
ВХ. № ЧР-01-215/02.11.2020 г. 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д.пс.н. Соня Карабельова 

 

по конкурса за „професор“ по професионално направление  

3.2 Психология (Психология на личността и трудовото поведение), 

обявен от Института за изследване на населението и човека към БАН, област на 

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки и национална сигурност, 

обявен в ДВ, 66 от 24.07.2020 г. за нуждите на Департамент „Психология“, секция 

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

БАН 

 

 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В  конкурса участва един кандидат:  

- доц. д-р Ергюл Таир Реджеб от ИИНЧ, Департамент „Психология“, секция 

„Психология на личността и методология на психологичното измерване“  

 

Ергюл Таир завършва с отличен успех специалност „Психология“ към СУ „Св. Кл. 

Охридски“ през 2001 г. и придобива степента „магистър по психология“ със 

специализации по Клинична и консултативна психология и Трудова и организационна 

психология. От 2002 г. Е. Таир е редовен докторант към Института по психология, 

БАН. През 2006 г. защитава докторска дисертация на тема: „Личностни особености и 

възприемане на представяната от медиите реалност“ по професионално направление 

3.2. Психология (Обща психология) и придобива научната и образователна степен 

„доктор“. 

Е. Таир постъпва на работа в Института по психология на БАН през 2005 г. като 

специалист психолог. Постепенно заема длъжностите научен сътрудник II, научен 

сътрудник I степен/главен асистент. От 2012 г. след успешно издържан конкурс е 

доцент към ИИНЧ, Департамент „Психология“, БАН, където и понастоящем работи. От 
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представената справка за трудовия стаж на кандидатката е видно, че тя има 15 години 

трудов стаж по специалността в Департамента по Психология на ИИНЧ, БАН.  

В периода от 2007 г. до момента кандидатката е хоноруван преподавател в 

бакалавърските и магистърските програми на специалност „Психология“ към 

Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. От 2014 до 2017 г. е била 

хоноруван преподаватели към БУ „А. Златаров“. 

От 2017 г. до момента доц. Е. Таир е член на Управителния съвет на БАН. 

Доц. Ергюл Таир е била член на Временна научно-експертна комисия в конкурс 

„Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в 

приоритетни области 2012 г.” към ФНИ, МОН.  

От представената справка за трудовия стаж ясно личи, че кандидатката има 

необходимия трудов стаж и опит в областта на обявения конкурс. 

 

2. ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД 

 

За участието си в конкурса доц. д-р Е.Таир представя хабилитационен труд – 

монография: „Личност и трудово поведение“. Трудът отговаря на всички изисквания за 

монография и напълно съвпада с тематиката на обявения конкурс. Това ми дава 

основание да направя извода, че доц. д-р Ергюл Таир изпълнява изискванията на 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в ИИНЧ, БАН. 

 

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИНИМАЛНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА 

АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“. 

 

Доц. д-р Ергюл Таир представя справка със съответен доказателствен материал. 

От справката става ясно, че доц. д-р Е. Таир изпълнява минималните национални 

изисквания съгласно с Правилника за прилагане на ЗРАСРБ  (изменение и допълнение 

ДВ бр. 15 от 19.02.2019 г., таблица 1, Област 3. Социални, стопански и правни науки, 

3.2. Психология). По конкретно: за група А, Б и В, съответно показател 1, показател 2 и 

показател 3 тя има необходимите 150 точки, тъй като притежава степента „доктор“, 

която носи 50 т., а също така представя хабилитационен труд, който носи 100 т. 

Група Г (П4 до П10) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ поставя изискване за 

публикациите за професор, според което кандидатът трябва да има най-малко 220 
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точки. Въз основа на представената справка от доц. д-р Е. Таир нейните публикации 

носят 244,64 т.  

По отношение на Група Д (П11 до П13)  според същия Правилник, кандидатът за 

професор трябва да има и 120 т. от цитирания. Справката за цитиранията, представена 

от доц. д-р Е. Таир, показва цитирания, които се равняват на 500 т. 

