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СТАНОВИЩЕ 

относно процедура за присъждане на образователната и научна 
степен „доктор по психология” 

 

на дисертационен труд на тема: „Психосоциална интеграция на 

имигранти чрез култивиране на езикови умения” 

Професионално направление: 3.2. „Психология“ 

Научна специалност: „Обща психология“ 

Докторант: Шуламит Бахар, ВСУ “Черноризец Храбър”, Катедра 

„Психология” 

Научин ръководители: проф. д.пс.н. Людмил Георгиев и доц. д-р Ивайло 

Лазаров 

Изготвил становището: доц. д-р Ваня Господинова Христова, съгласно 

Заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“ № 26/17.01.2023 г. 

 

Дисертационният труд на Шуламит Бахар обхваща актуална и 

значима проблематика, която засяга невралгична точка не само в 

израелската общност, но и в световен мащаб, като цяло. Това се дължи на 

факта, че с нарастващата имиграционна вълна през последните години, 

въпросът за имиграцията и интеграцията на имигрантите е един от най-

важните за решаване проблеми пред които е изправена всяка една страна. 

Имиграцията и интеграцията са и ще бъдат предмет на теоретични, 

емпирични и методологични изследвания, а тяхното регулиране и 

уреждане ще бъде винаги приоритет на всяко едно правителство.  

Да се установи въздействието на езика, като фактор влияещ върху 

социализацията и чувството за принадлежност на етиопските имигранти в 

израелското общество е въпрос, чийто отговор задава актуалността на 

настоящият дисертационен труд. 
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Значимостта на подобна задача се определя не само от оскъдните 

изследвания на зададената проблематика, но и от непосредствената 

практическа полза, която нейните резултати биха допринесли в различните 

сфери от живота не само на израелската общност, но и на обществата като 

цяло. 

 

1. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРИНОСИТЕ НА 
ДОКТАРАНТКАТА 

1.1. Основните резултати, които постига в труда си 
докторанката са следните:  

 От проведеното изследване е установено, че езиковите умения 

допринасят за по-бързата интеграция на имигрантите в израелското 

общество. 

 Доказано е, че усвояването на езика от всички членове на 

семейството свежда  до минимум и модулират ролевата реверсия между 

родителите и техните деца. 

 Подчертано е, че езиковите умения допринасят до голяма степен 

за подобряване на субективната самооценка на имигранта, неговата 

увереност, чувство за принадлежност и бърза интеграция в обществото. 

 Установено е, че семействата, които живеят самостоятелно се 

интегрират по-бързо и по-успешно в сравнение със семействата, които 

живеят в сегрегираните общности. 

 Обобщените резултати показват  различия между поколенията в 

първата и втора кохорта имигранти след прилагането на  

интервенционните програми и програмите за подобряване на езиковите 

умения свързани с интеграцията на етиопските имигранти в Р Израел. 
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1.2. Най-значимите приноси на Шуламит Бахар от 

дисертационния труд са следните: 
 От теоретична гледна точка, изследването допринася за по-

задълбоченото разбиране на езика, като фактор за успешната 

психосоциална интеграция на имигрантите. 

 Резултатите от емпиричното изследване запълват съществуващ 

дефицит в изследванията относно факторите, препятстващи 

успешната интеграция на етиопските евреи в израелското общество. 

 Изследването представя убедителни емпирични доказателства, 

че езиковите умения влияят върху редица аспекти от интеграцията на 

имигрантите в обществото и придават усещане за принадлежност. 

 Предложен е Модел за практическа промяна, който подпомага 

процеса на интеграция на имигрантите и е приложим в различни 

национални и географски контексти. 

 Практико-приложната значимост на дисертацията се изразява в 

това, че резултатите могат да се използват от практици в областта на 

психологията, социалните дейности, образователните институции, 

представители на държавната администрация и политици при 

планирането на интервенционни програми за подобряване на 

интеграцията на големи групи имигранти. 

 

2. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ 
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 По същностните страни на основните тези и тяхното доказване в 

дисертацията нямам критични бележки.  
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В заключение въз основа на изложеното по-горе, предлагам на 
уважаемите членове на Научното жури да присъдят образователната 
и научна степен „доктор“ на Шуламит Бахар по „Обща психология“ 

в професионално направление 3.2. „Психология“.  

 

 

 

гр. Варна      Изготвил становището: 

03.02.2023 г.     (доц. д-р Ваня Христова ) 
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