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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

От проф. д.пс.н. Снежана Евлогиева Илиева, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, Катедра 

„Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“ 

Относно конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ за нуждите на 

ИИНЧ-БАН, департамент Психология, обявен в бр. 66 на Държавен вестник от 

24.07.2020 г. по професионално направление 3.2.  Психология /Психология на 

личността и трудово поведение/ 

 

 

1.  Информация за кандидата за професор 

В обявения конкурс участва един кандидат – доц. д-р Ергюл Таир. Тя е 

завършила психология в СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по психология e от 2006 

г., а доцент по Психология на личността - от 2012 г. В настоящия момент е ръководител 

секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване“, 

департамент „Психология“ към ИИНЧ-БАН и член на Управителния съвет на БАН. 

Доц. д-р Ергюл Таир участва в ред международни и национални изследователски и 

научни проекти. Научната ѝ кариера е последователна и се развива главно в две 

основни направления, които са свързани помежду си, а именно психология на 

личността и трудова психология. Именно в тези области са и публикациите, с които 

Ергюл Таир кандидатства за заемане на академичната длъжност „професор“. 

2. Обща оценка на представените публикации 

Представените публикации за участие в конкурса са 38, от които 1 научна 

монография с обeм от 294 страници, 2 колективни научни статии, реферирани в 

световни бази данни (WoS, Scopus), 2 самостоятелни студии и 33 научни статии, 

публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране и в редактирани 

колективни томове.  Приложени са 24 цитирания на трудове на доц. Таир в публикации 

на английски език в реферирани издания, 15 цитирания в монографии и колективни 

томове с научно рецензиране и 13 цитирания в нереферирани списания и 

дисертационни трудове.  



Справката за количествените показатели, с които доц. д-р Ергюл Таир участва в 

конкурса, дава основание да се твърди, че напълно са покрити изискванията за заемане 

на академичната длъжност професор. Налице е монография, количествените критерии 

по отношение на статии и доклади съществено надвишават изисквания брой точки, като 

това се отнася и до цитиранията и до останалите количествени показатели. 

В съдържателно отношение доц. д-р Ергюл Таир кандидатства в конкурса с 

публикации, които са в няколко основни сфери: личностни характеристики и тяхната 

детерминираща роля по отношение на поведението в труда; нагласи и мотиви на 

личността за работа, в това число етнически, демографски и личностни различия; 

емоционална интелигентност и емоционална Аз-ефективност; професионално 

благополучие и бърнаут; ангажираност в работата; организационен климат; кариерно 

развитие и професионална реализация. Прегледът на ключовите понятия позволява да се 

заключи, че научните интереси на доц. д-р Ергюл Таир обхващат различни аспекти на 

поведението на личността и  позволяват да се установят детерминантите и различията в 

трудовото поведение. Публикациите са структурирани съобразно всички научни 

изисквания и включват собствени изследвания по посочените проблеми. 

В монографията „Личност и трудово поведение“ са представени резултатите от 

множество авторски изследвания на доц. Таир, които установяват влиянието на 

личностните черти върху негативните и позитивните страни на поведението в работата. 

Негативното трудово поведение се изследва чрез контрапродуктивното поведение и 

бърнаута, а позитивното – чрез ангажираността, благополучието и психичното здраве на 

личността. Очертано е състоянието на разглежданите проблеми, в това число са посочени 

множество метаанализи, като това създава предпоставки да се видят приносите и да се 

установи с какво настоящата монография излиза извън вече познатото и установеното. 

Теоретичните обзори в монографията се базират на впечатляващ брой източници /705 

предимно от англоезичната литература/, като това отразява не само доброто познаване 

на съвременните тенденции в посочените изследователски области, но и умението да се 

извлече и обобщи същественото от тях. Сам по себе фактът, че е прегледана, цитирана и 

обобщена огромна по обем литература, е показателен за изследователските търсения, 

систематичност и добросъвестност на автора. 

