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Дисертационният труд на Стоянка Владова Шопова е посветен на една 

изключително актуална тема, ситуирана в пресечната точка на проблеми от 

организационната психология, трудовата психология, социалната психология и 

психологията на личността. Актуалността на темата е продиктувана преди всичко от 

съвременните процеси на глобализация, които имат за свой естествен резултат 

конституирането на организации от мултикултурален тип и свързаното с тях  

предизвикателство за управление на поведението на организационните членове в 

непривична за тях културална среда.  

Дисертацията представлява теоретико-емпирично изследване и се състои от пет 

глави, с добавени към тях увод, обобщения и изводи, заключение, библиография и 

приложения, а анализът е илюстриран с 27 фигури и 58 таблици. Впечатление прави 

използвания научен апарат, който включва 185 източника, две трети от които са на 

латиница.  

Най-общо казано в дисертационния труд се защитава тезата за възможността  в 

мултикултурална среда да бъде управляван професионалния стрес и свързаните с него 

личностни и организационни феномени като въз основа на емпиричните изследвания се 

обособяват  конкретни модели за разкриване на предикторите на възприетия 

професионален стрес, стратегиите за справяне с него и организационната акултурация. 

Във връзка с това са формулирани шест основни хипотези, които са проверени чрез  

статистически обоснован и адаптиран инструментариум, с включени в него осем 

отделни методики. При анализа на резултатите от изследването, реализиран с оглед 

доказването или отхвърлянето на издигнатите хипотези, е разкрито влиянието на 

социално-демографските и социокултурните фактори върху възприетия професионален 

стрес, локуса на контрол, възприетата организационна подкрепа, културалната 



дистанция между индивидуалните и организационните ценности, организационния 

мултикултурализъм и акултурация, и  стратегиите за справяне със стреса на работното 

място. Наред с това са обосновани съществуващите взаимовръзки между 

професионалния стрес, поведенческите модели на копинг и организационна 

акултурация, и характеристики на личността, организацията и културата. 

 Съдържанието на дисертационния труд напълно отговаря на формулираната 

тема. Направените изводи и обобщения са полезни за социалната практика, а 

формулираните приносни моменти са точни, кратки и ясни, и адекватно очертават 

научната стойност на получените от изследването резултати. 

 Като имам предвид научните достойнствата на представената работа, високата 

научна квалификация на докторанта и демонстрираните компетентност и умения за 

реализация на едно теоретико-емпирично психологическо изследване на най-високо 

научно равнище, аз категорично давам висока оценка на дисертационния труд и 

предлагам на уважаемото Научно жури да присъди на Стоянка Владова Шопова 

образователната и научна степен “ДОКТОР”.  
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