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Становище 

на Доц. д-р Гинка Андонова Механджийска 

 

За дисертация на тема „Мотивиране за промяна на младежи с девиантно поведение 

в процеса на социална работа” на Теодорина Петрова Милушева, редовен 

докторант към Катедра „Социална работа”, Факултет по педагогика на СУ „Св. 

Климент Охридски” – за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” по 

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика 

– Методи на социалната работа) 

 

Дисертационният труд на Теодорина Милушева и придружаващата го 

документация свидетелстват за задълбочена и успешна подготовка по време на 

докторантурата, изследователски умения, продуктивна научна работа. Всички 

изисквания, описани в чл. 65 и чл. 66 от Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. 

Климент Охридски” са изпълнени и имаме налице една обемна, оригинална, 

практически стойностна разработка, доказваща категорично научните способности и 

качества на автора си. 

Проблемите, на които е посветена дисертацията, определено провокират 

изследователи и практици да търсят нови пътища и прозрения при обясняването на 

човешкото поведение. Особеното и оригиналното в изследването на Теодорина 

Милушева е че тя подхожда към поведенческите девиации с ангажимента да предложи 

теоретична и емпирична обосновка на такива пътища за интервенция върху 

мотивирането на поведенческата промяна, които имат приложимост в сферата на 

социалните услуги и терапевтичната помощ за младежи с девиантно поведение.  

Дисертационното изследване е планирано и реализирано прецизно и 

задълбочено. Такова го вижда и читателят, преминавайки през разгърнатата структура, 

издържания стил на теоретичния анализ, „живото” и последователно изложение, 

отличната логика при операционализацията на променливите, коректността и 

дълбочината на интерпретиране на емпиричните данни, продуктивните обобщения и 

приложните препратки. Авторският подбор на включените в анализа теории 

съответства на обхвата на темата. Докторантката показва, че познава задълбочено 

основните теории в изследваната област, а също и най-представителните в научната 

литература автори, произведения, изследвания, позиции. 
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Теодорина Милушева демонстрира едновременно и специализация, и 

интердисциплинарност в теоретичните си знания, вложени в работата по темата. Този 

подход в теоретичните раздели на дисертацията способства включително и за 

поддържането на ориентация към приложни проблеми в социалната работа. Така 

например утвърдени теории за човешкото поведение, за неговите девиации, за 

факторите и механизмите на неговата промяна, са коментирани и интерпретирани през 

призмата на социалната работа – на нейното предметно поле и задачи, сред които 

интересът към промяната е ключов. Достойнствата на теоретичния анализ се 

подкрепят и от табличните систематизации, с които докторантката илюстрира, допълва 

интерпретациите и синтезира по структуриран начин най-главното в идеите и 

практическите проявления на теоретичната материя. 

Емпиричното изследване е проведено върху 109 индивидуални случая в 

организации и институции за социална и терапевтична работа, като освен чрез 

структурираните методи за измерване и оценяване (въпросници, тестове, скали), 

обхванатите случаи са проучвани и индивидуално от докторантката чрез установяване 

на контакт и работни взаимоотношения, пряко интервюиране на клиентите; 

впоследствие (или предварително) - обсъждане на случая с водещия социален работник 

или психолог, запознаване с водената документация, с индивидуалните оценки и 

планове на клиентите, с ежедневието и организацията на помагащия процес. Работено е 

и с извадка от социални работници и терапевти, както и с група от специалисти за 

извършване на експертна оценка. Можем, следователно, да заключим, че е извършена е 

трудоемка, стойностна, удовлетворителна по обем, тясно специализирана в 

професионално и научно отношение емпирична работа. 

Трябва да бъдат акцентирани и няколко по-значими и пряко свързани с 

емпирико-изследователската работа постижения: 

 Научен интерес предизвиква самият състав на извадката - изследваните случаи 

са тясно-специфични, а именно - младежи с тежки поведенчески проблеми и 

крайно неблагоприятен социален статус, ползващи социални услуги 

включително и преминаващи през психотерапевтични програми. Това е тежка за 

изследване категория, за която в същото време социалните работници в 

практиката изпитват остра нужда от теоретична подкрепа и приложни 

методически продукти. 

