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ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Често  мениджърите  започват  да  си  задават  въпроси  как  да  привлекат,  мотивират  и 

задържат служителите си в момент, когато вече виждат “симптоми” на възникнал проблем – 

нараснало текучество, липса на ангажираност от страна на персонала, негативен имидж на 

компанията като работодател и т.н. Един от възможните подходи за решаване на проблемите 

в подобни ситуации се свежда до осъществяването на промени в политиката по управление на 

човешките ресурси,  провеждане  на  различни  проучвания,  анализ  на  информация  от 

служители  (включително  от  интервюта  с  напускащи),  търсене  на  възможности  за 

оптимизиране на практиките по ефективно управление на персонала и т.н. Възможен подход 

е и затрудненията да се “припишат” на независещи от ръководството фактори – например на 

“неблагодарността”,  незаинтересоваността на служителите или просто на желанието им да 

получават по-високо трудово възнаграждение.

Каквито и решения да се вземат в “кризисна” ситуация, те ще бъдат коригиращи и ще 

изискват вероятно много повече ресурси от всякакво естество в сравнение с предприемането 

на превантивни мерки и системна “проверка” за адекватността на подходите при привличане, 

мотивиране и задържане на служителите.

Факторите,  които  повлияват  нагласите  и  съответно  поведението  на  персонала,  са 

разнообразни, комплексни и динамични по своя характер. Настоящата теза не претендира за 

изчерпателност  в  описанието  и  изследването  на  всички  променливи,  които  допринасят  за 

ефективността  и  дългосрочната  ориентация  на  хората  на  работното  им  място.  Би  било 

нереалистично  да  си  поставяме  подобна  мащабна  цел.  Фокусирали  сме  се  върху  част  от 

основанията, поради които хората могат да напуснат или да останат в компанията, в която 

работят, и по-конкретно върху фактори, които във висока степен могат да бъдат управлявани 

от организациите.

Една  от  темите,  представени  в  теоретичната  и  емпиричната  част  на  дисертацията,  е 

темата за удовлетвореността на труда.  Дименсиите на удовлетвореността и резултатите от 

равнището  на  удовлетвореност  на  служителите  са широко  изследван  въпрос  в 

психологическата  литература.  Събрани  са  множество  емпирични  данни  за  влиянието  на 

удовлетвореността, но все още не са достатъчно утвърдени в практиката. 
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Като  следваща  стъпка,  стеснявайки  обсега  на  тезата,  поставяме  акцент  върху 

удовлетвореността  от  заплащането  (като  елемент  от  удовлетвореността  от  труда)  и 

перцепциите за справедливост на заплащането на служители в частни компании. Ролята на 

парите е приета като съществена (дори и да не се поставя на първо място) за привличането, 

мотивирането и задържането на служителите. Резултатите от проучвания показват, че,  за  да 

се  извлече  максимума  от  този  елемент  от  взаимодействието  служител-работодател,  не  е 

достатъчно  единствено  да  се  дава  “максимално  възможното”  заплащане.  Компаниите  се 

стремят към постигане на ефикасност в дейността си, което на свой ред поставя ограничения 

във финансовите  възможности и  респективно  в бюджета за  възнаграждения.  Естественият 

резултат от тези ограничения е въпросът какво още има значение, освен нетното заплащане, 

което получават служителите, какво е във възможностите на компанията, за да се използват 

инструментите  за  трудово  възнаграждение  по  максимално  ефективен  и  за  двете  страни 

начин? Отговорът на този въпрос (поне частично) търсим в концепциите за справедливост на 

заплащането.  Заплащането  е  обект  не  само  на  рационална  преценка  какво  можем  да  си 

позволим с парите, които печелим, но и на субективна преценка, провокирана от въпроса това 

ли  е  заплащането,  което  заслужавам  като  служител,  отговаря  ли  то  на  моя  принос,  на 

усилията ми, на резултатите ми и т.н. В този смисъл заплащането е инструмент не само като 

нетна  сума,  но  и  като  подход  и  принцип  при  дефинирането  и  разпределянето  му между 

служителите.  Това  е  и  основанието  ни  да  се  насочим  към  темата  за  възприетата 

справедливост  на  заплащането  и  взаимовръзката  й  с  общата  удовлетвореност  от  труда  и 

удовлетвореността  от  заплащането  в  частност.  Вярваме,  че  изграждането  на  структура  за 

заплащане, която се възприема от служителите като справедлива, би могло да допринесе за 

внедряването  на  практики  по  управление  на  човешки  ресурси,  които  да  подпомагат 

успешното постигане на бизнес целите.
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УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ТРУДА

Темата за удовлетвореността от труда е една от най-активно и детайлно изследваните в 

областта на организационното поведение. Интересът от страна на теоретици и изследователи 

датира още от 30-те години на миналия век като част от опитите да се разбере поведението на 

човека  в  работни  условия.  За  първи  път  удовлетвореността  от  труда  се  изследва  като 

самостоятелен психологически феномен от Р. Хопок през 1935 г. Натрупан е значителен обем 

от идеи и емпирични данни, което от една страна осигурява огромно количество информация, 

но и същевременно прави литературата по темата трудна за синтезиране и преглед в рамките 

на една единствена глава от настоящата  разработка.  В този смисъл разделът,  посветен на 

удовлетвореността  от  труда,  има  за  цел  по-скоро  да  представи  кратко  обобщение  на 

основните концепции, като акцентът е поставен върху онези от тях, които имат отношение 

към разглежданата в дисертацията проблематика.

В първа глава е направен преглед на основните концепции относно:

♦ подходите при операционализиране на удовлетвореността от труда;

♦ факторите, повлияващи удовлетвореността от труда;

♦ резултати от удовлетвореността от труда;

♦ мястото на удовлетвореността от заплащането като елемент от удовлетвореността 

от труда.

Представени  са  ключовите  възгледи  за  характера  на  удовлетвореността  от  труда  и 

еволюцията им през последните десетилетия. 

Понятие за удовлетвореност от труда. 

Дефиниция и подходи към удовлетвореноста от труда

В  зависимост  от  отправната  точка  и  подходът,  който  приемат  като  релевантен, 

отделните автори поставят акцент върху различни аспекти от удовлетвореността от труда. 

Вероятно една от най-често цитираните в литературата дефиниции на удовлетвореността от 

труда е тази, която я свежда до носещо удоволствие или позитивно емоционално състояние, 

породено  в  резултат  от  оценката  на  работата  на  индивида  (Locke).  Дефинициите, 

формулирани  от  отделните  автори,  отразяват  различията  в  подходите  им  към 

удовлетвореността от труда. 

В прегледа на литературата по темата, която правят Campel, Dunnettee, Lawrel и Weik, се 

обособяват  две  основни  категории  теории  за  удовлетвореността  от  труда  –  теории  за 
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съдържанието  и теории  за  процеса.  Теориите  за  съдържанието  поставят  акцент  върху 

връзката между потребности и удовлетвореност, а тези за процеса се фокусират върху това 

как  променливи като  очаквания,  потребности  и ценности  повлияват  удовлетвореността  от 

труда.  Процесуално  ориентираните  учени  разглеждат  удовлетвореността  от  труда  като 

детерминирана не само от характера на самата работа и контекста в организацията, но и от 

взаимодействието  между  потребностите,  ценностите  и  очакванията  на  служителите 

(Gruneberg, Stemple).

В търсене на отговор на въпроса доколко удовлетвореността от труда е стабилен във 

времето или по-скоро  променлив конструкт,  Huff разграничава  три типа  гледни точки  по 

отношение на удовлетвореността от труда: 

(1) диспозиционен подход, според който корените на удовлетвореността от труда трябва 

да се търсят в личностните особености на индивида.

Множество  проучвания  показват,  че  индивидите  са  до  известна  степен 

“предразположени”  да  реагират  на  фактори,  свързани  с  работата  и  средата  по  определен 

начин,  и  тази  предразположеност  се  отразява  върху  удовлетвореността  им  от  труда. 

Съответно,  може  да  се  очаква,  че  удовлетвореността  от  труда  е  като  цяло  стабилен  във 

времето конструкт (Judge). 

(2)  ситуационни  теории,  според  които  удовлетвореността  от  труда  е  резултат  от 

характера на самата работа и другите фактори на средата.

Концепциите,  обединени  в  тази  група,  приемат,  че  удовлетвореността  от  труда  е 

резултат  от  взаимодействието  между  променливи,  свързани  с  индивида,  с  работата  и  с 

организацията (Glisson, Durick, Quarstein). Hoy и Miskel описват тези три типа променливи:

а. характеристики  на  служителя  (индивидуални  характеристики)  –  това  са  пол, 

възраст, образование, мотивация, способности, диспозиции и т.н.;

б. характеристики на работата – автономност, заплащане и придобивки, разнообразие 

на задачите, значимост на задачите, предизвикателство и др.; 

в. характеристики на организацията – централизация, професионализъм, ръководство, 

обратна връзка, култура.

(3)  интерактивни  теории,  според  които  удовлетвореността  от  труда  произтича  от 

взаимодействието между личност и среда. 
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При този  трети  подход към удовлетвореността  от  труда  се  търси допирната  точка  и 

взаимодействието  между  диспозиционния  и  ситуационния  подход.  Изследванията  са 

насочени към установяване  на  взаимодействието  между фактори,  свързани  с личността,  и 

фактори,  свързани  със  средата,  както  и  към  разграничаване  на  модераторите  на  това 

взаимодействие. 

Предвид  обширността  на  темата,  не  можем  да  претендираме  за  изчерпателност  в 

прегледа на теоретичната рамка. По-скоро сме си  поставили за задача да направим кратко 

резюме  на  идеите,  оказали  съществено  влияние  върху  развитието  на  концепцията  за 

удовлетвореността от труда.  За целите на дисертацията е направен преглед на възгледите, 

оказали  най-силно  въздействие  върху  разбирането  на  удовлетвореността.  В  резюме  са 

изложени  основните  моменти  от  класическите  теории  на  Maslow,  McClelland,  Herzberg, 

Hackman и Oldham, Vroom и Locke. Проследена е еволюцията на подходите при изследване на 

удовлетвореността  от  труда,  за  да  се  обобщят  основните  изводи  и  приложението  им  в 

практиката.

В самостоятелни точки са представени основните фактори, които се приемат (или най-

малкото обсъждат)  като повлияващи формирането на удовлетвореността от труда,  както и 

факторите,  които  се  повлияват  от  нивото  на  удовлетвореност.  Тези  предпоставки  са 

обособени в три групи: (а) свързани с индивида, (б) свързани с работата и (в) свързани със 

ситуацията.

В първата категория се включени фактори като възраст, пол, стаж и кариерно развитие, 

ниво  на  образование.  Представени  са  накратко  резултати  от  проучвания,  насочващи 

вниманието към личностни специфики (например афективна диспозиция, локус на контрол и 

др.) като променливи, повлияващи нивото на удовлетвореност от труда.

Предпоставките, свързани с работата, включват различни специфики на самата дейност 

като  разнообразие  на  изпълняваните  задачи,  степен  на  включеност  на  служителите  в 

процесите по вземане на решения,  възможност за развитие.

Ролята на ситуацията е разгледана чрез фактори като заплащане, сигурност на работата, 

условия на труд, ниво на позицията, стил на управление, яснота на ролята и  организационна 

структура.

Частта,  посветена  на  резултатите  от  нивото  на  удовлетвореност  на  служителите  от 

труда,  включва синтезиран преглед на литературата,  посветена на проучвания за връзката 
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между  удовлетвореност  от  труда  и  цялостна  удовлетвореност  от  живота,  влияние  на 

удовлетвореността от труда върху представянето на служителите на работното място, ролята 

на  удовлетореността  върху  ангажираността  на  сулжителите  с  компанията.  Обсъдени  са  и 

резултатите от изследвания на поведение на оттегляне, текучество и др. негативни прояви.

Удовлетвореността от заплащането като елемент от удовлетвореността от труда, се 

разглежда в самостоятелен параграф, тъй като е един от акцентите в цялостната разработка. 

