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Вх. № ЧР-01-213/30.10.2020 г. 

Р Е Ц Е Н З И Я 

ОТ ПРОФ. Д-Р РУМЯНА БОЖИНОВА,  

Институт за изследване на населението и човека - БАН по материалите, 

представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.2 Психология (Психология 

на личността и трудовото поведение), обн. ДВ бр. 66 от 24.07.2020 г., за 

нуждите на  Института за изследване на населението и човека към 

Българска академия на науките, секция „Психология 
на личността и методология на психологичното измерване“ 

 

 

В горепосочения конкурса участва един кандидат – доктор по 

психология Ергюл Таир Реджеб, доцент в ИИНЧ при БАН, департамент 

„Психология”, секция „Психология на личността и методология на 

психологичното измерване". 

 Ергюл Таир Реджеб работи в ИИНЧ при БАН от 2005 година. Преди 

това е редовен докторант по психология на личността в същия институт и 

секция, като през 2006 година защитава дисертация на тема „Личностни 

особености и възприемане на представяната от медиите реалност”. 

Прекият стаж на кандидатката по месторабота и по темата на конкурса е 

15 години. От 2006 до 2010 тя е научен сътрудник ІІ/І ст., от 2010 до 2012 

е гл. асистент/науч. сътр. І ст., а от 2012 до 2020 е доцент.  

 През последните години доц. Таир участва общо в разработването и 

ръководството на 5 проекта, два от които са с международно участие 

(съвместно с Държавен университет на Параиба, Бразилия и с 

Университет Тилбург, Нидерландия). Тя се отличава и със сериозна 

активност извън непосредствената си научно-изследователска работа. От 

2007 година е системно ангажирана в бакалаварски и магистърски 

програми на СУ “Св. Климент Охридски“ и на БУ „Асен Златаров“ като 

хонорован преподавател по дисциплините: обща, възрастова и 
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педагогическа психология, трудова и организационна психология, 

организационно поведение, индивидуални различия на работното място, 

творчество и иновация в организацията, психология на личността, дизайн 

и методология на организационните и кроскултурни изследвания. Доц. 

Таир е обучител и в национални образователни програми. 

Образователната ѝ дейност включва също ръководство на шест 

докторанти и пост докторанти. Едновременно с това от 2007 година до 

сега тя осъществява сериозна експертна дейност към ФНИ, към различни 

фондации, член е на УС на БАН (от 2017), на НС при ИИНЧ и др. 

 Доц. Таир е представила за рецензиране 38 публикации, от които 1 

научна монография, 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, 4 от публикациите са на английски език, 

19 от всички публикации са самостоятелни и 15 в съавторство, на 9 от тях 

тя е първи автор. 

 В съдържателен план публикациите на доц. Таир са изцяло по 

тематиката на обявения конкурс. Те отразяват изучаването на 

личностнопсихологични проблеми с преобладаващ акцент върху 

трудовото поведение.  

 Представените научни трудове определено характеризират кандидата 

като оригинален изследовател и компетентен учен, с широк кръг интереси 

и значителен обем научна продукция. Тематичната ориентация на 

публикациите на доц. Таир показва ясно изявена последователност и 

целенасоченост в изследователските търсения. Налице е също обвързаност 

на научния с приложния характер на разработваните теми, амбицията да се 

отговори на актуални за науката и социалната практика проблеми. 

Представеният от кандидатката монографичен труд “Личност и трудово 

поведение”, убедително илюстрира всичко това. 



 

3 

 

 Независимо от разнообразието на изследванията, тематично 

трудовете на доц. Таир могат да се разпределят в няколко области: 

 1. Индивидуални и личностни различия в трудовото поведение, 

включваща 13 публикации, между които и монографията „Личност и 

трудово поведение“  (1, 3.2, 4.1, 4.4, 4.8, 4.10, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.20, 

4.31, 4.32). Представените в конкретната област изследвания разкриват 

съществени аспекти на взаимодействието „личност – работа“ в негативен 

и позитивен план. В центъра на вниманието са базисните личностни черти 

от „големите пет“ и „шест“ и емоционалната интелигентност, които 

намират различно отражение в контрапродуктивното трудово поведение, в 

бърнаут синдром, а от друга страна в ангажираността, удовлетвореността 

и афективното благополучие в работата, в спицифичните стилове на 

работа. При това са изведени тенденции с подчертано приложна стойност - 

подобряване на работната среда и индивидуалните и организационни 

постижения, на психичното здраве на индивида. 

 2. Организационен климат и трудово поведение е област отразена в 

седем от приложените публикации (1, 3.2, 4.2, 4.7, 4.13, 4.14, 4.20). Те 

очертават регулативния потенциал на  организационния климат по 

отношение на трудовото поведение на индивида. Изведени са основни 

характеристики на подкрепящия организационен климат по отношение на 

мотива за автономност, на ангажираността и удовлетвореността от 

работата, на екипната работа. В същото време са очертани специфични 

характеристики на организационния климат, които по един или друг начин 

„подхранват“ контрапродуктивното поведение на работното място – 

нарушаване на установения ред, прояви на агресия и други. С определена 

практическа стойност е устаноената значимост на начина на поставяне на 

организационните цели, на даваната обратна връзка, на поощрението и 

подкрепата. 
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 3. Мотиви и нагласи към труда и професионалната реализация са 

представени в единадесет публикации (3.1, 4.5, 4.6, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21, 

4.22, 4.24, 4.25, 4.28). Въз основа на проучвания върху голяма по обем 

извадка (1300 лица) доц. Таир разкрива съществени закономерности в 

конкретната област, свързани с индивидуални особености като възраст, 

пол, образование и етническа принадлежност (българи, турци, роми). От 

социална гледна точка, от гледна точка регулацията на трудовия пазар и 

образователната политика в страната, специален интерес представляват 

установените етнически различия по отношение на мотивите за работа. 

