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УВОД
Изследването на партньорските или интимните отношения, на причините,

водещи до успешно или неуспешно партньорство, както и влиянието, което

преживяванията в личните взаимоотношения оказват върху други области от живота на

човека представлява голям интерес за социалната психология. През последните

десетилетия статистическите данни свидетелстват за криза в брака и партньорствата,

което засилва актуалността на тази тематика не само в социалната психология, но и в

други гранични области (демография, социология, педагогика, психотерапия).

Изследванията в психотерапията показват, че голяма част от хората, които

търсят психотерапевтична помощ, преживяват проблеми в партньорството. В

настоящото изследване изборът на конкретната психотерапевтична школа, а именно –

Позитивна психотерапия на Н. Песешкиан – е предопределен от дългогодишния ни

научен интерес и практически опит в това направление.

Редица изследвания показват, че 30-40% от терапевтичния успех зависи от

личностните качества и особености на пациента. Търсенето на възможните фактори,

оказващи влияние върху сферата на партньорствата, повдига въпроса относно

подходящата типология. Една от най-широко разпространените и добре разработените

е типологията на К. Г. Юнг.

Представеното изследване търси отговори на въпроси като: дали личностните

особености, описани чрез типологията на К. Г. Юнг, дават информация относно това,

човек да има по-голяма или по-малка склонност към преживяване на проблеми в

сферата на партньорските взаимоотношения; дали могат да бъдат описани типичните за

определен психологичен тип проблеми и стратегии за справянето с тях; дали

предразположеността към определен личностен тип се явява предиктор за успех на

терапията и нейната ефективност; дали позитивната психотерапия е ефективен подход

при справянето с проблеми в партньорствата.

Нашата теза е, че личностните характеристики на индивида предопределят

проблемите в партньорските взаимоотношения и съответно избора на стратегии за

тяхното преодоляване. Приемаме, че типологията на К. Г. Юнг и методът на

позитивната психотерапия на Н. Песешкиан позволяват да се изследват взаимовръзките

между определени личностни характеристики и специфичните ресурси и стратегии за

справяне с проблемите в интимните партньорства.
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Настоящото изследване може да представлява интерес за социалните психолози

- с цел обогатяване и разширяване на разбирането на фактора партньорски отношения.

Предложени са  практически примери и насоки за нови изследвания, които могат да

послужат на психотерапевтите за повишаването на ефективността на терапевтичния

процес и за по-добро разбиране на факторите и механизмите на въздействие в

психотерапията, а също така и на настоящите и потенциалните пациенти за повишаване

на тяхната обща психотерапевтична култура или способността за самопомощ.

ЧАСТ I. ПРОБЛЕМЪТ ЗА КОНФЛИКТИТЕ В ПАРТНЬОРСКИТЕ

ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ ФОКУСА НА ТИПОЛОГИЯТА НА К. Г. ЮНГ И
ПОЗИТИВНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ НА Н. ПЕСЕШКИАН

Представени са теорията на К. Г. Юнг за личностния тип, партньорските

отношения и проблеми в социалната психология и през призмата на позитивната

психотерапия, теорията на позитивната психотерапия, пресечните точки между

теорията за личностните типове на К. Г. Юнг и позитивната психотерапия, както и

проблема за измерването на ефективността на психотерапията.

Глава 1. Теорията на К. Г. Юнг за психологичния тип

1.1. Концепцията на К. Г. Юнг за личността и типологията
Проследена е историята на създаването от К. Г. Юнг на неговата теория за

психологичния тип. Според Юнг, поведението на човека е предсказуемо и се поддава

на класификация, което позволява да бъдат описани модели в човешкото поведение,

които са предсказуеми и консистентни.

Представени са основните градивни елементи в теорията на Юнг за личността –

нагласите (екстравертна и интровертна) и функциите (усещане, мислене, чувстване и

интуиция), както и идеята му за формиране на функционален тип чрез доминирането на

една функция.

1.2. Психологични нагласи: екстраверсия и интроверсия
Представена е идеята на К. Г. Юнг за психологическата нагласа като готовност

на психиката да функционира и реагира по определен начин. Според Юнг, за
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екстравертната нагласа е характерно насочване на вниманието и психичната енергия

към обектите и хората от външната среда, докато при интровертната нагласа те се

насочват към вътрешния свят. Като решаващи фактори за формиране на типичната

нагласа Юнг определя вродената предразположеност на човека и ранното му развитие,

но не изключва възможността за промяна на установения тип през живота на човека.

1.3. Психологичните функции: мислене, чувстване, усещане, интуиция
Под психологична функция Юнг разбира определена форма на психична

активност, която остава непроменена при промяна на обстоятелствата. Юнг

разграничава четири основни функции: две рационални (мислене и чувстване) и две

ирационални (усещане и интуиция). Според Юнг, усещането е средство, посредством

което в съзнанието се обработва получаваната от сетивата информация и се формират

възприятия за външния и вътрешния свят. Интуицията отива отвъд фактите и

преживяванията, чрез нея се правят заключения за присъщите на ситуацията

възможности. Мисленето е интелектуална функция, насочена към обективните факти,

и се характеризира с търсене на логическите отношения между идеите. Чувстването се

свързва с преценки, основани върху лични ценности и ориентация към субективната

стойност на явленията.

Предложено е и съвременното виждане на някои изследователи относно

комбинациите от четирите функции и оформянето на четири личностни типа: УМ, УЧ,

НМ и НЧ.

1.4. Приносът на К. Бригс и И. Майерс-Бригс. MBTI
Описан е приносът на К. Бригс и И. Бригс-Майерс към развитието и

операционализирането на типологичната теория на Юнг. Разработената от двете

авторки методика MBTI съвместява в себе си теория и практика и разкрива базисни

личностни характеристики – индивидуалните различия по отношение на функции и

нагласи. Освен описаните от Юнг две нагласи и четири функции, индикаторът MBTI

включва още една двойка нагласи – разсъждение и възприятие, които описват

външното (екстравертирано) поведение за всеки профил. Като резултат се образуват 16

личностни модела, които се наричат типове или профили и се описват чрез

четирибуквена комбинация (напр. ESTJ).
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1.5. Динамика на типа
Представено е общото виждане както на Юнг, така и на Майерс и Бригс относно

личността като динамично цяло, основано върху динамичното взаимодействие между

функциите и нагласите. Отграничени и обяснени са понятията като: доминантна,

спомогателна и потисната функция. Описан е начинът, по който функциите осигуряват

баланса между екстраверсията и интроверсията, както и между перцептивната и

оценяващата дименсии.

Глава 2. Партньорските отношения като социална категория и
през призмата на позитивната психотерапия

2.1. Партньорски отношения и партньорски проблеми в социалната

психология
През последните няколко десетилетия се наблюдава нарастване на

изследователския интерес на социалните психолози към области, посветени на

партньорските или интимните отношения. Доказано е, че партньорските отношения

оказват влияние върху удовлетвореността от живота и субективното психично

благополучие, а неудовлетворителните партньорства корелират с честотата на

психическите и физическите разстройства, с намаляване на работоспособността и

професионалния успех.

