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РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 

на доц.д-р Ергюл Таир Реджеб 

представени в изпълнение на минималните изисквания на БАН, приети в съответствие с 

чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ, за заемане на академичната длъжност „професор“, които не 

повтарят представените за придобиване на ОНС „доктор“ и академичната длъжност 

„доцент“ 

 

I. МОНОГРАФИЯ 

Таир, Е. (2020). Личност и трудово поведение. Изд. на БАН, „Проф. М. Дринов“, 

294 стр., ISBN 978-619-245-053-3 

Настоящата монография обединява изследвания, осъществени през последните 

няколко години, чиято основна идея е да представят индивидуалните и личностните 

различия в трудовото поведение. Идеята е да се разкрият най-общо аспектите, които лежат 

в основата на индивидуалното поведение, като се обръща внимание най-вече на 

личностните характеристики, наред с възрастта, образованието, трудовият опит и тяхното 

проявление в трудова среда.  

В първа глава се представят някои от подоходите за описание и изследване на 

личността с акцент върху личностните черти, които намират широко приложение при 

подбора, оценката на изпълнението и поведението в труда. Внимание се отделя на 

различните подходи, които се опитват да отговорят на важните въпроси относно 

същността, изграждането и развитието на индивида. Разгледани са най-често използваните 

в съвременната психология модели за личност, които се опитват да представят 

същностните дименсии, определящи поведението на индивида, като се акцентира върху 

личностните черти в модела за „големите пет“ и неговото развитие в модел за измерване 

на шестте личностни черти. Накратко са представени и два инструмента за тяхното 

измерване чрез своите основни твърдения в рамките на кратки форми на въпросници, 

наред с психометричните им показатели в български контекст, за да се демострира 

надеждността на инструментите, които ще се използват за проследяване влиянието на 

личностните черти върху трудовото поведение. Получените резултати са анализирани в 

светлината на наличните изследвания и специфичния културен контекст, с акцент върху 

негативното и позитивното трудово поведение. 

Втора глава развива идеите за трудовото поведение, като разглежда различни 

форми на негативно и позитивно трудово поведение. Първата част е посветена на 

контрапродуктивното поведение в работата. Изведени са същността и различните 

типологии на девиантното поведение, най-общо обособени в две големи форми: 

междуличностна и организационна девиация. Детайлно са анализирани личностните и 

организационните фактори, които съдействат за контрапродуктивното поведение с акцент 
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върху личностните черти от модела на „големите пет“, чертите от „тъмната триада“ и др. 

В анализа място се отделя за различни организационни фактори, като специално внимание 

се отделя на трудовата етика и организацинния климат. Представените са резултати от 

изследване на български служители, които свидетелстват за някои индивидуални и 

личностни различия в контрапродуктивното поведение в работата, наред с ролята на 

организационния климат. Извежда се значимостта на организационните цели и 

изискванията в работата за проявите на контрапродуктивно поведение от страна на 

служителите. Обсъдени са някои възможности за превенция, като менторство, умения за 

разрешаване на конфликти, наред с индивидуално-личностно ориентираните интервенции, 

които могат да съдействат за ограничаване на контрапродуктивното поведение на 

работното място. Във втората част задълбочено се представя бърнаут синдрома, като общ 

конструкт, проследяващ промените в поведението на служителите в резултат на 

неуспешно овладян хроничен стрес на работното място. Изяснява се същността на 

конструкта и многообразието от инструменти за изследване в резултат на повишения 

изследователски интерес през последния половин век. Представят се няколко изследвания 

в български контекст, илюстриращи някои индивидуални и професионални различия в 

бърнаут синдрома. Предложени са различни възможности за превенция и редуциране на 

бърнаут синдрома в личен и организационен план. 

Трета глава разглежда същността на позитивното организационно поведение като 

се фокусира върху ангажираността, психичното здраве и благополучието в работата. В 

първата част се представя същността и различните подходи за изследване на 

ангажираността в резултат на развитието на идеите за психологическото присъствие в 

работата. Специално внимание се обръща на няколко инструмента за измерване на 

ангажираността, предложени от различни изследователски традиции, като се представят 

техните психометрични характеристики в резултат от прилагането им в български 

контекст. Очертават се индивидуалните и най-вече личностните различия в 

ангажираността, които свидетелстват за значимата роля на личностните черти от модела 

на „големите пет“ и личностната черта емоционална интелигентност за ангажираността в 

работата. Във втората част се въвежда идеята за благополучието, като се извежда 

същността на психичното благополучие в работата, измерено чрез афективен и 

когнитивен компонет. Предложени са два различни модела за изследване на 

благополучието в работата, като се представят резултати от използване на модела за 

афективното благополучие в български организационен контекст. Илюстрирани са 

резултатите от различни професионални сфери, които свидетелстват за значими полови и 

личностни различия в позитивните и негативните афекти в работата. Извежда се и 

когнитивният елемент на благополучието, измерван най-често чрез удовлетвореността в 

работата. Личностните черти не са значими детерминанти на цялостната удовлетвореност 

от работато, но имат значимо влияние върху удовлетвореността от съдържанието на 

работата. Представят се резултати за съвместното влияние на личностните и 

организационните фактори върху психичното благополучие в работата. Предлага се модел 

за изследване на психичното здраве, базиран върху идеите за компетентността и 

аспирациите в и извън работата. Анализирани са установените значими полови, 

възрастови и личностни различия в психичното здраве на служители в различни 
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организации. Дискутират се различни програми и обучения, базиращи се на модела за 

подбор, оптимизация и контрол в съчетание с активни стратегии за справяне, които могат 

да повишаване на психичното здраве в работата. 

В настоящия труд са интегрирани различни изследвания, в които основният фокус 

е върху сходствата и личностните различия, проявяващи се трудовото поведение. 

Получените резултати свидетелстват за необходимостта от прилагането на подход за 

индивидуални и личностни различия не само при подбора и адаптацията на служителите, 

но и по отношение на всекидневната им работа в организацията. За съчетаване на 

личностните и организационните фактори, които да позволяват служителите не само да 

работят по трудовите си задачи по начин, по който да се чувстват мотивирани и 

пълноценно ангажирани, но и да изпитват позитивни емоции като доволство и гордост от 

извършеното, за да съхранят своето психично здраве и високи нива на благополучие. 

Налице са множество значими от теоретична и приложна гледна точка резултати, които 

разкриват ролята на демографските фактори, професията, организационния климат, но 

най-вече личностните детерминанти на поведението в труда. Изведени са приложими в 

организационен контекст препоръки за превенция и интервенция на контрапродуктивното 

поведение и бърнаут синдрома, наред с подходи за повишаване на ангажираността и 

благополучието на служителите. Утвърждава се прилагането на позитивната психология в 

труда, като се разкрива потенциала на психологията като наука и нейната приложимост за 

подобряване на индивидуалното благополучие  и организационната ефективност. 

