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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

По конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” по Обща психология 

(Психология на личността), обявен за нуждите на Института за изследване на 

населението и човека - БАН в ДВ, бр. 76/30.09.2011 с единствен кандидат гл. ас. д-р 

Ергюл Таир Реждеб 

 

Рецензент: проф. дпсн Снежана Евлогиева Илиева,  СУ “Св. Климент Охридски” 

 

Обща характеристика, образование и професионално развитие на кандидата 

 

Конкурсът за заемане на академична длъжност “доцент” в Института за 

изследване на населението и човека - БАН е обявен и се провежда в съответствие с 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав и на Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и академични длъжности в БАН.  

Единственият участник в конкурса по Обща психология (Психология на 

личността) гл. ас. д-р Ергюл Таир Реждеб е завършила специалност Психология в СУ 

“Св. Климент Охридски” през 2001 г., през 2004 г. защитава дисертация на тема: 

“Личностни особености и възприемане на представяната от медиите реалност”. От 2005 

г. до момента работи последователно като специалист и научен сътрудник I и II степен 

(асистент и главен асистент) в Институт по психология и Институт за изследване на 

населението и човека – БАН. 

За участие в конкурса д-р Ергюл Таир Реждеб представя две монографии, от 

които една самостоятелна и една в съавторство и 26 статии в научни списания и 

сборници. 

Анализ на научните постижения на кандидата 

Представените за рецензиране трудове могат да бъдат разграничени в няколко 

проблемни области, които отразяват творческите интереси и постижения на д-р Ергюл 

Таир Реждеб.  

Съществена част от публикациите са посветени на проблема за субективното 

благополучие на личността и свързаните с него фактори, последствия и взаимовръзки, 

отнасящи се до удовлетвореността от работата и от живота и до психично здраве на 

личността (монографията “Лицата на щастието” и публикации №№ 1, 2, 4, 5, 6, 11 от 

списъка със статии и № 1,5 от публикуваните в научни сборници).    

Монографията, озаглавена с атрактивното заглавие “Лицата на щастието” 

всъщност представя един дълбоко аргументиран анализ на различните аспекти, които 



допринасят за цялостното преживяване и усещане за щастие. Темата за щастието е 

предмет на множество житейски и философски дискусии, вечен и неразгадан проблем, 

както подчертава авторката, дифузно понятие, което всички разбират, малко изясняват 

както представлява, а трудно може да се установи колко хора го изпитват на практика. 

Тъй като съществената трудност е не да се докаже по принцип значимостта на 

щастието за психичното здраве, професионалната и личностна реализация, а да се 

изведат насоките на неговото измерване и установяване, както и начинът, по който 

директно усещането, преживяването или представата за щастие оказват влияние върху 

ред значими променливи,  то в значителна степен настоящата монография отива отвъд 

общите и пожелателни констатации и дава критичен и задълбочен поглед към 

същината на проблема. Това личи още в подзаглавието “Личностни, професионални и 

междукултурни различия в психичното благополучие”,  което обхваща различните 

измерения или “лица” на щастието и съответно се разглежда последователно в трите 

глави на монографията. 

В психологията се използват като взаимозаменяеми или взаимодопълващи се 

понятия като щастие, удовлетвореност от живота, субективно благополучие, качество 

на живот, то още в увода авторката конкретизира, че  “щастието отразява предимно 

баланса между позитивните и негативните преживявания”, докато благополучието 

“включва както емоциите, така и когнитивната преценка на личността за цялостната 

удовлетвореност от живота”(с. 7). Именно това разграничаване на основните понятия 

щастие, субективно благополучие и удовлетвореност от живота предпазва от навлизане 

в обичайните спекулации и подмяна на конструкти, причинно-следствени зависимости 

и методи за измерване, които често вместо да изяснят проблема, му придават по-голяма 

дифузност и неяснота. В настоящия труд това обаче категорично е преодоляно още с 

подчертаване на намеренията да се проучат факторите и детерминантите, които влияят 

върху субективното усещане за  благополучие, да се измерят с подходящи 

психометрично издържани методи въведените понятия и да се очертаят в сравнителен 

план особеностите на изследвания проблем.  

Ще подчертая основните постижения и приноси на монографията и на 

останалите публикации в тази сфера. На първо място, представен е исторически анализ 

на развитието на възгледите за субективното благополучие и на моделите за неговото 

дефиниране и измерване, като това е направено не самоцелно, а с оглед на това да се 

констатират достиженията до момента и да се очертаят нерешените проблеми и 

перспективите в изследването, към които се насочва и гл. ас. д-р  Ергюл Таир Реждеб. 



