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 Стоянка Владова Шопова е редовен докторант към катедрата по Социална, 

трудова и педагогическа психология от 2008 г. и е отчислена с право на защита, като в 

настоящия момент работи като психолог в Център за управление на конфликти и 

организационни изследвания в СУ “Св. Климент Охридски”. В представения за 

рецензиране дисертационен труд се разглежда все по-налагащата се необходимост да се 

работи в организации от мултикултурален тип в рамките на дадена национална култура 

и следващите от това предизвикателства, пред които са изправени служителите при 

усвояване на различни модели на поведение. Работата и взаимодействието с 

представители на различни национални и организационни култури създава 

предпоставки за стрес и изисква да се научат и усвоят успешни модели за справяне с 

него с цел да се повишава ефективността на организацията и да се поддържа 

индивидуалното изпълнение и здраве. Именно поради това настоящата дисертация 

поставя на дневен ред не само актуална към момента и приложима в практиката 

проблематика, а дава възможност да се установят значими закономерности относно 

справянето със стреса в организационна среда, в която, освен традиционните фактори 

за стрес, съществуват и нови, произтичащи от междукултурната комуникация и 

взаимодействие.  

Разработката е с обем от 209 страници и се базира на 185 литературни 

източника, преобладаващата част от които са от последното десетилетие и отразяват 

съвременните тенденции в изследване на културните различия в поведението в 

организационен контекст. Структурата на дисертацията обхваща пет основни глави, 

като първите три са обзорни по характер и представят състоянието на изследвания 

проблем, а съответно четвърта и пета глава обхващат постановката на изследването, 

анализа и интерпретацията на резултатите. В съдържанието се включват и кратко 

въведение и отделно обособени параграфи съответно за обобщения и изводи, изводи и 

кратко заключение.  



В теоретичен план се подчертават особеностите на организациите от 

мултукултурален тип, проследяват се междукултурните различия в професионалния 

стрес и се поставя акцент върху специфичните фактори, които го предизвикват и които 

определят усвояването на модели на поведение и справяне със стреса.  

В първата глава се въвеждат основните разбирания за глобализацията и нейното 

влияние върху промените в организациите и по-точно, върху необходимостта от 

въвеждане на нови управленски подходи и практики, които да отразят настъпилите 

изменения и да улеснят мениджърите и служителите в процеса на разбиране на 

междукултурните различия. Извеждат се предимствата и недостатъците при работа в 

разнообразна културна среда, очертава се опасността от засилване на етноцентризма и 

конфликтността, като се подчертава, че развитието на междукултурната компетентност 

е начин да се намалят противоречията и да се засили диалога между културите и 

приемането на различията като организационно преимущество. За целта се дискутира  

типологизирането на съвременните организации според измеренията глобализация – 

локализация и техните характеристики, както и се разглеждат три основни типа 

организации според нивото на мултикултурализъм. Изясняването на различията между 

типовете организации е необходимо за по-нататъшния анализ, тъй като културното 

многообразие изисква развиване на междукултурна комуникация и компетентност.  

В илюстриране на необходимостта от отчитане на междукултурните различия се 

дискутират различни измерения, по които се сравняват ценностите на националните 

култури, като Стоянка Шопова обобщава както традиционни и придобили безспорна 

валидност възгледи, така и въведени в последните години измерения на ценностите, по 

които могат да се разграничат културите. В това отношение тя показва не само 

задълбочено познаване на съществуващите възгледи в кроскултурната организационна 

психология, но и умение да интегрира и да извлече съществените аспекти от 

различните типологии на културите, които имат отношение към изследваната 

проблематика.    

Втората и третата глава са насочени към анализ на професионалния стрес в 

организации от мултикултурален тип, като съответно се изяснява природата на стреса и 

спецификата му, както и свързаните с него причини и предпоставки, като съществено 

място се отделя на процеса на акултурация, невербалната междукултурна комуникация 

и подходите за управление на стреса. При проучване на причините и източниците за 

стрес на работното място утвърдените модели се дообогатяват с резултати от 

изследвания в последните години. Налице е задълбочен подход към обобщаване на 



потенциалните стресори в работата, както и разширяване на разбирането за причините 

и преживяването на стрес в зависимост от културните фактори. Подчертава се, че 

културалният стрес като сравнително нова област интегрира търсенията на психолози и 

антрополози и се проследяват характеристиките и индикаторите за културен шок, както 

и фазите, през които протича процесът на приспособяване. Културният шок и 

предизвиканият от него стрес от приспособяването към новата културна среда се 

интерпретират в рамките на два основни модела – медицинския и този на научаване на 

културата, които отразяват съответно отрицателните последствия от шока, но и 

положителните последствия от адаптацията в резултат от усвояване на модели на 

поведение, социални умения, роли и норми, които подпомагат справянето в новата 

културна среда.  

