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СТАНОВИЩЕ 

 
Върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен «доктор» в област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика 

Рецензент: проф. д-р Иван Петков Иванов от ШУ „Еп. Константин Преславски” 

Докторант: Теодорина Милушева 

Научен ръководител: доц.д-р Гинка Механджийска 

Тема на дисертационния труд: „МОТИВИРАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА МЛАДЕЖИ С ДЕВИАНТНО 

ПОВЕДЕНИЕ В ПРОЦЕСА НА СОЦИАЛНА РАБОТА“ 

 
ДАННИ ЗА АВТОРА. Теодорина Петрова Милушева е родена през 1983 г. Въпреки крехката 

си възраст има завидно многостранно образование и квалификация. Завършва 56 СОУ “Професор Конс-

тантин Иречек” - София (2001) и паралелно получава професионална квалификация бизнес и финанси в 

съвместна програма на Колежа на Източен Лондон и УНСС (2001). След това учи в СУ „Св. Климент 

Охридски“ - бакалавър по културология (2006), бакалавър по социални дейности (2009), магистър по 

богословие (2009), магистър по управление на институциите за социална работа (2011).  

Работила е като преподавател в Езикова школа “Галакси” (2005), технически секретар в “Инте-

рамерикан - България” ЗЕАД (2007), административен сътрудник в Glaxo  Smith Kline, (2007-2008), соци-

ален работник в Център за обществена подкрепа “Св. София” към Фондация “За нашите деца” (2008-

2009), възпитател - социален работник в Дом за деца „Асен Златаров“ - София (2010). 

Участвала е в два образователни проекта - „Живот в общността“ (BG051PO001-5.2.06-0203-C-

0001) и “Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педа-

гогическите изследвания и електронното обучение в СУ (BG051PO001-3.3.06/0026).  
 

ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТУРАТА. Г-ца Милушева е зачислена като редовен докторант към 

катедра “Социална работа“ на Факултета по педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охрид-

ски“ на 01.02.2011 г. (заповед РД-20-385/10.02.2011) с научен ръководител доц.д-р Гинка Механджийска 

и е отчислена с право на защита на 01.02.2014 г. (заповед РД-20-292/03.02.2014). От предоставените ми 

документи мога да направя заключението, че са изпълнени всички формални изисквания на действащите 

закони и правилници в РБ и СУ.  

 

ДАННИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯТА И АВТОРЕФЕРАТА. Дисертацията съдържа 293 стр. основен 

текст и 21приложения. Текстът е структуриран в увод; теоретична част с три глави; емпирико-приложна 

част с четири глави, заключение; библиография и приложения и отговаря на изискванията по чл. 66 ал. 1 

от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъ ж-

ности в СУ „Св. Климент Охридски”. 

Първата част съдържа теоретичните постановки на дисертацията. Тя има три глави.  

Първа глава представя теориите за девиантното поведение и мотивирането за промяна. Разгле-

дана е същността на девиантното поведение и теориите за мотивацията. Особено внимание е отделено на 

теориите за поведенческата промяна като дългосрочна цел на интервенциите в социалната работа - со-

циално-когнитивна теория, теория за планираното поведение, транстеоретичен модел (теория за стадии-

те на промяна). 

Втора глава систематизира основите на социалната работа с младежи с девиантно поведение. 

Трета глава разглежда подробно методите за мотивиране към промяна, прилагани в социалната 

работа с младежи с девиантно поведение: консултиране, социална работа с групи, социална работа по 

случай, беседа, дискусия, менторство и коучинг. Специално място е отделено на мотивационното интер-

вюиране. То е разгледано подробно в неговата комплексност като методология и технология. Анализи-

рани са факторите, влияещи върху мотивацията за промяна при младежи с девиантно поведение.  

Втората част на дисертацията е емпирико-приложна. Тя съдържа четири глави.  

Първа глава представя модела на емпиричното изследване - изследователските задачи, хипоте-

зите, операционализацията на променливите, принципите и процедурите, извадките, изследователските 

методи и инструментариума, организацията.  

 Втора и Трета глави излагат резултатите от статистическия анализ по категории променливи 

на емпиричното изследване. Направени са заключения по отношение на хипотезите и на специфичните 

научноизследователски задачи. 

