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1. Общо впечатление от дисертационния труд. 

Проблематиката, ориентирана върху необходимостта да се синтезират 

различни теоретични подходи и собствени емпирични проучвания, разкриващи 

индивидуалните ценности, трудовите мотиви, вярванията относно справедливостта 

и психичното благополучие на българите през последното десетилетие се оказва не 

просто актуална, а доминиращо значима в настоящата обществена и икономическа 

ситуация в глобален мащаб. Това обстоятелство, сякаш визионерски предвидено от 

автора на дисертационния труд, легитимира и потвърждава дисертабилния характер 

и актуалността на темата. 

Научната интерпретация, реализирана в дисертацията откликва на 

злободневни за времето ни психологически, социални, етнопсихологически и 

трудови проблеми, позиционирани в специфичния ракурс на насочването на 

вниманието на психолозите към това, колко съществена е необходимостта от нов 

поглед върху същността и характеристиките на убежденията, наред с асоциациите 

им с други личностни конструкти, за да се очертае полето на ценностите, нагласите, 

мотивите и вярванията в кроскултурална и организационна перспектива. 

Компетентно и убедително, основният фокус е върху психологическата обосновка на 



вярванията в справедливостта, която анализира субективните аспекти, т.е. какво 

хората възприемат като справедливо и проучва индивидуалните и ситуационните 

процеси, водещи до свързаните със справедливостта познание, афекти и поведение. 

Дисертационният труд е с класическа структура, композиционно оформена в 

увод, три логически свързани глави, всяка от които завършва с изводи, и 

обобщаващо, убедително заключение. Таблиците и фигурите илюстративно 

допълват научния текст с обем 317 страници. Използваната литература е от 642 

заглавия, от които 122 на кирилица и 520 на латиница. 

В разработката експертно се презентират резултатите от редица 

теоретико-приложни изследвания, демонстриращи научната ерудиция и отлична 

професионална подготовка на професор Таир. Могат да се откроят няколко 

акцента, всеки със своята специфика и убедителност, компетентно обединени в 

авторски изследователски модел с несъмнен евристичен потенциал и  практическа 

приложимост. 

Проследявайки доколко предпочитанията към целите на индивидуално, 

културно или трудово ниво и социалните убеждения или вярванията в справедлив 

свят определят успешната адаптация на личността към средата (психично 

благополучие), авторката операционализира значението на тези желани цели или 

ценности, представяйки и коментирайки както модели, които са широко използвани, 

така и оригинален, нов модел, който предлага рамка, обединяваща ценностите, 

мотивите и потребностите. Този интегрален модел  определя ценностите като 

функционални или като критерии за ориентация, насочващи поведението на 

личността, репрезентатирайки на когнитивно ниво нейните потребности. 

Акцент в съдържанието на труда е теоретико-емпиричната верификация на 

същността, структурата и основните характеристики на социалните и трудовите 

нагласи и въздействието им върху организационното поведение от гледна точка на 

индивидуалната и етническата им специфика. Въз основа на резултатите от 

представително за страната проучване сред трите етнически групи - българи, роми и 

турци е представена както спецификата в тяхното отношение към труда, така и 

някои различия в зависимост от пола, възрастта и образованието на респондентите. 

Генералният извод от това проучване е, че по- възрастните, по-високо образованите 

лица и жените имат по-позитивни нагласи към работата като цяло. 

Съществено внимание се отделя и на същността и характеристиките на 

убежденията, свързани със справедливостта. Основният фокус е върху 



психологическата перспектива на вярванията в справедливостта. Определени са две 

основни насоки за проучване на вярването в справедлив свят – едната насока,  

базирана на мотива за справедливост, и другата – базирана върху диспозиционния 

подход, който диференцира имплицитните от експлицитните мотиви по отношение 

на справедливостта. В този ракурс авторката представя резултати от мащабно 

национално изследване, включващо оценки на експлицитните мотиви, измерени чрез 

централност на вярването в справедлив свят и сензитивност към справедливостта и 

анализ на имплицитните мотиви, измерени чрез личното и общото вярване в 

справедлив свят.  

Основният извод от това изследване е в посока на констатацията, че хората са 

по-склонни да подкрепят личното си вярване в справедлив свят, отколкото вярването 

в един справедлив свят като цяло, както и че двата конструкти имат различно 

субективно значение. 

В последната глава от труда е представен интегрален модел, съчетаващ 

теоретичните предпоставки и емпиричните резултати, обединяващи изследването на 

функционалните ценности, вярването в справедливостта и благополучието. 

Представени са двете основни перспективи към благополучието – хедонистична и 

евдемонична, с акцент върху същността и компонентите, които ги изграждат. 

Проследени са теоретичните предпоставки, които дават основание за продължаване 

на проучванията относно ролята на ценностите и убежденията за благополучието на 

личността. 

Въз основа на поредица от регресионни анализи се извеждат компонентите на 

функционалните ценности и вярванията в справедливостта, които са значими 

предиктори за благополучието на личността.  

2. Значимост и убедителност на получените резултати. Научни приноси. 

