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РЕЦЕНЗИЯ 

 

за дисертационния труд на Гергана Господинова Ганчева 

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.) 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: доц. д-р Благовест Георгиев, член на Научното жури на основание 

заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски” № РД 38-141/16.03.2016 г.  

Като цяло контекстът на настоящия анализ е добре очертан още от времето на 

организационната революция – това е постоянно протичащата дейност на 

организациите за повишаване на производителността на труда, независимо дали те 

оперират в свободен или ограничен пазар. Ако това е стратегическа цел за всяка 

съвременна организация, то пътищата към нея варират в зависимост от модела на 

организационно строителство. Ето защо бих отнесъл работата и към голямата и винаги 

открита тема за алтернативите на развитие на организацията. Именно от тази 

перспектива от жизнено значение за организацията е да намери нови методи, които да 

влияят върху поведението на служителите, развитието на тяхната инициатива, но, 

същевременно спазвайки съществуващите формални регулативни рамки, както пише 

авторът още в началото на Въведението. Темата за ангажираността на служителите, по 

принцип, не е нова. Тя става актуална още през 30-те години, когато стават видими 

недостатъците и ограниченията на системата за научно управление. По-късно, през 60-

те години, Д. Макгрегър експлицитно свежда управлението на формалната структура до 

управление на човешки колективи, или на човешки ресурси. 

Актуалността на темата за ефективното управление на човешките ресурси в 

организацията става още по-видима в „комплексни времена, глобализиращ се свят и 

бизнес-среда“, както се изразява авторът (стр. 9). Авторът правилно посочва, че 

„началото на 21 в. поставя нов акцент върху хората“ (стр. 9), защото нараства 

значението на очакванията на служителите към организацията, на техните 

поведенчески модели, мотивация и пр. Аз експлицитно бих отбелязал, че интересът към 

ангажираността на служителите в съвременната организация е предизвикан и от един 

принципен въпрос – въпросът за отговорностите на организацията както към нейните 

собственици, така и към нейните служители. Така че ангажираността на служителите е 

път в две посоки – по единия път те се настройват към очакванията на организацията, 

по другия път, самата система се настройва към очакванията на човешкия фактор. 

Именно в такава двойственост на очакванията би следвало да се поставят и решават на 

индивидуална основа проблемите, изложени във Въведението: безработицата и 

рекрутирането на работна сила, текучеството, привличането и задържането на 

„таланти“, недостиг въобще на квалифицирани кадри. Така постъпва и авторът, което е 

безспорно силна страна на анализа. 
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Приносът на дисертационния труд е ясно очертан. Авторът има основание да твърди, че 

работата е първия по рода у нас си опит да се даде социологически поглед към 

проблема за ангажираността на служителите в организацията, един неизследван в 

цялото му богатство проблем у нас. Ясно е посочена теоретичната задача, която се 

решава в гл. 1 и 2 – да се извлече работеща дефиниция на понятието ангажираност, 

която да го отграничи от други сходни понятия като отдаденост, удовлетвореност, 

привързаност и др. (стр. 12). За да изпълни тази задача, авторът разглежда 

ангажираността през трудовата роля и нейното надграждане (стр. 13). Правилно 

авторът започва с трудовата роля, изхождайки от основните характеристики на 

социалната роля въобще. Трудовата роля е вид социална роля, по думите на автора. Аз 

бих го поправил така – трудовата роля е може би най-важната част на социалната роля 

във формалния контекст на съвременната организация, доколкото тя определя 

социалния статус на индивида. Втората основна цел на работата е емпирична - на 

основата на емпирично изследване да се обосноват фактори и тенденции при 

ангажираността на заетите в частни компании в България в периода 2006 – 2014 г. 

Конкретно са посочени и изследователските въпроси, на които се търси отговор. Това са 

5 въпроса, в същност 5 проблемни области, които са покрити от емпиричното 

изследване – дял на ангажираност, структура на ангажираността, удовлетвореност и пр. 

(вж. стр. 14). 