Интегрирани са резултати от множество изследвания от 70-80 години, когато се 

формират интересът към изследване на субективното благополучие, до последното 

десетилетие, когато този проблем заема доминиращо и водещо място в редица клонове 

на психологията, в това число психология на личността, психология на здравето, 

трудова и организационна психология.  

Систематизирани са детерминантите на субективното усещане за благополучие, 

като се дискутират различията в зависимост от индивидуални характеристики като пол, 

възраст, образование, етническа принадлежност, религия, семеен статус и деца  в 

семейството и се констатира като цяло слабото и противоречиво влияние на тези 

фактори. По-съществено внимание се отделя на личностните характеристики, 

интегрирани в петфакторната структура на личността, като въз основа на собствено 

изследване от 367 лица и на метаанализи по проблема, се стига до извода, че 

невротизмът и в по-малка степен естраверсията са основните предиктори на 

удовлетвореността от живота и на позитивния и негативния афект. При анализа на 

предпоставките и факторите, които влияят върху субективното благополучие и 

удовлетвореността от живота се излиза от рамките само на личностните интерпретации 

и се разглеждат и ред социални предпоставки, които могат да имат благоприятен или 

отрицателен ефект върху субективното благополучие, като те са свързани с 

икономическата, социалната и екологическата среда и ситуация на отделните 

индивиди. Направените обобщения позволяват, доколкото е възможно, да се очертае  

профилът на личността, която възприема себе си като щастлива и се радва на 

благополучие, но авторката не си поставя за цел извеждането на такъв профил, който 

много често е търсен, тъй като това би имало спекулативен характер. Предоставените 

обаче интерпретации дават възможност коректно да се проследи кои фактори влияят 

върху усещането за субективно благополучие и да се “претегли” значимостта и ролята 

на свързаните с личността и нейната житейска ситуация детерминанти. 

 Тази линия на анализ се задълбочава в разглеждането на подходите за 

обяснение на удовлетвореността от живота, и по-точно на диспозициите и на социалния 

контекст. Разграничението на афективния компонент, измерван в двете му измерения – 

позитивен и негативен афект, от когнитивния компонент на субективното благополучие 

позволява да се проследи спецификата в техните предиктори. Въз основа на собствени 

изследвания се установява, че емоционалната стабилност предсказва значимо 

негативния афект, естраверсията влияе и върху негативния, и върху позитивния, но е 

единствената личностна променлива, която детерминира позитивните преживявания и 



която може да е източник на щастие. Удовлетвореността от живота обаче значително 

по-слабо е повлияна от личностните черти в сравнение с афективния баланс на 

личността.  

Получените данни допринасят да се изясни не само влиянието на личностните 

характеристики върху различните компоненти на субективното благополучие, но и да 

се очертаят взаимовръзките им с психичното здраве. По този начин изследователският 

периметър се разширява не само към източниците и детерминантите на субективното 

благополучие, респективно щастието, но и към последствията от него. Тази линия на 

изследване е особено застъпена при изследване на професионалното благополучие и 

значението му за трудовото изпълнение и психичното здраве. Използваният подход за 

организационното здраве дава възможност да се интегрират разглежданите конструкти 

за  удовлетвореност от работата  и афективно професионално благополучие. 

Анализират се резултатите от няколко собствени изследвания и въз основа на тях се 

правят изводи за детерминантите на професионалното благополучие, за 

професионалните различия в афективното благополучие и психичното здраве, за 

различията в психичното здраве на безработни и заети. 

Анализът на психичното благополучие се разширява  в междукултурен контекст, 

като отново са приложени данни от собствени изследвания, в случая на студенти от три 

различни в географско, икономическо и социокултурно отношение региони – България, 

Аржентина и Финландия. Междукултурните различия в представите за щастие, 

опосредстващата роля на културата и по-точно дискутирането на връзката култура – 

благополучие, както и направените предходни анализи допринасят за отговора на 

въпроса за универсалността или  културната специфичност на психичното 

благополучие. 

Монографията и публикациите, свързани с изследване на субективното 

блгополучие и работата и извън нея, в различен социкултурен и професионален 

контекст, в различни житейски ситуации, не дават “формулата” или “рецептата” за 

щастие  Все пак, обобщавайки данните от множество чужди и собствени изследвания, 

гл. ас. д-р  Ергюл Таир Реждеб се изкушава аргументирано да изведе основните 

предпоставки за благополучие и щастие, да създаде реалистичност в очакванията за 

щастие и в баланса за позитивни и негативни преживявания, да “прецени” ролята и 

личностните и културните детерминанти в удовлетвореността от живота, афективните 

преживявания и психичното здраве. 