Не мога да не изразя респекта си към умението на професор Таир от една 

страна да синтезира научното знание в посока коректна операционализация и 

евристична ерудиция при изграждането на авторски модели на изследване, а от 

друга – умело да верифицира теоретичните си открития чрез представителни 

национални и кроскултурални изследвания. 

Напълно приемам формулираните приноси, които коментирам по следния 

начин: 

Във връзка с експертния научен анализ на проблемите, свързани с 



индивидуалните, културните и трудовите ценности: 

1. Реализирано е систематизирано изследване на решенията на съвременната 

психология относно основните подходи към ценностите. Презентиран, 

апробиран и верифициран е авторски модел на функционалните ценности, 

приложим и приложен в България. 

2. Направен е впечатляващо детайлизиран синтез на теоретичните подходи 

към индивидуалните, културните и трудовите ценности и практиките при 

изследването им в световен мащаб.  

3. В кроскултурален план е установена спецификата ценностите на 

студентите в Аржентина, България и Финландия; В сравнителен план е 

приложена методика за изследване на функционалните ценности по 

отношение на поведението и мотивите за работа на младежите в 

България, коментирани в динамичен аспект и в индивидуална 

перспектива. 

4. Разработен е цялостен профил на индивидуалните ценности в България, 

позициониран в контекста на модернициращата тенденция в световен 

мащаб. 

Във връзка с експертния научен анализ на проблемите, свързани с 

нагласите, убежденията и вярванията в справедлив свят: 

1. Доказана е ролята на справедливостта за ценностно-моралната система на 

индивида, за трайността на социалните взаимодействия и за ефективното 

функциониране на обществото. 

2. Творчески е  конструиран дизайнът на емпиричното изследване, с висока 

степен на приложимост и внедримост, от една страна, и цялостност и 

задълбоченост от друга. Доказани са психометричните характеристики, 

адаптирани за български условия са инструменти за измерване на  

отношението към справедливостта, сензитивността към справедливост, 

личното и общото вярване в справедлив свят. 

3. Установени са съществените индивидуални, етнически и възрастови 

различия в трудовите мотиви, нагласи и представи за „другия“ на младите 

хора, навлизащи на трудовия пазар, които определят  необходимостта от 

прилагането на специфични програми, отчитащи тези специфики. 



Във връзка с влиянието на функционалните ценности и вярвания в 

справедлив свят върху психичното благополучие: 

1. Изключително прецизно е подбрана надеждна методика за осъществяване 

на изследователските процедури и проверка на заложените допускания. 

2. Впечатляващо е осъществен статистически, количествен и качествен 

анализ, структуриран съобразно последователността на изследваните 

величини. 

3. Ясно са формулирани изводи и обобщения с реалистична и висока 

практико-приложна стойност. 

4. Формулираните препоръки успешно верифицират както резултатите от 

проведеното теоретико-приложно изследване, така и богатия 

професионален опит на дисертантката. 

5. Изведените предиктивни възможности на функционалните ценности и 

вярванията в справедливостта за индивидуалното благополучие и 

оптималното функциониране на личността. Това убедително утвърждава 

психологичните изследвания като подход в сферата на психичното здраве,  

трудовата и организационната психология. 

3. Оценка на качеството на научните трудове 

Констатирам, че са спазени всички критерии и формални изисквания за 

провеждането на тази процедура, включително е приложената изрядна 

документация и текстове на научните публикации по темата на дисертацията, 

многократно надвишаващи наукометричните изисквания за тази категория научен 

труд. 

Авторефератът съответства в съдържателно и структурно отношение на 

дисертационния труд като синтезирано, но изчерпателно представя основните му 

моменти. Броят и съдържанието на публикациите, релевантни на изследваната 

проблематика, общо 28 на брой, свързани с дисертацията, е респектиращ и  

внушителен. 

Няма как да не изразя становище, че проф.д-р Ергюл Таир успешно е 

постигнала целите на дисертационния труд, показала е отлично познаване  на 

проблематиката, личностна и професионална ангажираност с нея, както и 

впечатляващи умения за научно-изследователска работа. Вярвам, че тя ще бъде 



продължена с реализацията на бъдещите идеи, породили се още в хода на написването 

на този научен труд. 

Представеният дисертационен труд е оригинална научна разработка. 

Депозираната документация е изрядна и отговаряща на всички критерии по смисъла 

на процедурата за провеждане на настоящата защита. Информацията от 

творческата автобиография на Ергюл Таир Реджеб свидетелства за един поетапно и 

достойно вървян път за професионална реализация в областта на психологията. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Въз основа на посочените констатации, произтекли от 

прочита на дисертационния труд „ЦЕННОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТ И 

ПСИХИЧНО БЛАГОПОЛУЧИЕ“ с автор професор доктор Ергюл Таир Реджеб, 

заявявам категорична позиция с положителен вот за присъждане на образователна и 

научна степен „Доктор на науките” по психология. 

 

05.01.2023 г.                                     …………………………………… 

В.Търново                                                проф.д-р В.Чавдарова 

 


