
РЕЦЕНЗИЯ 

На дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките“ в област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2 

Психология на проф. д-р Ергюл Таир на дисертация на тема: „Ценности, справедливост и 

психично благополучие“ 

 

1. Обща характеристика на дисертационния труд: обем и структура, 

литературна осведоменост и теоретична подготовка на кандидата 

Дисертационният труд обхваща три съществени и изключително обхватни области 

в съвременната психология, които се анализират в различни перспективи предимно в 

психология на личността, социална и политическа, трудова и организационна психология и 

психология на здравето. Дори погледнато от гледна точка на това, че се търси пресечна 

точка и се интегрират постижения от различни проблемни области, прави подобен 

дисертационен труд доста труден за разработване и изисква натрупан личен и 

професионален опит, дългогодишни изследователски усилия и задълбочаване, както във 

всяка една от разглежданите сфери, така и в аргументирането на причинно-следствени 

връзки между тях. И най-беглият поглед върху описателните характеристики на 

дисертацията потвърждава очакванията за системност и задълбочен подход при 

разработването на дисертацията. Тя е с обем от 326 страници, като използваната литература 

обхваща 656 източника (122 на кирилица, 534 на латиница). Освен внушителния брой 

литературни източници, които включват станали вече класически публикации, в които са 

дефинирани проблемите за ценностите, справедливостта и психичното благополучие, са 

цитирани множество източници от научната периодика в последните години, които 

доказват актуалността и практическата стойност на разработката.  

2. Значимост и убедителност на получените резултати, интерпретациите и 

изводите 

В съответствие с трите големи проблемни области дисертацията е структурирана в 

три основни глави, които съдържат в себе си теоретичните основания, представят 

настоящето състояние на проблемите и са съпроводени с авторски изследвания на проф. 

Таир по всеки от разглежданите психологически конструкти. Всяка глава  включва  изводи 



и заключение, в които са изведени най-значимите резултати и е подчертана тяхната 

приложимост в ред практически интервенции и бъдещи научни изследвания. 

Първа глава въвежда в проблема за ценностите, като ги разглежда в съвкупността им 

от индивидуални, културни и трудови ценности. Синтезирани са основните модели за 

разбиране и изследване на ценностите - структурно-енергетичен, структурно-съдържателен  

и системно-функционален, като съществен акцент в дисертацията се поставя на 

функционалната теория за ценностите и се конкретизират функциите, които ценностите 

изпълняват като регулатор на поведението на личността в различен контекст.  

Необходимо е да се отбележи коректното представяне на постиженията на български 

изследователи и търсенето на паралел с получените резултати от сходни изследвания у нас  

и в чужбина. Проф. Таир с лекота обяснява установените закономерности, като стилът на 

дисертацията съчетава научна издържаност и прецизност , от една страна, с разбираемост и  

достъпност на изказа, от друга страна, което позволява да се правят практически връзки и 

асоциации с приложението на резултатите в социалната и организационната реалност, както 

и при въвеждането на ред интервенции за повишаване на личностното благополучие и 

здраве. Съществените постижения на проф. Таир в изследване на ценностите, основани на 

провеждани от нея изследвания, могат да се обобщят в няколко основни насоки. На първо 

място, отчита се възрастовата динамика в ценностите, която очертава различия при тяхното 

формиране, както и степента на стабилност и / или промяна в хода на житейския път на 

личността. Отчитането на ролята на културните ценности се проследява при 

междукултурно сравнение на ценностите на студенти от Аржентина, България и 

Финландия, които са представители на различни в множество измерения национални 

култури.  

Трудовите ценности се операционализират през трудовите мотиви на личността и 

нейната професионална реализация, като се констатират различия в зависимост от 

етническата принадлежност на изследваните групи – българи, турци и роми в националния 

контекст. Разбирането на трудовата мотивация и различията в основния отговор какво 

търсят и очакват хората от своята работа дава представа за начина, по който ценностите и 

процесът на социализация могат да повлияят трудовата реализация и трудовата заетост на 

определени групи.  



 В изследването на функционалните ценности в България се установяват различия по 

пол, възраст и етническата принадлежност, сред които заслужава да се отбележат две 

особено характерни тенденции. Едната се отнася до различията между мъже и жени, според 

която ориентацията на жените е повече към централни или базисни ценности /оцеляване, 

съществуване/ и социални или нормативни, докато мъжете се придържат предимно към 

личностно насочени ценности, свързани със стимулацията. Ценностните профили на мъже 

и жени могат да се отчитат и прилагат при ред конкретни ситуации, свързани с процесите 

на вземане на решение, управленски модели, планиране на живота и кариерата, както и при 

формирането на психично благополучие и удовлетвореност от живота. Втората значима 

тенденция е по отношение на представителите на българската и турската етнически групи, 

като при първата доминират ценности на самоутвърждаването или личностно насочени 

ценности, докато при втората социалният или нормативният компонент е силно застъпен. 

Макар че и двете групи са в една и съща политическа, икономическа и социална среда, 

ценностните различия потвърждават закономерностите, установени в модела на Ингълхарт 

и косвено потвърждават, че ролята на религията и процесът на социализация имат силен 

ефект при формирането на ценностна система. 