Направен е преглед на основните теории в социалната психология в сферата на

партньорските взаимоотношения. Представени са: теорията за социалния обмен, според

която отношенията между хората се обуславят от същите принципи, които управляват

пазара в икономиката; теория за равностойността (на Е. Уолстър и Е. Бършейд), в която

се разглежда това, което се дава и се получава в една връзка; теорията на У. Мастърс и

В. Джонсън за ролята на комуникацията в двойката; теорията на привързването на Дж.

Боулби. Разгледани са характерните признаци на щастливите и нещастните двойки,

концепцията на О. Б. Шолц за четирите възможни източници на проблеми в

партньорствата и проблемът на самотата и липсата на партньорство, който придобива

все по-голямо разпространение в съвременното общество.



7

2.2. Концепция за партньорствата в позитивната психотерапия
Представена е концепцията на позитивната психотерапия за партньорствата и за

терапевтичната работа при проблеми в партньорствата. Разгледани са понятията като

актуален и основен конфликт, трите стадия на интеракция (обвързване, диференциране,

отделяне), различните форми на партнъорствата (33+1 форми според Н. Песешкиан).

Подробно е описан терапевтичният процес при работа с проблеми в партньорските

отношения, който преминава през пет основни етапа на терапията

(Наблюдение/Дистанциране, Инвентаризиране, Ситуативно окуражаване,

Вербализиране, Разширяване на целите).

2.3. История и описание на метода на позитивната психотерапия
Позитивната психотерапия представлява нов подход към човека, който

преследва следните цели:  лечение (психотерапевтичен аспект), възпитание и

профилактика (педагогически аспект), развитие на междукултурното съзнание

(транскултурално-социален аспект) и взаимодействие, и интеграция на различни

психотерапевтични направления (междудисциплинарен аспект). Представени са

основните идеи и концепции на позитивната психотерапия (позитивен подход,

съдържателен подход, салутогенеза), историята на създаването й и на основателя й –

проф. д-р Носрат Песешкиан, както и актуалния статус на позитивната психотерапия на

световната терапевтична сцена.

2.4. Образът на човека в позитивната психотерапия
Позитивната психотерапия разглежда човека като активен организатор на

собственото си битие, който съзнателно или подсъзнателно се ориентира към

определени ценности и се стреми да изпълни живота си с определен смисъл.

Основополагащо допускане на позитивната психотерапия се състои в това, че всеки

човек притежава наследствено обусловени ресурси. Те не зависят от неговия етнически

и социален произход и се разгръщат при взаимодействието му със средата. Тези

ресурси се определят като „базисни” (основни) способности – способност за обич и

способност за познание. От основните способности се формира структурата на

индивида, която се определя като „актуални способности”. Прави се разлика между

активни и пасивни способности, т.е. сформираните ресурси и потенциали за развитие.
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2.4.1. Способността за обич  и първичните способности

В контекста на позитивната психотерапия понятието „способности“ се различава

от неговата всекидневна употреба. Способностите са както психични процеси, така и

резултат от тези психични процеси. Способността за обич е способност да обичаш и да

бъдеш обичан. И двете страни са еднакво важни както активното установяване на

емоционалните отношения, така и пасивното им приемане. Способността за обич е

главна изразителна форма на междуличностните отношения, от нея се развиват

първичните способности като обич, търпение, време, контакт, сексуалност, доверие и

др. Описани са четирите медии на способността за обич – Аз, Ти, Ние и Пра-Ние.

2.4.2. Способността за познание и вторичните способности

Н. Песешкиан определя познавателната способност като „способността да учиш

и да обучаваш, т.е. способността да трупаш опит и да го предаваш нататък”

(Песешкиан, 1999). От способността за познание се развиват такива вторични

способности като точност, ред, чистота, учтивост, честност и пестеливост. Вторичните

способности се разглеждат като поведенчески категории и играят важна роля във

всекидневните описания, оценки, както и в начина, по който хората, включително и

партньорите, преценяват един друг.

Позитивната психотерапия различава четири медии, които способстват

развитието на способностите за познание: тяло/сетива, разум/ когниция, традиция/опит

и интуиция/фантазия.

2.4.3. Развитие на актуалните способности

Според разбиранията на позитивната психотерапия, двете основни способности

– способност за обич и способност за познание – не се проявяват в чиста форма, а във

вида, в който се формират под влиянието на взаимоотношенията в семейството,

обществото и индивидуалния житейски опит. В процеса на индивидуалното развитие

на човека от основните способности се диференцират различните прояви на актуалните

способности, които описват уникални личностни качества. Актуалните способности са

норми, които оказват влияние в ежедневния живот и затова имат актуално значение.

Като резултат от възпитанието и социализацията, актуалните способности могат да

продължават да се развиват или да се интегрират отново.



9

2.5. Три аспекта на позитивната психотерапия
Позитивната психотерапия се базира върху три основни принципа: позитивния

подход, съдържателния подход и петстепенния терапевтичен процес.

2.5.1. Позитивен подход

Представено е едно от централните понятия в позитивната психотерапия –

„positum” (лат.), т.е. действителното и предварително заложеното и възгледите за

болестта като способност да се реагира на определена ситуация или конфликт по точно

определен начин. Позитивната психотерапия не се фокусира само върху преодоляване

на конфликти и трудности, а се стреми към активиране на наличните като потенциали

ресурси и способности.

2.5.2. Съдържателен подход

Съдържателният подход в позитивната психотерапия поставя фокус върху

съдържанието на междуличностните конфликти, вътрешните душевни терзания,

възпитанието и влиянието на социалната и културната среда. Въпросът за

съдържателните причини и условия за нарушения довежда до формулиране на

концепциите за микротравмите и различните форми за преработване на конфликти,

представени чрез балансов модел (Тяло, Дейност, Контакт, Фантазия).

2.5.3. Стратегически подход

В рамките на психотерапията и самопомощта, позитивната психотерапия

използва 5-степенен метод на работа, който се състои от следните етапи:

наблюдение/дистанциране, инвентаризация, ситуативно окуражаване, вербализация и

разширяване на целите. Тази стратегия се прилага по време на отделния сеанс, в

продължение на цялата терапия, както и като техника за самопомощ. Петте етапа са

рамков модел, който дава възможност за съчетаване на различни психотерапевтични

методи и похвати и е ръководна линия за терапевта, подпомагаща структурирането на

терапията.

