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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ,
ЛОЯЛНОСТ И АНГАЖИРАНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

Доц. д-р Евгени Станимиров

Обхватът на маркетинговата дейност в началото на XX век в различни
сфери на бизнеса се развива до ниво на партньорски отношения между прода-
вачи и купувачи под влияние на съвкупност от технологични и институционал-
но-пазарни фактори1. Редица компании целенасочено разработват стратегии за
привличане на перспективни клиенти, за задържане за продължителен период
от време на тези, които са рентабилни, както и за реактивиране на вече изгубе-
ни клиенти с висок потенциал.

Стратегиите по отношение на привличане, задържане и реактивация на
клиентите се реализират от работещите в съответната компания. Ролята на
персонала като непосредствен участник при изпълнение на стратегиите на сво-
ите работодатели обяснява интереса на голям брой специалисти по мениджмънт
и маркетинг към мотивацията, ангажираността, удовлетвореността от работа-
та и лоялността на заетите лица2 към компанията. Ангажираността, удовлетво-
реността и лоялността на персонала са елементи на интра-организационните
взаимоотношения3, а качеството на тези взаимоотношения влияе върху благо-
получието на организацията, както и върху заинтересованите от дейността на
компанията групи (стейкхолдъри) и клиенти4.

Проследяването на динамиката в развитието на удовлетвореността, анга-
жираността и лоялността на персонала и познаването на взаимните връзки и
зависимости между тях, може да ориентира мениджърите как да подобряват
1 Развитието на технологиите намира отражение във формите, средствата, скоростта и обхвата на

бизнес дейностите. Процесите на глобализация и дерегулация на пазарите (като институционал-
но-пазарни фактори) засилват интензитета на конкуренцията, подпомагат по-интензивното възпри-
емане на водещите бизнес практики, но също така стимулират по-бързото проявление на някои
негативни тенденции, свързани с бизнес цикъла.

2 С цел избягване на тавтологията, термините „персонал” и „заети лица” се използват като синоними.
3 Henning-Thurau, T. et all. Understanding Relationship Marketing Outcomes: an Integration of Relational

Benefits and Relationship Quality. // Journal of Service Research, Vol. 4 № 3, 2002, p. 232.
4 Parish, J. et all. Want to, Need to, Ought to: Employee Commitment to Organizational Change. //

Journal of Organizational Change Management, Vol. 21, N 1, 2008, p. 36.
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обслужването, как да преодоляват евентуална съпротива на работещите в ком-
панията при иницииране на промени, как да осигуряват крос-функционална ин-
теграция в организацията с цел ефективна реализация на процесите, свързани с
удовлетворяване на клиентите.

В специализираната литература се представят множество изследвания,
които доказват, че способността за адекватно управление на мотивацията, ан-
гажираността, удовлетвореността и лоялността на членовете на персонала създа-
ва предпоставки за реализиране на желаните финансови и нефинансови (в част-
ност маркетингови) резултати.

Мотивацията и ангажираността имат отношение към постигнатите резул-
тати на работното място5 и корелират с равнището на продажбите6. При анга-
жираните членове на персонала се наблюдава по-високо качество на обслужва-
не на клиентите7. Те са удовлетворени в по-висока степен от работата си и това
чувство се транслира към клиентите8.

Удовлетвореността и лоялността са каузално обвързани с мотивацията на
наетите лица. Удовлетворените членове на персонала работят по-ефективно и
ефикасно9, което рефлектира върху обслужването и удовлетвореността на кли-
ентите. По-високите нива на удовлетвореност на персонала намаляват текуче-
ството на кадри10 и необоснованите отсъствия от работа11.

От теоретична и управленска гледна точка е важно да се познават същно-
стта и елементите на удовлетвореността, ангажираността и лоялността на на-
етите лица, за да могат коректно да се оценяват, а резултатите да се използват
за адекватно управление, както на интра-организационните взаимоотношения,
така и на взаимоотношенията с клиентите.

Целта на тази статия е да се конструира и апробира модел, чрез кой-
то да се изследва посоката и силата на влияние между удовлетвореност-
та, лоялността и ангажираността на персонала. Обект на изследване е
компания – официален вносител и дистрибутор за България на 14 световно извес-
тни брандове, специализирана в търговията с аудио-визуална техника, офис-, фото-
и видео техника, бяла мини и едра битова техника, климатична и хладилна техни-
ка, уреди за вграждане, дребни електроуреди и професионално оборудване.
5 Chen, Z. et al. Loyalty to Supervisor vs. Organizational Commitment: Relationships to employee

performance in China. // Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol. 75, 2002, p. 339.
6 Farh, J. et al. The Influence of Relational-Demography and Guanxi: the Chinese case. // Organization

Science, Vol. 9, 1998, p. 471.
7 Boshoff, C., М. Tait. Quality Perceptions in the Financial Services Sector: The Potential Impact of

Internal Marketing. // International Journal of Service Industry Management, Vol. 17, № 5, 1996, p. 6.
8 Ulrich, D. et all. Employee and Customer Attachment: Synergies for Competitive Advantage. // Human

Resource Planning, Vol. 14, № 2, 1991, p. 91.
9 Eskildsen, J., J. Dahlgaard. A Causal Model for Employee Satisfaction. // TQM, 11(8), 2000, p.1081.
1 0 Tekleab, A. et. all. Extending the Chain of Relationships Among Organizational Justice, Social Exchange,

and Employee Reactions: the Role of Contract Violations. // Academy of Management Journal, 48(1),
2005, p. 148.