За Група Е Правилникът изисква минимален брой 100 т. от ръководство на 

успешно защитили докторанти, ръководство и участие в национални и международни 

научни и образователни проекти. Справката, представена от кандидатката – доц. Таир, 

показва общо 180 т.  

 

4. ПУБЛИКАЦИИ  

 

Доц. д-р Е. Таир представя справка с научните трудове по темата конкурса, която 

показва следното: една самостоятелна монография по темата на конкурса; две статии в 

съавторство в списания или научни сборници, индексирани в Scopus или Web of 

Science; 34 публикации в национални списания или сборници, които не са индексирани 

в Scopus или Web of Science, от които 17 самостоятелни, 3 на английски език, от тях 17 

доклада на научни форуми (международни, с международно участие, национални). 

 

5. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И НАУЧНИ ПРИНОСИ  

 

Представените от доц. д-р Ергюл Таир научни публикации са изцяло в 

проблематиката на обявения конкурс.  

Основната монография „Личност и трудово поведение“ е в областта на 

утвърдената научно-изследователска област - психология на личността, пречупена през 

индивидуалните и личностните различия в поведението в трудов контекст. 

Психологията на личността е сфера, в която количествено фактологията е 

изключително голяма като общата ориентация в разбирането на поведението на 

личността в трудовата среда непрекъснато се обогатява и разширява. Акцентът е 

поставен върху проучванията на индивидуалното поведение с фокус върху личностните 

характеристики, които са значимо застъпени в управлението на човешките ресурси и 

по-специално при подбора, оценката на изпълнението и поведението на хората в 

организационен контекст. В тази връзка е направен обзор на съвременните концепции, 

очертаващи същностните характеристики на личността, които детерминират 
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поведението. Фокусът е върху моделът за „големите пет“ и неговото развитие като 

подход, който измерва по-скоро шест личностни черти. Анализите се допълват със 

същността и проявите на негативното и позитивното поведение в трудовата среда, като 

се акцентира върху синдрома бърнаут и контрапродуктивното поведение и ефекта им 

върху благополучието и ангажираността в работата. Отличителна характеристика на 

монографията е нейният емпиричен характер. Получените резултати безспорно влизат 

в задължителния фактологичен фонд на психологията на здравето. Използваните 

изследователски инструменти и методи допринасят за оформянето на конкретна 

методологична база, която в известен смисъл може да допринесе за развиване на 

методите в  психологията на здравето в организационен контекст.  

Доц. д-р Ергюл Таир изследва явлението и понятието за личността като системно 

феномен, детерминиран от множество фактори и съответно обяснен от различни 

концепции и гледни точки. След внимателен анализ на класическите подходи и 

съвременните за описание на личността, Е. Таир прави логична връзка на личностните 

характеристики и поведението на индивида на работното място, като се позовава на 

множество емпирични изследвания и по този начин прави логична връзка и преход към 

контрапродуктивното поведение в работата. Още нещо, тя прави творческа крачка чрез 

реализацията на релевантно емпирично изследване. Основавайки се на добре развитата 

теоретична рамка, авторката създава модел за емпирично изследване, в което представя 

взаимовръзките между личностните черти, контрапродуктивното поведение и 

аспектите на организационния климат. Получените резултати дават основание да бъде 

изведен специфичен модел с пет форми на контрапродуктивно поведение, които 

отразяват индивидуалните различия, като е поставен фокус върху превенцията. Всичко 

това дава основание да бъде предложен модел за личностно-ориентирани интервенции 

към контраподуктивното поведение на работното място, който включва използването 

на количествени и качествени методи. Допълнително са предложени и други 

възможности за превенция като менторство, умения за разрешаване на конфликти, 

които могат да съдействат за ограничаване на контрапродуктивното поведение на 

работното място. Друг проблем, на който е обърнато внимание в тази част на 

монографията, се отнася до синдрома бърнаут, който е резултат от неуспешно овладян 

хроничен стрес в работата. Задълбочено е анализирана същността на този синдром, 

който се разглежда и като серия от ментални разкодирания в реакциите към стреса в 

работата. Описани са същността, дефинициите и детерминантите на бърнаут синдрома. 