Четвърта глава представя приложните резултати от дисертацията - методическо указание за 

работа и експертната му оценка. 

В края на текста са направени необходимите изводи, препоръки за практиката и заключ ения. 

Дисертацията включва и 21 приложения: пълен инструментариум, методическото указание и 

формата за експертната му оценка.  

Авторефератът отразява вярно и точно текста на дисертацията. 
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АКТУАЛНОСТ. Актуалността на дисертацията е обусловена от все по-отчетливо задълбоча-

ващи се социални тенденции - увеличаване ръста на девиантните прояви и противообществени деяния 

сред младежите, неспособността им за ефективна и пълноценна социална адаптация, чувството им за 

социална изолация и аномия, неспособността им да се справят сами с проблемите си, което ги насочва 

към различни социални институции и програми. Още в първите редове на дисертацията, авторката е 

обосновала своя избор на тема - етапът на изграждане и засилване на мотивацията за промяна в клиента 

е условие за успеха, с който ще бъде воден индивидуалният случай.  

Темата се радва на засилен интерес на изследователи от различни научни направления. В също-

то време, липсва общоприета теоретична рамка за възможни методически насоки за интегрирането им в 

практиката на социалния работник. 

 

ПРАКТИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ. Предложените и апробирани от авторката методически пре-

поръки за социална работа с младежи с девиантно поведение включват практически насоки за прилагане 

на определен мотивационен подход - условия, които благоприятстват и фактори, които задържат моти-

вацията за промяна; техники за мотивиране.  

 

НАУЧНА ОСВЕДОМЕНОСТ. Авторката достатъчно пълноценно информационно обосновава 

тезите си. В литературната справка са посочени 61 източника на кирилица и 68 - на латиница. Над 60% 

от източниците са издадени след 2000 г., а по-старите са класически публикации. Силно присъстват и 

публикациите от последните 5-6 години. Текстът показва използването на значително по-широка ин-

формационна база и богата осведоменост по различните аспекти на темата; не само отлично познаване 

на основните теории за мотивирането и управлението на поведението и на практическите подходи в 

социалната работа, но и зряло критично отношение към тях. 

 

КОНЦЕПТУАЛНОСТ И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНОСТ. В дисертацията има ясно откроена и за-

вършена и пълноценно защитена авторска концепция, свързана с редица нови и приносни моменти, за 

които ще стане дума по-нататък.  

Приемлива е тезата за основополагащото място на мотивацията за промяна в клиента върху 

процеса и резултата от работата с него. Основна постановка е, че тази мотивация е силно зависима от 

социалната работа с младежите с девиантно поведение. Мотивацията е възприета като динамичен вът-

решен процес, който може да бъде управляван и интензифициран чрез използването на техники, въ з-

действащи върху когнитивните схеми и емоциите на индивида. Поведението на всеки индивид следва да 

бъде разглеждано и анализирано през призмата на уникалния житейски опит и ценностни ориентации; 

неговите съпротивите в процеса на социална работа са естествена и закономерна реакция и ценен ориен-

тир. Клиентът следва да бъде подкрепян, така че самостоятелно да открие решение за ситуацията, в ко я-

то се намира чрез неосъждащо и приемащо отношение от страна на социалния работник. 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ. Дисертационният труд има ясно формулирани цели, 

адекватни на изследвания проблем - да бъдат идентифицирани зависимостите и факторите, оказващи 

влияние върху мотивацията за промяна при младежи с девиантно поведение и да бъде проучена и анали-

зирана динамиката на успоредно протичащите два процеса - вътрешният процес в личността на клиента 

и процесът на социална работа.  

От целите произтичат 7 основни задачи: две в теоретичен план - изясняване на терминологията 

и механизмите на мотивирането за поведенческа промяна; други три, свързани с  емпиричното изследва-

не и анализа на резултатите от него и две практико-приложни - разработване и адаптиране на методи-

ческо указание за социална работа с младежи с девиантно поведение. 

Обектът и предметът са дефинирани правилно : като отношение на общо (процесът на социална 

работа с младежи с девиантно поведение) към частно (мотивирането за промяна като вътрешно-

личностен процес и като направляван от социалния работник процес на интервенция) .  

