РЕЦЕНЗИЯ

от проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева-Несторова,
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
ОТНОСНО: дисертационен труд „ Психологически аспекти на
влиянието на ритуалите в израелската култура за подобряване на
общуването в училище“ с автор Ирис Битон за присъждане на
образователната и научна степен „доктор “

в област на висшето

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.2. Психология,

Докторска програма „Социална,

организационна и консултативна психология"

Настоящата рецензия е изготвена въз основа на заповед на Ректора
на ВСУ „Черноризец Храбър“ № 1499 от 20.12.2019г. във връзка със
защита на дисертационен труд от

Ирис Битон – докторантка на

самостоятелна подготовка на тема: „ Психологически аспекти на
влиянието на ритуалите в израелската култура за подобряване на
общуването в училище “ в област на висшето образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,
Докторска програма „Социална, организационна и консултативна
психология".
Представеният за рецензиране труд „ Психологически аспекти на
влиянието на ритуалите в израелската култура за подобряване на
общуването в училище“ е в обем от 191 страници и е структуриран в
увод и три глави и заключение. Списъкът на използваната литература
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включва 144 актуални

заглавия на английски език и иврит

и три

Интернет страници.
Актуалността на проблематиката, която докторантката разработва
е обоснована още във въведението на дисертационния труд – централен
въпрос на научното изследване е проучването на възможности за
повишаване престижа на учителя в образователната система на
Република Израел, една от които е спазването на определени ритуали
във взаимодействието между родителите, учителите и учениците.
Актуалността на това изследване се подчертава от докторантката, която
установява определен дефицит в научните изследвания на връзките
между културата, отношенията между родителите и училището и
престижа на ролята на учителя. Основният акцент, който тя поставя в
цялото дисертационно изследване е изследването в дълбочина на
разбирането за начина, по който характеристиките на културата се
превръщат в организационна рутина чрез ритуалите, в частност в
ритуала за среща и посрещане. В този смисъл е формулирана прецизно и
хипотезата на изследването – двата ритуала – ритуалът за среща и
ритуалът за посрещане, въпреки, че се отнасят до различни аспекти на
културата, се превръщат в неин обединяващ център. Характеристиките
на тези ритуали се изграждат на базата на различни аспекти на
културата, институционалните норми и дейността на училището. Според
предположението на докторантката тези два ритуала оказват влияние и
върху авторитета и статута на учителите в Република Израел. В този
смисъл в качеството на основна цел на дисертационното изследване е
посочено изследването на ритуалите за среща и посрещане в началните
училища на Република Израел като отражение на израелската култура и
като фактор, влияещ върху оценката на статута на учителя. Постигането
на целта и проверката на хипотезата се реализират чрез решаването на
следните, формулирани коректно от докторантката, конкретни задачи:
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разкриване на психологическите аспекти на ритуалите в израелската
култура, описване на провеждането на ритуалите за среща и посрещане в
държавните начални училища в Република Израел, установяване на
сходства и различия между двата ритуала, установяване на спецификата
на възприемането и обясняването на двата ритуала от учителите и
родителите, измерване на степента на влияние на сутрешните ритуали за
среща и посрещане, като носители на различни характеристики на
културата, върху статута на учителя в Република Израел. Решаването на
тези задачи би разкрило според докторантката нови възможности както
за

обучението

в

педагогическите

специалности,

така

и

за

професионалната квалификация на вече практикуващите професията си
учители и директори. Чрез това изследване докторантката вижда и и
една от възможностите за повишаване авторитета на учителите, който
според

изследванията

е

занижен,

и

справянето

с

широко

разпространеният сред учителите бърнаут. Наред с всичко това,
докторантката си поставя амбициозната задача да разработи модел за
успешно партньорство между родители,учители и ученици.
Докторантката

представя

аргументирано

изследователския

инструментариум – анкетно проучване насочено към установяването на
сходството и различието между ритуалите и интервюта, наблюдения,
насочени към проучването на отношението към двата ритуала и начина
на провеждането им и контент - анализ на литературни източници.
Изследването е реализирано с 216 учители от 27 държавни начални
училища, разположени в цялата страна.
В

съдържателен

план

дисертационното

изследване

е

структурирано в съответствие с поставените хипотеза, цели и задачи.
Докторантката започва изследването със задълбочено представяне на
научното изследване на ритуалите в израелската култура в контекста на
теорията на Хеерт Хофстеде за характеризиране на националните
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култури чрез петте измерения: идентичност, йерархия (властова
дистанция), истина (избягване на несигурността), психологически пол
(мъжественост - женственост) и добродетел (дългосрочна / краткосрочна
ориентация). Този анализ тя използва, за да конкретизира избора на два
от ритуалите, които се използват в училищни условия – сутрешният
ритуал „Широко разкриване към цялото семейство“ и ритуалът за
посрещане – „Седнете с нас като член на семейството, а не като
непознат“.
Специално място в дисертационния труд е отделено на анализа на
статута на учителя в условията на Република Израел и възможностите за
неговото подобряване. Тези анализи докторантката използва като
теоретична основа за аргументиране и провеждане на емпиричното си
изследване,

както

педагогическите

и

кадри.

програми
В

за

цялостното

практическо

обучение

дисертационно

на

проучване

проличава умението на докторантката да прави научно-теоретични и
практико - приложни анализи и да откроява дефицити, към които
професионално да подходи, за да бъдат преодолени.
Бих искала да подчертая съществените приноси, които се
открояват в рецензирания дисертационен труд:
- Систематизирани

са

актуални

теоретични

подходи

за

анализиране на ритуалите в израелската култура;
- Интерпретирани са съществени характеристика на израелската
култура в контекста на теорията на Хеерт Хофстеде;
- Анализът на сходствата и различията между два от ритуалите,
използвани в училищни условия в Република Израел – „Широко
разкриване към цялото семейство“ и „Седнете с нас като член
на семейството, а не като непознат“е насочен към откриване на
характеристики, които оказват влияние върху статуса на
учителите;
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- Направен

е

задълбочен

анализ

на

трудностите

в

комуникативните взаимодействия между учители, родители,
деца с цел тяхното оптимизиране;
- Създадени са работещи програми за обучение и квалификация
на педагогическите кадри в Република Израел, които биха
повишили

качеството

на

преподаване,

общуване

и

удовлетвореност от учителската професия.
За мен е безспорен фактът е, че рецензираният дисертационен труд
се вписва сред значимите психологични изследвания, които имат
съществен резонанс както в областта на научната психология, така и в
практическата дейност на учителите.
Авторефератът отразява точно анализите и емпиричното изследване,
представено в дисертационния труд. Основните постижения, постигнати в
дисертационното изследване са апробирани в три публикации.
Заключение
Въз основа на всичко изложено по-горе убедено предлагам на
уважаемите

членове

образователната
направление

3.2.

и

на
научна

научното

жури

степен

„доктор“

Психология,

Докторска

да

бъде
в

присъдена

Професионално

програма

„Социална,

организационна и консултативна психология“ на Ирис Битон за
разработения и успешно защитен дисертационен труд „ Психологически
аспекти на влиянието на ритуалите в израелската култура за подобряване
на общуването в училище“.
09.01.2020 г.
гр. Варна
Рецензент:
/проф. д.пс.н. Галя Т. Герчева-Несторова/
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