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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

На дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор” на Яница Петкова Димитрова 

 

На тема Корпоративна култура и конкурентоспособност. Ролята на 

комуникациите в организацията за мотивация на персонала и постигане на 

корпоративна идентичност 

 

От проф. дсн Петранка Филева, ФЖМК, СУ Св. Климент Охридски 

 

Актуалност на темата – Темата за конкурентоспособността на 

фирмите в отворените стопанства на глобализиращия се свят е 

изключително актуална и не случайно е предмет на проследяване, анализ и 

препоръки от водещи мозъчни тръстове в света и в страната ни, както и 

предмет на национални стратегически планове за развитие. Авторката 

избира да изследва влиянието на комуникациите за натрупване на 

конкурентни преимущества за българските фирми. Това е изключително 

добър избор, защото в съвременния мениджмънт, който разгръща всички 

свои функции в отворена система с динамични информационни потоци, 

комуникацията е основен ресурс и важен източник на добавена стойност. 

Освен това в условията на растяща конкуренция във всички сектори на 

стопанството и при динамиката на иновациите се наложи растящо 

съзнание за важността на така наречените „меки фактори” за растежа на 

предприятията. - фактори като познатост, знаене за, репутация и имидж, 

доверие, лоялност и ангажимент, приемане на целите на предприятието, 

кооперативно поведение на мениджмънта и мотивиране на персонала, 

задоволство на клиентите и предпочитания, маркова стойност и рискове. 

Меките фактори се оценяват при всяко изчисление на нематериалните 

активи – при оценка на предприятията на капиталовите пазари, но и при 

търсене на кредити. Заради тези тенденции по-често се поставя въпросът в 

каква степен комуникацията допринася за успеха на предприятието и 

именно в това поле е разположено изследването на рецензирания 

дисертационен труд.  

 

Новост за българската комуникационна наука – Според мен това 

е първи опит в българската комуникационна наука да се преброди цялото 

многообразие от концепции, дефиниции и терминологичен апарат в 

научните изследвания в областта на корпоративните комуникации и 

идентичността и да се систематизира в модели или в логично и обозримо 

представени класификации. Новост за българската комуникационна наука 

според мен е балансираният интердисциплинарен подход, който дава на 

авторката инструменти за анализ на попадналите в извадката предприятия 
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не само от гледна точка на комуникационната наука, но и от гледна точка 

на стратегическия мениджмънт. Нов според моите наблюдения е изборът 

на емпирично изследване в две стъпки – от кръстосан многофакторен 

анализ в представителна извадка на българските фирми към анализ на 

случаи на четири от „силните” компании според изведеното от първото 

изследване профилиране. Новост е самото научно търсене на връзките 

между вътрешните комуникации, мотивацията на персонала и 

конкурентоспособността на фирмите. 

 

Цел, задачи, предмет, обект, теза, ползвани методи  

Целта на дисертационния труд е да разкрие какво е значението на 

корпоративната култура за повишаване на конкурентните предимства на 

българските фирми и според мен тя е постигната. Теоретичните задачи са в 

полето на корпоративната култура, а конкретните емпирични 

доказателства помагат на авторката да защити тезата си, че корпоративната 

култура очертава рамката на отношенията с персонала и външните 

стейкхолдери (заинтересовани от бизнеса) и влияе на комуникациите, 

допринасящи за конкурентоспособността на компаниите.  

Подходът в анализа е интердисциплинарен и са използвани 

теоретични постановки предимно от пиара, но анализът и изводите се 

правят и с помощта на подходи от икономическите теории, 

организационното управление и социалната психология. За емпиричните 

изследвания е използван методът на анкетата сред добре аргументирана 

представителна извадка и методът на анализ на случаи, направен на базата 

на публична информация и на дълбочинни интервюта с отворени въпроси 

с топ мениджъри на компанията, с пиара и с ръководителя на ейч ара.  