Организацията  на  тази  точка  от  първата  теоретична  глава  съответства  на  логиката  в 

изложението  на  концепците  за  удовлетвореност  от  труда.  Резюмирани  са  подходите  при 

изследване на удовлетвореността от заплащането, както и концепциите на отделни учени.

Първият подход представя удовлетвореността от заплащането като еднодименсионален 

конструкт (Miceli,  Near,  Schwenk,  Orpen,  Bonnici). Основното допускане е, че служителите 

формират  определена  нагласа  спрямо  заплащането,  което  получават,  и  тази  нагласа 

детерминира поведението им. 

На  по-късен  етап,  основно  при резултат  от  изследванията  на  Heneman и   Schwab, 

подходът се променя по посока на разглеждане на удовлетвореността от заплащането като 

мултидименсионална (DeConnick,  Stilwell,  Brock,  Heneman,  Schwab,  Williams,  Carraher, 

Brower, McManus). В рамките на този втори подход отделните автори имат различни гледни 

точки относно броя на дименсиите, отразяващи удовлетвореността от заплащането – отделни 

проучвания разграничават между 4 и седем дименсии. 

Теоретичните концепции, които са представени, обобщават идеите на различни автори, 

подкрепящи еднодименсионалния или мултидименсионалния подход. Сред моделите, които 

са включени, са тези на  Adams за справедливостта,  теорията за несъответствието на  Lawler, 

моделът на  Dyer и  Theriault, както и на  Heneman и  Schwab, концепцията на  Miceli и  Lane, 

както и моделът за организационните решения за компенсация на Gerhart и Milkovich.

Отново в самостоятелни точки са обособени предпоставките  за  удовлетвореността от 

заплащането  и  резултатите  от  тази  удовлетвореност.  Най-голямо  внимание  е  отделено  на 

фактори като възраст, пол, опит в компанията, образование, специфики на самата система на 

заплащане,  както  и  на  перцепциите  на  служителите  (и  по-конкретно  перцепциите  за 

справедливост на заплащането).
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ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА И ВЪЗПРИЕТА СПРАВЕДЛИВОСТ

Втора глава на дисертацията  е посветена на перцепциите за  справедливост,  с акцент 

върху справедливост на заплащането като централна тема. Фокусът е поставен основно върху 

въпроса какво прави възнаграждението (не)справедливо според служителите. Това е една и от 

водещите изследователски задачи на проведеното проучване. 

За да достигнем до отговор на този въпрос,  във втора глава поставяме първо общата 

теоретична  рамка  –  какво  означава  организационна  справедливост  и  какви  са  нейните 

измерения.  Представен  е  кратък  обзор  на  основните  подходи при  концептуализацията  на 

темата за справедливостта и еволюцията им. Успоредно с темата за отделните дименсии на 

справедливостта  са  представени  и  резултати  от  изследвания,  касаещи  конкретно 

справедливостта на заплащането. 

В  изложението  сме  се  придържали  към  традиционното  разграничение  на 

справедливостта  в  нейните  четири  основни  дименсии:  (1)  процедурна  справедливост,  (2) 

дистрибутивна,  (3)  междуличностна  и  (4)  информационна  справедливост  (Colquit,  LePine, 

Wesson). 

Дистрибутивната справедливост се отнася до справедливостта на “отплатата”, която 

получават служителите в замяна на своя труд, усилия, опит и т.н. Основният въпрос, който се 

поставя  в организационната  психология в тази връзка,  е  какво кара хората  да възприемат 

даден  резултат  като  справедлив.  Във  връзка  с  темата  за  заплащането,  дистрибутивната 

справедливост  се  отнася  до  перцепциите  на  служителите  за  справедливостта  на 

възнаграждението, което получават.

Основата  на  съвременните  концепции  за  справедливостта (и  по-конкретно 

дистрибутивната справедливост) се поставя още през 1961 г. с работата на Homans. Съгласно 

правилото за дистрибутивна справедливост,  което той формулира, между различни страни, 

намиращи се във взаимоотношения на социална обмяна, може да се очаква: (а) наградите на 

всяка от страните да са пропорционални на разходите/инвестициите им, (б) нетната печалба 

на всяка от страните да е пропорционална на инвестицията им. 

Обект на оценка обаче са не само резултатите, но и решенията, чрез които се определя 

разпределението на тези резултати. Проучванията на  Thibaut и  Walker, проведени през 1975 

г.,  насочват  вниманието  към  процедурната  справедливост и  процесите  за  вземане  на 

решения в организациите. Процедурната справедливост се отнася именно до начина, по който 
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различните резултати са разпределени – справедливи ли са например принципите, по които се 

разпределя заплащането в организацията “през погледа” на служителите. 

По-късно Bies и Moag разграничават и трети тип справедливост – междуличностната, 

отнасяща се до отношението, което “получават” хората в хода на прилагане на процедурите. 

По този  начин авторите  разграничават  самите  процедури  от  прилагането им и  съответно 

свеждат процедурната справедливост до перцепциите на индивидите за справедливостта на 

формалната  структура  на  процедурите.  Cropanzano и  Greenberg стигат  още  по-далеч  и 

разграничават две нива на междуличностно отношение. Първото ниво е степента, до която 

хората  вярват,  че  получават  нужното  уважение  и  зачитане.  Второто  ниво  е  т.нар. 

информационна  справедливост  -  преценката  на  хората  за  информацията,  която  получават 

относно  процедурите,  които  ги  засягат  по  един  или  друг  начин  (Cropanzano,  Greenberg, 

Cooper, Robertson).

Информационната  справедливост се  отнася  до  перцепциите  на  служителите  за 

информацията, която им се предоставя от ръководството в процеса на вземане на решения. 

Възприетата  информационна  справедливост  означава,  че  служителите  получават  ясна, 

последователна и коректна информация за взети решения и за резултатите от тях (Colquit, 

LePine, Wesson). 

Не  всички  учени  приемат  това  разграничение  на  типовете  справедливост.  В  тази 

връзка е представен и кратък преглед на  еволюцията в мненията относно взаимодействието 

между  отделните  дименсии  на  справедливостта  и  аргументите  “за”  и  “против” 

разграничаването на четири самостоятелни дименсии.

В  самостоятелен  раздел са  разгледани  променливи,  които  «отключват»  оценката  на 

справедливостта.  Проучванията  разкриват  няколко  ключови  «пускови  механизма»  на 

организационната справедливост. 

Загрижеността за справедливостта възниква, когато хората получат негативни резултати 

-  когато  хората  не  получат  това,  което  искат,  те  започват  да  повдигат  въпроси  относно 

процедурите,  водещи до съответните  резултати,  относно  справедливостта  на  отношението 

към  тях  и  т.н.  (Greenberg).  Оценката  на  справедливостта  става  актуална  и  при  промяна. 

Промяната активизира вниманието към справедливостта и съответно не е изненадващо, че 

хората вероятно ще приемат промяната като справедлива, ако процедурите са такива (Cobb, 

Wooten,  Folger,  Novelli,  Kirkman,  Shapiro). Трето условие,  което може да породи внимание 
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към  справедливостта,  е  ограничеността  на  ресурсите.  Действително  въпросът  за 

разпределение на ресурсите е тривиален, когато има достатъчно ресурси (Greenberg). Когато 

са недостатъчни,  хората стават  чувствителни не само към темата  за  справедливостта  като 

цяло, но и към начина, по който се дефинира справедливостта (Tyler, Boeckmann, Smith, Huo). 

В  повечето  случаи,  при  недостиг  на  ресурси,  започват  да  преобладават  перцепциите  за 

справедливост,  основани на собствения интерес.  Четвърти “пусков механизъм” може да се 

породи и просто поради различия във властта, породени от разграничение на ролите в самата 

организация.  

Както и в първа глава, направеният преглед на литературата не може да претендира за пълна 

изчерпателност. Концепциите, които са включени в този теоретичен преглед, представят идеите 

на Adams, моделът на Thibaut и Walker, на Bies и Moag, моделът на Tylеr и Blader за процедурната 

справедливост. Разгледани са основните послания в релационния модел на Tyler и Lind, теорията 

за  референтните  когниции  на  Folger,  както  и  на  евристичната  теория  за  справедливостта  и 

деонтичния подход. Като своебразно резюме на теоретичните възгледи е представен моделът на 

Sheppard,  Lewicki и  Minton,  които предлагат  интегриран  поглед  върху  формирането  на 

перцепциите за справедливост и значимостта им за поведението на хората. 

Обобщени са част от водещите фактори, повлияващи оценката на справедливостта, както и 

реакциите на служителите, които са обект (или се възприемат като такъв) на несправедливост. 

Във връзка с реакците на несправедливост, особено внимание е отделено на описаните от 

Adams възможни „сценарии” на поведение, както и на модела от три стъпки, описани от Sheppard, 

Lewicki и  Minton.  Тези  стъпки  са  обозначени  като  “разпознавам”,  “обвинявам”  и  “изисквам” 

(Sheppard, Lewicki, Minton).

Факторите,  повлияващи  реакциите  на  хората  по  отношение  на  несправедливостта,  са 

разгледани с цел постигане на по-голяма яснота за поведението на личността, когато тя се намира 

в ситуация на несправедливост. Дали и как ще реагира човек, който е обект на несправедливост, 

зависи от множество фактори - от възприетия мащаб на несправедливостта, от възприетата степен 

на вина на причинителя на несправедливостта, възприетите последствия от несправедливостта, 

степента  на  ангажираност  с  предотвратяване  на  тази  несправедливост  в  бъдеще  (Sheppard, 

Lewicki,  Minton).  Повечето  хора  са  предразположени  да  реагират  както  емоционално,  така  и 

рационално на подобни събития. Алтернативен поглед предлагат други концепции, разглеждащи 

реакцията на несправедливост като следствие от преценка на ползите и загубите от различните 

алтернативи на поведение (Hirschman, Rusbult).
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СИСТЕМИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Трета глава е посветена на спецификите и ролята на системата за възнаграждение като 

рамка  и  на  структурата  на  заплащане  като  по-тясно  понятие.  В  началото  на  този  раздел 

представяме  кратка  дефиниция  на  основните  понятия,  за  да  поставим  границата  между 

“възнаграждение” и “заплащане”.

Предвид  значимостта  на  процесите  по  определяне  на  заплащането,  за  цялостната 

оценка на неговата справедливост са представени основните елементи на възнаграждението, 

спецификите на различни типове структури на заплащане, както и съвременните тенденции в 

разработване на цялостни системи за възнаграждение на служителите. Представени са също 

така принципите за определяне на заплащането, като е отделено внимание и на факторите, 

които трябва да бъдат взети предвид при изграждане на неговата структура и справедливото 

му разпределение.

Съвременните тенденции в изграждането на системи за възнаграждение (комплексните 

системи)  са  представени  в  отделен  параграф.  Концепцията,  която  стои  в  основата  на 

комплексните  системи,  е,  че  възнаграждението  на  служителите  е  цялостен  процес,  който 

далеч не се отнася единствено до определяне и изплащане на основна заплата. Вниманието е 

насочено  към  всички  възможни  инструменти  и  подходи  за  привличане,  мотивиране  и 

задържане на служителите. Крайната цел е интегрирането на различни инструменти да доведе 

до  кумулативен  ефект  и  максимизиране  на  ползите,  които  могат  да  се  извлекат  от 

прилагането на всеки един от тях самостоятелно. 

Най-общите компоненти, които включва една система за възнаграждения, са:

♦ общото финансово възнаграждение и неговите компоненти;

♦ нефинансовите възнаграждения - признание, похвала, постижение, отговорност и 

лично израстване;

♦ процесите и процедурите по управление на изпълнението.

Разпределянето  на  тези  материални  и  нематериални  аспекти  на  възнаграждението  е 

въпрос  на  избор  на  подход  и  принципи,  към  които  да  се  придържа  ръководството  на 

компанията.

