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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

От: Проф. д.с.н. ТЕМЕНУГА ГЕНОВА РАКАДЖИЙСКА,  преподавател в 

катедра „Икономичска социология”, УНСС. Член на Научнота жури въз основа на 

заповед на Ректора на СУ № РД 38-141 от 16.03.2016 г. 

 

Относно: Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор” в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 

културата (Социология. Икономическа социология) 

 

Автор на дисертационния труд: Гергана Господинова Ганчева 

 

Тема на дисертационния труд: Отвъд трудовата роля: ангажираност на служителите със 

стопанската организация – фактори и тенденции (при заети в компании от частния 

сектор в България, 2006-2014 г.) 

 

1. Информация за дисертанта 

Докторант Гергана Ганчева е обучавана по докторска програма към катедра 

„Социология” на  Философския факултет при СУ по научна специалност социология  

с шифър 05.11.01. съгласно Заповед на Ректора на СУ № 20-888/30-06-2011 г. 

Обучението е осъществено в редовна форма през периода от 2011 г. до 2014 г.  

 

Кратка биографична справка – Гергана Ганчева завършва бакалавърска степен по 

Социология през 2005 г. в СУ“Св.Климент Охридски“. Паралелно учи и втора 

специалност - Публична администрация. Успешно придобива бакалавърска степен 

през 2007г. Продължава образованието си и през 2007 г. завършва успешно 

магистърската програма „Трудови пазари и развитие на човешките ресурси“ в катедра 

"Социология" на  СУ“Св.Климент Охридски“. Има повече от 10 години трудов стаж – 

три от които като изследовател към социологическа агенция „Галъп” и седем като 

ръководител на отдел „Консултиране в областта на човешките ресурси“ в „Аон Хюит”. 
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 Изпълнението на индивидуалната учебна програма – докторантът успешно е 

изпълнила индивидуалната си учебна програма. Докторантските минимуми са 

положени с общ успех 5,25. 

 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Представеният дисертационен труд е приет и насочен за публична  защита на 

заседание на катедра „Социология” при СУ. Трудът на докторант Гергана Ганчева 

оставя у читателя впечатлението за една добре промислена разработка с постигнат 

синхрон в логика на анализа и логиката на изложението. Формалните изискванията 

към този вид научна дейност са изпълнени с прецизност, която подсказва компетентно 

научно ръководство от страна на научния ръководител доц. д.с.н. Таня Чавдарова. 

 

Актуалността на проблематиката авторът обосновава с настъпилата дълбока 

икономическа криза и необходимостта от постигане на висока конкурентоспособност 

от страна на стопанските организации. Според нея разработването на проблемното 

поле на ангажираността на служителите със средствата на социологията има не само 

теоретическа значимост, но и пряка практическа приложимост.  

 

Балансът между теоретична и емпирична част на представеното изложение е добре 

съобразен с необходимостта да се разкрие същността на изследвания феномен и 

същевременно да бъде емпирично измерен с определени индикатори.  Ясно и точно са 

дефинирани целите, задачите, предметът, обектът на анализа, както и защитаваната 

теза. Поставени са конкретните ограничения на проведения анализ. 

 

 Структурата на дисертационния труд следва възприетия от автора 

изследователски подход - да се върви от теоретични концептуализации на 

основните понятия през операционализацията им към емпиричното им измерване. 

Тя е добре промислена и съответства на логиката на анализа, като изцяло е 

подчинена на целта и задачите на изследването, а именно: да се аргументира 

„ангажираността на служителите като поведение, което надгражда трудовата роля и 

е част от социалния живот на всяка организация” (с. 12) и да се „откроят  фактори и 
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тенденции при ангажираността на заетите в компании от частния сектор в периода 

2006-2014 година в България” (с. 14). Търсенето на отправната методологическа 

точка при дефинирането на ангажираността чрез теоретизирането на трудовата роля 

през диференциацията „дейност-поведение” считам за определен плюс на анализа. 

Научноизследователската коректност  отвежда Гергана Ганчева до търсенето на 

границите на валидност на понятието „трудова роля” чрез разглеждането му в по-

широката рамка на понятието „социална роля”. 

 

Общият обем на дисертационния труд е 235  страници като изложението е 

структурирано в увод, четири глави, заключение, библиографска справка и 

приложение, в което е представен въпросникът. Текстът е илюстриран с 33 таблици, 18 

фигури и 68 графики. В библиографията са посочени 212 заглавия, от които 100 на 

кирилица и 112 на латиница. 

 

Първа глава „Социална и трудова роля в стопанската организация" е въвеждаща в 

теоретичното рамкиране на модела за ангажираността. Търси се работна дефиниция на 

понятието „трудова роля” чрез утвърдените понятия за социална роля, позиция, статус. 

