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СТАНОВИЩЕ 
относно докторската дисертация на г-н Мартин Харих 

 
СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ ЗА МИРНО РЕШАВАНЕ НА ИЗРАЕЛСКО - 

ПАЛЕСТИНСКИЯ КОНФЛИКТ 
 
Дисертацията се състои от пет глави, от които първата е по същество увод, а 

последната – заключение, общо в размер на 200 стр. Към основния текст има и приложения, 

свързани с емпиричното проучване, което е най-съществената част от дисертацията. В 

списъка на цитираната литература фигурират 48 заглавия, всички на английски език. 

 

В уводната глава авторът представя предмета на своето изследване, своята хипотеза и 

в най-общи линии – начина, по който тя е била подложена на емпирична проверка. Във втора 

глава се прави преглед на релевантната към изследването литература – публикации, 

посветени на проблемите на личността от философска и от психологическа гледна точка. 

Трета глава е посветена на емпиричното проучване, което трябва да потвърди или опровергае 

изходната хипотеза. Подробно са представени резултатите от провеждането на анкети с 

участниците в обучителни семинари по проблематиката на помирението. В четвърта глава 

авторът анализира и интерпретира резултатите от проучването, а в заключителната прави 

обобщение на изследването и извежда съответни заключения и препоръки. 

 

В най-общ план тази дисертация може да се причисли към търсенията на възможности 

да се допринесе за разрешаването на израелско-палестинския конфликт по пътя на промяна 

на личностните нагласи на обикновените хора, които по един или друг начин са въвлечени в 

него. Ако посредством обучения и други форми на въздействие върху личността се постигне 

преодоляване или поне смекчаване на антагонизмите, ако отделните личности бъдат 

мотивирани да не се поддават на ксенофобска пропаганда, а по-скоро да се включват в 

граждански инициативи за решаване на проблемите в отношенията между евреи и 

палестинци, може да се очаква и излизане, рано или късно, от безизходицата, в която 

политическите сили са вкарали въпросния регион. В този смисъл, по мое мнение, 

изследването е посветено на реален и актуален проблем. Колкото и трудна да е задачата да се 

промени отношението на гражданите към израелско-палестинския конфликт, в който те по 

някакъв начин участват, колкото и утопични да изглеждат тези цели, все пак си струва да се 

правят усилия в тази област. Личностното измерение на конфликта е напълно реално и то не 

трябва да се игнорира. Но как може да бъде постиган напредък тук, е труден въпрос и именно 

на него търси отговор авторът на дисертацията. 
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Хипотезата, която той се наема да провери със своето емпирично проучване, има два 

компонента. Единият е, че трите личностни нагласи, които са предмет на изследване – 

ориентация към оптимизъм, респ. песимизъм; степен на готовност за прощаване; отношение 

към властта – са в отношение на положителна корелация с политическите убеждения на 

респондентите (участници в обученията) по повод на израелско-палестинския конфликт. 

Напр. ако респондентът клони към оптимистично отношение спрямо живота и във висока 

степен има готовност да прощава, той ще е и оптимист относно перспективите за мирно 

решаване на конфликта и ще вижда в положителна светлина ролята на международната 

общност в умиротворителния процес. Другият компонент на хипотезата е, че обучението ще 

има положителен ефект върху въпросните личностни нагласи, което би проличало при 

сравняването на резултатите от анкетата от провеждането й преди и след семинара. (вж. с. 13) 

 

Авторът съставя оригинален въпросник с три типа въпроси, отнасящи се респ. до 

трите вида личностни нагласи, до двата вида политически убеждения и до биографичните 

данни на респондента, от рода на етничност, религия, пол, образование и т. п. (като анкетата е 

анонимна). Той бива попълван от евреи и араби, участници в три семинара по 

проблематиката на конфликта – веднъж преди  и веднъж след семинара. Общо в крайна 

сметка са обработени 163 попълнени въпросника. 

 

Резултатите от анкетата потвърждават изходната хипотеза и в двата й компонента. От 

това авторът прави извода, че по-активното участие в мирния процес във въпросния регион 

на хора, които в личностен аспект са предразположени в по-голяма степен към компромиси, 

както и култивирането на такива нагласи посредством различни форми на влияние върху 

личността, от рода, напр. на споменатите обучителни семинари, може да помогнат за 

излизане от безизходицата, в която се намират израелско – палестинските отношения 

понастоящем. 

 

Признавайки изцяло оправдаността на това изследване – като занимаващо се с реален 

и актуален социално-политически и културен проблем, както и компетентността на неговото 

провеждане, ще споделя някои критични виждания относно отделни детайли. Най-напред, у 

мен възникнаха съмнения във връзка с втория компонент на изходната хипотеза – че 

участието в семинари по мирния процес в региона променя в положителна насока нагласите 

(използвам този термин, въпреки че оригиналният е “predictors”, тъй като, признавам си, в 

този контекст термина “predictors” не мога да го преведа на български) на респондентите, що 

се отнася до степента на техния оптимизъм, респ. песимизъм, а също до готовността им да 
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прощават и до разбиранията им, свързани с властта. Изхождайки от най-общи съображения, 

на мен ми е трудно да приема, че такива базови нагласи могат да се променят забележимо в 

резултат на едно няколкодневно обучение, колкото и качествено да е то. И че тази промяна 

може да проличи чрез отговорите, които се дават на 3 – 4 (за всеки показател) въпроса. Без да 

се съмнявам в добросъвестността на емпиричното проучване, бих отдал разликите между 

отговорите на анкетата преди и след обучението по-скоро на различните степени на схващане 

на смисъла на въпросите (т. е. бих приел, че обучението е довело до по-адекватно разбиране 

на това, което се има предвид с тях), а също може би донякъде и на проява на конформизъм, 

на социална желателност. 

Освен това, не ми стана ясно, дали авторът прави връзка между двата компонента на 

хипотезата. Т. е. дали има предвид послание към читателя от рода на “щом фундаменталните 

нагласи на личността от дадените видове са корелирани с политическите убеждения на 

респондентите от съответните видове, то положителната промяна на първите, която е 

породена от обучението, ще доведе до положителна промяна и на вторите”. Ако е така, то би 

трябвало да се аргументира каузалният характер на въпросната корелация, тъй като тя би 

могла да е налице и без да има каузална връзка между психологически нагласи  и 

политически убеждения. Ако пък не е така, това би трябвало да се укаже изрично, за да се 

избегне възможността у читателя да се създаде по-оптимистично впечатление от 

запознаването с изследването, отколкото е оправдано. С което на въпросните обучения би 

била приписана по-голяма значимост, отколкото действително имат, т. е. би се получила, 

волно или неволно, някаква манипулация. 

 

В заключение, въпреки отбелязаните, от моя гледна точка, недостатъци, смятам, че 

дисертацията има научните достойнства, които да оправдават придобиването от нейния автор 

на степента „доктор по философия” и като член на научното жури ще гласувам в подкрепа на 

такова решение. 

 

 

 

20.12. 2011 г.     РЕЦЕНЗЕНТ: 

        (проф. дфн Пламен Макариев) 

 

 

 