Thomas Mahoney обединява  подходите  за  разпределение  на  възнаграждението  в  три 

основни групи: (а) основани на работата, (б) свързани с личността/уменията, и (в) свързани с 

представянето. 
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Определянето и управлението на възнаграждението се извършва в определен контекст, а 

не изолирано от вътрешната и външната за компанията среда. В тази връзка се дискутират 

факторите,  повлияващи  политиката  по  управление  на  възнаграждението,  съгласно 

концепцията  на  Armstrong.  Ключовите  характеристики  на  външната  среда  съгласно  тази 

концепция  са  конкурентност,  глобализация,  демографски  промени,  промени  в  трудово-

правните  взаимоотношения  между  работодатели  и  служители.  Вътрешните  фактори  се 

отнасят  до  организационната  култура,  технологията,  човешките  ресурси,  както  и  бизнес 

сектора  на  компанията.  От  особено  значение  са  вярванията  и  предразсъдъците,  които 

съществуват в мениджърската практика по отношение на възнаграждението, управлението на 

човешките  ресурси,  способността  на  управленските  кадри  да  мислят  стратегически, 

предходният им опит и т.н. 

Описани са и  фактори, определящи конкретното ниво на заплащане. Подходът, който 

може да се приложи при определяне на нивото на заплащане, зависи отново от вътрешни за 

компанията фактори, както и от икономическата среда.

Един  от  възможните  компоненти,  който  се  взема  под  внимание при  определяне  на 

нивото на заплащане, е характера на изпълняваната дейност и обемът работа. В този смисъл, 

определянето на равнището на възнаграждение изисква анализ на длъжностите (или групите 

длъжности)  в  организацията,  за  да  се  определи  “цената”  на  всяка  от  тях.  Armstrong 

причислява този подход към идеите,  тръгващи от икономическия аспект в концепцията на 

Карл Маркс.

Пазарът на труда също има своята роля като отправна точка.  Компаниите, които искат 

да привлекат и/или задържат специалисти със специфична квалификация и компетентност, са 

принудени  да  “платят  цената”,  адаптирайки  системата  си  за  възнаграждение,  за  да  са 

конкурентоспособни като работодатели.

Структурата  на  заплащане  е  обособена  в  самостоятелен  параграф  от  трета  глава.  Тя 

определя  различните  нива на  заплащане  за  длъжности  или групи  от  длъжности,  които се 

формират  на  база  значимост  на  длъжността,  пазарни  равнища,  а  в  някои  случаи  -  на 

договорености със синдикатите. Структурата на заплащане дефинира обхвата на нарастване 

на заплащането в зависимост от представянето, компетентността и приноса на служителите. 

Тя  може да обхваща цялата  организация или да се  използват  различни нейни структурни 

елементи  -  примерно за  служители  в  администрация,  за  работници в  производството,  ако 
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компанията е производствена, и пр. Елементите, характеризиращи структурата на заплащане, 

обобщени от  Milkovich и  Newman, са 1) брой нива, в които се разпределят длъжностите; 2) 

различията в заплащането между различните нива; 3) критериите и нормите за определяне на 

тези нива и различията в заплащането между тях.

Описани  са  примерни  структури  на  заплащане,  спецификите  и  ограниченията  им. 

Представените структури са от типа грейдова структура на заплащане («тясна», «широка» и 

широкогрупирана  грейдова  структура),  структуриране  на  заплащането  според  отделните 

длъжности  в  организацията,  структури  по  кариерни  семейства.  Накратко  са  представени 

основните  принципи,  характерни  и  за  комбинирани  структури  на  заплащане,  стълбове  на 

заплащане и фиксирани структури. 
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ТЕОРЕТИЧНА  ПОСТАНОВКА,  ЦЕЛ,  ХИПОТЕЗИ  И  ЗАДАЧИ  НА 

ИЗСЛЕДВАНЕТО

Теоретична постановка на проблема
Удовлетвореността  от  труда  е  обект  на  множество  проучвания  в  организационната 

психология. Резултатите са показателни за влиянието на удовлетвореността върху нагласите и 

поведението на служителите (Agho,  Price,  Mueller,  Gerhart,  Heller,  Judge,  Watson,  Iaffaldano, 

Muchinsky,  Katz,  Kahn,  Locke,  Ostroff,  Spector,  Vroom,  Weiss,  Wright,  Bonett). Установена е 

взаимовръзка с готовността на служителите да се ангажират с дейности извън преките им 

задачи, с отсъствията от работа, с текучеството (Feather, Rauter, Fisher, Iaffaldano, Muchinsky, 

Locke, Spector).

Макар и опосредствано от различни променливи, влиянието на удовлетвореността върху 

поведението на служителите на работното място е ключово и резултатите от проучванията 

могат  да  дадат  конкретни  идеи  и  възможности  как  да  се  оптимизират  процесите  по 

управление и развитие на човешките ресурси в практиката.

Изследването на удовлетвореността има своите традиции и в български условия – както 

в научните среди, така и в провеждани под различна форма от самите компании проучвания. 

Темата  действително не е  нова и в този смисъл приносът на настоящата  дисертация не е 

толкова в изследване на ролята на удовлетвореността и факторите, които допринасят в най-

висока  степен  за  нея.  Темата  за  удовлетвореността  от  труда  се  разглежда  през  призмата 

основно на удовлетвореността от заплащането като елемент от общата удовлетвореност, от 

една страна, и във връзка с перцепциите за справедливост на заплащането, от друга страна. 

Като предмет на проучване,  особено от гледна точка на психологията,  заплащането в 

български условия е по-скоро пренебрегвана област. Традиционно, определянето на нивото 

на  заплащане  се  приема  като  “запазена  територия”  за  икономисти,  счетоводители  и 

финансисти,  докато  в  сферата  на  организационната  психология  заплащането  се  разглежда 

основно през призмата на удовлетвореността и мотивацията на служителите и по-конкретно – 

търси се отговор на въпроса какво е влиянието на равнището на заплащане върху цялостната 

удовлетвореност  на  служителите,  върху  продуктивността  им,  върху  текучеството,  върху 

тяхната ангажираност и мотивация. 

Политиките  и  практиките  по  възнаграждение  имат  голямо  въздействие  върху 

способността на организациите да оцеляват в съвременната конкурентна среда. Заплащането 
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е  важно  за  повечето  служители  и  проучванията  показват,  че  удовлетвореността  от 

заплащането  е  свързана  с  поредица  от  значими  за  организацията  резултати.  Съществуват 

доказателства  например,  че  удовлетвореността  от  заплащането  е  свързана  с  цялостната 

удовлетвореност  от  труда,  с  изпълнението,  както  и  с  мотивацията.  Равнището  на 

удовлетвореност  от  заплащането  е  също така  силно обвързано  с  отсъствията  от  работа  и 

нивото на текучество. В този смисъл организациите са заинтересовани да контролират нивото 

на  удовлетвореност  от  заплащането  на  служителите  си,  което  означава,  че  трябва  преди 

всичко да познават онези фактори, които имат определящо влияние върху него.  Именно в 

тази посока е ориентиран предметът на изследването в настоящата дисертация.  

Изследователските усилия са насочени не само към проучване на удовлетвореността от 

заплащането  в  смисъл –  повлиява  ли то  цялостната  личностна  удовлетвореност  от  труда. 

Фокусът е поставени и върху взаимовръзката с перцепциите за справедливост на заплащането 

като  аспект,  който  все  още  не  е  получил  достатъчно  внимание  в  български  условия. 

Интересът  ни  е  породен  от  въпроса  до  каква  степен  служителите  в  частни  компании  в 

България  са  удовлетворените  от  заплащането  си,  и  по-конкретно  -  кои  дименсии  от 

удовлетвореността от заплащането пораждат най-висока удовлетвореност и в каква посока 

компаниите  биха  могли  да  оптимизират  системите  си.  Не  на  последно  място,  в  тезата  е 

обърнато внимание на въпроса за възприетата справедливост. Както отбелязва Vroom (1982), 

перцепцията  за  справедливостта  на  заплащането  е  много  по-важна,  отколкото  реалният 

размер  на  получаваното  възнаграждение.  Ако  познават  водещите  детерминанти  на 

справедливостта на заплащането и на удовлетвореността от него, мениджърите биха могли да 

насочат усилият си към формиране на системи за възнаграждение, които да са оценявани от 

служителите им като справедливи и съответно да са ефективен инструмент в привличането, 

задържането и мотивирането на служителите.  

Цел, хипотези, задачи
Цел

Въз основа на теоретичната постановка, представена в предходните редове, основната 

цел, която си поставихме, е изследване на взаимовръзката между възприета справедливост, 

детерминирана от равнището на заплащане,  и удовлетвореността от труда като цяло, и от 

заплащането в частност. 
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Конкретните  изследователски  цели  се  свеждат  до  установяване  на  взаимовръзката 

между перцепция за  справедливост на заплащането,  от една страна,  и удовлетвореност от 

заплащането  и  от  труда,  от  друга  страна.  В практически  план,  целите  са  насочени и  към 

установяване  на  нивата  на  различия  в  заплащането,  които  участниците  са  склонни  да 

толерират,  както и на факторите,  които определят по-високата или по-ниска толерантност. 

Крайната цел на проучването е свързана и със събиране на емпирични данни, които да се 

приложат  като  практически  принципи  за  формиране  на  заплащането,  така,  че  то  да  се 

възприема като справедливо от служителите.

Хипотези

По посока на изследователските цели бяха формулирани следните хипотези:

1) Очакваме  влияние  върху  толерантността  към  различия  в  заплащането  да  имат 

факторите пол, ниво на заплащане и позиция (равнище в йерархията):

1.1. Допускаме, че участниците с нетно заплащане над 2000 лв. месечно ще са по-

толерантни  към  по-високи  различия  в  нивата  на  заплащане  в  сравнение  с 

участници, чието заплащане е до 2000 лв. 

1.2. Предполагаме, че участниците на управленски позиции ще са по-склонни да 

толерират по-големи различия в нивата както между тях и подчинените им, 

така и между тях и преките им ръководители. 

1.3. Очакваме  мъжете  да  проявят  толерантност  към  по-големи  процентни 

различия в  заплащането,  както по хоризонтала  (при сравнение с  колеги на 

същото  ниво),  така  и  по  вертикала  (при  сравнение  с  подчинени  и  с  пряк 

ръководител).

2) Допускаме,  че  критериите,  които  участниците  на  управленски  позиции  приемат 

като основателни тяхното заплащане да е по-високо от това на пряко подчинените 

им,  съвпадат  с  критериите,  които  приемат  за  основателни  техните  преки 

ръководители да получават по-високо заплащане.

3) Допускаме,  че  критериите,  които  определят  различия  в  заплащането  по 

хоризонтала като справедливи, ще се различават от критериите,  които определят 

като  справедливи  различия  в  заплащането  по  вертикала  (т.е.  изискванията  към 

колеги на същото ниво и към ръководители/подчинени да са различни). 
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4) Очакваме удовлетвореността от труда да корелира позитивно с удовлетвореността 

от заплащането.

5) Допускаме, че удовлетвореността от труда ще корелира позитивно с възприетата 

дистрибутивна справедливост на заплащането. 

6) Допускаме,  че  удовлетвореността  от  заплащането  ще  корелира  позитивно  с 

възприетата дистрибутивна и процедурна справедливост на заплащането.

Данните бяха въведени и обработени със статистическата програма SPSS версия 19.0. За 

обработката на емпиричните данни бяха използвани следните статистически методи:

1. Анализ на надеждността на използваните инструменти (алфа на Кронбах).

2. Дескриптивна статистика с оглед описание на изследваната извадка.

3. Еднофакторен  дисперсионен  анализ,  проведен  с  цел  да  се  изследва  влиянието  на 

демографските  характеристики  върху  удовлетвореността  от  труда,  от  заплащането, 

перцепциите за справедливост и толерантността към различия в нивата на заплащане.

4. Корелационен анализ, установяващ взаимозависимости между използваните в изследването 

въпросници.

5. Многофакторен  регресионен  анализ  с  цел  установяване  на  предикторите  на  възприетата 

справедливост на заплащането

6. Графичен анализ, използван за визуализация на резултатите в емпиричното изследване.

