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Дисертационният труд е с обем от 151 страници и се състои от увод,

изложение в три глави, заключение, списък с използвана литература и

приложения.  Основният текст включва  15 таблици  и 5 фигури. Списъкът с

използваната литература съдържа 192 заглавия.

Дисертационният труд е обсъден в катедра „Администрация, управление

и политически науки” на факултет „Международна икономика и

администрация” на ВСУ „Черноризец Храбър”.

Авторът на докторската дисертация е докторант на самостоятелна

подготовка в катедра „Администрация, управление и политически науки”.

Материалите са на разположение на интересуващите се в кабинет 204 на

ВСУ и канцеларията на катедра “Администрация, управление и политически

науки” към Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”.



І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Въведение

Специфичната роля и място на жената стават все по-атрактивни и по-

актуални в съвременния политически живот на Казахстан. Анализът на

принципите в съвременната политическа власт, нейните конструкции,

инструментите на нейната юрисдикция и делегитимация, показва, че в

политологията, политическата икономия, психологията, международните

отношения, имиджелогията, във формата на съвременния подход на

казахстанското общество, остават недостатъчно изследвани, остро стои

въпросът за определянето на ролята и мястото на жената в политическия

живот на Казахстан.

Специфичната роля и място на жената в политическия живот е

представена, на първо място, от социално-психологическите и социално-

политическите характеристики.

Женското лидерство участва в организацията на социално-

психологическите отношения, като цяло, и на социално-политическите

отношения в частност, което определя йерархичните отношения. В

структурата на властта маскулинните характеристики се поставят по-високо

от фемининните характеристики с помощта на женското лидерство, което

води към социално-политически и социално-психологически

взаимоотношения между жените и мъжете. В резултат на това, изучението на

проблемите на жените в политиката способства за формирането на имиджа

на жената в политиката, което само по себе си е един от ресурсите на властта.

Актуалност и значимост на темата на изследоването. Актуалността

на изучаване на специфичната роля и място на жената в политическия живот

на съвременен Казахстан има социално-психологическо, политикономическо,

философско научно измерение.



В настоящата работа се разглеждат проблемите на жените в политика,

методологичните основи на възникване на полово-ролевите отношения,

определянето на специфичната роля и място на жената в политическите

структури на властта.

В социално-политическия контекст дадената актуалност има важно

значение, което е насочено към решение на проблема по изследваната тема.

Безусловно, определението на специфичната роля и място на жената в

политиката, не се задава с цел изкуствено унижение и дискриминация на

жените в социално-политическия ракурс, но все пак, довежда до известно

неравенство в обществено-политическата среда, като по този начин, накрая

се стига до общо социално-политическо неравноправие в казахстанското

общество.

Обект и предмет на изследването се явяват проблемите на жената в

политиката.

За предмет на изследоването са избрани специфичната роля и място на

жената в политическия живот на съвременен Казахстан, тъй като

равноправието между мужът и жената играе първостепенна роля на

политическата арена при формирането на статуса маскулинност и

фемининност по силата на неговите особености, като по този начин дава

възможност за екстраполация на принципните изводи от настоящото

изследване.

Изследователски проблем

Използванието на полово-ролевите отношения в определяне на

специфичната роля и място на жената в политическия живот е основен аспект

в политическото неравенство в казахстанското общество и неговият

политически дискурс корелира с принципа на полово-ролевите особености, и

формира съвременния статус на фемининност и маскулинност.



Положителните морално-етични норми, характеризиращи жената –

такива като, грижа и преданост към семейството, саможертва, инстинкт за

съхранение на семейното огнище, се ценят по-малко в политическото

лидерство, а такива черти на маскулинност като, индивидуализъм,

състезателен дух, компетентност, съперничество – повече. Безусловно,

определянето на специфичната роля и място на жената в политиката, не се

задава с цел изкуствено пренебрегване и дискриминация на жените в

социално-политическия ракурс, но пък, довежда до известно неравенство в

обществено-политическата среда, като по този начин, накрая довежда и до

общо социално-политическо неравноправие в казахстанското общество.

Степен на изученост на проблема

Докторантът предлага разделяне на проблема, съответстващо на

списъка с научно-изследователска литература, на няколко групи. Като към

първата група спадат трудовете по теория на социално-психологическите

особености на личността в политиката. Към следващата, втора група –

научните работи по вопросите на съвременната роля и място на жената в

политическата сфера по имиджелогия, психология, международна политика,

които са подпомогнали докторанта при определянето на методологията на

изследването. И към последната група, тези научни трудове, които са

изследвани в рамките на обществено-политическия дискурс, отговарящи на

особеностите на глобалните и регионалите компетенции.

Първата група източници е насочена към проблема за социалните

особености, като цяло, в това число и личностно-ориентираните

инструменти.

Ако се вземе впредвид и факта, че хронологията на изучаване на

политическото равноправие е прието да започва с трудовете на американския

изследовател У.Липман, тук може да се отнесе и групата на други учени,



които се занимават с вопроса за пола, в частност Дж.Търнър, П.Хинтън,

Д.Шнайдър, Р.Гарднър, И.Сушков, Т.Стефаненко, Бледънс и др.

Първите източници по проблемите на жените в съвременната политика

са публикувани през 70-те години на миналия век и това са книги и

монографии на авторите И.Бровърман, С.Бесоу. Сред най-важните

разработки, посветени на теоретичните проблеми на жените в политиката,

непременно трябва да се споменат трудовете на Л.Луис, Д.Бок, К.Дио,

А.Уолърс, Д.Шнайдър и др.

Тезис на автора

Авторска хипотеза. Авторската хипотеза се състои в това, че

специфичната роля и място на жената в политическия живот са представени,

за първи път, от социално-психологическите и социално-политическите

характеристики на жените.

Цел и задачи на дисертационния труд

Целта е изучаване на специфичната роля и место на жената в

политическия живот на съвременен Казахстан.

За достигане на поставената цел, докторантът определя решение на

такива задачи, като:

1. Да се направи общ анализ в изследването за фемининност и

маскулинност в родното и задгранично обществено знание.

2. Да се изучи спецификата на полово-ролевите отношения в

политическата структура.

3. Да се проанализира участието на жените в Казахстан в политическия

живот на страната.

4. Да се изследват реалии от съвременното женско лидерство.



