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СТАНОВИЩЕ

Докторска дисертация на тема“ Сравнителен анализ на
контратрансфера при терапевти, ползващи креативни, експресивни и
вербални методи“

Докторант: Михал Гелб
Изготвил становището: доц. д-р Павлина Петкова Дамянова

Докторското дисертация на Михал Гелб е върху изключително важната
и трудна тема за психолози консултанти и психотерапевти – терапевтичната
взаимовръзка с клиента и влиянието й върху терапевтичния процес за
постигне на промяна. Докторантката има сериозен психотерапевтичен опит,
професионална ангажираност и амбиция, за да я разработи успешно!

Дисертационният труд е в обем от 158 страници и съдържа увод,
четири  глави, списък на 96 източника на английски език и Иврит. Основна
насоченост в научното изследване е психотерапевтичният „феномен“ на
контратрансфера, преживяванията и реакциите на терапевтите от различните
школи, анализирани детdйлно в сравнителен план между екзистенциалните
беседи, когнитивно-поведенческите терапевти и творчески експресивните
терапевти. В дисертацията е направен великолепен обзор върху
психодианамичните тероии за контрапренос,  когнитивно-поведенческа и
експресивна терапия, ролята на терапевта в терапевтичния процес и
взаимовръзка с клиента. В частта за контратрансфера много детайлно, с
анализ на теориите на основополагащите автори и последователи са
представени четири основни периода: на Зигмунд Фройд и
психоаналитичните теории; на Уилфред Бион и последователи; на
Междусубективност; на 20-ти век и „тоталният подход“.

В главата аргументи на автора, цел и задачи, методология на
изследването  Гелб планира да сравни как два вида терапевти, базирани на
разговори и творчески експресивни терапевти, разбират и се справят с
реакциите на контратрансфер, предизвикани в тях по време на терапевтични
сесии с техните клиенти. Много подробно са разгърнати хипотезите в
научното изследване, където се изложени аргументи от собствената
терапевтична практика и дискусии на други професионалисти. Качественото
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изследване подчертава субективните интерпретации, които хората дават на
своята реалност. Точно са определени две поредици от отворени въпроси,
релевантни към целта и задачите на изследването. Изследването е проведено
с двадесет терапевти. Десетте от тях са използвали базирани на реч методи,
като когнитивно-поведенческа терапия или психоанализа. Другите десет от
терапевтите са използвали експресивни терапии, като арт терапия, музика,
танцова терапия и психодрама. Всички участници имат професионален опит
от поне пет години.

В главата за обект и предмет на изследването е направена много добра
организация на научното изследване, където са концептуализирани
конкретните области на провеждане на беседи с терапевти и анализ с
интерпретации на данните върху конкретния  процес на контратрансфер към
клиента  и дълбочина на емоционалните преживявания на терапевта. В
дисертацията се обсъждат терапевтичните техники, които терапевтите
използват, за да се справят с контратрансфера, преживян по време на
терапевтични сесии. Изключително ценна е главата на дисертацията, в
която са представени и анализирани изследваните проблеми, които
обогатяват и запълват празнините  в анализите на контратрансфера, през
опита на съвременните терапевтични практики. В своето проучване Гелб
прилага метода на полу-структурирани интервюта, където използва
предварително определени отворени въпроси, но и въпроси, които възникват
спонтанно по време на срещата.

Изследването е насочено към анализиране на позитивните и негативни
реакции в контратрансфера на двата вида терапевти, които ползват две
различни техники. Изследва се как терапевтите управляват своя
контратрансфер, доколко остават свързани със своите емоции и могат да ги
балансират по време на терапевтичните сесии, доколко могат да ограничат
негативните въздействия чрез своето поведение и как въздейства
супервизията. Като специфичен и основен инструмент на изследва Гелб
използва саморазкриването от терапевтите на собствените мисли, чувства по
време на терапевтичните сесии и като продължение след тях.

На втори план се обсъжда представените конкретни ситуации на
терапевтична връзка, с детайлно описание на преживените от терапевта
емоции и последвало негово поведение. В дисертация се анализира
контратрансфера при две групи терапевти - когнитивно-поведенчески и
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творчески експресивни терапевти. При обсъждане на контратрансфера,
настоящата дисертация се фокусира върху следните въпроси:
• Какво предизвиква контратрансфер при двата вида терапевти?
• Как се проявяват различни процеси на трансфер?
• Как тези процеси засягат и двата вида терапевти?
• Какво влияние оказва контратрансферът върху взаимоотношенията между
двата вида терапевти и техните клиенти?
• Как и двата вида терапевти управляват реакциите си на контратрансфер?

Изключително ценни са анализите върху случаите, където терапевтите
помагат на своите клиенти да решават проблеми, подобни на техните
собствени или изпитват стрес и трудности поради лични проблеми в живота.
От друга страна докторантката прави анализ върху това как двата вида
терапевти гледат на разкриването на реакциите им за контратрансфер пред
клиентите, независимо дали считат разкриването за полезно за терапевтичния
процес или не.

Дисертацията постига много добри анализ и интерпретиране на
задълбочено, изчерпателно и подробно уникално изследване на феномена
контратрансфера, като се фокусира специално върху случаите, когато
терапевтите са се справили с лични „рани“ - болест, дистрес или загуба. Друг
уникален аспект на това изследване е направеното сравнение между двете
терапевтични дисциплини. Докторантката обобщава съразмерно на своите
качествени анализи, че контратрансферът може да бъде предизвикан от
поведението на клиента, терапевтичния му прогрес или взаимодействието
между клиента и терапевтите, независимо от терапевтичната парадигма. Той
може да бъде предизвикан и от събития в живота на терапевта, личната му
история или специфични предизвикателства или трудности, с които се справя
в момента. Контрапреносът може да се прояви в интензивни емоции, като
тревожност, подтиснатост или гняв, или да бъде разкрит по начина, по който
терапевтът възприема проблемите на клиента и решенията им.

Към дисертацията нямам съществени забележки.

В заключение искам да отбележа изключителното удовлетворение,
което преживях от дисертацията на Михал Гелб. Убедена съм, че това
ще има сериозен отзвук в професионалните среди на психотерапевтите и
психолози консултанти. Това ме мотиви да насърча Гелб бързо да
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направи монография, която да представи анализите от научното
изследване, достъпни за професионалистите и студентите. Считам, че
дисертацията е престиж за Катедрата по психология!

С убеденост предлагам на членовете на Научното Жури да
присъдят на Михал  Гелб образователна и научна степен “доктор”,
Професионално направление 3.2. „Психология“, „Обща психология“.

29.06.2021 Изготвил становището:
Варна доц. П. Дамянова