1 1 Muchinsky, P. Employee Absenteeism: A Review of the Literature. // Journal of Vocational Behavior,
10(3), 1977, p. 316.
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1. Концептуална и методическа рамка

Удовлетвореността на заетите лица се възприема като „обща нагласа по
отношение на работата или като усещане, което всеки индивид има към работата
си”12. Тя се асоциира с начина, по който хората мислят, чувстват и възприемат
своите задължения13. В тази разработка за измерване на удовлетвореността на
служителите е възприета двуфакторната теория на Херцберг за хигиенните фак-
тори (напр.: ръководство, работни условия, заплащане, сигурност на работното
място и др.), които предизвикват неудовлетвореност, и мотиваторите (напр.: по-
стижения, признание и др.), които провокират удовлетвореност.

Под „ангажираност на персонала” се разбира „степента, до която един
човек се идентифицира с целите и ценностите на организацията и работи за
тяхното постигане”14. В специализираната литература са описани различни под-
ходи, на база на които Мейър и Алън15 извеждат следните три компонента на
ангажираността:

- афективна ангажираност – свързва се с емоционалната привързаност
към организацията и идентифициране с нея;

- калкулативна ангажираност – отнася се за възприемане и осъзнаване на
разходите и последствията от напускане на организацията;

- нормативна ангажираност – отразява чувството на морален дълг на чле-
новете на персонала да продължат да работят за организацията.

Лоялността на персонала се дефинира като „привързаност и преданост
към организацията; чувство на принадлежност към нея”16.

Методът за набиране на първични данни е пряка персонална анкета (стан-
дартизиран въпросник). Изследователският инструмент е разделен на няколко
части, което позволява акумулиране на данни за степен на важност по отделни
мотиватори, удовлетвореност, ангажираност и лоялност.

Предвид факта, че ангажираността, удовлетвореността и лоялността се вли-
яят от мотивацията на заетите лица, в изследователския въпросник е предвидена
оценка на степента на важност на следните 10 мотиватори (по 5-степенна ранго-
ва скала от 1 – „изобщо не е важен” до 5 – „много важен”): условия за работа,
регламентирани условия за почивка, сигурност за работното място, възнаграж-
дение под форма на работна заплата, възнаграждение като бонуси за постигнати
резултати, справедлива морална оценка за полаганите усилия, възможност за
1 2 Gallard, E. et all. Employee Satisfaction in the Iberian Hotel Industry. // IJCHM, Vol. 22, № 3, 2010,

p. 323.
1 3 Halepota, J. N. Shah. An Empirical Investigation of Organizational Antecedents on Employee Job

Satisfaction in a Developing Country. // Transforming Government: People, Process, Policy, Vol. 5, №
3, 2011, p. 281.

1 4 Noble, C., М. Mokwa. Implementing Marketing Strategies: Developing and Testing a Managerial
Theory. // Jouurnal of Marketing, Vol. 63, № 4, 1999, p. 61.

1 5 Meyer, J., N. Allen. A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment. // Human
Resource Management Review, 1991, Vol. 1, p. 67.

1 6 Shepherd, J., В. Mathews. Employee Commitment: Academic vs. Practitioner Perspectives. // Employee
Relations, Vol. 22, № 6, 2000, p. 558.
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израстване в йерархията, възможност за проява на инициатива, отношение на
мениджърите към подчинените, участия в целево ориентирани обучения.

Посочените мотиватори се използват като компоненти за определяне рав-
нището на удовлетвореност на членовете на персонала (по 5-степенна рангова
скала от 1 – „изобщо не съм удовлетворен” до 5 – „напълно удовлетворен”).
Удовлетвореността се оценява в още два разреза – обща удовлетвореност (по
скала от 1 – „изобщо не съм удовлетворен” до 5 – „напълно удовлетворен”) и
степен на близост на оценяваната компания до идеалния работодател (по скала
от 1 – „много далеч” до 5 – „много близо”).

Ангажираността на заетите лица се оценява в два аспекта – чрез афек-
тивния и нормативния компонент (с твърдения по 5-степенна скала от Ликър-
тов тип: от 1 – „изобщо не съм съгласен” до 5 – „напълно съм съгласен”)17.
Афективната ангажираност се измерва с опциите: „чувство на съпричастност
за постигане целите на компанията” и „чувство за принадлежност към компа-
нията”. Нормативната ангажираност се оценява чрез: „осведоменост на рабо-
тещите за целите на компанията” и „готовност за поемане на допълнителна
отговорност”.

