
РЕЦЕНЗИЯ

от проф. дпн Румен Иванов Стаматов –

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен

„доктор”

в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки;

професионално направление 3.2. Психология

докторска програма: Педагогическа и възрастова психология

автор: ЙОЧАЙ КАМИСА

тема: „ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ И ЧУВСТВОТО ЗА
ПРИНАДЛЕЖНОСТ ВЪРХУ РИСКА ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ НА
ГИМНАЗИАЛНИТЕ УЧЕНИЦИ”

1.Общо описание на представените материали

По избор от научното жури съм определен за негов член по
процедурата за защита на дисертационен труд на тема „ВЛИЯНИЕ НА
КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ И ЧУВСТВОТО ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТ ВЪРХУ РИСКА ОТ
ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ НА ГИМНАЗИАЛНИТЕ УЧЕНИЦИ ” за придобиване на
образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2.
Психология, докторска програма: Педагогическа и възрастова психология.
Автор на дисертационния труд е Йочай Камиса – докторант  към катедра  „
Психология ” във ВСУ „Черноризец Храбър“. Представеният от Йочай
Камиса комплект материали е на електронен  носител и е в съответствие с
изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за приложението му и Правилника за
развитие на академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър“. Включва
всички необходими документи. Докторантът    е приложил  и съответните
публикации.



2. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените
цели и задачи.

Представеното дисертационно изследване е посветено на  риска от
отпадане от   училище и свидетелства за своята емпирична и теоретична
ценност чрез обогатяване на  знанията  за факторите, които влияят върху
отпадането от  училището и възможностите за  минимизиране на риска.

Изследването очертава поле, в което разглеждания феномен   е
осмислен чрез проследяване силата на въздействие на различните фактори,
последиците от отпадането  и възможностите за минимизиране на риска.
Резултатите от емпиричното изследване са поставени в контекста на вече
съществуващите изследвания, което открива възможности за едно по
цялостно разбиране  на последиците от отпадането от училище в различни
измерения  персонални, социални и икономическки, отчитайки влиянията на
различните променливи.

3. Познаване на проблема

Йочай Камиса се опитва обосновано да постигне целта на
дисертационното изследване, както и преследваните задачи  със съответните
методи на теоретичното и емпиричното изследване. Теоретичният анализ е
насочен  към осмисляне на основния конструкт на изследването – риска от
отпадане от училище. Проследени са различни разбирания върху риска от
отпадане като са отбелязани размерите на този феномен  и последиците
върху личността. Подробно са анализирани факторите, които влияят върху
отпадането от училището.  Считам за изключително интересен опита да
бъдат представени в определи групи, което е предпоставка  за  оценяване
силата на  тяхното въздействие в емпиричното изследване.  Теоретичният
анализ представя обстоен преглед на отделните рискови фактори –
персонални, семейни и училищни. Анализът е обогатен със  задълбоченото
разглеждане на особеностите на тези групи от  фактори, които са представени
чрез следното съдържание: качество на обучението, академични постижения
и справяне, качество на преподаване, училищен климат, правила,



емоционална и физическа безопасност в училище, удовлетвореност от
училището, благополучието, ментални проблеми на самите ученици,
проблеми свързани с преживяното насилие, възможности за  бъдеща
професионална реализация, нагласи към самото учене, самооценка, равнища
на очаквания, натиск от връстниците, финансови възможности на
родителите, социална принадлежност на родителите, равнища на стрес,
отношение към училището и ценността, която родителите приписват на
образованието. Риска от отпадане е проследен в контекста на половите
различия и етническа принадлежност, което очертава една цялостна картина
на изследвания  феномен.

Бих искал да отбележа задълбочения анализ на два конструкта,
перцепцията към образоването и към дейността на учителите както и на
чувството за принадлежност, като ключови рискови фактори. Теоретичният
анализ  обхваща и последици от отпадането както в персонален така и в
социален контекст.

Считам за  особено  интересен опита да се проследят не само
рисковите, но и протективните фактори,  които ограничават риска от
отпадане. По този  начин се създава основа за изграждане на програма за
ограничаване на отпадането, на включване на определени интервенции и на
емпиричното тестване на тяхната ефективност.