2.6. Обобщение: връзката и пресечните точки между метода на позитивната

психотерапия и теорията за личностни типове на К. Г. Юнг
Направен е анализ на основните положения и концепции в психотерапевтичните

теории на К. Г. Юнг и Н. Песешкиан и са установени допирни точки в няколко

направления:
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- личният опит като изходна точка (и двамата автори използват житейския си

опит при изграждането на теориите си, при което Юнг изхожда от вътрешните

преживявания и фантазии, а за Песешкиан в основата стоят преживяванията на

външните културални конфликти);

- мултикултурални изследвания и сравнения;

- съдържания на моделите и терапевтичните подходи (Юнг описва структурата

на психиката и разработва идеята за изпълнено със съдържания (архетипи)

несъзнавано, Песешкиан изпълва с диференцирани съдържания вече съществуващите

модели на структурата на психиката);

- „магическата четворка” (направено е съпоставяне на основните функции

според Юнг и областите на преработване на конфликти според Песешкиан);

- идеята за жизнената енергия;

- две нагласи (сравнени са идеята за екстравертната и интровертната нагласа при

Юнг и идеята за ключов конфликт между учтивост и откритост при Песешкиан);

- позитивно виждане и участие на пациента в процеса на изцелението;

- етапи на терапията (петстепенният подход при Песешкиан и четири етапа на

терапията при Юнг).

Отбелязани са и концептуалните разлики между двамата автори.

Глава 3. Ефективността на психотерапията – литературен
преглед на изследванията

3.1. Исторически корени на изследванията в психотерапията
Направихме преглед на историята на изследванията в психотерапията,

започвайки от усилията на К. Роджерс през 40-те години на XX век за

„демистифицирането на терапевтичния процес“, минавайки през отричането на

ефективността на психотерапията от Х. Айзенк през 50-те години и проследявайки

развитието на изследванията до настоящия момент.

Представени са най-мащабните метаанализи в сферата на изследванията на

ефективността на психотерапията (Граве, Донати и Бернауер, 1994; Селигман, 1995;

Ляйбинг, 2004; Ламбърт, 2011).

Актуалното становище относно изследванията на ефективността на

психотерапията поставя фокус върху конкретните клинични проблеми и разстройства,
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върху особеностите на пациентите и терапевтите и търсенето на адекватни за

специфичната ситуация техники и подходи. Ефективността на психотерапията като

цяло се смята за доказана, преодолени са съревнованията между отделните школи и

направления, търсят се по-специфични и по-ефективни за конкретни проблеми техники

и подходи.

3.2. Етапи в развитието на  изследванията в психотерапията
Представени са етапите в развитието на изследванията в психотерапията според

А.-Е. Майер (Класически етап, Етап на оправдание и Етап на диференциални

изследвания) и според К. Граве (Етап на легитимация, Етап на съревнование, Етап на

предписване и Етап на изследванията на процеса).

3.3. Фактори и механизми на въздействие в психотерапията
Проследена е историята на изследванията върху факторите и механизмите на

въздействието в психотерапията и са представени основни актуални положения.

Бойтлер и др. определят четири групи фактори, които оказват влияние върху

терапевтичния резултат:

1) предиспозициите на пациента (диагноза, междуличностни проблеми, специфични

условия на житейския контекст);

2) контекстът на терапията (сеттинг – амбулаторен или стационарен, модалност –

индивидуална или групова терапия, продължителност на терапията, честотата на

срещите);

3) връзката между пациента и терапевта (напасване между терапевт и пациент,

терапевтична връзка);

4) терапевтичните стратегии и техники.

Франк разработва концепцията за общите и специфичните фактори на

въздействие. Общите фактори присътстват във всяка форма на психотерапията в по-

малка или по-голяма степен и не са част от психотерапевтичните техники, на които

терапевтът е обучен.

Представени са моделите на универсалната психотерапия, разработени от

Орлински и Ховард, които описват шест значими аспекта на терапевтичния процес и

четири фактора на въздействие,  и от Граве и др., които също описват четири фактора

на въздействие в психотерапията.
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Предложено е изследване на Милър, Хъбъл и др., които обобщават наличните

изследвания и стигат до извода, че следните четири фактора обясняват промяната в

терапията:

1) фактори на клиента (40%);

2) фактори на съюза (терапевтичните взаимоотношения) (30%);

3) фактори на очакването (надежда и вярност) (15%);

4) теоретични модели и техники (15%).

Засегнат е въпросът относно факторите, които позволяват да се прогнозира

индивидуалният успех на психотерапията.

3.4. Изследователски стратегии и трудности при осъществяването на
изследванията в психотерапията
В актуалните тенденции при изследвания върху психотерапията могат да се

очертаят две посоки: 1) изследване на ефективността на конкретните методи, техники и

подходи при специфичните разстройства и 2) разработване на научните критерии за

психологическите теории и психотерапевтичните интервенции.

В таблици са представени както общите изследователски стратегии, които са

широко разпространени и използвани в различните психологически направления, така

и специфичните за психотерапията изследователски стратегии. Описани са

разработените от Раймер и др. категории за анализ и регистриране на промяна, както и

често срещаните трудности при провеждането и анализирането на изследванията върху

ефективността на психотерапията. Към споменатите трудности се отнасят различните

критерии за терапевтичния успех при отделните психотерапевтични школи, трудно

операционализиране на критериите за успех и механизмите на въздействието,

стриктността при спазването на психотерапевтичната интервенция, контролът над

смущаващите променливи, статистическата и клиничната значимост на промените.

3.5. Измерване на ефективността на психотерапията
Един от основните въпроси, който се поставя в контекста на ефективността на

психотерапията, е дали при конкретния пациент с конкретния проблем в края на

терапията се наблюдават положителни промени в желаната посока. Разгледан е

въпросът как да бъдат регистрирани тези промени, каква е тяхната статистическа и

клинична значимост. Представена е идеята на Ламбърт за изчисляване на

ефективността на приложената терапия чрез процентното разпределение на
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подобренията след терапията при различни групи изследвани лица. На настоящия етап

индикаторите на ефективността на психотерапията се определят в зависимост от

проблематиката и картината на болестта. За целта се използват различни измервателни

методи и инструменти на различни  нива на регистриране на промяна (субективно,

физиологично, интеракционно, моторно, хормонално и др.).

Представени са статистическите методи за измерване на ефективността на

психотерапията.

3.6. Изследвания върху ефективността на позитивната психотерапия
Представени са: изследване върху ефективността на позитивната психотерапия

относно гарантиране на качеството, проведено под ръководството на Н. Песешкиан

между 1974 г. и 1997 г., и дисертацията на Х. Песешкиан „Позитивната психотерапия

като транскултурален подход в руската психотерапия“.

3.7. Актуално положение и бъдещо развитие на изследванията в
психотерапията в България

Предложен е кратък преглед на историята на научната психотерапия в България

и са очертани насоки за бъдещото й развитие.

ЧАСТ II. ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПОЗИТИВНАТА
ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМИ В ПАРТНЬОРСКИТЕ

ОТНОШЕНИЯ

Втората част на дисертацията включва описание на проведеното емпирично

изследване, получените резултати, итерпретацията на резултатите, изводи и

заключение.

Глава 4. Постановка и дизайн на емпиричното изследване

4.1. Проблеми на дизайна на изследването
Проблемите, съпътстващи организирането на изследване върху ефективността

на психотерапията като цяло и при настоящето изследване в частност, са представени

през няколко аспекта:

а) дефиниране на конкретния проблем;
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б) конкретизиране на изследваните лица;

в) подбор на инструментариума за регистриране на промяна;

г) сравнение между състоянието на терапевтираните с това на други лица със

сходна проблематика, които не подлежат на психотерапия.

