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Дисертационният труд е в обем от 172 страници, съдържа увод,
изложение в три глави, заключение, списък с използвана литература и две
приложения. Съдържанието на

главите е разпределено в отделни

параграфи, всяка от главите завършва с изводи. Дисертационният труд
включва 8 таблици и 5 рисунки. Списъкът с използваните литературни
източници съдържа 121 заглавия на кирилица, латиница и интернет
източници.

Дисертационният труд е обсъден и насочен към защита пред научно
жури от катедра «Психология», Юридически факултет, ВСУ «Черноризец
Храбър», гр. Варна.

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на открито
заседание на научното жури на 08.02.2019 г. в 10 ч. в Заседателна зала на
ВСУ «Черноризец Храбър». Материалите по защитата са на разположение
в стая 204 във ВСУ „Черноризец Храбър“ и на интрнет адрес www.vfu.bg,
раздел „Докторантури“.
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І. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертационният труд е в обем от 172 страници и се състои от увод,
три глави, заключение, литература и две приложения в обем от 172
страници. Дисертационният труд включва 8 таблици и 5 рисунки.
Списъкът с използваната литература съдържа 121 заглавия на кирилица,
латиница и интернет източници. Изложението на дисертационния труд е
структурирано, както следва:
УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. Формиране на етнокултурни личностни качества в
особено организирана педагогическа среда
1.1.

Ролята на комуникацията в образователния процес

1.2. Процеси, регулиращи развитието на културата на етноса
1.2.

Методът на Х. Хофстеде във възпитанието на студентите в
етнокултурната система в рамките на културните показатели
Изводи

ГЛАВА ВТОРА. Етнопсихологически фактори,
културните отношения сред казахстанските студенти

влияещи

на

2.1. Етнокултурна ориентираност на студентите и основни аспекти на
културата като умствено програмиране според Х. Хофстеде
2.2. Междукултурни комуникационни бариери. Комуникативни профили
и национални идентичности
2.3. Национални културни различия, ценности и институти
2.4. Определение на индекса на властта. Разлика в индекса на властта
между държавите. Произход и бъдеще на разликите във властта
Изводи
ГЛАВА ТРЕТА. Въпросникът на Х. Хофстеде като адекватно
средство за мониторинг
3.1. Етнопсихологическите процеси и явления, влияещи върху
комуникацията: етническа толерантност, етнически предразсъдъци,
етническа идентичност по Х. Хофстеде
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3.2. Същност на педагогическия мониторинг и неговите функции в системата
на висшето образование по Х. Хофстеде
3.3. Резултати от етнометричния мониторинг
Изводи
Заключение
Литература
Приложения
ІІ. РЕЗЮМИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Увод
На съвременните етапи от обществения световен ред процесът на
трансформациите протича с различна интензивност в общото световно
културно пространство. Съвременните предизвикателства: социални,
политически, икономически, се характеризират с увеличение на
етническия локален конфликт във всяка държава, в която живеят
различни нации и народности. Глобалната сигурност се характеризира с
решение на задачите, които изискват постоянна работа за изследване на
природата и различните типове конфликт, които присъстват във всяка
етническа група и търсене на ефективен начин, за да бъдат преодолени.
Особеността

на

Република

Казахстан

се

определя

от

полиетническия и многоконфесионалния състав на населението. В
Казахстан живее голямо количество представители на различни народи.
Съгласно културно-езиковото различие в Казахстан има 2 езика:
казахски (държавен) език и руски език, при това с неравнозначна
комуникативна значимост и разпространеност. Освен това всеки
представител на редица национални групи не представлява собствена
етническа държавност. В тази ситуация необходимо е създаването на
възможност за възраждане и развитие на етническата култура,
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взаимодействие

помежду

им,

което

представлява

интерес

за

общонационалните единства.
Във връзка с демографските реформи, хуманизирането на
обществения живот и запазване на междуетническата стабилност
нараства ролята на педагогическата психология. Тази мисъл е
подчертана в Стратегията «Казахстан-2030» от

Президента на

Република Казахстан Н. Назарбаев «…ние ще развием своята единна
гражданственост, основана на равенството на възможностите за всички
граждани на страната ни».
Трябва да се отбележи, че към етнокултурните ценности на духовните
сфери спадат голямото интелектуално богатство, неизчерпаемите резерви на
общочовешките ценности от културната и нравствената традиция на всеки
народ. Етническата страна на свой ред произлиза от историческата особеност на
живота на народите, техните биосоциални същности.
Структурата на културния пласт може да бъде разгледана в три аспекта:
на първо място са общонационалните култури, както и пластът от световната
култура. Втори аспект, смесените култури, които се раждат в националното
образование, основавайки се върху взаимодействието на всеки представител на
различния социален слой. Трети - «първични» национални култури, които
живеят на определени територии.
Многообразието на етноса, съществуването на огромни култови
(религиозни) конфеcии, ориентирането на народа към казахския (държавен) език
и руския език, засилва важността на проблема на изследователската работа.
Разглеждането

