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Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

 

Представената за рецензиране дисертация е в областта на 

трудовата психология, съчетана и обогатена с темата за 

справедливостта и психичното благополучие. Тематика, която 

активно се развива в последните десетилетия в сферата на 

психология на здравето. Проблематиката за справедливостта е 

малко изследвана от психологическа гледна точка и още в началото 

искам да заявя, че това е доста амбициозна задача, с която се е 

заела проф. Таир. Темата заслужава особено внимание и привлича 

интереса на изследователите, тъй като съчетава връзката на 

справедливостта с психичното благополучие, което е основен 

източник на оптималното човешко функциониране. То ясно и 

категорично се свързва с основните приоритети на научно-

изследователските насоки, които се отнасят до укрепването на 

психичното здраве в контекста на пандемичните и пост-

пандемичните условия от COVID-19. Допълнително фокусът е върху 
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ценностните ориентации, които се формират и развиват в ранна 

възраст, оформят ядрото на ценностно-мотивационната сфера на 

личността и рефлектират в поведението на възрастния човек. Друг 

аспект на разработката, който заслужава внимание, е проучването 

на етническите различия в този контекст. В тази връзка смятам, че 

това е повече от достатъчно, за да бъде обоснована актуалността и 

значимостта на разглежданата проблематика. Присъствието на 

проф. Е. Таир в тази тематична територия, която е обусловена не 

само от дискусионния статус и проблематизацията на 

съдържателната фаза на тази научна област, но преди всичко от 

възможностите ѝ на изследовател на теоретично и емпирично 

равнище, е забележително. 

 

Оценка на научните резултати 

 

В дисертационния труд ясно проличава сериозният 

научен подход за решаването на поставените задачи. Трудът е 

разработен по строгите научни критерии в рамките на 326 

стандартни страници. Той съдържа увод, три глави, заключение и 

използвана литература. Използваната литература включва 642 

източника на български, руски и английски език, които са 

релевантни на изследваната проблематика.  

Отличителна характеристика на дисертационният труд е 

неговият емпиричен характер. Получените резултати безспорно 

влизат в задължителния фактологичен фонд на пресечната точка на 

трудовата психология и психологията на здравето. Използваните 

изследователски инструменти и методи допринасят за оформянето 

на конкретна методологична база на психологическото знание.  

Първа глава на дисертацията е посветена на темата за 

ценностите и очертава три равнища на изследване – индивидуално, 

организационно и социокултурно. В тази връзка Е. Таир разглежда 

и анализира теоретичните подходи към индивидуалните, 

културните и трудовите ценности. Задълбоченият и критичен обзор 
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на структурно-енергичния и структурно-съдържателния подходи са 

илюстрирани с резултати от емпирични проучвания в различен 

социокултурен контекст, включително и в България. Фокусът е 

поставен върху съвременната интегративна концепция за 

индивидуалните ценности, а именно функционална теоретична 

рамка. Функционалният подход представя двуизмерна структура 

на ценностите, включващи две основни дименсии – кръг на целите 

и репрезентиране на потребностите. Връзката на тези измерения 

предполага шест специфични субфункции или основни ценности. 

Предложенията модел представлява нова концептуална рамка, в 

която могат да се открият сходства с моделите на Ш. Шварц. и Р. 

Ингълхарт. Представянето на този подход е съчетано с данни и 

резултати от собствено емпирично изследване в български условия. 

Резултатите са описани коректно на високо професионално ниво. 

Особено внимание заслужава междкултурният сравнителен анализ 

на психометричните резултати и дават основание за прилагането на 

метода в социалната практика в български контекст. Установено е, 

че „разграничението на лични срещу централни и срещу социални 

цели е по-стабилно, отколкото представящата потребностите 

функция или ценности на оцеляването срещу ценности на 

развитието“. Допълнително са показани и вътрекултурни различия 

по полов, възрастов и етнически признак, което приемам като 

основен принос в тази част на дисертационния труд.  

На ниво културни ценности значим резултат е сравнителният 

анализ на моделите на Х. Хофстеде и Ш. Шварц върху извадки от 

България, Аржентина и Финландия. Основният извод е, че в 

български условия доминантните ценности себенасоченост и 

доброжелатеност, които подкрепят индивидуалистичната 

ориентация в българската социокултурна среда и са в синхрон с 

други подобни проучвания в нашата страна. 

На равнище трудови ценности са представени данни от 

собствено представително изследване на мотиви на три етнически 

групи в България. Резултатите показват основните фактори при 
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търсенето на работа, а именно: заплащане и възможност работата 

да доставя удоволствие. Установените значими различия по полов, 

възрастов и етнически признак допускат необходимостта от 

създаването на специфични мотивиращи програми, които да 

отчитат образователните и етническите различия при политиките 

за по-целенасочени държавни и местни политики с фокус към 

представителите на малцинствата и най-вече за ромите, която да 

доведе до намаляване на социалните различия на пазара на труда.  

