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СТАНОВИЩЕ 

ДОКТОРАТ НА ТЕМА: ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС И ПОВЕДЕНЧЕСКИ 
МОДЕЛИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ МУЛТИКУЛТУРАЛЕН ТИП 

ДОКТОРАНТ: СТОЯНКА ВЛАДОВА ШОПОВА 

Докторската тема на Шопова е върху сериозната и твърде противоречива в 
съвременния свят по оценките тема за професионалния стрес в мултикултуралните 
организации. Дисертацията е написана на 209 страници, цитирани са съвременни 185 
източника, с много прегледни фигури, таблици и приложения. 

Първите три глави  са великолепен обзор върху:глобализацията и мултикултурализма 
като психологично явление в съвременния свят, с неговите предимства и затруднения;  
символи, норми и ценности в различни организационни култури; специфики на 
професионалния стрес; културални различия във възприемането, преживяването и 
справянето със стреса; модели на акултурация с патологични и разрушителни 
индивидуални състояния и поведение; невербална комуникация и копинг стратегии при 
стрес в организациите от мултикултурален тип. Тези глави отразяват отличната 
информираност на  докторантката и уменията и да прави теоретични анализи, където 
обобщава и съпоставя различни школи, като привнася собствена позиция на оценка. 

Четвъртата глава представя организацията на емпиричното изследване: целта на 
изследването е центрирана върху взаимовръзките между  професионалният стрес, 
организационната подкрепа и културалната специфика в организацията. Формулирани 
са шест добри хипотези и задачи. Използвана е батерия от 7  сериозни теста за: 
измерване на професионален стрес и копинг стратегии за справяне, въпросник за 
организационна подкрепа, за измерване на ценностите на труд, за дългосрочна 
ориентация, локус на контрол, мултикултурализъм и организационна акултурация. 
Изследвани са значителен брой 313 служители от монокултурален и мултикултурален 
тип организации. 

В петата глава са представени данните от всеки тест, подробните статистически 
анализи, сравнителни анализи по отделните  скали на тестовете за всяка група и между 
двете основни групи. Анализите докторантката умело организира около своите 
хипотези. Всички анализи и интерпретации са много коректно направени и в 
подробности представени в дисертацията. В най-съществените анализи и 
интерпретации докторантката извежда предиктори на професионалния стрес, 
поведенческите модели на копинг и организационната акултурация. 

В обобщените изводи Шопова съразмерно определя като най-значими: 

• Влияние на професионалния стрес от организационната подкрепа, 
организационният мултикултурализъм с активен проблемно-фокусиран копинг и 
висока акултурация. 
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• Доминиращи влияние от конкретни фактори за професионален стрес, локус на 
контрол, организационна подкрепа, културална дистанция; мултикултурална 
ориентация и акултурация. 

• Съществено влияние на социокултуралните фактори върху всички изследвани 
характеристики. 

Съществените приноси са много добре откроени в дисертацията и имат предимно 
практико-приложен характер в организационното консултиране на организации от 
мултикултурален тип. Така консултирането е вече въоръжено с научно доказани 
взаимовръзки между съществените фактори и ясно очертана стратегия, която ще 
осъществи позитивна промяна в организацията. 

В дисертационните анализи и интерпретации докторантката разкрива убедително 
изградените от нея умения да организира и провежда научно изследване, да прави 
анализи и интерпретации от които извежда конкретни препоръки към практиката на 
консултиране. Дисертационната разработка отговаря на високите критерии за научно 
изследване и  професионално осмисляне на анализите.  

В заключение на своето становище искам убедено да предложа на членовете на 
Научното жури да гласуват на Стоянка Владова Шопова научната и образователна 
степен „Доктор” по Психология – 3.2.1 научна специалност  Психология на дейността 
(Организационна психология)- 050621  

10.04.2012                                                Дал становището: 

София      доц. д-р Павлина Петкова 


