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СТАНОВИЩЕ 
 

на дисертационен труд на тема: 

„Ценности, справедливост и психично благополучие“ 

на проф. д-р Ергюл ТАИР Реджеб 

за присъждане на научната степен „Доктор на науките“ 

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

професионално направление 3.2 Психология 

 в Институт за изследване на населението и човека при БАН,  

изготвено от проф. дн Красимира Петрова, 

ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ 

 

 

1. Данни за автора и процедурата. 

Проф. д-р Ергюл Таир е утвърдено лице в научните среди, което е видно от 

нейните трудове /над 100 публикации/, от експертното й участие в научно-

изследователски проекти – национални и международни /над 10/, от цитируемостта /27 

цитирания, свързани с дисертационното проучване/, от преподавателската й работа /СУ 

„Св.Климент Охридски“ и БУ „Проф. д-р Ас. Златаров“/ и международните й участия в 

разнообразни научни форуми. По отношение на процедурата, няма допуснати 

нарушения, наукометричните данни надхвърлят изискването да НС „доктор на 

науките“. От добре структурираната документация и личните ми впечатления, се 

наблюдава последователност, надграждане и единство между научна, експертна и 

преподавателска дейност на дисертанта. 

 

2. Общо впечатление за дисертационния труд и автореферата с оценъчен 

характер. 

Актуалността на дисертационния труд е неоспорима, социално значима и бих 

определила – засягаща всеки човек по субективен, но и универсален начин. В този 

смисъл, намирам труда за дисертабилен. Задаваме си въпроси, свързани с 

индивидуалните ценности, с мотивите за труд и убежденията на личността, със 

справедливостта и психичното благополучие, особено във време, в което 

екзистенциалните кризи съпровождат ежедневието ни и необходимостта от ориентири 

определя индивидуалното ни поведение и взаимодействието ни в една нестабилна 
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икономическа и политическа обстановка. Респектирана съм от смелостта и социалната 

ангажираност на автора към визираната проблематика, както и от компетентния подход, 

с който проф. Таир подхожда холистично към тези проблеми, анализирайки ги като 

когнитивни конструкти, емоционални преживявания и поведенчески изяви. 

Дисертационният труд е композиран в увод, три логически свързани глави, 

заключение и използвана литература, разположени на 317 страници. Цитираната 

литература е релевантна на избраната проблематика и е впечатляваща като обем – 642 

заглавия, от които 520 са на латиница. Класическата структура на дисертацията, 

съчетана с богатия научно-изследователски и експертен опит на проф. д-р Ергюл Таир, 

са доказателство за успешно реализирано проучване. Изводите и обобщенията след 

всяка глава са своеобразен преход към последващата, а таблиците и фигурите помагат 

за по-адекватното възприемане на научния текст. Добро впечатление прави и строго 

научното, но в същото време и разбираемо поднасяне на текста. 

Определям първата глава „Индивидуални, културни и трудови ценности“ като 

отлична теоретична основа за интерпретацията на ценностите като основен конструкт 

на личността, представена от позициите на различни подходи, с акцент върху 

функционалната теория за ценностите, която, според автора, отразява най-пълно 

съдържанието и същността на ценностите в индивидуален аспект и съотнесени към 

групата.  

Културните ценности са анализирани през призмата на дименсионалния модел 

на националните култури и кръговия модел на ценностите на културата. Позоваването 

на различията на студентите в България, Аржентина и Финландия позволяват да се 

проследят тенденции, които тук се откриват не само народопсихологически особености, 

но и различия, свързани с влиянието на европейските ценности, отразяващи 

конкретната икономическа и политическа обстановка, което превръща проучването в 

кроскултурално.  

По отношение на изследването на трудовите ценности и мотиви, бих го 

определила като комплексно и мащабно, засягащо и възрастови, и етнически, и полови, 

и образователни различия, затова и резултатите са репрезентативни и водят до 

категорични изводи, че по-образованите, жените и по-възрастните хора са като цяло по-

позитивно ориентирани към трудовата си дейност. 

Нагласите, убежденията и вярванията в справедливостта са предмет на 

изследване  във втората глава. Отчитайки ограниченията на отделните подходи в 

интерпретацията на справедливостта, авторът избира психологическия с две основни 
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посоки на проучване – основана на  мотива за справедливост и на диспозиционния 

подход. В мащабното по обхват изследване се достига до извода, че хората предпочитат 

и избират да подкрепят личното си вярване в един справедлив свят, отколкото 

вярванията в справедливостта изобщо и тук отново различията се анализират по пол, 

етнос, възраст, личностни черти, което недвусмислено свидетелства за субективността 

в нагласите, убежденията и вярванията в нея. 

Последната трета глава презентира интегрален модел, включващ теоретичните 

основания и емпиричните резултати от изследването на функционалните ценности, 

мотивите за труд и субективното благополучие, през хедонистичната и евдемоничната 

перспективи, с акцент върху същността и компонентите, които ги изграждат. Доказва 

се, че функционалните ценности и вярването в справедливостта съдействат за 

психологичното и субективното благополучие на личността, а личното вярване в 

справедливостта способства за оптималното функциониране на личността. Особено 

ценното в тази глава е, че са очертани и пътищата за бъдещи теоретични и емпирични 

проучвания в посока на ценности, нагласи, справедливост и психично благополучие. 

