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Силвия  Иванова  е  родена  на  28.06.1979  г.  Следвала  е 

специалност  „Психология”  в  Софийския  университет  през 

периода  1999-2003  г.  Притежава  диплома  за  завършена 

бакалавърска  и  магистърска  степен  по  Психология  с  отличен 

успех.

Силвия  Иванова  е  задочен  докторант  по  научната 

специалност  „Психология  на  дейността  /Организационна 

психология/” от 01.05.2006 г. Обучението в докторантурата се 

извършва  в  Катедра  „Социална,  трудова  и  педагогическа 

психология”  към  специалност  „Психология”  при  СУ  „Св.  Кл. 

Охридски”.  Научен  ръководител  на  докторантката  е  проф. 

д.ф.н. Крум Крумов.

Силвия  Иванова  има практически  психологически  опит. 

Работи  в  организацията  „Топ  Мениджмънт  Адвайзорс”  ООД, 

където  изпълнява  организационно-психологически  дейности. 

През периода от 2006 до 2011 г. е била хоноруван асистент в 



Софийски университет (специалност Психология) по проблемите 

на  социалната  и  организационната  психология.  Отзивите  за 

нейната преподавателска дейност са отлични. Иванова е била 

хоноруван преподавател и в „Училище по мениджмънт”, където 

е била ангажирана с разработванe и провеждане на модул към 

обучителна програма „Обучение на обучители”.

Традиционно  темата  за  удовлетвореността  от  труда  и 

свързаните  с  нея  проблеми  се  разглеждат  в  границите  на 

трудовата  психология.  Но  с  усложняването  на  процесите  и 

феномените на трудовите отношения се налага привличането и 

на  други  дисциплинни  подходи  за  постигане  на  по-голяма 

адекватност  на  изследователските  резултати.  Тази 

междудисциплинна  стратегия  се  отнася  и  до  темата  на 

дисертационния  труд,  която  се  разглежда  от  позициите  на 

трудовата, организационната и социалната психология.

Първата  и  втората  глава  на  дисертационния  труд  имат 

обзорен  характер.  В  тях  е  направен  анализ  на  широко 

разработените области, свързани с удовлетвореността от труда, 

заплащането на труда и възприетата справедливост. Показано е 

познаване  на  оригиналните  литературни  източници  и 

способност за очертаване на водещите постижения, резултат от 

усилията на множество автори. Според мен заслужават висока 

оценка няколко ключови момента от аналитичния обзор.

1. Анализът на предпоставките за удовлетвореността от 

труда  и  по-специално  взаимовръзката  между 

предпоставките,  отнасящи  се  до  индивида, 

същността на работата и ситуативните измерения;

2. Анализът  на  резултатите  от  удовлетвореността  от 

труда в контекста на: (а) цялостното удовлетворение 

от  живота,  (б)  изпълнение  на  работата,  (в) 

ангажираност с организацията;
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3. Анализът  на  еволюцията  в  подхода  при 

концептуализирането  и  изследването  на 

удовлетвореността от заплащането;

4. Анализът  на  заплащането  на  труда  и  възприетата 

справедливост  в  измеренията  на:  (а) 

взаимодействието  между  различните  видове 

справедливост,  (б)  взаимовръзката  между 

възприетата  справедливост  на  заплащането,  (в) 

удовлетвореност  и  възприетата  справедливост  от 

заплащането.

Обзорната част на дисертационния труд, която оценявам 

много  високо,  заслужава  да  бъде  публикувана  като 

самостоятелна разработка. Убеден съм, че тя ще бъде полезна за 

студентите  по  психология  и  за  изследователите  –  практици в 

тази област.

Особено  място  в  теоретичната  част  на  разработката  на 

докторската  дисертация  заема  глава  трета:  „Системи  за 

възнаграждение”, която включва следните главни въпроси:

1. Философията на системата за възнаграждение;

2. Елементи на системата за възнаграждения и подходи 

към разпределението им;

3. Структури на заплащането.

Тематиката на тази трета глава не е разгледана сама по 

себе си, а като цяло е подчинена на емпиричното изследване, 

което  провежда  докторантката.  В  този смисъл  от  съществено 

значение са изведените тук въпроси за: 

(а) организационните норми за възнаграждението; 

(б) подходите при разпределението на възнаграждението; 

(в) факторите, определящи политиката и практиките при 

управление на възнаграждението; 

(г) факторите, определящи нивото на заплащането. 

Тази  тематика  е  разработена  съобразно  принципа  на 

„теория на средно равнище”,  който предпоставя близостта на 
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теоретичните  понятия  до  практическото  функциониране  на 

обозначените  процеси  и  явления,  подлежащи  на  конкретно 

изследване.  Приближаването  на  абстрактните  теоретични 

позиции  до  потребностите  на  емпиричната  изследователска 

ориентация  е  труден  проблем,  с  който  се  сблъсква  всеки 

изследовател при формулирането на изходните си теоретични 

позиции.  Повечето  емпирично-изследователски  проекти  в 

трудовата,  организационната  и  социалната  психология  не 

работят с готови инструменти, а всичко се изработва отначало 

за  всяка  една  изследователска  задача.  Ето  защо  младите 

изследователи се нуждаят от системна теоретична подготовка, 

за да проектират и провеждат проучвания с  академична или 

практическа цел. Споменавам тези изисквания, защото искам 

да посоча, че подготовката на докторантката отговаря на тези 

нормативни изисквания.

