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Дисертационният труд е обсъден в катедра
„Психология” и е насочен за защита пред научно жури,
назначено със заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец
Храбър” № 382/ 08.06.2021 г.

Дисертацията има 198 страници и се състои от
въведение, три глави, дискусия и заключение, научно-
приложни приноси, три приложения (3 страници).
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.

Авторът на дисертацията е преподавател в Катедрата по
Образование в Колеж Beit-Berl в Израел и бивш Декан на
студентите в същия колеж.

Авторът на дисертационния труд е докторант на
самостоятелна подготовка къмк атедра “Психология” при
Юридически факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.

Защитата на дисертационния труд пред Научно жури
ще се състои на 09.07.2021 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала
на ВСУ „Черноризец Храбър” на открито заседание на
Научното жури. Материалите по защитата са на
разположение в канцеларията на катедра „Психология“ към
Юридически факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” и на
интернет адрес www.vfu.bg, раздел „Докторанти”.

http://www.vfu.bg/
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I. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА

1. Въведение
През 19 век, след религиозното възраждане в Съединените
щати, квакерите, вярващи в учението на Исус, започват да
проповядват Евангелието по целия свят. Квакерите
проповядват чрез мисии в Палестина и на други глобални
места. Обикновено тези мисии са се изпълнявали от едно или
две лица и са се основавали на образование и филантропия.
През 1869 г. Ели и Сибил Джоунс пристигат в Палестина. Те
са били представителите на Religious Society of Friends
(Религиозното Общество на Приятелите), известно като
Квакерите (Russell, 1942). Целта на пътуването им било да
разпространят християнски ценности и да отговорят на
неудовлетворените нужди на местното население. Двойката
поставя Рамала като център за своята дейност.

По това време в цяла Палестина се създават частни
училища. Повечето от тези училища са били френски или
английски и са били създадени в градовете със значително
християнско население. Училищата съществено са
допринесли за повишаване нивото на образование на
християнското арабско население, но в същото време те
увеличават образователната разлика между християнското
арабско население и мюсюлманското арабско население.

Палестина е избрана от квакерите за център на техните
мисионерски дейности, първо и най-важното, тъй като
Палестина е била люлката на религиозните събития, описани
в Библията, и мястото, където са се случили повечето
библейски събития (Stookey, 1975). Джоунс съсредоточават
усилията си върху създаването на училища за момчета и
момичета, не толкова като средство за образование, но като
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място за разпространение на Евангелието и приближаване на
хората до идеологията на квакерите. Религиозната
мисионерска дейност допринася за разкриването и
осъзнаването на американската култура чрез езиковото
обучение и протестантското религиозно образование.
Образователната перспектива на тези училища се основава на
либерализма и основополагащите ценности на квакерите.
Квакерите фокусират усилията си върху Рамала, където
основават Ramallah Friends School (Училището за Приятели
на Рамала). Това образователно предприятие служи като
център за разпространение на религиозните вярвания на
квакерите, техния начин на мислене и за обмен на идеи между
Запада и Близкия изток.

Настоящата дисертация се занимава с изучаване на
влиянието на училището върху формирането на социалната
идентичност на учениците и по-специално как различните
типове училища по различен начин повлияват генезиса на
социалната идентичност на учениците. Изследването е
пионерски изследователски проект, който хвърля светлина
върху тема, която не е била добре проучена, чрез прилагането
на изследователски методологии, които досега не са били
използвани в тази конкретна изследователска област.
2. Актуалност и значимост на темата на изследването
Значимостта на изследването се изразява в това, че се
осъществява проучване на влиянието на училището върху
идентичността на учениците в специфична социална и
психологическа среда. Изследването е осъществено сред
учениците на две палестински училища в Рамала: частното
Училище за Приятели на Рамала от обществото на квакерите
и Палестинското Държавно училище в Рамала.
Изследователската сфера на дисертацията е особено
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интересна и значима, тъй като палестинското общество е
силно политически натоварено по отношение на палестино-
израелския конфликт, който все още не е постигнал
политическо решение. Тъй като отличителните образователни
ръководни принципи на квакерството са свързани с
равенството на всички човешки същества, любовта към врага,
разрешаването на политически конфликти само чрез
ненасилствени средства, равенство на правата, възможностите
и задълженията на жените, формиране на усещане за общност
на правата и задълженията, откриване на добрите и
положителните характеристики на другите хора, ние бяхме
склонни да вярваме, че ще има съществени различия в
идентичността на учениците в двете училища. Ограниченият
брой изследвания, посветени на идентичността на учениците
в палестинските училища, допълнително увеличава
значимостта на настоящото изследване.
3. Обект и предмет на изследването
Изследователската област са училищата в Рамала.
Държавните и частните училища в Рамала, управлявани от
правителството, попадат под егидата на Министерството на
образованието и висшето образование на Палестинската
автономия. Ученици от Училището за Приятели в Рамала,
което е квакерско училище и ученици от Държавното
училище в Рамала, участваха в изследването. Учениците в
двата типа училища са обект на дисертационното изследване.
Основното предположение, основано на оскъдно достъпните
изследвания в това отношение, е че учениците в тези две
представителни училища, чрез своята идентификация, ще
отразяват влиянието на типа училище.

