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         Вх. № 29-ЧР-12/24.01.12 г. 

РЕЦЕНЗИЯ 

На трудовете на Ергюл Таир Реджеб, участник в конкурс 
за доцент, обявен за нуждите на Институт за изучаване на 
населението и човека – БАН, обявен в ДВ бр.76/30.09.2011 г. 

Ергюл Таир е завършила специалност „Психология“ в СУ, където е 

придобила образователната и квалификационна степен „Магистър“. От 2002 до 

2004 г. е редовен докторант по психология в Института по психология – БАН. 

Защитила е образователна и научна степен „Доктор“ през 2006 г. От 2005 г. 

последователно е специалист-психолог, научен сътрудник II степен и главен 

асистент в Институт за изследване на населението и човека – БАН. Има 

допълнителна квалификация по когнитивно-поведенческа терапия. Преминала е 

обучение в първа пост-докторска лятна школа по трудова и организационна 

психология, проведена през 2008 г. в Берлин. 

Ергюл Таир владее писмено и говоримо английски език и ползва на 

равнище „четене“ немски и руски езици. Понастоящем е ръководител и 

координатор от българска страна на два проекта, единият с Университета в 

Тилбург – Холандия, а другият с Университета в Хелзинки – Финландия. Участва 

също така в три други проекта на ИИНЧ. Член е на Международна мрежа на учени 

по въпросите на жените и етническата принадлежност, а така също на 

Европейската асоциация по трудова и организационна психология и на 

Европейската платформа на жените – учени. Носител е на награда за млад учен 

„Проф. Марин Дринов“. 

Преподавателския опит на кандидата е добър. От 2007 г. досега е 

хоноруван асистент по трудова психология в бакалавърската програма на 

специалност „Психология“ в СУ. От 2007 до 2010 е водила семинарни занятия в 

магистърската програма на същата специалност. От 2007 до 2009 г. същите 

занятия е водила и в програмата на специалност „Социология“.  
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В конкурса Ергюл Таир участва с две монографии – една самостоятелна и 

една в съавторство – и 26 научни публикации в научни списания и сборници. 

Представеният списък включва и 26 научни доклади на научни конгреси и 

конференции. От научните статии 10 са самостоятелни, а останалите в 

съавторство. По същество статиите и научните доклади представят отделни 

аспекти на проведените емпирични изследвания, които са обобщени и 

представени в двете монографии. Това ме освобождава от необходимостта да се 

спирам подробно на всяка публикация, тъй като цялостна характеристика на 

научните постижения може да се направи на основата на двете монографии. Тук 

ще отбележа само, че е налице добре проявена публикационна активност, 

съобразно възможностите, които се предлагат у нас.  

Монографията „Обективни и субективни измерения на медийната реалност“ 

е в съавторство с доц. Р. Божинова. За съжаление липсват указания за приносите 

на всеки от авторите, така че заключенията за научните приноси са донякъде 

неопределени. Първа глава е социално-психологично изследване на тематичните 

предпочитания на медийните послания. Авторите с основание посочват, че 

медиите налагат свои гледни точки и свои внушения за социалната реалност. 

Манипулативният характер на медиите идва от ограничения опит и наблюдения 

на отделните индивиди, които са поставени в позиция да възприемат ставащото в 

по-широк социален план през филтрите на медийните внушения. На основата на 

статистически данни авторите показват, че в медиите преобладава информацията 

за престъпления, тежки инциденти и бедствия. Клюките и празните развлекателни 

предавания са два и повече пъти по-много от материалите за образование и 

популяризиране на науката. Тези данни разкриват наличие на преднамерени и 

целенасочени въздействия върху масовото съзнание, които поставят отделния 

човек в позиция на фактическа неосведоменост за обективната реалност. 

 Потърсени са характерни различия във възприемането и предпочитанията 

към различните тематични доминанти в зависимост от пола и образованието. 

Като цяло жените и хората с по-високо образование са по-критични към 

тематичното съдържание и показват тенденция за по-голяма независимост. 
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Монографията обхваща и други аспекти на медийните въздействия. Един от тях е 

показваното насилие. Очертани са влиянията му върху формирането на 

агресивен стил на реагиране, трайни негативни преживявания като безпокойство, 

страх и ужас и формиране на безразличие към реалното насилие в живота. По 

същество авторите разкриват как медиите травмират еоционалната система на 

хората и особено на децата и юношите. Не мога да не отбележа обществената 

значимост на докладваните изследвания и резултати, които очертават 

показваното насилие като зловреден фактор в социалния живот. Принос на 

авторите е проследяването на психичните механизми, чрез които медиите 

въздействат на индивида. Проведеното от тях емпирично изследване от квази-

експериментален тип разкрива съществени различия между лицата, склонни към 

агресия и тези, които нямат такава склонност. Съобщенията за насилие 

предизвикват в агресивните интерес, ниско равнище на отвращение и мисли, че 

стореното не е беззаконие. Допълнително изследване за влиянието на търсенето 

на усещания разкрива най-силни ефекти върху афективните компоненти на 

нагласата към медийно насилие при лица с високи показатели по личностната 

характеристика. 

По-подробна картина на медиаторната роля на личността при възприемане 

на медийното насилие е дадена в трета глава. Проследени са склоннст към 

агресия, личностна тревожност, оптимизъм и негативни очаквания като личностни 

променливи, които обуславят възприемането на медийните въздействия. 

Показана е медиаторната роля на личностните променливи по отношение на 

различно негативно съдържание – реално извършено убийство, опасност от 

природни бедствия и случая с българските медици в Либия. Като податливи на 

негативна информация от медиите се установяват лицата с висока личностна 

тревожност и негативистични очаквания. Оптимистите показват по-реалистичен 

стил на възприемане и реагиране, което ги прави и по-устойчиви на въздействия с 

негативно съдържание. 
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В последната глава са проследени влиянията на медиите върху 

субективните представи за реалната социална среда. Разгледани са и въпроси за 

превенцията на негативните въздействия. 

