
Вх. № ЧР-01-212/27.10.2020 г. 

С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. Антоанета Христова 

ИИНЧ - БАН 

член на академично жури 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“, съгласно заповед РД-6-420/11.09.2020 г. на Директора на Института за 

изследване на населението и човека 

1. Представяне на кандидата 

Доц. д-р Ергюл Таир притежава ОНС „доктор“ и заема академичната длъжност 

„доцент“ в Института за изследване на населението и човека – БАН, от 2012 г.  

По настоящем, тя е ръководител секция „Психология на личността и методология 

на психологичното измерване“, департамент „Психология“, където извън 

изследователските си и организационни задачи, ръководи 2ма сътрудници по 

постдокорантски програми и 3ма докторанти, от които 2ма защитили успешно. 

Хоноруван преподавател е в СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, 

специалност Психология в магистърски програми по трудова и организационна 

психология, организационно поведение и управление на организацията, както и в БУ 

„Проф. д-р Асен Златаров”, факултет Обществени науки като преподавател в 

бакалавърски и магистърски програми по обща, възрастова и педагогическа 

психология. 

От 2017 доц. Таир заема позицията на член на Управителния съвет на БАН, като 

научен секретар на 9то направление „Човек и общество“. 

Доц. д-р Ергюл Таир Реджеб от Института за изследване на населението и човека 

- Българска академия на науките е единствен кандидат по конкурса. Подадените 

документи отговарят на основните изисквания на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България за заемане на академичната длъжност „професор”, 

Правилника за приложението му и Правилника на БАН и Института за изследване 

на населението и човека за развитие на академичния състав. 

Кандидатът участва в конкурса с 38 публикации, от които: 1 научна монография; 

2 колективни научни статии, реферирани в световни бази данни (WoS, Scopus); 2 

самостоятелни студии;  33 научни статии, публикувани в нереферирани списания с 

научно рецензиране и в редактирани колективни томове.  

Представените за участие в конкурса научни трудове са извън трудовете за 

придобиване на ОНС „доктор“ и академичната длъжност „доцент“ и се приемат за 

оценка. 



Представен е списък със забелязани цитирания на кандидата за участие в 

конкурса – общо 52, от които 24 цитирания в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни, 15 цитирания в монографии и 

колективни томове с научно рецензиране и 13 цитирания в нереферирани списания 

с научно рецензиране и дисертационни трудове. 

2. Оценка на научната продукция на кандидата 

Монографията, с която Таир се явява на конкурса (Таир, Е. (2020). Личност и 

трудово поведение. Изд. на БАН, „Проф. М. Дринов“, 294 стр., ISBN 978-619-245-

053-3) обединява изследвания, осъществени през последните няколко години, чиято 

основна идея е да представят индивидуалните и личностните различия в трудовото 

поведение. В първа глава се представят някои от подходите за изследване на 

личността с акцент върху личностните черти, които намират приложение при 

подбора, оценката на изпълнението и поведението в труда. Представени са два 

инструмента за измерване.  Втора глава развива идеите за трудовото поведение, като 

разглежда различни форми на негативно и позитивно трудово поведение. Изведени 

са същността и различните типологии на девиантното поведение, най-общо 

обособени в две големи форми: междуличностна и организационна девиация. 

Анализирани са личностните и организационните фактори, които съдействат за 

контрапродуктивното поведение. 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. 

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. 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. Предложени са 

и два различни модела за изследване на благополучието в работата, като се 

представят резултати от използване на модела за афективното благополучие в 

български организационен контекст.  

В труда са интегрирани различни изследвания, в които основният фокус е върху 

сходствата и личностните различия, проявяващи се трудовото поведение. 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.  

Представени са 2 статии, публикувани в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. Едната запълва 

ниша в междукултурни изследвания на инвариантността на кратките инструменти за 



многомерно изследване на удовлетвореността от живота на учениците. Установяват 

се недостатъчни доказателства за инвариантността на скалата както в извадката на 

подрастващите, така и при тези във възникваща зрялост. Получените резултати 

показват, че използвания метод 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. 

Втората статия изследва психометричните показатели (факторна структура, 

айтемен анализ и др.) и междукултурни вариации в социалната желателност. 