Целта на дисертационното изследване е отразена в
основния изследователски въпрос дали има значими разлики
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между идентичностното формиране при учениците от двата
типа училища – квакерското училище и държавното училище
в Рамала.
4. Изследван проблем
Очаква се видът на училището да повлияе на социалната
идентичност на учениците и затова първият аспект на
изследването е посветен на анализ дали отговорите и
възприятията на учениците в Училището за Приятели в
Рамала отразяват водещите образователни принципи на
квакерското училище. Вторият разгледан аспект е дали има
разлики между формирането на идентичността на учениците в
Училището за Приятели в Рамала и тези, които учат в
Палестинското Държавно Училище. Резултатите и анализите
от изследването могат да се използват за формулиране на
препоръки за политиката за ръководството на двете училища
и служителите на Палестинската администрация.
5. Аргумент на автора
Аргументът на изследователя е, че в училищна среда, която
насърчава откритостта, обхваща многообразието и приема
различията, ученикът е в състояние да изгради по определен
начин своята идентичност. Ценностите и принципите на
идеологията на квакерите създават училищна среда,
благоприятна за възприемане на толерантни училищни
политики. Авторът се аргументира за отворени и толерантни
училищни политики, които могат да укрепят националната,
религиозната и етническата идентичност на учениците.
6. Цел и задачи на дисертацията
Целта на изследването е да се изследва
самоидентификацията на учениците в два различни типа
училища. По-конкретно, това изследване има за цел да
изследва разликите във формирането на идентичността на
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учениците в училището Quaker, известно като Училището за
Приятели в Рамала и учениците в Държавно Училище в
Рамала.
Задачи на дисертацията:
1. Теоретично изследване на същността на квакерството като
социалнопсихологически феномен и неговите психолого-
педагогически аспекти.
2. Теоретичен анализ на спецификата на социалната
идентичност на палестинската общност.
3. Проучване на спецификата на развитието на подрастващите
по отношение на възможностите за влияние върху
формирането на социалната идентичност на подрастващите от
училищната система.
4. Провеждане на емпирично проучване за идентифициране
на различията във влиянието на училището върху
формирането на социалната идентичност на учениците.
Проучване на проблема чрез изучаване на възприятията на
учениците за влиянията върху тяхната самоидентификация,
както и на техните чувства в училище.
5. Емпирично изследване на влиянието на идеологически
фактори (принадлежност към арабската нация, национализъм,
принадлежност към Палестина, принадлежност към източни и
западни култури), неидеологически фактори (език, семейство,
културно наследство и местоживеене, приятели и връстници)
и влиянието на училищните променливи (училищна визия,
директор, учител, учебна програма, педагогическа система)
върху формирането на социалната идентичност на учениците.
6. Даване на препоръки за политиката в училище с оглед на
продуктивното въздействие на училищната система върху
формирането на социалната идентичност на учениците.
7. Хипотези на дисертацията
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1. Предполага се наличието на значителни разлики между
формирането на идентичността на учениците в квакерското
училище и учениците в Държавното Училище в Рамала.
2. Религията и религиозността стоят в основата на
идентичността на човека и в голяма степен оказват влияние
върху призмите, чрез които учениците възприемат околния
свят. За учениците от Училището за Приятели в Рамала
училищната религия не е толкова важна или изобщо не е
важна, за учениците от държавната училищна религия е много
или напълно важна.
3. Ще има съществени разлики само за арабския и западния
елемент от идентичността на учениците. Що се отнася до
арабския елемент, ще открием, че почти два пъти повече
респонденти от квакерите ще твърдят, че тяхната арабска
принадлежност изобщо не е важна в сравнение с учениците в
държавното училище.
4. По-висок процент от мюсюлманските ученици ще твърдят,
че тяхната палестинска идентичност е много или напълно
важна за тях, докато по-голям процент от респондентите
християни ще твърдят, че тяхната западна идентичност е
много или напълно важна за тях. Възприятията на по-
голямата част от учениците на Училището за Приятели ще
отразят това, че западната култура е много или напълно важна
за тях.
8. Методология на изследването
За постигане целта на изследването беше проведено
емпирично проучване, за да се идентифицират влиянията
върху формирането на социалната идентичност на учениците
и да се сравнят разликите между това формиране в двете
училища. За да хвърли светлина върху темата на
изследването, са интервюирани около 400 палестински
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ученици в двете палестински училища в Рамала –
квакерското училище и държавното училище.

Изследователската популация са ученици от 11 и 12
клас в училището за приятели на Рамала, което е училище,
основано на идеологията на квакерите, и в Държавно училище
в Рамала. Изследователският инструмент за това изследване е
въпросник, който позволи събирането на количествени и
качествени данни. Въпреки че изследователският инструмент
представлява структуриран въпросник, той включва няколко
отворени въпроса, насочени към минимизиране на риска от
отклонения в изследванията. Отправната точка на това
изследване беше тезата, че идентичността е сложен феномен
и затова индивидът притежава множество идентичности.