5. Да се обозначи значението на проблемите на жените в политиката в

представите на казахстанците за ролята маскулинност и фемининност в

обществено-политическата сфера на съвременното общество.

6. Да се проведе емпирично изследване на общественото мнение за

ролята и мястото на жената в политическия живот на база политическия,

социалния и културния материал на казахстанския социум.

Методология на изследването

Основа на методологическото изследване в дадената разработка е

социокултурният конструктивизъм. Маскулинността и фемининността се

разглеждат като социално-културни и социално-политически

характеристики, за които са характерни исторически изменения,

хетерогенност, на взаимодействието.

Специфичната роля и място на жената в политическия живот обуславят

насочване към структурно-функционалния подход, което и определя нейната

закономерност.

Основни методологически принципи са принципите за осъществяване

на власт посредством политическия дискурс (М.Фуко, П.Бурдийо), като

взаимодействие между социално-политическите деятели въз основа на

теорията за символния интеракционизъм на Ъ.Гофман и положението за

инструменталната и експресивната функция на семейството според

Т.Парсънз и концепцията на ролята на границите в културните отличия

според Ф.Бартън.

Ограничения в диапазона от проблеми в дисертацията

Ограничения на изследоването, които се намират извън рамките

на дисертацията:

- критерии за ефективна стилистична дейност на жените;

- значение на личността в политическата технология;



- политическа коректност като един от важните инструменти в

създаването на политическото лидерство;

- формиране на висши органи на властта в съвременното демократично

общество.



II ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертационният труд, с обем от 175 страници, се състои от увод,

изложение в три глави, заключение, списък с използвана литература и

приложения.  Основният текст включва  15 таблици  и 5 фигури.

Съдържанието на всяка от главите е разпределено в отделни параграфи, като

в края на всеки параграф и на всяка глава са направени конкретни изводи.
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III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИССЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

В първа глава «Методологически основи на изучаване на

«фемининност» и «маскулинност» едно от основополагащите условия за

съществуване на социално-политическото общество, съгласно мнението на

Л.Г. Йонин, е политическата репрезентация, която от своя страна, формира

общо социално понятие по отношение както към мъжете, така и към жените,

която се очертава като качество на феминнината и маскулинната власт,

намирайки се до източниците на създаване на каноните за социално-телесния

характер, които по-нататък намират приложение в индивидуалното

използване на всеки, като символична рамка.

Още преди две столетия френската Декларация за правата на човека

официално заявява, че «Всички хора се раждат свободни и равни по

достойнство и права».1Революцията от края на XVIII - XIX век2 има

отношение към деструкцията на феодално-съсловната организация на

обществото и формирането на буржоазните отношения, което в последствие

води до възникване на абсолютно нови социални формати, интереси, и

перспективи, които способстват за незабелязаната по-рано социално-

политическа активност на масата. По тази причина, възниква тенденция за

привличане на жените на работа на принципа на наемането, именно на тези

работни места жените стават господарки на труда си и съответно на

заплатата за дадения труд. С други думи, може ясно да се види, че в социума

се формира основа за възникване на остър проблем относно правата на

жените, съответно, се ражда необходимост да се сформулират основни точки

за решение на дадения вопрос за неравенството за баланс в обществото

между мъжете и жените. Претенции от строна на феминизма за отношението

1Учебно пособие. Бишкек. SIDA Продвижение женщин в государственной слуюже и политики программы
ПРООН. 2011.
2 Соколов Н.Н. История Франции на рубеже XVIII-XIX вв. Томск. 2ОО7.



към социалната наука от традиционен характер определят основните

проблеми за самоопределението на жените в социума в качеството си на

пълноценна негова съставна част. Гореспоменатите феминистки изследвания

в последствие са публикувани в «Декларация за правата на жената и

гражданката»3, издадена от Олимпия дьо Гуж. (OlympedeGouges. Paris: Syros,

1981).4

Въз основа на това, са създадени главни вектори за развитие на

феминизма в съвременното общество: либерално, радикално,

социалистическо, цветно, постмодернистко, психоаналитично. Основната

тема, която остро се дискутира във всички течения на феминизма, - е

концепцията за равенството и неравенството, различията и сходствата на

мъжете и жените, в която мненията за понятието равенство не винаги

съвпадат. Задълбочавайки се в историята на формиране на феминизма, може

да се забележи ясно редуване на етапите, в резултат на които първостепенния

проблем е бил темата за равенството («подобието») между жените и мъжете,

и проблемът за разността. Първата и втората вълна на феминизма достатъчно

силно са повлияли на дадената класификация на феминизма за концепцията

«равенство», в която първата вълна дискутира на тема равенство по

принципа сходство, а другата група – по принципа различие.

Разбира се, не бива да се отрича важната роля на идеята за равните

права в политическия живот на обществото, тук може да се отнесе и

стратегията по реализация на тази идея, което изисква ясни предпоставки,

което пък води до необходимост от подробно изучаване на политическите

течения за равноправие, поради обоснователни причини в техните

3 също там
4също там.



исторически предпоставки, събития и жизнени устои на един или друг тип

общество.

Непосредствен резултат от механизма на държавно политическия

апарат са взаимоотношенията между мъжете и жените в съвременен вид,

които произхождат от модели, създавани в различни исторически етапи.

Именно идеологията решава проекцията на женската роля в обществото.

Съществуват три вида идеологии: либерално-демократична и радикално-

демократична, консервативно-патриархална.5

Съгласно мнение на О.В. Рябов, по-значими и важни са тези идеи,

които са създадени от изследвания за концепцията пол, може да се

идентифицират в качество на теория за контекстуалност, хетерогенност,

референтност, и потестарност на пола.

Би било погрешно да се счита, че характерът на мъжете е точна

противоположност на жените, и че в дадената противоположност са

конструирани различията между половете в биологичен аспект, както и това,

че именно на социално ниво даденото отличие се проявява най-силно.

Наблюдава се явен опит да се продемонстрира значимостта на

социалния анализ на отношенията между половете за по-точно разбиране на

дейността на всеки човек в обществото, и на самото общество като цяло.

Въз основа на скорошно изследване в сферата на обработващата

промишленост проведено в двадесет страни по света, данните на

Международната организация на труда (International Labour Office) показват,

че жените получават много по-малка работна заплата от тази на мъжете и

дадената тенденция се наблюдава във всички страни, които са наблюдавани.