Лоялността (привързаността) към работодателя се изследва с поредица
от 4 въпроса:

- Вероятност работещите лица да препоръчат на свои близки (приятели,
познати, роднини) да закупят продукт от компанията. Оценката е осъ-
ществена по 5 степенна скала: от 1 – „категорично няма да препоръ-
чам”, до 5 – „с убеденост ще препоръчам”.

- Поведение на работещия, при което действително до момента е праве-
на препоръка към потенциални клиенти (роднини, приятели, познати) да
закупят продукт от компанията. Отговорът е дихотомен – „Да” / „Не”.

- Поведение на работещия, при което действително е правен опит да бъде
разубеден потенциален клиент да закупи продукт от компанията (типът
на въпроса е дихотомен – „Да” / „Не”).

- Какво би стимулирало член на персонала да препоръча компанията на свои
близки – приятели, познати, роднини? Отговорът е с две опции – „Вътреш-
ната убеденост като работещ в компанията” и „Бонус върху заплатата”.

Оценката на удовлетвореността, ангажираността и лоялността чрез из-
ползване на мултиатрибутивен подход18 увеличава прецизността на изчисли-
телните процедури19.

1 7 Не е изследван калкулативният компонент на ангажираността, защото наблюдаваните процеси
на преструктуриране на пазара на труда в резултат от икономическата криза и конкретните
действия от страна на мениджмънта на изследваната компания (свързани с поетапно намаляване
на работните заплати) биха деформирали крайната оценка за този елемент на ангажираността.

1 8 Мултиатрибутивният подход се характеризира с това, че обобщената латентна конструкция се
операционализира и измерва посредством различни променливи.

1 9 К. Форнел и колектив препоръчват да се използва мултиатрибутивен подход за оценка на
латентни конструкции (Fornel, K. and all. The American Customer Satisfaction Index: Nature,
Purpose and Findings. //  Journal of Marketing, Vol. 60, October 1996, p. 8).
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Анализът на представените в специализираната литература резултати от
изследвания на връзките и взаимните влияния между удовлетвореността, лоял-
ността и ангажираността на персонала, дава основание да се дефинират след-
ните хипотези (фиг. 1):

Н1 – Удовлетвореността на персонала от работата влияе върху ангажира-
ността му към компанията.

Н2 – Удовлетвореността на персонала от работата влияе върху лоялност-
та му към компанията.

Н3 – Ангажираността влияе върху удовлетвореността на персонала.
Н4 – Лоялността оказва влияние при формиране на удовлетвореността на

персонала.
Н5 – Между ангажираността и лоялност на персонала към компанията има

статистически значима връзка.

Легенда:  УП – удовлетвореност на персонала от работата; АС –
ангажираност на персонала към компанията; ЛП – лоялност на персона-
ла към компанията

Фиг. 1. Модел за изследване на връзките между удовлетвореност,
ангажираност и лоялност на персонала
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Тестването на връзките между латентните променливи в модела се осъ-
ществява чрез единичен и множествен регресионен анализ20. С негова помощ
се изследва дали между факторните и резултативните променливи съществува
връзка, каква е нейната посока и сила. Използването на посочения инструмен-
тариум е обусловено от налагащата се през последните няколко години при по-
добни изследвания практика за опростяване на методите за анализ. Тази тен-
денция е свързана с желанието на все повече утвърдени изследователи (Б. Хайс,
А. Дутка, Дж. Блоумър и др.)21 да провеждат своите проучвания при по-малък
брой изходни ограничения и условности и по-лесна икономическа интерпрета-
ция на получените резултати. При осъществяване на проучването, на всеки от
респондентите предварително е пояснено, че интервалите между всеки два бала
по всяка от скалите са равни.

В проучването са обхванати 47% от генералната съвкупност, като типът
на извадката е „целева“ с квотиращ признак - позиция в управленската структу-
ра. Профилът на извадката е следният22: директор (3,4%), мениджър на направ-
ление (6,9%), търговски директор (1,7%), асистент мениджър (8,6%), управител
на магазин (8,6%), редови служител (63,8%).

Описаните скали за оценка на мотиваторите, удовлетвореността и ангажи-
раността са тествани за надеждност чрез критерия Cronbach’s Alpha23. При ми-
нимално приемлива граница от 0,60024, стойността на критерия за мотиваторите е
0,921, за удовлетвореността е 0,8514, а за ангажираността е 0,7694, което показва,
че измервателните скали за всички изследвани конструкции са надеждни.

2. Резултати от изследването

Мотиватори

На база на средните оценки на анкетираните лица e направено ранжиране
на анализираните мотиватори (табл. 1), в резултат на което се формират след-
ните групи:
2 0 В специализираната маркетингова литература, за тестване на подобни модели все по-широко

приложение намира регресионният анализ (Желев. С. Маркетингови изследвания за маркетин-
гови решения. Тракия – М, С., 2000, с. 103; Gronholdt, L., А. Martensen & K. Kristensen. The
Relationship Between Customer Satisfaction And Loyalty: Cross-Industry Differences. // TQM,
Vol.11, N 4/5&6, 2000, p. 512).

