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Рецензия

от доц. д-р Петър Кирилов Нешев, Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“, член на Научно жури, съгласно заповед на Ректора
на ВСУ „Черноризец Храбър“ № 382 от 08.06.2021 г.
Относно представен дисертационен труд на тема: “Влияние на вида
училище върху социалната идентичност на учениците”, разработен от Зиад
Абу Хамад докторант на самостоятелна подготовка в Професионално
направление 3.2. “Психология”, Докторска програма “Обща психология”,
Катедра „Психология” към Юридически факултет на ВСУ „Черноризец
Храбър”.

В представения дисертационен труд е разработен проблем с важно
теоретично и практическо значение за съвременната психология в Израел.
В дисертацията е изследвано влиянието на различни типове училища
върху формирането на социалната идентичност на учениците.
Изследването е оригинално и за неговото провеждане сред палестинската
общност в Република Израел са използвани методики, които досега не са
били прилагани в тази научна област.

Дисертацията е в обем от 198 страници и се състои от въведение, три
глави, дискусия и заключение, научно-приложни приноси, три
приложения. Съдържанието на всяка глава е разделено на отделни
параграфи. Текстът съдържа 1 таблицa и 34 фигури. Списъкът на
използваната литература включва 158 източника на английски език и 9 на
Иврит. Дисертационният труд е добре структуриран, теоретично е
обоснован и е с ценна приложна насоченост.

В първа глава „Квакерството, палестинската образователна система,
културно отговорно обучение в социално разнообразна училищна среда“ е
разкрита същността на квакерството и спецификите на палестинската
образователна система. Квакерството е представено като единствената
смесена образователна система в Палестина. В тази част акцентът е
поставен върху педагогиката и психологията на квакерите. Истинското
образование според квакерите е процес на прозрение, на откривателство,
на творчество. Квакерският модел се стреми към социална промяна чрез
прилагене на ценностите си за равенството, сътрудничество, солидарност.
Квакерската концепция търси и открива приложимостта на своите идеи в
практиката.

Образованието оказва силно влияние върху младежта, по-силно от
влиянието на църквите или семейството. В училищата на квакерите се
полагат усилия да бъдат постигнати следните цели:
1. Да осигури на младежите необходимото обучение за постигане на
достоен поминък и да ги направи отговорни граждани.
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2. Да се култивират уменията за учене, които позволяват на младежите да
развият самостоятелно мислене, да вземат конкретни решения и да
навлязат в областите на знанието, които все още не са изследвани.

Във втора глава, озаглавена „Социалната идентичност като
психосоциален феномен”, са представени научни теории и подходи за
социалната идентичност, характеристиките на палестинската социална
идентичност, мястото на училището като фактор, влияещ върху
формирането на социалната идентичност на учениците.

Детайлно са описани особеностите и етапите в изграждането на
палестинската социална идентичност. През годините на британския мандат
в Република Израел се развива етническата палестинска идентичност, при
което палестинците започват да се държат като единна група със собствена
територия и единни цели. По този начин развитието и консолидирането на
етническата палестинска идентичност не отменя арабската национална
идентичност, нито чувството за принадлежност към исляма, а всички тези
елементи се обединяват в изграждането на самата палестинската
идентичност.

Институциите и образователната система са разгледани като важни
фактори, в рамките на които и чрез които се формира социалната,
политическата и националната интеграцията на идентичността на
личността. Именно в образователната система се извършва научаването на
ценностите на принадлежността, лоялността, солидарността, демокрацията
и приемането на тези ценности в училище влияе положително на
укрепването на националната идентичност, на приемането на другите с
тяхната идентичност и на усвояването на ценности на съвместното
съществуване.

Съществено място във втора глава е отделено на юношеството, като
един от основните периоди за изграждането на Аз-идентичността. За
обяснение на Аз-идентичността е използвана класическата теория на
обуславянето, която предполага, че новото поведение се научава чрез
процеса на асоцииране.

Авторът е представил възможностите пред учениците в палестинските
училища за качествено образование, без което не може да се създаде
трайно чувство за общност и принадлежност. Днес палестинското
Министерство на образованието и висшето образование възприема подход
„образование за всички“, но въпреки това съществува дискриминация и
има уязвими групи, които не получават достъп и възможност да завършват
качествено образование. Без такава възможност тези социални групи не
могат да намерят социалната си идентичност и да станат неразделна част
от обществото. След 2000 година Палестинското министерство на
образованието и висшето образование е въвело приобщаващото
образование като ръководен принцип за всички палестински училища.
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В трета глава с наименование „Дизайн на емпиричното изследване”
са описани: изследваните лица, използваните методи за събиране на
емпиричните данни, процедурата на емпиричното изследване,
инструментите, хипотезите на емпиричното изследване и методите за
анализ на данните. Изследването съчетава количествени и качествени
методи и това дава възможност да се получи по-пълна картина на
явленията да се направят различни нива на анализ.

В проведеното изследване докторантът си поставя за цел да проучи
степента на влияние на вида училище върху изграждането на
националната, етническата, религиозната и социална идентичности на
учениците. Зиад Хамад разкрива основните етапи и разлики в
изграждането на идентичността на учениците в училището за приятели в
Рамала и тези, които учат в палестинско държавно училище. Това дава
възможност за създаването на набор от механизми, които да помогнат на
учениците от двете училища по-лесно да се справят с проблемите на
идентификацията. Авторът формулира конкретни препоръки за
подобряване на организацията на учебния процес на двете училища.