 

Ползвана литература 

Авторката използва впечатляващ набор от англоезична литература и 

е привела при изясняване на подхода и използваната терминология 

авторитетни и актуални изследвания. Броят на посочените в 

библиографията заглавия е 427. Посочени са 35 източника на български 

език, а в позоваванията са посочени достатъчно авторитетни български 

автори.  

 

Постройка и съдържание на дисертацията 

 Дисертационният труд е изграден логично в две теоретични глави и 

две глави с анализа на емпиричните изследвания. Изводите и 

заключението са изключително подробно аргументирани.  

В първа глава се поставя теоретичната основа за разгърнатото във 

втората глава по-тясно изследване на вътрешните комуникации и 

мотивацията на персонала, съответно на корпоративната идентичност. 

Най-напред авторката се съсредоточава върху организацията и нейната 
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култура и представя интерпретативния подход, според който 

организациите могат да бъдат представени като социални структури, които 

притежават собствена култура. След това представя и системния подход, 

който разглежда организациите като отворени системи, способни да 

реагират на динамиката на външното обкръжение. Всъщност с това 

авторката дава най-широката теоретична рамка на своя труд. Следва 

разгръщане около корпоративната култура, функциите й, възможното 

типологизиране, например като силни и слаби култури. Равностойна на 

първата част от тази глава е и втората, в която авторката дефинира 

понятието конкурентоспособност и търси връзките между корпоративната 

култура като нематериален актив на компанията, създаващ конкурентни 

преимущества.  

 Във втора глава се търси връзката между организационната 

комуникация и мотивацията на служителите – и какво е значението на 

организационните комуникации за постигане на организационна 

идентичност. В отделни параграфи са разгледани много на брой концепции 

за корпоративните и организационните комуникации, за мотивацията и 

връзката между комуникация и мотивация, за идентичността и 

разграничението между корпоративна и организационна идентичност. На 

фона на добре опознати и пречупени през конкретния изследователски 

въпрос позиции, концепции и дефиниции на голям брой изследователи, 

авторката успява да синтезира дискутираните теми и да сведе 

разнообразното дефиниране до модел с ясно открояващи се разлики между 

корпоративна и организационна идентичност, за да осъществи 

ограниченията, предвидени за собственото си емпирично проучване – а 

именно да разкрие връзките комуникация-мотивация на персонала и още, 

комуникация-организационна идентичност и така да се подготви за 

емпиричното си проучване и да защити докторската си теза.   

В третата глава на дисертационния труд се представят резултатите 

от емпирично проучване с метода на анкета в представителна извадка. 

Авторката анализира резултати от голямо национално социологическо 

проучване сред ръководители на 1000 фирми от различни сектори на 

бизнеса, за което тя е предложила четири основни въпроси, а в анализа си 

включва още седем въпроса от общата анкета. Използва се многофакторен 

анализ, диференциращ изследваните компании по фактори, изведени от 

въпросите в анкетата. Авторката прави по-конкретно анализ за 

вътрешноорганизационните комуникации – тя отново кръстосва 

резултатите, за да засече разлики и в резултат от това открива позитивно 

отношение между функциониращите канали за реализиране на 

вътрешноорганизационни комуникации и релацията корпоративна 

култура-конкурентоспособност. По подобен начин е потърсено влиянието 

на вътрешните комуникации върху мотивацията на персонала.  
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Четвъртата глава представя втората стъпка в емпиричното 

изследване – задълбочен анализ на случаи от силни предприятия, т.е. 

представяне на добри практики, които могат да бъдат полезни за 

практиката. И в тази част авторката работи много последователно и 

задълбочено – представя метода, обосновава избора на анализираните 

случаи, следва строго при всички случаи конструкция, която дава 

възможност за сравнения и за обобщение на изводите.  

Достойнства и приноси в дисертацията 

Сред достойнствата на дисертационния труд бих посочила логичното 

изложение и структура, отличното познаване на литературните източници, 

на институционалните насоки и на конкретни практики в пиара.  

Авторката кратко и ясно синтезира натрупано знание от предходни и 

настоящи дискусии, както в чуждестранната, така и в българската 

литература.  