Втората основна насока в изследователските търсения на гл. ас. д-р  Ергюл Таир 

Реждеб отразява медийната реалност и по-точно всички психологични аспекти на 

медийните въздействия. (монографията  в съавторство “Обективни и субективни и 

измерения на медийната реалност, както и публикации №№ 3, 8, 9, 10, 12, 13 от 

статиите в научни списания и  №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 и 13 от статиите в 

научните сборници. Водещото в тези публикации е проследяване на негативното 

влияние на медиите и начина, по който те предизвикват съответни преживявания у 

децата, подрастващите и  младите хора и формират перцепциите и очакванията им за 

реалността. Съществено внимание се отделя на влиянието на медийното насилие, 

търсят се корените и източниците на насилието и се дискутират различните 

обяснителни модели и подходи за неговата превенция. Наред обаче с отрицателното 

влияние, което медиите и разпространяваните в тях образи и съдържания, се търси и 

влиянието им върху представата на младите хора за положителните фигури в 

обществото и степента, в която медиите могат да конструират реалността и да са 

източник на модели за поведение и подражание.  

За да се илюстрират основните тези за въздействието на медиите върху 

формиране на личността и нейните преживявания в различни възрастови периоди, са 

проведени 12 изследвания, в които се изследва връзката индивид – медия. Личностните 

променливи, които опосредстват връзката въздействието на медиите, са склонност към 

агресия, търсене на преживявания, тревожност, негативистични очаквания и 

оптимизъм.  Извеждат се възрастови и полови различия в ефектите, които медиите имат 

за конструиране на реалността и за отрицателните преживявания, като се подчертава, 

че равнището на когнитивно развитие разграничава малките от по-големите деца и 

намира израз в стратегиите за справяне с преживения страх.  

Напревените констатации и препоръки не само дават възможност да се установи 

въздействието на медиите, особено при формиране на представите и очакванията за 

реалността при децата и младите, но и разкриват тяхната роля в изграждането на 

модели на поведение и превенция в това число и по отношение на агресията, насилието 

и служат като отправна точка при формирането на политики от съответните 

институции.  

 

Лични впечатления за кандидата 

Познавам гл. ас. д-р  Ергюл Таир Реждеб от времето на следването й, като тя 

беше една от най-изявените, творчески настроени и търсещи студенти, при това със 



съгласуваност и баланс между мотивация, капацитет и потенциал. Тя беше моя 

дипломантка и оттогава датира интересът й към въпросите на субективното и в 

частност, на професионалното благополучие, както и на неговите последствия върху 

здравето на личността, като за целта още тогава направи сравнителен анализ между 

безработни и заети в различни професионални сфери. От 2007 г. тя е асистент на 

хонорар на водените от мен лекции по трудова психология в СУ “Св. Климент 

Охридски”, както и води упражнения в магистърските програми по Трудова и 

организационна психология и Организационно поведение и консултиране на 

организацията. Отличните ми впечатления за гл. ас. д-р  Ергюл Таир Реждеб като 

изследовател  и преподавател се базират на личен опит, проверени са дълги години в 

практиката и различни ситуации, потвърдени са от работата  й със студенти и от 

отзивите, които те дават за качеството на преподаваните от нея знания и умения.  

 Заключение 

 Приносите, които гл. ас. д-р  Ергюл Таир Реждеб прави за изясняване на ред 

съществени за психологията проблеми, могат да бъдат групирани в няколко теоретични 

направления, а именно личност, психично здраве, поведение в труда и междукултурни 

различия. Нейните трудове са богато илюстрирани със собствени изследвания, варират 

в различните гледни точки и насоки за изследване на даден проблем, като нито за 

момент не изоставят основния фокус на творческите търсения и се стремят да разкрият 

цялостната картина на изследваното явление. Гл. ас. д-р  Ергюл Таир Реждеб е изграден 

и задълбочен изследовател, автор на самостоятелни и колективни трудове, участник в 

национални и международни проекти по наболели и значими за съвременното развитие 

на обществото проблеми. Качествата на научната й продукция ми даван основание с 

убеденост да предложа на уважаваното научно жури да присъди академичната 

длъжност “доцент” на гл. ас. д-р Ергюл Таир Реждеб. 

 

20.02..2012 г.    Проф. д.пс.н. Снежана Илиева   

 


