
СТАНОВИЩЕ 

от 

доц. д.с.н. Таня Чавдарова, 

Катедра Социология, СУ „Св. Кл. Охридски“ 

Научна специалност: „Социология” с шифър  05.11.01 

 въз основа на заповед на ректора на СУ № РД 38-141 от 16.03.016 г. 

 

за проект за дисертационен труд на тема: 

Отвъд трудовата роля: ангажираност на служителите със 

стопанската организация – фактори и тенденции (при заети в 

компании от частния сектор в България, 2006-2014 г.) 

на 

Гергана Господинова Ганчева 

 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално 

направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“,  

по научна специалност „Социология” в СУ „Св. Климент Охридски” 

 

 

 

Гергана Ганчева представя за защита докторска дисертация в обем от 235 

страници. В използваната литература са включени 212 заглавия, от които 99 са 

на български и руски език, а 113 са на английски език. Дисертацията е 

структурирана в четири глави, въведение, заключение и библиография и е 

впечатляващо оформена. В приложение е даден въпросникът за изследване на 

ангажираността на служителите. По темата на дисертацията си докторантката 

има две научни публикации и четири научно популярни публикации. Усилията 
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на Гергана Ганчева за представяне и утвърждаване на темата за ангажираността 

на служителите в публичното пространство заслужават адмирации, тъй като не 

са типичен случай. Освен това те свидетелстват за нейната собствена висока 

ангажираност с изследователската й работа. Авторефератът точно отразява 

съдържанието, структурата и логиката на работата. 

Предложеният за защита труд е посветен на една все по-налагаща се и 

буквално болезнена със значимостта си тема в полето от изследвания на труда, 

управлението и организациите – темата за ангажираността на служителите. Тя е 

от изключителна научна важност поради тясната й връзка с един от най-

парещите проблеми на заетостта в днешно време – несигурността и 

принудителната гъвкавост, но също и с по-общата тенденция към 

индивидуализация и нарастващото разнообразие в трудовите отношения. 

Ангажираността е доказано свързана с бизнес резултатите на компаниите, което 

обуславя и огромното практико-приложно значение на темата на 

дисертационния труд. 

В теоретичен план целта на дисертационния труд е да предостави 

надеждна интерпретация, от социологическа перспектива, на понятието за 

ангажираност. В изпълнение на тази цел в първа глава се осветляват понятията 

за трудова и социална роля, а във втора глава ангажираността се дефинира като 

поведение, което надгражда трудовата роля. Осъществен е критичен преглед на 

интерпретациите на понятието в научната и бизнес ориентираната литература. 

Тук още систематично се провежда и разграничение между ангажираност и 

други близки понятия, такива като отдаденост, въвлеченост, привързаност, 

удовлетвореност и др. Не ми е известно в българската литература да има такова 

пространно и задълбочено социологическо изследване на ангажираността. 

В емпиричен план целта на работата включва както описателни, така и 

обяснителни задачи. Авторката изследва състоянието, тенденциите и факторите 

на ангажираността при заети в компании от частния сектор в България в периода 
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2006-2014 година. Това тя постига, като в трета глава повдига сериозни 

теоретико-методологически проблеми, разкриващи подводните камъни при 

меренето на ангажираността и представя методологията на проведеното 

лонгитюдно емпирично изследване. Четвърта глава съдържа анализ на 

набраните емпирични данни. Тя е структурирана така, че плътно да следва 

авторовите хипотези. Тук се провежда анализ на общото състояние и тенденции 

на ангажираността, както и сравнителен анализ по възраст, йерархична позиция 

и браншово позициониране на организациите. Емпиричната работа на 

докторантката е в значим обем и е ясен знак за професионално постижение в 

областта на обработка и анализ на големи масиви от данни. 

Докторската работа определено провокира към размисъл и понякога - към 

съпротива спрямо определени подходи или твърдения. Намирам това за 

нормално. Основният въпрос, който бих искала да поставя на автора, е свързан с 

проблема за степените на ангажираност. Към момента неговото разработване е 

твърде ограничено от възприетата методология. Как докторантката си представя 

насоките за едно ново теоретическо осмисляне  на тези степени? Ще са свързани 

ли те със сегашните форми на „Казвам, искам, правя“, ако да - как или 

разграничението по степени трябва да приеме друга линия на размишление и 

измерване? Съзнавам сложността на този въпрос и го изказвам във формата на 

подкана за бъдещо развитие на научния труд.  

Бих отправила на докторантката бележка за стила на работата. На места 

изказът е недостатъчно прецизен и затруднява четящия правилно да се 

ориентира в текста. Дисертацията би спечелила много и от една по-дълбока 

рефлексивност в първите две глави към цитирани теоретични подходи и 

понятия.  

В обобщение бих искала да синтезирам виждането си за основните насоки, 

в които дисертационният труд има приносен характер. Според мен най-важните 

приноси са следните:  
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1) Плътно очертаване на тенденциите в развитието на ангажираността на 

служителите в периода 2006-2014 г. Това е постигнато чрез обработка и анализ 

на първо по рода си в българската специализирана литература лонгитюдно 

емпирично изследване на ангажираността на служителите в български бизнес 

организации. Тук особено ценни са изводите за влиянието на икономическата 

криза върху ангажираността;  

2) Доказване на значимостта на такива фактори за ангажираността като 

възраст, йерархична позиция и съдържание на труда, което би трябвало да има 

силен практически ефект върху организационните политики и управлението на 

компаниите;  

В труда съществуват индикации за критическа преоценка на 

методологията за изследване на ангажираността, която може да доведе до по-

адекватна адаптация на инструментариума и по-точно измерване на 

ангажираността на българските служители. Силно се надявам тази преоценка да 

се материализира в едно бъдещо емпирично изследване.  

Авторът демонстрира в своя дисертационния труд онези качества, които 

си мисля за най-важни, когато се решава присъждането или не на докторска 

степен. Гергана Ганчева притежава систематични познания, зряло умение за 

теоретично моделиране, и не на последно място – изключителна научна 

добросъвестност и изследователско любопитство.  

В заключение бих искала да изкажа пред уважаемите членове на научното 

жюри своята убеденост, че Гергана Ганчева несъмнено заслужава да й бъде 

присъдена образователната и научна степен „Доктор” по социология. Желая й 

“на добър час” в професионалното поприще.  

 

31 март 2016 г. 

гр. София                                                                         доц. д.с.н. Таня Чавдарова 


