
Р Е Ц Е Н З И Я

От проф.д-р Минко Стоев Хаджийски, ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”

За дисертация на тема „Психологически и етнокултурни фактори,

влияещи върху комуникацията в образователния процес” разработена от

Нурайна Мелсовна Какпанбаева, за придобиване на научната и

образователна степен „доктор” в направление 3.2 Психология.

Актуалността на разглежданата в дисертационния труд проблематика

произтича от това, че в условията на мултиетническата държава нараства

значението на енокултурните фактори, които силно влияят на

педагогическия процес, включително в комуникационен аспект. От друга

страна системата на образованието има големи възможности за формиране

на  балансирано отношение както между различните етно-културни

общности, така и между националната и общочовешката културни

тенденции в условията на модерност и глобализация на ценностите. Това

изисква ново мислене и педагогически усилия, за запазване на

съществуващите стереотипи, ценности, убеждения и норми на етносите и

тяхното вписване в една по-различна национална културна среда. В този

смисъл насочването на докторантката към изследване на културните и

психологически различия и търсене на образователни подходи за промяна

в комуникационните модели е актуална и значима изследователска задача.

1. Общо представяне на дисертационния труд.

Представеният докторантски труд е разработен в областта на

етнокултурната и педагогическа психология. Състои се от увод, три глави,

изводи и обобщения, заключение, литература и приложения с общ обем от

172 страници, заедно с приложенията. Основният текст съдържа 8 таблици



и 5 рисунки. Списъкът с използваната литература съдържа 121 заглавия на

руски и английски езици, както и някои интернет източници. Намирам

същите за достатъчно информативни и подходящо подбрани с оглед на

изследователската теза.

2. Съдържателни страни и акценти.

В Увода се представя проблема, виждането на авторката за актуалност

и значимост на необходимостта от възпитаване на младото поколение в

дух на  междуетническа е етнокултурна толерантност и общочовешка

ценностна ориентация. Това е издига на база на кратко но достатъчно за

целта описание на сложната и комплицирана етнокултурна ситуация в

Казахстан.

Обектът и предметът на изследване са определени точно и правилно с

оглед на научния проблем. Целта, формулирана като „Изследване на

културните взаимодействия в рамките на измеренията по Хофстеде, като

условия за междуличностната комуникация в университетската

педагогическа среда” е приемлива, макар ограничена в изследователски

план. Задачите четири на брой, са адекватни и конкретни. Издигнатата

хипотеза е ранжирана в три твърдения, които отразяват изследователското

намерение и са верифицируеми теоретично и методически. За методическа

и теоретична основа се приема методиката на Х. Хофстеде и идеи на 21

руски автори /педагози/ чиито „ теоретико-методологически разработки”

не се съобщават. Като изследователски инструментариум са изброени 13

метода, даващи възможност за добиване на количествени и качествени

резултати. Намирам, че същите са прекалено много и ненужно раздробени

с оглед конкретните изследователски задачи. Например „обобщение на

опита” е по-скоро изследователска дейност , а не метод.



Първата глава на дисертацията   „Формиране на етнокултурни

личностни качества в особено организирана етническа среда” се състои от

три параграфа. Първият, озаглавен „Ролята на комуникацията в

образователния процес” в теоретичен план се представя комуникацията

като информационен обмен и установяване на контакти. Показано е

голямото многообразие на определения, историческото развитие на

конструкта, практическите измерения и значения. Основателно е обърнато

внимание на междукултурната комуникация с контекста на националните

особености. Вторият параграф „Процеси, регулиращи развитието на

културата на етноса” е етнопсихологическо разглеждане на проблема за

взаимодействието на културите. В него са разгледани двете форми на

културна поляризация – защитна и равновесна. Утвърждава се идеята за

културно многообразие,, основано на разбирането за относителност на

културните убеждения и ценности. Този акцент намирам за важен с оглед

на възможностите за промяна и сближаване на различни нива на

обобщеност. Третият параграф дава изчерпателно описание на методиката

на Х. Хофстеде за сравнителен анализ на културните особености. Показани

са неговите изводи за различията в националните култури, както и

съществуването на два психологически типа личности „модална”,

определена от социокултурната среда и „мултимодална” резултантна и

отразяваща характеристиките на нацията. Представени са и четирите

етнометрични показатели на методиката на Хофстеде.