  

II. СТАТИИ И ДОКЛАДИ, ПУБЛИКУВАНИ В НАУЧНИ ИЗДАНИЯ, 

РЕФЕРИРАНИ И ИНДЕКСИРАНИ В СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ БАЗИ 

ДАННИ С НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ  

 

1. Abubakar, A., van de Vijver, F., Alonso-Arbiol, I., He, J., Adams, B., Aldhafri, S., 

Aydinli-Karakulak, A., Arasa, J., Boer, D., Celenk, O., Dimitrova, R., Ferreira, M.K., 

Fischer, R., Mbebeb, F.E., Frías, M.T., Fresno, A., Gillath, O., Harb, C., Handani, P., 

Hapunda, G., Kamble, S., Kosic, M., Looh, J.L., Mazrui, L., Emilio Mendia, R.E., 

Murugami, M., Mason-Li, M., Weny Savitry Pandia, W.S., Perdomo, C., Schachner, M., 

Sim, S., Spencer, R., Suryani, A., Tair, E. (2016). Measurement Invariance of the 

Brief Multidimensional Student’s Life Satisfaction Scale among Adolescents and 

Emerging Adults across 23 Cultural Contexts. Journal of Psychoeducational 

Assessment, vol.34 (1), 28-38. https://doi.org/10.1177/0734282915611284 

Като цяло липсват междукултурни изследвания на инвариантността (the measurement 

invariance) на кратките инструменти за многомерно изследване на удовлетвореността от 

живота на учениците (the Brief Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scales - 

BMSLSS). Настоящата статия оценява тази инвариантността в кроскултурен контекст на 

BMSLSS в проучване с 7 739 млади лица от 23 държави. Осъщественият конфирматорен 

факторен анализ (multi-level confirmatory factor analysis) представя добро съответствие на 

моделите (configural and partial measurement weights invariance models) като при 
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подрастващите, така и при лицата във възникваща зрялост в различните страни. 

Установяват се недостатъчни доказателства за инвариантността на скалата както в 

извадката на подрастващите, така и при тези във възникваща зрялост. Проведеният 

конфирматорен факторен анализ представя конфигурационна инвариантност на 

структурата на ниво държава и индивид. Вътрешната консистентност, оценена чрез алфа и 

омега коефицентите за всяка страна, представят приемливи стойности. Преведеният 

BMSLSS в различни културни контексти демонстрира добри психометрични 

характеристики, сходни до представените в оригиналния вариант, въпреки че 

инвариантността на скалата остава проблематична. Получените резултати показват, че 

BMSLSS е кратък инструмент за оценка на удовлетвореността от живота, която е 

натрупала съществени доказателства за валидността на конструкцията, поради което е 

подходяща за използване в междукултурни проучвания с юноши и лица във възникваща 

зрялост, въпреки че трябва да се извърши оценка на степента на инвариантност, за да се 

гарантира неговата пригодност за сравнения. 

 

2. He, J., van de Vijver, F., Espinosa, A.D., Abubakar, A., Dimitrova, R., Adams, B.G., 

Aydinly, A., Atitsogbe, K., Alonso-Arbiol, I., Bobowik, M., Fisher, R., Jordanov, V., 

Mastrotheodoros, S., Neto, F., Ponizovsky, Y.J., Reb, J., Sim, S., Sovet, L., Stefenel, D., 

Suryani, A.O., Tair, E., Villieux, A. (2015). Socially Desirable Responding: 

Enhancement and denial in 20 Countries. Cross-Cultural Research, September 2014, 

DOI: 10.1177/1069397114552781 

 

Статията изследва психометричните показатели (факторна структура, айтемен анализ 

и др.) и междукултурни вариации в социалната желателност. Извадката обхваща 3471 

студенти от 20 страни, които попълват адаптираната за съответната страна скала на 

Марлоу-Краун. Извежда се двуфакторна структура на инструмента в изследваната 

извадка, в която се разграничават: „подсилване“ (потвърждаваща положителното 

самоописание) и „отричане“ (отхвърляне на отрицателното самоописване). Факторната 

структура е потвърдена в повечето страни, като са налице средно-силни ефекти върху два 

от айтемите във фактор отричане. Въз основа на многостепенния анализ се установява: (а) 

налице са повече междукултурни различия във фактор „отричане“, отколкото 

„подсилване“; (б) жените представят по-високи резултати по фактор „подсилване“, а 

мъжете по фактор „отричане“; в) Индексът за развитие (Human Development Index ), 

отчитащ социално-икономическото развитие на страната, е най-добрият (отрицателен) 

предиктор на фактор „отричане“; (г) и двата фактора -  „подсилване“ и „отричане“ имат 

асоциации с ценностите на национално ниво и склонността на личността да се 

приспособява към тях. В заключение, социалната желателност има позитивно и негативно 

измерение за управление на впечатленията, които се асоциират с характеристики на 

национално ниво, като е по-добре да се интерпретира като усилване на културно 

регулиран отговор. 
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III. СТУДИИ, ПУБЛИКУВАНИ В НЕРЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ С 

НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ В РЕДАКТИРАНИ 

КОЛЕКТИВНИ ТОМОВЕ 

 

1. Tair, E. (2018). Similarities and differences in work motives of Bulgarian employees. 

In: Cogolevic, M., Dimitrijevic, L., Ilieva, S. (Eds.) Raising the level of education 

and employment for the purpose of creating new business opportunities (pp. 168-

194), Silver & Smith Publishers, London UK, ISBN 978-1-9993029-2-4.    

 Студията представя резултати от проучване на мотивите за работа, обхващайки 

различни външни и вътрешни фактори за мотивация. Извадката включва 1307 лица на 

възраст от 16 до 66 години, от които 55% са жени, като 684 души се самоопределят като 

българи, 288 като роми и 335 като български граждани от турски поризход. Резултатите 

свидетелстват за прилики и различия в мотивите за работа на изследваните лица. Въпреки 

че заплатата и интересната работа са най-мотивиращите фактори за всички изследвани 

лица, се установяват статистически значими различия в мотивите в зависимост от 

възрастта, пола, образованието и етническия произход. Различията, основаващи се на 

етническия произход представят изследваните българи в по-голяма степен мотивирани от 

вътрешни фактори (напр. работата като източник на удоволствие, прилагане на 

познанията и уменията, кариерно развитие и др.); ромите по-скоро като мотивирани от 

външни фактори (напр. заплата, условия на труд, взаимоотношения между работещите и 

др.), а лицата с турски етнически произход като мотивирани от вътрешни и външни 

фактори. Различията в зависимост от образованието са близки до установените в 

зависимост от етническия произход, като лицата с висше образование в по-голяма степен 

са мотивирани от вътрешни фактори, докато тези с по-ниско образование – от външни 

мотиви. Интересно е да се посочи, че мотивът да се научат нови знания или умения в 

работата се посочва както от лица с висше образование, така и с тези с по-ниско 

образование. Сходствата в мотивите са налице по отношение на предпочитанията за по-

висока заплата, безопасни условия на труд и др. Установяват се значими различия и в 

зависимост от възрастта, като предпочитанията за интересна работа и кариерно развитие 

са по-характерни за по-младите лица, докато по-възрастните се фокусират върху 

прилагането на уменията, предаването на знания и взаимоотношения с колегите. Накрая, 

налице са и сходства в мотивите на мъжете и жените по отношение на предпочитанията за 

по-висока заплата, кариерно развитие и др., като са налице и различия. Конкретно, мъжете 

в изследването в по-голяма степен се ориентират към външни мотиви (напр. условия на 

труд, взаимоотношения), а жените към вътрешни (напр. удовлетвореност от работата). 