Представени са аргументите за дизайна на изследването (спазване на

препоръките, разработени от Граве и др. в техния каталог за критерии на коректно

психотерапевтично изследване), избора на използваните методики, предимствата и

особеностите на малките извадки (А. Атанасов).

4.2. Цел и задачи на изследването
Целта на настоящото проучване е да се изследва ефективността на позитивната

психотерапия при проблеми в партньорствата при лица, принадлежащи към различни

личностни типове според типологията на К. Г. Юнг.

В съответствие с поставената цел бяха формулирани следните задачи:

1. Да се установи дали принадлежността към определен личностен  тип се явява

предпоставка за формиране на конфликти в партньорските отношения и търсене на

решение на проблемите чрез психотерапия.

2. Да се установи дали има пресечни точки между типологията на К. Г. Юнг и

основни концепции в позитивната психотерапия на Н. Песешкиан.

3. Да се установи дали съществуват различия по отношение на определени

личностни характеристики (чувството за кохерентност, психичния комфорт, оптимизъм

и песимизъм) между лицата, отнасящи се към:

- различните личностни типове според теорията на К. Г. Юнг;

- между изследваните лица от експерименталната и контролната групи;

- между изследваните лица в началото и края на терапията.

4. Да се изследва субективното мнение на изследваните лица  относно

ефективността и полезността на проведената терапия.

5. Да се изследва субективното мнение на изследваните лица относно най-

ефективните елементи и похвати на позитивната психотерапия.

4.3.  Хипотези

Основна хипотеза

Предполагаме, че е налице взаимовръзка между принадлежността към определен

личностен тип според типологията на К. Г. Юнг  и особеностите в справянето с



15

проблемите в партньорството с помощта на позитивната психотерапия на Н.

Песешкиан.

Работни хипотези

1. Предполагаме, че съществува взаимовръзка между личностния тип и

предразположеността към проблеми в партньорствата. Личностните типове с водеща

функция Мислене по-често ще преживяват проблеми в партньорствата, отколкото други

типове.

2. Изследваните лица с личностен тип, при който преобладава Мисленето (като

водеща или спомагателна функция), по-често ще търсят решение на партньорските си

проблеми чрез психотерапия, отколкото принадлежащите към другите личностни

типове.

3. Съществува връзка между функциите Усещане - Интуиция и вторичните

способности (в контекста на позитивната психотерапия), както и между функциите

Мислене - Чувстване и първичните способности.

4. Съществуват взаимовръзки между основните функции според типологията на

Юнг и предпочитаните области на преработване на конфликти според Н. Песешкиан,

очакваните взаимовръзки са между: Усещане (S) и Тяло; Мислене (T) и Дейност;

Чувстване (F) и Контакт; Интуиция (N) и Фантазия.

5. Изследваните лица, които се подлагат на психотерапия, ще имат по-добри

показатели по различните критерии (оптимизъм-песимизъм, психичен комфорт,

чувство за кохерентност), описващи както общото психично състояние, така и

конкретно заявения проблем (партньорство) в сравнение с изследваните лица, които не

са преминали психотерапия.

6. Три от инструментите на позитивната психотерапия: балансовият модел,

езиковите картини (притчи, истории) и позитивно претълкуване ще бъдат

предпочитани от изследваните лица в експерименталната група пред другите

инструменти.

4.4. Описание на извадката
В изследването участват лица, които декларират проблеми в сферата на

партньорствата. Общият брой на изследваните лица е 64, сред които са 53 жени и 11

мъже. Средната възраст на изследваните лица е 35 години (34 години при мъжете и 36

години при жените), 50 ИЛ имат висше образование, 14 ИЛ – средно образование.

Експерименталната група включва лица, които заявяват желанието си да се подложат
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на терапия по метода на позитивната психотерапия, за да се справят с проблемите си в

партньорските отношения. Общият брой на изследваните лица в експерименталната

група е 30, от които са 24 жени и 6 мъже на възраст от 24 до 39 години, средната

възраст е 34 години. Контролната група включва лица, които предпочитат да търсят

друг тип консултации или други начини за решаване на проблемите си в сферата на

партньорствата. Общият брой на изследваните лица в контролната група е 34, от тях 29

са жени и 5 мъже на възраст от 21 до 48 години, средната възраст е 35 години.

4.5. Етични проблеми
Участието на изследваните лица в настоящето изследване е доброволно.

Участниците са осведомени предварително за целите на изследването и анонимността

му. Изследваните лица от експерименталната група периодично са получавали

информация относно хода на терапията и предварителните резултати от изследването,

които са съотносими към тях самите и при изрично запитване.

4.6. Процедура на изследването
В хода на изследването изследваните лица са разделени на две групи:

експериментална група (ЕГ), включваща лица, които се подлагат на терапията по

метода на позитивната психотерапия (N=30) и контролна група (КГ), включваща лица,

които споделят, че имат проблеми в партньорствата, но не търсят решение чрез

психотерапия (N=34).

Всички изследвани лица са тествани два пъти. Участниците от

експерименталната група са попълнили въпросниците в началото и края на терапията

(въпросник MBTI се попълва само при първото тестване, Част 2 от Структурираното

интервю се попълва само при второто тестване), след приключването на терапията се

провежда Специализиран психотерапевтичен разговор. Средната продължителност на

терапията е 21 сесии. Изследваните лица от контролната група са попълнили

въпросниците в началото на изследването и 6 месеца след първото тестване (въпросник

MBTI се попълва само при първото тестване, попълва се само Част 1 от

Струкрурираното интервю), при второто тестване също се провежда Специализирания

психотерапевтичен разговор.
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4. 7. Методически инструментариум
За изпълнението на целта и проверката на хипотезите в настоящето изследване

са използвани следните методи:

1) Методи на теоретичен анализ, интерпретация, сравнение и обобщение.

2) Експериментален метод (констатиращ експеримент и формиращ експеримент).

3) Математико-статистически методи: описателна статистика, сравнение на средни

величини с t-критерия на Стюдент при независими извадки, регресионен анализ,

еднофакторен дисперсионен анализ, големина на ефекта на Коен.

Използван е пакетът от приложни програми за математико-статистическа

обработка SPSS 21.0. За целите на проучването специално са подбрани психологически

тестове и въпросници.

4.7.1. MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)

Индикаторът на Майерс и Бригс е детайлизиран инструмент за измерване и

категоризиране на личността. За български условия тази методика е адаптирана с

научна цел от А. Русинова-Христова и Е. Пенчева. Методът е конструиран от И.

Майерс и К. Бригс въз основа на теорията на К. Г. Юнг за психологичните типове.

Според Юнг съществуват 2 личностни предпочитания и 8 личностни типа. Майерс и

Бригс добавят още едно предпочитание и по този начин различават 16 личностни типа.