Задачи

С  оглед  доказването  на  формулираните  хипотези  си  поставихме  следните 

изследователски задачи:

1. Да се установи степента на удовлетвореност от труда и от заплащането в частни 

организации.

2. Да  се  изследват  перцепциите  на  участниците  за  наличие  на  дистрибутивната  и 

процедурна справедливост в частни организации. 

3. Да се  провери взаимовръзката  между ниво на (а)  удовлетвореност от  труда,  (б) 

удовлетвореност  от  заплащането  и  (в)  възприета  справедливост  от  заплащането 

(дистрибутивна и процедурна).

4. Да се установят нивата на толерантност спрямо различия в нивата на заплащане (в 

три насоки – при сравнение с пряк ръководител, с колеги и подчинени служители). 
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5. Да се провери влиянието на променливите пол, ниво на заплащане и позиция върху 

толерантността към различия в заплащането (при сравнение с пряк ръководител, 

колеги и служители на по-ниско ниво в йерархията). 

6. Да се установят факторите, които са водещи за перцепциите за справедливост на 

заплащането.  Да  се  провери  влиянието  на  демографските  фактори  върху  тези 

критерии.

Методика и обект на изследването
Методика

Инструментът за  изследване  на  удовлетвореността  от  труда,  използван  в  настоящото 

проучване, е кратката версия на Въпросник за измерване на удовлетвореността на Минесота 

(Minnesota Satisfaction Questionnaire,  MSQ) на Weiss,  Dawis,  England и  Lofguist (1967). 

Въпросникът се състои от 20 айтема; отговорите на участниците са по петстепенна Ликъртова 

скала (от 1 - силно неудовлетворен до 5 - напълно удовлетворен).

Инструментът е използван с официалното разрешение на университета в Минесота, 

който притежава авторските права. Въпросникът премина през стандартна процедура по 

адаптиране. При експертната оценка беше взето решение айтем 13 от оригиналния въпросник 

(“My pay and the amount of work I do” / “Заплатата и обема работа, който върша”) да бъде 

разделен в два самостоятелни айтема с цел постигане на по-голяма прецизност в анализа на 

отговорите.  Айтемите,  които  бяха  използвани  в  проучването,  са:  “Заплатата,  която 

получавам” и “Обема на работата, която върша”.

За  целите  на  настоящото  проучване  е  приложен  Въпросник  за  удовлетвореност  от 

заплащането на Heneman и Schwab (1985) (Pay Satisfaction Questionnaire/PSQ). Инструментът 

се  състои  от  общо 4  скали,  съгласно  концепцията  на  авторите:  1)  ниво  на  заплащане;  2) 

придобивки; 3) повишение на заплащането и 4) структура и администриране на заплащането. 

За целите на проучването инструментът беше модифициран – от общо 18 айтема бяха 

използвани 17, като отпадна айтем 6 от оригиналния въпросник (“Amount the company pays 

towards my benefits” – “Сумата, която компанията плаща за придобивките, които получавам”). 

Причината за тази промяна е, че в компаниите, в които беше проведено проучването, няма 

практика за информиране на служителите за тази сума и не би било коректно да зададем 

въпроса.
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Въпросите,  които се отнасят  до перцепциите  за  справедливост  на заплащането,  имат 

най-голям  дял  в  цялостната  методика.  Първият  от  тях  е  насочен  към  измерване  на 

дистрибутивната справедливост. За целта беше използвана скалата на Price и Mueller (1986), 

публикувана в BRC Papers on Cross-Cultural Management (The Dimensionality and Determinants 

of Pay Satisfaction: A Cross-Cultural Investigation of a Firm’s Group Incentive Plan, Sunny C. L. 

Fong & Margaret A. Shaffer, 2001). 

Скалата за оценка е 5-степенна Ликъртова скала (от 1 – категорично несправедливо, до 5 – 

напълно справедливо).

За  проучване  на  перцепциите  за  процедурна  справедливост беше  използвана  скала 

адаптирана по Moorman (1991), публикувана в BRC Papers on Cross-Cultural Management (The 

Dimensionality and Determinants of Pay Satisfaction: A Cross-Cultural Investigation of a Firm’s 

Group Incentive Plan, Sunny C. L. Fong & Margaret A. Shaffer, 2001). 

Скалата  отново е 5-степенна Ликъртова (от 1 – категорчино не съм съгласен,  до 5 – 

напълно съм съгласен)

С  цел  задълбочаване  на  информацията  относно  перцепциите  за  справедливост  на 

заплащането, към тези две скали бяха добавени допълнителни въпроси, насочени към:

 перцепциите  на  участниците  за  заплащането,  което  получават,  в  сравнение  с 

повечето от хората, които познават и са на сходни позиции;

 факторите, които определят заплащането като справедливо или несправедливо през 

погледа на участниците;

 факторите,  които  участниците  биха  приели  за  основателни,  техен  колега/пряк 

ръководител да получава по-високо от тяхното собствено заплащане;

 процентното  различие  в  заплащането,  което  участниците  биха  толерирали, 

сравнено със заплащането на техен колега/пряк ръководител/подчинен;

 възприетата справедливост на получаваното към момента заплащане като цяло (т.е. 

дали участниците смятат, че получават повече или по-малко от това, което вярват, 

че заслужават).

Всички  айтеми,  използвани  в  проучването, са  представени  в  приложението  на 

дисертацията. Добавени са към скалите за дистрибутивна и процедурна справедливост с цел 

постигане  на  изследователските  задачи  и  проверка  на  формулираните  хипотези. 
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Формулировката  им  е  за  целите  на  настоящата  работа  и  не  се  основава  на  конкретен 

инструмент. 

Направените  статистически  обработки  показват  висока  степен  на  надеждност  на 

използваните инструменти – алфа на Кронбах:

 .857 за удовлетвореност от труда (MSQ-Short Version);

 .850 за удовлетвореност от заплащането (PSQ);

 .824 за дистрибутивна справедливост на заплащането (скала на Price и Mueller);

 .709 за процедурна справедливост на заплащането (Moorman).

Демографски данни

За целите на настоящото проучване информацията, която беше събрана за участниците, 

е: пол, възраст, образование (средно,  бакалавър,  магистър),  специалност,  общ трудов  стаж, 

настояща позиция/длъжност,  стаж на настоящата позиция,  отдел,  нетното възнаграждение, 

което получават, семеен статус.

Обект на изследването

Обект на изследването бяха служители в частни компании, български и международни в 

България. Целта ни беше да обхванем няколко основни групи участници:

 Служители на експертни длъжности с различни нива на заплащане и 

 Участници, заемащи управленски позиции, отново с различни нива на заплащане.

Т.е.  разграничителните линии за обособяване на групите в извадката бяха а) ниво на 

заплащане  и  б)  ниво  в  йерархията  на  организацията.  Насочихме  се  единствено  към 

представители  на  частни  компании,  тъй  като  включването  и  на  такива  от  държавни 

институции и/или неправителствени организации би увеличило значително променливите и 

съответно би затруднило поставянето на фокус в анализа.

Преобладаващата  част  от  участниците  са  представители  на  четири  компании,  чието 

ръководство предостави съгласието си за провеждане на проучването сред служителите им. 

Компаниите са представители на няколко различни сектора:

 Услуги (охранителна дейност) – 65 участника от една компания;

 Услуги (транспортна дейности и спедиция) – 53 участника от една компания;

 Софтуер (разработване на софтуерни продукти) – 23 участника от една компания.

В допълнение бяха събрани и отговорите на участници (общо 40 участника) на свободен 

принцип,  т.е.,  представители  на  различни  компании,  които  имаха  желание  да  се  включат 
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самостоятелно в проучването, без да се търси разрешението от страна на ръководството им. Това 

са  представители  на  частни  учебни  заведения,  компании,  занимаващи  се  с  предпечатна 

подготовка,  продажба  на  софтуер  и  хардуер  и  производствени  фирми.  Общият  брой  на 

участниците в проучването е 191.

Впечатление прави известната трудност, която срещнахме при договарянето на участие в 

изследването.  Голяма  част  от  компаниите,  към  които  се  обърнахме  с  покана  за  участие, 

отхвърлиха предложението поради опасения, че изследване на тази тема “би породило задаването 

на  въпроси  от  страна  на  служителите”  по  “деликатна  тема”,  каквато  е  заплащането.  Отказ 

получихме включително и от компании, в които нивото на заплащане на служителите е около или 

над 75ти перцентил за сектора. 

Изследователска процедура 

Изследването беше проведено чрез уеб-базирана методика. Интрументите бяха публикувани 

в Интернет платформа, която позволява автоматичното изпращане на отговорите на участниците 

и  възможност  да  попълнят  въпросника  от  удобно  за  тях  място  и  време.  Този  подход  при 

провеждане на проучването беше предпочетен пред класичекото попълване на хартиен носител 

по две основни причини. Първо, така имахме възможност да ускорим процеса по събиране на 

отговорите на  уастници,  които не  са  ситуирани  в  София.  Второ,  по  този  начин се  гарантира 

конфиденциалността  на  отговорите  и  анонимността  им,  което  очакваме  да  е  допринесло  за 

откровеността – фактор, който е важен предвид спецификите на темата и информацията, касаеща 

ниво на заплащане.

Демографски профил на извадката

Общият брой участници в проучването е 191, от които 77 мъже (40%) и 111 жени (58%). 

Много малка част от участниците не са посочвали демографски данни.

Преобладаващата  част  от  участниците  са  в  активна  възраст  и  са  имали  възможност  да 

натрупат  професионален  опит  (по-голямата  част  над  5  години). Съотношението 

експерти/мениджъри в извадката е 2/1, като разпределението между мъже и жени на управленски 

позиции  е  равномерно  (55%  от  мениджърите  са  мъже  и  45%  са  жени).  Това  разпределение 

позволява  проверка  на  хипотезите,  свързани  с  влиянието  на  пола  и  на  позицията  върху 

перцепциите,  удовлетвореността  и  толерантността  на  участниците.  Преобладаващата  част  от 

участниците получават възнаграждение между 500 лв. и 1500 лв. нето.

ЕМПИРИЧНО  ИЗСЛЕДВАНЕ  НА  ВЪЗПРИЕТАТА  СПРАВЕДЛИВОСТ  ОТ 

ЗАПЛАЩАНЕТО И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ТРУДА
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Удовлетвореност от труда
Резултатите  показват,  че  участниците  в  проучването  са  в  най-висока  степен 

удовлетворени от: 1) това, че имат постоянна работа (х=4,10), 2) възможността да са полезни 

на  другите  (х=4,04)  и  от  3)  възможността  да  вършат  различни неща (х=3,82).  Честотното 

разпределение  на отговорите  показва,  че преобладаващата  част  от участниците  смятат,  че 

дейностите, които извършват, им носят нужното усещане за принос, както и разнообразието, 

което им е необходимо, за да се чувстват удовлетворени. Стабилността на работата също е от 

значение за общата удовлетвореност от труда,  като можем да допуснем,  че ситуацията на 

икономическа  нестабилност,  в  каквато  се  намираме  през  последните  две  години,  също 

повлиява отговорите на участниците. 

Направеният сравнителен анализ при разпределението на отговорите на участниците на 

управленско  и  експертно  ниво показва,  че  служителите,  които  са  на  по-висока  позиция  в 

йерархията,  по-често са давали отговор „Много удовлетворен” (37%) от разнообразието  в 

работата си. Резултатите са логични, доколкото по-високата длъжност предполага по-широк 

обхват  на  дейности,  отговорности,  правомощия  и  съответно  по-голямо  разнообразие  на 

задачите и прилаганите умения.

Най-ниски са средните стойности от отговорите на участниците по айтемите  „Заплатата, 

която получавам” (х=3,03) и „Възможностите за израстване в йерархията” (х=3,03). Според 

участниците, в сравнение с останалите аспекти от удовлетвореността от труда, компаниите, в 

които работят, не предоставят достатъчно добри възможности за израстване в йерархията. 