2 1 Bloemer, J., Ko de Ruyter, P. Peeters. Investigating Drivers of Bank Loyalty: The Complex Relationship
Between Image, Service Quality and Satisfaction. // International Journal of Bank Marketing, Vol. 16,
Issue 7, 1998; Hayes, B. Measuring CS. Survey Design, Use and Statistical Analysis Methods, Second
Edition, ASQ Quality Press, 1997; Dutka, A. AMA Handbook for CS: Research, Planning and
implementation, Chicago, 1995.

2 2 6,9% от участниците не посочват заеманата позиция в компанията.
2 3 Критерият има следния общ вид:Rxx

’ = (K / (K – 1) x (1 – [(
i
 Xii ) / ( i

 Xii + ij
 Xij)]), където i   j; Xii

и Xij са  елементи на корелационната матрица; K е броят на операционализиращите променливи,
а

i
 Xii показва, че съвместно се отчитат всички елементи по диагонала на корелационната матрица

(източник: Hayes, B. Measuring Customer Satisfaction. // ASQ Quality Press, Wisconsin, 1997, p. 49).
24 Nunnally, J. C. Psychometric Theory. 1st ed., McGraw-Hill, New York, 1967, NY.
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- Мотиватори с екстремна важност.
- Мотиватори, които са много важни.
- Мотиватори със средна степен на важност.
Анализът на оценките в табл. 1 показва, че нито един от мотиваторите не

се намира в негативната част на скалата (оценка от 1 до 3), което означава че
дори фактори, които са получили най-ниска оценка (в случая това са „участия в
целево ориентирани обучения” и „възможност за израстване в йерархията”), са
значими за персонала и влияят върху настройката му за работа.

Таблица 1

Средни оценки на степента на важност на отделните мотиватори

Заетите лица определят следните фактори като „екстремно важни” за мо-
тивацията си да работят за компанията: сигурност за работното място; условия
за работа; отношение на мениджърите към подчинените; регламентирани усло-
вия за почивка; справедлива морална оценка за полаганите усилия. Това озна-
чава, че към момента работещите не са склонни да правят компромиси с тях.

Средна оценка

Мотиватори мотиватори
със средна
степен на
важност

много
важни

мотиватори

екстремно
важни

мотиватори

1. Сигурност за работното място 4,50
2. Условия за работа 4,40
3. Отношение на мениджърите

към подчинените 4,33

4. Регламентирани условия за почивка 4,32
5. Справедлива морална оценка

за полаганите усилия 4,31

6. Бонуси за постигнати резултати 4,21
7. Възнаграждение под форма

на работна заплата 4,18

8. Възможност за проява на инициатива 4,16
9.Възможност за израстване в йерархията 3,75
10. Участия в целево ориентирани обучения 3,72
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Прави впечатление, че сред най-важните мотиватори не попадат никакви
монетарни стимули (заплата, бонуси). Причини за това могат да се търсят ос-
новно в следните две направления25:

- Икономическата криза и резултатите от нея създават усещане за неси-
гурност и страх сред заетите лица за работната им позиция. Това е ос-
новната причина, поради която мотиваторът „сигурност за работното
място” е с най-висока оценка. Допълнителен стимул за посочване на
този мотиватор като екстремно важен е убедеността на някои респон-
денти, че в компанията има случаи на освобождаване от работа без
основателна причина.

- Част от включените в изследването лица чувстват напрежение и дис-
комфорт при изпълнение на служебните си ангажименти. Очертават се
следните проблеми: липса на длъжностни характеристики; случаи на
неколегиално отношение между заетите лица; недоверие на мениджъ-
рите към компетенциите на подчинените; чувство на отделни лица, че
са следени и подслушвани; назидателно унижаване при констатиране на
проблем; чувство на част от заетите, че са „втора категория хора”, по-
ради отношението на мениджърите към тях. Тези проблеми обикновено
манипулират оценките на респондентите, което повишава значимостта
на мотиватори като: условия за работа; отношение на мениджърите към
подчинените; справедлива морална оценка за полаганите усилия.

С помощта на дисперсионен анализ са тествани хипотези за липса/нали-
чие на съществена разлика между средните оценки по мотиватори, в зависи-
мост от позицията на участващите в проучването лица в управленската йерар-
хия. Резултатите от анализа показват че няма статистически значима разлика
между оценките на важността на отделните мотиватори и работната позиция
на респондентите26. Следователно, не може да се твърди със сигурност дали
управленския или редовия персонал дават по-високи или по-ниски оценки за
важността на отделните фактори. Вероятна причина за липсата на статисти-
чески значима разлика е малкият обем на генералната съвкупност и фактът, че
делът на респондентите, които не посочват своята позиция в йерархията, е от-
носително висок (около 7,0%). Независимо от липсата на статистически значи-
ма разлика в оценките между различните групи персонал, разпределението на
отговорите на респондентите показва, че членовете на редовия персонал са по-
склонни да оценяват мотиваторите като „важни” и „много важни”, докато уп-
равленският персонал като цяло показва склонност за по-диференцирано оценя-
ване на важността на мотиваторите и им присвоява по-ниски оценки.
2 5 Представеното изследване е част от по-мащабен проект, в рамките на който е акумулирана

допълнителна информация и за възприето качество на компанията, корпоративен имидж и др.
По-широкият обхват на осъщественото изследване дава възможност въз основа на генерираните
данни за компанията да се аргументират изводи, които имат отношение към представените конст-
рукции и връзките между тях, независимо, че в направеното изложение в статията не е предста-
вен в дълбочина целият обем събрана информация.