Основавайки се на изказване в “Global Wage Report” съществуват различни

5Демократично управление в държавната служба. В рамките на програмата на ПРООН. Бишкек. 2011



методи за измерване и фиксация на показателите за неравно заплащане на

труда в една или друга страна.

Под термин социално-политическа структура на равенство се разбират

социално-политическите ограничения в определено общество.

Пример за груби ограничения може да бъде присътствието на

армия окупатори. Обаче, както показва практиката, социални ограничения

произхождат поради по-сложните взаимодействия на социалните институти.

Следователно, само при изначален анализ, на тези институти, може да

се даде понятие за «социална структура». По-пълно социално-

политическите структури за първи път са изучени от Жулиет Мичъл и

Гейл Рубин. Техните теории лежали в основатана института за родство във

вид на междукултурен фундамент на неравенството в основата на

политиката.

Разработвайки, своето понятие «структури» те вземат за основа

научната работа на Клод Леви-Строс «елементарни структури на родството»,

която съдържа естественоисторически и етнически източници.

Дадените източници, събрани от изследователите, се отнасят

към основна обменна схема, която Леви-Строс представя във вид на обмен

на партньори от женски пол в кръг на представители от мъжки пол,

следователно, определяйки последните за доминанти в социума.

По твърдение на Мичъл и Рубин, дадената теория за обмен на Леви-

Строс обяснява подчинението на жените спрямо мъжете6.

Като разглеждаме структурата в качество на базисен тип отношения,

отсъстваща по-рано в социалния живот, е необходимо да се отчете, че тя,

малко или много, лежи във основата на сложните континууми на

интеракциите и институтите, което представлява общ за всички видове

6 Р.У.Конър. структура на джендъра. 2000.



структурализъм в социологията. Такова изобразяване на структурата е

голямо порив и предизвикателство по сравнение с простите дескриптивни

възгледи за нея, но при това, се явява причинна за сложни теоретически

проблеми, което може да се забележи в теорията за родството на Леви-

Строс.7

Главният проблем, разкрит в изследвания от края на XX век от

представителите на критиката на структурализма, се състои в това, че

структурализмът е основан върху теория, несъвместима с теорията на

практиката като същност на социалните фактори и, съответно, с

последователната историчност в социалния анализ15.

Съгласно теорията за структуризацията на Гидънс, предполага се тясна

връзка между структурата и практическата част, а тъй като дейността на

човека е невъзможна без социална сформираност, то в нея неоспоримо

съществуват социални закони и материали «...социалната структура

произхожда от практическата дейност и се костатира от нея. Одното понятие

без другото не може да бъде сформирано в мисленето на човека.»

(Р.Конъл, 2016).

Товае равно съотношение, което Гидънс определя както двойственост

на структурата, тясно се преплита с понятията за родствени отношения за

разлика от другите подходи,но и тук са забелязани два важнк проблема.

Гидънс, който провежда аналогия между структурата и практиката е скло-

нен да счита, че връзката на дадените две понятия няма да претърпи

изменения. Съгласно концепцията на Мичъл, тези изменения се предпола-

гат във вътрешната и външната политика и тази значимост за дадения аналз

7 Христоматия на феминистските текстове. Преводи. Под ред. на Е.Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.:
издательство «Дмитрий Буланин», 2000.
.



е очевидна. Гидънс в своята концепция, в опит да представи влиянието

на структурата като цяло, се стреми на страната на класическия

структурализъм и неговата парадигма в подобно стремление се явява

структура на езика, по мнение на ред изследователи, това е доволно

погрешно при анализ на такива категории, като групова класификация и

полова принадлежност. Гидънс, като акцентира на «нереалността» на

структурата, е склонен да счита че явленията, се лимитират от

дилеми, които следват избора, отколкото исторически определен, което го

обръща към логически обратими трансформации, които символизират

структуризацията. Следователно, може да се констатира, че двойствения

модел е длъжен да се демонстрира (Giddens Ф., Profilesand Critiquesin

Social Theory, London, 1982) Дейност, която включва в себе си структура, по

думи на Бурдие и Гидънс, винаги има определена реакция върху ситуацията.

(Е.Гидънс, Пол, патриархат и развитие на капитализма. Социологи-

чески изследвания. 1992).

В такава ситуация практиката се явява преобразуването и в определен

вектор. Да се опита да се разбере структурата означава – да се определи, че в

конкретна ситуация е бариера на пътя на свободния избор на дейност, като в

същото време, нейното общо представя модифицирано положение, което на

свой ред представя обект на новообразована практика, а «структурността»

дава обяснение, в какъв смисъл една практика (на временно протежение) се

явява ограничение за по-нататъшни действия8.

Във втора глава «Участие на жените в Казахстан в политическия

живот на страната» съгласно член 33 от Конституцията на Република

Казахстан: «Гражданите на Република Казахстан имат право да участват в

8 Р.Конъл. Джендър и власт. 2016



управлението на делата на държавата непосредствено и через свои

представители, да избират и да бъдат избирани в държавните органи и

органите в местното самоуправление. Имат равно право на равен достъп до

държавната служба».

Темата за участието на жените на ниво вземане на решения е

изключително важна и актуална. Трудно е да се надцени, защото, ако не я

разберем и осъзнаем, ние не можем на направим реална крачка към

политическия прогрес на жените в обществото. Тя е свързана с реални

политически процеси, произтичащи в страната, в съответствие с изминалите

избори в Парламента на Република Казахстан.

Безусловно, ролята на жената в политиката зависи от господстващата в

обществото идеология, а също и от социално-икономическите и

политическите особености на етапа на развитие в страната.

В съвремения етап на развитие и модернизация на обществото и

вопросите за политическо равенство в рамките на реализация на стратегията

за иновативност са приоритетни и се явяват базови в развитието на

обществените отношения. В посланието на Президента на Казахстан Н.А.

Назарбаев от 14 декември 2012 года «Стратегия «Казахстан – 2050» се

подчертава необходимостта от реализация на джендърните права и

възможности».9

В ежегодния «Глобален отчет на Всемирния икономически форум за

социално-политическо равенство» Република Казахстан през 2013 година се

нарежда на 32-о място сред 146 страни по света. По дадения показател

Казахстан заема по-висока позици, отколкото всикчи страни от Източна

Европа и Задкавказието, при това Франция е на 45 място, Китай – на 69,

Япония – на 105.

