
Рецензия 

от проф. Антоанета Христова 

Институт за изследване на населението и човека- БАН 

на дисертационен труд за присъждане на научната степен 

„доктор на науките” 

 

в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки; 

професионално направление 3.2. Психология 

автор: Ергюл Таир 

тема: „Ценности, справедливост и психично благополучие“ 

 

1.Общо описание на представените материали 

По избор на научното жури съм определена за рецензент по 

процедурата за защита на дисертационен труд на тема „ Ценности, 

справедливост и психично благополучие “ за придобиване на научна степен 

„доктор на науките“ в област на висше образование 3.Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.2. Психология,. Автор на 

дисертационния труд е проф.  Ергюл Таир – БАН, ИНСТИТУТ ЗА 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА,  ДЕПАРТАМЕНТ 

ПСИХОЛОГИЯ.  Представеният от проф. Таир комплект материали е в 

съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за приложението му  и 

Правилника за развитие на академичния състав  на БАН. Включва 

дисертационен труд, автореферат,  приложени публикации и цитирания, 

съответствие с минималните наукометрични данни, както и справки за 

академичната кариера на проф. Таир. 

2. Обща характеристика на представените материали: 

Проф. Таир участва в процедурата с дисертационен труд на тема 

„Ценности, справедливост и психично благополучие “, който отговаря на 

всички изисквания за обобщеност и принос в изследванията в очертаното 

поле на знание. Наукометричните показатели надхвърлят значително 

наукометричните стандарти в Правилника за развитие на академичния състав 

на БАН. Публикациите, които са свързани с дисертацията са 8, публикувани 

в реферирани бази данни и 20 в нереферирани, като е включен и многократно 



по-голям от изискванията брой цитирания за периода от придобиването на 

научното звание „професор“ до настоящата процедура. Това подчертава 

видимостта на проф. Таир като учен и преподавател. 

3. Актуалност на проблема разработен в дисертационния труд: 

 Представеният труд от проф. Таир е фокусиран върху трудовото 

поведение, разгледано през призмата на справедливостта и свързаните с нея 

конструкти – ценности и психично благополучие. Разрезите на анализа 

отразяват системния интерес на изследователя към междуетническите 

сравнения – тема от изключително значение за справедливото 

функциониране на българското общество и в същото време с недостатъчно 

обърнато внимание. Актуалността на темата е видима през малкото 

изследователи, които работят върху проблема  и в същото време отсъствието 

на изследвания обвързващи въпроса с психичното благополучие, и от 

проблемите на трудовия пазар в България, които би трябвало да бъдат 

отчитани от регионална гледна точка на основа и на етническото им 

многообразие. Мащабността на представения материал дава отговори на 

много въпроси, отнасящи се до факторите, определящи взаимовръзката 

между възприемането на справедливостта и благополучието, като отражение 

на отношението към труда. 

4. Структура на работата: 

 Дисертационният труд има традиционна структура – увод, три глави и 

заключение. Обхваща описание на методите, с които са реализирани 

поредица от изследвания, както и точна интерпретация на получените 

резултати без надхвърляне рамките на статистическите данни.  Обемът е 326 

страници, които съдържат 18 фигури, 38 таблици и 656 литературни 

източника (122 на кирилица, 534 на латиница). 

5. Същност на дисертационния труд: 

Работата съдържа три основни глави, които следват логиката на темата 

и заглавието на дисертацията. Първата глава очертава основните подходи 

към индивидуалните, културните и трудовите ценности. Индивидуалните 

ценнности се разглеждат чрез: структурно-енергетичен и структурно-

съдържателен подход. Те са илюстрирани чрез резултатите от изследванията, 



които са осъществени в страната. Основният акцент е поставен върху 

функционалната теория за индивидуалните ценности, която предлага 

двудименсионална структура на ценностите, измерени чрез шест основни 

субфункции. Представени са резултати от собствено изследване, 

демонстриращи добри психометрични характеристики на модела за 

функционалните ценности в България и значими индивидуални и етнически 

различия в изследваните индивидуални ценности.  Проведеното емпирично 

изследване в България установява, че моделът за функционалните ценности 

има адекватно съдържание и структура, с което се дава работеща 

конструкция за по-нататъшните изследвания и практиката. 