Използвана е съвкупност от методи, значителна част от които са адаптирани от 

автора, установена е факторната им структура и е проверена тяхната надеждност.  Тези 

методи могат да бъдат използвани и от други автори и допринасят за методологичното 

обогатяване на психологията. Резултатите са интерпретирани в контекста на 



съществуващите изследвания, но от тях ясно се очертават същинските приноси и 

постижения на автора. Налице са множество значими от теоретична и приложна гледна 

точка резултати, които разкриват както личностните детерминанти на поведението в 

труда, така и на ред различия, обусловени от демографски фактори, професия, 

организационни характеристики. Сред най-ценните приноси на настоящата монография 

е прилагането на един и същи подход за изследване на личностните характеристики, 

съответно по модела на „големите пет“ и по модела на шестте личностни 

характеристики, към негативното и позитивното трудово поведение. При изследване на 

контрапродуктивното поведение се установяват както неговите прояви, така и ролята на 

организационния климат като ключова организационна характеристика, която 

ограничава или „благоприятства“ различни контрапродуктивни прояви на личността. 

Освен личностните детерминанти на такова поведение, тук се отчитат и 

организационните  му детерминанти, като това допринася за изясняване на дебата 

относно детерминиращата роля на личността и ситуацията върху поведението в работата. 

При изследване на бърнаут синдрома е направен теоретичен обзор, фокусиран към 

различията  в него, които са както личностни, така и професионални. Тук също са 

използвани различни методи, които отразяват различните концепции относно природата, 

проявите и компонентите на бърнаута, като това позволява да се прави сравнение между 

тях и се открои доколко личностните черти са предикативни по отношение на всяка 

изследвана зависима променлива. Изведени са значими от теоретична и приложна гледна 

точка резултати относно бърнаута, установени са различия и взаимозависимости, които 

се отнасят както до професионални групи, които традиционно страдат от бърнаут 

синдрома, в случая  учителите,  така и  до представители на други професии и сфери на 

дейност, което позволява да се установи силата на индивидуалните различия.  

„Оптимистичната“ страна на поведението в труда намира израз в анализа на най-

често изследваните в контекста на позитивното поведение променливи, в случая 

ангажираността и благополучието на личността на работното място, както и се отчитат 

удовлетвореността от работата и психичното здраве на личността. Т.нар. позитивна 

психология в труда доминира изследванията от началото на 21 век, утвърдила се и 

безспорно изследванията на ангажираността и благополучието са водещи, като тази  

тенденция се следва и в настоящето изследване. Тук отново се използват съвкупност от 

методи, които са адаптирани от автора или с негово активно участие. Трудно е да се 

поддържа основната линия на анализ и последователността при наличието на 

богатството на методи, приложени тук, както и при различните извадки, но това е 



постигнато. Представени са множество данни от собствени изследвания, които дават 

различни аспекти на ангажираността и благополучието, в това число влиянието на 

културни, професионални, междуличностни, организационни фактори и разбира се, 

влиянието на личностните характеристики. По този начин е възможно не само да се 

установи кои личностни черти предсказват различни аспекти на трудовото поведение, но 

също така да се има предвид, че върху ангажираността и благополучието влияят и ред 

други променливи и съществуват различия в зависимост от демографските фактори, 

професията, организацията 

Получените резултати допринасят за изясняване на същността, детерминантите и 

различията в контрапродуктивното поведение, бърнаут синдрома, ангажираността и 

благополучието на работното място. Направени са издържани и приложими в 

организационен контекст препоръки за превенция и интервенция на 

контрапродуктивното поведение и бърнаута и подходи за подобряване и повишаване на 

ангажираността и благополучието на личността в труда. Установените закономерности 

могат да бъдат приложени в процеса на подбор, при кариерното развитие, при формиране 

на организационни стратегии за ангажираност на служителите. Монографията 

допринася съществено за утвърждаване  на позитивната психология в труда, следва 

хуманистичната тенденция в трудовата и организационната психология и разкрива 

потенциала на психологията като наука и нейната приложимост за подобряване на 

индивидуалното благополучие  и организационната ефективност. 