на

ролята

на

етнокултурата

в

междукултурната

комуникация в образователна среда изисква проучване на междуличностното,
междуетническото и културно-цивилизационното взаимодействие.
За обект на изследването са избрани етнопсихологическите фактори под
формата на черти на индивидуалната личност, влияещи върху комуникацията в
образователния процес.
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Предмет на изследването е ролята на етнопсихологическите фактори,
дефинирани от въпросника на Хофстеде, широкото прилагане на който в
различни култури го направиха инструмент за междуетнически сравнения.
Авторски хипотези:
- ролята на етнокултурата в междукултурната комуникация в
образователна среда вероятно ще бъде изяснена след системно и целенасочено
проучване;
- спецификата на етнопсихологическата насоченост на казахстанските
студенти ще се прояви, ако ролята на етнокултурата в междукултурната
комуникация бъде последователно реализирана чрез мотивационно-целеви,
съдържателно-процесуални и организационно-методични начини;
- чрез методиката на Хофстеде може да се направи значимо кроскултурно сравнение на комуникацията в образовтелния процес.
Целта на настоящото изследване е изследване на културните
взаимодействия в рамките на измерванията по Хофстеде като условия за
междуетническа комуникация в университетска педагогическа среда.
За целта бяха определени основните задачи на научната работа:
• да се разкрият историческите корени, съвременното състояние и
тенденциите в развитието на образованието в етнопсихологическата
сфера в Казахстан;
• да се снабдят с теоретико-методологическа обосновка системите на
обучение в етнопсихологическата среда в Казахстан.
• да се анализират основните идеи и културологичните подходи за
провеждане на междупредметни изследвания, базирайки се върху
социологическите, психологическите и педагогическите данни.
• да се определи ролята на етническите нормативни ценности и да се
акцентира върху педагогическата и адаптивната роля на етнокултурата в
междукултурната комуникация в сферата на образованието.
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Теоретико-методологическата основа на дисертацията е определена от
идеята на крос-културното измерване на Х. Хофстеде. Освен това авторът
използва като база теоретико-методологическите разработки на учените
педагози: Л. Н. Гумильов, Г. Гачев, К. К. Кунанбаев, Т. С. Садъков, Ж. Ж.
Науръзбай, А. Д. Сейбетов, Г. А. Уманов, Н. Д. Хмел, Н. Б. Жарикбаев, С. А.
Узакбаев, М. Х. Балтабаев, Ш. И. Джанзаков, Р. Дуйсенбинов, С. Габбасов, М.
Курсабаев и т.н.
Голям принос в изследването имат такива учени като: А.Ф. Аменд1, Н.С.
Кирабаев2, К.Ж. Кожахметова3, О.Д. Мукаева4, Ж.Ж. Науръзбай5, Е.Н. Шиянов6
и т.н.
Законът на Р. Казахстан «За образованието» (09.04.2016), Концепцията за
етнокултурното образование на Република Казахстан (1996 г.), Концепцията за
политиката на младежта на Република Казахстан (2000 г.) са нормативноправните основи на дисертацията.
Методи за изследване: теоретични анализи на литературни източници,
експертни оценки, анализи на образователни програми, анкети, проучвания,
индивидуална и колективна беседа, интервюта, наблюдения, изучаване на
документацията на вузовете, данни от социологически изследвания, обобщения
на опита на образователното заведение, национално-културния център и
местната администрация, анализи на статистическо сведение.
Теоретическа и практическа значимост на изследването се състои в
това, че:
1

Челябински държавен педагогически университет: енцикл. / гл. ред. и съст. Г. С. Шкребен. —
Челябинск, 2009. — 1144 с.
2
Кирабаев Н. С. Философска компаративистика и социокултурна критика // Списание за съвременна
чуждестранна философия и философска компаративистика ХОРА. Брой 1/2 2007. Курск.
3
Казахска етнопедагогика: методология, теория, практика [Текст] / Кожахметова К. Ж. - Алмати: Гълъм,
1998. - 317 с. - ISBN 5628022608
4
Мукаева О.Д. Етнопедагогиката и родният език като средство за формиране на нравственото здраве на
личността. 2012
5
Ұлттың ұлы бола алсақ. [Текст]:мақалалар, сұхбаттар мен зерттеулер / Ж. Науръзбай. - Алмати: Ана
тілі, 1997. - 160 б. - ISBN 5-630-00522-7
6
Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие за студ. във висш. пед. учеб. заведения / В. А.
Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. на В.А. Сластенин. - М.: Издателски център
"Академия", 2002. - 576 с.
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- уточнено е понятието «етнопсихология»;
-

уточнено

е

понятието

«етнопсихология

в

междукултурната

комуникация»;
- определена е по-нататъшната разработка на теориите и методологиите на
анализите на социалния и етнопсихологическия процес;
- изучена е спецификата на междукултурните взаимодействия от гледна
точка на етнологичната дисциплина;
- преосмислено е прилагането на педагогически практики в хода на
изучаване на етнокултурните ценности;
- подготвени са редица методически пособия, учебен спецкурс за вузове по
следните дисциплини: етнопсихология, културология, етнология, психология,
педагогика.
Апробацията и внедряването на изследването се осъществяваха
благодарение на:
- публикациите на резултатите от изследването в научни вестници,
списания и сборници.
Основните положения на изследването са поставени от автора в основата
на неговото методическо пособие «Етнопедагогика».
Авторът, работейки над този проблем няколко години, използва получения
материал в своите лекции, доклади, научни статии, в учебно-методически
пособия и т.н. Материалите на дисертационната работа са изнесени като
доклади на постоянно действащия методически семинар на вуза и научнопрактическите конференции.
Целта и задачите на изследването определиха структурата на
дисертацията, която се състои от увод, три глави, заключение, списък с
използвана литуратура и две приложения.
В първата глава «Формиране на етнокултурни личностни
качества в особено организирана педагогическа среда», състояща се от
три параграфа „Ролята на комуникацията в образователния прцес“,
9

