			

Р Е Ц Е Н З И Я 

По конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” по научна специалност Психология на труда (05.06.08), обявен за нуждите на Институт за изследване на населението и човека, БАН, в ДВ, бр. 31/23.04.2010 с единствен кандидат
гл. ас. д-р Лидия Бонева Василева


Конкурсът за заемане на академична длъжност “доцент” в Института за изследване на населението и човека при БАН е в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав и Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности в Българска академия на науките. Единственият участник в конкурса по научна специалност “Психология на труда” е гл. ас. д-р Лидия Василева. Д-р Лидия Василева участва в конкурса с над 70 научни публикации, две от които са научни книги. 
В една от тях тя разглежда и изучава психологически индикатори, носещи своите рефлексии върху здравословното поведение на децата от училищна възраст 11-15 г. В този смисъл качеството на общуването на учащите се от този възрастов диапазон е от особено значение за пълноценно формиране на личността. Така общуването с връстниците в и извън училище, както и самото съдържание на общуването имат съществено значение за здравословното личностово развитие на младите хора. Друг важен аспект от общуването на учениците от тази възрастова група са и взаимоотношенията в семейството. В този смисъл са изследвани взаимоотношенията на учениците с членовете на семейството, удовлетвореността от взаимоотношенията в семейството, както и родителската подкрепа, оценява се родителската привързаност и родителските стилове при 11-годишните тинейджъри. Констатират се тенденции и особености, които детайлизират съдържанието на общуването в този възрастов период, които са установени и аналогични и при други подобни изследвания. Тези особености имат важно значение за определяне на съществените параметри на общуването при учащите се за реализирането на здравословна социалнопсихологическа среда на развитието им.
Втората научна публикация в качеството на книга е свързана с разглеждането на ролята на телепсихологията като начин за справяне с комуникативните проблеми. Анализира се психологическото консултиране и оказването на помощ чрез интернет като се застъпва виждането за развиването на телепсихологията в областта на психологическото консултиране чрез използване на интернет и по-конкретно методи за дистанционно консултиране, свързано с трудности и проблеми в детско-юношеското развитие. Коректно представената научна продукция на гл. ас. д-р Лидия Василева илюстрира нейното научноизследователско развитие, което може да се проследи в годините, посветени на психологическите изследвания след защитата на докторската дисертация. Изследвания, които отразяват и са свързани с психологическите особености на общуване на деца в училищна възраст, както и мястото на компютъра в рамките на общуването в същата възрастова група. По-нататъшното професионално развитие на Лидия Василева е тясно свързано с изучаването на проблемите на професионалния стрес и неговото измерване при различни професионални среди-мениджъри, полицаи, лекари. Тези изследвания отразяват и тяхните междукултурни различия-при североирландски и германски полицаи, както и английски и български лекари. Тази насоченост към установяване на междукултурни различия е отразена в изучаването на оценките по отношение на организацията на труда и удовлетвореността от нея при българи, македонци и сърби. Резултатите, получени при тези изследвания показват редица неблагоприятни тенденции, както по отношение на завишените стойности на професионалния стрес при българската извадка, така и по отношение на занижените оценки, отнасящи се до удовлетвореността от работата като цяло. 
Осъществено е междукултурно сравнение на професионалния стрес и на ценностите в труда при мениджъри от пет страни: България, Румъния, Украйна, Великолритания и Япония, което се базира на теоретична рамка, включваща модела на Купър на професионален стрес и теорията на Хофстеде за ценностите в труда.  Резултатите представят значими различия между българските мениджъри и тези от другите страни по повечето от параметрите на професионален стрес а също и по някои от ценностните дименсии. Българските мениджъри оценяват своята професия като стресогенна в по-голяма степен от английските и укаинските, но оценяват здравословното си състояние като по-добро, в сравнение с останалите групи. Българските мениджъри се отличават с висок индивидуализъм, показват по-изразена склонност към авторитарен стил на управление, който се изразява в стремеж към концентрация на повече власт, самостоятелни решения, преследване на индивидуални цели и интереси, които често не са в синхрон с груповите. Резултатите съдържат подробна информация за ценностната система в труда и за равнището на професионален стрес на българските мениджъри. Проследява се диференцираното въздействие на изследваните организационни ценности в труда върху параметрите на професионален стрес. Тук е необходимо да подчертая, че тези изследвания са в резултат на изследователските усилия по създаването на вариант на българска методика за изучаване на професионалния стрес на К. Купър. Проследена е взаимовръзката между професионален стрес и ценности в труда в различни групи мениджъри разделени по пол, възраст, образование, трудов стаж, семейно положение. От представените публикации става ясно коректното отношение към неговото адаптиране, което е отразено в публикации №5, 6 и 7 от рубриката “ Статии в научни списания”. 
Психометричният анализ на този тест е намерил своето място като научно събитие и в международно научно списание по управление на стреса. Коректното отношение към използването на адекватни за изследователската работа методически инструментариум, са и усилията на Лидия Василева за адаптацията на такива методики като тази на Г. Хофстеде за определяне на ценностите в труда, методиката на С. Беарфилд за изследване на организацията на работата и на удовлетвореността от нея. Усилията тук са насочени към създаването на единна методика за проучване в Македония и България. С такава насоченост за единна методика за България, Сърбия и Македония е и адаптацията на методиката на П. Инсел и Р. Муус за установяване на параметрите на работната среда. Изследвана е работната среда от гледна точка на нейното въздействие върху човека като се предполага, че оценката на работната среда има отношение към самооценката за психичното и физическото здраве на работещите. Тук са изследвани работещи в различни предприятия, които са диференцирани по групи. 