Работата е построена в 4 глави, Въведение и Заключение. В първа глава се извеждат 

дефиниции на социалната и трудовата роля; във втора глава се дефинира понятието 

ангажираност, извеждат се факторите за ангажираност на служителите в съвременната 

организация. Трета глава съдържа методологията на емпиричното изследване, а в 

четвърта глава са анализирани данните от проведеното изследване. 

В първа глава трудовата роля, централно понятие, за да се разсъждава въобще за 

ангажираност, се извежда от социалната роля. Авторът систематично, с добро 

познаване на авторите, представя същността на основните 5 групи теории за социалната 

роля, каквито, според Брус Бидл, са: функционалистка (Т. Парсънз), символен 

интеракционизъм (Дж. Мийд), структуралистка ролева теория (К. Леви-Строс); 

организационна ролева теория (Н. Грос); когнитивната (Търнър, Р. Флин). Авторът, 

следвайки статията на Брус Бидъл говори за 5 теории, но 5-та, когнитивната теория не е 

спомената. Основателно, от перспективата на очакванията на организацията и 

доминиращата роля на организацията при определяне поведението на служителите, 

авторът основава разбирането си за социална роля на функционалистката теория. Тази 

теория дефинира ролята като споделени нормативни очаквания, които определят и 

регламентират действията на изпълнителя на социалната роля в социалната система 

(стр. 23). След това авторът конкретизира аспектите на ролята, които той пряко 

операционализира в емпиричното изследване – социалната роля като зададена от 

социалната система, социалната роля като целенасочено изпълнение на определени 

задължения и пр. (23). На стр. 25 авторът експлицитно определя подхода си към 

трудовата роля, а именно – това е вид социална роля, „която е призната в рамките на 

стопанската организация“. Аз бих уточнил такова разбиране така – това не е просто вид 
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социална роля в организацията, а самата социална роля, която организацията задава на 

своите служители. Като служител на организацията човек може да изпълнява повече от 

една социални роли –роля на участник в малка група, роля на близък приятел и т.н., 

това е цял един ролеви комплекс. Но основният компонент на този ролеви комплекс, 

заради който и той се намира в организацията, е трудовата му роля, т.е. как той 

изпълнява задълженията си, произтичащи от принадлежността му към дадена 

функционална област на организацията. Въобще, заслужава си авторът да обърне 

повече внимание на ситуацията, в която организацията като формална структура 

поставя служителя. Всичко това, което е изложено като обяснение на връзката роля – 

ситуация – действие на стр. 25 е вярно. Но то се нуждае от конкретизиране, по-точно, 

конкретизиране на самата организационна ситуация като системна ситуация, ситуация, 

създадена целенасочено от една система (организацията), която преследва свои 

собствени цели, а на служителя не му остава нищо друго, освен да се идентифицира с 

тези цели. Това донякъде е направено в т. 3 от гл. 1, но трябва да бъде по-добре 

подредено. Следва, по мое мнение, да се откроят ясно подходите на Тейлър и Фейол, на 

Кули и Мейо и на Д. Макгретгър, от една страна, но и на техния практически синтез, от 

друга. Така трудовата роля на служителя, на която основателно авторът отделя най-

много място (стр. 28 – 54), ще се обоснове като реакция на ситуация, която е съвместно 

създадена от самата организация и служителя. Организацията, не само стопанската, 

действително е формална структура, където съотносимите компоненти са трудови роли. 

Добре би било да се представи по-задълбочен анализ на тази констатация, иначе съвсем 

вярна. Основата за такъв анализ е зададена на стр. 46 – това е класическият модел на 

бюрократичната организация. Съгласно този модел организацията е формална 

структура, т.е. абстрактна система от отношения между обективно обособени 

функционални области. Трудовата роля идва като един вид адаптиране на тази, иначе 

перфектна машина, към ирелевантността, произтичаща от неизбежната намеса на 

човешкия фактор. По този начин още по-обосновано ще стане определението за трудова 

роля от стр. 31 като роля „опосредствана от взаимните очаквания на изпълнителя на 

ролята от една страна, и от особеностите на организацията, където тя се реализира на 

практика, от друга страна“. Към този тип кодификация на ролята – а именно, 

кодификация от организацията, се добавя кодификацията на самата обществена 

регулаторна рамка (стр. 34). Що се отнася до кодификацията на регулаторната рамка, аз 

бих откроил по-ясно и формалните изисквания на пазара на труда. 