Въпросникът е съставен от три части. Първата част
включва въпроси за събиране на основна информация за
участниците като пол, клас, място на живеене, брой братя и
сестри, живеещи в едно и също домакинство, ниво на
образование на родителите, религия и ниво на религиозност.
Втората част от въпросника се занимава с въпроси за
самоидентификацията. Последната част от въпросника е
използвана, за да хвърли светлина върху чувствата на
учениците в училище, използвайки осемнадесет аксиоми,
описващи различни потенциални чувства. Въпросниците бяха
раздадени на учениците в двете училища. Около 400 ученици
попълниха въпросниците. Отговорите на учениците бяха
анализирани и са направени заключенията чрез анализа на
отговорите.
9. Ограничения на изследването
Имаше няколко изследователски ограничения, които
усложниха осъществяването на изследователската работа на
място. Една от тези трудности се дължи на
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противопоставянето на палестинските служители на
изследването. За провеждане на изследването е необходимо
официално разрешение в Рамала. Трудностите възникнаха
отчасти поради страховете на различни участващи лица,
които ме възприемаха като човек с различни интереси, тъй
като съм израелец с арабски произход и се противопоставиха
на това, израелски арабин да провежда изследванията на
палестинска територия. Това препятствие беше преодоляно
чрез лични контакти, и чрез които бях препоръчан за
изследовател.

Това ограничение възпрепятства естествения поток от
знания и допринася за смесването на политиката и
академичните изследвания. Също така се ограничава обхвата
на приноса на израелските учени към палестинското
общество и приноса на палестинските учени към
подобряването на израелското общество. Тъй като през
цялото време на изследването трябваше да се справям със
страхове и някои възражения от Министерството на
Образованието на Палестинската власт, не успях да избера
държавното училище, което да участва в изследването и с
което да сравня резултатите, получени от Училището за
квакери. Ако имах свободен избор, щях да избера държавно
училище със сходни социално-демографски характеристики
като Училището за Приятели (Квакери). По този начин имаше
определени пречки при контролирането на влиянието на
икономическите фактори (равнището на доходите на
домакинството) върху формирането на идентичности.

Длъжностните лица също се противопоставиха на
включването на въпроси относно религията в училище. Това
противопоставяне може да възникне поради страха от
откриване на религиозни аспекти на идентичността на
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учениците, като влиянието на политически религиозни
организации като Хамас. Макар страхът вероятно да е
неоправдан, неразглеждането на определена тема може само
да попречи на създателите на политики, организаторите и
служителите да могат да се справят с проблема правилно и
ефективно.

Дизайнът и условията на нашето изследване също
създадоха ограничения за неговото осъществяване. Първото
ограничение беше свързано със съществените социално-
икономически различия между популациите на двете
училища, което прави изключително трудна възможността да
се припишат точно разликите на въздействието на училището
върху личността / идентичността на учениците.

Повечето променливи на въпросника са проектирани на
номинално или ординарно ниво и това ни попречи да
проведем по-сложен статистически анализ на събраните
данни. В тази връзка трябва да се отбележи, че това е
пионерско изследване и следователно е с по-описателен
характер. Всяко бъдещо изследване в тази област трябва да
включва интервални променливи и да увеличава социално-
икономическите параметри на населението (доходи на
домакинствата, брой години на образование, националност,
модели на семейната миграция и др.). Това би позволило по-
задълбочен и по-сложен анализ на явленията.

Също така е изключително трудно да се отделят
училищните ценности от неговите „по-светски“
характеристики като смесената училищна среда. Трудно е и
да се разбере дали възприемането на учениците по отношение
на ролята на пола в обществото се влияе от равенството
между половете според квакерската философия или от
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простия факт, че и двата пола учат заедно в едно, споделено и
равно пространство.
II. РАЗМЕР И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИЯТА
Структурата на дисертацията се състои от въведение, три
глави и заключение. Първата глава разглежда квакерството
като явление, палестинската образователна система, културно
отговорното обучение в социално разнообразни училища.
Втората глава се фокусира върху социалната идентичност
като психосоциален феномен. Третата глава описва
емпиричното изследване, последвано от заключение, както и
списък на литературата и три приложения (3 страници).
Констатациите съдържат 34 фигури и 1 таблица. Списъкът на
използваната литература се състои от 167 заглавия, от
които158 на английски език и 9 – на иврит.

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение
Глава 1. Квакерството, палестинската образователна
система, културно отговорно обучение в социално
разнообразна училищна среда
1.1. Историко-религиозна и социалнопсихологическа същност
на квакерството

1.1.1. Мисионерски образователни институции в
Палестина

1.1.2. Появата на американската мисия в османските
страни

1.1.3. Рамала в навечерието на пристигането на
квакерите
1. 2. Психологически и педагогически аспекти на
квакерството

1.2.1. Специфика на религиозното образование
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1.2.2. Теоретично и практическо развитие на
психологическите концепции на квакерството

1.2.3. Педагогически аспекти на квакерството
1. 3. Специфика на палестинската образователна система

1.3.1. Общ произход на палестинската младеж
1.3.2. Състоянието на образованието в Палестина
1.3.3. Културно отговорно обучение
1.3.4. Разнообразието в училищата
1.3.5. Културно приобщаващото училище – модел за

анализ
1.4. Обобщение
Глава 2. Социалната идентичност като психосоциален
феномен
2.1. Теории за социалната идентичност
2.2. Характеристики на палестинската социална идентичност

2.2.1. Компоненти на палестинската идентичност
2.2.2. Аз-ът и Другият в рамките на палестинската

национална идентичност
2.3. Училището като фактор, влияещ върху формирането на
социалната идентичност на учениците
2.4. Психологически аспекти на развитието в юношеството