Резултатите представят, че отвъд универсалните мотивиращи фактори като заплата, 

сигурни и безопасни условия на труд, интересна работа и др., са необходими мотивиращи 

програми, които да отчитат различията на служтелите в зависимост от възраст, 

образование и етнически произход. 

 

2. Tair, E. (2017). Organizational climate: Influence on negative and positive 

organizational behavior. In: Ragdovic-Markovic, M., Farooq, M.S., Vujicic, S. 
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(Eds.) Organizational behavior and types of leadership styles and strategies in terms 

of globalization (pp.87-111), Compass Publishing, Newton Abbot, UK. ISBN 978-1-

912009-87-9.    

Студията представя няколко отделни проучвания на организационния климат в 

България, прилагащи многодименсионалния въпросник за изследване на организационния 

климат, наред с кратка скала за оценка на подкрепящ организационен климат. 

Изследванията представят значимото влияние на организационния климат върху 

негативното трудово поведение, измерено чрез контрапродуктивното поведение (КПП) на 

служителите и върху позитивното трудово поведение, измерено чрез психичното 

благополучие (афективно благополучие и ангажираност в работата). В първото изследване 

се представят резултати за влиянието на различните измерения на организационния 

климат върху КПП в извадка от 255 лица, предимно от частни организации. Установява 

се, че някои от аспектите на организационния климат имат значим ефект върху КПП. 

Конкретно, яснотата на организационните цели и формализацията имат ефект върху 

оплакванията на служителите, докато увеличаването на организационните правила и 

процедури водят до изразяване на вербална агресия. Накрая, неяснотата на 

организационните цели и липсата на разбиране от страна на ръководителите влияе върху 

отсъствията и спада в работната продуктивност. В рамките на второто изследване са 

представени резултати за влиянието на подкрепящият организационен климат върху 

ангажираността на служителите в извадка от 498 лица. Установява се значим ефект на 

организационния климат върху ангажираността, измерена чрез енергичност, отдаденост и 

погълнатост в работата. В третото изследване се представят резултати за влиянието на 

подкрепящият организационен климат върху афективното благополучие в работата при 

извадка от 420 служители от публичния сектор. Установява се, че подкрепящият 

организационен климат оказва влияние както върху негативните, така и позитивните 

афекти в работата. Накрая, се дискутират някои ограничения на изследванията и 

възможностите за подобряване на климата в организацията.   

 

IV. СТАТИИ И ДОКЛАДИ, ПУБЛИКУВАНИ В НЕРЕФЕРИРАНИ 

СПИСАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ В 

РЕДАКТИРАНИ КОЛЕКТИВНИ ТОМОВЕ 

 

1. Таир, Е. (2020). Кариерен успех: същност на модела за кариерни ресурси и 

влияние на индивидуалните различия. Сб.доклади от Международна научна 

конференция „Лидерство и развитие на човешките ресурси“, София, 29-30 

ноември, 2019. Унив. Изд. „Св. Кл.Охридски“, 282-288 ISBN 978-954-07-4979-2 

(online) 

 

Целта на настоящото изследване е да изведе ключовите фактори за кариерен успех, 

заложени в модела за кариерни ресурси (Hirschi, 2012), като проследи влиянието на някои 

индивидуални характеристики. Извадката обхваща 156 лица на възраст от 18 до 60 

години, от които 49 мъже и 107 жени с висше образование. Проучването е реализирано с 
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въпросник за кариерни ресурси (CRQ, Hirschi et al., 2017). Получените резултати 

свидетелстват за умело използване на различните кариерни ресурси от изследваните лица, 

като на преден план излизат мотивационните ресурси и тези, свързани с човешкия 

капитал. Налице са значими индивидуални различия, като с нарастване на възрастта и 

трудовия опит се повишават професионалните и кариерните компетенции, знанията за 

пазара на труда и действията за управление на кариерата. 

 

2. Таир, Е. (2020). Влияние на психологическия климат върху възприятията за 

доверие, ангажираност и конфликти в екипа. Сб. доклади от Международна 

научна конференция „Лидерство и развитие на човешките ресурси“, София, 

29-30 ноември, 2019. Унив. Изд. „Св. Кл.Охридски“, 636-643 ISBN 978-954-07-

4979-2 (online) 

 

Налице са редица фактори, които оказват влияние върху възприятията за екипна 

ефективност. Сред значимите фактори, определящи взаимоотношенията и ефективността 

в екипа могат да се изведат доверието, конфликтите и ангажираността със задачите. 

Настоящото изследване проучва влиянието на психологическия климат или възприятията 

на служителите за тяхната работна среда върху доверието в екипа, страха от конфликти и 

ангажираността. Извадката включва 147 лица на възраст от 20 до 50 г., сред които 

преобладават жените и лицата с висше образование. Получените резултати свидетелстват 

за значимо влияние на психологическия климат в организацията върху доверието в екипа, 

страха от конфликти и липсата на ангажираност в екипните задачи. 

 

3. Таир, Е. (2020). Емоционална аз-ефективност, стрес и стретегии за справяне 

със стреса. „Приложна психология и социална практика": международна 

научна конференция-Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 27-44 ISSN/ISBN 

1314-8397 (CD/DVD) 

 

Статията изследва влиянието на личностната черта емоционална интелигентността или 

емоционала Аз-ефективност върху стратегиите за справяне със стреса. Използват се 

адаптираните за български условия кратка форма на въпросника за емоционална Аз-

ефективност (TEIQue, Petrides & Furnham, 2006) въпросник за стратегиите за справяне със 

стреса (COPE 1). Установява се значим ефект на емоционалната Аз-ефективност върху 

стратегиите за справяне със стреса при извадка от 311 изследвани лица. Налице е значимо 

влияние на емоционалната Аз-ефективност както върху емоционално-фокусираните, така 

и активните стратегии за справяне със стреса. Също така, резултатите представят значими 

различия в емоционалната Аз-ефективност и стратегиите за справяне със стреса в 

зависимост от пола на изследваните лица. Въпреки ограниченията на изследването, 

получените резултатите предоставят доказателства за позитивната роля на емоционалната 

Аз-ефективност за оптималното функциониране на личността. 

 

  

4. Таир, Е. (2019). Емоционална аз-ефективност: същност на емоционалната 

интелигентност като личностна черта и влияние върху ангажираността в 

работата и кариерния успех. „Приложна психология и социална практика": 
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международна научна конференция-Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 42-51, 

ISSN/ISBN 1314-8397 (CD/DVD) 

 

Статията представя влиянието на емоционалната интелигентност (ЕИ) като личностна 

черта за ангажираността и субективния кариерен успех. Накратко са представени 

теоретичните подходи към ЕИ с фокус върху подхода за ЕИ като личностна черта. 