9Послание на Президента на Казахстан Н.А. Назарбаев. «Стратегия «Казахстан – 2050». 2012.



Очевиден е фактът, че въпреки световното признание на достиженията

на Република Казахстан в решението на проблема на жените в политиката,

появилата се към сегашния момент ситуация свидетелства, че проведените

политически реформи в Казахстан не са довели след себе си автоматично

повишение на статуса на жените. Те все още не се решават така активно и

резултативно на нивото на държавните органи и във високо заплатените

места в различните области на икономиката.

Така, жената не става пълноправен обект в политиката, важен елемент

от електората и адресат на целенасочени действия на държавните програми,

активен и влиятелен участник в самия политически процес и държавното

управление. Възниква въпросът: женското малцинство намалява ли

възможността за участие в създаване на равноправен и справедлив социум?

Макар и очевидно, че високото ниво на образование, дипломи и

професионализъм не гарантират на трудещите се жени големи възможности в

кариерното развитие. «Много малко жени се издигат до ръководни

длъжности в централните органи и на места – не се допускат мъже, защото

веднага ще стане ясно, че тя (жената) работи по-добре, отколкото мъжа», –

отбелязва Н.A. Нaзaрбaев на первото събиране на жени от страната

Н.Назарбаев, 2015. На Форума на жените на Казахстан държавният глава

Н.А. Назарбаев предлага основни стъпки по решение на проблема на жените

в политиката в страната, активно да се гласува за жени кандидатки на

изборите в парламента на Република Казахстан.

Държавният глава на Република Казахстан дава указание за създаване

на проект за повишение на числото жени в политическата активност. От 2016

година проектът определя план за действия съгласно дейността на жените и

тяхното извеждане на ново приемане на решения.



Показатели «За изпълнение на международните изисквания в областта

на защита на основните права и свободи на човека» в II Национален доклад

на Казахстан показват, че на 1 януари 2013 года численността на жените на

държавна служба съставлява 48378 души (55,7%) (обща численност – 91077

единици). Числото на жените сред политическите държавни служители

съставлява 10%, от тях в правителството на Казахстан от 19 министри 3 жени

(15%). По информация на комитета по статистика на Република Казахстан

числото места, заемано от жени в парламента, съставлява през 2011 година –

13,7%, през 2012 година – 17,8%, през 2013 година – 20,1%. На 1 август тази

година делът на жените съставлява 51,8%, съответно – на мъжете – 48,2%

при численост от 17 милиона и 53 хиляди души. Забележим е ръстът на

чисото жени депутати в парламента на Република Казахстан (Национален

доклад на Република Казахстан, 2013).

Изминалите избори в парламента на Република Казахстан ярко

демонстрира гореспоменатото. Към днешна дата в Сената са избрани 3 жени,

в Мажилиса (Долна и Горна камара) 28 жени, което съставлява 26,1% от

общото число депутати (преди изборите през 2012 година – 19 жени). Във

Върховния съд на Република Казахстан жените съставляват 47,9%; сред

съдиите в регионалните съдилища жените са повече от половината – 63,5 %.

В правителството към дадения момент от 13 министри 2 са жени, те

възглавяват такива ключови ведомства, като Министерството на

здравеопазването и социалното развитие, Министерството по въпросите на

икономическата интеграция.

В държавните служби работят повече от 52 хил. жени като държавни

служители. Делът на жените сред политическите държавни служители

съставлява 11% .



Налага се изводът че нивото на задействаните жени в политиката и

структурите на властта в Казахстан е достатъчно ниско, и действа доволно

разпространената на територията на бившия Съветски Съюз «полово-ролева

вертикала» на властта, където жените се намират в низките и средни нива,

като в най-малка степен са представени на високи длъжностни позиции (на

ниво приемане на решения).10 Това означава, че решенията по държавната

политика, която е свързана с въпросите за равенството на мъжете и жените,

все още е в ръцете на мъжете, обстановката може да се промени, ако повече

жени заемат високи постове в държавния сектор, и жени избиратели

«прилагат способността на изборите както за свои собствени интереси, така и

в интерес на цялото общество като цяло».

Такива страни, като: Швеция, Исландия, Финландия, Дания, Норвегия

и Австрия, влизащи в състава на Евросъюза, са отличен пример за

значителни достижения във формирането на образеца на колаборация във

всяка от сферите на жизнена дейност с техните исторически, демократични

традиции. Политика, която е насочена към подобряване и укрепване на

отношенията в дадени страни, се реализира от няколко обединени

политически органа. Швеция, страна от Скандинавския ареал, представлява

особено място в социално-политическото равенство, за това свидетелства и

структура на държавния апарат на Швеция. Шведското министерство на

промишленоста и заетостта има специални подразделения на социално-

политическо равенство, оглавявано от министър, който носи пълна

отговорност за отстраняването на проблемите на женския пол в политическия

строй. В правителството, всеки министър носи отговорност за равенството

между мъжете и жените в отговорна област на заетост.

10htpp//cyberlenika.ru/article



В Швеция се осъществяват задачи и цели на социално-политическо

равенство на всички нива. На съвременен етап се организират постоянно

действащи курсове по полово-ролеви проблематики за министри, държавни

секретари, председатели на комитети, политически съветници и други

административни органи на властта. Главна цел на подобен курс, е

разширяване в разбирането на проблемите на социално-политическо

неравенство, и най-вече, повишение на нивото за това, че всеки чиновник

разбира своята отговорност от предприетите последващи действия. За

определяне на последствието от предприетите изводи, е разработена особена

методика на анализ на програмния документ, състояща от 4-и въпроса:

1. Има ли влияние документа на 1 или повече обединения на социума?

2. Какви са условията при мъжкия и женския пол в политиката?

3. Обяснение на отличителните и сходните условия за мъжкия и

женския пол в определено направление?

4. Необходими мерки, за достигане на целите за социално-политическо

равенство?

Наред с дадените мероприятия, от 2003 г. са назначени експерти в

административните окръзи, касаещи полово-ролевите въпроси. Техни главни

цели са - консултация и съдействие  в управлението на окръзите за развитие

на социално-политическото равенство.