2.4.1. Морално развитие – Жан Пиаже и Лоурънс
Колберг

2.4.2. Теории за учене: класическото кондициониране
на Уотсън, оперантното кондициониране на Скинър и
теорията за социалното научаване на Бандура

2.4.3. Статуси на социална идентичност – Джеймс
Марсия

2.4.4. Промени в юношеската Аз-концепция
2.4.5. Юношество и родителски отношения и

развитието
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2.5. Социално включване в палестинските училища
2.5.1. Включване в палестинските училища
2.5.2. Приобщаващо образование – практическо

определение
Глава 3. Дизайн на емпиричното изследване
3.1. Цел, задачи, хипотези, изследователски трудности и
модел на емпиричното изследване
3.2. Специфика на методологията и извадката на емпиричното
изследване

3.2.1. Изследователска популация
3.2.2. Методологии за изследване
3.2.3. Основният изследователски инструмент
3.2.4. Процедура на изследването

3.3. Резултати от емпиричното изследване
3.3.1. Социално-демографски произход на

изследваната популация
3.4. Анализ и интерпретация на резултатите от емпиричното
изследване

3.4.1. Констатации
3.4.1.1. Различия във влиянието на идеологическите

променливи от променливите на фона
3.4.1.2. Различия във влиянието на неидеологични

променливи от фонови променливи
3.4.2. Различия във влиянието на училищните

променливи от променливите на фона
3.4.3. "Чужденците"
3.4.4. Възприемано влияние на училището
3.4.5. Анализ на отворените отговори
3.4.5.1. Наративно представяне на качествените данни
3.4.5.2. Кодификация на качествените отговори в

количествени данни
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3.5. Препоръки за политиката
3.6. Обобщение
Заключение
Библиография
Приложение

III. РЕЗЮМЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА

Въведение
Във въведението на дисертационния труд е обоснована
значимостта на избрания изследователски проблем от
социалнопсихологическа, психологопедагогическа,
социална гледна точка. Актуалността на изследователския
въпрос е свързана с безспорния факт на съвременната
потребност да познаваме себе си и факторите, които влияят
върху нашата идентичност, като път към по-добро социално
и психологическо съществуване.

В идейния фундамент на дисертацията основно е
твърдението, че училището е важен фактор при формиране
на социалната идентичност на учениците. Също, не би
трябвало да убягва от изследователското внимание, че
идентичността не е еднозначно явление и за него не би
следвало да се мисли като за еднодименсиален конструкт.
Социалната идентичност е сложен феномен, който има
различни проявления и се формира под въздействието на
различни фактори, на един от който е посветено настоящото
дисертационно изследване.

Във въведението на дисертационния труд са
формулирани обекта, целта, задачите, хипотезите на
цялостното изследване. Прецизирана е методологията и са
очертани изследователските ограничения.
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Основният изследователски въпрос на това
проучване е: Има ли съществени разлики между
формирането на идентичността на учениците в
различни типове училища: квакерското училище и
държавното училище в Рамала?

Изследователският фокус на първа глава
„Квакерството, палестинската образователна система,
културно отговорно обучение в социално разнообразна
училищна среда“ е върху същността на явлението
квакерство, както и върху спецификите на палестинската
образователна система. Успоредно с това е разкрита
необходимостта от отчитане на културните характеристики в
училищна среда, на значението на културната
диверсификация.

В първи параграф, озаглавен „Историко-религиозна
и социалнопсихологическа същност на квакерството“ са
анализирани основни въпроси, свързани със съществуването
на явлението квакерство. Проследяването на историческия
му произход е свързано с открояване както на причините за
неговото възникване, но и на основни негови аспекти. Най-
съществените социалнопсихологически елементи от
идеологията на квакерите, като християнска секта, са
любовта, приятелството и ненасилието, възприемани като
по-ценни от омразата и войната. Квакерите поддържат
равни права за жените и от 1671 г. жените сред квакерите
притежават правото да проповядват и дори да водят срещи
(Wolberg, 1988). Квакерите вярват, че вътрешната
светлина на Бог съществува във всеки индивид, без
никаква разлика по отношение на раса, цвят, религия,
пол, социалноикономическо положение.

Квакерите поддържат тяхната социална репутация
благодарение на тяхната честност, техния висок морал, и
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на тяхната отдаденост на образованието и на социалната
ангажираност. Те са пацифисти и отказват да служат в
армията.

От средата на 19 век чуждестранните частни училища
започват да заемат важно място сред академичните
институции в Палестина. По-голямата част от тези
институции са или френски, или британски, но има и
американски, руски, немски, италиански и шведски
образователни мисии. Училищата обикновено се създават в
градовете с голяма концентрация на християнско население.
По принцип тези училища са религиозни и са действали под
егидата на чужди правителства.

Общността и мисионерските училища допринасят
съществено за увеличаване на образоваността на местното
християнско население. Една от индиректните последици от
този процес е нарастване на различието в образователното
ниво между мюсюлманското арабско и християнското
арабско население. Училищата не насърчават национализма,
не потискат националистичните чувства, но се опитват да
канализират възгледите и интересите на учениците в други
аспекти. Много често в тези училища са наблюдавани
приятелски взаимоотношения между арабите с християнско
и мюсюлманско вероизповедание. Това са били смесени
училища, в които ученици с различен религиозен произход
са учили заедно, даже и с евреи между тях. Това е
единствената смесена образователна система в
Палестина.