Втората глава представя същността, структурата и основните 

характеристики на социалните нагласи, наред с въздействието им върху 

поведението. Акцент е поставен върху основните екзистенциални нагласи 

към себе си и другите, като са очертани въз основа на наличните 

изследвания, етническите дистанции и близостта в нагласите на българи, 

турци и роми. Представени са резултати от проучването на трудовите 

качества и образа за етническия „друг“ в работната среда в България. 

Последната част на втора глава е посветена на убежденията, като са изведени 

тяхната същност и асоциации с други личностни конструкти, за да се очертае 

полето на вярванията, свързани със справедливостта. Представени са две 

основни психологически насоки за проучване на вярването в справедлив 

свят: 1) хипотеза за справедливия свят (Lerner, 1965, 1974, 1980); и 2) 

диспозиционен подход към справедливостта (Dalbert, 1999, 2001). 

Анализирани са резултати от собствено изследване относно: 1) централност 

на вярването в справедлив свят; 2) сензитивност към справедливостта от 

позициите на личните ползи; 3) лично вярване в справедлив свят; и 4) общо 

вярване в справедлив свят (Dalbert, 1999; Lipkus, Dalbert, & Siegler, 1996).  

Третата глава представя основните взаимовръзки между ценности и 

убеждения, отнесени към психичното благополучие. Избрано е 

традиционното разграничение в дефинирането и проучването на 

благополучието в психологичен план – хедонистичния и евдемоничен 

подходи. Представени са основните инструменти за изследване на 

благополучието, използвани в рамките на двата подхода, както и някои от 

основните предиктори на психичното благополучие. Основната част от 



изложението е посветено на емпиричното изследване на влиянието на 

функционалните ценности и убежденията относно справедливостта върху 

психологичното и субективното благополучие.  Тази глава е изключително 

значима и оригинална, предвид избрания контекст на психичното 

благополучие като понятие свързано, но надграждащо удовлетвореността от 

труда.  

Заключението е коректно обобщение на получените резултати.  

6. Компетентност, език и стил: 

Авторът показва нова постановка, системен интерес, обобщени данни, 

организирани творчески и с висок приложен ефект. Езикът на дисертацията 

съответства на добрите, научно-изследователски текстове, които могат да 

бъдат полезни на професионалната общност.  

7. Приноси на дисертационния труд: 

- Трудът допринася за утвърждаване на психологичните изследвания 

като подход в сферата на психичното здраве и труда;  

- Предложена и емпирично доказана е структура и съдържание на нов 

нтегративен модел за функционалните ценности, когнитивно 

репрезентиращи двете основни потребности (съществуване и 

развитие), които направляват избора и оценката на индивидуалното 

поведение. Адаптирана е методика с 18 маркера (ценности), с добри 

психометрични характеристики, приложима при изследване на 

ценностите в България; 

- Прилага се холистичен подход към дефиниране и измерване на 

експлицитните и имплицитните мотиви към справедливостта в 

рамките на диспозиционната парадигма; 

- Очертани са потвърждаващи и резграничителни тенденции от 

предишни изследвания, което прави описаната картина актуална и 

показва динамиката в развитието й. 

Заключение: 



Дисертационният труд показва, че проф. Ергюл Таир, е лидиращ 

учен в представената тематична област. Смятам, че отговоря на 

условията и реда за присъждане на научната степен „доктор на 

науките“ по Закона за развитие на академичния състав в Република 

България, ППЗРАС, Правилника за развитие на академичния състав на 

БАН. Предлагам на научното жури да гласува положително и да 

присъди степента „доктор на науките“ на проф. Ергюл Таир, за което 

давам и своя утвърдителен вот. 

 

04.01.2023                                     Подпис: 

       А.Христова 

 

 

 

 

 

 