Освен това, административната управа на окръзите разработва

стратегии за социално-политическо равенство, очевидно, че те представляват

едни от най-важните механизми за урегулироне на равноправието. Към

такива механизми може да се отнесе групата на Женските ресурсни центрове,

в чиито състав влизат повече от 130 компании, ведещи своята дейност на

местно и на национално ниво. Към тези компании се обръщат жени, които се



нуждаят от квалификационно консултативна, реабилитационна помощ,

женщины, които живеят в слабонаселени и отдалечени райони.

Местните ресурсни и реабилитационни центрове упражняват дейността

си, не само с цел да се издигне мястото, ролята, авторитета на жените в

дадена отделна територия, но и с цел да се повиши статуса на жените като

цяло в социума. Приоритетни задачи на центровете – обезпечаване на

компютърна грамотност, провеждане на курсове за усвояване на IT, свободно

посещение на тренинги, фестивали, ивент мероприятия, благотворителни

форуми, тренинг-площадки и т.н., всичко това се провежда в рамките на

съдействие и координация на местния и регионалния център под егидата на

Националния ресурсен център, именно тяхната миссия е провеждане на

подобни мероприятия, което дава голяма възможност на жените да са в

съвременния информационен поток .

В началото на 2000 година правителството на Швеция основава

Изследователски комитет за изучаване на подразделенията на

икономическата властсред представителите на силния и слабия пол.

Сведенията от аналитичния си отчет Комитът докладва на правителството,

съгласно който е направен извод, че разликата между доходите на мъжете и

доходите на жените е очевидна, жените са станали икономически по-

свободни, но, женското заплащане за почасов труд, е средно, 70-80% от

мъжкото заплащане; над 60% в частни компании топ мениджърите са мъже, а

сред 90% от управляващите крупни компании – мъже. (И.А.Школников,

Скандинавски модел на равенство между половете, 1999).

Исторически е заложено, че икономическото господство винаги се

асоциира единствено и само с мъже; традиционно, че именно мъжете

встъпват в качество на глава на семейството, и съответсно, управляват

бюджета, контролират придобивките и т.н. Ако погледнем реалното



състояние на нещата, то е очевиден факторът, че първи на световния

икономически пазар си остават мъжете, които поемат икономическото и

стратегическото управление, и това обяснява - защо жените тук не

разполагат с власт, макар икономическото равенство да е тъждествено на

равенствто в разпределението на приходите. Затова в Швеция жените и до

сега се намират в толкова непривилигирована ситуация, и тяхното положение

е нееднозначно и в социален план и на трудовия пазар. Ще разгледаме

създалата се ситуация от два ракурса, от една страна, ще наблюдаваме

пробивът в намаляване на разликата при относително мъжката и женската

безработица, и обратно, когато болшинството жени са все още на не пълна

работна заетост по време.

Безспорно е, че перспективите при мъжете по сравнение с жените на

трудовия пазар винаги са повече и е свързано с това, как между тях се делят

битовите задължения. Разбира се, идеални за разглеждане са отношенията

между младите семейни двойки, докато нямат деца, ако всички битови

задължения са разделени между тях по равно, но след появата на децата,

делът на участие на жената в бита веднага се увеличава, да не кажем дори, че

практически винаги и се налага да «работи» двойно повече, а делът на

задължения на мъжете си остава такъв, какъвто е и до появата на дете. И

какво виждаме: жената работи не пълна работна седмица и е с децата 48 часа

в седмицата, докато в същото мъжът 18 часа.11

И, е безусловно, че такова положение на нещата води до увеличение на

количеството разводи, в крайна сметка, неравноправното разделяне на

социално-битовите задължения води до ситуация, в която мъжете се стараят

да избягват домашната работа, по-малко се занимават с възпитанието и

грижите за децата, а жените, на свой ред, са принудени да се дистанцират от

11И.А.Школник. Скандинавски модел на джендърно равенство. Иваново. 1999



професионалната дейност. Но в последните десетилетия в обществено-

политическия живот ситуацията изглежда съвсем различно, тук явно има

положителна динамика, все повече жени се намират в политическия елит.

Швеция е достигнала голям прогрес в сферата на разпределение и

переразпределение на обществено-политическата власт между

представителите на силния пол и представителите на слабия пол, и съгласно

тази причина по право се явява първопрохождаща в дадената сфера12.

В трета глава «Равноправие на жените в съвременното политичнско

лидерство съвременното глобализирано общество отправя нови изисквания

към женското лидерство. Существуват ред теории и концепции по женско

лидерство, които обясняват присъствието или отсъствието на отличия между

лидерите с различен пол.

Може да се отбележи най-признатата теория за лидерство на западното

течение - бихевиористски динамичен модел на обмен в двойка («leader-

member exchange» («лидер—привърженик») — LMЕ) Г. Граен и група учёни,

в която е представено изучаването на пола по LMЕ13.

Д. Берн предлага парадигма на атракция на сходствто, в която приликата

на два субекта довежда до ниво на взаимна приязън, което от своя страна,

оказва влияние на това, как се държат, влизат в комуникация, и,

следователно, отношенията между индивидите ще са по-високо по LMЕ и ще

се формирт по-лесно и по-бързо в еднополови двойки, и по правило, на

лидерите от женски пол им е по-сложно да формират тези отношения, там,

където на работа ги ръководят мъже.

В изследванията на Г. Феърхърст има ред доказателства за това, че

лидерите жени създават отношения със своите подчинени от мъжки пол и по

12също там.
13 Бендас. Джендърна психология.



високия и по низкия LME показател. В ситуативно-длъжностния подход (Р.

Хауз, Дж. Хънт) на изключително важно място стои статуса на човека,

неговата длъжност, позиция, но не и идентификацията на пола. Еднозначно

е, че и жените и мъжете, явявайки се лидери, и изпълнявайки управленски

функции, имат сходни лидерски качества и се ръководят от сходни начини на

управление и поведение, но ситуативни аргументации могат да са причина за

това, че лидерите жени, които имат показател на власт, по-нисък, отколкото

мъжете, губят. Какво наблюдаваме, жените, от позицията на ситуативно-

длъжностния подход, притежават «безвластна реч» (обикновена женска реч),

но в общуването с мъже подчинени, тяхната реч става доминантна, прилича

по интонация, тембър, диапазон на речта на мъжете, а на свой ред, речта на

мъжете подчинени става подобна на «безвластната реч». Такива резултати, в

хода на изследването е получила  Катрин Джонсън, което фактически

потвърждава присътствието на формалното деление на вербално и, на свой

ред, полово-ролевото явление на невербални действия.