Като цяло монографията се опира на сравнително голям брой емпирични 

изследвания (12) и представлява първото по-цялостно проучване на медийните 

въздействия в българската психологична наука. Авторите са обхванали основни 

аспекти на влиянието на медиите върху психиката и са очертали личностните 

особености, които обуславят повишена податливост към развитие на агресия и 

толерантност към насилието. Така трудът освен научните си качества е от 

безспорна значимост и за социалната практика и превенцията на агресията в 

обществото. В критичен план мога да отбележа, че е пропусната възможността да 

се планират и проведат експерименти, в които освен варирането на независимите 

променливи да е налице количествено измерване на зависимите величини. Това 

би дало по-строги основания за правене на каузални изводи. 

Монографията „Лицата на щастието“ е самостоятелен труд на Ергюл Таир. 

Състои се от три глави, посветени на общи проблеми на психичното 

благополучие, психично благополучие в труда и междукултурни сравнения на 

преживяваното благополучие. Тази проблематика е популярна в съвременната 

психология и на нея са посветени голям брой изследвания. Таир показва много 

добро познаване на научната литература, посветена на психичното благополучие. 

В първа глава тя разглежда детерминантите на благополучието и очертава три 

групи – социо-демографски характеристики, личностни черти и социална 

включеност. От гледна точка на психологията на личността предпочитание е 

дадено на модела на Голямата петорка. Съответно авторът представя разработка 

на собствена версия за измерване на 4 от петте глобални черти (без Култура). 

Вместо нея тя отделя от фактора „доброжелателност“ допълнителен фактор 

„отзивчивост“, за което са налице достатъчно психометрични основания. Този 

вариант на тест за основните личностни черти се използва по-нататък в 

проведените емпирични изследвания. Измерването на субективното усещане за 

благополучие също е осъществено с разработен от автора метод за оценка на 
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позитивен и негативен афект (общо 28 айтема). Когнитивният компонент е 

операционализиран като удовлетвореност от живота и е измерен с адаптирана 

скала, съставена от 5 признака. Получените емпирични резултати разкриват, че от 

личностните черти екстраверсията и емоционалната стабилност имат ясно 

изразени ефекти върху позитивния и негативния афект. Значими връзки са 

установени и между афективния и когнитивния компоненти на субективното 

благополучие. Те са умерени, което потвърждава допускането на автора за 

относителна независимост на двата компонента. В тази глава на основата на 

литературен обзор е проследена и връзката между субективно благополучие и 

психично здраве като е направен извода за положително влияние на емоционална 

стабилност и съзнателност върху последното. Опитът да се изведе динамика на 

субективното благополучие чрез измерване в два отрязъка от време не е 

сполучлив. Използвани са две различни извадки и констатираните различия 

между тях могат да се дължат на много фактори, а не непременно на промените, 

настъпили с времето. От наличните емпирични данни последното не може да се 

докаже. 

Втората глава е посветена на психичното благополучие в труда. Авторът 

показва много добро познаване на изследванията и моделите на удовлетвореност 

от труда, психично здраве и афективно професионално благополучие. За нуждите 

на собственото емпирично изследване са разработени подходящи методи. 

Проведеното емпирично изследване разкрива слаби, но значими връзки на 

личностните черти с афективното благополучие. Такива не се наблюдават по 

отношение на удовлетвореността от труда, но за сметка на това са намерени по-

силни връзки на условията на труд с афективното благополучие и 

удовлетвореността от труда. Като цяло втора глава предоставя интересни данни 

както за психологията на личността, така и за трудовата и организационната 

психология. Разработеният двуфакторен въпросник за психично здраве в труда 

може да намери приложение и в други изследвания и несъмнено обогатява 

инструментариума за научни изследвания в областта на трудовата психология. 
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Последната, трета, глава представя данни от кроскултурни сравнения на 

психичното благополучие и качеството на живот в три страни – България, 

Финландия и Аржентина. И тук анализът се опира на солиден обзор на 

междукултурни изследвания върху удовлетвореността от живота, като е посочено 

и мястото на България по този показател в сравнение с други страни. Данните от 

емпиричното изследване са коректно интерпретирани. Тук ми се иска да посоча, 

че ниските стойности на психично благополучие в българската култура са 

свързани с водещи ценности като хедонизъм и себенасоченост, за сметка на 

доброжелателност и универсализъм. Този резултат, според мен, е от ключово 

значение за разбиране недоволството на българите. Егоцентризма в съчетание 

със завист (установена в изследвания на други наши автори) дава психологично 

правдоподобно обяснение на ниските равнища на психично благополучие в 

българското общество. 

В обобщение, квалификациите на Ергюл Таир, публикационната и 

преподавателската и активност отговарят на изискванията за присъждане на 

научното звание. Показана е професионална компетентност в ползването на 

научната литература, поставянето и изследването на конкретни изследователски 

проблеми. Демонстрирано е равнище на професионален подход в областите на 

психологията на личността и трудовата и организационна психология. Кандидатът 

умее да разработва самостоятелни методи за научни изследвания и да 

контролира психометричните им характеристики. Ползва свободно 

статистическите методи за обработка и анализ на данни. Успешно участва в 

провеждането на междукултурни изследвания, с което доказва опит в 

международното научно сътрудничество. 

Като имам предвид всичко това с убеденост предлагам на Ергюл Тайр 

Реджеб да бъде присъдено научното звание “доцент“ по специалността 

“Психология на личността“. 

Рецензент: 

                  (проф. д.пс.н. Ангел Величков) 