Разгледани са асоциациите между ЕИ като личностна черта и ангажираността от една 

страна, и между ЕИ  кариерния успех от друга. Използват се адаптираните за 

български условия кратка форма на въпросника за емоционална Аз-ефективност 

(TEIQue, Petrides & Furnham, 2006) и въпросника за субективен кариерен успех 

(Subjective Career Success Inventory, Shockley et al., 2015), наред с Утрехската скала за 

ангажираност в работата (Utrecht Work Engagement Scale, Schaufeli et al., 2006). Въз 

основа на извадка от 496 изследвани лица (59% жени и 89% с висше образование) се 

установява значим ефект на ЕИ като личноста черта върху ангажираността на 

служителите (R2=.24). Също така, емоционалната Аз-ефективност умерено съдейства 

за ангажираността на служителите (.40) и за възприятията им за субективен кариерен 

успех (.48). Проведеният стъпков регресионен анализ установява по-значим ефект на 

емоционалната Аз-ефективност върху ангажираността в работата (.57), отколкото 

върху кариерния успех (.25), обяснявайки 39% от вариациите. В допълнение се 

разглежда ролята на емоционалната Аз-ефективност като психологически ресурс 

(напр.управление на емоциите, контрол на емоциите и др.) и като социален капитал 

(напр. социално въздействие, емпатия и др.). Накрая, се дискутира ролята на ЕИ като 

личностна черта за ангажираността в работата и кариерния успех с фокус върху 

собствените решения, поддържането на високи стандарти, но постигане на кариерен 

успех и баланс между работа и личен живот. 

 

5. Таир, Е. (2019). Фокус групи с представители на институции, прилагащи 

политики за заетост на младежи в трудоспособна възраст. Население, том 37, 

кн.4, 712-727. ISSN 0205-0717 (print) 2367-9174 (online) 

 

В настоящата статия се представят същността, методологията и участниците във фокус 

групи, проведени с представители на различни институции, отговорни за прилагането на 

политики за заетост по отношение на младежи в трудоспособна възраст. Фокус групите са 

проведи в рамките на проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република 

България“ на ИИНЧ-БАН и целят проверката на различни възможни мерки, ориентирани 

към обучението и развитието на младежите в страната. Накратко са представени 

същността на фокус групите, като предпочитан през последните години метод за 

провеждане на качествени изследвания в социалните науки. Изведени са основните 

тенденции в образованието на младежите във възрастовите групи 15–24 г. и 25–34 г., най-

вече нарастване на лицата с основно или по-ниско образование в първата и на лицата с 

висше образование във втората възрастова група. Представени са основните институции, 

работещи за повишаване на образованието при разглежданите групи млади лица. 

Детайлно се описват проведените в десет области на страната фокус групи, включващи 

164 представители на институции (общински и областни администрации, работодателски 

и синдикални организации, публични и частни образователни институции и др.), 

прилагащи политики за заетост. Очертават се някои силни и слаби страни при 
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използването на фокус групите, като метод за качествени социални изследвания, като цяло 

и конкретно в настоящото изследване. 

 

6. Таир, Е. (2018). Обобщени резултати от проучвания на нагласите и мотивите 

за търсене на работа и възприятията за дискриминация на пазара на труда в 

България. В: Борисова-Маринова, К. и кол. Демографско развитие, работна 

сила и трудови ресурси в България. ИИНЧ-БАН. Мерки за преодоляване на 

демографската криза в Република България, т. 4. (с.178-182 общо 11 с.16, 178-

182; 340-341; 346; 452), С. Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“. ISBN 978-954-

322-964-2(Print); ISBN 978-954-322-965-9 (Online). 

 

Представени са обобщено резултати от проучвания, осъществени през периода 2012-2013 

г. върху представителна за страната извадка от над 1 300 души. Основно са налице 

няколко основни тенденции. Първо, по отношение нагласите към труда може да се 

приеме, че е налице позитивно отношение към работата, като се установяват значими 

индивидуални различия, свързани най-вече с възрастта и образованието. Налице е ясна 

тенденция за повишаване на позитивните нагласи към работата с нарастване на възрастта 

и образователния ценз. Противоположно на традиционното схващане за полово-ролевите 

стереотипи към работата, се установя, че жените имат по-позитивни нагласа към работата 

и  предпочитание към постоянна заетост. Второ, като основни мотиви при търсене на 

работа се открояват доброто заплащане и възможността работата, която се извършва, да 

доставя удоволствие, като първото е по-характерно за лицата с по-ниско образвание, а 

второто – за тези с висше образование. Трето, възприятията относно факторите, поради 

които се отказва работа се определят в значителна степен от възрастта и образованието, 

като повишаването на образователния ценз намалява усещането за дискриминация на 

пазара на труда, свързано с неподходящо образование, напредване на възрастта или 

липсата на подходящи умения. Четвърто, трудовата мобилност или склонността на лицата 

да променят професията си, да учат допълнително, да променят местоживеенето си, за да 

намерят по-добра и заплатена работа, в значителна степен се определя от образованието и 

възрастта. Готовността да се учи допълнително е в най-висока степен характерна за лицата 

с висше образование, за тези от възрастовата група 25-34 г. и др. Получените резултати 

извеждат необходимостта от допълнителни мотивиращи стимули/програми за лицата във 

възрастовите групи 15-24 г. и 45-60 г., за да се включат в програми за 

квалификация/преквалификация, докато по-високо образованите и тези на възраст 25-34 г. 

изискват по-скоро програми, предоставящи възможности за учене и развитие. 

 

7. Таир, Е. (2018). Организационен климат: същност, подходи и влияние върху 

трудовото поведение. “Приложна психология и социална практика": 

международна научна конференция-Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 40-56, 

ISSN/ISBN 1314-8397 (CD/DVD) 

 

Статията представя същността и теоретичните подходи към организационния климат, 

с акцент върху многодименсионалния модел и върху подкрепящия организационен 

климат. Представени са резултати от две изследвания върху ролята на 

организационния климат за трудовото поведение. В първото изследване се използва 

много-дименсионалния модел за измерване на организационния климат и се 
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проследява влиянието му върху мотивацията и контрапродуктивното поведение на 

служителите в извадка от 325 служители. Във второто изследване се представя ролята 

на подкрепящият организационен климат върху ангажираността в работата при 

извадка от 498 служители, от които 62% жени и 87% с висше образование. Налице е 

значим ефект на организационния климат върху негативното или 

контрапродуктивното поведение на служителите и върху позитивното трудово 

поведение (мотивация и ангажираност). Представени са и някои насоки за 

практическата приложимост на резултатите, като по отношение на 

контрапродуктивното поведение се обсъждат интервенции за редуциране на 

оплакванията на служителите, закъсненията или недобросъвестното отношение към 

работните задачи, възможностите за подобряване на комуникацията и подкрепата от 

страна на ръководителите. По отношение на позитивното трудово поведение, се 

дискутират възможностите организационния климат да подобри ангажираността на 

служителите и тяхното психично благополучие. 