Град Рамала е възприет като място със значителна
концентрация на християнско население, като основната
етническа група е на гръцките православни християни.

Във втори параграф „Психологически и
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педагогически аспекти на квакерството“ е разгърната
идеята за психологопедагогическите специфики на
общността и тяхната образователна система. Смит (2004)
описва педагогиката на квакерите като приканваща към
пълна самосъзнателност на обучаемия. Това означава, че
истинското образование не е толкова процес на насаждане
на информация, колкото събуждане на прозрение, на
откривателство. Освен това квакерският модел предполага и
социална промяна чрез ценностите си като например
приемане на равенството и по този начин сътрудничи на
социалността. Също така, при квакерската концепция
теорията (или вярата) не могат да бъдат отделени от
практиката.

Друга важна част от обучението на квакери е Срещата
за богослужения, където Срещата служи като мощен
инструмент за изцеление в общността и емоционално
изразяване. Привикването на учениците към „мълчание,
внимание, спомен и размисъл“ (Lacey & Sweeney-Denham,
2002, стр. 51) допринася не само за религиозен или духовен
растеж, но и за практически житейски умения.

Според техните вярвания, образованието оказва
активно влияние върху младежта много повече от
църквите или домовете. 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;
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.
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Основателите и първите учители-квакери не подготвят
учениците за университета, а за живота, за да бъдат
автономни и изключителни, и ги възпитават според
принципите на сектата: простота, честност, чистота,
преданост на задълженията и подчинение на Божията воля.

Приятелите (квакерите) подчертават необходимостта
от обучение на учениците за кротост, истина, елегантност,
комфорт на темперамента, умереност и високи постижения.

Първата цел на образователните дейности на квакерите
в Сирия и Палестина, както е отразено в документите, е да
бъдат разпространени сред населението необходимите знания
и божествената истина, както се вижда от Исус, и да служи на
човечеството. Също така тяхна цел е да се подпомогне
образованието като основен начин, водещ до траен и
справедлив мир.

Квакерите вярват в благосъстоянието на учениците;
идеалът за тяхното училище се определя като: постигане на
високо академично ниво, учителите получават високи заплати
и култура, вкоренена в религиозен дух.
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Квакерите насърчават училищата да наложат принцип за
самоуправлението на учениците под надзора на
учителите. Те искат да направят децата независими и
отговорни за себе си. Като по този начин се изгради модел на
общност, в която всеки е внимателен към всички останали и
участва с чувството за отговорност в съществуващия
социален ред, с чувството на братство спрямо останалите
членове на общността, благодарение на религиозните
ценности на Приятелите.

По отношение на учебната програма в училищата, тя е
изградена в съответствие с учебните курсове и целите на
образованието на квакерите и включва само основните
необходими сектори на гражданския живот, както и известна
подготовка за занаяти. Тази програма включваше преподаване
на езици (латински, гръцки и съвременни езици).

Тенденция, наблюдавана в училищата на квакерите, е
учениците да се справят по-добре с природните науки,
отколкото с литературата или езиковите предмети или
свободните изкуства. Пластичните изкуства, музиката,
танците, пеенето, драмата и рисуването са напълно
изключени от учебната програма.
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Методът на работа на образователните квакерски институции
се основава на изпращането на американски емисари, особено
от подготвителния мисионерски център в колежа Хирам в
Ричмънд, Индиана. Колежът Хирам от основаването си през
1833 г. служи като покровител на мисията в Рамала. Той
изпраща преподаватели, учители и директори в различните
образователни начинания в Рамала. Успоредно с тези
емисари, от завършилите училище процъфтява местен
образователен персонал, който започва да изпълнява
преподавателски и административни роли.

Третият параграф на главата, озаглавен „Специфика на
палестинската образователна система” разкрива основни
елементи на училищната структура. През 2013 г. в
палестинската училищна система са записани 1151 702
ученици, като 1 009 639 ученици учат основно ниво (1-10
клас) и 142 063 на средно ниво (11-12 клас). Има три типа
училища от гледна точка на пола: училища за момчета, които
представляват 37% от всички палестински училища, училища
за момичета, които представляват 35% от училищата, а
останалите 29% от училищата са съвместни училища, в които
момчета и момичета учат заедно. Училището за приятели
Рамала има съвместно образование и е смесено от религиозна
гледна точка.

Във втора глава, озаглавена „Социалната
идентичност като психосоциален феномен” са описани
теоретичните рамки на социалната идентичност,
характеристиките на палестинската социална идентичност,
мястото на училището като фактор, влияещ върху
формирането на социалната идентичност на учениците, както
и психологическите аспекти влияещи на развитието на децата
през периода на юношеството.
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В първи параграф – „Теории за социалната
идентичност“, са представени основни теоретични
постановки, разкриващи формирането на социалната
идентичност. Съгласно вижданията на Tajfel & Turner
личностите конструират и кристализират собствената си
идентичност въз основа на отношението си към социалните
групи. Това помага при укрепването на самоидентичността.
Формирането на груповата идентичност изисква
категоризиране „в групата“ спрямо категоризирането „извън
групата“, с тенденция да се гледа на собствената група с
позитивна нагласа, докато на „извън групата“ като негативна.