Удовлетвореност от заплащането
Проучването показва умерена удовлетвореност от аспектите, свързани със заплащането 

– както от нивото на заплащане,  така  и от придобивките,  повишенията  на заплащането и 

администрирането му. 

Най-ниска е удовлетвореността от равнопоставеността на служителите във фирмата при 

определяне на възнаграждението им (х=2,57) и от правилата и критериите за определяне на 

възнаграждението на всеки от служителите в компанията (х=2,57). На базата на резултатите 

можем да приемем, че в частните компании, които са обект на проучването, като цяло не са 

въведени достатъчно ясни правила за определяне и обсъждане на заплащането. 
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Анализът  на  резултатите  по  скали показва,  че  участниците  са  най-удовлетворени  от 

нивото на заплащане, което им осигуряват работодателите към момента. Средната стойност 

от отговорите за скала „Ниво на заплащане” е равна на 2,91 (т.е. не съответства изцяло на 

отговор  „удовлетворен/а”)  и  в  този  смисъл  можем  да  говорим  по-скоро  за  най-слаба 

неудовлетвореност,  отколкото  за  най-висока  удовлетвореност  от  този  аспект  на 

заплащането. 

Най-ниска  е  удовлетвореността  по скала  „Администриране на заплащането”  (х=2,76), 

т.е. участниците са най-слабо удовлетворени от аспекти, касаещи: 

 степента на яснота на системата за заплащане;

 установените различия в заплащането за отделни длъжности в компаниите, които 

се включиха в проучването; 

 въведените правила и критерии за определяне на заплащането и т.н.

Справедливост на заплащането 
Трудно  е  да  се  извлекат  еднозначни  изводи  за  нивото  на  възприета  дистрибутивна 

(не)справедливост. Ако разглеждаме средните стойности изолирано, резултатите показват, че 

служителите, които са се включили в проучването, като цяло възприемат заплащането си като 

справедливо  в  смисъл  на  съответствие  между  заплащането  и  а)  отговорностите,  б) 

резултатите,  в)  усилията,  г)  напрежението  и  д)  опита  им.  От  друга  страна,  тези  средни 

стойности всъщност са по-ниски от отговор „Справедливо” (т.е. под степен 3) и съответно не 

би  било  коректно  да  приемаме  обобщените  отговори  като  показателни  за  наличие  на 

перцепции за дистрибутивна справедливост за всички служители, включили се в проучването. 

Участниците  в  проучването  възприемат  заплащането,  което  получават,  като 

съответстващо  в  най-висока  степен  на  отговорностите,  които  поемат  на  настоящите  си 

позиции  (х=2,97).  Заплащането  отразява  най-слабо  напрежението,  на  което  са  подложени 

участниците  в  работата  си  (х=2,65).  В  по-висока  степен  то  съответства  на  усилията  им 

(х=2,72), опита (х=2,87),  както и на постиганите резултати (х=2,56).

Перцепциите  на  участниците,  отнасящи  се  до  процедурната  справедливост  при 

заплащането, са в синхрон с перцепциите им за дистрибутивна справедливост. Резултатите 

като  средни  стойности  са  показателни  отново  за  възприета  умерена  справедливост  в 

процедурите  и  практиките  по  определяне  и  осигуряване  на  заплащането.  Участниците 
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отчитат  като  утвърдена  при  работодателите  им  практика  за  навременно  изплащане  на 

възнагражденията (х=4,40). Този тип коректност във взаимоотношенията между работодател 

и служител се явява като единодушно признат от страна на участниците. В същата посока е 

възприетата справедливост, свързана със спазването на поети ангажименти за изплащане на 

допълнително възнаграждение под формата на премии (х=3,51). 

Доколкото можем да съдим по отговорите, участниците смятат, че работодателите им 

по-скоро не са въвели достъпни за всички служители процедури за формиране на основната 

заплата и придобивките и правилата за определяне на заплащането не са валидни изцяло за 

всички служители. Тези резултати поставят под въпрос обективността и последователността в 

политиката по управление на човешки ресурси в частта й по възнаграждението и съответстват 

на ниската степен на удовлетвореност.  

Служителите  не  са  убедени  в  измеримостта  на  критериите,  по  които  се  формира 

заплащането им, и като цяло възприемат правилата в тази посока като недостатъчно изяснени. 

В този смисъл, резултатите от настоящото проучване свидетелстват за липса на утвърдена и 

последователна политика и структура на заплащането в частните компании, които са обект на 

настоящото изследване. Впечатление прави и  това, че не всички компании и не във всички 

случаи  се  съобразяват  с  нормативните  изисквания  по  отношение  на  заплащането  за 

извънреден труд (х=2,78).

За  да  се  установят  перцепциите  за  справедливост  на  заплащането  като  цяло, 

участниците  бяха  помолени  да  отговорят  и  на  един  допълнителен  по-общо  формулиран 

въпрос  (извън  скалите  за  дистрибутивна  и  процедурна  справедливост),  а  именно  –  «как 

оценявате  заплащането  си  към  момента».  Резултатите  показват,  че  голяма  част  от 

участниците (42% от тях)  смятат  че заплащането им е като цяло справедливо,  но все пак 

преобладаващата част от отговорите показват перцепции за заплащане под това, което самите 

те смятат, че заслужават (общо 108 от участниците смятат, че получават по-малко, отколкото 

заслужават). 

Критерии за справедливост на заплащането
Една от задачите на настоящото проучване беше да се установи не само възприетата 

степен на дистрибутивна и процедурна справедливост през погледа на участниците, но и да се 

очертаят  факторите,  които  повлияват  тази  перцепция.  Използваният  инструмент  за 
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дистрибутивна справедливост ни „казва” до каква степен участниците вярват, че заплащането 

им отговаря на (а) напрежението в работата им, (б) усилията, които полагат, (в) резултатите, 

които постигат, (г) опита, който имат, и (д) отговорностите, които поемат. Този инструмент 

обаче не ни казва дали именно това са критериите, които участниците приемат като водещи, 

за да оценят заплащането си като справедливо. По тази причина, към цялостния инструмент 

добавихме въпрос „На какви критерии, според Вас, трябва да отговаря възнаграждението Ви, 

за  да  е  справедливо”.  От  участниците  се  изискваше  да  маркират  три  от  серия  възможни 

отговори и да напишат със свои думи критериите, които възприемат като важни, но които не 

са дадени като алтернатива.

Не сме изисквали от участниците да ранжират критериите по степен на значимост, за да 

не усложняваме прекалено попълването на въпросника. При евентуално бъдещо проучване, 

фокусирано  конкретно  към  критериите  за  справедливост,  би  могло  да  се  направи  и  това 

ранжиране, за да се установи (макар и относително) тежестта, която участниците приписват 

на  всеки  от  критериите.  Приносът  на  подобно  ранжиране  би  могъл  да  се  търси  във 

възможността  да се формулират по-конкретни препоръки за формиране на структурата  на 

заплащане в частни организации.

Проучването  показва,  че  за  изследваните  лица  критериите  във  висока  степен 

припокриват  критериите,  заложени  от  Price и  Mueller в  скалата  за  дистрибутивна 

справедливост.  Усилията,  резултатите и  отговорностите се  посочват  като  водещи 

критерии от участниците при оценка на справедливостта на заплащането им. На преден план 

излиза  и  още  един  критерий,  който  не  е  включен  в  скалата  на  Price и  Mueller – 

компетентността като показател, с който участниците смятат, че трябва да бъде съобразено 

заплащането  им.  Този  критерий  е  отбелязан  като  съществен  от  43  %  от  участниците  и 

съответно измества критерия „опит”, отбелязан от 27 % от участниците.

Един  от  въпросите,  които  приемаме  за  интересен  във  връзка  със  заплащането,  е 

толерантността на служителите  към различия в нивата на заплащане по хоризонтала и по 

вертикала. Във връзка с това помолихме участниците да преценят при какви условия, т.е. на 

какви критерии трябва да отговарят техните колеги, преки ръководители и самите те като 

ръководители, за да приемат за справедливи различията в заплащането. Като следващ въпрос, 

участниците  посочиха  с  колко  процента  по-високо  биха  приели  за  справедливо  да  е 
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заплащането  съответно  на  колега/ръководител,  ако  критериите  са  покрити.  Интересът  ни 

беше породен от няколко основни въпроса:

 къде е границата на толерантност към тези различия;

 как нетното заплащане, полът и позицията повлияват тази толерантност;

 съвпадат  ли  критериите  за  справедливост  на  собственото  заплащане  с 

критериите за справедливост при различия в заплащането;

 съвпадат ли критериите, които се определят като основни, за да има различия 

в  заплащането  по  хоризонтала  и  по  вертикала  (т.е.  един  и  същ  ли  е 

„стандартът”, който прилагаме спрямо колеги, спрямо ръководители и спрямо 

самите себе си като ръководители).

На какви критерии трябва да отговаря Ваш колега (на същото ниво в йерархията), 

за да приемете за справедливо да получава по-високо заплащане от Вашето.

Резултатите от проучването показват, че преобладаващата част от хората са склонни да 

се сравняват с колеги на същото ниво предимно по компетентност, резултати и отговорности, 

за да определят доколко справедливо е разпределението на заплащането в компанията. 

Таблица 1. Честотно разпределение на отговорите 

Критерий Колко пъти е маркиран 
този отговор

Ако е по-компетентен от мен 110

Ако има по-високо образование 16

Ако има повече опит от мен 32

Ако резултатите му са по-добри от моите 127

Ако стажът, който има на настоящата си позиция е по-
голям от моя 20

Ако поема повече отговорности от мен 123

Ако полага повече усилия от мен 47

Ако работи повече часове от мен 29

Ако позицията, която заема, е по-важна за отдела/фирмата 
като цяло 49

Ако има по-голям стаж в компанията 15

Ако има по-големи потребности 0

Друго (моля, отбележете какво) не са отбелязвани 
допълнителни критерии
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Образователното ниво и натрупаният в дадена компания стаж не се възприемат като 

съществени показатели, които да повлияват заплащането, т.е. по-скоро не се оценяват като 

„инвестиция”,  която да  е  достатъчно  значима,  за  да  се  отразява  на  заплащането  и/или да 

обуславя различия в заплащането между служители на едно ниво в йерархията.

Потребностите  отново  не  се  зачитат  като  основание  за  дефиниране  на  определено 

заплащане  –  нито  един  от  участниците  не  е  посочил  „има  по-големи  потребности”  като 

основателна причина за различия в заплащането. 

С колко  процента  по-високо  бихте  приели да  е  заплащането  на  Ваш колега  на 

същото ниво в йерархията (ако отговаря на посочените по-горе условия)

Преобладаващата част от участниците са склонни да приемат до 30% различие в нивото 

на заплащане между служители на едно ниво в йерархията, при условие че служителят с по-

високо заплащане отговаря на представените по-горе критерии (по-висока компетентност, по-

добри  резултати  и  поемане  на  повече  отговорност  в  работата).  Според  7%  тях,  за  да  е 

справедливо заплащането на служители, които са на едно и също ниво в йерархията, между 

нивата  им  на  заплащане  не  трябва  да  има  никакви  различия  (независимо  от  приноса  на 

съответния колега).

На какви критерии трябва да отговаря прекият Ви ръководител, за да приемете за 

справедливо да получава по-високо от Вашето заплащане.

За да проверим дали критериите,  които прилагаме при оценка на справедливостта на 

собственото  заплащане,  и  тези  при  преценка  на  заплащането  на  прекия  ръководител,  са 

еднакви, зададохме и въпроса при какви условия участниците биха приели ръководителят им 

да получава по-високо заплащане и с колко процента по-високо. 

Получените отговори показват, че водещо значение имат фактори като компетентност 

(отбелязана  от  136 от  участниците),  резултати  (отбелязани  от  65)  и  отговорности  (от  158 

участника).  Четвъртият  критерий  е  значимост  на  позицията  за  отдела/компанията 

(отбелязан от 88 участника). 

