научна степен „Доктор“. Освен изброените по-горе приноси и по-важни изводи от 

изследваните в дисертационния труд проблеми, бих посочила като много положителна 

характеристика на дисертационния труд и научното старание, което показва авторът, 

изчерпателните усилия за провеждането на сериозно изследване със значителни  

приноси, различните интерпретации на наблюдаваните явления, които докторантът 

посочва, както от научно естество, така и като поясняващи културата в конкретния 

контекст, в който бива наблюдавана дадената тенденция. 

 

Предвид гореизложеното и като имам предвид посочените силни положителни 

характеристики на дисертационния труд, предлагам на Уаел Муссаед Калаф Хамадах 

да бъде присъдена образователната и научна степен „Доктор“ в професионално 

направление 3.7 Администрация и управление. 

 

 

 

 

София, април 2014г.      Доц. д-р Мирослава Христова 