Представени са и данни от собствено авторово изследване с въпросника на Маслах 
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върху извадка от учители в българската социокултурна среда. Допълнително е 

направен анализ и от проучване с Олденбургския въпросник за бърнаут,  който включва 

не само емоционалните аспекти, но и когнитивните и физическите. Данните от 

изследването са коректно описани на висок професионален стил. Също така са описани 

и данни от адаптирането на Копенхагенския въпросник за бърнаут, приложен върху 

извадка от различни професионални групи. Прави впечатление обхватът на 

изследването, който създава условия за отчитане на влиянието на голяма част от 

факторите, обуславящи проучваните явления и характера на връзките между тях.  

Прави впечатление обхващането на голям брой променливи и добрият контрол върху 

тях при осъществяване на анализите. Контингентът и методите са подробно и коректно 

описани. Резултатите са представени както в табличен вид, така и графично, като 

онагледяването е с добро качество. Представени са резултати от анализи, които дават 

възможност да бъде проследен директния и индиректния ефект на личностните черти и 

компонентите на синдрома бърнаут. В края на тази част от монографията са описани и 

възможности за превенция и редуциране на бърнаут синдрома в личен и 

организационен план, като фокусът е предимно върху салутогенеза. Този сравнително 

нов подход измества знанията за произхода на страданието към произхода на здравето, 

като ориентацията е към изследване на ресурсите, които могат да улеснят справянето 

със заболяванията. 

В трета глава на монографията е ориентирана към взаимовръзката на личностните 

черти и позитивното поведение в трудовата среда. Акцентът е поставен върху 

ангажираността, психичното здраве и благополучието в работата. Описани са 

същността, детерминантите, подходите и методите за измерване на ангажираността. 

Оригинален принос е междукултурно проучване, което проследява различията в 

ангажираността на служители в зависимост от културния контекст. За целите на 

изследването е използвана Утрехска скала за ангажираност, а респондентите са от 

София, Банкок и Манила. Получените резултати потвърждават тезата за ролята на 

културния фактор върху ангажираността. Внимание е отделено на инструмента за 

измерване на ангажираността, основани на различни изследователски традиции. 

Представени са данни за психометричните показатели от прилагането в българския 

социокултурен контекст. Проследени са личностните различия и ангажираността в 

работата. Получените резултати позволяват по-нататъшни анализи, които могат да 

доведат до практическо приложение и насоки за бъдещи изследвания, които са дадени в 

работата. Допълнително изследователският интерес е ориентиран и към проучване на 
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проблема за психичното благополучие в работата, като са разгледани са два различни 

подхода. Представени са данни за прилагането на модела за афективното благополучие 

в български условия. Получените резултати свидетелстват за значими полови и 

личностни различия в позитивните и негативните афекти, а също така е изведен и 

когнитивният елемент на благополучието, който е измерен чрез удовлетвореността от 

работата. Също така в тази част на монографията е предложен и модел за проучване на 

психичното здраве, който се основава на идеите за компетентността и аспирациите в и 

извън работата. За подобряване на психичното здраве в работата са предложени 

различни програми и обучения, които се базират на модел за подбор, оптимизиране и 

контрол, съчетани с активни стратегии за справяне. 

Важно е да отбележа, че проведените емпирични проучвания съхраняват 

подхода и логиката на това, което се прави в съвременната психология и се приема за 

изследователска ценност. Инструментариумът на тези изследвания може да се използва 

успешно и за оценка на индивидуалните различия в тяхната взаимовръзка с 

личностните черти, позитивното и негативното поведение в работата, бърнаут 

синдрома, благополучието и психичното здраве, обусловени от различен 

социокултурен контекст. 