Важно е да се отбележи, че тя осигурява от началото на теоретичната 

част до изводите в емпиричното изследване една стабилна връзка между 

отделните елементи на докторската си теза. Примерите от тази първа глава 

за това мое заключение са разделът за силните и слаби култури, или 

разделът корпоративна култура, управление и лидерство.  

В допълнение към това при изводите и заключенията в пета глава на 

дисертационния труд може да се открие собственият принос към 

теоретичната маса в тази област, особено в българската литература.  

   

Мога да посоча по-конкретно следните приноси в теоретичната и 

в приложната сфера: 

1. Ясно е доказана връзката между корпоративна култура и 

конкурентоспособност. Авторката представя много умело една 

историческа перспектива за еволюцията на теоретичните и емпиричните 

изследвания, които доказват наличието на позитивна релация между 

корпоративната култура и конкурентните предимства на фирмата. За целта 

тя много синтезирано, но с широк обхват, привежда изводи от емпирични 

изследвания на авторитетни изследователи, като обхваща 27 автори за 

период около 30 години, а накрая много умело ги обобщава, сравнява и 

изолира (синтезира) онези съвпадащи твърдения, които имат значение за 

нейната задача – а именно да стъпи върху доказателства за връзката между 

корпоративната култура и конкурентоспособността, за да може по-нататък 

да ограничи изследването си върху организационните комуникации и 

човешките ресурси като взаимовръзка от подчинено, по-конкретно 

равнище.  

3. Ясно е доказана връзката комуникация-мотивация и комуникация-

идентичност и взаимовръзките са представени в модел. От представения 

модел се вижда съществената роля, предвидена за компетентно 

създадената, правилно позиционираната и съответно управляваната 
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идентичност на организацията – и ролята на комуникациите при 

управление на идентичността. Това има както ясен теоретичен принос, 

така и принос към развитието на успешни практики.  

3. Създаденият от анализа на емпиричните данни профил на 

„силната” и „слабата” фирма в България може да се използва в 

практическата работа на оценители и консултанти. Слабостите, установени 

при „слабите фирми”, могат да послужат като изходна точка при 

разработване на практически приложими програми за повишаване на 

конкурентоспособността на по-малки фирми в България.  

 

Критични бележки и препоръки 

 

1. До много голяма степен в дисертационния труд ясно и точно са 

представени спорове и позиции по отношение на терминологичния апарат, 

но бих искала да отбележа едно недостатъчно изяснено според мен 

представяне на разликите между организационна и корпоративна култура 

(от една страна), организационни и корпоративни комуникации и 

организационна и корпоративна идентичност – от друга.  

2. Не ми допада отделянето на мениджърските (управленските 

комуникации) от организационните комуникации – на практика това 

изглежда много трудно – по тази логика организационните комуникации 

ще бъдат само неформални.  

 

Въпрос:  

Доколко в анкетата се изисква идентифициране на чуждо участие в 

мениджмънта на компанията и дали това е повлияло при избора на 

случаите.  

 

Оценка на автореферата, справката за приносите в дисертационния 

труд и на публикациите.  

Авторефератът точно представя всички части на дисертационния 

труд, добре извежда най-важните теоретични постановки и същността на 

емпиричните изследвания. Собствената представа за приносите са 

включени още в увода, има ги в автореферата и аз ги приемам. 

 

Заключение:  

Представеният за обсъждане дисертационен труд е на изключително 

високо равнище. Теоретичният анализ показва умения на авторката да 

следи научната дискусия в няколко гранични научни области и да 

синтезира и представя най-важното. Подходът към емпиричните 

изследвания е много добре планиран и дава добри резултати, полезни 

както за надграждане на теоретичното знание, така и за практиката.  
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Убедено препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди на 

докторантката Яница Петкова Димитрова образователната и научната 

степен „доктор” за представената дисертация на тема: „Корпоративна 

култура и конкурентоспособност. Ролята на комуникациите в 

организацията за мотивация на персонала и постигане на корпоративна 

идентичност”. 

 

      Подпис: проф. дсн Петранка Филева 

 

 

София, 19.01.2012 