По мнение на Е.Игли и група негови колеги, ситуативно-длъжностния

подход не е отчел дотолкова значението на стереотипите във възприемането

на лидерите от различен пол.

Б. Басе, Дж. Хънт и ред други изследователи, за първи път въвеждат в

оборот израза «трансформационен лидер» през 80-те години, дават на лидера

възможности за трансформация в отношенията към своите подчинени, точно

както и в стимулиронето им към свръх цели и предизвикателства.

Общоизвестно е, че в ред науки, образът се разбира като отражение в

психиката на субекта на различни (имплицитни, експлицитни)

характеристики от всеки феномен, такова отражение е отделен интегративен

процес, в която се свързват заедно собствената активност на психиката на

субекта, която се основава на собствения опит, когнитивния багаж, на



архетиповете на колективното безсъзнателно и т.н., и реактивност на

психиката, която е свързана с отговора на целенасоченото външно

въздействие. Имиджелогията е – система от разнообразни умения и знания.

Това е и теоретико-приложна основа за създаване и използване на

технологии за личностно обаяние, а също научно-технологична дисциплина

на модернизираното понятие за персоната.

Смяната на политическата, икономическата, социалната формация в

Казахстан, произтичащите изменения в геополитиката, бързото развитие на

институтите частна собственост, са послужили като тласък към формиране на

нови социални и психологически категории хора, достигайки успех основно,

с помощта на своите професионални и лични качества. Това са топ-

мениджъри, предприемачи, статусни политици активно, които влияят на

политическите и икономическите процеси в страната. Увеличаването на

ръста на активността на внимание към проблемите на ръста в кариерата е

факт за появяване на представителство на бизнес елит в социума.

Какво е понятието «имидж»? В края на 90-те г. на XX век в

казахстанската наука понятито «имидж» предизвиква обществен интерес в

научно-политическ изследование. За възникване на повишен интерес към

проблема за имиджа съдействат социално-икономическите условия на живот

в социума в началото на XX век, развитието на пазарната икономика в

страната, съперничеството и борбата за маркети, всичко това инициира

развитие на практическия имиджмейкинг, PR-дизайн, PR-технологии и други

съпътстващи механизми, свързани с придвижването на услуги или товари в

рамките на пазарна конкуренция.

Понятието «имидж» има множество разнородни определения. Речникът

на термините под редакцията на М.Г. Ярошевски и А.В.Петровски

характеризира имиджа като критерий за определен образ, заложен във вече



съществуващ в общественото съзнание, основно, същността на имиджа се

отнася до определени персоналии, но при това се разпространява на

определен товар, организация, професия и т.н.14

Експертът в oбластта на сoциологията на упрaвлението и имиджeлогията

В.M. Шепeл опрeделя понятието имидж тaка: «Имидж – е индивидуaлен

ореoл или oблик, който се създава от сoциална група или със сoбствени

yсилия на личнoстта, a също чрез средствaта за масoва инфoрмация с цел

привличане към сeбепoвишено внимaние».15

Имидж – това е приемането на организация или нейното имущество от

социума, такава детерминация на понятието «имидж» дава световно

известният маркетолог Ф. Котлър.

О.С. Вихански, eксперт в сферaта на мениджмънта, вава следващото

определение за имидж: «Явлението «имидж» - е устойчиво представяне на

особености, специфични черти и качестваи, присъщи за дадено явление».

Изхождайки от това, «…може да се предложи следното определение за

имидж: имидж – това е един вид синтетичен образ, който се формира в

сознанието на хората по отношение на конкретно лице, организация или друг

социален обект, содържа в себе си значителен обем емоционално окрасена

информация за обекта на възприятие и подбужда към определено социално

поведение»16.

Основоположникът в изследоването на имиджа, Н. Макиавели, описва

понятието «имидж» като особено мислене, разсъждения, умения, действия на

личността при устройство на междуличностното пространство, умения за

14
Р.Б. Квеско, С.Б. Квеско. К32 Имиджелогия: учебно пособие/Р.Б. Квеско, С.Б. Квеско.-Томск: Изд-во Томского политехнического

университета, 2008.-116с.
15

В.М. Шепель. Имиджелогия. Как нравиться людям. 2002
16Г.И.Петрова. Имиджелогия. 2008.



предсказване на реакцията на човека: «…на управленеца не му е необходимо

да притежава всички изброени дoбродетели, нo има пряка нyжда да изглежда,

че ги притежава. Ще се осмеля да добавя, че е вредно да ги притежаваш и да

ги следваш безрезервно, докато, ако изглежда, че ги притежаваш – е пoлезно.

С други думи, е необходимо в очите на хората да си състрадателен, да си

държиш на думата, искрен, благочестив, милостив – и да си такъв в

действителност, при това е необходимо придържане към вътрешния

съставния стремеж, ако има такъв»17.

Интерес към имиджа се проявява по-активно в последно време, във

връзка с задълбочилия се проблем на избора, който стои пред хората

(изборът на услуги или стоки, обществени организации и политическии

партии) и кoнкуренцията нa рaзнообразните пазари – пoлитически,

пoтребителски и т.н. За да се прoдаде услуга, стока, да се привлекът

избиратели, за успешна конкуренция на пазара; компанията, политическата

партия, банката или университетът са длъжни да си създадът съответстващ

имидж. Несъмнено, адекватен, атрактивен, целесъобразен имидж трябва да

има абсолютно всяка социална дейност и това се доказва всячески от

дългогодишната и успешна практика на използване и манипулиране на

имидж.

Цел на изследоването: общ анализ на мненията на участниците в

изследването за жените в политиката в Казахстан на примера на два града:

Астана, Атърау.

За реализиране на дадената цел са поставени следните задачи:

- да се покаже мнението на участниците в изследването за реалиите на

количествения показател на съотношението между жените и мъжете в

политиката;
17http://www.orator.ru/makiavelli.html

http://www.orator.ru/makiavelli.html


- да се определи у участниците в изследването нивото на значимост на

половата принадлежност;

- да се покаже представата на участниците в изследването за наличие

на възможности на казахстанските жени за кариерен ръст в политическия

живот;

- да се покаже наличието на причини, които възпрепятстват участието

на казахстанските жени в политиката.