  

Авторефератът синтезирано, но и изчерпателно представя основните акценти 

на дисертацията, а посочените респектиращи 28 публикации, свързани с 

проблематиката на труда, убедително показват популяризирането му в научните среди 

и тук е мястото да се подчертае необходимостта от издаването на дисертацията като 

монография, тъй като тя би предизвикала интереса на широк кръг от читатели. 

 

3. Становище за значимостта и убедителността на получените резултати, 

интерпретациите и изводите и за характера на научните приноси. 

 Напълно приемам формулираните от проф. д-р Е. Таир научни приноси, като ги 

коментирам по сления начин: 

 І. Теоретични приноси: 

 1.Отлично систематизирани и аналитично представени подходи, свързани с 

нагласите, мотивите, справедливостта, психичното благополучие, с което се 

дообогатява теоретичната база в психологическата литература.  

2. Обобщени и представени резултати от български автори, от автори от ЕС и 

световни изследвания на индивидуалните ценности, които могат да бъдат ориентири за 

българската популация и най-вече за младежите в България. 
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3. Доказана е взаимовръзката между възрастовите особености и съзряването на 

личността за вярванията в справедливостта като предпоставка за адаптацията към 

променящата се социална среда. 

4.Резултатите от проведените изследвания и направените анализи 

недвусмислено налагат необходимостта от перманентни изследвания на ценностите, 

справедливостта, психичното благополучие, което води до развитие на психология на 

труда, организационна психология, психология на личността, на здравето. 

ІІ. Методически приноси: 

1. Адаптирана и апробирана методика с 18 ценности, които са приложими в 

страната. 

2. Обоснован е холистичният подход за измерване на експлицитните и 

имплицитните мотиви към справедливостта от позицията на диспозиционната 

парадигма. 

3. Обоснована е по теоретичен и емпиричен начин необходимостта от създаване 

на програми, модели, свързани с трудовия пазар, като се отчитат възрастовите, 

етническите и образователните различия на ползвателите на тези програми. 

4. Дизайнът и организацията, изпълнението и анализът на емпиричното 

изследване са с висока степен на приложимост, преносимoст в сходни системи. Това 

изследване, адаптирано към нашите условия задава инструменти за измерване на 

справедливостта, сензитивността към справедливост, индивидуалната и общото 

вярване за справедлив свят. 

ІІІ. Практически приноси: 

1.Емпирично конструиран нов интегративен модел за функционалните ценности, 

основан на двете потребности съществуване и развитие, определящ индивидуалното 

поведение. 

2. Обоснована е необходимостта от формиране на нови умения за 

професионална квалификация и реализация, а оттук и за подобряване на качеството на 

живот на хората. 

3. Доказана е ролята на справедливостта като част от ценностната система на 

личността, като предпоставка за трайността в социалните взаимодействия и като цяло – 

за оптимизиране на съществуването и функционирането на човечеството. 

4. Съвременната статистическа обработка на данните, задълбочените анализи – 

количествени и качествени, ясните и конкретни изводи и обобщения, очертаната 

перспектива за бъдещи проучвания позволяват да открием един зрял подход към 
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проблематиката и една широка перспектива за развитие на проф. д-р Ергюл Таир, 

основана на опит, прецизност, експертност. 

 

4. Оценка на качеството на научните трудове, отразяващи изследванията 

по дисертацията.  

 Проф. д-р Ергюл Таир постига заложените цели в дисертационното изследване и 

по недвусмислен начин показва отлични познания в сферата на избраната от нея 

интердисциплинарната проблематика, като впечатляват уменията й за научно-

изследователска работа. Убедено смятам, че идеите в дисертационния труд ще бъдат 

доразвити и в последващи публикации. 

 Дисертацията е безспорно оригинален научен труд с висока степен на 

приложимост, интелигентно поднесена и дава много отговори на въпросите, свързани с 

взаимовръзката между ценности, психично благополучие и справедливост, но по-

ценното е, че отваря и поле за научна дискусия с читателите, което също може да се 

определи като приносен компонент. 

 

5. Мотивирано заключение за присъждане на научната степен „доктор на 

науките“. 

 На основата на гореизложения анализ, предлагам на членовете на научното жури 

да присъдим научната степен „Доктор на науките“ в област на висше образование 3. 

Социални и правни науки, сигурност и отбрана, професионално направление 3.2 

Психология в Института за изследване на населението и човека при БАН на проф. д-р 

Ергюл Таир Реджеб, с тема на дисертацията: „Ценности, справедливост и психично 

благополучие“, като аз давам моя ПОЛОЖИТИЛЕН вот. 

 

 

 

 

02.01.2023г.       Изготвил становище: 

Гр. В.Търново        /проф. дн Кр. Петрова/ 