2 6 Равнището на значимост F-prob. е по-голямо от грешката (α=0,05).
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Удовлетвореност на служителите

След анализ на отговорите на респондентите се формира средна оценка
3,60 за обща удовлетвореност27, т.е. удовлетвореността на персонала е в диапа-
зона „неутрална позиция – по-скоро удовлетворен”. Причини за формираната
средна оценка за удовлетвореност могат да се търсят в отговорите на запита-
ните лица по отделни мотиватори (табл. 2).

Таблица 2

Несъответствие между степен на важност
и удовлетвореност по мотиватори

Косвена информация за критичните позиции по мотиватори може да се
получи чрез сравняване на относителната важност на всеки мотиватор с фор-
мираните средни оценки за удовлетвореност. Сред екстремно важните мотива-
тори, проблеми се регистрират в следните направления: справедлива морална
оценка за полаганите усилия, сигурност за работното място и отношение на
мениджърите към подчинените. Тези мотиватори са оценени като много значи-
ми, но формираните средни оценки за удовлетвореност са на ниво около неут-
ралната оценка 3 (по 5-степенна скала). Причина за несъответствието може да
се търси в: недоверие на мениджърите към подчинените; неколегиално отноше-
ние; недопустимо третиране на подчинените при допускане на грешки.

От всички изследвани мотиватори само един – „участия в целево ориен-
тирани обучения” е с негативна средна оценка за удовлетвореност (по-ниска от
3). Независимо, че този мотиватор се оценява като най-незначим (в сравнение
с останалите), препоръчително е компанията да провежда обучения на персона-

Мотиватори, ранжирани по степен на важност
за служителите

Важност на
мотиватора
(ср. оценка)

Удовлетвореност
по мотиватори

(ср. оценка)
Сигурност за работното място 4,50 3,86
Условия за работа 4,40 4,02
Отношение на мениджърите към подчинените 4,33 3,70
Регламентирани условия за почивка 4,32 4,07
Справедлива морална оценка за полаганите усилия 4,31 3,25
Възнаграждение като бонуси за постигнати
резултати 4,21 3,19

Възнаграждение под форма на работна заплата 4,18 3,26
Възможност за проява на инициатива 4,16 3,51
Възможност за израстване в йерархията 3,75 3,21
Участия в целево ориентирани обучения 3,72 2,93

Претеглена средна оценка за удовлетвореност: 3,51

2 7 Тази оценка е формирана като средна аритметична, непретеглена от отговорите на отделните
респонденти.
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ла, защото по този начин ще поддържа и развива знанията и уменията му, а
същевременно ще комуникира послание за значимост на работещите в компа-
нията. Подобни действия могат да подобрят микроклимата в компанията и да
повлияят позитивно върху мотивацията, удовлетвореността и лоялността на за-
етите лица. Този извод се потвърждава чрез направен корелационен анализ меж-
ду оценките за удовлетвореност на персонала. Установява се, че участията на
заетите лица в целево ориентирани обучения корелират позитивно с всички ос-
танали мотиватори, с изключение на „условия за работа” и „възнаграждение
под форма на работна заплата”28. Следователно, организирането на целеви обу-
чения влияе върху възприятията за удовлетвореност по другите 7 критерии за
оценка на удовлетвореността.

Най-слаби несъответствия между важност на мотиватора и средната оценка
за удовлетвореност има при мотиваторите „условия за работа” и „регламентирани
условия за почивка”. Малките несъответствия са индикатор, че работодателят
успява да отговори на изискванията на персонала в посочените две области.

Ангажираност на персонала

Средните оценки по всеки от компонентите на ангажираността са пред-
ставени в табл. 3. Данните в таблица 3 разкриват един от сериозните проблеми
по отношение на ангажираността на персонала – осведомеността му за фирме-
ните цели. Сами по себе, си средните оценки, които показват степента на осве-
доменост за целите на компанията, не могат и не трябва да се фаворизират. Те
показват, че част от работещите в компанията не са запознати с целите или ако
са запознати – имат само най-обща представа за тях.

Таблица 3

Средни оценки по компоненти на ангажирността на служителите

Възможни причини за формираните средни оценки (3,86) по първия изме-
рител на ангажираността („осведоменост за целите на компанията”) са: неясно
формулирани и/или оразмерени и/или неправилно комуникирани цели или липса-
та на вътрешна убеденост на мениджмънта, че е необходимо целите да бъдат
комуникирани до членовете на персонала.