„Процеси, регулиращи развитието на културата на етноса“, „Методът на
Х. Хофстеде във възпитанието на студентите от етнокултурната система в
рамките на културните показатели“ и изводи, са представени найинтересните

изследвания,

които

разглеждат

проблемите

на

взаимоотношенията на различните култури. В етническите особености и
различия се крие един от най-важните проблеми и по-конкретно
проблемът за взаимодействие на културите. Етнопсихологията е получила
широко научно внимание от страна на мнозина представители на
хуманитарните науки.
Особено значим е и въпросът за „културната поляризация“ в
културната общност.«Културната поляризация» признава различията на
културите, при това прави оценка, отделяйки себе си от «останалите». Тя
има няколко характерни форми - защитна и реверсивна. Защитната форма
акцентира върху собствените културни особености, по този начин
усещайки превъзходството над другата култура, която по силата на чужди
културни убеждения, се възприема враждебно и заплашително. Тази
позиция настоява да се възприемат своите «правилни» ценности от
«другите» и не признава необходимостта от ответно възприятие.
Реверсивната позиция, напротив, е некритична и дружелюбна, както и
защитната, се базира върху стереотипи, но се характеризира с
идеализиращо и романтично отношение към другите култури.
Стремейки се към постигане на минимален брой разлики, ние се
насочваме върху концентрацията на обединяващите принципи, като техен
израз са равенството и минимизирането на дискриминацията.
Мотивът за приемане на съществуващото културно многообразие е
искреното желание за научаване и приспособяване към културните
различия, което се базира върху разбирането на относителността на
културните убеждения, ценности и виждания.
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Важно

практическо

значение

са

имали

въпросите

относно

междукултурното взаимоотношение, с които активно се занимаваха
изследователите от Съединените Американски Щати. Изследователите от
САЩ са разработили, а също така обосновали етапите, на които протичат
допирът и познанието на културата на другия народ, основавайки се върху
разнообразието и богатството на материала, жизнените примери и
сведенията от статистическата база.7
За извършване на анализа на културната специфика на казахстанското
студентство бе избрана етнометричната методика на Х. Хофстеде. Трябва да
отбележим, че етнометричните изследвания като цяло играят значима роля в
сравнителния анализ на културните особености. Под етнометрични изследвания
(етнометрия) се подразбира направлението в етносоциалните изследвания,
анализиращи крос-културната специфика на различни социални (преди всичко
национални

и

етнически)

групи,

като

се

прилагат

формализирани

(математически) методи за измерване.
За основоположник на етнометрията се счита холандският социален
психолог Х. Хофстеде. Той първи започва да създава количествени бази данни,
като разработената от него методика и сега е най-популярна сред всички
етнометрични методики.
Своето прочуто изследване Х. Хофстеде започва, ръководейки се от
практическите задачи. Като ръководител на психологичната служба на
транснационалната корпорация IBM, в края на 1960-те години се занимава с
проучването на това, как културните особености, свързани със спецификата на
националните стопански култури, влияят върху работното поведение на
служителите в подразделенията на IBM в различните държави.
Първите му анкетни проучвания са през периода 1967-1969 г. и 1971-1973г.
По време на пилотното изследване Х. Хофстеде прилага методиката на анкетно
проучване на респонденти, а на втория етап започва да създава база данни. Тъй
7
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като IBM е много голяма фирма, базата данни се оказва достатъчно обширна: 72
филиала на транснационалната корпорация IBM от 40 държави, 116 хиляди
анкети на 20 езика.
Именно в процеса на обработка на събраната база Х. Хофстеде започва да
разглежда своето изследване като крос-културно, насочено към сравнително
проучване на ценностните доминанти на служителите от различни държави. Тъй
като служителите във фирма IBM си приличали по повечето признаци
(професии, корпоративна култура, образование), то може да се направи извод:
единственото

принципно

различие,

определящо

нееднородността

на

ценностните доминанти е различието в техните национални култури.
Провежданите от специалистите разнообразни изследвания обуславят
съществуването на така наречената „модална личност“. Това е определен
психологически тип личност, който най-вече е типичен за конкретна
социокултурна среда. По-късно многобройни интерпретации получава
разпространената концепция за „мултимодална личност“. Това е детерминация
на някакъв брой модални личности, които взаимодействайки, се допълват и
определят «характеристиките на нацията».
Културата в смисъла, в който пише Х. Хофстеде, е винаги
колективен феномен. Ако направим опит да дадем кратко определение, то
би могло да се каже, че културата е съвкупност от неписани правила на
социалната игра (съвкупност от неформални институти). Индивидът
винаги поделя културните „ментални програми“ с тези хора, с които
заедно живее или е живял. Изучавайки „менталните програми“, Х.
Хофстеде въз основа на събраните анкетни данни прави разчет на четири
етнометрични показателя - «Индивидуализъм», «Дистанция от властта»,
«Маскулинност» и «Избягване на неопределеността».
Втората глава «Етнопсихологическите фактори, влияещи на
културните отношения сред казахстанските студенти» се състои от
четири параграфа „Етнокултурна ориентираност на студентите и основни
12