Четвъртата  глава  на  дисертацията  е  посветена  на 

методологията  на  проведеното  емпирично  изследване. 

Изследователският  проект  е  в  границите  на  позитивистките 

ориентации, които доминират традиционните социални науки, 

в  това  число  и  трудовата,  организационната  и  социалната 

психология.  Съобразно  сциентиската  ориентация  на 

психологията  всяко  изследване  се  оценява  по  четири 

непроменяеми критерия:

(1)  вътрешна  валидност  –  степента,  в  която  получените 

резултати вярно отразяват изучаваното явление;

(2)  външна  валидност  –  степента,  в  която  резултатите 

могат да бъдат генерализирани по отношение на други обекти, 

сходни на изучавания;

(3)  надеждност – степента, в която резултатите могат да 

бъдат повторени или възпроизведени от друг изследовател;

(4)  обективност  –  степента,  в  която  резултатите  са 

незасегнати  от  личните  предубеждения  или  възгледи  на 

изследователя.  Тези  критерии  за  успешно  изследване  стават 
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достижими,  когато конкретният изследовател разработва своя 

изследователски  проект,  съобразно  строгите  норми  на 

възприетата него традиционна парадигма.

Емпирично-изследователската  стратегия,  която  е 

разработена от докторантката в четвъртата глава отговаря на 

очертаните  критерии  за  адекватно  на  дадената  парадигма 

проучване.  Ако  се  разгледат  стриктно  поставените  цели, 

хипотези и задачи на изследването, а също така и методиката и 

свързаните с нея изследователски процедури, може с увереност 

да  се  заключи,  че  докторантката  притежава  професионални 

умения за реализиране на успешна изследователска дейност. Ще 

добавя още, че Иванова си служи на много добро равнище със 

статистическите методи: в случая става дума за корелационния 

анализ,  дисперсионния  анализ,  регресионния  анализ  (вж.  гл. 

шеста с. 170-195). Ще отбележа, че тези познания и умения не 

се  добиват  чрез  самостоятелна  подготовка.  Това  се  дължи 

главно на високото ниво, на което се преподават тези въпроси в 

специалност „Психология” към Софийския университет, където 

е завършила следването си Силвия Иванова.

Оценявам  глава  пета  и  шеста,  в  които  са  представени 

анализите  на  първичните  данни,  като  изключително  успешно 

реализирани.  В  тези  части  от  дисертационния  труд  е 

демонстриран  професионализъм  по  отношение  на 

структурирането  и  анализа  на  емпиричните  данни  и 

адекватното им съотнасяне към целите, хипотезите и задачите 

на изследването, разработени в теоретичната част на проекта. 

Обобщенията,  изводите  и  заключението  на  дисертационния 

труд са изведени по прецизен и строг начин от многоплановия 

предходен  анализ  на  първичните  изследователски  данни. 

Цялостната емпирично-изследователска част на разработката се 

отличава с аналитична плътност и завършеност; никъде не се 

срещат  произволни  твърдения,  изказани  без  фактологическа 

обосновка.
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Въпреки  изцяло  положителната  ми  оценка  към 

дисертационния труд имам някои критични бележки, които се 

отнасят до следното:

1. По отношение на обекта на изследването би могло да 

се даде още по-точна информация за спецификата 

на  частните  организации  в  българските  условия. 

Този  аспект  би  могъл  да  допълни  обобщенията  и 

изводите,  направени  в  заключителната  част  на 

анализа.

2. Моето  убеждение  е,  че  изследването  има 

практическо приложение. Но за да се постигне това, 

е необходимо специално изложение на резултатите, 

написано на езика на практиката. В настоящия си 

вид изследователските обобщения и предложения са 

подходящи предимно за академична публикация.

3. Ако трудът се предложи за печат, което аз убедено 

препоръчвам,  може  би  ще  бъде  необходимо  да  се 

направят  някои  разширения  на  анализа,  засягащ 

практическото  приложение  на  резултатите  от 

изследването.

Предполагам,  че  моите  бележки  и  препоръки  няма  да 

повлияят  на  успешната  защита  на  рецензираната  докторска 

дисертация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Като  имам  предвид  актуалността  на  темата  на 

дисертационния  труд,  успешно  проведеното  емпирично 

изследване  и  професионалния  теоретичен  анализ  на 

изследователските данни, предлагам на уважаемите членове на 

Научното жури да гласуват за присъждането на образователната 

и научна степен „доктор” на Силвия Иванова Иванова.
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25.05.2011 г. ПОДПИС:

гр. София (проф. д.с.н. Д. Градев)

7