Компоненти на ангажираността Средни
оценки

1. Осведоменост за целите на компанията 3,86

2. Чувство на съпричастност за постигане целите на компанията 4,25

3. Готовност за поемане на допълнителна отговорност 4,34

4. Чувство на принадлежност към компанията 3,89

2 8 Коефициентите на корелация на Пирсън варират от 0,286 до 0,438.
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Другите два аспекта на ангажираността на персонала – съпричастност за
постигане на целите и готовност за поемане на допълнителна отговорност, по-
лучават високи средни оценки. Те показват, че работещите дори да не са запоз-
нати напълно с целите, проявяват съпричастност и демонстрират висока сте-
пен на готовност да поемат допълнителна отговорност.

Четвъртият измерител на ангажираността (чувството за принадлежност
към компанията) е оценен с 3,89. Формираните средни оценки разкриват, че
анкетираните лица „до известна степен” се гордеят от факта, че работят за
изследваната организация.

За да се установи дали има статистически значима разлика между оцен-
ките на различните групи персонал, според равнището им в служебната йерар-
хия, е използван χ2-анализ29. Установява се, че между нивото на ангажираност
и позицията в служебната йерархия няма статистически значима връзка.

Лоялност на служителите

Препоръчването на компанията на потенциални клиенти може да активизи-
ра потенциални клиенти да закупят определени продукти. Наличието на значите-
лен брой работещи, които са доволни и/или харесват компанията и/или нейния
продукт и проявяват склонност да ги препоръчват, са гаранция пред потенциални
купувачи, че си струва продуктът да бъде закупен (особено при покупки със зна-
чителен риск и с относително висока степен на ангажираност на купувача).

Резултатите относно склонността на работещите в компанията да отпра-
вят персонални препоръки е представен в табл. 4. Средната оценка, отразява-
ща вероятността компанията да бъде препоръчана, е много висока – 4,57. Ви-
соката оценка е резултат от разпределението на отговорите на респондентите
по използваната оценъчна скала – 63,8% с убеденост ще препоръчат компания-
та; 25,9% – биха препоръчали, но с известни резерви; 5,2% се колебаят и 1,7% –
по-скоро не са склонни да препоръчват компанията.

Таблица 4

Склонност на персонала да отправя персонални препоръки30

Отправяни са препоръки към
потенциални клиенти да купят

продукт от компанията

Правен е опит да се
разубеди друг клиент да

купи от компанията
Вероятност

компанията да бъде
препоръчана

да не да не

4,57 96,6% - 8,6% 87,9%

2 9 Коефициентите на Пирсън при четирите компонента на ангажираността не са статистически зна-
чими. В нито един случай не са изпълнени условията за приложение на χ2-анализа (теоретичните
стойности за всяка клетка да не са по-малки от 1 и стойностите на теоретичните честоти, които са
по-малки от 5 да не са в повече от 20% от клетките).

3 0 3,4% от анкетираните служители не посочват отговор.
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Почти всички работещи в изследваната компания посочват, че са отпра-
вяли препоръки към свои роднини, приятели или познати да закупят конкретен
продукт. 88% от запитаните никога не са правили опит да разубедят свои близ-
ки, приятели или познати да осъществят покупки от магазините на компанията.
Този дял дава сравнително обективна оценка за това, каква част от персонала е
лоялен към работодателя си. Независимо от това, какви проблеми са срещали
изследваните лица в своята работа и независимо от удовлетвореността си от
работодателя, те не проектират проблемите върху близки, приятели и познати,
като ги разубеждават да закупят някакъв продукт от компанията.

В рамките на раздела за потребителска лоялност е зададен въпрос какво
би стимулирало респондентите да препоръчват компанията на свои приятели и
познати. Над 93% от запитаните биха препоръчали компанията само защото са
убедени, че трябва да го направят. 3,4% не отговарят на въпроса, което означа-
ва, че или го считат за незначителен или не желаят да изразят своята негативна
позиция.

3. Апробиране на модела

Удовлетвореност – ангажираност

Различните измерители на удовлетвореността (в т.ч. обща удовлетворе-
ност и степен на близост на оценяваната компания до идеалния работодател)
отразяват различни аспекти на една конструкция, което се потвърждава от стой-
ността на коефициента на корелация между двете променливи – 0,544 (Sig=0,000).
Следователно, регресирането на отделните операционализиращи променливи за
удовлетвореност (10-те мотиватори като факторни променливи) по отношение
на двата обобщени измерителя на тази конструкция (като зависими променли-
ви), може да разкрие кои мотиватори са важни и обуславят общата удовлетво-
реност31.

Условията за работа във фирмата, регламентираните условия за почивка и
възможностите за проява на инициатива обуславят 55,2% от промените в обща-
та удовлетвореност на запитаните (R=0,743; R2=0,552; Sig=0,000). 53,4% от про-
мените в чувството на респондентите за степен на близост до идеала за рабо-
тодател се дължат на справедливата морална оценка за полаганите усилия и
отношението на мениджърите към подчинените (R=0,731; R2=0,534; Sig=0,000).