В емпиричното изследване участваха студенти от 1-4 курс от различни

факултети на Атърауския държавен университет, колеж, субекти на

организации и учреждения от държавния и частния сектор на Република

Казахстан в градовете Астана, Атърау.

Изследването на общественото мнение в гр. Атърау се проведе от

докторанта самостоятелно, в гр.Астана от магистри на Казахския

университет по технологии и бизнес под ръководството на доктора по делово

администриране, асоциираният професор Д.Т. Исмалова.

Предмет на даденото изследване — мнение на населението за

женщините в политическата власт в Казахстан.

представителството на жените в органите на властта.

Основни хипотези на изследването:

- доминиращо преобладаване на мъже в ешалоните на властта в

Република Казахстан; наличие на причини, които препятстват активното

присъствие на жени в политическата среда.

Основен способ при формирането на изборна съвкупност:

- метод на целеви типологичен подбор (всеобхватно запитване)

Метод на изследването: При провеждане на даденото изследоване за

събиране на първична социологическа информация е използван метод на

запитване под формата на анкетиране.



Изборът на метода анкетиране е обусловен от необходимостта за

получаване на количествена емпирична информация по предмета на

изследването. Проведеното анкетиране по форма и условия на организация е

групово, лично, полевое. Основен инструментарий — въпросник, който се

попълва самостоятелно от запитваните по указаните в него правила. Анкетата

включва пет основни форми на въпроси: закрит въпрос за определяне на

конкретното отношение на участника в изследването към изследвания

проблем, закрит въпрос, съдържащ описание на конкретни аспекти на

проблема, закрит въпрос за интензивността на мнението, който показва

доколко участникът в изследването е убеден в своята гледна точка, открит и

полузакрит въпрос, които позволяват да се обоснове мнение. Съдържат се

контролни въпроси, които позволяват да се провери искреността на

участниците и степента им на разбиране.

Въпросникът се състои от въпроси, които се групират в следните

тематични рубрики: оценка на общето отношение на участниците в

изследването към представителството на мъжете и жените в висшите

ешалони на властта, тяхното количествено съотношение (пропорции),

осведоменост на изслеваните за числото на жените депутати в

законотворческите структури на Република Казахстан, а също и в страните

зад граница, представите на участниците в изследването за индивидуалните

характеристики на жените и мъжете, които не откликват добре на

изискванията на нормите в политическите технологии и стават бариера в

достигането на успех в тяхния професионален прогрес18.

18 Иванова Н.А. Гендерное неравенство в системе политической власти. Санкт-Петербург. 2ОО5.



Всички събрани анкети в хода на практическото изследване са 400 за

двата региона. Количествената емпирична информация се обработи чрез

използване на програма Vortex 10 version.

Заключение

Теоретико-методологическо основание за проведеното

дисертационното изследване е специфичната роля и място на жените в

политическия живот на съвременен Казахстан. Специалистите, които са

привърженици на дадения подход, започнали с критика към теорията за

«естествената субординация» и подчинение на местата на жени, но придали

на проблемите на жените в политиката едно от основните места в анализа на

структурата на власта, организацията на политическите институти, моделите

на политически контрол в съвременните общества.

Анализът на политическите отношения от позицията на проблемите на

жените в политиката концентрира вниманието върху политическите,

социальните различия и сходства в политическите статуси и полово-ролеви

отношения, като утвърждава половете в качество на основа на политическата

функция. В съответствие със социално-политическото равенство, разбирано в

аспектът, който се формира в отечествената политология, във всяка сфера на

човешка активност, включително политиката, винаги съществуват две гледни

точки, два типа отношения — фемининност и маскулинност. Предмет на

изследването е изучаването на комплекси от политически отношения и

институти, детерминиращи половите качества хора.

Мъжете и жените възприемат и усвояват информацията по различен

начин, по различен начин решават проблеми и виждат действительността, по

различен начин служат на обществото. От времето на възникване на

политическата и социалната идентичност на мъжете и жените, с други думи,



социалното изобразяване на биологическия пол, обусловлено от

разпределението на задачи характерни за всеки пол, функции и роли в

обществото, в обществено-политическия и частния живот.

Политиката и обществено-политическите институции играят

първостепенна роля в моделирането на условия на живот и, в тази връзка,

много често установяват или възпроизвеждат статуса на единия или другия

пол, който е установен в условията на даденото общество.

Социално-политическата структура има по-политическо измерение. В

своята жизна дейност хората в индивидуален и колективен ред формират

социално-политически статуси, роли и норми, съобразявайки се с

господстващите в политическата област връзки, институции, програми и

проекти.

Политическото равноправие е един от важните принципи на

демократична проява, на обективен политически ред, на политически основи.

Днес ние говорим не само за равноправие като цяло,  но и за социално-

политическо равенство в частност. Смисълът на социално-политическото

равенство представлява социално-политическата свобода,  равното

положение, високата отговорност и присъствие на всички полове във всяка

социальна, обществена, частна проява, и, безусловно, в политическата сфера.

Основа на политическото равноправие на половете е декларирана,

практически, във всяко съвременно светоустройство. Тя провъзгласява

правото на отличия и това, безусловно, предполага изискване да се вземат в

предвид различия,  присъщи за жените и мъжете. И това инициира в

съвременния социум прилагане на нови механизми и инструменти за

решение при подкрепа и регулиране на конгруентните отношения между

жените и мъжете в политическото пространство, за установяване на баланс

вътре в социалното и политическото поле, а също за контрол на



политическите ристрикции на социално-политическия живот като цяло.

Реализацията на този принцип се сблъсква с множество препятствия. В

цивилизования социум, където равноправието между мъжете и жените е

деклариран факт, все пак се наблюдава неравенство. Истинското социално-

политическо положение дава повод за предположения, че проблемът на

женския политически вопрос лежи в основата на политическата дипломция,

политическите технологии, политическите когниции за женското и мъжкото.

Опитът на ред европейски страни, където в течение на много

десетилетия жените активно участват във висшите ешалони на властта,

убедително доказва, че обезпечението на социално-политическо

равноправие се състои от разни структури, където основни са не само

политическите технологии, но и социалните и икономическите

инструментарии в това число.