аспекти на културата като умствено програмиране според Х. Хофстеде“,
„Междукултурни комуникационни бариери. Комуникативни профили и
национални идентичности“, „Национални културни различия, ценности и
институти“, „Определение на индекса на властта. Разлика в индекса на
властта между държавите. Произход и бъдеще на разликите във властта“
и изводи.
Всеки психолог и социолог се сблъсква в хода на комуникацията със
сложни

категории

–

ценности,

мотиви,

директиви,

стереотипи,

предразсъдъци. Задачата на категориите е маркирането на наблюдаемия
феномен и разкриването на различие от подобна реакция и директива в
ситуация с вътрешно-групови, междукултурни взаимодействия.
Известните учени Елих Кац и Пол Лазарсфелд са разработили
«двустепенния модел на комуникациите» и концепцията «лидери на
мнeнията». Двамата учени предполагат поетапност на процесите на
комуникация, където участват средствата за масова информация.
Благодарение на техните изследвания бе анализиран проблемът за това,
как съобщението на средствата за масова информация въздейства на
аудиторията мигновено след получаване на информация и по-нататък след
две седмици. Както се изясни, потокът от информация не само не затихна,
но интересът към него нарастна.
Известната изследователка на комуникациите Е. Ноел-Нойман
предлага друг модел, известен като „спирaла на мълчанието“, в който
беше доказан контактът в процесите на масова и междуличностна
комуникация. Масовата комуникация в „спиралата на мълчанието“ беше
представена като своеобразен начин на формиране на климатите на
мнения. Тя доказа, че като климат на мнения се определя стремежът на
всеки човек да участва в междуличностната комуникация.
Спиралата на мълчанието открива ситуации, при които успешното
манипулиране на средствата за масова информация с общественото
13

мнение е дадено на малцинството, което се изявява по-нататък като
представител на лицата от мнозинството.
Връзката междy информационното съдържание на съобщението и
общественното възприемане е изяснена от изследователите Доналд Шоу и
Макс Макоб. Теорията, която са предложили относно формирането на
предствата на аудиториите, до голяма степен се определя от средството за
масова информация, което акцентира върху получателите на информация
(кое е важно и кое не е). Информационното въздействие, за да бъде
успешно, се подчинява на много изисквания (избор на факта, качество на
осветление и т.н.).
Съпоставянето на културата най-често се прави в следните
параметри.8 При създаването на условия за бизнес сътрудничество всеки
лидер на международно ниво би трябвало да изучи правилата на
поведение, обичаите, бизнес протоколите на партньора си (представителя
на друга култура), а също така да разбере националните черти, традицията
на управление и начините на мислене. За тази цел отлично подхожда и
помага теорията на Х.Хофстеде, която посочва основните норми при
определяне на националните характери на културите.
Втората

глава

е

посветена

на

проблема,

възникващ

в

междукултурните комуникации с представител на определена култура,
намиращ се в различния полюс на скалата «страх от неопределеността».
При преговори, този представител на културата, който изпитва страх от
неопределеността, ще заобикаля всячески обсъждането на ситуации и
вземане на решения, за него трябва да се създаде атмосфера на щателно и
подробно планиране, това ще послужи като причина за негативна реакция
при този представител на културата, който притежава ниска степен на
страх от неопределеността.

8
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Казахската култура, която е формирана на огромни пространства от
евразийския субконтинент и кръстопътя на други култури, донесени от
вълните на времето на този субконтинент, е самостоятелна, напълно
отговаряща на етични, естетични и утилитарни изисквания, култура. Тя е
поела елементи на други (родствени и коренно различни от нея) култури,
но е запазила своето неповторимо своеобразие. Културата на казахите не е
изгубена и не е претопена в пространството и времето (както това се е
случвало и продължава да се случва с други), не се е разпиляла, а е
придобила своята социално-природна целостност. Това преди всичко се
дължи на мощните корени на традициите и обичаите, както и на
космологическата (грандиозна по дълбочина и обхват) философия на мита.
Тази първа историческа форма на светогледа на казахите от векове е
играла ролята на системо- и смислообразуващи смисли във формирането и
развитието на казахския народ.
Човешката природа е общото, което притежават всички хора,
започвайки от казахстанския професор и завършвайки с австралийския
абориген, тя предствалява универсално ниво на ментално програмиране.
Тя е наследена в гените на хората: ако се проведе компютърна аналогия,
то това е «операционна система», която определя човешкото физическо и
основно психологическо функциониране. Способността на човека да
усеща страх, гняв, любов, радост, тъга и срам; необходимост да общува с
хора, да играе и се занимава с дейност; възможност да наблюдава околната
среда и да говори за това с други хора, спадат към това ниво на менталната
програма.
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Рисунка 1. Три нива на уникалността на умственото програмиране.
Специфично за индивида

наследена и придобита

специфично за група или

Култура

категория

придобита

човешка

универсална

наследена
Източник: Изготвено от автора.

Обаче това, как човек използва тези чувства, как изразява страха,
радостта, речта и т.н., се модифицира от културата.
Културните различия се проявяват по няколко начина. От многото
термини, които се използват за описание на проявите на културата,
посочените четири достатъчно ясно обхващат общата концепция:
символи, герои, ритуали и ценности.
Таблица 1. Несъответствие на поведението на културно ниво
Слушател, който културно ...
е повече ...