Емпиричното изследване е свързано с приложните задачи на дисертацията. Считам, че тук под-

ходът е правилен, тъй като тези задачи структурират шестте категории променливи - процес на мотиви-

ране за промяна; процес на социална работа; девиантно поведение; личностно -диспозиционни характе-

ристики; контакти и социална подкрепа; социално -демографски данни. Те са декомпозирани в 20 кате-

гории на второ ниво и 143 - на трето (по същество критерии и показатели), като всяка една от тях се 

измерва чрез определена част от инструментариума. 

 

ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Изследователската програма е от констативен тип. Проучва 

се нивото на преобладаващите нагласи на клиенти и потребители на услуги в социални организации и 

терапевтични програми и специалисти, работещи с младежи с девиантно поведение .  
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НАУЧНИ ХИПОТЕЗИ. В дисертацията се визират динамичните промени в индивидуалните 

мотивации. В тази насока са и формулираните хипотези за поведенческата промяна като основен пред-

мет на интервенция в процеса на социална работа с младежи с девиантно поведение и за методическите 

аспекти на социалната работа по случай, насочена към създаване и поддържане на мотивация за промяна 

при младежи с девиантно поведение (процес, етапи, стадиалност, техники, подходи, работни взаимоо т-

ношения).  

Формулировката на хипотезите е такава, че в този си вид те са трудно доказуеми - и двете съ-

държат по 7-8 условия, които всъщност са критерии за ефективност на социалната работа с единичен 

случай. Самата авторка се затруднява да даде еднозначен отговор при обобщението на резултатите по 

Хипотеза 1 и Хипотеза 2. 

 

ИЗВАДКА. Изследването е проведено през 2012/2013 г. в 7 организации за социална работа, 

имащи предимно коригиращи и подкрепящи функции: Дом за деца „Асен Златаров“, Социален и мла-

дежки център „Св. Константин“ към Фондация „Конкордия България“, Защитено жилище „Заедно“, 

Терапевтична общност „Билани“, Терапевтична общност „Бетел“, Сдружение „Октава“, Асоциация „Со-

лидарност“. 

Общият брой изследвани индивидуални случаи е 109 на лица на възраст 16-29 г., а разновиднос-

тите на девиантно поведение са: агресивно поведение; алкохолна зависимост; зависимост от психоак-

тивни вещества; измами; кражби; липса на социална активност; неспазване на социални норми; просия; 

противообществени прояви; рисково сексуално поведение. Изследвани са и 20 социални работници и 

терапевти. 

Относно представителността на извадката и оттам на изводите от изследванията, считам , че те в 

качествено отношение покриват основните категории девиантно поведение; едва ли е уместно е да се 

преследва количествена и териториална представителност, тъй като тук се изследва индивидуалният 

процес на работа и промяна. 

 

МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ. Чрез теоретичен анализ са систематизирани и анализи-

рани източници от социалната психология, социологията, педагогиката на девиантното поведение, соци-

алната работа, социалната педагогика и др., които са свързани с разглежданата проблематика. 

Емпиричното изследване е проведено чрез умело подбрани валидни методи за събиране на пъ р-

вична информация. Инструментариумът е внушителен: 19 въпросници и скали, разпределени в две гру-

пи - за младежи с девиантно поведение и за специалисти. Част от инструментите са авторски разработки, 

направени много професионално от методологическа гледна точка, а други - известни и утвърдени в 

изследователската практика, валидизирани за изследвания по темата.  

Като факт искам да подчертая, че почти всички методи са варианти на самооценка на базата на 

Ликерт-скала, и дават като резултат така наречените Q-данни, които са субективни, но в случая с инди-

видуалността на социалната работа това е неизбежно.  

Високата надеждност на инструментариума, измервана с Алфа на Кронбах се дължи на разнооб-

разието от стимули.  

Експертната оценка на методическото указание включва достатъчен брой експерти (7), за да се 

получи високо ниво на статистическа сигурност – 0,9. 

Системата от критерии и показатели е адекватна на изследователската стратегия. В методологи-

чески план разработването им е перфектно – от декомпозирането на основното понятие и обосновката на 

нова авторска система, през операционализацията, пилотното ѝ апробиране, до полевото изследване.  