Теоретичното изучаване на специфичната роля и място на жената в

политическия живот на съвременен Казахстан в докторантския труд е

представено от емпиричн обследване: интервю, анкетиране на студенти от 2-

3 курс от различни факултети на Атърауския държавен университет, колеж,

субекти на организации и учреждения от държавния и частния сектор на

Република Казахстан в градовете Астана, Атърау.

За формиране на балансирана държавна политика, на паритетна

демокрация в Казахстан, за прогреса на женското лидерство е необходимо да

се максимизира съответстващата дейност, което се изразява в следното:

1. Създаване на устойчиви и прозрачни демократични институции и

обезпечение на върховенство на закона. Определяне и практика на такава

дейност включва осъществяване на ръководна дейност и пълномощия във

властта от жените наравно с мъжете.



2. Обезпечение на равно и реално участие в политическия живот,

основан на принципите на обществото, което включва всички граждани, в

който всички имат равни права на глас, да издигат своята кандидатура, а

правительството представлява интересите на гражданите.

3. Изисква се по-нататъшна реформа в Казахстан на институциите на

гражданското общество, което ще способства по-висока активност на

женското движение, проводник на социално-политическата насоченост в

държавата ще бъде тяхното развитие и консолидация като социална база.

4. Държавната политика по отношение на жените на Република

Казахстан не трябва да изключва международния аспект, да изпълнява

международните задължения на нашата държава във връзка с ратификацията

на съответстващите международни конвенции, по-активно да сътрудничи в

рамките на международните организации.

5. Изучаването на задграничните практики свидетелства в полза на

това, че е необходимо всемерно да се отчитат съвременните

предизвикателства, а именно, усиливащата се глобализация на социално-

политическо неравенство, в последствие на което в Казахстан нараства

трафикът на жени, проституцията, наркоманията и бедността.

6. Използването на Mass Media за усилване на ролята на жените в

обществения и икономическия живот и предупреждаване за стереотипи,

които формират негативно отношение към жените и способстват

заздравяването на социално-политическите предразсъдъци.

7. Укрепване на политическите партии, тъй като те се явяват като един

вид тръмплин за получаване на политически длъжности и ключ към прогреса

на всестранното участие на жени в политическите процеси. Партиите са

длъжни не само да включат имена на жени в края на партийните списъци –

това не е достатъчна мярка, а могат да станат своеобразни учебни полигони



за бъдещи жени-лидери (подбор, обучение, предоставяне на ресурси за

пропаганда, събиране на средства, създаване на връзки, а също възможност и

път за оказване на влияние върху политиката на правительството и т.н).

8. Задачата на женските организации и политически партии е да намира

ярки политически и социално- активни жени, да ги обучава в политическата

наука както в наука на партнерски взаимоотношения, които са насочени към

демократични преобразования, да развива в тях лидерски качества и да ги

напряд във властта.

9. Правителството на Република Казахстан, в частност Националната

комисия по семейните дела при Президента на РК, е необходимо

систематично да формира резерв от жени-лидери не само от държавните

служители, но и от ред НПО, представителки на международни организации

и бизнеса. Даденият списък трябва да бъде открит и достъпен за запознаване

на всички заинтересувани страни; политически партии, държавни

организации и изполнителни органи на властта.

10. Въвеждане на временни специални мерки (във вид на 30% квота на

представителство на жените в органите на властта), които са насочени към

ускоряване на установяване на фактическо равенство между мъжете и жените

и не се разглеждат като дискриминация или ощетение на демокрацията.

Изследването показва, че мястото и ролята на жената в политиката в

представата на запитаните е като закономерен факт, което е следствие от

възприемането на политическите и социалните характеристики на жените и

мъжете. Различията на възприятие основно са свързани, с особеностите на

ситуацията в градовете Астана, Атърау. Половата принадлежност на лица,

заемащи висок политически статус, е от по-голяма значимост за жените.

Получените резултати дават възможност да се направят следните

изводи:



- повече от половината запитани дават определен отговор, че

ситуацията относно делът на участие на жени и мъже във висшата

политическа структура на държавността не е необходимо да се променя за

сметка на увеличение на женското участие, защото това ще доведе до

отрицателен ефект;

- голяма част от запитаните изказват мнение за различни начини за

регулиране на съотношението между мъжете и жените в голямата политика;

- анализът на получените резултати по въпросите, касаещи

информираността на участниците в изследването «за количеството жени-

депутати в законодателните органи на властта на Република Казахстан и

другистрани от света» говори за стихийния характер на знанията по този

въпрос, а в ред случаи, за пълно отсътствие на каквато и да била представа

связана с участието на жените в парламентарната дейност на различните

страни.

По този начин са доказани основни положения, които се защитават за

специфичното място и роля на жените в политическия жиот на съвременен

Казахстан.

Получените изводи в резултат на изследването имат определено

практическо значение. На тяхна основа могат да бъдат сформулирани

препоръки, обърнати към висшите органи на Република Казахстан,

политическите партии и средствата за масова информация. Определена част

от казахстанския електорат, студентите искат да видят в политиката мъже,

отколкото жени.

Апробация на работата

Основните резултати от изследването преминават апробация чрез

участие в научни конференции във вид на доклади, статии. По темата на



изследването са излезли …. публикации в научни списания, препоръчани от

ККСОН, и чуждестранна периодика и научно-популярни издания.

Научни приноси

Настоящето изследване внася научно-практически принос при

изучаването на специфичното място и роля на жената в политическия живот

на съвременен Казахстан. Резултатите от изследването помогат да се създаде

инструментариум при формирането на имиджа на женщината политик в

съвременната казахстанска политическа сфера, които ще доведът до

създаване на положителен имидж на жената в развитието в социума.



IV. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ

1. Обосновано е изучаване на комплексите политически отношения в
институциите, които детерминират половите качества на хората.

2. Разкрит е проблемът на отсъствие на каквито и да е представи,
свързани с участието на жените в парламентарната дейност от различни
страни.

3. Доказано е, че реалиите при формиране на имиджа на жената в
политиката се възприемат както закономерно явление, обусловлено от
представите за социалните качества на мъжете и жените.

4. Аргументиран е изводъг, че смисълът на полово-ролевото равенство
между мъжете и жените се определя като равно положение, независимост,
отговорност и участие на половете във всички сфери на обществения и
частния живот.

6. Аргументирано е доказано, че важността на формиране на имидж на
женщината в политиката се основа на социално-емоционалния подход.
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