Допълнително са представени сравнителни анализи на 

функционалните ценности за България, Бразилия и Колумбия. Така 

получените резултати дават възможност да се направи извод, че 

функционалната концепция за ценностите обогатява 

съществуващите модели за разбиране на структурата и системата 

от ценности на личността. 

Втора глава на дисертацията е ориентирана към проучване на 

подходите за изследване на нагласите, убежденията и вярванията в 

справедливостта. Основният фокус е върху екзистенциалните 

нагласи към себе си и другите. В историко-хоронолична 

последователност задълбочено и критично са анализирани 

основните теоретични подходи и концепции в тази тематична 

област. Също така е обърнато внимание на инструментите за 

измерване на изследваните феномени от гледна точка на 

прилагането им в социалната и консултантската практика. 

Впечатление прави сериозният анализ на подхода за планираното 

поведение, който очертава рамката на това как нагласите 

рефлектират върху всекидневното поведение на хората. В отделен 

параграф са очертани същността и подходите към трудовите 

нагласи, като са проследени индивидуалните и етнически различия. 

Направен е опит за извеждане на доминантните трудови качества 

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

параграф на втора глава е посветен на убежденията и вярванията 

в справедливия свят. Смятам, че обзорът и анализът на 

теоретичните подходи, свързан с тази тематика представлява 
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основен принос на дисертацията. Основанията за подобен извод се 

базират на виждането ми, че това е една от малкото публикации, 

която засяга въпроса за справедливостта от психологическа гледна 

точка. Всичко това допринася за обогатяване и задълбочаване на 

разбиранията в тази сфера. Във всеки един от параграфите са 

представени самостоятелни авторови изследвания и резултати от 

тях. Ще посоча само малка част от тях. 

В тази част на дисертационния труд проф. Таир очертава 

основните измерения на етническите дистанции и близостта в 

нагласите на българи, турци и роми, като отразява спецификата в 

отношението им към труда и различията в зависимост от пола, 

възрастта и образованието. Въз основа на проучването се 

потвърждава тенденцията за по-малки неравенства между мъжете 

и жените, както и за „хоризонтална полова сегрегация на пазара на 

труда и в образованието“. Допълнително са изведени етнически 

различия, за които Е. Таир предполага, че е възможно прилагане на 

етноспецифични ориентирани програми към привличането и 

задържането на пазара на труда по-специално на ромите. По 

отношение на вярванията в справедливостта са представени две 

основни психологически насоки на проучване – мотив за 

справедливост и диспозиционния подход, включващ имплицитни и 

експлицитни мотиви към справедливостта. Резултатите от 

проучването показват значими индивидуални и етнически 

различия във вярването в справедливия свят в зависимост от пола, 

възрастта и етническата принадлежност. Допълнително са 

представени данни за връзката на нагласите, вярванията и 

убежденията с личностните черти, които по-подробно са 

анализирани в следващата глава от гледна точка на тяхното 

взаимодействие с благополучието. 

Трета глава на дисертацията е посветена на ефекта на 

функционалните ценности и вярванията в справедливия свят върху 

психичното благополучие. Основният фокус е върху концепцията за 

психичното благополучие, методите за измерване и факторите, 
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които оказват влияние върху него. Също така са обсъдени 

теоретичните и изследователски предпоставки за взаимодействието 

на функционалните ценности със субективното и психологическо 

благополучие. В отделен параграф са разгледани взаимовръзките на 

благополучието с вярванията в справедливия свят. Както и в 

предходните глави, така и тук във всеки от параграфите са 

представени данни и са анализирани на висок професионален стил 

резултатите от собствени емпирични изследвания. Основните 

резултати и изводи, които ще посоча се отнасят до следното. 

Установява се значим както самостоятелен, така и съвместен ефект 

на функционалните ценности и вярването в справедлив свят за 

върху психичното благополучие на личността. Основният принос на 

изследването е свързан с резултатите и изводи по отношение на 

юношите, които са 50% от респондентите. В този възрастов период, 

когато се правят важни житейски избори, значима роля имат 

именно ценностните ориентации, които формират ядрото на  

ценностно-мотивационната сфера на личността и рефлектират 

върху поведението на възрастния човек. В такъв аспект основните 

изводи и заключения показват, че още в много ранна възраст 

подрастващите трябва да се насърчават към изграждане на 

когнитивна рамка за „тълкуване на събитията в живота по смислен 

начин“, защото това допринася за повишаване на чувството за 

благополучие и подобряване качеството на живот. Друг аспект, 

който заслужава внимание са вътре-културните и крос-културните 

сравнителни анализ, които дават възможност по-ясно очертаване 

на профила на функционалните ценности и тяхната връзка и роля 

за адаптивността в съвременния динамичен и бързо променящ се 

свят. 