Статистическият анализ на данните е релевантен и достатъчен за целите на изследването. Нап-

равени са прецизен вариационен, алтернативен и корелационен анализ чрез стандартната програма 

SPSS. Интерпретацията на статистическите зависимости е грамотна и коректна. 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. Получените резултати са изразени нагледно чрез 

таблични и графични методи, които в общи линии са подходящи (макар и еднообразни). Интерпретация-

та на статистическите зависимости е коректна, макар, че на места обяснението и каузалният анализ са 

недостатъчни и схематични и причината е извънредно развитата система от критерии и показатели и 

свързания с тях инструментариум.  

 

ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. Дисертационният труд съдържа приносни момен-

ти, които са лично дело на г-ца Милушева. Като такива може да се приемат в теоретичен аспект: нап-

равеният цялостен анализ на взаимовръзките между съзнанието и поведението на клиентите и степента 

на мотивацията за промяна; определянето на техники и стилове на работно поведение и отношение на 

специалистите от практиката, които благоприятстват и които задържат мотивацията на промяна на кли-

ентите; установените условия и индикатори на промяната, които могат да служат в практическата соци-

ална работа по индивидуални случаи за ориентиране на интервенциите; изработването на модел за оце н-

ка на готовността за промяна;.  
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В приложен аспект като приносни може да се определят: изработените и апробирани авторски 

инструменти за оценка, които могат да бъдат използвани от социални работници; изработването на Ме-

тодическо указание за социална работа, ориентирана към поведенческа промяна .   

 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. Публикувани са две студии 

в Годишника на СУ “Св.Климент Охридски”, Книга Социални дейности, т. 105 и 106; три статии в науч-

ни списания - Социална работа и Списание на СУ за образователни изследвания и две статии в сборници 

от научни конференции. Те далеч надхвърлят минималното количествено изискване на ПУРПНСЗАД в 

СУ „Св. Климент Охридски”. Свързани са с различни фундаментални теоретични и по-частни научни 

въпроси в обхвата на темата и популяризират резултатите от изследвания на авторката по един много 

професионален и достоен начин. 

 

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ.  

1. В структурно отношение текстът на дисертацията би спечелил, ако двете части бяха наречени 

глави, а сегашните глави – параграфи, или поне беше спазена последователната номерация на главите – 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а не както е сега – две 1-ви глави, две втори и пр. 

2. Аз лично бих предпочел по-различна терминология на места - не „модел“, а „методология на 

емпиричното изследване“, не „социално заучаване“, а „социално учене“, не „Аз-ефективност“, а „лична 

ефективност“. 

3. Считам, че заглавие като „Методическо указание за социална работа, ориентирана към пове-

денческа промяна, с приложение в сферата на социалните услуги и терапевтичната помощ за младежи с 

девиантно поведение“ звучи доста архаично като стил (все пак, не сме 18-ти, а 21 век). 

4. Въпреки, че подчертах релевантността на статистическия анализ, мисля, че данните предпола-

гат много по-разширен такъв, например проверка на различия (t - критерий на Стюдънт и еднофакторен 

дисперсионен анализ).  

5. Спецификата на обекта и предмета на изследователската работа предполага значително по-

силно присъствие на квалитативни (качествени) изследователски методи и анализ на процеса на индиви-

дуалната промяна. 

Посочените забележки не са определящи за мнението ми относно положителните страни на ди-

сертацията. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ.  

Дисертацията на Теодорина Милушева е завършен научно-изследователски труд, разработен от 

авторката самостоятелно на много високо научно ниво.  

В работата са приведени научни и научно-приложни резултати, позволяващи да бъдат квалифи-

цирани като реални и оригинални научни приноси, а получените от авторката резултати са достоверни. 

Работата се основава на достатъчно по обем информация: литературни източници и емпирични 

данни, примери и статистически индекси.  

Дисертацията е написана грамотно и компетентно и е оформена според техническите стандарти. 

Авторката демонстрира, че има задълбочени професионални теоретични знания и може да про-

вежда успешно самостоятелно научно изследване и да оформи и изложи резултатите от него разбираемо 

и логично.  
Убедено предлагам на уважаемото Научно  жури да присъди образователната и научна 

степен «доктор» на Теодорина Петрова Милушева .  

 

 21.07.2014 г. Член на научното жури: 
 

  (проф. д-р Иван Иванов) 

 