може

културата

погрешно
на

да

възприема

поведението

на

чужденците като ...
Колективист

оскърбително, напрегнато, безжалостно,
грубо

Индивидуалист

нечестен, корумпиран

повече ориентиран

неуважителен, неподходящ, груб
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по-малко ориентиран

властни, твърди (високопоставени лица);
раболепен, страхлив (лица с нисък статут)

Жена

агресивен, позиращ (за мъж);
играеща с кукли (за жена)

Мъж

слаб (за мъж); ялова (за жена)

много несигурен

безпринципен, аморален

слабо несигурен

твърд, параноиден

ориентиран дългосрочно

безотговорно, пръскане на пари

ориентиран краткосрочно

стиснат, студен

Източник: Изготвено от автора.
Културни и езикови различия. Може да си зададем въпроса: имат
ли различията в националната култура нещо общо с езиковите различия?
Знаем, че всеки език има свой собствен речник и стил, и е много сложно да
се превежда от един език на друг, без да се губят тънките нюанси на
смисъла. Всеки език се е развивал с използването му от обществото,
поради това езиковите различия между държавите обикновено показват
различията в културата. Обаче обратното невинаги е вярно. Оказва се, че
да владееш същия език не означава задължително да въприемаш същата
култура. Две държави могат силно да се различават културно, макар че
хората им говорят същия език.
Степента на идентичност може да бъде множествена в зависимост от
културата. Това е свързано с разликата в индивидуализма и колективизма.
Индивидуалистичната среда, такива каквито са съвременните градове,
научните институти и съвременният бизнес, позволява на хората да
притежават няколко идентичности и с лекота да ги сменят. В
колективистските общества, в които живее по-голямата част от
населението на света, човекът, както и преди, се възприема като нещо по17

голямо, отколкото принадлежност към общността – етническа, регионална
или национална, а чувството на идентичност произлиза основно от тази
група.
Ценностите не са ясни: те принадлежат към невидимото програмно
обезпечение на умовете ни. Да говорим за нашите собствени ценности е
сложно, защото това предполага проучване на нашите мотиви, емоции и
табу. Собствената ни култура за нас е, като въздуха, който дишаме, от
друга страна другата култура прилича на вода – необходими са специални
навици, за да оцелеем и в двата елемента – това са междукултурните
връзки.
На популярен език и в печата личността и културата често се
объркват. Някои източници се позовават на културната идентичност, за да
опишат онова, което се нарича групова идентичност. Групите вътре или
между страните, които помежду си въз основа на техните различни
идентичности могат много добре да споделят основните културни
ценности; това е съществувало или го има в много региони на Балканите,
за католиците и протестантите в Северна Ирландия, а също така за
фламандците и французите в Белгия. От друга страна, хората с различен
културен произход могат да образуват единна група с единна идентичност,
както това става в междукултурните екипи – в бизнеса, академичните
кръгове или в професионалния спорт.
Държавите също така явно се отличават със своите исторически
сформирани институти, които включват правила, закони и организации,
занимаващи се със семейния живот, училища, здравеопазване, бизнес,
правителство, спорт, средства за масова информация, изкуство и наука.
Някои хора, в това число и немалко психолози и педагози, смятат за
истински причини за различията в начина на мислене, чувствата и
действията между страните.
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Досега картината на различията между страните по отношение на
властта беше статична. Днес, живеем в епохата на непредсказуема
интензификация на международното общуване: не трябва ли това
постижение да изкорени различията и да ни помогне да растем според
световния стандарт? И ще зависи ли това една от индекса на властта?
В крайна сметка зависимостта от властта на другите е намаляла в
значителна част от това, че нашият свят е намалял за последните няколко
поколения. Повечето от нас се усещат по-малко зависими, отколкото
нашите родители, баби и дядовци. Дори повече, независимостта е
политически привлекателна тема. Освободителните и еманципиращите
движения изобилстват. Образователните възможности в много страни се
подобриха и ние видяхме, че показателите на нивото на властността в
държавите намаляват с увеличаването на нивото на образование. Това не
означава обаче, че различията между държавите, описани в тази глава,
задължително трябваше да се променят.
Институтите следват менталните програми, функционират успешно
и се адаптират към местната култура. Аналогични закони действат
различно в различните държави. На свой ред институтите, които са
възникнали в културата, увековечават менталните програми, върху които
са били основани.
С това изследване се потвърждава, че налице е конвергенцията в
повечето нива от корпоративните култури. Като пример: увеличение на
съвкупността

на

организации

влече

след

себе

си

развитието

на

формализацията на всеки процес, пример: Япoния, Швeция. Заедно с това
усложненията на технологическата задача водят до нисък брой професионални
специализации, които се потвърждават от изследванията в Канaда, Eгипет.
Икономическият сектор на държавата се отличава с авторитарен метод за
вземане на решения в Полша и Великoбритания.
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Трета глава «Въпросникът на Х. Хофстеде като адекватно
средство за мониторинг», включва три параграфа «Етнопсихологически
процеси

и

явления,

влияещи

върху

комуникацията:

етническа

толерантност, етнически предразсъдъци, етническа идентичност по Х.
Хофстеде», «Същност на педагогическия мониторинг и неговите функции в
системата на висшето образование по Х. Хофстеде»,