Представени са различните подходи към понятието „социална роля”.  

Изследователският интерес, според докторант Ганчева, е центриран върху „резултата 

от изпълнението на трудовата роля”, който резултат тя се опитва да постави в основата 

на интерпретацията на разглежданото от нея понятие „ангажираност” „като екстра-

ролево поведение, което надгражда формалните изисквания на трудовата роля” .  

 

Във втората глава, носеща заглавие „Понятието за ангжираност“ се проследява 

развитието в определенията на изследвания феномен,което позволява на автора да 

изработи собстено становище за него. Тук се представят и трите основни поведенчески 

индикатора, служещи за база при изследването на ангажираността на служителите, 

условно наречени: „казвам” - свързан с намерението на служителите да препоръчат 

компанията; „искам” - отнасящ се до желанието на служителите да останат част от 

компанията; „правя” - чиито основни измерения би трябвало да се търсят в „степента 

на готовност  и желание на служителите да вложат допълнителни усилия, извън 



 4 

отговорностите и задълженията на длъжността им” (с.62-63 и следващи). Последният 

индикатор директно кореспондира с възприетото от докторанта теоретично становище 

за ангажираността като феномен. В тази част се прави и опит да се очертаят 

теоретичните отграничения на понятието „ангажираност”, чрез съпоставянето му с 

организационно гражданско поведение; отдаденост/привързаност и въвлеченост чрез 

използването на цитираните по Албрехт критерии (с. 69). Тук е разгледана и разликата 

между ангажираност и удовлетвореност. Представена е и теорията за социалната 

размяна като отправна точка за разбиране на феномена „ангажираност”, 

интерпретиран като конкретно поведение  при изпълнението на трудовата роля (с. 73 и 

следващи).  

 

Трета глава „Теоретико-методически аспекти на емпиричното проучване на 

ангажираността на българските служители“ представя основните цели на 

проучването, границите, методиката на обработване на данните, формулираните 

хипотези и извадката на осъществения вторичен анализ на данните от вече проведени 

под друг знаменател изследвания под ръководството на докторант Гергана Ганчева. 

Изследваният феномен се анализира на базата на 6 от включените 78 въпроса във 

въпросника на изследването, което според мен е крайно недостатъчно.  

 

В четвърта глава „Ангажираност на служителите в български стопански 

организации“ са представени основните резултати от статистическата обработка на 

емпирична информация, чрез онагледяването й с редица таблици, фигури и графики. 

Очертан е и личният принос на дисертанта, извън методиката, следвана от екипа на 

американската консултантска компания „Aon Hewitt” при допълнителното 

сегментиране на ангажираните от неангажираните служители. Демонстрирана е добра 

статистическа осведоменост. 

 

Верификацията на формулираните хипотези е синтезирано представена в 

заключението на дисертационния труд. Там се извеждат и основните теоретични и 

емпирични изводи, свързани с аргументираната в дисертацията гледна точка към 

изследвания феномен. Изведени са два съществени извода, че ангажираността е в 
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пряка зависимост от възрастовата група на респондентите и от сектора, в 

който компаниите реализират дейността си. 

 

 Основната теза на дисертационния труд, „че понятието ангажираност на 

служителите има право на самостойно съществуване именно като есктра-ролево 

поведение, което надгражда формалните изисквания на трудовата роля”(с.17) е 

доказана чрез направения анализ на емпиричните данни.  

 Относно използваната научна литература  определено може да се твърди, че дисер-

тантът демонстрира добра осведоменост по разглежданата в дисертационния труд 

проблематиката. Познават се произведенията както на автори от световна величина, 

така и теоретичните достиженията на български автори, работили по изследваните 

проблеми. Свободното ползване на чужди езици допринася за това. Използваните 

литературни източници са коректно цитирани в приложения научен апарат. Остава 

обаче впечатлението, че на места литературните източници са фрагментарно 

използвани, без да се постигне дълбочина в съответните концепции. 

 

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

Основните научни и научно-приложни резултати, постигнати в дисертационния 

труд безспорно трябва да бъдат свързани с формулирането на основните цели – в 

теоретичен аспект „извеждане на работна дефиниция за ангажираността, която да се 

операционализира за целите на социологическото изследване” и в емпиричен аспект 

„да се изследват състоянието, тенденциите и факторите на ангажираността при заетите 

в компании от частния сектор в България в периода 2006 – 2014 години” (с. 9 на 

автореферата), които в рамките на направения анализ са постигнати.  Оценявам като 

значими постигнатите резултати. 