 Адекватно на естеството на предмета на изследването са построени хипотезите и 

емпиричния модел. Докторантката е съумяла да проектира в изследването си 
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сложната природа и динамичната взаимна обвързаност на двете страни в 

процесуалността на поведенческата промяна – интерналната, разкриваща ни 

вътрешноличностните механизми и актове на процеса на промяна, и външната, 

дейностната, изразяваща се в процеса на целенасочена и последователна 

социална работа и терапевтична интервенция, в стъпките, фазите, методите и 

техниките, използвани от практикуващите специалисти за отключване, подкрепа 

и задържане на желаните поведенчески изменения. Така Теодорина Милушева 

покрива в дизайна на изследването си двустранното в основата си естество на 

мотивирането за промяна – от една страна като процес в съзнанието и 

поведението на личността, и от друга – като външна професионална 

интервенция чрез специализирани мотивационни техники в условията на 

методически структуриран и фазиран мотивационен процес. Ако добавим и 

обстоятелството, че в модела на емпиричното изследване никак не е 

пренебрегната и ролята на социалната среда в процеса на мотивиране за промяна 

(социалната подкрепа, връзките, взаимоотношенията в обкръжението на 

клиента), то мисля, че по този начин с триадата „клиент – помагащ специалист – 

социални връзки и среда” изследването придобива облик, изцяло съответстващ 

на съвременните подходи и методическите реалности в социалната работа. 

 Друг значим резултат намирам в самата методика на емпиричното изследване, 

която, посредством постигнатата съвместимост и съгласуваност в пакета от 

инструменти, може да служи в практиката като модел за оценка на готовността 

за промяна на клиента в практическата социална работа с младежи с девиантно 

поведение. Подобен методически модел позволява на социалните работници 

краткосрочно и достъпно (в рамките на обичайно кратките срокове за изготвяне 

на социални оценки в заведенията за социални услуги) да съставят 

индивидуализирана динамична картина на възможностите за промяна в 

зависимост от установените ключови фактори (като например индивидуалните 

мотиви и съпротиви; съзнанието за поведенческо отклонение; личностната аз-

ефективност; личните цели; социалната активност; ценностите; социалната 

подкрепа). 

 Оригинален научноприложен принос се съдържа и в изработеното от Теодорина 

Милушева Методическо указание за социална работа, ориентирана към 

поведенческа промяна, с приложение в сферата на социалните услуги и 

терапевтичната помощ за младежи с девиантно поведение. То се явява 
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авторски приложен методически продукт – резултат от анализа и обобщението 

на емпиричните резултати. Съгласувано е с действащите у нас методики на 

социални услуги, както и с методически указания, касаещи други сфери на 

социалната работа. Това конкретно методическо указание определено запълва 

една празнота в методическата подсигуреност на дейността на социалните 

работници, чиито клиенти са младежи с поведенчески проблеми. То интегрира 

резултатите от изследователската работа на докторантката с практическия й усет 

и опит в разглежданото поле, като може да послужи в дейността на социалните 

работници и да им предостави инструментариум и процедура за мотивационна 

работа съобразно поведенческите и личностно-диспозиционните особености на 

клиентите. 

Основателно висока оценка трябва да получат и публикациите по темата на 

изследването. Както показват справката и приложенията, Теодорина Милушева е 

обезпечила публичност на дисертационната си работа и научните резултати. 

Публикувани са рецензирани статии в български научни списания, доклади на 

конференции с международно участие, студии в Годишника на Софийски университет. 

Публикациите са качествени като структура, стил, научна стойност и също доказват 

способностите на докторантката за самостоятелна научна работа. 

В заключение преценявам като успешно, резултатно и оригинално 

дисертационното изследване и намирам в него доказани способностите на автора и 

стойността на научния продукт. Смятам, че то убедително покрива нормите за качество 

на научно-изследователската работа, поради което давам положително становище за 

присъждането на образователната и научна степен „Доктор” на Теодорина Милушева. 

 

 

12.08.2014г.       

Доц. д-р Гинка Механджийска 

 