В резултат от изследването с Индикатора за психологичния тип се получават 16

възможни комбинации на четири букви, с които се обозначават отделните скали. Всеки

четирибуквен тип означава комплексен набор от динамични взаимоотношения между

четирите функции (У (S), Н (N), М (T) и Ч (F)), общите нагласи (E (Е) и И (I)) и

нагласите или ориентациите към външния свят (С (J) и В (P)).

Описаните личностни характеристики представляват дихотомни скали, които се

измерват чрез 126 твърдения във формат на „форсиран избор”. Крайният резултат от

прилагането на МВТІ е получаване на формула на типа, която дава възможност за

задълбочена личностна диагностика. Методът се прилага за психологична диагностика

и консултиране в областите на семейното и кариерното консултиране, в образованието

и във фирменото управление.

4.7.2. WIPPF (Висбаденски инвентар по позитивна и фамилна

психотерапия)

Висбаденският инвентар по позитивна и фамилна психотерапия (WIPPF) е

разработен от Н. Песешкиан и екипа му в рамките на пилотното изследване, в което са
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били изследвани 1400 пациенти, и което беше част от дългогодишното изследване

„Компютерен анализ на ефективността на позитивната психотерапия ”.

WIPPF е личностен въпросник, който изследва актуалното състояние и

структурата на личността на изследваното лице, както и съдържанието на

индивидуалните семейни и социални конфликти. Въпросникът може да се използва от

практикуващи лекари, психотерапевти, психолози, социални работници, както и за

изследователски цели.

Текстът на въпросника се състои от 85 твърдения, които са обединени в 27

скали. Всяка скала съдържа 3 твърдения, с изключение на 24-тата скала („Аз”), която

има две подскали („Майка”, „Баща”), всяка от които съдържа по 3 твърдения. Всички

скали са биполярни, отговори могат да имат следните значения: при пълно съгласие –

„да”, при отрицание – „не”, съществуват и две междинни възможности за отговор (по-

скоро „да”, по-скоро „не”).

Подробно са описани отделните скали на въпросника. Резултатите от теста дават

графична представа за когнитивните и емоционалните особености на личността,

начините за справяне с конфликтните ситуации, унаследените и възприетите модели на

поведение и взаимоотношения.

4.7.3. Структурирано интервю

Във връзка с концепцията на позитивната психотерапия за четири области на

разпределяне на психичната енергия (тяло, дейност, контакт, фантазия) и съответните

четири области за справяне с конфликти е разработен въпросник, изследващ

актуалното състояние на индивида във всяка една от споменатите области. Въпросите в

интервюто са конструирани въз основата на примерните въпроси, предложени от Н.

Песешкиан за изследване на четирите области на преработване на конфликти.

(Песешкиан, 1999). Повторното прилагане на въпросника позволява да се уловят

промени във всяка една от областите.

Въпросникът  включва 2 части:

Част 1: Въпросите са под формата на Ликертова скала с 5 степени на отговори.

Отговорите са формулирани отделно за всеки въпрос като две противоположности.

Въпросите са обединени в четири области – тяло, дейност, контакт, фантазия, всяка от

областите съдържа по 10 въпроса.

Част 2: В тази част са формулирани въпроси относно субективната оценка на

успеха на терапията  (6 въпроса) и относно инструментите на позитивната

психотерапия (изброени са 7 инструмента). Субективната оценка се определя по 5-
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степенна Ликертова скала, както и в Част 1. Изброени са основни инструменти на

позитивната психотерапия: притчи и истории, балансов модел, позитивно

претълкуване, транскултурални примери, микротравми, макротравми, 5-степенен

подход, с които изследваните лица се запознават по време на терапията. Всички

инструменти се подреждат по скала от 1 до 7 (от ,,най-полезен за мен” – 1 до ,,най-

малко полезен за мен” – 7). Тази част от въпросника се попълва само от участниците в

ЕГ само веднъж при повторното измерване (след края на проведената терапия).

4.7.4. Тест за чувство за кохерентност (Тест за стресоустойчивост) - SOC-

скала, автор А. Антоновски

Според А. Антоновски, чувството за кохерентност е „глобална ориентация,

проникващо личността чувство на увереност, че жизнените събития, с които се

сблъскваш, са понятни, че имаш ресурси да се справяш с изискванията на тези събития

и че събитията са смислени и заслужаващи си ангажирането с тях“ (Червенкова, 2013).

През 70-те години на XX век Антоновски разработва скала за измерване на

чувството за кохерентност – Orientationto Life Questionnaire (в литературата най-често

се среща под заглавието SOC-скала). За разработване на този измервателен инструмент

Антоновски провежда 51 дълбинни интервюта с хора, преживели много тежки

натоварвания в живота и успели удивително добре да се справят с това.  За

конструиране на теста той използва фасетен дизайн, разработен от Гутман. С помощта

на тази техника възникват 29 айтема, всеки със седемстепенна скала за оценяване.

Налична е и кратка форма, състояща от 13 айтема. Отговорите се сумират (използват се

директни и обърнати скали) и по-високият бал означава по-високото равнище на

чувството за кохерентност. Тестът измерва сумарната величина на чувството за

кохерентност, без да се диференцират отделните компоненти – яснота, управляемост и

смисленост. Той отговаря на критериите като тест-ретест за надеждност и вътрешна

консистентност. За българските условия въпросникът е адаптиран от Ж. Желязкова-

Койнова, Л. Червенкова и В.  Йорданов.

4.7.5. Тест за изследване на компонентите на психичното състояние на О.

Микшик

Адаптиран за българските условия от доц. д-р В. Русинова. Чрез този тест се

изследва спецификата на психичното състояние в даден момент. То се анализира чрез 8

елемента: комфорт, активност, реактивност, стрес, депресия, удовлетвореност,

угриженост, страх. Тестът може да бъде използван в два варианта: за изследване на
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психичното състояние в различни периоди у едно лице или за сравнение на различни

лица или групи в определен период от време. Тестът е с висока степен на надеждност.

4.7.6. Тест за изследване на оптимизма като личностна диспозиция (LOT-R)

(Scheier, Carver & Bridges, 1994)

Life Orientation Test (LOT-R) е най-разпространеният инструмент за отчитане на

индивидуалните различия в степента на диспозиционния оптимизъм и песимизъм,

изпитвани от личността.

Оптимизмът, измерен чрез теста, се възприема като относително стабилна черта

на личността, която се променя в ниска степен във времето дори и след преживени

трудни житейски ситуации.

Степента на оптимизъм и песимизъм се измерва със скала, която се състои от 10

въпроса. За оптимизъм се отнасят 3 въпроса (те формират скала Позитивни очаквания

за бъдещото), за песимизъм също 3 въпроса (скала Негативни очаквания за бъдещото) и

са включени 4 дистрактора, които не се обработват. Изследваните лица отговарят чрез

5-степенна Ликерт-формат скала от „1-силно несъгласен” до „5- силно съгласен” с „3-

неутрално мнение”.