Потребностите, образованието и стажът отново са показателите, които са отбелязвани от 

най-малък брой участници като имащи отношение към заплащането.
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С колко  процента по-високо бихте  приели за  справедливо  да е  заплащането  на 

прекия Ви ръководител

На базата  на  получените  отговори  не  бихме  могли  да  очертаем  ясна  недвусмислена 

тенденция и съответно „универсална” препоръка за структуриране на нивата на заплащане по 

вертикала. Отговорите на участниците могат да се използват за определяне на своеобразна 

оптимална и „безопасна” граница от 30- до 50-процентно различие. Начинът, по който биха 

реагирали служителите при по-висока разлика в нивата на заплащане, вероятно зависи във 

висока  степен  от  организационната  култура,  типа  организационна  структура  и  т.н. 

Внедряването  на  по-високи  различия  изисква  проучване  на  конкретната  организация  и 

структура на заплащане, за да се прецени как това би се възприело от служителите и в каква 

посока ще са последствията от подобна структура.

На какви критерии трябва да отговаряте Вие като мениджър, за да е справедливо 

да получавате повече от пряко подчинените си служители

Хипотеза 2: Допускаме, че критериите,  които участниците на управленски позиции 

приемат като основателни тяхното заплащане да е по-високо от това на пряко подчинените 

им, съвпадат с критериите, които приемат за основателни техните преки ръководители да 

получават по-високо заплащане.

Проучването  потвърди  тази  хипотеза. Мениджърите,  които  се  включиха  в 

проучването, прилагат сходни критерии спрямо самите себе си като ръководители, от една 

страна, и спрямо своите преки ръководители, от друга страна.

Компетентността и отговорностите се отбелязват от най-голям брой участници, изразили 

мнението  си  по  тази  тема  (маркирани  съответно  от  36  и  47  мениджъра).  Запазва  се  и 

честотното  разпределение  на  отговорите:  най-голям  брой  мениджъри  са  отбелязали 

„отговорност”, на следващо място са „компетентност”, значимост на позицията и „резултати”.
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С  колко  процента  по-високо  трябва  да  е  заплащането  Ви  от  това  на  пряко 

подчинените Ви служители, за е справедливо

Разпределението  на  отговорите  показва  висока  степен  на  заявена  „скромност”  в 

очакванията  –  едва  33  %  от  участниците  на  управленски  позиции  смятат,  че  би  било 

справедливо  да  получават  заплащане,  което  да  е  над  50%  по-високо  от  това  на  пряко 

подчинените им служители. Все пак този процент представя най-голямата група от отговори.

Хипотеза 3: Допускаме, че критериите, които определят различия в заплащането по 

хоризонтала  като  справедливи,  ще  се  различават  от  критериите,  които  определят  като 

справедливи различия в заплащането по вертикала (т.е. изискванията към колеги на същото 

ниво и към ръководители/подчинени да са различни).

За да улесним сравнението на критериите, които участниците прилагат при оценка на 

справедливостта в различията на заплащането, при сравнение на собствената заплата с тази на 

(а)  колега,  (б)  пряк ръководител и (в)  подчинени,  изведохме четирите  критерия,  които са 

отбелязвани от най-голям брой участници (таблица 2).

Таблица 2. Сравнение на четирите най-широко приети от участниците критерии при 

оценка  на  справедливостта  на  различието  в  заплащането  при съпоставка  с  колега,  с  пряк 

ръководител и с подчинени.

Критерии, на които 
трябва да отговаря 
моето заплащане

Процент 
участници, които 

са маркирали този 
критерий

Критерии, на които 
трябва да отговаря 
прекият ми 
ръководител, за да 
получава повече 

Процент 
участници, които 

са маркирали този 
критерий

Критерии, на които 
трябва да отговаря 
колега на същотот 
ниво, за да получава 
повече 

Процент 
участници, които 

са маркирали този 
критерий

Компетентност 43,5 Компетентност 71,2 Компетентност 57,6

Резултати 70,2 Резултати 34 Резултати 66,5

Отговорности 63,9 Отговорности 82,7 Отговорности 64,4

Усилия 42,9 Значимост на 
позицията 46,1 Значимост на 

позицията 25,70%

В резюме, три от критериите се посочват като актуални и при трите случая на сравнение 

– компетентност, резултати и отговорности
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При сравнение по хоризонтала участниците включват и критерия „усилия”, докато при 

сравнение на заплащането по вертикала (и в двете посоки – спрямо ръководител и спрямо 

подчинени),  усилията се заменят от „значимост на позицията” за отдела и/или компанията 

като цяло. Сравнителната таблица (таблица 2) показва, че хипотезата ни се потвърждава  

частично.  Различия в критериите се наблюдават,  но са малки – трите водещи критерия се 

повтарят  при  определяне  на  справедливото  различие  в  заплащането  по  хоризонтала  и  по 

вертикала.
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ВЗАИМОВРЪЗКА  МЕЖДУ  ВЪЗПРИЕТА  СПРАВЕДЛИВОСТ  НА 

ЗАПЛАЩАНЕТО И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ТРУДА

1. Корелационен анализ
1.1. Взаимовръзка между аспекти на удовлетвореността от труда и дименсии на 

удовлетвореност от заплащането

Хипотеза  4:  Очакваме  удовлетвореността  от  труда  да  корелира  позитивно  с 

удовлетвореността от заплащането.

Очакването ни за позитивна взаимозависимост между удовлетвореност от труда и  

от  заплащането  се  потвърди. Всички  аспекти  на  удовлетвореността  от  труда  корелират 

позитивно  с  всяка  отделна  дименсия  на  удовлетвореността  от  заплащането,  като 

преобладаващата част от стойностите показват висока или средна към висока корелация.

Наличието на корелации между аспектите на удовлетвореността от труда и дименсиите 

на удовлетвореност от заплащането не са изненадващи. Този тип взаимовръзка е установен и 

потвърждаван  в  редица  научни  изследвания.  Резултатите  показват,  че  тя  е  валидна  и  за 

служителите  в  компаниите,  които  се  включиха  в  проучването.  Напълно  естествена  е 

например високата корелация между дименсията удовлетвореност от нивото на заплащане и 

отговорите по айтем „Заплатата, която получавам” (удовлетвореност от труда) (r = .860), тъй 

като на практика се измерва една и съща променлива. 

Удовлетвореността от нивото на заплащане показва средна, доближаваща се до висока 

корелация  с  удовлетвореността  от  възможностите,  които  компанията  предоставя  за 

израстване в йерархията (r = .487). Логичното допускане според нас е, че промотирането към 

по-високо  равнище  в  йерархията  се  свързва  с  актуализиране  на  заплащането,  промяна  на 

придобивките и съответно повлиява удовлетвореността, както от нивото на заплащане, така и 

от придобивките.

Резултатите  показват  висока  степен  на  позитивна  корелация  между  дименсията 

удовлетвореност от администрирането на заплащането с:

а) отношението на ръководителите към преките им подчинени (r = .604); 

б) с цялостната политика на ръководството спрямо персонала (r = .616); 
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в) позитивната обратна връзка при добро изпълнение на задачите (r = .680). 

Удовлетвореността  от  установените  правила  за  определяне  на  заплащането,  от 

последователността в прилагането на критериите за определяне на заплащането, както и от 

яснотата на цялостната система за заплащане се намира в тясна връзка с удовлетвореността от 

управленския  подход.  Самите  критерии  за  определяне  на  заплащането  и  правилата  за 

прилагането им се дефинират от ръководството на компанията и в този смисъл е естествена 

корелацията между удовлетореност от администрирането на заплащането с отношението на 

мениджърите  към  подчинените  им  и  с  позитивната  обратна  връзка,  която  служителите 

получават. 

1.2. Взаимовръзка между аспекти на удовлетвореността от труда и възприета 
дистрибутивна справедливост на  заплащането

Хипотеза  5:  Допускаме,  че  удовлетвореността  от  труда  ще  корелира  позитивно  с 

възприетата дистрибутивна справедливост на заплащането.

Хипотезата  е  изградена  върху  теоретичната  постановка  за  елементите  на 

удовлетвореността  от  труда  от  една  страна  и  взаимовръзката  между  удовлетвореност  от 

заплащането и справедливост на заплащане. Удовлетвореността от заплащането е елемент от 

удовлетвореността от труда като цяло. В литературата има редица проучвания, обвързващи 

удовлетвореността  от  труда  с  удовлетвореността  от  заплащането.  Настоящото  проучване 

потвърди  тази  взаимозависимост  за  участниците  в  проучването.  От  друга  страна, 

удовлетвореността от заплащането се обвързва с възприетата справедливост на заплащането. 

Логичният  въпрос,  който  си  задаваме  е  съществува  ли  взаимозависимост  между 

удовлетвореност  от  труда  и  възприета  справедливост  на  заплащане  и  по-конкретно  на 

дистрибутивна  справедливост.  Допускаме,  че  такава  взаимозависимост  съществува  и  тя  е 

позитивна. 

Хипотезата ни за взаимозависимост между удовлетвореност от труда и възприета 

дистрибутивна  справедливост  на  заплащането  се  потвърди -  въпреки,  че  не  всички 

зависимости са силни, всички са статистически значими.  Голяма част  от стойностите  на 

Пиърсън  показват  слаба  или  средна  степен  на  взаимозависимост  (r =  .10  до  .49).  Съвсем 

логично удовлетвореността от „Заплатата, която получавам” корелира статистически значимо 

(при Sig 0.01) и във висока степен с всички аспекти на дистрибутивната справедливост.
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Перцепциите  на  участниците  относно  съответствието  на  заплащането  с  опита,  който 

имат,  се  намира в  силна  взаимовръзка  с  няколко елемента  на  удовлетворността  от  труда. 

Според  резултатите,  удовлетвореноста  от  ръководството  (отношението  на  прекия 

ръководител и цялостната политика на компанията), както и възможностите за израстване и 

получаването на позитивна обратна връзка, са свързани със степента, до която заплащането 

отговаря  на  опита  на  служителите.  Признанието  и  стимулирането  на  служителите  за 

професионалния опит,  който имат може да  се  постигне по различни начини – както  чрез 

финансови,  така  и  чрез  нефинансови  стимули,  чрез  неформално  признание  (от  страна  на 

прекия ръководител и/или колегите), и посредством предоставяне на възможност за развитие 

в  йерархията.  В  този  смисъл,  осигуряването  на  подобни  форми  на  стимулиране  и 

удовлетвореността от тях може да повиши увереността, че заплащането отговаря на опита.

Впечатление прави и връзката между перцепцията, че заплащането е в съответствие с 

резултатите, които служителят постига, и удовлетвореността от нивото на компетентност на 

прекия  ръководител  (r =  .424**),  както  и  с  възможността  за  израстване  (r =  .428**). 

Отговорите на участниците показват, че отчитането на постигнатите от служителя резултати 

във висока степен е свързано с компетентността на прекия ръководител (т.е. човекът, който 

прави  оценката  на  резултатите  и  осигурява  обратна  връзка)  и  предполага  възможност  за 

кариерно равитие.

1.3. Взаимовръзка  между  удовлетвореността  от  заплащането  и  възприета 

справедливост

Хипотеза 6: Допускаме, че удовлетвореността от заплащането ще корелира позитивно 

с възприетата дистрибутивна и процедурна справедливост на заплащането.

Резултатите  показват  позитивна  корелация  между  всички  аспекти  от 

удовлетвореност на заплащането и възприета справедливост на заплащане (дистрибутивна  

и процедурна). 

Корелациите са статистически значими и предимно силни (според класификацията на 

Cohen).  Слаба  е  корелацията  единствено  между  айтем  „Получавам  възнаграждението  си 

редовно  и  навреме”  (процедурна  справедливост  на  заплащането)  и  дименсиите  на 

удовлетвореност  от  заплащането  (r<  .250**).  Възможно  обяснение  е  че  навременното 
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изплащане  на  възнаграждението  е  нормативно  уреден  елемент  от  трудовоправните 

взаимоотношения между работодател и служител и в този смисъл е логично да се приема от 

участниците  като  нещо,  което  не  подлежи  на  дискутиране  и  се  спазва  по  презумпция  – 

съответно не е въпрос на (не)справедливост, а на спазване на законодателството. 

