Рецензия
на дисертационен труд на тема:
“Психологически и етнокултурни фактори влияещи върху комуникацията
в образователния процес ”,
разработен от Нурайна Мелсовна Какпанбаева, докторант на
самостоятелна подготовка в Професионално направление 3.2.
“Психология”, докторска програма “Възрастова и педагогическа
психология” към катедра „Психология” към Юридически факултет на ВСУ
„Черноризец Храбър”
от доц. д-р Красимир Иванов.
Представеният за рецензия дисертационен труд е насочен към
изучаването на проблем свързан с влиянието на етнопсихологическите
фактори проявени през индивидуалните личностни черти върху сложния
процес на комуникация в образователната среда.
Като основен патогенетичен фактор Нурайна Какпанбаева е извела
ролята
на
етнокултуралните
различия
и
спецификата
на
етнопсихологичната комуникация в транкултурална среда.
Това е част от съвременните изследователски проблеми
в
психологията свързан с процесите на различен миграция на отделните
култури , но в този случай акцентът е поставен под общия знаменател на
образователната среда.
Структурно дисертационният труд е в обем от 183 страници,
съдържа увод, три глави, заключение и списък на използваната литература
и приложение.
В теоретичната разработка на Какпанбаева са разгледани в
исторически аспект най-интересните изследвания проведени и
разглеждащи проблемите на взаимоотношенията на различните култури.
Представени особеностите които има в етнопсихологичото
направление – изучаването на бит, култура,социална организация на
отделната народност, като културната поляризация и нейните форми
защитна и реверсивна.
Посочени са отделните стратегии за преодоляване на различията и
мотивите за приемане на вече съществуващо различие и възможността за
създаване на обединяващи принципи , които обаче същевременно да щадят
транскултуралните особености.

Разгледани са етапите на през които преминава междукултуралното
взаймодействие и промяната която настъпва при процесът на адаптация.
Емпиричното изследване отговаря на изискванията като ясно са
постулирани целта, хипотезите, задачите и методиката на изследване.
Избрана е вече апробирана методика етнометрична методика на
Хофстеде.
Направен е анализ на кроскултуралните специфични особености на
казахски студенти от различни етнически групи , като е изследвана
комуникацията в образователния процес.
Резултатите са нагледно представени.
Изведените приноси са с практико приложен характер, като
например възможността на базата на изследването на Какпанбаева да се
създаде
методика за междуетническа интеграция в рамките на
специфичната народопсихология в казахското общество и то на базата на
формиране на но ви етнопсихологични и етнокултурни насоки
в
образователния процес.
Критичните бележки ,касаещи ясното диференциране на понятията ,
прекаленото сложното боравене с фрази прави изказа "тежък" и труден за
разбиране са отстранени. Представени са съвременни разбирания за
специфичните личностови особености влияещи, върху процесът на
комуникация. Прецизирана е
психологичната интерпретация на
посоченият проблем, опирайки се на съвременните насоки в
етнопсихологиата и да се изведат ясно конкретни стратегии за развитие.

В заключение считам че дисертационният труд е изпълнен
според изискванията за придобиване на ОНС "доктор" и предлагам
на уважаемото жури да гласува на Нурайна Мелсовна Какпанбаева
образователна и научна степен „доктор по психология”, по научна
специалност „3.2. Психология”
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