 

 

8. Бекир, С., Таир, Е. (2019). The Role of Ego States in Subjective Career Success in 

Different Occupations. Психологични изследвания, 22, 3, 799-814, ISSN 1311-4700 

(Print); ISSN 2367-4563 (Online). 

 

Целта на статията е да представи ролята на его състоянията за субективния кариерен 

успех при 7 различни професионални групи. Изследването се базира на транзакционния 

анализ, който предлага структура на личността с 5 функционални его състояния: 

Критичен родител, Обгрижващ родител, Възрастен, Адаптирано дете и Естествено дете. 

Моделът за субективен карирен успех измерва удовлетвореността от кариерата, 

признанието, кариерното развитие, баланса работа личен живот и автентичността. 

Извадката на изследването включва 882 лица от седем различни професионални групи на 

възраст от 25 до 65 години, 59% от които жени. Приложени са въпросниците за 

функционалните аго състояния (Hay, 1996) и скалата за субективен кариерен успех 

(Shockley et al., 2016). Получените резултати представят че функционалните его състояния 

Възрастен, Адаптирано дете и Обгрижващ родител са значими предиктори на субективния 

кариерен успех. Налице са някои сходства и значими различия в предикторите на 

субективния кариерен успех. Като цяло, его състоянията Естествено дете е предиктор за 

субективния карирен успех еденствено при изследваните лекари, докато его състоянието 

Възрастен е предиктор за инженери и архитекти. Също така, Обгрижващият родител е 

предиктор за медицинските сестри. В допълнение, фактори като трудов опит и позиция в 

организацията оказват значимо влияние върху възприятията за субективен кариерен 

успех. Получените резултати предоставят познание за ролята на личностните 

характеристики, измерени чрез инструментите на транзакционния анализ, в 

организационен контекст. Получените резултати са приложими за целите на подбора и 

планирането на кариерното развитие.  
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9. Бекир, С., Таир, Е. (2018). Въпросници за изследване на его състоянията и 

житейските позиции. Психологични изследвания, том 21, 2, 125-136, ISSN 1311-

4700 (Print); ISSN 2367-4563 (Online). 

 

Два от основните личностни конструкти в теорията на транзакционния анализ са его 

състоянията и житейските позиции. В настоящия доклад ще се представят резултати от 

пилотно изследване с въпросници, измерващи его състоянията и житейските позиции, 

разработени от Джули Хей (Hay, 1996). Извадката включва 187 лица, от които 58 мъже и 

126 жени, предимно с висше образование (85%). Резултатите от проведените анализи 

представят, че психометричните показатели на двата въпросника не са напълно 

удовлетворяващи. Това налага допълнителен контент анализ на айтемите и подобряване 

на факторната им структура, за да отразяват очаквания трикомпонентен модел за его 

състоянията и четири компонентния модел за житейските позиции. 

 

10. Бекир, С., Таир, Е. (2017). Стил на работа при служители в публичния и 

частния сектор. Психологични изследвания, том 20, 1, 95-104. ISSN 1311-4700 

(Print); ISSN 2367-4563 (Online). 

 

Транзакционният анализ е психодинамична теория, която успешно се прилага за оценка и 

развитие на професионалната реализация на личността. Настоящият доклад има за цел да 

установи предпочитаните стилове на работа, съгласно парадигмата на транзакциония 

анализ, при работещи в различна организационна среда. Изследвани са 158 лица, от които 

77 са служители в публичния сектор, 54 в частния сектор и 27 самонаети. Резултатите 

представят значими различия в стила на работа при самонаети лица и служители от 

публичния и частния сектор. Установяват се значими различия в стиловете на работа и в 

зависимост от позицията, трудовия стаж и пола на изследваните лица. 

 

11. Таир, Е., Ценов, М. (2018). Скали за измерване на чувството за себеприемане и 

приемане от другите. Психологични изследвания, том 21, 2, 125-136, ISSN 1311-

4700 (Print); ISSN 2367-4563 (Online). 

 

Настоящият доклад има за цел да представи психометричните показатели на две 

новоконструирани скали, измерващи себеприемането и приемането от другите, които в 

значителна степен могат да определят социалната адаптация или дезадаптацията на 

личността. Първата скала оценява себеприемането или степента, в която личността се 

харесва и приема, а втората – степента на приемане от другите, т.е. доколко ценена и 

уважавана от другите се възприема личността. Скалите са приложени върху извадка от 

393 лица на възраст от 18 до 72 г. (M = 31; SD = 10). Въз основа на проведените анализи се 

установи съществуването на два фактора с висока вътрешна консистентност. Посредством 

корелационен анализ се констатира умерена позитивна връзка между себеприемането и 

приемане от другите, а чрез регресионният анализ се установи, че чувството за личностна 

значимост има умерено влияние върху чувството за общност. В този смисъл 

себеприемането е значимо условие за приемането от другите. Следователно, ако 

личността приема своите позитивни и негативни страни, тя в значителна степен ще бъде 

приета и ценена и от другите. 
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12. Ценов, М., Таир, Е. (2017). Българска адаптация на въпросник за стилове на 

хумор. Психологични изследвания, том 20, 4, 525-533, ISSN 1311-4700 (Print); 

ISSN 2367-4563 (Online). 

 

Настоящата работа има за цел да представи резултатите от адаптацията на въпросник за 

измерване на стиловете на хумор, разработен от Мартин и колеги (Martin et al., 2003). 

Българската адаптация e осъществена върху извадка от 393 лица на възраст от 18 до 72 г. 

(M=31; SD=10), от които 255 жени и 138 мъже. Въз основа на проведения факторен анализ 

се потвърждава оригиналната четирифакторна структура на въпросника, чрез който се 

извеждат два позитивни или адаптивни стила на хумор–Доброжелателен и 

Себеутвърждаващ и два негативни или дезадаптивни – Агресивен и Себеразрушителен. 

Вътрешната консистентност на субскалите, измерени чрез алфа на Кронбах, са напълно 

приемливи и варират от .68 до .75.Налице са някои индивидуални различия в стиловете на 

хумор, като се установява, че мъжете по-често се ангажират в Агресивен стил на хумор, а 

по-младите лица (под 27 г.) използват както Доброжелателен, така и Агресивен стил в 

общуването си с другите. Въпросникът може да се използва като надежден инструмент 

при бъдещи изследвания, за да се задълбочи познанието за хумора и неговите 

емоционални и социални функции. 

 

13. Таир, Е. (2017). Ангажираност в работата - личностни и организационни 

различия. В:  Зиновиева, И., Карабельова, С., Миланов, М. (ред.) 

Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология, Сборник 

научни доклади от международна научна конференция 2-3 юни 2017, Унив. 

Издателство „Св. Климент Охридски“, 571-578. ISBN:978-954-07-4277-9. 

 

Докладът представя различията в ангажираността на служителите в зависимост от някои 

индивидуални и личностни характеристики, като се проследява и ролята на трудовия 

опит, сферата на дейност и психологическия климат в организацията. Извадката включва 

498 лица, от които 186 мъже  и 309 жени (62%), предимно с висше образование (87%). 