Тъй като в съдържателно отношение трета и четвърта глава засягат една и съща 

проблематика, смятам, че по-уместно би било обединяването им в една обща глава, 

която по обем ще бъде приблизително еднаква с първата глава. Тази препоръка е с цел 

подобряване на разработката в структурно отношение и по никакъв начин не засяга 

качеството на представеното и в трите теоретични глави съдържание. Налице е плавен 

и последователен преход към разглежданите проблеми в трите глави, което на практика 

ги прави монолитно цяло и тяхното разграничаване в дисертационния труд изглежда 

само условно. 

По отношение на направения теоретичен обзор мога убедено да заявя, че Ст. 

Шопова с лекота структурира и представя данните от множество съвременни 

изследвания. Наред с това, би могло те да са подчинени в по-голяма степен на общата 

насока на дисертационния труд и да са съпроводени с изводи и обобщения, които дават 

възможност да се направи преход към емпиричната част. В известна степен това се 

постига с теоретичната постановка на изследвания проблем в четвърта глава, в която се 

определя целта и се извеждат шест основни хипотези, за проверката на които се 

използва подходящ и надежден от психометрична гледна точка инструментариум.   

Съвкупността от методики е предназначена за измерване на възприетия стрес, 

стратегиите за справяне, организационната подкрепа, ценностите спрямо труда, 

дългосрочната ориентация, локусът на контрол, мултукултурализма и 

организационната акултурация. Налице са прецизно подбрани въпросници, които 

позволяват да се обхванат и докажат всички заявени хипотези и задачи на изследването 

и да се очертаят множеството фактори от културална перспектива, които определят 

преживяването на стрес и справянето с него при взаимодействие с различни от 



националната култура организационни среди и култури. Това е доказателство, че 

дизайнът на изследването е обмислян дълго, резултат е от усилията на Стоянка Шопова 

да проучи в дълбочина изследвания проблем и да установи значими за съвременните 

организации закономерности.  

Тъй като един от основните проблеми при изследването на ценностите е тяхното 

измерване на индивидуално, организационно и национално равнище, както и 

установяване на съгласуваността и разминаването между тях, в настоящата дисертация 

този въпрос се разрешава като четирите измерения на ценностите по Хофстеде – 

индивидуализъм-колективизъм, мъжественост-женственост, властова дистанция и 

избягване на несигурността, както и петото измерение на културата – дългосрочната 

ориентация, се установяват както по отношение на индивидуалните ценности, т.е. 

доколко значими са те за личността, така и по отношение на приоритетите на 

организацията спрямо тези ценности. Извеждането на културалната дистанция между 

индивидуални и организационни ценности по отделните ценностни измерения е 

предпоставка за по-прецизен анализ на данните и за отчитане както на индивидуалните 

различия в стреса и справянето с него, така и обусловените от организационната и 

респективно от националната култура фактори, които детерминират избора на подходи 

и стратегии за преодоляването му.  

Направено е подробно описание на извадката, като трябва да се подчертае, че от 

изследваните 313 лица, половината работят в изцяло българска организация, а 

останалите са в организации с различен тип чуждестранно участие, съответно 

приблизително около 20% са тези, които имат опит в чуждестранна организация, 

работят извън България и са пребивавали в една или повече чужди страни.  Трудността 

и сложността на подобно изследване не дава възможност да се състави извадка само от 

имащи мултукултурен опит, което коректно се посочва от Ст. Шопова, а и 

доминирането на работещи в изцяло български организации без предходен или 

настоящ мултикултурен опит явно индиректно свидетелства, че навлизането на 

чуждестранния бизнес и инвестиции не е широко застъпено у нас. Именно поради това 

получените данни са ценни, тъй като не само описват различията между типовете 

организации, но могат да служат като основа за прогнозиране на бъдещи затруднения  

при акултурацията, стреса и организационната подкрепа при евентуално нарастване на 

чуждестранните инвестиции и навлизане на повече фирми с чуждестранно участие.    

Анализът на резултатите в пета глава е насочен към установяване на различията 

в зависимост от социално-демографските фактори, като естествено бих обърнала 



внимание не на различията във всички изследвани променливи, а само на свързаните с 

организационния мултикултурализъм, културните ценности и организационната 

акултурация. В значителна степен интерес представляват повече данните за влиянието 

на социокултурните фактори върху нивото на възприетия стрес, локуса на контрол, 

организационната подкрепа и справянето със стреса, което е и същинския център на 

дисертацията и дава възможност да се види в каква степен наличието на мултикултурен 

опит обуслява различия в поведенческите модели и справянето със стреса.   