«Резултати от

етнометричния мониторинг».
Независимо от голямата популярност и повече от 30-годишен стаж в
използването и прилагането, предложеният на учените модел за измерване
на националната култура и досега предизвиква горещи спорове и се
подлага на всевъзможни критични нападки. Възможно такава популярност
е изиграла донякъде лоша шега, тъй като широкото използване на
методиката практически винаги влече след себе си и множество нюанси,
неразбирания, научни спорове и т.н.
Самият Х. Хофстеде пише, че основният проблем се състои не в
същността на неговата теория, а в това, как тя се използва. За съжаление, в
Казахстан методиката на Хофстеде е известна само на малък кръг
изследователи, малко са хората, които са запознати с идеите и трудовете
на този учен, което възприпятства коректното и критичното възприемане
на тази методика.
Историята на «откриването» на това измерение е следната: след
първите публикации на Х. Хофстеде възниква въпросът за това, доколко
националната култура на изследователите предопределя резултатите от
изследванията? Нали анкетите за IBM е разработила група американски,
френски, холандски и скандинавски учени, а всички те принадлежат на
западната култура. Може би някои въпроси, предложени от този екип,
нямат особен смисъл в културите, принципно отличаващи се от западната?
Тогава по инициатива и с подкрепата на М. Бонд, който е преподавал по
онова време в Китайския Университет в Хонконг, от група китайски учени
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бе създаден въпросник, насочен към изучаване на китайските ценности.
Идеята се състоеше в това, без да се стъпва на никакви западни
разработки, да се изготви списък с ценности, значими за китайското
общество, да се подготви на негова база анкета, а след това да се преведе
на различни езици, в това число и на западноевропейски.
Както бе отбелязано по-рано, методиката на културните измервания
на Х. Хофстеде неведнъж е била подложена на сериозна критика. За покомплексна оценка на методиката и нейното коректно прилагане важно е
да се знаят критичните бележки по неин адрес. По наше мнение основните
«претенции», които се предявяват към Хофстеде, може да се разделят на
три групи: 1) с методиката на емпиричното изследване, резултатите от
което са основа за разработка на «културните измервания», 2) с
теоретичната логика на изследването, 3) с пределите/ограничеността на
неговото прилагане.
Самият Хофстеде предупреждава, че знанието на индексите на
страната по някакво измерване, съвсем не означава, че това е всичко, което
трябва да знаем за особеността и структурата на отношенията в тази
страна:

«Това е абстракция, която не трябва да се прилага извън

пределите на нейната полезност» (Х. Хофстеде, Осланд, 2000, стр. 68).
По този начин от нас беше посочена една от психологичните
причини за развитието на етническата идентичност – дисонанс на
ориентира и стабилността по света, равно на нестабилността с
пренаситени данни. Втората причина е свързана с глобализацията, която
разглежда технологииите и промените в личността, обемите, скоростите
на предаване на данни, далечните пътувания, които са станали начин на
живот за голяма част от населението. Средствата за масови комуникации и
технологиите, правят актуални етническите идентичности, тъй като само
при съпоставка е възможно по-ясно да видим своите «казахски», «руски»,
«еврейски» черти. Психологическата причина за развитие на етническата
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идентичност е единна по целия свят, обаче особеното значение в етноса се
пада на епохата на радикалното социално преобразяване, водещо до
социална нестабилност.
Под мониторинг на психологически и етнокултурни фактори, влияещи
върху комуникацията в образователния процес на нашето изследване се разбира
процес, състоящ се от етапи на оценка на състоянието на явлението, което
проучваме, процес на анализа на факторите, които водят до повишаване
ефективността на този процес и определяне съдържанието на ролята на
етнокултурата в междукултурната комуникация в системата на висшето
образование в Казахстан.
По мнение на Л. П. Качалова педагогическият мониторинг не може да се
разглежда по-друг начин, освен от позицията на системния подход и
положението за това, че тази система функционира в дейността.
Говорейки за алгоритмичния и евристичния подход към развитието на
професионално-педагогическата дейност, H. H. Тулкибаева, Н. М. Яковлева, З.
М. Болшакова и други отбелязват, че само в единството на диалектиката на
посочените подходи може да се предвиди успехът в процеса на формиране у
студентите на професионална дейност, защото това единство е гаранция за
развитието на творческата личност, която води до мобилизация на разсъдъка,
интелекта, интуицията. Вземайки предвид работите на A. C. Белкин, В. Д.
Жаворонков, Е. Ф. Зеер, В. А. Калнейя, Л. П. Качалова, A. A. Саламатов, М. И.
Шилова, С. Е. Шишов и други, в пределите на педагогическия мониторинг с
основа на системен, културологически и личностен подход ни се дава
възможност да определим това евристико-алгоритмично предписание по
следния начин (рис. 2).
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Рис. 2. Евристико-алгоритмично предписание за провеждане на мониторинг на етнокултурната насоченост на студентите

Определяне на педагогически индикатори

Организационно-подготвителен процес

Педагогическа среда

Анализ на резултатите от мониторинга

SWOT – анализ на мониторинга

Корекционни работи
по мониторинга
Финална
диагностика

Източник: Изготвено от автора.
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Таблица 2. Характеристики на учебния процес при различни вектори на
показателя «Дистанция от властта» «Организация на учебния процес» на
Х. Хофстеде.
№

„Дистанция от властта“

„Организация на учебния
процес“

1

Общуването

на

преподавателите

и Студентите

зависят

студентите се изгражда на равни начала от преподавателите
двете страни.

отнасят

към

уважение

дори

от

и

се

тях

с

извън

аудиторията.
2

Център в процеса на обучение е студентът.

Център

в

процеса

на

обучение

е

преподавателят.
3

Общуването в аудиторията се инициира от Общуването в аудиторията
студентите.