Обхватът на теорията на социалната идентичност е
широк и включва области като: структурата на социалните
идентичности; мотивацията, която определя процеса на
идентификация; преминаването между различни социални
идентичности; ефектите на идентичностите върху
индивидите, групите, организациите, обществата като цяло.
Тези въпроси са включени в различни теоретични
перспективи.

Във втори параграф – „Характеристика на
палестинската социална идентичност” детайлно са описани
нейните основни характеристики и особености. Става ясно, че
през годините на британския мандат в Р 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 консолидират в изграждането на самата
палестинската идентичност ( ,2005חוג'יראת).

В трети параграф – „Училището като фактор,
влияещ върху формирането на социалната идентичност
на учениците” е представена ролята на институциите в
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образователната система върху изграждането на социалната
идентичност на учениците.

Институциите в образователната система се считат за
един от основните фактори, в рамките на които и чрез които
се формира социалната, политическата и националната
интеграцията на идентичността на индивида. Научаването на
ценностите на принадлежността, лоялността, солидарността,
демокрацията и приемане на различните 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 (Finkel, 2003).

В четвърти и пети параграф – „Психологически
аспекти на развитието в юношеството” и „Социално
включване в палестинските училища” последователно са
разгледани юношеството, като един от основните периоди за
изграждането на Аз-идентичността, като акцента е поставен
върху класическата теория на обуславянето, която
предполага, че новото поведение се научава чрез процеса на
асоцииране.

Представена е и възможността за включване, с равни
възможности, на учениците в палестинските училища. Днес
палестинското Министерство на Образованието и висшето
образование възприемат подход „образование за всички“, но
става ясно, че съществува дискриминация и няколко уязвими
групи не получават достъп и възможност да завършват
качествено образование. Без такава възможност тези
социални групи не могат да направят своя продуктивен
принос към собствената си социална група, както 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
(Министерство на Образованието и Висшето Образование,
2015 г.).
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В трета глава, озаглавена „Дизайн на емпиричното
изследване” подробно 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, за да даде по-пълна картина на явленията
на различни нива на анализ: микро, мезо и макро.

Изследвани лица:
В проведеното изследване са интервюирани общо 21

учители – 10 от тях са от училището за приятели в Рамала
(понастоящем преподаващи там и няколко пенсионери), 9 от
палестинско държавно училище и 2 студенти обучаващи се за
учители.

Интервюирани са и 395 ученици, разпределени по пол
и клас в училище, както следва:
Клас Училище за приятели Държавно училище Общо
Пол Момчета Момичета Момчета Момичета
11

клас
55 50 52 56 213

12
клас

37 26 80 39 182

Общо 92 76 132 95 395

Цел на изследването:

Целта на настоящото изследване е да се проучи
степента на влияние на вида училище върху изграждането на
националната, етническата, религиозната и социална
идентичности на учениците. По този начин ще се откроят
основните стъпки и разлики в изграждането на идентичността
на учениците в училището за приятели в Рамала и тези, които
учат в палестинско държавно училище. Това ще доведе до
възможност за създаването на набор от механизми, които ще
помогнат на учениците от двете училища по-лесно да се
справят с проблемите на идентификацията. Биха могли да се
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формулират и препоръки относно политиката за ръководство
на двете училища.

Училището за приятели на квакерите „Рамала“ е
избрано за настоящото изследване, тъй като е единственото
училище с ученици от смесен пол, което позволява на
мюсюлманските ученички да посещават часовете облечени с
традиционни дрехи. Един от заместник-директорите,
назначени в училището, е мюсюлманин. В приятелското
училище в Рамала момчетата и момичетата учат заедно в едни
и същи класни стаи и играят заедно на детските площадки.

Изследователска хипотеза:
Предполагаме че, съществуват значителни разлики

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

Това предположение се основава на няколко факта:
първо, религията и религиозността стоят в основата на
формирането на идентичността на човека и те влияят върху
възприятието на околния свят. Второ, съществуват
съществени различия по отношение на възприемането на
арабския и западния компонент на идентичността на
учениците. Арабският компонент на идентичността е по-
важен за учениците в държавното училище в Рамала,
отколкото за учениците в училището за приятели в Рамала.
Трето, мюсюлманските ученици придават по-голямо значение
на своята палестинска идентичност, докато християнските,
включително тези от училището за приятели в Рамала,
придават най-голямо значение на тяхната западна
идентичност.

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

фактори, определящи идентичността на учениците в
Р Израел. Потенциалните фактори, повлияващи
изграждането на идентичността са религията,
семейството, културното наследство, родините,
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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.

4. Инструменти на изследването:
За реализиране целите на изследването са използвани

следните изследователски инструменти: интервю, анкетиране,
структуриран въпросник, контент-анализ на литературни
източници.

Въпреки, че изследователският инструмент за това
изследване е структуриран въпросник, той включва и няколко
отворени въпроса, за да се минимизира риска от отклонения.
Отворените въпроси са позиционирани преди затворените, за
да се избегне сугестирането на интервюираните до
различните категории идентичност, предварително
определени от изследователя. Въпросникът е предложен в два



28

варианта: и на английски, и на арабски език. Той включва три
части. Първата е предназначена за събиране на основна
социо-демографска информация за участниците, като пол,
клас, място на пребиваване, брой братя и сестри, живеещи в
едно домакинство, религия, ниво на религиозност и
образование на родителите. Втората част включва въпроси
свързани с личността на изследваните лица. Основната цел
тук е да се установи как изследваните лица определят своята
идентичност и до каква степен считат, че е важно да
принадлежат към различни социални пространства, като
арабска нация, палестинска, източната или западната култура.
В анкетата също така има въпрос към учениците до каква
степен различните двойки от идентичности, съчетаващи
национализъм (арабски/палестински) и религия
(християнство/ислям), определят тяхното вътрешно Аз.