Втората глава, означена като „Нагласи, убеждения и вярване в справедлив свят“ ясно 

показва заявката да се търси приложението на ценностите по отношение на нагласите, 

убежденията и перцепциите относно справедливостта. Разгледани са моделите за анализ на 

социалните нагласи, както и влиянието им върху поведението, като акцент се поставя върху 

изследването на нагласите към работата. Установява се ролята на етническата дистанция и 

близост, обобщават се резултатите от проучването на трудовите качества и възприемането 

на етническия „друг“ в работната среда в България и въз основа на това се очертават и 

различията в отношението към труда на трите етнически групи – българи, турци и роми. 

Настоящето изследване извежда спецификата на нагласите към работата и позволява да се 

отиде отвъд потенциални стереотипи, като същевременно отчита реалната ситуация на 

пазара на труда и допускането, че определени трудови дейности са по-присъщи за едни, 

отколкото за други етнически групи. Разбира се, тук не се спекулира с наличието на 

различия според етническата принадлежност, а се отчита и ефектът на образованието, което 

обаче по ред причини благоприятства професионалната реализация на едни спрямо други 

етнически групи.  



 Проблематиката за нагласите и убежденията се разглежда през вярването в 

справедливия свят. Разгледани са различни подходи за интерпретиране на справедливостта 

във философията, социологията, икономиката и психологията и е предоставен обхватен и 

аргументиран подход към обяснението на справедливостта в обществото и в живота на 

личността. Подчертани са различията между философската и психологическата 

интерпретация на справедливостта, която се разграничава според обективната или 

нормативната страна във философските трудове от класическата епоха до субективната 

страна, поставяща акцент върху перцепциите на личността. Психологическата перспектива  

към справедливостта се разглежда в ред направления в психологията, като се анализират 

формирането на убеждения за справедливост, възприемане на различните форми на 

справедливост -  дистрибутивна, процедурна и междуличностна, както и съотношението 

между индивидуални и ситуативни фактори, които обясняват спецификата на вярването в 

справедливостта при отделните индивиди.  

Изследването на справедливостта се основава на концепцията за вярването в 

справедлив свят, към което хората се придържат, за да структурират света около себе си, да 

създават подреденост и респективно да намаляват дискомфорта и тревожността от 

неопределената социална среда. Необходимо е да се отбележи, че макар че справедливостта 

е предмет на изследване в множество научни сфери, емпиричните изследвания в тази насока 

са недостатъчни, като представеното изследване е първо по рода си в България. То съдържа 

комплексен подход към изследване на вярването в справедливост, което включва освен 

общото и личното вярване, които са базисни за убежденията в справедливост, отчитане на 

централността на вярването в справедлив свят и сензитивността към справедливостта от 

позициите на личните ползи. Това позволява интерпретацията на получените резултати да 

създава цялостна „картина“ на субективните вярвания на личността в справедливостта, 

което допринася за разбиране на личните избори на поведение, удовлетвореност и нагласи 

към работата и живота като цяло. 

Третата глава, означена като „Влияние на функционалнитe ценности и вярването в 

справедлив свят върху психичното благополучие“ отразява оригиналната концепция на 

автора относно въздействието, което ценностите и компонентите на вярването в справедлив 

свят имат поотделно и съвместно за формиране на психично благополучие на личността. 



Тук са очертани характеристиките на двата основни подхода в изследване на психичното 

благополучие – евдемоничен и хедонистичен, като са подбрани методи, които отразяват и 

двете изследователски перспективи и дават възможност да се обхванат различни аспекти и 

прояви на психичното благополучие на личността. Основен акцент се поставя върху 

предикторите на психичното благополучие, като се цитират както чужди изследвания, така 

и предходни изследвания на проф. Таир в тази сфера, които не са предмет на настоящата 

разработка, но демонстрират нейната последователност и задълбочен интерес към 

проблемите на благополучието, който намира израз в досегашните й монографични 

трудове. В дисертацията обаче се представя една нова и надграждаща перспектива в 

изследването на благополучието, като се установява ефектът, които ценностите, и в 

частност, хедонистичните ценностни ориентации и надличностните ценности, отнесени съм 

развитието, успеха и самоактуализацията, имат за формирането на благополучие. 

Проследени са различията във влиянието на ценностите върху удовлетвореността от живота 

и „процъфтяването“ на личността като компоненти на субективното благополучие, както и 

върху различните измерения и прояви на психологическото благополучие и са очертани 

възрастови тенденции и изменения в ефекта, който отделните ценности имат за формиране 

на благополучие. 

Вярването в справедливия свят се очертава като фактор, който определя 

формирането на благополучие в хода на човешкия живот. Заслужава да се отбележи, че 

общото и личното вярване в справедлив свят допринася за повишаване на 

удовлетвореността от живота и субективното благополучие, което всъщност разкрива 

съществена част от начина на функциониране на здравата или зрялата личност. Получените 

данни ясно показват, че и ценностите, и убежденията и нагласите към справедливост 

детерминират възникването и поддържането на психично благополучие и са предиктор на 

такива негови аспекти като удовлетвореността от живота и „процъфтяването“ на личността. 