се

инициира

от

преподавателите.
4

Качеството на обучение се измерва с Качеството на обучение се
термини за двустранна комуникация и определя, изхождайки от
постижения на студента.

постиженията

на

преподавателя.
5

По-ниски

нива

характеризират

на
с

образование

се Авторитарните

ценности

по-авторитарни не зависят от нивото на

отношения.

образование.

Източник: Изготвено от автора.
Таблица 3. Характеристики на учебния процес при различни вектори на
показателя «Индивидуализъм» на Х. Хофстеде.
№

Висок

Нисък

«Индивидуализъм»

«Индивидуализъм»
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1

Обучаващите

се

се

възпитават

със Обучаващите

съвременни знания.

се

се

възпитават

с

традиционалистски знания.
2

Целта на обучението е да могат да Целта на обучението е да
научават ново.

3

се научат, как се прави.

Преподавателите

взаимодействат

обучаващите се като с отделни личности.

с Преподавателите
взаимодействат

с

обучаващите се като с
група.
4

Индивидуалната инициатива от страна на Индивидуалната
обучаващите се се поощрява.

инициатива от страна на
обучаващите

се

не

се

одобрява.
5

Обучаващите се обединяват въз основа на Обучаващите
задачи и текуща необходимост.

се

обединяват въз основа на
съществуващите в групата
връзки.

6

Уважение

към

настроението

състоянието на обучаващите се.

и В групата се приветстват
хармонията и видимостта
на благополучие.

7

Принадлежността към една група не е Обучаващите се очакват
повод

да

се

отношение.

очаква

снизходително снизходително отношение
от

преподавателите

от

тяхната група.
8

Обучаващите се се стремят да се изказват Обучаващите се не се
(отстояват мнението си) в аудитории и в стремят да се изказват в
големи групи.

9

аудитории и големи групи.

Високата самооценка на обучаващите се Амбициозното поведение
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добре влияе върху постиженията на на
академични цели.

обучаващите

разглежда

се

се
като

препятствие за академични
цели.
Източник: Изготвено от автора.
Виждаме, че, оценявайки съдържателния аспект на преподаването, Х.
Хофстеде в същото време доста подробно описва методологическите и
процесуалните особености на образованието в страните, ориентирани към
различни културни традиции.
Основавайки се върху класификацията на холандския изследовател Х.
Хофстеде, ще се опитаме да разберем, кои културни особености предават
казахстанските преподаватели на студентите си.
Етнометричният мониторинг се проведе на базата на Атърауския
инженерно-технически институт. В него участваха 120 студенти в 1 курс
от специалността «Инженерно дело»и 130 студенти във 2 курс от
специалността «Инженерно дело».
За провеждане на етнометричния мониторинг беше разработена
програма, проведено проучване и извършена разработка на оценката на
критерия. Експериментът протече в два етапа.
Първи етап – констатиращи експерименти, които включват:
- провеждане на диагностики на изходните развития на нравствените
качества, основавайки се на критерии и функционални показатели,
позволяващи да определим нивото на развитие спрямо традициите и
националното действие, готовността за информационно общуване,
стиловете

на

мислене,

емоционално-естетическите

активности,

технологическата готовност, светогледната активност и диференциацията
на активности и диференциацията на всеки студент за групи с нива: ниско,
средно, високо.
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-

провеждане

на

активни

проучвания

за

самооценките

на

нравственото качество на всеки студент, за да се установи степента на
осъзнаване и значимост на националните етнокултури за образователните
дейности, създаването на мотивации, за изучаването на традиции и
национални етнокултури на народа.
Втори етап – формиращи експерименти, включващи:
- одобрение на съдържанията, метода и средствата за развитие на
нравственото качество на националните етнокултури на всеки студент,
разработен съгласно програмно-целевия подход;
- провеждане на повторни диагностики на нивото на развитие на
нравственното качество на традициите на националните етнокултури на
всеки студент, за да се установи ефективността на извършените работи;
- опитни анализи – експериментални работи и обобщаване на
резултата от изследванията.
По време на констатиращите експерименти се установи, че 76% от
студентите в първите курсове са дали повече гласове за значимостта на
формирането на нравственното качество на традицията и националните
етнокултури на народа (театри, музеи, клубове и библиотеки) за бъдещите
професионални

дейности.

Средно

72%

от

студентите

отбелязват

необходимостта от въвеждане на специален курс в учебния процес по
развитие на националната етнокултура (театри, музеи и т. п.)
Повторната диагностика на резултатите от формиращия експеримент е
показала, че значимостта на информационната етнокултура на студентите е
достигнала 96%. Около 5% от респондентите изпитват трудности при работа с
материалите от националната етнокултура.
Всички 100% от респондентите посочват, че въвеждането на специални
курсове в учебните процеси за развитие на традиции и национални култури на
народа са необходими.
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Тези изследвания показаха, че съвременната младеж има голям интерес към
етнокултурата, народопсихологията, както и към националната етнокултура.
82% от всички респонденти твърдят, че под етнокултура се подразбира основата
на образованието, 53% отговарят развитието на общата култура. Голяма част от
респондентите (70%) отговарят, че изучаването на традициите и националните
етнокултури не е лесно занимание, но то заслужава своите усилия.
По време на мониторинга беше установено, че важно средство за решаване
на задачите за развитие на нравствените качества на студентите въз основа на
традициите на националната етнокултура е разработеният от нас: учебнометодичен комплекс.
По този начин експерименталната работа позволи:
• да се формират у студентите в 1 курс качества, доизграждащи

