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Удовлетвореността от труда и справедливостта от заплащане са едни от най-значимите психични реакции на 
персонала на една организация. Проучването в тези области задоволява не само научни интереси, но и 
прагматични ориентации за усъвършенстване на организационните функции и повишаване на психологическото 
благополучие на работещите в частни организации и независимо, че темата за удовлетвореността на труда е 
детайлно изследвана в организационното поведение (както е видно и от направения мета анализ на проблема в 
Глава 1 на работата), в дисертацията на Силвия Иванова се прави закономерен паралел и с удовлетвореността от 
заплащането (Глава 2). Основателно се поставя и проблемът за организационната справедливост, но според мен 
разглежданите проблеми в Глава 3 на системите за възнаграждение не се вписват напълно в логиката на 
дисертационното изследване, а текстовете от главата се възприемат в образователен контекст. 

В следващите глави (Глава 4, Глава 5 и Глава 6) ясно е очертана логиката на дисертационното изследване, като 
заплащането се разглежда през призмата на удовлетвореността и мотивацията, между ангажираността, 
продуктивността и текучеството на персонала. За обработка на получените емпирични резултати основателно е 
използвана дескриптивна статистика и еднофакторен дисперсионен анализ, корелационен и регресионен анализ. 
Принос на дисертацията е и адаптирания за българска популация въпросник за удовлетвореността (MSQ), както и 
модифицираните за български условия въпросници (PSQ) за удовлетвореност от заплащането и въпросника за 
перцепциите на дистрибутивната и процедурна справедливост от заплащането. 

В работата е използван комплексен подход за анализ на удовлетвореността и справедливостта от заплащане в 
частни компании, свързани главно с охранителна дейност, транспортна дейност и софтуер (общо 191 човека, 77 
мъже и 111 жени), като изследването:

• Отчита научни факти от специфични проучвания от удовлетвореността от труда; 

• Съдържа специфични оценки на справедливостта от заплащане, като има и сравнения на нагласите на 
индивида към труда и техните генерализирани позитивни и афективни реакции;

• Въз основа на емпирични данни се определя взаимовръзката между възприета справедливост на 
заплащане, удовлетвореност от труда и удовлетвореност от заплащане в частни организации; 

• Резултатите и изводите от изследването са специфични за частните организации в България. 

Изложеното дотук е и основанието ми да предложа на членовете на уважаемото жури да присъди на Силвия 
Иванова образователната и научна степен „Доктор”, като и постави висока оценка. 
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