Подчертава се, че както миналият междукултурен опит, така и настоящият, 

водят до статистически значими различия, които дават основание частично да се 

потвърдят издигнатите хипотези. Прави впечатление, че Ст. Шопова умело 

интерпретира данните в съответствие с направения литературен обзор. Например тя 

посочва, че външният локус на контрола е по-изразен при минал опит от работа в 

чуждестранна организация, като лицата с вътрешен локус имат значително по-малко 

такъв опит, т.е. предпочитат стабилността и сигурността на познатата им среда. Също 

така сред будещите интерес факти е, че единственият социокултурен фактор, който 

влияе значимо върху стратегиите за справяне със стреса, е пребиваването в момента в 

чужда държава, като живеещите извън страната отчетливо избират повече пасивни 

стратегии за справяне, като бягство или примиряване със ситуацията или управление на 

времето, което обаче съдържа в себе си амбивалентност относно като например 

управление на времето чрез планиране и контрол на дейностите, но и чрез отдръпване 

от хората и отношенията, които блокират планирането му. Тя коректно се въздържа от 

генерализиране на тази закономерност, като подчертава липсата на допълнителна 

информация за емигрантския статус и конкретната житейска ситуация на изследваните.   

Значимостта на поставените въпроси и задачи се подкрепя от установените 

отрицателни корелации между възприетия професионален стрес и организационния 

мултикултурализъм, възприетата организационна подкрепа и организационната 

акултурация, както и от взаимовръзките между копинг стратегиите и организационната 

акултурация. Въз основа на резултатите от регресионния анализ са изведени 

предикторите на професионалния стрес, на организационната акултурация, на копинг 

стратегиите.  

Получените резултати са представени прецизно в табличен и графичен вид, 

илюстрирани са с подходящи констатации, подчертани са по-съществените 

закономерности, които доказват хипотезите. Това ми дава основание да заявя, че 

Стоянка Шопова има необходимите умения за анализ и интерпретация на резултати, а 



представеният от нея дисертационен труд напълно покрива и в доста отношения 

надвишава изискванията за придобиване на образователната и научна степен “доктор”.  

В потвърждение на това мога да посоча задълбочения теоретичен обзор, подбора и 

адаптацията на инструментариум, който да съответства на целта, хипотезите и задачите 

на изследването, както и интерпретирането на получените резултати.  

Качествата на дисертационната разработка биха изпъкнали повече, ако 

например уводът беше по-пространен от една страница и съдържаше в себе си не само 

безспорната актуалност на темата, а и аргументиране на поставените за решаване 

проблеми и извеждането на ясно очертана теза и допускания. Също така обособяването 

на параграфи  “Обобщения и изводи” и “Изводи” в известна степен изглежда излишно, 

макар че явно е подчинено на стремежа на Стоянка Шопова да изведе най-значимите 

закономерности, установени в проведеното изследване. В краткото заключение се 

правят констатации за необходимостта от изследване на професионалния стрес, 

културното многообразие и междукултурното взаимодействие, но не се посочват 

препоръки и насоки за тези бъдещи изследвания, които да се базират и да отчитат 

изведените в дисертацията тенденции и закономерности. Направените бележки са 

технически и структурни по характер и по никакъв начин не подлагат на съмнение 

същността и достойнствата на цялостната разработка. 

По темата на дисертацията Стоянка Шопова е представила три публикации, 

както и една в съавторство на английски език, която индиректно засяга част от 

изследваните проблеми, свързани с глобализацията и емиграцията. Авторефератът 

коректно отразява съдържанието на дисертацията, като при номерирането на таблиците 

е налице стремеж да се следва тяхното номериране от дисертационния труд, но би било 

по-ясно, ако се спазва  последователността им в автореферата или съответно се 

приведат в синхрон с дисертацията при дублиращо се номериране.  

Смятам, че поради научна скромност Стоянка Шопова е посочила в приносите 

си по-скоро констатации, които следват директно от резултатите, а на практика те са 

доста по-значими и дисертацията разкрива наистина един задълбочен и обмислен опит 

за извеждане на предикторите за справяне със стреса при междукултурно 

взаимодействие. В това отношение установените закономерности и тенденции имат 

значение за крос-културния мениджмънт и допринасят за кроскултурната перспектива 

в съвременната организационна психология и свидетелстват, че Стоянка Шопова е 

изграден и последователен учен с потенциал за развитие.  



В заключение мога убедено да заявя положителната си оценка на 

дисертационния труд на Стоянка Шопова, като държа да подчертая, че тя е цялостна и 

се основава на задълбочения  теоретичен анализ и обобщения, дизайна на изследването, 

подбора и адаптацията на инструментариума, интерпретацията на данните и 

направените обобщения и изводи. Това ми дава основание да предложа на уважаваното 

научно жури да присъди образователната и научната степен “доктор” на Стоянка 

Владова Шопова. 

 

09.04.2012 г.    

      

       Проф. дпсн Снежана Илиева 