4. Методика на изследването

Методиката отразява основния замисъл на изследването и на
концептуалното му осмисляне. Методиката обхваща: интервюта, които
включват предварително определени въпроси и въпросници, които отразяват
представения теоретичен модел на факторите, влияещи върху отпадането от
училище. Оценката на отговорите се извършва чрез 5 степенна ликертова
скала. Методиката на изследването е авторска.

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд

Дисертационният труд е с обем 155 страници в основния текст, който
включва 23 таблици, 11 фигури и 3 приложения. Структурата включва увод
като въведение в изследователската тема, три   глави, изводи и обобщения,



заключение, използвана литература и приложения. Библиографията е със 199
заглавия  на    латиница. Самото изследване е структурирано в две части –
теоретична, която представя основните концепти, около които се изгражда
изследването и емпирична, която е представена от цели, задачи, хипотези,
инструменти на изследването и  различните анализи, в контекста на
формулираните хипотези. Анализите и изводи са представителни за усилията
на докторанта и подкрепят верификацията на получените резултати.

6. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката

Приносите  на Йочай Камиса са съдържателно обобщени и отговарят
на проведеното изследване. Като цяло бих искал да  отбележа  следните
положителни моменти:

-Представен е модел на рисковите фактори  за отпадане от училище,
отделните фактори са описани съдържателно и обединени в три категории.
Моделът на рисковите фактори е апробиран емпирично  и очертава силата на
влиянията на отделните фактори.

-Установени са актуални тенденции на влиянията на отделните
фактори върху риска от отпадане. Поставени в контекста на съществуващите
изследвания върху отпадането от училище, резултатите от представеното
изследване обогатяват разбирането за процеса на отпадане като очертават
различни зависимости между отделните фактори.

-Представен е модел на ограничаване на риска от отпадане от училище.
-Установени са влиянията на различните протективни фактори и на

ефектите от отделните интервенции за ограничаване на процеса от отпадане
от училище, на запазване на благополучието и на възможностите за бъдеща
реализация.

Считам за особено интересен принос изграждането на програма за
ограничаване на отпадането от училището, което е със значими персонални,
социални и икономически ефекти.

8. Преценка на публикациите по дисертационния труд

Представените публикации са 3 и са изцяло в темата на
дисертационния труд.



9. Лично участие на докторанта

Йочай Камиса е  реализирал самостоятелно цялото дисертационно
изследване. Текстът, получените резултати и приноси са негово лично дело.

10. Автореферат

Авторефератът съдържа основните постановки в дисертационния труд,
резултатите и техния анализ. Считам, че е адекватен на дисертационния труд
и обективно отразява теоретичните анализи и основните резултати,
представени в съдържанието на изследването.

11. Лични впечатления

Бих искал да отбележа, че Йочай Камиса притежава задълбочени
познания в изследвана област, съчетани с отговорност и с оригинален подход
към емпиричното разглеждане на темата, което обогатява разбиранията
върху проблемите свързани с риска от отпадане от училище.

12. Препоръки за бъдещо използване

Бих предложил  основния текст на дисертацията да се разшири,  като се
изследват допълнителни конструкти очертаващи по-конкретно пътищата към
подобряване на приобщаването.

Заключение

Дисертационният труд показва, че докторанта Йочай Камиса притежава
задълбочени познания по темата на дисертацията. Смятам, че кандидатът
отговаря на условията и реда за присъждане на образователната и научната
степен „доктор” по Закона за развитие на академичния състав в Република
България, ППЗРАС, Правилника за развитие на академичния състав на
Варненския свободен университет „Чернорзец Храбър“ . След изтъкнатите
аргументи, както и на цялостната положителна оценка за извършеното
дисертационно изследване, предлагам на научното жури да гласува
положително и да присъди образователната и научна степен „доктор” на
Йочай Камиса, за което давам и своя утвърдителен вот.



17.06. 2021 г.                                               Изготвил рецензията:

/проф. Румен Стаматов/