Информация за връзките между удовлетвореността и ангажираността на
персонала е представена в табл. 5.

3 1 В нито един от моделите в тази разработка (тествани чрез множествен регресионен анализ) не се
наблюдава мултиколинеарност.
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Таблица 5

Данни за тествани хипотези за връзки между удовлетвореност
и ангажираност по двойки променливи

Въз основа на данните в табл. 5 могат да се направят следните изводи:
- Удовлетвореността влияе върху ангажираността на персонала (по-

твърждава се H1) – всички модели доказват наличие на средна по сила
връзка между двете променливи (в различните им разновидности). Нор-
мативната ангажираност (измерена чрез осведомеността на работещи-
те за целите на компанията и с готовността им да поемат допълнителна
отговорност) се влияе от следните фактори: усещане на работещите за
сигурност на работното място; условия за работа; регламентирани ус-
ловия за почивка и възможност за проява на инициатива. Афективната
ангажираност (измерена чрез съпричастността на запитаните лица и
чувството им за гордост, че работят в компанията) се влияе от факто-

Влияния между латентните променливи Хипо-
теза R2 Значи-

мост Заключение

Мотиватори – осведоменост за целите
на компанията H11 0,369 0,013 Има връзка

Мотиватори – съпричастност на персонала H12 0,412 0,004 Има връзка
Мотиватори – готовност за поемане
на отговорност H13 0,309 0,055 Има връзка32

Мотиватори – принадлежност към компанията H14 0,525 0,000 Има връзка
Обща удовлетвореност – осведоменост за
целите на компанията H15 0,196 0,010 Има връзка

Идеал за работодател – осведоменост за целите
на компанията H16 0,242 0,000 Има връзка

Обща удовлетвореност – чувство за
съпричастност H17 0,131 0,006 Има връзка

Идеал за работодател – чувство за
съпричастност H18 0,218 0,000 Има връзка

Обща удовлетвореност – готовност за поемане
на отговорност H19 0,150 0,003 Има връзка

Идеал за работодател – готовност за поемане
на отговорност H110 0,083 0,033 Има връзка

Обща удовлетвореност – принадлежност
към компанията H111 0,307 0,000 Има връзка

Идеал за работодател – принадлежност
към компанията H112 0,514 0,000 Има връзка

Ангажираност – обща удовлетвореност H31 0,378 0,000 Има връзка

Ангажираност – идеал за работодател H32 0,540 0,000 Има връзка

3 2 Моделът е статистически значим при α=0,1.
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рите: условия за работа; справедлива морална оценка за полаганите уси-
лия; отношение на мениджърите към подчинените.

- Удовлетвореността влияе по-силно върху афективната ангажираност, от-
колкото върху нормативната ангажираност.

- Ангажираността също влияе върху удовлетвореността (потвърждава се
хипотеза H3). От тестваните 4 компонента на ангажираността, един-
ствено променливата „гордост от факта, че работя в компанията” има
ефект при формиране на удовлетвореността на персонала. Следовател-
но, нормативната ангажираност няма отношение към формиране на удов-
летвореността на персонала.

Удовлетвореност – лоялност

За тестване на хипотези H2 (удовлетвореност – лоялност) и H4 (лоялност
– удовлетвореност) са конструирани 5 регресионни модела, като резултатите от
тяхното тестване показват следното:

- Общата удовлетвореност влияе слабо (10,2%) върху склонността на пер-
сонала да препоръчва компанията (Sig=0,014), т.е. удовлетворените лица
проявяват ангажираност към компанията, но удовлетвореността сама
по себе си не е сериозен стимул да препоръчват компанията на потенци-
ални клиенти. Основните фактори, които биха мотивирали поведението
на персонала за отправяне на препоръки са следните: регламентирани
условия за почивка; справедлива морална оценка за полаганите усилия
и отношение на мениджърите към подчинените (R2=0,391; Sig=0,008).

- Усещането на работещите за степен на близост на компанията до идеа-
ла им за работодател влияе незначително върху склонността им да пре-
поръчват компанията и нейните продукти (Sig=0,002). При условие, че
един член на персонала възприема работодателя си за идеалната ком-
пания, това не би го стимулирало да препоръчва по-интензивно нейните
продукти.

- Общата удовлетвореност на персонала се влияе в ниска степен от лоял-
ността (R2=0,108; Sig=0,014), т.е. склонността на работещите да пре-
поръчват компанията не провокира чувството им за удовлетвореност от
работата.

- Лоялността на респондентите има средно по сила влияние върху пред-
ставата им за дистанцията на компанията до идеала за работодател
(R2=0,167; Sig=0,020).

От представените регресионни модели може да се направи извод, че те-
стваните хипотези се приемат, т.е. изследваните конструкции си влияят една на
друга, но това влияние е в диапазона от слаб до среден интензитет.