Получените резултати свидетелстват за значими различия в ангажираността на 

служителите в зависимост от възрастта, образованието и трудовия опит. Установява се 

значимо влияние на личностните черти съзнателност и доброжелателност върху 

ангажираността. Извежда се ролята на позитивния психологически климат върху 

ангажираността в работата. 

 

14. Таир, Е., Тричков, А. (2017). Организационни и културни различия в 

работната ангажираност. „Приложна психология и социална практика": 

международна научна конференция-Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 36-46, 

SSN/ISBN 1314-8397 (CD/DVD) 

 

Статията представя резултати от проучване на ангажираността в работата в зависимост от 

организационния и културния контекст. Извадката включва 498 лица, от окито 186 мъже и 

309 женти (62%), предимно с висше образование (87%). Резултатите представят значими 

различия в ангажираността в зависимост от трудовия опит и типа организация, като 

служители с опит над 20 години и от публичния сектор декларират по-висока 

ангажераност в работата. Ролята на културния контекст върху ангажераността е проучена 
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във финансова организация с офиси в София, Манила и Банкок. Резултатите 

свидетелстват за по-ниска ангажераност, измерена чрез енергичност, отдаденост и 

погълнатост в работата при българските служители в сравнение с тези от Филипините. 

Разгледани са някои ограничения на изследването и възможности за повишаване на 

ангажираността в работата. 

  

15.  Таир, Е., Бекир, С. (2016). Бърнаут при служители в публичния сектор. В: С. 

Илиева и др. (ред.), Лидерство и организационно развитие. Унив. издателство 

„Св. Климент Охридски“, 2016, 1273-1280. ISBN 978-954-07-4120-8 

 

Изследователският интерес към здравето и психичното благополучие в организацията 

стимулират разработването както на нови теоретични подходи, така и различни 

изследователски методи. Настоящият доклад представя резултати от проучване на 

бърнаут синдрома при служители в публичния сектор (учители, социални работници, 

служители в администрация и др.). За целта се използва Копенхагенският въпросник за 

бърнаут, в който се извеждат три субскали - лично изтощение, изтощение от работа и 

бърнаут, свързан с клиенти. Извадката обхваща 454 лица на възраст между 22 и 67 г., от 

които 123 мъже и 331 жени от цялата страна. Получените резултати представят, че при 

служителите в публичния сектор най-високи са оценките за лично изтощение, последвани 

от работно изтощение и бърнаут, свързан с клиенти. Установяват се статистически 

значими различия, като учителите декларират най-високи резултати и по трите измервани 

субскали. Налице са някои значими полови и образователни различия в бърнаут синдрома. 

16. Таир, Е., Цамбова, Е., Христов, Х. (2016). Неформални отношения и 

ангажираност в работата. В: С. Илиева и др. (ред.), Лидерство и 

организационно развитие. Унив. издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, 

320-327. ISBN 978-954-07-4120-8 

 

Неформалните отношения в работна среда са обект на изследователски интерес през 

последните години, поради наличието им на всички организационни равнище и 

влиянието, което оказват върху създаването или промяната на организационната култура, 

ефективността, креативността и ангажираността на служителите. Неформалните 

отношенията в настоящата работа се изследват чрез приятелството и нагласите към 

романтични отношения на работното място, както и връзките им с ангажираността в 

работата. Извадката включва 311 лица на възраст между 20 и 51 г., от които 128 мъже и 

183 жени. Резултатите представят, че романтичните отношения нямат връзка, докато 

приятелството има значимо влияние върху ангажираността в работата. 

 

17. Таир, Е., Попова, К. (2016). Индивидуални и етнически различия в нагласите 

към работата. В: С. Илиева (ред.), Лидерство и организационно развитие. 

Унив. издателство „Св. Климент Охридски“. Китен 2015, 679-686 ISBN 978-

954-07-4120-8 

 

Докладът проследява нагласата към работата разбирана като включеност в труда, както и 

предпочитанията към постоянна работа, приемането на социални помощи и др. Извадката 
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включва 1307 лица на възраст от 16 до 66г., от които 55% жени. Самоопределилите се като 

българи са 684 лица, роми - 288 лица и 335 като турци. Получените резултати 

свидетелстват за значими различия в нагласите към работата в зависимост от 

индивидуални характеристики като пол, възраст и образование. Налице са и някои 

етнически различия в отношението към работата, типа заетост, която се предпочита, както 

и склонността за използване на социални помощи при безработица. 

18. Таир, Е. (2016). Очаквания за професионална реализация при представители 

на различни етнически групи в България. В: С. Илиева (ред.), Лидерство и 

организационно развитие. Унив. издателство „Св. Климент Охридски“. 2015, 

670-678. ISBN 978-954-07-4120-8 

 

Докладът проследява очакванията за професионална реализация при представители на 

трите големи етнически групи в България – българи, турци и роми. Извадката включва 

1307 лица на възраст от 16 до 66г., от които 55% жени. По етнически признак 684 лица се 

самоопределят като българи, 288 – роми и 335 като турци. Резултатите очертават значими 

етнически различия при настоящата и очакваната професионална реализация на лицата, 

като се оформят някои етно-специфични ниши на трудова реализация при отделните 

групи. 

 

 

19. Tаир, E. (2016). Migrants Inclusion Strategies: Transferring good practices in 

project MiStra. International Networking Conference “Emigration and 

Immigration on the Balkans in the focus of Political Psychology, 30 October – 1 

November 2015, Sofia. Психологични изследвания, том 19 (2), 83-91. ISSN 1311-

4700 (Print); ISSN 2367-4563 (Online). 

 

Докладът прeдставя част от добрите практики, разработени в продължение на седем 

години обмен между различни институции на европейско ниво, фокусирани въху 

социалното включване и интеграцията на мигранти и други уязвими групи. Настоящите 

практики са част от прилагането на проект МИСтра, разработен в рамките на Програмата 

за учене през целия живот през последните няколко години. Проектът обединява усилията 

на политици, представители на местната власт и заинтересовани страни от публичния и 

частния сектор в дейности, насочени към интеграционните политики и целевите 

интервенции по отношение на обучение, пазар на труда, културно посредничество и др., 

определени като добри практики на европейско равнище за социално включване на 

имигранти, роми или други уязвими групи. Целта на МИСтра е да се пренесат модели и 

елементи от добри практики от градовете Дъблин, Берлин, Виена и Болоня към четири 

целеви града Таранто, Бургас, Прага и Будапеща. 