Резултатите от емпиричните проучвания показват множество конкретни 

взаимовръзки с приносен характер. В това монографично изследване всеки резултат е 

научен принос, със свое място в определена област на психологията. Искам да 

подчертая, че с приемането и защитата на основополагащата идея на монографията за 

ефектите от личностните черти върху поведението в трудовата среда Е. Таир 

обосновава нова гледна точка за изследване на проблемите. Поставя се не само 

традиционният въпрос за мотивацията и ангажираността на служителите, но и за 

позитивните емоции като удоволствие и гордост от извършената работа, като по този 

начин това може да доведе до подобряване на психичното здраве и по-високо равнище 

на благополучие.  

Целият текст на монографията кореспондира и е съотносим с реални практики 

на в организационен контекст. Вероятно това се улеснява и от правилния подбор на 

изследователските инструменти. Личи и контролът на основополагащата цел да се 

докаже, че в психологията на позитивното човешко здраве центърът на 

изследователските и консултативните интервенции е изместен към възможността за 

активиране на протективните ресурси.  
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От друга страна, следва да се признае, че вграждането в изследователската 

дейност на непоклатимата взаимовръзка теория-метод-действие е важен признак за 

методологическа грамотност и дисциплина на Е. Таир. Текстът е с висока 

информационна плътност и се характеризира с голямата си четивност. Монографията 

представлява полезен източник на знания за студенти, изследователи, практикуващи 

консултанти. 

Монографията показва, че Е. Таир е извървяла път на успешно академично и 

общо културно развитие, че се е формирала като специалист в деликатна област на 

психологическото познание. Изградена е като човек и личност, притежава висока и 

интерперсонална интелигентност. Има способности за коректно сътрудничество с 

хората, отговорна и критична е към света и себе си. 

Напълно приемам приносите на доц. д-р Е. Таир, които могат да бъдат допълнени 

и обобщени по следния начин.  

1. Представените научни трудове безусловно характеризират доц. д-р Е. Таир 

като компетентен изследовател с подчертан интерес не само към теоретичните 

анализи, емпиричните изследвания, но и към практико-приложните аспекти на 

работата.  

2. Обща характеристика на научните публикации е интерпретацията на идеите и 

понятията в три мета обекта на психологическото познание: теория, метод и 

експеримент в смисъла на практическо действие.  

3. Всяка от публикациите е свързана с реално съществуващ значим обект или 

принцип на психологическата наука. Вграждането в изследователската 

дейност на непоклатимата взаимовръзка теория-метод-действие е важен 

признак за нейната методологическа грамотност.  

4. Публикациите кореспондират достоверно както с научните постижения на 

психологията, така и с човешките практики на здравия разум. 

5. Натрупаната фактология в множество изследвания рефлектира върху различни 

области на приложната психология и по-конкретно в организационната 

консултантска практика. 

В работите на доц. д-р Ергюл Таир Реджеб не са забелязани елементи на 

плагиатство. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Доц. д-р Ергюл Таир Реджеб отговаря на всички изисквания на ЗРАСРБ и на 

правилниците за неговото приложение както в страната, така и в БАН. Тя има 

дългогодишен опит като изследовател. Цялостното творчество на доц. д-р Е. Таир 

предлага обстоен, системен и задълбочен анализ на постиженията в сферата на 

психологията на личността, пречупени през оригиналната интерпретация на авторката. 

Тя обогатява както на теоретично, така и на емпирично равнище холистичния подход и 

предлага перспективна насока за неговото практическо приложение. Е. Таир притежава 

богат изследователски опит, натрупан от участието й в множество национални и 

международни научноизследователски проекти, част от тях с финансовата подкрепа на 

Европейските институции.  

В резултат на високата оценка на научната и изследователска дейност на 

доц. д-р Ергюл Таир Реджеб категорично подкрепям избирането й за „професор“ 

по професионално направление 3.2. Психология (Психология на личността и 

трудовото поведение) в Секцията по Психология на личността и методология на 

психологичното измерване към Департамента по психология на Института за 

изследване населението и човека, БАН. 

 

01.11.2020 г.       Рецензент: 

гр. София                 (проф. д.пс.н. Соня Карабельова) 