4.7.7. Специализиран терапевтичен разговор

Специализираният терапевтичен разговор се провежда в свободна форма по 10

теми, описани от Граве и др. (Grawe et al., 2001) като 10 области на промяна. Тези

области позволяват изследването на качествените промени, които се случват в

терапевтичния процес. Интервюиращият задава въпроси към всяка една от областите и

записва свободните отговори на интервюирания. При необходимост се задават

уточняващи въпроси.

Споменатите 10 области на промяна са:

1. Съобщение за общ успех;

2. Индивидуално дефинирана проблематика или симптоматика;

3. Основна проблематика или симптоматика, обща за всички пациенти;

4. Други чувствителни области;

5. Промени в личността или способностите;

6. Промени в междуличностните отношения;

7. Промени в сферата на свободното време;

8. Промени в сексуалната сфера;

9. Промени в психофизиологичните параметри;

10. Промени в професионалната сфера.
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Глава 5. Анализ и интерпретация на резултатите на
изследването

5.1. Анализ и интерпретация на резултатите
Получените при проведеното изследване резултати са обработвани и

анализирани спрямо издигнатите хипотези.

1. Частично се потвърждава първата работна хипотеза, в която

предполагаме, че съществува взаимовръзка между личностния тип и

предразположеността към проблеми в партньорствата и че личностните типове с

водеща функция Мислене по-често ще преживяват проблеми в партньорствата,

отколкото други типове.

Установена е взаимовръзка между личностния тип и предразположеността към

проблеми в партньорствата. Най-често проблеми в сферата на партньорствата

преживяват личностни типове с водещи функции Интуиция (което противоречи на

издигнатата хипотеза) и Мислене (което се намира в съгласие с издигнатата хипотеза)

(граф.1).

Графика 1. Графично представяне на честотното разпределение на изследваните лица според 8-те

типологични дименсии

Интуитивният тип обикновено използва интуицията си по отношение на външната

реалност. Той не се интересува от истинската същност на нещата, а от това какво би

могло да се прави с тях. Отнесено към партньорските взаимоотношения, това може да

се прояви като склонност да се търси идеален партньор, да се преследва идеята за

партньорство и да се пренебрегват реалните особености, качества и потребности на
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партньора. Интуитивният тип повече е обвързан с фантазията си за връзка, отколкото с

реалните взаимоотношения, не се интересува от самия партньор, а от това, какво може

да се преживее в една връзка.

Мисловният тип до голяма степен се подчинява на разумни преценки, базирани

на обективни факти. Житейското поведение на този тип се изразява в съзнателно

изключване на случайното и неразумното, на търсене на логика и планиране на

дейности и поведение дори там, където това не е възможно (напр. в емоционалните

взаимоотношения с други хора), което често води до неразбирателства в интимните

взаимоотношения.

2. Втората работна хипотеза, гласяща, че изследваните лица с личностен тип,

при който преобладава Мисленето  (като водеща или спомагателна функция), по-

често ще търсят решение на партньорските си проблеми чрез психотерапия,

отколкото принадлежащите към другите личностни типове, се потвърждава с по-

ниска степен на статистическата значимост.

Налице е тенденция за преобладаване на функцията Мислене (T)  в

експерименталната група спрямо контролната група (t = 1,827; Sig.(2-tailed) = 0,072)

(граф. 2).

Графика 2. Графично представяне на честотното разпределение на функции Мислене (T) и Чувстване

(F) в ЕГ и КГ

Мисловният тип е склонен към логически и обективен анализ на ситуциите в живота,

ориентиран е към задачата и търси решения, след като е констатирал наличието на

проблем и е определил същността на проблема. В този контекст психотерапията

предлага адекватен начин за решаване на проблеми в емоционалните

взаимоотношения, особено когато е трудно да се дефинира какъв е точно проблемът и

защо нещата не се получават както трябва.
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3. Частично се потвърждава трета работна хипотеза, в която предполагаме,

че съществува връзка между функциите Усещане (S) - Интуиция (N) и вторичните

способности (в контекста на позитивната психотерапия), както и между функциите

Мислене (T) - Чувстване (F) и първичните способности.

Вторичните способности имат статистически значима връзка с дименсията

Усещане (S) – Интуиция (N) и най-вече с функцията Усещане (S) (F(1,62) = 7,883; р=

0,00 преди терапията и F (1,62)= 6,462; р= 0,01 след терапията), както и по-слаба връзка

(тенденция за връзка след терапията) с функцията Мислене (T) от дименсията Мислене

(T) – Чувстване (F) (F (1,62) =2,9; Sig.(2-tailed) =0,09) (граф. 3). Докато първичните

способности не корелират нито с една от двете дименсии или отделните им функции

(граф. 4).

Графика 3. Графично представяне на взаимовръзката между четирите функции и вторичните

способности преди и след терапия

Графика 4. Графично представяне на взаимовръзката между четирите функции и първичните

способности преди и след терапия

Нашето предположение за връзка между дименсията Усещане (S) – Интуиция (N) и

вторичните способности се базира върху разсъждението, че дименсията Усещане (S) –
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Интуиция (N) разкрива различията в базисния стил на учене, а вторичните способности

описват способността на човека за познание и отразяват начина му на социализиране. В

теорията на Юнг функциите Усещане (S) и Интуиция (N) се отнасят към

перцептивната модалност и описват пътищата, по които хората се запознават с

външния и вътрешния свят. Вторичните способности в концепцията на Н. Песешкиан в

техните конкретни прояви като ред, чистота, точност, учтивост, честност, старание,

благонадеждност, пестеливост, подчиняемост, справедливост и вярност отразяват

начина, по който човек възприема света с неговите послания и се адаптира към

изискванията му. Дименсията Мислене (T) – Чувстване (F) показва модели на

обвързване  и ценности, а първичните способности са свързани със способността за

обич и начина на емоционално обвързване със света и хората, обаче при Мислене (T) –

Чувстване (F) става дума за рационално и до голяма степен  интелектуално обвързване,

докато при първичните способности говорим за емоционално обвързване с хора,

концепции, вярвания, следователно става дума за съвсем различни, недопиращи се

концепции.

4. Частично се потвърждава четвърта работна хипотеза, с която

предполагаме, че съществуват взаимовръзки между основните функции според

типологията на Юнг и предпочитаните области на преработване на конфликти

според Н. Песешкиан, очакваните взаимовръзки са между: Усещане (S) и Тяло;

Мислене (T) и Дейност; Чувстване (F) и Контакт; Интуиция (N) и Фантазия.

Установява се наличие на връзки между основните функции според типологията

на Юнг и предпочитаните области на преработване на конфликти според Н.

Песешкиан. Функцията Чувстване (F) има връзка с Тяло (положителна корелация)

(r=0,469; p =0,01) и Дейност (отрицателна корелация) (r = -0,376;p =0,05), функцията

Мислене (T) - също с Тяло (отрицателна корелация) (r = -0,469; p =0,01) и Дейност

(положителна корелация)(r =0,376; p =0,05), Усещане (S) се свързва с Дейност

(положителна корелация)(r=0,356; p=0,05), Тяло (отрицателна корелация)(r= -0,474;

p=0,01) и Фантазия (отрицателна корелация)(r= -0,382; p =0,05), а Интуиция (N) –

също с Тяло (положителна корелация)(r = 0,474; p =0,01), Дейност (отрицателна

корелация) (r=-0,356; p=0,05) и Фантазия (положителна корелация) (r=0,382; p =0,05).