Обобщение 

Проф. Таир изследва ценностите, справедливостта и 

психичното благополучие като системно организирани и протичащи 

феномени, детерминирани от множество фактори и съответно 

обяснени от различни концепции и гледни точки. След задълбочен 
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и критичен анализ на множество теоретични подходи и емпирични 

изследвания Е. Таир прави логична връзка между изследваните 

феномени, поставяйки ги в рамките не само на българския 

социокултурен контекст, но и в сравнителен крос-културен план. 

Всичко това допълнително допринася и допълва картината на 

задълбочения и критичен анализ. Въз основа на добре развита 

теоретична рамка, авторката създава специфичен модел за 

емпирични проучвания, чийто дизайн предполага по-високо 

теоретично ниво като функциониращо на четири равнища: 

културно, социално, поведенческо и интраиндивидуално. Прави 

впечатление широкият обхват на проучванията, което създава 

условия за отчитане на ефекта на голяма част от факторите, 

обуславящи изследваните явления и характера на връзките между 

тях. Като цяло, дизайнът представя един амбициозен по замисъл и 

изпълнение теоретичен и експериментален проект.  Контингентът и 

методите са подробно и коректно описани. Изложението на 

резултатите следва поставените задачи и описва проверката на 

формулираните хипотези. Осъществените статистически анализи 

съответстват на целите, като позволяват получаване както на 

описателни резултати, така и на такива, които дават информация 

за каузалност. Прави впечатление обхващането на голям брой 

променливи и добрият контрол върху тях при осъществяване на 

анализите. Резултатите са представени както в табличен вид, така 

и графично, като онагледяването е с много добро качество. 

Получените резултати позволяват по-нататъшни анализи, които 

могат да доведат до практическо приложение и насоки за бъдещи 

изследвания, предложени в работата. 

Важно е да отбележа, че проведените емпирични проучвания 

съхраняват подхода и логиката на това, което се прави в 

съвременната психология и се приема за изследователска ценност. 

Резултатите от емпиричните проучвания показват множество 

конкретни взаимовръзки с приносен характер. В това изследване 

всеки резултат е научен принос, със свое място в определена област 
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на психологията. Искам да подчертая, че с приемането и защитата 

на основополагащата идея на дисертационният труд Е. Таир 

обосновава нова гледна точка за изследване на проблемите за 

ценностите, справедливостта и благополучието в областта на 

трудовата и здравната психология, за промяна на моделите и 

техниките за оценка и диагностика. Целият текст на дисертацията 

кореспондира и е съотносим с реалното поведение на хората. 

Всичко това се улеснява и от правилния подбор на 

изследователските инструменти.  

От друга страна, следва да се признае, че вграждането в 

изследователската дейност на непоклатимата взаимовръзка теория-

метод-действие, е важен признак за методологическа грамотност и 

строга научна дисциплина на проф. Е. Таир. Текстът е с висока 

информационна плътност и се характеризира с голямата си 

четивност. Трудът представлява полезен източник на знания за 

студенти, изследователи, практикуващи консултанти. 

Приносите са формулирани ясно и са добре подкрепени с 

аргументи, като обективно отразяват постиженията на 

дисертационния труд. Представените приноси могат да се 

разширят съдържателно по посока на практическата приложимост 

на цялостната разработка. Авторефератът е съобразен с 

изискванията, като адекватно представя дисертационния труд. 

Дисертацията показва, че проф. Е. Таир е извървяла път на 

успешно академично и общо културно развитие, че се е формирала 

като специалист не само в утвърдената област на трудовата 

психология, но и в една деликатна област на психологическото 

познание.  

В заключение ще кажа, че проф. Таир е безспорен и 

компетентен учен със собствено присъствие в науката.  

 

Заключение 
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Дисертационният труд на Ергюл Таир представлява цялостно 

и задълбочено изследване на актуална научна тематика, която е 

значима от гледна точка на развитието на трудовата психология и 

психологията на здравето в българския социокултурен контекст и 

мястото им сред останалите направления в психологията и 

научното познание като цяло. Дисертацията и свързаната с нея 

монография отговарят на изискванията и наукометричните 

критерии на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България за присъждане на научната степен „доктор на 

науките“. 

 

Като имам предвид актуалността на темата, успешно 

проведените емпирични изследвания, задълбоченият теоретичен и 

емпиричен анализ на изследователските данни убедено давам 

своята положителна оценка и предлагам на членовете на 

Научното жури да гласуват положително за присъждане на 

научната степен „доктор на науките“ на Ергюл Таир Реджеб 

по ПН 3.2. Психология. 

 

05.01.2023     РЕЦЕНЗЕНТ: 

гр. София     (проф. д.пс.н. С. Карабельова) 

 

 


