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на дисертационния труд на Михал Гелб на тема „„Сравнителен анализ на

контратрансфера при терапевти, ползващи креативни, експресивни и
вербални методи”, представен за придобиване на образователна и научна

степен „доктор”, по научна специалност „3.2. Психология”

Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

Преносът, или както по-често се нарича в литературата „трансфер”

едно от четирите възлови понятия, които представят психоанализата

според З. Фройд. Контрапреносът или контратрансферът се появава по-

късно, описан от Фройд и то главно като пречка в процеса на класическата

психоанализа. През ХХ век концептът претърпява развитие по отношение

неговата същност, прояви и влияние на отношението с клиента. Оформя се

общо мнение, че в известен смисъл е неизбежен, но трябва да се

контролира и използва. Подобно на трансфера и контратрансферът

„излиза” от полето на психодинамичните терапии и се разглежда в един

по- общ терапевтичен контекст, включващ различни школи и направления.

Въпреки това за разлика от други терапевтични феномени, същият си

остава недооценен както в теоретико-научен, така и практическо-приложен

аспект. Тук следва да се търси и актуалната значимост на проблема, главно

за психотерапевтичната теория и практика.

Дисертационният труд е в обем от 158 страници и съдържа увод,

четири глави, списък на използваната литература. Текстът съдържа една

таблица. Списъкът на използваната литература включва 96 източника на

английски език и иврит.



Оценка на научно-приложните резултати и приноси на

дисертационния труд

Първото достойнство на дисертацията е насочването тъкмо

къмконтратрансфера, чрез сравнително изследване на два вида терапевти :

работещи с разговорни и с експресивни методи. Тъкмо тук и разбира се в

получените резултати, следва да се търси и основния авторски принос.

Самата дисертация е построена правилно и логично, като се започва от

задълбочен литературен преглед, обосноваване на методиката,

включително цели и задачи, представяне и обсъждане на резултатите.

Следва да се отбележи трудността на изследването, която произтича от

липсата на специфичен инструмент и необходимостта от използване на

полустандартизирано интервю. Естествено е при такъв изследователски

подход да се разчита на умението за водене на такъв разговор от страна на

изследователя(терапевт) и правилната оценка на субективността на

респондента (терапевт).

Интересен е подходът за сравняване на резултати, касаещи различните

страни на контрапреноса при два вида практикуващи терапевти и то извън

психодинамичното направление. Това впрочем показва и универсалността

на феномена, който подобно на преноса се случва и в другите терапии и

трябва да се разпознае като скрит или явен, като активен или пасивен,

конкордантен или кмплиментарен.

Достойнство на работата е свързването на контрапреноса с характера

на отношението между субектите в процеса, което както се знае е

фундамент на всяка терапевтична или консултативна намеса. В този

смисъл изследователските резултати определено са полезни както за

психотерапевтите, така и за психолозите консултанти.

Макар, изследвано и преди саморазкриването, като начин за

съзнателно или не управление на контрапреноса, може да се спомене като



приносен момент, защото разширява неговото разбиране не само като

техника на разговор и инструмент за емпатия.

Заключението на дисертационния труд дава синтезирано и

резултатите. То косвено потвърждава направените научно-изследователски

заявки, главно относно приликите и различията в проявлението и работата

с контрапреноса при двата вида терапевти.

Приятно впечатление прави стилът на изложението, по-скоро

наративен, за което вероятно допринася фактът, че дисертантката е

практикуващ опитен терапевт.

Авторефератът е написан според стандартните изисквания и правилно

и точно отразява съдържанието на дисертацията.

Бележки и въпроси.

По същностни въпроси на теоретичната и емпирична части на

изследването нямам особени забележки. В автореферата се забелязва

разминаване по отношение бройката на изследваните лица. Н а стр.12 се

говори за дванадесет, а на стр.21 за двадесет терапевти. Предполагам, че е

техническа грешка. Хипотезите би могло да се изведат по-пунктуално.

Заключение

Като цяло работата е актуална, значима и издържана в научно

отношение. Поставена е на оригинално изследване с практическа

приложимост и полза от резултатите. Препоръчвам на уважаемото

научно жури, да гласува за присъждането на образователната и научна

степен „доктор” на г-жа Гелб.
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