Изследователската хипотеза и задачи са точно и ясно формулирани.
Изследователска хипотеза: предполагаме че, съществуват значителни

разлики между формирането на идентичността на учениците в квакерското
училище и учениците в държавното училище в Рамала.

Задачи на изследването:
1. Да се разкрият психологическите аспекти и фактори, определящи

идентичността на учениците в Република Израел. Потенциалните
фактори, повлияващи изграждането на идентичността са религията,
семейството, културното наследство, роднините, място на
пребиваване, училището, които в проведеното изследване са
концептуализирани като идеологически фактори (принадлежност
към арабската нация, национализъм, принадлежност към
Палестина, принадлежност към ориенталски и западни култури).
Като втората група фактори са включени неидеологическите
фактори (семейство, говорим език, местоживеене, приятелски кръг,
социален статус).

2. Да се проучи влиянието на идеологията на училището, както и
възприятието на учениците относно степента на влияние на
различните характеристики на училището (неговата визия, техния
директор, учителите, съветниците, учебната програма и др.) върху
формирането на идентичността им.

3. Да се изучат отношенията на учениците в училище. Да бъдат
анализирани убежденията, свързани с отношенията на учениците
по отношение на различни фактори: пол, място на живеене, ниво на
образование на родителите, религия и вид на училището.
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За реализиране целите на изследването са използвани следните
изследователски инструменти: интервю, анкетиране, структуриран
въпросник, контент-анализ на литературни източници.

Постигнатите резултати са коректно обработени, представени и
интерпретирани. Направените изводи могат да бъдат мост за
разбирателство между палестинските и еврейските семейства и така да се
постигне мир и сътрудничество между израелското и палестинското
общество.

Изводите са адекватно обосновани и приложими в практиката:
Доказано е, че училището за приятели в Рамала е успяло да

възпита у следващото поколение ценностите и принципите на идеологията
на квакерите, свързани с толерантност и приемане на различията у другите.

Необходимо е да се насърчи задълбоченото разбиране на
ролята на обучителните програми за юношите относно разбирането за
равенството между половете за дадената социо-културна среда.

Необходима е дискусия относно промяна във възгледите за
статуса на жените.

Установено е, че приемането и отвореността към други
култури не води до загуба на определена идентичност, а по-скоро до
нейното изграждане и обогатяване.

Разбирането и актуалните познания на учителите биха могли
да предизвикат промяна в нагласите на децата, относно когнициите им за
заобикалящият ги свят, тъй като те служат като модел на подражание.

Описани са съществени различия в начина, по който учениците
в двете училища възприемат цялостното въздействие на училището върху
изграждането на тяхната идентичност в палестинското общество.

Учениците от училището за приятели в Рамала считат, че то е
силен социален субект със значително влияние върху формирането на
тяхната идентичност и палестинско общество, като цяло.

Някои от тях приравняват влиянието на училището с това на
семейството.

За разлика от тях, малка част от учениците в държавното
училище считат, че училището е фактор за формиране на тяхната
идентичност.

Теоретичните и приложните постижения, постигнати в дисертационния
труд, са популяризирани в научните публикации на докторанта.

Авторефератът представя адекватно и достоверно съдържанието,
структурата, научните достойнства, водещите идеи, постигнатите
резултати и приносите на дисертационния труд.

Посочените научни и научно-приложни приноси точно и вярно
отразяват достойнствата на дисертационния труд:
1. От теоретична гледна точка изследването допринася за по-
задълбоченото разбиране на същността на квакеризма, като социално-
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психологически феномен, както и на неговите психологически и
педагогически аспекти на влияние.
2. Резултатите от емпиричното изследване запълват съществуващ дефицит
в изследванията на социалната идентичност на учениците в палестинската
общност.
3. Проведеното изследване, доказва значимата роля на вида училище,
върху формирането на социалната идентичност на учениците през периода
на юношеската възраст.
4. Предложен е модел на влияние на идеологическите и неидеологическите
фактори, върху формирането на социалната идентичност на учениците.
5. Практико-приложната значимост се изразява в това, че резултатите
могат да се използват от консултанти и психолози в областта, както и от
училищните ръководства за по-успешно въздействие на училищната
система върху формирането на социалната идентичност на учениците в
изследваната социо-културна среда.

В дисертационния труд не открих текстове, които да са
плагиатствани от други автори и до мен не са достигнали сигнали за това.
Всички текстове, които докторантът е ползвал са цитирани коректно, като
са спазени утвърдените стандарти.

В заключение – представеният дисертационен труд от докторант Зиад
Абу Хамад със заглавие „Влияние на вида училище върху социалната
идентичност на учениците” е разработен компетентно, структурата и
съдържанието съответстват на изследвания проблем, има практическа
стойност. Като имам предвид научните постижения в дисертационния
труд, изразявам положителното си мнение и гласувам на докторант Зиад
Абу Хамад да бъде присъдена образователната и научна степен „доктор по
психология”.

Варна, 14. 06. 2021 г. Доц. д-р Петър Нешев