Изглежда, че областите на преработване на конфликти Тяло и Дейност имат най-силна

връзка с четирите функции според типологията на Юнг, докато Контакт не корелира с

тях.
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За постигане на максимален баланс и активиране на ресурсите за справяне с

конфликтни ситуации в живота, при мисловния тип следва да се обръща специално

внимание върху балансиране в сферата на Дейността и активиране в сферата на

Тялото, при чувстващия тип – балансиране в Тялото и активиране в Дейността, при

сетивния тип – балансиране в Дейността и активиране във Фантазията и при

интуитивния тип – балансиране във Фантазията и активиране в Дейността.

5. Потвърждава се пета работна хипотеза, гласяща, че изследваните лица,

които се подлагат на психотерапия, ще имат по-добри показатели по различните

критерии (оптимизъм-песимизъм, психичен комфорт, чувство за кохерентност),

описващи както общото психично състояние, така и конкретно - заявения проблем

(партньорство) в сравнение с изследваните лица, които не са преминали

психотерапия.

Установяват се статистически значими различия в нивото на оптимизъм между

ЕГ и КГ преди терапия (t=3,60; Sig.(2-tailed)=0,001) и след терапия (t=2,37; Sig. (2-

tailed)=0,021). Преди терапията по-високо ниво на оптимизъм се наблюдава при

изследваните лица от контролната група, след проведената терапия изследваните лица

от експерименталната група имат по-високи резултати по скалата на оптимизъм.

Установени са статистически значими различия в нивото на песимизъм между ЕГ и КГ

преди терапия (t=2,79; Sig. (2-tailed)=0,007) и липса на статистически значими различия

между двете групи при второто измерване. Преди терапията по-високи нива на

песимизъм се наблюдават при изследваните лица от експерименталната група спрямо

контролната група, а след терапията нивата на песимизъм се изравняват между двете

групи (граф. 5 и 6).

Графика 5. Графично представяне на нивата на оптимизъм преди и след терапия
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Графика 6. Графично представяне на нивата на песимизъм преди и след терапия

Установяват се статистически значими различия в нивото на психичен комфорт между

ЕГ и КГ преди терапия (t=5,93; Sig.(2-tailed)=0,000) и след терапия (t=3,22; Sig.(2-

tailed)=0,002); енергичност - преди терапия (t=5,53; Sig.(2-tailed)=0,000) и липса на

различия между двете групи след терапия; активност - преди терапия (t=4,74; Sig.(2-

tailed)=0,000) и липса на различия между двете групи след терапия. Преди терапията

по-високи нива на психичен комфорт, енергичност и активност се наблюдават при

изследваните лица от контролната група, след проведената терапия изследваните лица

от експерименталната група имат по-високи резултати по отношение на психичния

комфорт и приблизително еднакви резултати по скалите за енергичност и активност.

Установяват се статистически значими различия в нивото на психично

напрежение между ЕГ и КГ преди (t=6,04; Sig.(2-tailed)=0,000) и след терапия (t=3,46;

Sig.(2-tailed)=0,001); страх, тревожност - преди терапия (t=7,72; Sig.(2-tailed)=0,000) и

липса на значими различия между двете групи след терапия; депресивност,

изчерпаност - преди терапия (t=6,12; Sig.(2-tailed)=0,000) и липса на различия след

терапията; угриженост - преди терапията (t=6,26; Sig.(2-tailed)=0,000) и отсътствие на

значими различия между двете групи след терапията; импулсивна реактивност - преди

терапия (t= 3,68; Sig.(2-tailed)= 0,001) и след терапия (t= 3,13; Sig.(2-tailed)= 0,002).

Преди терапия по-високите нива на психично напрежение, страх и тревожност,

депресивност и изчерпаност, угриженост, импулсивна реактивност се наблюдават при

изследваните лица от експерименталната група, след проведената терапия резултатите

се обръщат и изследваните лица от експерименталната група имат значително по-ниски
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резултати по отношение на психично напрежение и импулсивна реактивност и равни

резултати по скалите за страх и тревожност, депресивност и изчерпаност, угриженост.

Като обобщение на получените резултати по изследването на психичните

състояния може да се изтъкне, че психотерапевтична помощ търсят хора със

значително по-високи нива на психично напрежение, страх, тревожност, депресивност,

изчерпаност, угриженост и импулсивна реактивност и значително по-ниски показатели

по скалите за психичен комфорт, енергичност и активност. След психотерапевтичната

намеса, стойностите на всички  изброени негативни показатели намаляват, докато при

позитивните нарастват и се изравняват с показателите на изследваните лица от

контролната група, които изначално не са имали напрежение в тези области.

Субективната оценка на изследваните лица относно терапията показва, че

терапията е допринесла за по-добро общо здравословно състояние – за това споделят 21

(70%) участници, наблюдават се подобрения в сферите на дейността – при 27 (90%)

участници и контактите – при 29 (97%) участници, самочувствието се увеличило и

страховете намалели – при 28 (93%) участници, и за 29 (97%) участници терапията е

била полезна и удовлетворителна. Обсъдено е влиянието на социално желателното

поведение върху получените отговори.

За проверка на практическата значимост на получените резултати е изчислена

големината на ефекта (effectsize). Изчислената големина на ефекта по Коен при

проведената от нас психотерапия е d=1,116. (За сравнение: общата ефективност на

психотерапията, изчислена от Граве и др. в метаанализа им е d=1,110).

6. Частично се потвърждава шеста работна хипотеза, с която предполагаме,

че сред инструментите на позитивната психотерапия балансовият модел,

езиковите картини (притчи, истории) и позитивно претълкуване ще бъдат

предпочитани от изследваните лица в експерименталната група пред другите

инструменти. Резултатите са представени в граф. 7.
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Графика 7. Честотно разпределение на предпочитаните елементи на позитивната психотерапия от

изследваните лица в експериментална група

7. Интерпретация на резултатите от Специализирания терапевтичен

разговор: По време на Специализирания терапевтичен разговор се изследва

субективната оценка на изследваните лица на актуалното им състояние и настъпилите

промени в психологическото им функциониране след проведената психотерапия. Като

обобщение на получените резултати може да се каже, че позитивната психотерапия

подпомага създаването и поддържането на по-удовлетворителни интимни

партньорства, както и по-ефективно справяне с проблеми в партньорствата.