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. 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. 

Представени са 2 студии в сферите на изследване на мотиви за работа и 

организационен климат, както и 33 статии и доклади в нереферирани списания с 

научно рецензиране в областите на професионалното благополучие, психичното 

здраве, етническата толерантност в бизнес среда, масови реакциипри природни 

бедствия, контрапродуктивно трудово поведение, ангажираност в работата, его 

състоянията за субективен кариерен успех, нагласи и мотиви за търсене на работа, 

емоционална интелигентност и кариерно развитие, екипна ефективност, кариерен 

успех и кариерни ресурси.  

 

Резултатите от предстаените изследвания допринасят към съвременните знания в 

психологията на труда, организационната и кроскултурната психология и за 

практико-приложните цели на специалистите. 

Общото впечатление от научната продукция на доц. д-р Ергюл Таир е, че тя е 

задълбочен, прецизен изследовател, проявява много добра методологична култура и 

компетенции да анализира системни, фундаментални проблеми в психологичната 

област. 

3. Научно-приложни приноси на кандидата:  

Научните приноси в представените публикации могат да се обобщят в следните 

няколко насоки: 

1) Индивидуални и личностни различия в трудовото поведение. Базирайки се най-вече 

върху диспозиционния подход към личността, се извежда значимото влияние на 

индивидуалните характеристики за негативното и позитивното трудово поведение. 



Основният фокус е върху личностните черти от модела на „големите пет“ и „шестте 

личностни черти“, които се установяват като значими предиктори за 

контрапродуктивното поведение на работното място, за бърнаут синдрома, 

ангажираността в работата и психичното здраве и благополучие на служителите. 

2) Организационен климат и трудово поведение.  Установява се значимо въздействие 

както върху негативното или контрапродуктивното поведение на работното място, 

така и върху позитивното трудово поведение, измерено чрез мотивацията и 

ангажираността на служителите. Предиктори за контрапродуктивното поведение са 

най-вече неяснота на организационните цели, формализация (прекалено много 

правила и процедури), натиск за повече усилия и липсата на подкрепа от страна на 

ръководството. Организационният климат определя и позитивното поведение на 

работното място, като яснотата на целите, автономията, предоставянето на обратна 

връзка и подкрепата от страна на ръководството имат значим ефект върху мотива за 

автономност. 

3) Мотиви и нагласи към труда и професионалната реализация. Въз основа на 

проучвания, осъществени през периода 2012-2013 г. върху представителна за 

страната извадка от над 1 300 души с трите основни етнически групи в страната – 

българи, турци и роми, се извеждат няколко основни тенденции: Трудът е по-важен 

за българите, но работата се оказва с по-голяма значение за ромите, вероятно и 

поради факта, че значителна част от тях са в състояние на или са заплашени от 

безработица.  Като основни мотиви при търсене на работа се открояват доброто 

заплащане и възможността работата да доставя удоволствие, като все пак първото е 

по-характерно за лицата с по-ниско, а второто – за тези с висше образование.  

Извеждат се специфични профили за трудовите качества на трите етнически групи в 

страната, като най-позитивна е самооценката на лицата с турски произход, а най-

негативни, с малки изключения – на българите. Етническата принадлежност оказва 

съществено влияние върху оценките за качествата, особено при малцинствата.  

4) Нагласи и поведение в кризисни ситуации. На основата на сравнителен анализ на 

реакците към медийна информация за земетресения и към реално случило се 

земетресение се извеждат сходни и съизмерими както по вид, така и по сила на 

изразеност негативни емоционални реакции (страх, ужас и сериозно безпокойство).   