 

20. Таир, Е., Петкова, Т., Велинов, K. (2016). Individual and organizational 

differences in counter-productive behaviour. In: Karavidic, S., Ilieva, S., M., 

Karavidic (eds.) Proceedings of the Fifth International Conference “Employment, 
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Education and Entrepreneurship”, vol. Achieving Excellence in Education, 

Employment and Human Resource Management, (pp.192-208). October 27th-29th 

2016, Belgrade, Serbia. ISBN 978-1-5323-2195-5 

Материалът представя две изследвания върху контрапродуктивното трудово поведение 

(КПП), описвано като съзнателни намерения за нанасяне на вреда на организацията като 

цяло и/или нейните членове. Първото изследване с извадка от 255 служители от различни 

организации се фокусира върху влиянието на различни индивидуални (възраст, пол, 

образование и др.) и организационни (климат, тип, размер и др.) фактори върху КПП в 

труда. Второто изследване с извадка от 73 служители на възраст от 25 до 55 години 

проследява индивидуалните и личностните различия в КПП. Получените резултати 

представят значими индивидуални различия в КПП, като мъжете в по-голяма степен от 

жените използват почти всички типове КПП (саботаж, нанасяне на вреда, вербална 

агресия и др.). Налице са значими възрастови различия, като лицата на възраст 30-39 

години в първото и на 30-55 години във второто споделят по-голяма готовност за 

нарушаване на организационните правила. Сред личностните черти като значим 

предиктор се установява интровертността, особено по отношение на вербалната агресия и 

антисоциалното поведение. Налице са значими влияние на организационните фактори, 

като най-вече организационният климат има ефект върху проявите на КПП. Конкретно, 

яснотата на организационните цели и формализацията влияят върху оплакванията на 

служителите, докато повишаването на изискванията към служителите има значим ефект 

върху използването на агресивен език. Накрая, по-слаб, но значим ефект се установява по 

отношение на оттеглянето, като неяснотата на организационните цели и липсата на 

разбиране от страна на ръководителите е предпоставка за прояви като закъснения или 

отсъствия от работа. 

21. Таир, E.  (2015). Work attitudes of Bulgarian employees: Ethnic and educational 

differences. Proceedings of the Fourth International Conference “Employment, 

Education and Entrepreneurship”, vol. Creative Education for Employment Growth, 

Faculty of Business and Entrepreneurship, (pp.38-46). October 14th-16th 2015, 

Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-6069-114-1 (FBEE) ISBN 978-86-6069-7658-6 (BCG)   

Статията представя резултати от изследване върху мотивите за работа, измерени като 

включеност в работата, предпочитания за типа работа, отношение към безработицата и др. 

Извадката е представителна за страната и включва 1307 лица на възраст от 16 до 66 

години, от които 55% са жени, а 684 лица се самоопределят като българи, 288 като роми и 

335 като български граждани с турски етнически произход. Получените резултати 

представят статистически значими различия в мотивите в зависимост от образованието, 

като лицата с по-високо образование декларират по-висока включеност в труда. Налице са 

различия в мотивите в зависимост от етническия произход на лицата, най-вече по 

отношение на типа заетост и приемането на обезщетения за безработица. Получените 

резултати са обсъдени в рамките на актуалната ситуация на пазара на труда и 

необходимостта програмите за заетост да отчитат някои индивидуални и етнически 

различия. 
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22. Таир, Е. (2015). Професионална реализация и готовност за промяна и развитие 

при представители на различни етнически групи в България. В: И. Асенова и 

др. (ред.), Трета научна конференция с международно участие „Психологията 

– традиции и перспективи“. ЮЗУ “Н.Рилски“, том 2, 68-74. 

Докладът проследява професионална реализация и готовността за промяна и развитие при 

представители на трите големи етнически групи в България – българи, турци и роми. 

Извадката включва 1307 лица на възраст от 16 до 66 г., от които 55% жени. По етнически 

признак 684 лица се самоопределят като българи, 288 – роми и 335 като турци. 

Резултатите очертават значими етнически различия при настоящата професионална 

реализация на лицата, като се оформят някои етно-специфични ниши на трудова 

реализация при отделните групи. Налице са значими етнически различия в готовността за 

промяна и развитие. Най-голяма склонност за промяна на професията и стажуване/ 

чиракуване декларират ромите, а най-малка – турците. Българите декларират най-голяма 

готовност за повишаване на образованието, както и умерена готовност за промяна на 

професията или временно стажуване, за да намерят по-добра работа и да се реализират по-

успешно на пазара на труда. 

23. Бакалова, Д., Таир, Е. (2014). Предизвикателства и перспективи пред 

назначаването и професионалната реализация на представителите на 

малцинствата в България. В: Найденова, П. и др. (ред.), „Демографската 

ситуация и развитието на България“, форум 26-27 февруари 2014, ИИНЧ-

БАН, Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, 2014, 285-297. ISBN 978-954-322-793-8 

 

Настоящият материал представя качествени данни от 13 фокус групи с представители на 

българския, турския и ромския етнос, проведени в 10 населени места в периода май-

ноември 2012 година. Изведени са категории причини за неназначаване на работа, като 

данните са анализирани в зависимост от етническата принадлежност и типа населено 

място (столица, голям град, малък град/село). Етническата (вкл. религиозната) 

принадлежност се явява водеща причина за ненаемането на етнически турци и 

собственото обяснение на ромите за неназначаването им. Ненаемането на ромите се 

приписва предимно на недобросъвестното им отношение към работата. Въз основа на 

изведените причини и анализа са предложени етно-специфични насоки за стимулиране на 

заетостта. 

 

24. Таир, Е. (2014). Трансфер на добри практики за интеграция: Проектът 

МИСтра в Бургас. Сборник научни доклади от VІІ национален конгрес по 

психология, С. 31.10-2-11.2014, 711-723. ISBN 978-954-91472-9-2(print). 

 

Докладът проследява прилагането на интеграционен проект по Програмата за учене през 

целия живот през последните 2 г. в гр. Бургас. Целта на проекта е да се ангажират 

политици, представители на местната власт и заинтересовани страни от публичния и 

частния сектор в дейности, насочени към интеграционните политики и целевите 

интервенции (като напр. подкрепа за обучение, включване в пазара на труда, културно 

посредничество, жилищна политика и т.н.), определени като добри практики на 
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европейско равнище за социално включване на имигранти, роми или други уязвими групи. 

Целта на МИСтра е да се пренесат модели и елементи от добри практики от градовете 

Дъблин, Берлин, Виена и Болоня към четири целеви града Таранто, Бургас, Прага и 

Будапеща. 

 

25. Таир, Е. (2014). Възприятия за дискриминация на пазара на труда при 

представители на различни етнически и възрастови групи в България. 

Сборник научни доклади от VІІ-я национален конгрес по психология, С. 31.10-2-

11.2014, 852-863. ISBN 978-954-91472-9-2(print). 

 

Докладът проследява различия във възприятията за дискриминация на пазара на труда 

(отказ за наемане на работа) при представители на различни етнически и възрастови 

групи. Изследвани са 697 лица на възраст от 18 до 66 г. от цялата страна, от които 393 се 

самоопределили като българи, 161 като роми и 143 като турци. Резултатите представят 

прилики и някои значими различия във възприятията на представителите на трите 

етнически групи в страна относно характеристиките, които са били определящи за отказа 

за назначаване им на работа. В същото време се констатират и някои възрастовите и 

образователни различия във възприятията на характеристиките, определящи отказа за 

наемане на работа. 