Втората глава „ Етнопсихологически фактори, влияещи на

културните отношения сред казахстанските студенти” се състои от 4

параграфа. В нея последователно на базата на литературни източници и

изследвания на различни автори се дава една сравнително пълна картина

на редица етнопсихологически феномени и зависимости в сравнително

културен аспект. Общото описание започва със възгледи на П.Сорокин,



Е.Ноел-Нойман, Е.Роджърс, Хънтингтън и др., засягащи различни страни

на междукултурната комуникация и отношения. Сравнително ясно и

отчетливо са изведени общите културни параметри, по които се сравняват

народите. Като посочва редица такива, като личностна идентичност, език,

образование, норми и ценности, умствена активност и обучение, трудова

организация и дори облекло и външен вид, авторката очевидно иска да

покаже колко трудно е сравняването по толкова параметри. От там

логично изложението се насочва към по обобщените четири показатели на

Х.Хофстеде, като се отчита определящата според него „ културна

програмираност”, която влияе върху правилното възприемане на

културните влияния. Това умствено програмиране или    (ментална

програма) е показано във втория параграф на главата, като основа на

самата култура в различни нива на обобщеност: индивид, група и общност,

народност. Културните различия се проявяват в четири конкретни сфери

или „прояви на културата”: символи, герой, ритуали и ценности.

Основателно последните се сочат като ядро на културната определеност.

Разглеждат се и анализират теоретично проблеми на културната

определеност в общия контекст на етнопсихологическите особености и

тяхното влияние върху комуникацията. Правилно в теоретичен план е

поставянето на проблема за междукултурните комуникационни пречки, в т

.ч езикови различия, невербални поведения, стереотипи, етно-културен

субективизъм и стрес. В съответствие с модела на Х.Хофстенде се вмъква

въпроса за влиянието на джендърните роли като полово ролеви

стереотипи, влияещи на комуникацията.

В параграф 3 се прави сполучлив теоретичен анализ на националните

различия. Като логично тръгва от изясняването на понятието нация,

авторката изтъква нейното значение за изследване на културната

идентичност на съставляващите я етнически общности.  Националния



културен облик се поставя конкретно в три сфери под  общото влияние на

историческата даденост: идентичност, ценности и институти. Същите са

разгледани съдържателно, като някои важни страни са подкрепени с

примери от различни държави.

Параграф 4 е свързан с отношението към властта, разбирана като степен

/индекс/ на подчиненост спрямо вишестоящите. То е и един от

показателите в модела на Х.Хофстеде. Авторката споделя виждането, че

по-голямата зависимост от властта води до избягване, и обратно по-

малката към сближаване и сътрудничество с висшестоящия. Индексът на

властта като отношение зависи от системата от ценности на неовластените,

която от своя страна се формира в семейството. Отношението родител-дете

по-късно в училищната среда се запазва като отношение учител-ученик и

се генерализира в народопсихологическа особеност, която определя

различия между страните. Същите се определят и от редица исторически,

икономически, географски и демографски фактори. Прави се прогноза за

тенденция на сближаване /конвергенция/ следствие динамиката на

процесите и междукултурните влияния.

Макар, авторката да не поставя на специално обсъждане културните

отношения на казахстанските студенти, разгледаните етнопсихологически

феномени, очевидна ги определят. Това се подразбира от направените

изводи в края на главата.

Третата глава „ Въпросникът на Х.Хофстеде като адекватно средство

за мониторинг” представлява същинската част на изследването.

Параграф 1 „ Етнопсихологически процеси и явления, влияещи на

комуникацията: етническа толерантност, етнически предразсъдъци,

етническа идентичност по Х.Хофстеде” въвежда в теоретичната постановка

на изследователския акцент. Давайки описание на методиката на Хофстеде,

авторката подчертава, че концепцията му не е за характеристика на някоя



култура, а за сравнителен анализ на различни култури. Психологическият

аспект на културната принадлежност се изразява в „ние” чувството, като

етносът не е единствената група на принадлежност. Прави впечатление

многостранното и многоаспектно описание на етнокултурната идея в

исторически, психологически, философски и психопатологически дискурси

и свързването й със ситуацията в Казахстан.