Във втора глава авторът демонстрира своите задълбочени знания за ангажираността не 

само като сравнително ново понятие, но, преди всичко, като поле за прилагане на 

реална управленска практика за повишаване на ефективността на организацията. 

Обръща се внимание на големия брой разбирания за ангажираността, които следват 

гледната точка на различни управленски практики. И тъй като ангажираността е реално 

състояние на човешките ресурси, управляващите в организациите са задължени да си 

изработят собствена работеща интерпретация на понятието, оттук произтичат 

множеството академични и прагматични (работни) определения за ангажираността. 

Излишно е да се коментират всички определения, по-важното е, че авторът е съумял да 

ги структурира и отдели своята .позиция, която най-добре съответства на целите на 
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изследването. Това той прави на стр. 65, където авторът казва, че ще се придържа към 

комбинация от направления, която определя ангажираността като характеристика на 

взаимоотношението служител-работодател. 

За  особено важно намирам сравнението между ангажираността и сходните 

характеристики на трудовата роля, каквито са „отдадеността“, „въвлечеността“ и 

„организационно гражданското поведение“, „удовлетвореността“ (стр. 69). Това е 

важно, за да се подчертае, че ангажираността съдържа техни елементи, но не е сводима 

изцяло до нито една от тях. Оттук се извежда най-важната характеристика на 

ангажираността - нейния двустранен характер, както се изразява авторът (стр. 73). От 

такава позиция авторът логично възприема разбирането на Сакс за ангажираността на 

служителите като социална размяна (теорията за социалния обмен) – ползите, получени 

от участниците, са в резултат от ползите, дадени в замяна (стр. 79). 

За мен най-голям интерес представляват наблюденията и обобщенията на автора 

относно практическата значимост на ангажираността в стопанската организация в 

България, т. 2.3 от втора глава. Тук се анализират последиците от ангажираността, както 

и факторите, които я обуславят, нещо което има пряко отношение към апарата на 

самостоятелното емпирично изследване в 3 и 4 глава. Правилно като последици от 

ангажираността се посочват производителността, текучеството, лоялността, 

удовлетвореността и пр., т.е. все характеристики на трудовото поведение, описани по-

напред. За тези характеристики, обаче, беше казано, че не изчерпват състоянието на 

ангажираност. Тогава възниква въпросът, какво собствено характеризира 

ангажираността като практическа проява на дадена трудова роля. Въпреки, че авторът 

проявява творчество и показва връзката между ангажираността и различни бизнес 

показатели, бих попитал Гергана Ганчева какъв е нейният критичен поглед върху 

използвания инструментариум и приема ли го за изчерпателен и надежден при 

измерване на ангажираността на служителите? От една страна, удовлетвореността, 

лоялността, текучеството са използвани, и няма как да не бъдат използвани, като 

индикатори на ангажираността; от друга страна, авторът се позовава на мнение, че 

ангажираността е нещо повече от тях. След като е така, какви са собствените 

емпирични индикатори на ангажираността? За индикаторите на ангажираността 

подробно се говори в трета глава, посветена на методологията на емпиричното 

изследване. На стр. 125 са посочени три условно обобщени индикатора, а именно: 

индикатор „казвам“; индикатор „искам“ и индикатор „правя“. Бих искал да попитам 

автора дали измерва чисто и просто удовлетвореност или удовлетвореност от различни 

аспекти на работната среда? Как авторът измерва тази удовлетвореност и какъв е 

критичният поглед върху използвания инструментариум? Разбирам, че авторът работи с 