В част от студиите и статиите са обобщени изследвания на нагласите и мотивите 

за работа /студия №1; статии № 6, 17, 21/, като са очертани сходствата и различията 

между различни етнически  групи, както и в зависимост от демографските показатели. 

Водещ е интересът на доц. Таир към установяване на нагласите към професионална 

реализация и кариерно развитие, в това число – към изследване на предпоставките и 

факторите за кариерен успех /статии № 1, 8, 18, 22, 33/. Установена е ролята на 

личностните и мотивационните фактори, които определят реализацията и успеха на 

личността в кариерата, както и са проучени и готовността за промяна и придобиване на 

нови професионални компетентности с цел постигане на професионална реализация и 

развитие. 

В голяма част от публикациите доминира проблемът за етническите различия в 

нагласите, мотивите и професионалната реализация, работата в разнообразна етническа 

среда, както и факторите за интеграция на пазара на труда /статии №17, 18, 19, 21, 22, 23, 

24, 25, 28, 29, 30/. Резултатите се базират на големи извадки, което осигурява тяхната 



представителност и достоверност и позволява въз основа на тях да се изведат политики 

и практики за включване и равнопоставеност на пазара на труда. Необходимо е да се 

подчертае, че психологическите изследвания относно дискриминация, равнопоставеност 

и интеграция на пазара на труда на различни групи са слабо развити у нас и това в голяма 

степен допринася за навлизането и утвърждаване на психологията в тази значима 

социална проблематика. 

Влиянието на организационния климат върху поведението на работното място се 

установява, освен в изследванията, представени в монографичния труд, и ред други 

публикации /студия № 2;  статии № 2,7, 13, 20, 32/. Подчертава се ролята на подкрепящия 

организационен климат както за ограничаване на бърнаута и контрапродуктивното 

поведение на служителите, така и за повишаване на тяхната ангажираност и психично 

здраве.  

 Изследвани са факторите, които определят ангажираността в работата, като те 

варират от личностни – чертите от големите пет фактора и емоционалната 

интелигентност до социални и организационни – организационния климат и 

неформалните отношения на работното място /монографията; студия №2; статии № 2, 4, 

8, 13, 14, 16/. 

 Наред с посочените изследвани области трябва да се посочат публикации по 

проблемите на емоционалната интелигентност, стиловете на хумор, стратегиите за 

справяне със стреса, его-състоянията на личността, както и реакциите и поведението на 

личността в критични ситуации.  

3. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

Приносите на доц. д-р Ергюл Таир са многобройни и трудно могат да бъдат описани 

накратко. Представената справка за приносите напълно съответства на съдържанието на 

публикациите. Сред тях държа да изведа и подчертая следните: 

На първо място, използван е единен подход за установяване на индивидуалните и 

личностните различия в трудовото поведение, като той се отнася както до негативните 

прояви на личността в труда, така и до позитивните аспекти и последствия от 

поведението в работата. В рамките на този цялостен подход са приложени два основни 

модела за изследване на личността, които са се утвърдили и са актуални в съвременната 

психология – пет-факторния и шест-факторния модели за личност. Въпреки широката 

им употреба в психологията, липсват еднозначни и общоприети данни за ефекта, който 

личностните характеристики оказват върху поведението на личността в труда. Така с 

резултатите от настоящите изследвания се запълва дефицитът от данни за ефекта на 



личностните различия върху контрапродуктивно поведение, бърнаут, ангажираност в 

работата, благополучие и психично здраве. Установява се също така влиянието на 

емоционалната интелигентност като личностна черта върху ангажираността на 

служителите 

Съществен принос на доц. Таир е адаптирането и валидизирането на множество 

психологически въпросници, като те обхващат повече от измерваните конструкти, 

използвани в проведените изследвания. Подходящите психометрични качества на 

въпросниците ги правят приложими в бъдещи изследвания и допринасят за 

методологията на психологическите изследвания.  

Обобщени са личностните и организационните детерминанти на 

контрапродуктивното поведение на работното място, като до момента като цяло липсват 

такива данни за български служители. Въз основа на установените закономерности са 

изведени препоръки за превенция и ограничаване на контрапродуктивните прояви в 

работата. 