В Параграф 2 „ Същност на педагогическия мониторинг и неговите

функции в системата на висшето образования по Х.Хофстеде” се представя

постановката на изследването. Следва да се отбележи, че авторката е

избрала като основен „мега” метод мониторинга. Същият макар и

непопулярен в психологическите изследвания, се разглежда от И.Фарман

като метод за изследване на реалната социална практика и човешкия опит в

конкретна ситуационна определеност, като в него могат да се използват

анкети, въпросници и тестове. В този смисъл обект на мониторинг са

психологическите и етнокултурни фактори, влияещи на комуникацията в

образователния процес. Целта на мониторинга е определена като проучване

на системата за „диагностика на качествените и количествените

характеристики на образованието на студентите от етнокултурата в

мултиетническа образователна среда, да се направи правилна оценка на

степента, посоката и причините за отклоненията, които възникват поради

външни и вътрешни фактори на влияние в учебния процес.” Същата е по-

широка от заявената в увода цел на дисертацията. Но по-сетне е

конкретизирана като „ определяне на психологическите и етнокултурни

фактори, които влияят върху комуникацията в образователния процес и

формиране на насоченост към взаиморазбиране и междуетническо съгласие.

Задачите също са конкретни в този контекст.

Методиката е декларирана като реализиране на мониторен цикъл, който

включва няколко процесуални дейности: от диагностика до прогнозиране. В

рамките на мониторинга е използван екпериментален изследователски



подход, който по-нататък се реализира в 2 етапа – констатиращ и

формиращ.

Направеното сравнение на културните особености на населението на

Казахстан и на казахстанските студенти по показателите на Х.Хофстеде,

показва сходства и различия. Резултатите са дадени описателно и в

табличен вид. Особено значими с оглед на целта са изводите и

констатациите, дадени в 13 пункта / стр. 127-130/. В този смисъл

твърденията, които касаят различни страни в отношенията между

преподаватели и студенти в учебния процес, са твърде показателни за

наличието на своеобразия, които се отразяват и на комуникацията. Става

въпрос за такива констатирани особености като: социална дистантност;

подтискане на спонтанната активност; даване на „готови” знания; негативно

отношение на преподавателите към дискусионност и нетолериране на

амбициозното поведение. Изводът за симбиоза на западната конкуренция с

толерантното отношение към властта при казахските студенти, което се

дължи на системата на висше образование не се подкрепя логически с друг

извод  че „ културните характеристики на казахстанските студенти не се

отличават твърде много от тези на населението” От значение е и друг извод,

който утвърждава, че има процес не толкова на сближаване на културните

характеристики на студeнтите с тези на Запада ,а симбиоза на нови и стари

културни особености.

По  отношение на показателите на Хофстеде  особено значими са тези

свързани с дистанцията от властта и индивидуализма, които показват

средни стойности, като значимо културно своеобразие е високата степен на

избягване на неопределеността, съчетана с намалена мъжественост

(маскулинност).

В заключението се припомня като извод, че психологическите и

етнокултурни фактори влияещи върху комуникацията в образователната

система зависят от език, национално самосъзнание, етническа идентичност,



традиции , обичаи и норми. Самата междукултурна комуникация има

адаптивни функции. Извеждат се различията между казахското студентство

и населението на Казахстан: повишена дистантност от властта; повишен

индивидуализъм; намалено избягване на неопределеността и повишена

маскулинност. Прави се извод за изцяло потвърждаване на хипотезите и се

декларира връзката с комуникацията.

3. Приноси.

Като цяло са посочени коректно от докторантката. Най-значими

бих определил:

- Разкрити са и описани подробно етнокултурните фактори, които

влияят върху комуникацията в образователния процес във ВУЗ.

- Разработен е и приложен изследователски мониторинг като метод за

разкриване на етническата и културна ориентация на студентите.

- Направен е сполучлив опит за използване на методиката на

Х.Хофстеде.

4. Бележки и препоръки.

Освен споменатите по-горе в текста бележки, бих обърнал

внимание на факта, че има разминаване в превода на параграф 2 от Първа

глава, както и в наименованието на параграф 3 от същата глава. Това

обаче е по-скоро редакционен проблем и не намалява стойността на

разработката.

5. Заключение

Общото впечатление от предложения труд е за актуалност,

значимост и иновативност заради използването на методиката на

Х.Хофстеде. Като прилага мултидисциплинарен подход, авторката



сполучливо навлиза в проблематиката на етнопсихологическите и между

културни отношения и тяхното влияние върху комуникацията в

образователния процес. Намирам, че дисертацията определено надхвърля

психологическото значение в един по- широк етно-социологически и

културологичен дискурс. Считам, че отговаря напълно на изискванията за

придобиване на образователната и научна степен „доктор по психология” и

препоръчвам на уважаемото жури нейното присъждане.

04.01.2019 г.                                      ПОДПИС:
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