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Становище  

От  проф. д-р Йоланда Зографова, член на Научно жури по процедура за придобиване 

на научна степен „доктор на науките“ в област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2 Психология в Институтa за 

изследване на населението и човека при БАН, 

за дисертационен труд на тема „ Ценности, справедливост и психично благополучие“с 

автор проф.д-р Ергюл Таир Реджеб  

 

1. Общо впечатление за дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд със заглавие „Ценности, справедливост и психично 

благополучие“ на проф. д-р Ергюл Таир е посветен на систематичен анализ на едни 

измежду най-сложните в  концептуално и методологично отношение, проблеми в 

психологията.  

   Работата е развита в обем от 317 стр, с цитирани 642 източника (122 на кирилица, 

520 на латиница), които съдържа библиографията. Структурата е строго определена и 

в класически стил от три глави с параграфи и подпараграфи, изводи към всяка една 

глава и  общо заключение. Първата глава обхваща базови и водещи подходи в областта 

на  индивидуалните, културните и трудовите ценности. С детайли и в дълбочина е 

обхванато състоянието на научното познание , както в теоретико концептуален план, 

така и чрез представяне на изследвания – в световната литература и свои собствени. 

Особено място и изследователско внимание е отделено на функционалната теория, 

приложена от дисертанта като модел в собствено изследване на индивидуалните 

ценности.  При другите видове ценности отново са използвани релевантни подходи и 

изследователски модели – при културните – моделите на Шварц и Хофстеде, а 

изследването при трудовите ценности се базира на структурно-съдържателния подход.  

Важен елемент е представянето на кроскултурно изследване при културните ценности 

и сравнителен анализ с оглед и на световните изследвания върху ценностите, както и с 
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такива, провеждани през годините в България. Това е положителен акцент в работата, 

тъй като реализира приемственост както в национален, така и в международен 

контекст. Трудовите ценности и мотиви са обхванати и в междуетническо сравнително 

изследване на три основни етноса у нас – българи, турци и роми.  Отново в сравнителен 

кроскултурен и етнически план са представени данни от изследване на 

функционалните ценности и задълбочен анализ, включващ и фактори на 

образованието и възрастта. Изследователската работа в тази част е отворена към 

продължаващи и бъдещи търсения. Втората глава на дисертацията е посветена на идеи 

и изследвания в сферата на убежденията и вярата в справедливост. Споделени са 

интересни резултати относно нагласите сред етническите групи у нас спрямо труда и 

трудовите качества. Убеждения и вяра в справедлив свят се анализират отново през 

различни срезове на полови, възрастови и етнически различия като са уловени и някои 

тънки различия между общото убеждение в справедлив свят и вярата в справедливост 

на личностно ниво. Така се очертава именно психологическата перспектива, за разлика 

от философска, от социологическа перспектива спрямо същия обект на изследване. 

През намирането на редица значими взаимовръзки с личностни конструкти плавно се 

прави мост към следващата трета глава, посветена на психичното благополучие и 

ролята на ценности и вяра в справедливост върху него. Детайлно са представени 

основните подходи хедонистичен и евдемоничен,  и чрез собствени проучвания се 

обрисува убедително предиктивната роля на ценности и вяра в справедливост спрямо 

психичното и субективно благополучие. Анализите в тази част представят разгъната 

картина от индикатори на благополучието, повлиявани специфично от предикторите и 

в известни значими различия между изследваните групи.  

2. Значимост и убедителност на получените резултати, интерпретациите и характер на 

научните приноси 

 

Значимостта на изследванията, на получените резултати и направените изводи, 

както и прилагането на нови модели, насоките към практически препоръки относно 

въвеждане на различни програми при различни социални и етнически групи, доказва 
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стойностната работа по дисертацията. Авторефератът отразява напълно съдържанието 

на труда. Текстът показва една много висока компетентност както в литературата, така 

и по отношение на реалните анализираните феномени  Представените научни приноси 

са изведени пряко от реалните постижения в дисертационния труд. Трябва още да се 

подчертае, че проф. Таир съчетава иновативно изследователската си работа, вкл. и в 

настоящия труд главно в две основни области – психология на личността и трудова 

психология.  

3. Оценка на качеството на научните трудове, отразяващи изследванията по 

дисертацията 

Публикациите в областта на дисертационната тематика са 28 бр., като 8 от тях 

са в индексирани и реферирани научни списания, което показва както системната 

професионална научна работа на кандидата в представяната проблематика, но и 

високо ниво на публикуваните статии. В тази връзка индивидуалните  наукометрични 

показатели, определени в съответствие със ЗРАСРБ  и Правилника за приложението му 

са а изпълнени.  

4. Заключение 

В заключение, на базата на качествата на дисертационния труд, доказаните 

научни приноси и изискваните показатели, убедено предлагам на уважаемото Научно 

жури да присъди академичната степен „доктор на науките“ на проф. д-р Ергюл Реджеб 

Таир. 

 

       Подпис: 

Дата                    Проф. д-р Йоланда Зографова 

3.01.2023г. 