Л. Василева разработва и реализирането на български вариант на комплексен метод за подбор и оценка на ръководен и изпълнителски персонал.
В научноизследователската продукция на Лидия Василева са предстаевни изследвания, насочени към проучване на личностната себеоценка на безработните в България- сравнение между реалната и идеалната себеоценка в групи на безработни и работещи. Най-големи различия между реалната и идеалната себеоценка се наблюдават при безработните жени, при безработните на възрат над 45г. и при продължително безработните лица. Особено стресогенно въздействие оказва безработицата върху себеоценката в посочените групи. Анализът на съдържателната взаимовръзка между параметрите на психичното състояние и себеоценката при безработни лица показва, че между част от компонентите на психичното състояние( като: психичен комфорт, енергичност и активност и на себеоценката – удовлетвореност, целенасоченост и властност) се наблюдававлошаване при почти всички компоненти на психичното състояние и същевремено общата положителна характеритика на себеоценката се запазва, с изключение на удовлетвореността, която има значително по-ниски стойности в сравнение с работещите.
В представените публикации е видно, че тя работи изключително в екип с колеги, посветили се на тази изследователска област в психологията. Това иде да покаже, че н. с. Лидия Василева е един екипен “играч” в съвременната наука, което за нейното научноизследователско развитие е особенно ценно професионално и личностно качество. От друга страна представените публикации в тази област на психологическата наука, а именно организационна и трудова психология иде да покаже, че Л. Василева развива професионалните си интереси и не дублира изследвания и публикации с тематиката по посока на дисертационнанния си труд. Това има важно значение за академичното развитие и израстване на всеки един изследовател, а в случая за научното израстване на н. с. Лидия Василева. В по-нататъшните си изследвания тя показва, че може да бъде и един качествен ръководител и това е отразено в проекти и проучвания в рамките на “Психология на здравето в детска и юношеска възраст” като един от тези проекти е към СЗО и е насочен към изследване на поведението и здравето на децата от училищна възраст в международен мащаб. Направените проучвания са ориентирани към установяване на самооценяването на здравето, здравословните проблеми, психосоматичните оплаквания. И тук Лидия Василева прави кроскултурни проучвания по отношение на позитивните индикатори за здраве при български и румънски подрастващи. Тези психологически изследвания са отразени и в авторитетни международни психологически списания, като в част от тях тя самата публикува в екип с колеги от други страни (например публикации № 26, 27 и 29). И в това научноизследователско направление оставаща вярна на научноизследователския си стил, Лидия Василева проявява изследователска прецизност и коректност, която се изразява в превода и адаптацията на методика за проучване поведението и здравето на деца в училищна възраст. Описвайки детайлно особеностите на самооценката на здравето, здравното поведение, психичното благополучие и удовлетвореност от училището, семейството, връстниците, приятелството на 11, 13 и 15 годишните. Получените резултати и обобщения от изследванията и тук са насочени към разработването на конкретни приложни аспекти като изработване на подходящи програми за формиране на поведения, утвърждаващи и съхраняващи здравето. Осъществени са проучвания, които установяват кроскултурни различия между България и Румъния, които в голяма степен са обусловени и свързани със социалните промени в двете страни.
Трета научноизследователска и научноприложна линия в професионалното развитие на гл. ас. д-р Лидия Василева са проблемите и перспективите на телепсихологията. Конкретното участие на Лидия Василева тук е в рамките на създаването на анкета за установяване на готовност за използване на психологически консултации чрез интернет. Тук тя прави опит да разшири идеите за добро здраве в различни възрастови групи с помощта на възможностите на телепсихологията, като пространно са описани същностни личностнопсихологически особености за различните възрасти, които са потенциални потребители на интернет мрежите и услугите. Реализираните в тази насока изследвания имат своето авторитетно представяне и в международни научни списания, конкретно представени в публикации от рубрика ІІ, № 23, 24, 25 и 28. 
Основните си психологически изследвани гл. ас. д-р Лидия Василева е активно публикувала в научни издания на БАН, публикува и участва в научни форуми, активно се изявява и в родната ни психологическа среда. Тя има и публикации на руски език, с което прави заявка за по-широко представяне на своите професионални търсения в едно по – глобално представяне в научна психологическата среда. 
Като цяло научноизследователската продукция на гл. ас. д-р Лидия Василева може да се обособи и обобщи в три научноизследователски и научноприложни направления след защитата на докторската дисертация:
	трудова и организационна психология; 

психология на здравето в детска и юношеска възраст;
проблеми и перспективи на телепсихологията.
Представеният по-горен анализ на основните публикации на Лидия Василева, определено ми дава основание да гласувам положително и с убеденост предлагам на уважаваното научно жури да присъди академичната длъжност “доцент” на гл. ас. д-р Лидия Василева, отчитайки задълбочеността на разнородната психологическа продукция на кандидатката. Тук бих искала да подчертая и наличието на сериозно представените цитирания на Л. Василева от други изследователи в посочените по-горе научноизследователски и научноприлажни области на психологическото знание, а така също и в разработването на защитени дисертационни трудове на наши и чужди докторанти.
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				( проф. дпсн Наталия Александрова)