Лоялност – ангажираност

Хипотезата за наличие/липса на зависимост между лоялността и ангажи-
раността на персонала е тествана чрез 8 модела. От една страна, е изследвано
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влиянието на лоялността върху всеки от четирите аспекта на ангажираността,
а, от друга страна, четирите компонента на ангажираността са регресирани по
отношение на склонността на работещите да препоръчват компанията. Два от
конструираните модели са статистически значими (което означава, че хипотеза
H5 се приема частично) – съществува двупосочно средно по сила влияние меж-
ду афективната ангажираност (измерена чрез чувството на гордост от факта,
че изследваното лице работи в компанията) и склонността за препоръчване на
компанията (R = 0,359; R2=0,129; Sig=0,008).

Заключение

Резултатите от анализа дават основание да се направят следните изводи с
практическа насоченост, които могат да подпомогнат разработването и ланси-
рането на програма за вътрешен маркетинг.

Установява се, че работната заплата и допълнителните бонуси за постигна-
ти резултати не са сред най-важните мотиватори на персонала. Факторите, които
в най-висока степен мотивират работещите, са: сигурност за работното място;
условия за работа; отношение на мениджърите към подчинените; регламентира-
ни условия за почивка и справедлива морална оценка за полаганите усилия. Из-
следването доказва, че отделните мотиватори успешно могат да се използват
като променливи за оценка на удовлетвореността от работата на персонала.

Неосведомеността на част от включените в проучването лица за целите на
компанията не изненадва, тъй като подобен факт се явява аксиоматично откло-
нение в редица компании. Проблемът е особено сериозен в случаите, при които
несподелянето на целите се отнася до представители на високо управленско ниво.
Разработването на програма за вътрешен маркетинг следва да насочи усилията
на персонала по посока постигане на фирмените цели и стремеж за преодоляване
на дисбаланса между различните аспекти на ангажираността към компанията.
Балансирането на различните измерители на ангажираността не означава да се
разпределят еднакви ресурси към нормативната и афективната ангажираност.
Разработването на програма за вътрешен маркетинг трябва да отчита, че афек-
тивната ангажираност има по-силно изразено влияние върху тестваните конст-
рукции, в сравнение с нормативната ангажираност. Чувството за принадлежност
към компанията влияе върху удовлетвореността на персонала от работата му и
едновременно с това провокира склонността на заетите лица да разпространяват
позитивна информация за предлаганите продукти и брандове. Тъй като референ-
циите имат доказано влияние върху поведението на клиентите, програмата за
вътрешен маркетинг следва да постави акцент върху развиване на чувството за
принадлежност на работещите към компанията-работодател.

Като насоки за бъдещи изследвания могат да се посочат следните:
- Формиране на динамични статистически редове за всяка изследвана

конструктция, което да позволи не само да се тестват връзки и зависи-
мости в рамките на проектирания модел, но и да се проследява динами-
ката на тяхното развитие във времето. Установяването на стабилни гра-
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ници на интензитета на влияние между латентните променливи може да
редуцира разходите за вътрешен маркетинг чрез периодични частични
измервания в рамките на модела.

- Обогатяване на концептуалния модел чрез включване на допълнителни
променливи като: възприето качество на офертата от страна на работе-
щите в компанията; финансови резултати (обем реализирани продажби,
възвръщаемост на инвестициите и др.) и нефинансови резултати (възпри-
ето качество на офертата от страна на клиентите, потребителската удов-
летвореност, потребителска лоялност, пазарен дял) на компанията и др.
Обвързването на изследваните конструкции с потребителска удовлет-
вореност и лоялност е предпоставка за разработване на адекватни про-
грами за управление на взаимоотношенията с клиентите.

A  STUDY  OF  THE  RELATIONS  BETWEEN  SATISFACTION,
LOYALTY  AND  COMMITMENT  OF  PERSONNEL

Assoc.  Prof.  Dr  Evgeni  Stanimirov

Abstract

The capability for adequate management of motivation, commitment, satisfaction and
loyalty of personnel creates prerequisites for the realization of certain financial and non-financial
(including marketing) results. In the article there is designed and approbated a model, by way
of which there is studied the direction and the power of influence between satisfaction, loyalty
and commitment of personnel. Based on the results of the analysis there are drawn conclusions
of practical orientation, which can aid the development and promotion of programmes for
internal marketing and customer relations management.

ИССЛЕДОВАНИЕ  ЗАВИСИМОСТИ  МЕЖДУ  УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ,
ЛОЯЛЬНОСТЬЮ  И  АКТИВНОСТЬЮ  ПЕРСОНАЛА

Доц.  д-р  Евгени  Станимиров

Резюме

Способность адекватного управления мотивацией, активностью, удовлетвореннос-
тью и лоялностью персонала создает предпосылки для реализации определенных финан-
совых и нефинансовых (в т. ч. и маркетинговых) результатов. В статье сконструирована и
апробирована модель, посредством которой исследованы направление и сила влияния
между удовлетвореностью, лояльностью и активностью персонала. На основе результа-
тов анализа сделаны выводы практической направленности, которые могут способство-
вать разработке и введению программ внутреннего маркетинга, а также и управления
взаимоотношениями с клиентами.