Последната част от въпросника e планирана, за да
хвърли светлина върху когниците и емоциите на учениците в
училище. Тази последна част, съдържа осемнадесет аксиоми,
описващи различни потенциални чувства.

Резултати от изследването:
Тук са представени основните констатации от

проведеното изследване. Демографските данни показват, че
изследваното население е предимно градско, като около три
четвърти (76,4%) живеят в града, по-малко от една пета
(17,7%) живеят в села и малка част (5,8%) живеят в бежански
лагери. Повечето ученици (92,4%) в училището „Приятели
Рамала“ са от града (92,4%), докато само 64,3% от учениците
в Държавното училище живеят в града. Разпределението
относно образованието на родителите и от двете популации се
различава статистически. Тъй като учениците в училището за
приятели Рамала са от градски тип, образователното ниво на
родителите също е по-високо в сравнение с образователното
ниво на родителите на децата в държавното училище. Докато
населението на държавното училище е очевидно
мюсюлманско (99,1%), населението на училището за
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приятели Рамала е съставено от около две трети (63,5%)
мюсюлмани и близо една трета (28%) християни и
малцинство (3,6%) на атеистите.

Установиха се значителни статистически разлики във
възприеманата идентичност на учениците, между половете и
между училищата. Що се отнася до арабската идентичност,
констатациите показват, че за много по-голям брой
анкетирани момичета арабската идентичност не е много
важна (45,0% срещу 28,4% от анкетираните мъже).
Установиха се и разлики между арабската идентичност на
учениците в училището за приятели Рамала и учениците в
държавното училище, като близо два пъти повече
респонденти от квакери твърдят, че тяхната арабска
идентичност изобщо не е важна (21,2%) в сравнение с 12,3%
от ученици от държавното училище. По-голям е процента от
учениците в училището за приятели в Рамала, за които
западната култура е определяща при формирането на
идентичността (50,9% срещу 29,0%).

По-голяма част от учениците твърдят, че училището
оказва влияние върху формирането на тяхната идентичност и
върху обществото като цяло. Учениците от училището за
приятели на Рамала и няколко от учениците в държавното
училище в Рамала, например са се позовали на влиянието на
училището чрез насърчаване на мисленето (отворено и
критично мислене) и свободата на словото.

Анализът на резултатите се фокусира и върху
количествените данни от затворените въпроси на основния
изследователски инструмент и хвърля светлина върху
възприятието на учениците относно влиянието на
демографските и идеологическите променливи, както и на
влиянието на вида училище върху формирането на
идентичността на учениците.

Количественият анализ дава възможност да се вникне
само в едната страна на проблема. Анализът на качествените
данни, събрани от отворените въпроси на въпросника,
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представя до известна степен другата страна на разглеждания
проблем. Във връзка с количествените данни, включващи
самоличността на учениците, респондентите придават по-
малко значение на религията в сравнение със значението,
придавано на родината. Що се отнася до констатациите,
свързани с религията, по-високият процент от мюсюлмански
ученици придават значение на тяхната палестинска
идентичност, докато по-голям процент от респондентите
християни придават значение на тяхната западна
идентичност. Като цяло, по-висок процент от учениците на
училището за приятели от Рамала разбират, че западната
култура е много или изцяло важна за тях. Освен това става
ясно, че при момчетата, с по-ниска образованост, живеещи
извън града и принадлежащи на мюсюлманската вяра в
държавното училище се увеличават шансовете да се
подчертае по-голямото значение на религията за тях при
формирането на идентичността.

Отличителните образователни ценности на квакерите и
техните ръководни принципи намират резонанс в нагласите и
възприятията на учениците. Отговорите на учениците в
проучването показват, че училището наистина е успяло да
придаде идеологията и вярванията на квакерите на
следващите поколения, което е отразено и в нагласите на
учениците. Въпреки че никой от учениците не е говорил за
обич към възприемания за враг, мнозина повдигат въпроса за
освобождаването на Палестина чрез ненасилствена съпротива
към този враг. По-нататъшното укрепване на нагласите на
учениците е единичният случай на ученичка в училището за
приятели в Рамала, която се е определила от своето желание и
удоволствие, които открива в изучаването на иврит.
Равенството между половете, както и правата на жените е от
голямо значение за ученичките в квакерското училище.

Накрая се разглежда положителното отношение на
учениците в училището за приятели в Рамала относно
идеологията на квакерите, равенството между половете и
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приемането на другите. Подчертават се и различията между
учениците в двете училища, като се откроява силното
идентифициране на учениците в държавното училище с
тяхната религия и арабска идентичност, докато учениците в
училището за приятели на Рамала се идентифицират повече
със западната култура и родината, отколкото с тяхната
религия.

