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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертационният труд на Гълъбина Борисова Кендалова-Петрова

обхваща проблематика, която е сравнително нова за нашата страна, тъй

като се фокусира върху изследване на връзката тревожност, алекситимия и

емпатия.

Темата е особено актуална поради няколко причини. Първо,

тревожността е често срещан проблем, а последиците от нейното

проявление и справяне с нея имат глобален ефект не само върху личността,

но и върху обществото като цяло. Второ, трябва да се има предвид факта,

че в голямата си част проучванията свързани с тревожността имат

подчертано „клиничен характер”, а малка част от тях могат да бъдат

валидни за общата популация от здрави хора.
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Съществуват и доказателства относно честотата и рисковите фактори в

проявите на тревожността в различните популации от хора, но все още има

дефицит по отношение на етиологията, класификацията и възможностите

за корекционна работа чрез психологическо консултиране на лица

проявяващи тревожна симптоматика. Дефицит, които настоящият

дисертационен труд би могъл да запълни в определени граници.

Малко съвременни изследователи считат, че съществува връзка между

алекситимията и емпатията при ситуативната и личностната тревожност.

Такъв подход приема и Гълъбина Кендалова-Петрова, която си поставя за

цел да установи дали и в каква степен съществува връзка между

алекситимията, емпатията и тревожността, разглеждана като личностна

черта и състояние. В резултат на така поставената цел докторантката

предлага и терапевтични подходи адаптирани към специфичните

личностови особености и характеристики на определена група от клиенти.

Дисертационният труд на Гълъбина Кендалова-Петрова е в обем от 135

страници, като съдържанието е структурирано в увод, четири глави, изводи

и препоръки, библиография и приложения. Текстът съдържа 5 фигури и 58

таблици. Цитирани са 231 източника на кирилица и латиница.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Структурата на дисертацията е логически изградена и подчинена на

цялостното разработване на изследователския проблем, на проверката на

поставената изследователска хипотеза и произтичащите от нея

изследователски въпроси.

Във „Въведението” са представени основанията за разработването на

дисертационния труд, както и неговите задачи, хипотези и ограничения.
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Първа глава „Теоретични концепции за алекситимията, емпатията и

тревожността” е теоретична. В първият параграф се разгръща

проблематиката за видовете алекситимия и нейните специфични прояви.

Анализирани са теоретичните подходи разкриващи нейната същност и

проявление.

Вторият параграф е посветен на разкриването на анатомичната

структура на мозъчните центрове отговорни за формирането на

емоционалните преживявания и проявите на алекситимията.

Последователно и обосновано в следващите три  параграфа  подробно са

описани когнитивната традиция в разбирането на емпатията, механизмът

на трансформиране на емпатийните чувства, както и невробиологичните

основи на емпатията.

В последните два параграфа на първа глава, са разгледани

психологическите характеристики на тревожността в норма и патология, и

съответно нейните проявления, като състояние и черта.

Втора глава „Емпирично изследване на алекситимията, емпатията и

тревожността“ е посветена на методологията и методиката на

емпиричното изследване. Прецизно са формулирани целта, задачите,

предмета на изследването, формулирани са хипотезите и методите за

анализ на данните. Извадката на изследваните лица (221 участника) е

описана, като са представени основни социодемографски характеристики

като пол, възраст, семеен статус, образователна степен, здравен статус, вид

работа и доходи от нея.

За събиране на необходимата информация е използван инструментариум

включващ – Торонската скала за изследване на алекситимията, Тест за

емпатиен потенциал и въпросник за изследване на ситуативната и

личностна тревожност STAI, както и анкетна карта.
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Анализите са базирани на подходяща статистическа обработка

изпълнена с SPSS. Направени са факторен и дискриминантен анализ за

установяване на взаимодействия между изследваните променливи.

Изложението е написано логично, а докторантката демонстрира

познаване на проблематиката и умения за логическа връзка между

теоретичния подход и решаването на практическите въпроси.

В трета глава „Анализ и интерпретация на резултатите от

емпиричното изследване“ са представени резултатите от проведеното

изследване, като са анализирани взаимовръзките и влиянията на

измерваните променливи.

Получените резултати са интерпретирани от гледна точка на степента, в

която потвърждават хипотезите. Въз основа на това са изведени изводи и

са предложени възможности за практически приложения на резултатите от

дисертационното изследване.

В четвърта глава „Теоретико-практически препоръки за добра

консултативна практика“ са представени практически насоки за работа с

клиенти посредством техники от Когнитивно-поведенческата

психотерапия в зависимост от особеностите и дефицитите на определената

група клиенти.

В заключението е направено обобщение на получените резултати от

дисертационното изследване. Направените изводи следват от текста,

логични са и са пряко обвързани с конкретната проблематика.

III. АВТОРЕФЕРАТ И ПУБЛИКАЦИИ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ

ТРУД

Авторефератът към дисертационния труд вярно и точно отразява

дисертационния труд, а публикациите по него са достатъчни и включват

съществени страни от работата на докторанта.
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Авторското участие в извеждането на приносите в дисертационния

труд са адекватно отразени:

 направен е анализ и систематизация на основните психологически

теории, свързани с емпатията, алекситимията, ситуативната и

личностната тревожност.

 проучено е влиянието на алекситимията, тревожността и емпатията

върху функционирането на личността, както и влиянието на тези

параметри върху релацията човек-следа.

 разработен и емпирично проверен е модел на променлимите –

емпатия, алекситимия и тревожност.

 изведени са параметрите, които биха били полезни в контекста на

психологическото консултиране.

 доказана е и необходимостта от акцентиране върху емпатията,

алекситимията и тревожността, като са дадени практически

препоръки за котсултативна работа.

По дисертационния труд има посочени четири публикации, в които са

представени съществени части от труда.

IV. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ:

По същностните страни на основните тези и тяхното доказване в

дисертацията нямам критични бележки. В хода на разработването на

дисертационния труд, и в качеството ми на рецензент докторантката се

постара добросъвестно да отрази направените бележки.
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Представеният дисертационен труд на Гълъбина Борисова Кендалова-

Петрова има характер на самостоятелно научно изследване. С него

авторката разкрива своите задълбочени теоретични познания и умения за

провеждане и интерпретиране на емпирични изследвания. Дисертацията

съдържа приноси както в теоретичен, така и в практико-приложен аспект.

Въз основа на изложеното по-горе, предлагам на уважаемите

членове на Научното жури да присъдят образователната и научна

степен „доктор“ на Гълъбина Борисова Кендалова-Петрова по „Обща

психология“ професионално направление 3.2. „Психология“.

гр. Варна Рецензент:
15.01.2020 г. (доц. д-р Ваня Христова )