 

 Посоченото по-горе ми позволява да направя заключението, че  представеният 

дисертационен труд, реализиран от докторант Гергана Ганчева, притежава 

определена научна стойност за обогатяване на социологическите знания в 

проблемната област на трудовата социология и по-специално в проблемното поле 

на управление на човешките ресурси. Съществено е да се отбележи, че авторът 
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анализира данни от теренни изследвания, в чиито методики са апробирани нейни 

собствени теоретични виждания, а така също и факта на добре структурираното и 

прецизно илюстрирано с графики, таблици и фигури изложение на текста. 

 

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси, посочени от докторанта 

 Приемам като защитими посочените от докторанта научни приноси.  

 

Без да отричам очертаните от доторанта приноси искам да отбележа, че би било 

добре 1 и 2 от научно-приложните приноси да претърпят преформулировка, за да се 

акцентира върху постигнатите резултати, а не върху средствата за тяхното постигане 

(анализ и систематизация, проследяване на връзки и др.).  

 

5. Оценка на публикациите по дисертацията 

 Посочените от докторант Гергана Ганчева 6 публикации, 5 от които на български и 

една на английски език, две от които в научни издания, а останалите в научно-

популярни издания, дават основание да се направи извода, че резултатите от 

проведения анализ върху темата на дисертацията са добили широка публичност. 

Обемът и качеството на публикациите отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и на 

Правилника за придобиване на научни степени и заемани академични длъжности в 

СУ (в частта „Доктор”). 

 

6. Оценка на автореферата 

Авторефератът е адекватно отражение на анализираните в дисертационния труд 

теоретични проблеми, интерпретацията на емпиричните резултати и изводите, до 

които авторът е стигнал в сферата на изследването на ангажираността на 

служителите в стопанските организации от частния сектор в България. 

 

7. Критични бележки, препоръки и въпроси 

1. Първата ми критична бележка е свързана с необходимостта да се засили 

критичното осмисляне на някои методически постановки, свързани с 

измерването на ангажираността и формулирането на хипотезите, особено след 
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като става въпрос за вторичен анализ на данни от вече реализирани проучвания, 

още повече, че адекватна формулировка на хипотезите е заложена във 

формулираните на с.14 основни изследователски въпроси. Също смятам, че би 

било по-удачно, след като се използват ликертови скали, за установяване на 

връзката между зависими и независими променливи да се търси коефициент на 

рангова корелация вместо коефициент на Крамер.  

2. Втората ми критика е свързана с разграничаването между външни и вътрешни 

фактори (става дума за „независими” променливи) по отношение на 

ангажираността. По отношение на увеличаването на заплащането, промотирането 

и новите позиции трябва ясно да се аргументира тяхното третиране като външни 

или  вътрешни фактори спрямо ангажираността, защото иначе, според мен, се 

поставя под въпрос операционализацията на модела. 

3. Имам препоръка към автора на дисертационния труд да изчисти текста от 

стиловите неточности като например „Базата-данни, на която се прави вторичен 

анализ се състои от общо 489 организации, опериращи в България” (с.10. от 

автореферата), защото се оказва, че организациите, чиито данни са подложени на 

вторичен анализ са почти десет пъти по-малко.  

4. Основни изходни категории като статус, позиция и роля са разгледани в 

дисертационния труд сравнително фрагментарно (не виждам смисъл от 

позоваването на източник като Български тълковен речник – с.26 и др. -, при 

положени, че има толкова специализирани речници по социология както на 

български, така и на английски език), т.е. липсва теоретична дълбочина при 

тяхното интерпретиране. 

5. Бих искала да задам следния въпрос на докторант Гергана Ганчева - изследвайки 

ангажираността на служителите от гледната точка на топ-мениджърите, дали не е 

редно изследователят за да бъде обективен да постави въпроса за стойността на 

капитала, а не само този за стойността на наемния труд? 

 

8. Заключение 

Рецензирането на предложения от докторант Гергана Господинова Ганчева 

дисертационен труд ми дава основание да твърдя, че тя добре познава 
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теоретичното поле на предмета на своето изследване, справя се с интерпретацията 

на научните достижения в сферата на изследователския й интерес и добре владее 

методите за обработка на емпирична информация, както и тези за нейното 

интерпретиране. Представената  разработка  обогатява знанията по отношение на 

един актуален проблем на социалната практика, какъвто е проблемът с 

ангажираността на служителите. 

 

Като имам предвид всичко изложено дотук за представения дисертационен труд и 

обстоятелството, че докторант Гергана Ганчева отговаря на всички процедурни 

изисквания, посочени в ЗРАСРБ и Правилника на СУ относно  присъждането на ОНС 

„доктор“, препоръчвам на членовете на уважаемото Научно жури да гласуват за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор по социология” шифър 

05.11.01 на Гергана Господинова Ганчева.  

 

31. 03. 2016 г.     Подпис:  

София      (проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска) 

 