Проучена е ролята на организационния климат като водеща характеристика на 

работната среда за негативното и позитивното поведение в труда. Резултатите разкриват 

значението на подкрепящия организационен климат за повишаване на ангажираността и 

удовлетвореността на служителите и за ограничаване на контрапродуктивното 

поведение.  

Сред значимите оригинални приноси на доц. д-р Ергюл Таир е сравнителният анализ 

на нагласите и мотивите за работа и професионална реализация при основните етнически 

групи  в България – българи, турци и роми. До момента липсват такива сравнителни 

анализи, получените резултати имат научно-приложна значимост и могат да служат за 

формиране на стратегии и политики за трудова заетост и за развитие на професионалните 

компетентности и готовността за повишаване на квалификацията. Изведени са различия 

в нагласите и мотивите за професионални реализация и според пола, възрастта и 

образованието на изследваните лица, като в резултат на това се установяват 

мотивационните профили на различни групи работещи.  

Трудовете на доц. д-р Ергюл Таир допринасят за изясняване на актуални проблеми 

от психология на личността и трудовата психология, като: 

1. Дават доказателства за приложимостта на личностните черти от модела на 

„големите пет“ и „шестте личностни черти“ и по този начин допринасят за 

утвърждаване на диспозиционния подход в психологията. 



2. Подчертават значението на личностните детерминанти за трудовото 

поведение и по-точно, в каква степен личностните характеристики определят 

ангажираност, удовлетвореност, контрапродуктивно поведение, бърнаут и 

психично здраве на работното място. 

3. Отчитат ролята на организационните фактори, най-вече на организационния 

климат, за формирането на позитивно поведение в работата и за ограничаване 

на последствията от негативното поведение. 

4. Допринасят за изясняване на предпоставките и различията в 

контрапродуктивното поведение на работното място, като тези изследвания са 

първи по рода си у нас. 

5. Направен е сравнителен анализ на нагласите и мотивите за професионални 

реализация в зависимост от пола, образованието, възрастта и етническата 

принадлежност на работещите. 

6. Разкриват се нагласите и поведението на личността както в  структурирани 

ситуации в организационен контекст, така и в ред критични ситуации. 

4. Лични впечатления за кандидата 

Имам преки дългогодишни впечатления за доц. д-р Ергюл Таир от времето на 

следването ѝ в специалност „Психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ до момента. Тя 

водеше на хонорар упражненията по трудова психология за студенти в бакалавърска 

степен на специалност „Психология“, както и е титуляр на лекционни курсове в 

магистърските програми „Трудова и организационна психология“ и „Организационна 

психология и кроскултурен мениджмънт“ /на английски език/. Мога категорично да 

твърдя, че Ергюл Таир е не само утвърден изследовател, но и ценен и уважаван от 

студентите и колегите си преподавател. Нейната кариера е последователна и 

закономерна, а научните ѝ трудове се отличават със задълбоченост, прецизност и 

издържаност. Наред с професионалните ѝ компетентности и качества, които са 

безспорно доказуеми чрез нейните публикации, тя има нагласа за сътрудничество в 

процеса на работа, умее да работи в екип, в това число в мултидисциплинарни и 

международни проекти, успешно ръководи и мотивира професионалното развитие на 

дипломанти и докторанти. 

5. Заключение 

Във връзка с направената оценка на публикациите на доц. д-р Ергюл Таир считам,  

че в количествено и в съдържателно отношение те отговарят и по редица показатели 

надхвърлят изискванията в „Закона за развитие на академичния състав в Р. България“, 



Правилника за неговото прилагане, минималните изисквания на БАН и на ИИНЧ-БАН. 

Това ми дава основание да предложа на уважаваното научни жури да подкрепи избора 

на доц. д-р Ергюл Таир за академичната длъжност „професор“ в департамент Психология 

на ИИНЧ – БАН. 

02.11.2020 г. 

гр. София    Подпис:  

      /проф. д.пс.н. Снежана Илиева/ 