данни от изследване, което не е изцяло негово, той трябва да се съобразява с методика, 

която е приета от голям изследователски колектив. Авторът основава своите изводи на 

вторичен анализ, както той се изразява на „сурови данни“ от проучването на 

американска консултантска компания. Едно уточнение, т.нар. термин„сурови данни“ 

нищо не означава за един позитивен анализ. Какво е това – данни, които не са 

обработени или са зле обработени, или са полуобработени? Най-вероятно става дума за 
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индивидуални данни. Но ако това е така, авторът има възможност да си изгради свой 

собствен инструментариум за свое собствено изследване. Методическата част съдържа 

информация за всички необходими инструменти за обработка на емпиричните данни. 

Но тези инструменти би следвало да бъдат по-добре структурирани като отделни 

методики, поместени в отделни точки: методика на регистрация на данните; методика 

на извадката, методика на обработка на данните, индикатори, хипотези и пр. 

Като естествено продължение на така структурираната методика на изследването идва 

анализът на резултатите, поместен в четвърта глава. Тук авторът стриктно описва, дори 

с излишни подробности, състоянието на така операционализираната в трета глава 

ангажираност и удовлетвореност и факторите, които им въздействат. Все пак, остават 

някои въпроси от методическо естество. Става дума за връзката между удовлетвореност 

и ангажираност. Каква е връзката между ангажираността на служителите, 

удовлетвореността и мотивационната стойност на областите от работната среда? Кои са 

факторите, които оказват влияние върху ангажираността и как те се 

операционализират? От текста на стр. 151 оставам с впечатлението, че съдържанието на 

тези понятия е тъждествено. Първо се казва, че след попълване на въпросника и 

отговаряне на съответните твърдения за удовлетвореност се формира групата на 

„Удовлетворените от даден фактор служители“. После се казва, че на „базата на 

корелационен анализ ще установя силата на връзката на всеки един от факторите с 

ангажираността на служителите за изследвания период“. Нещата се изясняват донякъде 

на стр. 164, където авторът казва, че се търси статистически значима връзка между 

ангажираността и удовлетвореността от 17-те фактора на работната среда. С други 

думи, удовлетвореността от всеки един от факторите на средата се явява фактор на 

ангажираност. Ако това е така, то тогава защо в табл. 20 на стр. 165 се посочва пряка 

връзка между ангажираност и факторите на средата, и дори е измерена силата на 

връзката с коефициента на Крамер? Би трябвало ясно да се посочи, че 

удовлетвореността от 17-те фактора на средата се приема за фактор на ангажираността, 

но ангажираността е състояние различно и по-богато от удовлетвореността. Това 

разграничение не навсякъде се прави – така например при изводите от стр. 214 се казва, 

че „...работодателите и мениджърите могат да използват всяка една от 

идентифицираните области на работната среда, която има силно влияние върху 

ангажираността...“. Но веднага след това се казва, че „...сред служителите до 25 г. най-

нисък дял удовлетвореност имат възможностите за кариерно развитие и заплащането“. 

Това са все неясноти, които произтичат от не дотам подробната и методически 

издържана операционализация на ангажираността и удовлетвореността от 3 глава. 

Освен това, какви връзки ще се търсят следва да бъде описано в отделна точка на 3 

глава, наречена „Методика на обработка на данните“. 

Работата е написана самостоятелно с добро познаване на теоретичните източници. 

Авторът има и практически опит в изследваната област, който му позволява да използва 

теоретичното знание за формулирането на работещи управленски практики за 

повишаване на ангажираността на служителите в българските фирми. В заключение, с 

пълна убеденост бих искал да дам своята положителна оценка за проведеното 
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изследване, представено в рецензираните дисертационен труд, постигнати резултати и 

приноси, и да предложа на уважаемото научно жури да присъди на Гергана 

Господинова Ганчева образователната и научна степен „доктор” по направление 3.1 

Социология, антропология и науки за културата (Социология-Икономическа 

социология). 

 

 

Рецензент: 

доц. д-р Благовест Георгиев 