5) Адаптация и валидизация на инструменти за психологическо измерване Представени 

са резултати от адаптацията и валидизацията на редица психологически инструменти 

в национален и кроскултурен план. Първата част от тях са личностни въпросници, 

конкретно: 1) Кратък въпросник за измерване на „петте личностни черти“, чиято 

факторна структура и приложимост е доказана в поредица от изследвания на 

трудовото поведение; 2) Кратък въпросник за измерване на „шестте личностни 

черти“, чиято адаптация, факторна структура и влияние е установено при 

изследвания на ангажираността и удовлетвореността от работата, наред с 

психичното здраве, благополучие и др.; 3) Въпросник за изследване на его състояния 

и 4) Въпросник за изследване на житейските позиции, които са адаптирани за 

български контекст и чиято валидност е проверена в проучвания върху 

професионалната реализация и кариерния успех; 5) Кратък въпросник за измерване 

на емоционалната интелигентност като личностна черта; 6) Въпросник за стилове на 



хумор; и 7) Скали за измерване на чувството за себеприемане и приемане от другите, 

чиято факторна структура и вътрешна консистентност ги представя като надеждни 

инструменти за психологични изследвания. 

Втората част от методите измерват трудови нагласи, мотиви и поведение, конкретно: 

1) Въпросник за нагласите към работата; 2) Кратка скала за мотиви при търсене на 

работа; 3) Кратка скала за професионална реализация и трудова мобилност; 4) Кратка 

скала за възприятия за дискриминация на пазара на труда, чиито психометрични 

показатели са проверени в представителна за страната извадка, включваща трите 

основни етнически групи – българи, турци и роми; 5) Утрехтска скала за 

ангажираност в работата; 6) Въпросник за ангажираност в работата и ангажираност 

с организацията; 7) Олденбургски въпросник за бърнаут; 8) Копенхагенски 

въпросник за бърнаут, чиито психометрични показатели и валидност са проверени в 

редица изследвания с български служители; 9) Многодименсионален въпросник за 

организационен климат; 10) Чеклист за измерване на контрапродуктивно поведение 

на работното място и др. 

Трета част от методите са инструменти, чията надеждност и валидност е проверена 

в кроскултурен контекст: 1) Кратък инструмент за многомерно изследване на 

удовлетвореността от живота на учениците (Тhe Brief Multidimensional Students’ Life 

Satisfaction Scales - BMSLSS), чиято инвариантност в кроскултурен контекст е 

проучена при 7 739 млади лица от 23 държави. Осъщественият конфирматорен 

факторен анализ (multilevel confirmatory factor analysis) представя добро 

съответствие на моделите (configural and partial measurement weights invariance 

model) при подрастващите и при лицата във възникваща зрялост в различните 

страни. Вътрешната консистентност, оценена чрез алфа и омега коефицентите за 

всяка страна, представят приемливи стойности.  

6) Превенция на негативно трудово поведение и стимулиране на позитивно трудово 

поведение.  Акцент се поставя както върху психологическите тестове за интегритет, 

така и върху възможностите за използване на личностните черти в процеса на 

подбор, за да се селектират лица, склонни към девиантно поведение. Изведени са и 

възможностите на менторските програми и управлението на конфликти като 

стратегии за превенция на контрапродуктивно поведение. 

Стъпвайки върху резултатите от изследвания, представящи ролята на редица 

личностни и организационни фактори, са изведени различни насоки, които могат да 

създадат предпоставки за повишаване на ангажираността на служителите (напр. 

натовареност, контрол, награди, взаимоотношения, ценности и др.). Предложени са 

възможности за повишаване на съответствието между личност и трудова среда чрез 

проектиране на собствената длъжност и работа (job crafting), развиване на умения, 

ресурси и др. 

 

 



4. Заключение: 

Като имам предвид гореизложеното в становището, правя следните изводи 

свързани с кандидатурата на доц. д-р Ергюл Таир Реджеб, за заемана на 

академичната длъжност „професор“, област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология: 

Доц. д-р Ергюл Таир Реджеб отговаря на минималните национални изисквания 

за заемане на академичната длъжност „професор“, област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2 Психология, 

съгласно Приложение към чл. 1а, ал. 1 на Правилника за прилагане на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България.   

Има натрупан професионален опит като изследовател в институт на БАН, 

преподавател във висше училище, експерт, координатор и ръководител на научни и 

образователни проекти и научен ръководител на докторанти, в съответствие с 

изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България 

за заемане на академичната длъжност „професор“. 

В тази връзка препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет на 

ИИНЧ-БАН, доц. д-р Ергюл Таир Реджеб да бъде избрана 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). 

  

 

27.10.2020 г. 

гр. София    Изготвил становището: 

        проф. Атоанета Христова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


