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Дисертационната  разработка  е  върху  актуална  тема  от  анализа  на 

социалната  психология  в  организациите  –  как  са  обвързани 

удовлетвореността  от  труда  и  справедливото  заплащане  в  частните 

организации. Дисертантката е направила великолепен теоретичен анализ за 

динамикана  на  формиране  и  промяна  в  когнитивния  конструкт 

удовлетвореност от труда, с компонентите заплащате, условията на работа, 

промотиране, социални връзки, признание, което получават, както и към 

някои характеристики, които се отнасят до личността, взаимоотношенията 

в  групата  и  извън  работата.  Тя  представя  модерните  подходи: 

диспозиционен,  ситуационен, интерактивен и много школи за  анализ на 

потребностите  на  индивида.   Обсъдени  са  съвременните  психологични 

конструкти,  изградени  от  автори  за  изследване  и  оценка  на 

удовлетвореността от труда. В самостоятелна, много сериозна и интересна 

глава е направен обзорен анализ на заплащането на труда и възприетата 

справедливост спрямо удовлетвореността. Във връзка с тях е анализирана 

и темата за „философията, политиката и практиките на организациите  за 

възнаграждението на служителите”.

Целите,  задачите  и  хипотезите  на  дисертацията  са  добре 

организирани.  Използвани  са  релевантни  методики:  Въпросник  за 

измерване  на  удовлетвореността  на  Минесота  (Minnesota Satisfaction 

Questionnaire,  MSQ),  Въпросник  за  удовлетвореност  от  заплащането  на 



Heneman и Schwab (1985) (Pay Satisfaction Questionnaire/PSQ), адаптирани 

за българската популация. Изследването е проведено при 191 участници, 

мъже  и  жени,  описани  с  много  подробни  данни  от  личната  и 

професионална  история  на  всеки.   В  следващите  глави  са  представи 

данните  от  изследването,  статистическите  обработки   и  направените 

анализи.  Много  сериозни  са  анализите  и  интерпретациите  за  видовете 

справедливост  в  организациите,  оценена  от  служителите  в  различна 

професионална позиция.  Обобщената интерпретация на данните очертава 

актуалната  ситуация  в  изследваните  частни  организации.  Дисертантката 

обективно обсъжда, че умерената степен на удовлетвореност е свързана с 

фактори  необвързани  със  заплащането,  което  е  в  диапазона  на  ниска 

неудовлетвореност  и  с  оценка  за  несправедливо.  Компетентност  и 

отговорност  са  критериите,  които  определят  заплащането  и  които  се 

толерират  от  служителите  в  твърде  широк  диапазон.  Своите  анализи 

Иванова   съразмерно  обвързва  с  неподредената  административна 

структура  в  организациите,  с  лошото  ниво  на  критерии  и  регламенти, 

които определят  заплащането.  От позициите на  психолог консултант на 

организации  тя  препоръчва  мотивирано,  че  „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 и по вертикала. Необходимо внедряване на 

максимално  обективни  и  измерими  критерии  за  определяне  на 

заплащането  поетапно и на принципа на „еволюция”, а не „революция” в 

системата,  за  да  не  се  породят  силно  негативни  реакции  и  чувство  за 

несправедливост от страна на служителите.”

Дисертацията на Силвия Иванова Иванова е много добре разработена, 

спрямо високите критерии за образователна и научна степен. Тя отразява 



постигнатите от Иванова професионални умения за провеждане на научно 

изследване,  интерпретации  и  изграждане  на  стратегия  за  психологично 

консултиране в организации.

В  заключение  на  своя  отзив,  предлагам  на  научното  жури  да 

гласува образователната и научна степен „ доктор по психология” на 

Силвия Иванова Иванова.
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