Констатациите от проучването разкриват и много
разлики между учениците в двете училища и подкрепят
предположението за съществуващи различия в идентичността
на учениците в тях. Важно е обаче да се отнасяме към това
заключение с повишено внимание поради съществените
разлики в социално-икономическия статус на двете
популации. Учениците от училището за приятели в Рамала
имат по-висок социално-икономически произход, по-
образовани родители, те са от среда и имат по-малко членове
в семейството. Вероятно част от различията в идентичността
на учениците са страничен продукт от тези социално-
икономически различия. Докато учениците в държавното
училище са по-фокусирани в религията, учениците от
приятелското училище в Рамала смятат, че родината има по-
голямо въздействие върху тях, отколкото религията. Освен
това учениците в държавното училище приемат своята
арабска идентичност, като ориентир който определя тяхната
същност, докато учениците в училището за приятели в Рамала
считат западната си културна идентичност за определяща
тяхната същност.

Изследването се фокусира и върху описанието на
разликите във формирането на идентичността на учениците в
двете училища. Възприятията на учениците за изграждане на
общността, социалното доверие и солидарност съществуват
сред учениците в двете училища, но се откриват разлики
между нагласите на учениците в тях. Учениците в училището
за приятели в Рамала гледат на обществото и общността
около тях от гледна точка на това сякаш са привилегировани,
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като такива, които са наясно и чувствителни към нуждите на
останалите, благодарение на участието им в доброволческата
работа чрез училищните програми.

Анализът резултатите по проучването на
идеологическите фактори (какъв си - палестинец, арабин,
мюсюлманин / християнин и дали си със западна или източна
културна ориентация) също разкриват различия по пол,
местоживеене и религия.

Става ясно, че мъжете, мюсюлманите и учениците в
държавното училище считат религията за много важен
компонент, влияяещ върху изграждането на идентичността.
Докато учениците в държавното училище са по-загрижени за
религията, учениците в училището за приятели Рамала
смятат, че родината има по-голямо въздействие върху тях,
отколкото религията. Освен това установихме, че докато
учениците в държавните училища смятат, че тяхната арабска
идентичност е основен компонент на това, което са,
учениците в училището за приятели в Рамала смятат, че
тяхната западна културна идентичност е от първостепенно
значение за това кои са те.

Установено е, че въздействието на училищните фактори
върху формирането на идентичността у учениците е по-
неубедително от влиянието на идеологическите фактори.
Възприемането на въздействието, което училищата оказват
върху учениците, се различава между учениците в двете
училища. Разликата във възприятията на учениците за
влиянието на училището може да се дължи на значителните
пропуски в социално-икономическия статус на учениците.
По-ниският социално-икономически статус на учениците в
държавното училище ги подтиква да бъдат по-загрижени за
необходимостта да променят непосредствените си реалности
и да преодолеят пречките пред постигането на по-добро
бъдеще за себе си. Учениците в приятелското училище
Рамала, от друга страна, се радват на по-добри обстоятелства
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в настоящето, което им позволява да мечтаят за по-малко
„светски“ грижи.

Проучването на литературата е свързано и с
разглеждането на няколко категории от палестинската „Аз-
идентичност”. Тези категории са историческият „Аз-
бежанец”, облагороденият горд „палестински Аз”,
„предателският Аз”, „съпротивителният Аз”, „географският
Аз” и накрая „религиозният Аз”. Отговорите на учениците,
при определяне на тяхната идентичност в изследването,
разкриват само малко препратка към историческото
„бежанско Аз” (повдигане на темата за окупацията и нейното
въздействие върху палестинското общество), но много
препратки към облагородения горд „палестински Аз”.
Преобладаваща част от учениците използват или
религиозните, или географските си идентичности, за да
определят кои са те. Не може да се дефинира категорично, че
почти половината от респондентите са избрали да се
определят според термини, като „светски”, „посредствен”,
„естествен” или „непосредствен Аз”.

Изследването разкрива и подгрупа от ученици в
държавното училище, които се определят като такива с
палестински и еврейски идентичности. Предложени са две
възможни обяснения за това явление, едното е продукт на
вътрешно господство/подчинение, а второто е фактически
продукт на еврейските корени. Ако се приеме второто
историческо обяснение като фактическо, би могло да се
заключи, че тази група "други" или така наречените
"чужденци", може да се превърне в актив /печеливша
възможност както за палестинците от еврейски произход,
както за палестинското общество, така и заобществото като
цяло. На индивидуално ниво еврейската връзка може да им
даде възможност за израелско гражданство и достъп до набор
от социални права и блага. На мезо ниво това би служило
като мост между палестинските и еврейските семейства, а на
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макросоциално ниво тази група може да служи като агенти на
мира, свързващи израелското и палестинското общество.

Накратко, заключенията, които могат да се извлекат от
анализа на данните и да се приложат в практиката, са:

 Доказано е, че училището за приятели 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 когниците им за заобикалящият ги свят, тъй като те
служат като модел на подръжание.

 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 агент със значително влияние върху формирането
на тяхната идентичност и палестинско общество, като цяло.
Някои от тях приравняват влиянието на училището с това на
семайството. За разлика от тях, малка част от учениците в
държавното училище считат, че училището е фактор за
формиране на тяхната идентичност.
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IV. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННОТО
ИЗСЛЕДВАНЕ

1. От теоретична гледна точка изследването допринася за по-
задълбоченото разбиране на същността на квакеризма, като
социално-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
неидеологичните 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  управляващи с оглед
продуктивното въздействие на училищната система върху
формирането на социалната идентичност на учениците в
изследваната социо-културна среда.
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