Най-силна  е  взаимозависимостта  между  удовлетвореност  от  администрирането  на 

заплащането, от една страна, и аспектите от процедурната справедливост, които се отнасят до 

яснотата на критериите и правилата за формиране на заплащането, до обективността на тези 

критерии и последователността на прилагането им, от друга страна. Явно удовлетвореността 

от изградените и прилагани правила и процедури на заплащане е в тясна връзка с достатъчно 

ясното обсъждане на тези правила със служителите, както и с увереността, че правилата и 

критериите са обективни и валидни за всички.

Отново правилата за определяне на заплащането, както и критериите и показателите, по 

които се определя то за отделните служители,  са в тясна връзка и с удовлетвореността от 

повишенията на заплащането (r > .60). Най-силна е взаимовръзката между удовлетвореност от 

увеличенията и обективност на критериите за определяне на заплащането (r = .731**).

Дименсиите на удовлетвореността от заплащането корелират статистически значимо и с 

възприетата  процедурна  справедливост  на  заплащането.  Според  получените  резултати 

перцепциите  на  участниците  определят  като  най-пряка  взаимозависимостта  между 

удовлетвореност от нивото на заплащане, от една страна, и справедливостта на заплащането, 

от  друга  страна  (r> .700**).  В този случай  справедливостта  на  заплащането се свежда до 

съответствието му с отговорностите, опита, полаганите усилия и резултатите на  служителите 

в процеса на дейността. 

Най-слаба е взаимозависимостта между удовлетвореността от придобивките и аспектите 

на дистрибутивната справедливост. В този смисъл можем да приемем, че за участниците в 

проучването  придобивките,  предвидени  за  дадена  позиция,  не  са  свързани  с  конкретни 

«инвестиции» от страна на самия служител (например усилия, опит и т.н.), т.е. те са по-скоро 

присъщи на длъжността, а не зависещи от нейния титуляр.

Както отбелязахме при описанието на методиката, като допълнение към инструментите, 

измерващи  възприетата  дистирбутивна  и  процедурна  справедливост  на  заплащането, 

участниците бяха помолени да дадат оценка за справедливостта на заплащането си като цяло. 

Изследователският интерес беше насочен най-вече към взаимовръзката между тази обобщена 
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субективна преценка и измеренията на дистрибутивната справедливост,  а именно с коя от 

дименсиите  взаимовръзката  ще  е  най-силна.  Не е  представен  анализ  на  взаимовръзката  с 

продурната справедливост, доколкото критериите и правилата за дефиниране на заплащането 

се възприемат от служителите като недостатъчно ясни. 

Резултатите  от  корелационния  анализ  показват  силна  и  статистически  значима 

взаимозависимост.  Най-тясна е връзката между възприетата справедливост на заплащането 

като цяло и съответствието на заплащането с усилията (r = .704**), които служителите смятат, 

че полагат в работата си. На базата на тези резултати можем да приемем, че перцепциите за 

справедливост на заплащането са в най-силна зависимост при сравнението между полагани 

усилия и увереността, че полученото възнаграждение отразява тези усилия. Това допускане се 

подкрепя и от анализа на въпроса за това на какви критерии трябва да отговаря заплащането, 

според участниците, за да го възприемат като справедливо. 

2. Дисперсионен анализ
2.1. Влияние  на  нивото  на  заплащане  върху  толерантността  към  различия  в 

заплащането

Хипотеза 1: Очакваме влияние върху толерантността към различия в заплащането да 

имат факторите пол, ниво на заплащане и позиция (ниво в йерархията):

Хипотеза 1.1. Допускаме, че участниците с нетно заплащане над 2000 лв. месечно ще 

са по-толерантни към по-високи различия в нивата на заплащане в сравнение с участници, 

чието заплащане е до 2000 лв. 

Очакването ни участниците с по-високи нива на заплащане да демонстрират и по-

висока толерантност към евентуални различия в заплащането не се потвърди. Проведеният 

дисперсионен анализ не показа статистически значими различия, основани на фактора ниво 

на заплащане. 
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2.2. Влияние  на  длъжността (ниво  в  йерархията) върху  толерантността към 

различия в заплащането 

Хипотеза 1.2. Предполагаме,  че  участниците  на  управленски  позиции  ще  са  по-

склонни да толерират по-големи различия в нивата както между тях и подчинените им, така 

и между тях и преките им ръководители, в сравнение с участниците на експертни позиции. 

Очакването  ни  участниците,  заемащи  управленски  позиции  да  демонстрират 

толерантност към по-високи различия в заплащането също не се потвърди.  Дисперсионният 

анализ  не  показва  статистически  значими  различия  в  отговорите  по  отношение  на  

позицията в йерархията.

Във връзка с толерантността към различията в заплащането по вертикала е важно да 

отбележим, че участниците на управленски позиции посочват много сходни проценти, които 

биха приели за  справедливи  различия  между тях  и техните  подчинени,  от  една страна,  и 

между  тях  и  техните  преки  ръководители,  от  друга  страна.  Това  припокриване  показва 

прилагането на сходни критерии и изисквания спрямо самите себе си като ръководители и 

спрямо собствения пряк мениджър, което означава, че участниците (мениджъри) не проявяват 

тенденция към прилагане на „двоен стандарт”.

2.3. Влияние на пола  върху толерантността към различия в заплащането

Хипотеза 1.3. Очакваме мъжете  да проявят толерантност към по-големи процентни 

различия в заплащането, както по хоризонтала (при сравнение с колеги на същото ниво), 

така и по вертикала (при сравнение с подчинени и с пряк ръководител). 

Тази хипотеза се потвърди само частично. Факторът пол не повлиява равнището на 

толерантност  към  различия  в  заплащането  по  хоризонтала  (т.е.  в  сравнение  с  колега  на 

същото ниво в йерархията), както и нивото на толерантност от страна на мениджърите към 

техните пряко подчинени служители.

Дисперсионният анализ показва, че мъжете действително показват толерантност към по-

високи  различия,  но  различията  са  по-скоро  умерени  и  касаят  единствено  разлики  в 

заплащането спрямо прекия ръководител.  Процентното различие,  което толерират мъжете, 
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много слабо надвишава това, толерирано от жените. В тази посока е и изводът, който може да 

се направи на базата на силата на ефекта, който има полът – Eta squared = 0,05, което според 

дефиницията на Cohen означава наличие по-скоро на средна сила на ефекта.

Преобладаващата  част  от  мъжете  приемат,  че  би  било  справедливо  прекият  им 

ръководител да получава заплащане, което е с повече от 50% по-високо от тяхното собствено.

Графика 1. Честотно разпределение на отговорите на мъже и жени 

Сравнение на процентното различие в заплащането на 
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2.4. Влияние на възрастта  върху толерантността към различия в заплащането 

Възрастта  повлиява  значимо  толерантността  към  различията  в  заплащане  между 

ръководител и пряко подчинените служители, като различията са между:

 Участниците във възрастова група между 21 и 30 години и между 31 и 40 години;

 Участниците във възрастова група между 21 и 30 години и между 41 и 50 години.

Най-висока толерантност към различия в нивата на заплащане между служители и пряк 

ръководител заявяват участниците във възрастова група между 21 и 30 години (х =3,15) – т.е., 

те биха приели прекият ръководител да получава заплащане с малко повече от 30% по-високо 

от  собственото  им.  Обяснение  на  тази  тенденция  може  да  се  търси  в  различни  посоки. 

Възможно е да се дължи на това, че по-младите служители виждат в „лицето” на прекия си 

мениджър авторитет и съответно това повлиява готовността им да приемат за справедливо 

този  авторитет  да  получава  значително  по-високо  от  собственото  им  заплащане.  Не  е 

изключено  също  така  по-младите  служители,  които  естествено  са  в  по-ранен  етап  от 

кариерното си развитие (особено в сравнение с хората във възрастова група 41 – 50 години), 

41



да са склонни да приемат по-големи различия, тъй като виждат по-високата длъжност като 

възможност  за  тях  самите  да  приемат  едно  по-високо  заплащане  като  цел,  към  която  се 

стремят.

2.5. Влияние  на  фактора  стаж  върху  толерантността към  различия  в 

заплащането 

Дисперсионният анализ  отново показва наличие на статистически значими различия в 

равнищата  на  толерантност  към  различията  на  заплащане  между  служители  и  пряк 

ръководител, но не и спрямо колеги на същото ниво и спрямо подчинени.

Графика 2.  Статистически значими различия в толерантността на участниците с различна 

продължителност на стажа на настоящата позиция към процентно различие в заплащането на 

прекия ръководител
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Различията се наблюдават:

1) между участници, които заемат настоящата си длъжност от период до 1 година, и 

участници със стаж на съответната длъжност –  а) между 5 и 10 години  и б) между 10 и 15 

години;

2) между участници, които заемат настоящата си длъжност за период между 10 и 15 

години, и участници със стаж на настоящата длъжност над 15 години. 

В сравнение с участниците, които са натрупали вече опит на настоящите си длъжности, 

участниците,  които  са  „нови”  на  позицията,  която  заемат,  заявяват  толерантност  към по-

големи различия в заплащането между тях и преките им ръководители.
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Статистически значими различия се наблюдават и при сравнение на участниците със 

стаж между 10 и 15 години, и участниците, които са натрупали повече опит на настоящите си 

длъжности (над 15 год.), като отново групата с по-малък опит на длъжността демонстрира 

толерантност към „по-стръмна” структура на заплащане.

2.6. Влияние на нетното заплащане  върху възприетата обща справедливост на 

заплащането 

Нетното  заплащане  оказва  статистически  значимо  влияние  върху  възприетата 

справедливост на заплащането като цяло между:

 Участниците  със  заплащане  до  500  лв.,  от  една  страна,  и  (а)  участниците 

получаващи между 2000 и 300 лв. и (б) над 3000 лв., от друга страна;

 Участници със заплащане над 3000 лв. и всички останали групи, като силата на 

влиянието е Eta squared  = 0,13, т.е. по-скоро голяма.

Резултатите  показват,  че  в  сравнение  с  останалите  групи,  участниците  получаващи 

заплащане  до  500  лв.  нето  месечно  демонстрират  най-ясно  перцепциите  си  за 

несправедливост на заплащането си. Впечатление прави, че статистически значими разлики 

има при сравнение на двете крайности – при участници със заплащане до 500 лв. спрямо тези, 

получаващи (а) между 2000 и 3000  лв. и (б) над 3000 лв. Перцепциите за справедливост на 

заплащане на участниците с възнаграждение между 2000 и 3000 лв. са статистически значими 

само при сравнение с тези със заплащане до 500 лв., но не и при сравнение с останалите групи 

(например 1000 – 1500 лв.). Участниците в най-високия сегмент – заплащане над 3000 лв. – 

заявяват най-ясно чувство за справедливост на заплащането.

2.7. Влияние на нетното заплащане върху удовлетвореността от заплащането

Нивото на нетно заплащане определя наличието на статистически значими различия в 

равнището  на  удовлетвореност  от  възнаграждението  при  стойност  Eta squared,  показваща 

средна до висока степен на влияние. 

Участниците, които попадат в най-високия сегмент на заплащане – над 3000 лв. нето – 

демонстрират най-висока удовлетвореност от заплащането си. Най-слаба е удовлетвореността 

на участниците, които са в противоположния полюс – до 500 лв.

Статистически  значими  различия  има  в  удовлетвореността  от  заплащането  на 

участниците от най-ниския сегмент и участниците със заплащане над 1500 лв. При сравнение 

на удовлетвореността им от нивото на заплащане с тази на участниците в диапазона 500 до 
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1500 лв.  обаче не се наблюдават статистически значими разлики.  Можем да приемем,  че  

заплащане  в  размер  до  1500  лв.  е  прагът,  който  се  свърза  с  неудовлетвореност  от 

равнището  на  заплащане.  Удовлетвореност  от  нивото  се  наблюдава  реално  при  

участниците,  получаващи над 2000 лв.  нетно (средната стойност надхвърля междинния  

отговор „не мога да преценя” едва от това ниво нагоре).