светогледния, психологическия и емоционално-естетичния пласт на личността.
• да се подпомогнат преподавателите и обучаващите се при усвояване на

съвременните диагностични методи за определяне на нивата на развитие на
националните етнокултури.
Етнометричният мониторинг по методиката на Х. Хофстеде позволи на
докторанта да формулира следните изводи, допълващи и уточняващи
наблюденията относно противоречивостта и нееднозначността на културните
характеристики на казахстанските студенти.
При съпоставка с другите държави по света за Казахстан се оказаха
типични относително средни (доближени при това повече към западните страни,
отколкото към източните) показатели «Индивидуализъм» и «Дистанция от
властта». По двата показателя Казахстан демонстрира силно изразено културно
своеобразие на фона на целия свят: у казахстанците се наблюдава високо
«Избягване на неопределеността» (нехарактерно за западните страни и
нетипично за повечето източни страни) и занижен показател «Маскулинност»
(което също така не е характерно нито за западните страни, нито за източните
страни). Това означава, че, давайки обобщаваща оценка на културната
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специфика на Казахстан, тя следва да се счита или за междинна за тези групи
държави, или, което е по-вероятно, съдейки по нивата на показателите на
нейните културни характеристики по различните скали, качествено различаваща
се и от Запада и от Изтока.

Заключение
В
хода

на

нашето

етнопсихологическите
образователния

фактори,

процес

се

изследване

психологическите

влияещи

върху

определят

и

и

комуникацията
разглеждат

в

като

многофункционална система на взаимодействие.
За системния анализ и разкриване на тази тема рационално бяха изучени
въпросите

относно

ролята

на

етнокултурата

и

етнопсихологията

в

междукултурната комуникация в съвременния образователен процес.
Резултати от изследването могат да се обобщят по следния начин:
1.

Психологически

комуникацията

и

в

етнокултурни

фактори,

образователния

процес

влияещи

върху

представляват

многофункционална система.
2.

Най-важните

фактори,

влияещи

върху

комуникацията

в

образователния процес са:
- език;
- национално самосъзнание;
- етническа идентичност;
- традиции, обичаи, норми, ценностни системи;
- етнически норми;
- психологически бариери.
3. Процесът на взаимодействие в образователния процес се гради преди всичко
върху общуване и предаване на информация. Специален характер има
общуването между представителите на различни етнокултури, тъй като включва
специфика на възприятие и взаимопроникване. Именно в тази връзка се
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задейства адаптационният механизъм на междукултурните комуникации, носещ
информационен, образователен и психологически характер.
4. Взаимните усвоявания на културите спомагат за интеграционния процес,
културния взаимен обмен и обогатяване, едновременно с това се засилва
етническото самосъзнание, стремежът да се закрепи етническата специфика.
5. При казахстанските студенти се наблюдават редица културни особености
спрямо казахстанците като цяло. За казахстанските студенти спрямо общата
маса казахстанци са характерни малко по-висока «Дистанция от властта»,
повишен

показател

«Индивидуализъм»,

по-ниско

«Избягване

на

неопределеността» и висока «Маскулинност». Културните особености на
казахстанското студентство в някои аспекти ги доближават до културната
специфика на развитите западни страни (преди всичко по показатели:
«Индивидуализъм», отчасти по «Избягване на неопределеността» и
«Маскулинност»). Обаче съчетанието на повишената «Дистанция от властта» с
високия «Индивидуализъм» спрямо аналогичните показатели в страната е
парадоксално: повишеният «Индивидуализъм» е характеристика на Запада, в
същото време повишената «Дистанция от властта» е характеристика на Изтока.
Това показва нееднозначната насоченост на културните характеристики на
казахстанските студенти към културните характеристики на западните страни.
6. Проведеното изследване дава основание да се твърди, че културните
характеристики на студентите не само в Казахстан, но и в повечето страни по
света се отличават от културната специфика на населението на тези страни.
7. При анализ на базите данни е установено, че казахстанските студенти до
определена степен повече, отколкото техните връстници нестуденти, са
толерантни към йерархизираността на властта (у тях е по-висока «Дистанцията
от властта»). В същото време студентите са по-благосклонни към
конкуренцията (имат по-ниско «Избягване на неопределеността»), отколкото
останалата руска младеж на възраст 18-24 години. Разкриването на тези
особености на студентите от младежите на подобна възраст, които не се
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занимават с повишаване на образованието, служи за косвено потвърждение на
направеното от нас предположение за влиянието на системата на висшето
образование върху културните особености на студентската младеж.

ІII. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ

1. Направен е успешен сравнителен анализ на взаимодействието и
проявите на различни култури и традиции в образователната
система в Казахстан.
2. Разкрита е спецификата на психологическите фактори, влияещи
върху
комуникацията
сред
казахстанските
студенти
в
образователния процес.
3. За първи път в казахстанската психология сполучливо,
аргументирано и компетентно се прилага методиката на Хофстеде и
точно се определят културните, психичните, комуникативните и
ценностните различия между студентите по критериите на
Хофстеде.
4. Посочени са особеностите на комуникативната култура и на
комуникативните бариери в учебната и в преподавателската дейност
в Казахстан.
5. Систематизирани са най-честите трудности в междукултурната
комуникация сред студентите в Казахстан и са представени
работещи в учебната практика психологически стратегии за
преодоляване на комуникативните бариери.
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