 

26. Божинова, Р., Таир, Е. (2014). Плакатният израз на протестите в критична 

политическа ситуация. Психологични изследвания, кн. 2, 213-223. ISSN 1311-

4700 (Print); ISSN 2367-4563 (Online). 

 

Настоящата работа отразява изследване на масовата психика в критична политическа 

ситуация на базата на 100 от показваните плакати и проследяване на емоционалните 

състояния на участници в протестните шествия през 2013 – 2014 г. Доказа се, че плакатът 

е съществен атрибут на съвременния социален протест. Той отразява достатъчно точно 

нагласите на протестиращите. Силата на неговото въздействие в голяма степен се дължи 

на емоцията, която той като визуален изказ носи и която е в синхрон  с ентусиазма и 

решителността на протестиращите, както и с изпитвания от тях гняв и чувство на 

справедливост. 

 

27. Таир, Е., Божинова, Р. (2014). Масови психологични реакции, провокирани от 

актуално земетресение и по информационен път. Психологични изследвания, 

кн.2, 240-245. ISSN 1311-4700 (Print); ISSN 2367-4563 (Online) 

 

Настоящата работа осъществява сравнителен анализ на масовата психологична реакция в 

отговор на медийна информация за земетресения в сравнение с психологичната реакция 

към реално случило се земетресение. За целта се използват резултатите от 

експериментално изследване, в което на 265 лица на възраст от 16 до  31г. се предоставя 

медиен текст за земетресенията в България през последните години и масовите 

психологични реакции, описани след земетресението в Свищов през 1977г. Проведеният 

сравнителен анализ на реакциите на лицата представя едни и същи тенденции, които са 

сходни, съизмерими както по вид, така и по величина на изразеност като масова реакция 
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28. Таир, Е., Риза, Е., Недева, В., Попова, К. (2013). Образът за eтническия „друг” 

в работна среда: Взаимни оценки за трудовите качества на българи, турци и 

роми. Психологични изследвания, кн.2, 2013, 193-202. ISSN 1311-4700 (Print); 

ISSN 2367-4563 (Online). 

 

Настоящото изследване има за цел да установи различията в оценките на трите основни 

етнически групи в България по базови качества, характеризиращи отношението към труда 

и изпълнението на служебните задължения. Резултатите представят, че са налице 

специфични профили за трудовите качества на трите групи, като най-позитивни са 

оценките за собствения етнос на турците, а най-негативни, с малки изключения – на 

българите. Етническата принадлежност оказва съществено влияние върху оценките за 

качествата, особено при малцинствата. Най-консенсусно трите групи оценяват трудовите 

качества на българите, по-разнородно качествата на лицата с турски произход, докато 

качествата на ромите са оценени най-негативно от представителите на другите две групи.  

 

29. Риза, Е., Бакалова, Д., Таир, Е., Матеева, Н. (2013). Предизвикателства пред 

работата в етнически разнородна среда: Качествен анализ на представите на 

българи, турци и роми. Психологични изследвания, кн.2, 2013, 227-235. ISSN 

1311-4700 (Print); ISSN 2367-4563 (Online). 

 

В изследването са изведени и анализирани основните предимства и трудности на работата 

в етнически разнородна среда, заявени по време на фокус групи с представители на 

българския, турския и ромския етнос, които са съществен индикатор за нагласите на 

мнозинството и малцинствата към съвместната работа. Преобладава мнението за 

отсъствие на предимства на работата в етнически смесен екип. Основната трудност в 

работата според българите и турците е етническата нетолерантност и конфликтите, докато 

ромите посочват организационните проблеми, свързани с неравното разпределение на 

задачите и заплащането.  

30. Таир, Е., Риза, Е., Недева, В. (2012). Етническата толерантност в бизнес среда – 

българи, роми и турци на пазара на труда. „Приложна психология и социална 

практика": международна научна конференция-Варна, ВСУ "Черноризец 

Храбър", 98-108. ISSN/ISBN 1314-8397 (CD/DVD) 

 

Настоящата статия акцентира върху актуалността и важността на проблема за етническата 

толерантност в бизнес среда. Цитирани са резултати от български и европейски 

изследвания относно факторите, допринасящи за дискриминация на работното място. 

Сред тях като най-съществен, наред с възрастта и уврежданията, се откроява етническия 

произход на кандидатите за работа. Това обуславя необходимостта от задълбочен анализ 

на отношението на различните участници в процеса на търсене на работа към 

многообразието на пазара на труда. Представена е теоретичната обосновка, методологията 

и очакваните резултати от планирано представително за България проучване на нагласите 

към труда и професионалната реализация при представители на трите основни етнически 

групи в страната-българи, турци и роми.  
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31. Таир, Е. (2012). Индивидуални и личностни въздействия върху субективното 

усещане за благополучие. Психологични изследвания, кн.1, 2012, 87-108. ISSN 

1311-4700 (Print); ISSN 2367-4563 (Online). 

 

Субективното усещане за благополучие е сред най-изследваните теми през последните 

години в психологията. Налице са две основни перспективи в проучванията като акцентът 

в настоящата работа е върху хедонистичната традиция. Проследени са множество 

изследвания в литературата, които анализират влиянието на редица индивидуални и 

личностни фактори върху субективното усещане за благополучие. Представени са и 

резултатите от собствено изследване върху 367 лица на възраст от 22 до 67 г., в което се 

проучват въздействията на личностните черти от „големите пет” върху афективния и 

когнитивния компонент на субективното усещане за благополучие.  

 

32. Таир, Е. (2012). Личностни и професионални различия в психичното здраве. 

Сборник по клинична и консултативна психология (ред. В. Матанова). Изд. 

къща СТЕНО, В., 125-131. ISBN 978-954-449-598-5 (print) 

 

Целта на настоящата работа предполага проследяване на различията в психичното здраве 

в зависимост от определени личностни и организационни характеристики. Според 

получените резултати,  личностните черти екстраверсия и емоционална стабилност, 

контролът в работата и подкрепящият организационен климат имат позитивно 

въздействие върху психичното здраве като повишават аспирациите на личността и 

усещането й за лична и професионална компетентност.    

 

33. Таир, Е. (2012). Професионално благополучие на педагогическите кадри като 

възможност за повишаване на качеството на образованието. В: Калоянова, Н. 

(ред.), Педагогическото образование - кариерно развитие и 

конкурентоспособност: сборник доклади от научно-практически форум, 2-3 

ноем. 2012 г., (238-244). Бургас. „Център за психосоциална подкрепа“. ISBN 

978-954-92349-9-2. 

Професионалното благополучие се разглежда като широк конструкт, в който могат да се 

откроят както емоционалните реакции на индивида към работата му, така и 

удовлетвореността от различни нейни характеристики. Представени са резултати от 

изследване на афективното професионално благополучие при 460 служители и 

удовлетвореността от труда при близо 240 учители от цялата страна. Изведени са 

характеристиките, които в най-голяма степен определят аспектите в работата на 

учителите, които водят до неудовлетвореност и липса на мотивация. Предложени са 

възможности за повишаване на удовлетвореността от работата и качеството на 

образованието. 