Таблица  34. Влияние  на  фактор  „нетно  възнаграждение”  върху  удовлетвореност  от 

заплащането –  тест Tukey HSD

1 2 3 4
до 500 лв. 5 1,7500

500 до 1000 лв. 78 2,5064 2,5064

1000 - 1500 лв. 60 2,9667 2,9667

1500 - 2000 лв. 23 3,4239 3,4239 3,4239

2000 - 3000 лв. 16 3,7031 3,7031

над 3000 лв. 7 4,1786

Sig. ,323 ,136 ,353 ,325

P S Q    Н и в о н а з а п л а щ а н е

Tukey HSDa,b

Нетно 
заплащане Брой

Subset for alpha = 0.05

Различията  в  удовлетвореността  от  увеличенията  на  заплащането  са  статистически 

значими  между  участниците  от  най-високия  сегмент,  от  една  страна,  и  всички  останали 

групи, от друга страна (с изключение на участниците със заплащане в диапазона 2000 – 3000 

лв.).  На  базата  на  резултатите  можем  да  допуснем,  че  удовлетворителни  увеличения  на 

заплащането са получавали единствено участници с високо ниво на заплащане – над 2000 лв. 

При дименсия администриране на заплащането се наблюдават статистически значими 

различия  между  две  групи  участници:  със  заплащане  между  500  и  1000  лв.,  и  тези  със 

заплащане  над  3000  лв.  Участниците  със  заплащане  във  високия  сегмент  са  по-силно 

удовлетворени от критериите за определяне на заплащането, както и от яснотата на системата 

за заплащане и принципите, върху които е построена. 
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3. Регресионен анализ
3.1. Предиктори на  възприетата справедливост на заплащането като цяло 

Проведеният  регресионен  анализ  показва,  че  перцепцията  за  справедливостта  на 

заплащането като цяло се детерминира от:

Модел 1: Възприета процедурна справедливост  .  

Възприетата процедурна справедливост на заплащането обяснява 43 % от вариациите в 

отговорите на участниците. Водеща е ролята на три аспекта от този тип справедливост: (а) 

обективност на критериите за определяне на заплащането (β = 0,432; p < 0,001), (б) познаване 

на критериите за определяне на заплащането (β = 0,218; p < 0,05) и (в) прилагане на правилата 

за заплащане спрямо всички служители (β = 0,206; p < 0,05).

Модел 2: Възприета дистрибутивна справедливост  .  

Перцепциите  за  дистрибутивна  справедливост  обясняват  58  %  от  вариациите  в 

перцепциите  за  справедливост  на  заплащането  като  цяло.  Анализът  показва,  че  тази 

значимост  може  да  се  отнесе  предимно  към  два  от  елементите  на  дистрибутивната 

справедливост: (а) обвързаност на заплащането с отговорностите на служителя (β = 0,215; p < 

0,05) и (б) обвързаност на заплащането с усилията, които човек смята, че полага в работата си 

(β = 0,215; p < 0,05).

Модел 3: Удовлетвореност от заплащането  .  

Аспектите  на  удовлетвореността  от  заплащането  обясняват  най-голям  процент  от 

вариациите  във  възприетата  справедливост  на  заплащането  като  цяло  –  63  %. 

Самостоятелният принос на удовлетвореността от равнището на заплащане е най-съществен в 

сравнение с останалите дименсии на удовлетвореността (β = 0,509;  p < 0,001). На следващо 

място е ролята на удовлетвореността от увеличенията на заплащането (β = 0,225; p < 0,05).

Мо  дел 4: Удовлетвореност от труда.  

Удовлетвореността  от  труда  също е  във висока  степен  предиктор  на  перцепциите  за 

справедливост  на  заплащането  като  цяло,  като  най-отчетлив  е  индивидуалният  принос  на 

удовлетвореността от получаваната заплата (β = 0,497; p < 0,001).

3.2. Предиктори на  толерантността към различия в заплащането

Направените анализи показват, че нито една от променливите, заложени в проучването, 

не отговаря на изискванията, за да бъде приета като предиктор на различията в заплащането, 

които участниците биха приели за справедливи спрямо колеги/пряк ръководител/подчинени.
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4. Влияние  на  демографските  фактори  върху  избор  на  критерии  за 

справедливост
Анализът  на  влиянието  на  демографските  фактори  върху избора  на  критерии,  които 

участниците възприемат като значими, за да определят заплащането си и/или различията в 

заплащането по хоризонтала и по вертикала като справедливи, беше проведен основно, за да 

проверим  доколко  личният  интерес  е  съществен  фактор  при  избора  на  тези  критерии. 

Например, дали служителите, които имат вече натрупан по-голям професионален опит, ще 

залагат по-често на критерия «стаж» в сравнение със служителите, които са в началото на 

кариерата си.

В  настоящото  изложение  е  представена  извадка  от  направените  анализи,  като  са 

описани  по-съществените  различия  в  отговорите,  както  и  резултатите,  които  приемаме  за 

интересни.

А) Влияние на демографските фактори върху избора на критерии, които определят 

собственото заплащане като справедливо

Направеното сравнение между отговорите на мъже и жени, показва, че факторът пол не 

води  до  съществени  различия  в  избора  на  критерии,  които  определят  заплащането  като 

справедливо. 

Най-голям  брой  участници  във  възрастовата  група между  41  и  50  отбелязват,  че 

заплащането  трябва  да  съответства  на  «опита».  «Компетентността»  е  най-важна  за 

участниците между 31 и 40 години в сравнение с по-младите и по-възрастните участници.

Различията  в  отговорите  по  останалите  критерии  на  база  възрастова  група  са 

незначителни.  Образованието  и  общият  трудов  стаж  на  участниците  също  не  повлияват 

съществено избора на критерии за справедливост на заплащането.

Известна  роля  има  продължителността  на  стажа на  настоящата  позиция  спрямо 

значението на критерия «опит». Като цяло, колкото по-дълъг е стажът на настоящата позиция, 

толкова  по-често  критерият  «опит»  се  отбелязва  като  значим  за  справедливостта  на 

заплащането.

Значение има и равнището в йерархията, на което се намират участниците. Позицията 

повлиява  предимно  отговорите,  отнасящи  се  до  критериите  «значимост  на  позицията»  и 

«усилия».  Резултатите  показват,  че  мениджърите  ценят  значително  повече  съответствието 

между  заплащане  и  значимост  на  позицията,  докато  експертите  заявяват,  че,  за  да  е 
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справедливо, заплащането им трябва да отговаря по-скоро на полаганите усилия. До голяма 

степен тези резултати показват различията в гледните точки и в перспективата. Приемаме, че 

е  естествено  мениджърите  да  не  приписват  толкова  голямо  значение  на  усилията,  най-

малкото  защото  те  не  винаги  са  насочени  в  подхоящата  посока  и/или  не  гарантират 

постигането на резултати.

Б) Влияние на демографските фактори върху избора на критерии, които определят 

като справедливо различие в заплащането между служители на едно ниво в йерархията

Различията  в  избраните  критерии  между  мъже и  жени  са  незначителни.  Резултатите 

показват, че процентът от мъжете, които приемат критерий «резултати» като основателен за 

евентуални  различия  в  заплащането  по хоризонтала,  е  малко по-висок от  този  на  жените 

(съответно  72  %  от  мъжете  и  64  %  от  жените),  което  показва  малко  по-ясно  изразена 

конкурентна  нагласа  при  мъжете.  По-голям  е  процентът  при  жените,  които  маркират 

критерий «работи повече часове» (19 % от жените са го отбелязали като важен критерий, 

докато при мъжете процентът е 9%). 

Малко по-видими са различията  на база образователно равнище.  Участниците  с  най-

ниска  обазователна  степен  приемат  именно  образованието  като  основание  да  приемат  за 

справедливо различието в заплащането между тях и техен колега на същото йерархично ниво. 

Данните  са показателни за нагласите  на участниците  в тази група – критериите,  които се 

отбелязват  като  основателни  отразяват  ценностите  на  участниците  и  на  базата  на  тези 

отговори можем да съдим, че личният интерес не е водещ при избора на критерии (в противен 

случай би било логично участниците със средно образование да не маркират този критерий, 

защото  не  е  в  тяхна  полза).  Значимостта  на  позицията  се  отчита  в  най-висока  степен  от 

участниците с магистърска степен (33 % от тях са го отбелязали). Този критерий се приема 

като  съществен  и  от  по-голям  процент  от  мениджърите  в  сравнение  с  участниците  на 

експертно  ниво  (33  %  от  мениджърите  смятат,  че  е  основателна  причина  за  различия  в 

заплащането спрямо 23 % от участниците на експертни позици).

Общият трудов стаж като променлива не повлиява отчитането на критерий «опит» като 

основание за различия в заплащането по хоризонтала – преобладаващата част от участниците 

от всички групи, формирани на база трудов опит не смятат продължителността на стажа или 

опита на съответната длъжност за основане да има различия в заплащането.
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В) Влияние на демографските фактори върху избора на критерии, които определят 

като справедливо различието в заплащането между служител и пряк ръководител

Във връзка с критериите, на които трябва да отговаря прекият ръководител,  за да се 

приемат за справедливи различията в заплащането между него/нея и подчинените му, няма 

съществени различия между отговорите на мъже и жени.

Известни различия се наблюдават в зависимост от нетното заплащане на участниците. 

Преобладаващата част от участниците със заплащане между 500 и 1000 лв. месечно смятат, че 

резултатите не са основателен критерий за различия във възнаграждението. При останалите 

групи съотношението между хората, които са отбелязали този критерий, и хората, които не са 

го отбелязали като важен, е относително равномерно.

Любопитни са резултатите от сравнението на отговорите на мениджъри и експерти. Най-

съществено  е  различието  по  отношение  на  критерия  «да  работи  повече  часове».  От 

участницте на управленски позиции само един е отбелязал този критерии. Участниците на 

експертно ниво го приемат като по-важен – 14 участника са го отбелязали (което прави 11 % 

от тази група).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практическите изводи, които могат да се направят, са, че компаниите в България трябва 

да  подхождат  с  особено  внимание  при вземане  на  решения  за  структурата  на  заплащане, 

която внедряват. От значение е цялостната система по възнаграждение да е ясно формулирана 

и обсъждана със служителите, с цел да се постигне чувство за обективност и справедливост. 

Същевременно  внедряването  на  „стъпки”,  които  предполагат  различия  в  заплащането  по 

хоризонтала над 30 % и по вертикала над 50% би могло да се реализира след (а) внимателен 

анализ  на  перцепциите  на  служителите,  (б)  ясно  аргументиране  на  различията,  и  (в) 

внедряване  на  максимално  обективни  и  измерими  критерии  за  определяне  на  паричното 

възнаграждение.

Важно  е  да  се  има  предвид,  че  при  внедряването  на  подобни  модели  трябва  да  се 

подхожда от гледна точка на «еволюционния» принцип, а не да се действа «революционно», 

за  да  не  се  породят  силно негативни реакции и  чувство за  несправедливост  от  страна  на 

служителите.  Резките промени в политиката и практиките по заплащане (по посока на по-

големи различия) обикновено поражда силна съпротива, независимо от актуалното равнище 

на трудово възнаграждение на служителите.

ПРИНОСНИ МОМЕНТИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Проведеното проучване  има своите  ограничения,  но  все пак  вярваме,  че  могат  да се 

маркират следните приносни моменти:

 За целите на проучването беше адаптиран и разширен инструмент за изследване на 

дистрибутивната справедливост на заплащане.

 Направен  е  паралел  и  са  разкрити  особеностите  на  удовлетвореността  както  от 

труда като цяло, така и от заплащането. 

 Анлизирани са основните фактори, от които зависи възприемането и преценката на 

заплащането като справедливо. 

 Идентифицирани  са  общо четири ключови модела,  детерминиращи възприетата 

справедливост на заплащане.

 Разкрити са праговете на толерантност в различията на заплащане по хоризонтала и 

по вертикала.
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