 

3. Характер на научните приноси 

 

Като цяло по отношение на представената дисертационна разработка могат са бъдат 

изведени следните по-значими характеристики, които разкриват нейните приноси и 

достойнства. 



На първо място, демонстриран е ерудиран подход към анализ и интерпретация на 

проблеми в психологията, които, поотделно взети, са емблематични за съвременната 

психология, но тук са показани в тяхната взаимосвързаност и причинно-следствена връзка. 

Представените теоретични концепции са убедително и компетентно анализирани и 

разкриват систематична задълбоченост и натрупване на професионален опит, който 

съответства на изискванията за придобиване на научна степен „доктор на науките“.  

Необходимо е да се подчертаят методологическите предимства на дисертационния 

труд, като резултатите от проведените изследвания се основават на богата съвкупност от 

методи, голяма част от които се прилагат и адаптират за първи път. В тази съвкупност от 

методи присъстват въпросници и скали  за измерване на функционални ценности, етническа 

дистанция, трудови качества, трудови мотиви, централност на вярването в справедлив свят,  

сензитивност към справедливостта от позициите на личните ползи, лично вярване в 

справедлив свят и общо вярване в справедлив свят, удовлетвореност от живота, позитивен 

и негативен афект, психосоциално благополучие или „процъфтяване“, позитивни социални 

взаимоотношения, усещане за компетентност и интерес и идентификация със субгрупата 

(студентите в университета). Използваният инструментариум осигурява възможност за 

получаване на значими закономерности, които впоследствие се установяват при 

статистическата обработка, анализ и интерпретация на резултатите.  

Резултатите от проведените изследвания имат висока теоретична стойност, тъй като 

потвърждават и доказват тенденции във формирането на ценностите, вярването в 

справедливия свят, благополучието на личността, но същевременно допринасят за 

извеждане на специфични закономерности според пола, възрастта, образованието на 

изследваните и отчитат социокултурните различия и националната специфика. Наред с 

това, обобщенията от получените резултати имат изразена приложна насоченост и 

прогностична стойност по отношение на всеки от изследваните феномени – ценности, 

справедливост и благополучие.  

Приносите на дисертационния труд са представени коректно и са обобщени в 

съответствие с теоретичните концепции, изведените изследователски закономерности и 

тенденции и тяхното приложение в изследователската теория и практика и в реален 

социален и организационен контекст. 



Приемам всички приноси и смятам, че настоящата разработка допринася съществено 

за различни клонове на съвременната психология у нас, като резултатите от нея са 

релавантни и приложими към психология на личността, трудова и организационна 

психология, психология на здравето, социална психология.  Получените резултати и 

направените обобщения обогатяват съвременното психологическо знание в няколко 

посоки.  

На първо място, подчертани са тенденциите във формирането на ценностите и 

тяхната динамика и промяна в зависимост от ред фактори. Направено е сравнение на 

ценностите на 18 годишни млади хора с изследвани лица от 19 до 71 години, което 

позволява да се установи както стабилността на изградената вече ценностна система в 

процеса на развитие на личността, така и потенциалните изменения в нея в хода на 

човешкия живот. В рамките на тези групи са изведени различия по пол, което очертава ясна 

тенденция в ценностните предпочитания на мъже и жени. Интерес представляват 

изведените етнически различия в рамките на един и същ социокултурен контекст, като по 

този начин се отчита универсалното и специфичното в ценностната система, присъща на 

дадена етническа култура. Приложен е цялостен подход към изследването на убежденията, 

свързани със справедливостта, както и на нейното влияние върху благополучието на 

личността. Резултатите очертават трудовите нагласи и мотиви в индивидуален и етнически 

план и предоставят информация относно насоките на трудовата реализация на индивидите.  

Поставянето на акцент върху благополучието и по-точно, върху ефекта, който 

функционалните ценности и вярването в справедлив свят оказват върху него, допринася да 

се прогнозират тенденциите във формиране на психично благополучие и последствията, 

което то има за здравето и реализацията на личността. 

Бих искала специално да подчертая нещо, което не е обособено в приносите, но 

смятам, че е изключително важно като ключова характеристика на дисертационния труд, а 

именно, че той по безспорен начин утвърждава значението на позитивната психология и 

допринася за развитието на тази перспектива в психологията у нас, като това се постига 

поотделно както чрез трите отделни изследвани конструкта – ценности, справедливост и 

благополучие, така и чрез отчитане на взаимовръзките и влиянията между тях. 

 



4. Мотивирано заключение 

Въз основа на горния анализ и изпълнението на всички критерии и формални 

изисквания за провеждане на тази процедура, включително приложената изрядна 

документация и научни публикации, които надхвърлят минималните национални 

изисквания, с пълна убеденост предлагам на уважаемите членове на Научно жури да  

присъдят научната степен „доктор на науките” на проф. Ергюл Таир Реджеб  в област на 

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 

3.2 Психология. 

04.01.2023 г.      Рецензент:  

       Проф. д.пс.н. Снежана Илиева 

 