Подобен интерес представляват и изведените специфични профили за 

трудовите качества на отделните етнически групи. С особена значимост се 

открояват също тенденциите за професионалната ориентация на лицата от 

различните етноси към конкретни сектори. Тук трябва да бъдат прибавени 

и емпиричните резултати за тяхната трудовата мобилност, основно 

свързана с професия, образование, готовност за повишаване на 

квалификацията, местоживеене. 

 4. Нагласи и поведение в кризисни ситуации е област, която 

присъства с осем публикации (4.19, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30). 

В тази област са анализирани реално случващи се събития и са разкрити 

емоционалните и поведенческите реакции на личността, по повод на 

политически, икономически и природни катаклизми (внезапни или 

радикални социални и политически промени, безработица, миграция, 

дискриминация, насилие, земетресения и др.). Очертана е тяхната 

личностна значимост и е показана обществената значимост, която те 

придобиват. Част от анализираните събития са повод доц. Таир да 

представи етническото и социалното многообразие в българското 

общество, законодателната рамка и етническата толерантност в бизнес 

среда. Представени са и възможностите за социална интеграция на 
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мигранти и уязвими групи в резултат на разработени добри практики на 

европейско ниво.  

 5. Адаптация и валидизация на инструменти за психологическо 

измерване (1, 2.1, 4.1, 4.5, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.15, 4.16, 4.18, 4.20, 4.23, 

4.29) е област, която също заема значително място в изследователската 

работа на кандидата. В 15 публикации са представени резултати от 

адаптация и валидизация на определени психологически инструменти в 

национален и кроскултурен план, свързани с използването им от доц. Таир 

в конкретни изследвания. Те включват работа върху седем личностни 

въпросника, десет метода за измерване на трудови нагласи и мотиви за 

поведение и два метода, чиято надеждност и валидност е проверена в 

кроскултурен контекст. Отделно доц. Таир разработва инструменти за 

качествени изследвания. Работата в тази област впечатлява с точността и 

прецизността, с която е реализирана и която гарантира приложимостта на 

конкретните инструменти и в бъдещи изследвания. 

 6. Превенция на негативно трудово поведение и стимулиране на 

позитивно трудово поведение е област, в която доц. Таир, опирайки се на 

собствени изследвания и други източници в рамките на 15 публикации (1, 

3.2, 4.4, 4.7, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.19, 4.20, 4.23, 4.33) представя  различни 

стратегии за превенция и преодоляване на негативно трудово поведение. 

Те включват тестове за интегритет, използване на личности черти в 

процеса на подбор, менторски програми и управление на конфликти. В 

същото време, на базата на личностните и организационни особености са 

предложени стратегии за стимулиране изграждането на ресурси, които 

повишават ангажираността, креативността, адаптивността, 

контекстуалното изпълнение на служителите, подобряват трудовата 

ефективност, социалната и психологична среда на организацията. 
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      * 

 Обобщено монографичният труд и другите публикувани изследвания 

в областта, в която доц. Таир кандидатства, се отличават с теоретичен, 

емпиричен и методологичен принос. В тази връзка трябва да се посочи: 1) 

Систематизирането на значимите открития, отнасящи се до връзката 

личност - трудово поведение. Кандидатката демонстрира широка 

осведоменост върху изучавания кръг проблеми, включително върху най-

новите разработки в съответните сфери, което е отразено и във 

формулирането на собствени, подчертано модерни виждания; 2) 

Оригиналните изследователски резултати в конкретната проблемна 

област, предпоставка за нови интерпретации на значимостта на 

личностните и други индивидуални особености (етническа 

принадлежност, образование, пол, местоживеене) относно трудовото 

поведение и неговата ефективност, съобразно спецификата на 

организационната среда; 3) Приложената иновативна стратегия на 

изследване – оптимизиране и последователност в прилагания 

инструментариум при реализираната поредица  проучвания; 4) Приносът 

за приложение на научните постижения в диагностициране на проблеми в 

трудовото поведение, в създаване на подходящи интервенции за решането 

им и за позитивното стимулиране на поведението, както и за подобряване 

на социалната практика. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 Единственият кандидат доцент Ергюл Таир Реджеб в конкурса по 

научна специалност “Психология на личността и трудовото поведение” 

към Института за изследване на населението и човека, Департамент 

„Психология” при БАН е изследовател и преподавател с видимо 

присъствие в областта на психология на личността. Чрез своите 

публикации тя се представя като компетентен и задълбочен 
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професионалист – изследовател с остро социално чувство за актуалността 

на проучваните проблеми, широка литературна осведоменост и 

задълбочен  творчески подход, със сериозно отношение към 

психологичната практиката в областта личност – трудово поведение. 

Обемът на нейната продукция е напълно достатъчен и с определена 

научна стойност. 

 Всичко това ми дава основание с убеденост да гласувам за 

присъждането на Ергюл Таир Реджеб на академичната длъжност 

„професор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.2 Психология и да 

препоръчам на членовете на журито също да подкрепят този избор. 

 

 

29.10.2020 г.    РЕЦЕНЗЕНТ: 

       Проф. д-р Румяна Божинова  