Терапевтираните изследвани лица споделят, че терапията им е помогнала да се научат

да разбират по-добре себе си и партньора си, да отстояват по-успешно собствените

потребности и да зачитат потребностите на половинката си, да имат по-добра и

доверителна комуникация, да прекарват повече време заедно с партньора си и да се

наслаждават на различни съвместни дейности, както и да имат по-ясна визия за целите

и смисъла на партньорството в живота си.   Изследваните лица споделят, че разполагат

с по-ефективни стратегии за справяне с конфликти и трудности, имат ясна представа за

силните и слабите страни и на двамата и имат добра връзка с ресурсите си за справяне,

което ги кара да се чувстват по-силни и уверени. Обратната връзка от

нетерапевтираните изследвани лица и споменатите от тях промени, по-често

свидетелстващи за задълбочаването на проблеми,  позволява да се направи заключение

за високата ефективност и адекватност на методите на позитивната психотерапия при

преодоляването на проблеми в партньорските отношения.

8. Потвърждава се основната ни хипотеза. Установява се взаимовръзка между

принадлежността към определен личностен тип според типологията на К. Г. Юнг и
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особеностите в справянето с проблемите в партньорството с помощта на

позитивната психотерапия на Н. Песешкиан. Ефективността на позитивната

психотерапия при справянето с проблеми в партньорствата се доказва за

представителите на всички типове, но всеки от тях използва различни концепции и

подходи при решаването на проблемите си.

5.2. Обобщение на резултатите
Обобщените резултати са представени в 36 точки. Описани са всички важни

положения, установени при провеждането на емпиричното изследване и

интерпретацията на резултатите.

5.3. Заключение
Настоящото изследване е опит за обединяване на няколко аспекта: търсят се

решения за преодоляване на проблеми в сферата на партньорските отношения с

помощта на позитивната психотерапия и се цели доказване на ефективността на

терапевтичната намеса. За по-голяма диференциация на проблеми в партньорствата, те

се разглеждат през призмата на личностната типология на К. Г. Юнг.

Установява се, че определени личностни типове са по-предразположени към

формирането на проблеми в партньорствата. Личностните типове с водещи функции

Интуиция и Мислене по-често от другите преживяват проблеми в интимните си

партньорства. Мисловните типове са по-склонни да търсят решение на партньорските

си проблеми чрез психотерапия, докато Интуитивните и Чувстващите типове са

ориентирани към други начини за справяне и по-рядко се обръщат към психотерапия.

Установяват се определени връзки между основните функции в типологията на

Юнг и концепциите за актуалните способности и областите за преработване на

конфликти според Песешкиан, което отразява специфичните стратегии за справяне с

проблемите при различни личностни типове. Установените връзки позволяват да се

направят препоръки за работа с представителите на определени личностни типове. Като

индикатори за обща ефективност на проведената психотерапия при изследваните лица

от експерименталната група са регистрирани значителни увеличения на нивата на

оптимизма, психичния комфорт, енергичността, активността и чувството за

кохерентност, както и значително намаляване на песимизма, психичното напрежение,

тревожността, депресивността, угрижеността и импулсивната реактивност. При

контролната група се наблюдават по-редки и по-незначителни промени, дори по-често
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в негативната посока. Принадлежността към определен личностен тип няма връзка с

общата ефективност на психотерапията, но влияе върху предпочитаните механизми и

стратегии за справяне с актуални житейски проблеми. Субективната себеоценка за

настъпилите промени в психологическото функциониране на терапевтираните лица

свидетелства за висока удовлетвореност и ефективност на проведената терапия.

Получените резултати позволяват да се направи заключение, че позитивната

психотерапия подпомага създаването и поддържането на по-удовлетворителни

интимни партньорства, както и по-ефективно справяне с проблеми в партньорствата.

Обратната връзка от нетерапевтираните изследвани лица и споменатите от тях

промени, които са значително по-малки и често сигнализират за задълбочаването на

проблеми,  свидетелстват за високата ефективност и адекватност на методите на

позитивната психотерапия при преодоляването на проблеми в партньорските

отношения.

Получените резултати показват съществуване на взаимовръзка между личностен

тип и определени стратегии за справяне с проблеми в партньорствата и доказват

ефективността на позитивната психотерапия при подпомагане на преодоляване на

проблеми в личните взаимоотношения, независимо от типа личност, което потвърждава

издигнатата от нас теза. Получените резултати позволяват да бъдат изготвени най-

подходящи стратегии за справяне с проблематиката в партньорствата, отчитайки

принадлежността на човека към определен личностен тип и наличните му ресурси за

преработване на конфликти.

Получените в настоящето изследване резултати могат да намерят приложение в

психотерапевтичната практика и в по-широкия контекст на психологичното

консултиране, в новите научни изследвания, при подпомагане на разбирането и

решаването на различни междуличностни и социално значими проблеми.

Приноси
1. Съчетаването на концепциите на К. Г. Юнг и Н. Песешкиан допринася за

развитието на универсален и интегративен подход, целящ обединяване на

най-ефективните методи и техники, подходящи за справяне с  конкретни

оплаквания и съобразени със спецификата на клиента в конкретната

социална среда.
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2. Изследването е принос към изучаване ефективността на психотерапията,

прилагайки  каталог на К. Граве за организиране и оценка на психологически

изследвания, като докладва и големината на ефекта (effectsize).

3. Подборът на батерията от адаптирани за български условия методики за

проследяване на ефективността, предлага работещ инструментариум на

българските консултанти и изследователи.

4. Установените взаимовръзки между функциите по К. Г. Юнг и областите на

конфликтна преработка по Н. Песешкиан са ново средство за развитие на по-

успешни стратегии за справяне с най-разнообразни житейски проблеми и за

поддържане на баланса в ежедневието при лица, търсещи помощ чрез

психотерапия или начини за самопомощ.

5. Изследването дава възможност за приложение на научните резултати в

практиката на социалните психолози, психотерапевти, при социално-

психологическите тренинги и обучения.

Насоки за бъдещи изследвания
1. Изучаването на връзката между психологичния тип и майчинството, а

също и  половите различия, би могло да стане предмет на бъдещи

изследвания.

2. За позитивната психотерапия от полза би било да се изследва

ефективността й  при най-различни разстройства, не само при

партньорската проблематика. Същото важи и за други психотерапевтични

школи и парадигми.

3. Изследването на предпочитанията на клиентите към различни

инструменти на позитивната психотерапия не показва достатъчно

категорични резултати. Препоръчително е да се направи по-задълбочено

проучване на спецификата на предпочитанията от страна на българските

клиенти спрямо инструментариума на позитивната психотерапия.

4. За установяване на повече особености и предпочитания на различни

личностни типове във връзка със стратегиите им за справяне с житейски

проблеми е целесъобразно да се провеждат повече и по-обширни

проучвания, които да потвърдят или опровергаят получените от нас

резултати.
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5. В областта на изследванията върху ефективността на психотерапията

настоящата работа може да се разглежда като „сондажно“ проучване,

нахвърлящо много теми и посоки за бъдещи изследвания: изследване на

ефективността на разпространените в България психотерапевтични

школи; сравнителни анализи на ефективността на отделните направления

при определени разстройства; откриване на най-ефективните за

български условия техники и методи за подпомагане на населението при

преодоляване на психологически, психосоматични и други житейски

проблеми.
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