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Abstract

The aim of this study is to explore the therapists’ perception of silence during the
psychotherapy process, identify its personal and professional correlates for
psychotherapists who live and practice therapy in Turkey. Within this framework,
the relationship between therapists’ perception of silence and certain
demographic characteristics (e.g. age, gender) and professional characteristics
(e.g. theoretical orientation, level of experience) were explored. Further, the
association of counter-transferential experiences of the therapists with the
perception of silence was investigated.
The study included 129 participants, who were professionals practicing
psychotherapy in Turkey. A Silence Perception Questionnaire for Therapists
(SPQ-T) was designed and used by the researcher to assess therapists’
perception of silence inside and outside the psychotherapy setting. Countertransferential
experiences
were
assessed
using
Countertransference
Questionnaire (CTQ) developed by Betan et al. (2005) with an instruction to
focus on a client whose silences were noteworthy.
The results of the first part of the study showed that SPQ-T was a reliable tool for
the assessment of silence perception for therapists with a coherent component
structure, having both negative and positive attributes: Discomfort / Negativity,
Anxiety / Urge to End, Appreciation and Self-Reference. Similarly, the results
also showed that the Turkish version of CTQ was a reliable tool for the
assessment of countertransference reactions, with seven countertransference
factors identified: Inadequate / Disengaged, Overengaged / Protective, Hostile /
Mistreated, Erotic / Sexualized, Overwhelmed, Anxious / Fearful and Special.
The second part of the study investigated the professional and demographic
correlates of therapists’ silence perception and their countertransference
reactions toward a silent client. The results showed that with all the components
of SPQ-T except Self-Reference and with all CTQ factors, the correlations
indicated a decrease as the age and experience increased. Additionally, it was
also observed that BA graduate as well as the therapists who worked with Just
Child –Adolescent had higher means in all components of SPQ-T as well as for all
factors of CTQ. Further, therapists who worked with Insight-oriented / Expressive
theoretical orientation also had higher means for all four CTQ factors.
Specifically, therapists who worked with Just Child - Adolescents perceived
clients’ silence as anxiety provoking and had an urge to end it, and reported
feeling significantly more overwhelmed and more anxious / fearful with their
silent clients when compared with the therapists working with Just Adult or Mixed
client populations. The results also showed that the PhD graduates had a
significantly lower Anxious / Fearful countertransference towards a silent client as
compared to BA graduates when level of experience is controlled and the
therapists with Insight-oriented / Expressive theoretical orientation felt
significantly more Overengaged / Protective in their countertransference

reactions towards their silent clients when compared to therapists working with
other theoretical orientations.
The significant correlations between CTQ factors, certain professional factors and
the components of SPQ-T suggested that the therapist’s perception of silence as
well as professional characteristics such as level of experience, theoretical
orientation and client population might predict their counter-transferential
reactions. Third part of the study included further analyses to assess this
predictability. The results showed that SPQ-T component Anxiety / Urge to End
was a strong predictor of both of the CTQ factors Inadequate / Disengaged and
Anxious / Fearful. Similarly, SPQ-T component Discomfort / Negativity was a
predictor of both of the CTQ factors Overwhelmed and Overengaged / Protective.
Having Insight-oriented / Expressive Theoretical orientation was a predictor only
for CTQ factor Overengaged / Protective. Therapist’s level of experience and
SPQ-T component Self-Reference were both predictors only for CTQ factor
Anxious / Fearful but for no other factors. Similarly, Total Number of Difficulties
and Working with Just Child-Adolescent Clients were predictors only for the CTQ
factor Overwhelmed, but not for any other CTQ factors. SPQ-T component
Appreciation was also a predictor only for Overengaged / Protective CTQ factor.
Daily Silence Preference was not a predictor for any of the CTQ factors.
The findings were further discussed for theoretical and clinical implications along
with the limitations of the study and suggestions for future research.
Tezin/Projenin Başlığı

Therapistlerin Psikoterapi Seanslarındaki Sessizlik Algısı

Türkçe Özet

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yaşayan ve çalışmakta olan terapistlerin
psikoterapi süreçlerindeki sessizlik algısını araştırmak ve bu algının terapistlerin
kişisel ve profesyonel özellikleriyle ilişkisini incelemektir. Bu çerçevede
terapistlerin sessizlik algısı ile demografik (yaş, cinsiyet gibi), profesyonel (teorik
yönelim, deneyim düzeyi gibi) bazı özellikleri ve sessizlik karşısındaki karşı
aktarım deneyimleri ile ilişkisi araştırılmıştır.
Türkiye’de psikoterapi alanına çalışan 129 terapist bu araştırmaya katılmıştır.
Terapistlerin seans içinde ve dışında sessizlik algısını ölçmeye yönelik Terapistler
için Sessizlik Algısı Ölçeği (SPQ-T) tasarlanmış ve bu araştırmada kullanılmıştır.
Sessiz bir danışana karşı deneyimlenen karşı aktarım deneyimlerini ölçmeye
yönelik olarak Betan et al. (2005)tarafından geliştirilmiş Karşı Aktarım Ölçeği
(CTQ) kullanılmıştır.
Bu çalışmanın birinci kısmının sonuçlarına göre, SPQ-T terapistlerin sessizlik
algısını ölçen, tutarlı bir faktör yapısına sahip bir araçtır. Faktörler, Sıkıntı /
Olumsuzluk, Endişe / Sonlandırma İhtiyacı, Değer Atfetme, Kendiyle Alakalı
olarak tanımlanmıştır. Benzer şekilde, sonuçlar Karşı Aktarım Ölçeğinin Türkçe
versiyonun da karşı aktarım deneyimlerini ölçebilen güvenilir bir araç olduğunu
göstermiştir. Bu Ölçek için 7 faktör tespit edilmiştir: Yetersiz / Kopuk, Aşırı bağlı /
Korumacı, Düşmanca / Kötü muamele edilen, Erotik / Cinsel Çekim, Boğulmuş,
Endişeli / Korkutucu ve Özel.
Araştırma sonuçları, Kendiyle Alakalı haricindeki tüm sessizlik algısı faktörlerinin
ve tüm Karşı Aktarım faktörlerinin , yaş ve deneyim arttıkça düştüğünü
göstermiştir. BA mezunu olan ve Sadece Çocuk ve Ergen ile çalışan terapistlerin
tüm Sessizlik Algısı ve Karşı Aktarım faktörlerinin kendi alanlarındaki diğerlerine
göre daha yüksek; İç görü odaklı teorik yönelimli terapistlerin tüm Karşı Aktarım
faktörlerinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Araştırma
sonuçları, Sadece Çocuk ve Ergen ile
çalışan terapistlerin diğerleriyle
karşılaştırıldığında sessiz danışanları ile Endişe / Sonlandırma İhtiyacı duydukları
ve Boğulmuş hissettiklerini göstermektedir. Sonuçlar ayrıca, Doktora mezunu
terapistlerin BA mezunu olanlara göre, deneyim düzeyi kontrol edildiğinde de,
sessiz danışanlarına karşı daha az Endişeli / Korkutucu hissettiklerini, İç görü
odaklı teorik yönelimli terapistlerin de diğer teorik yönelimli terapistlere göre
daha Aşırı bağlı / Korumacı hissettiklerini göstermektedir.
Anlamlı bulunan bu ilişkiler değerlendirildiğinde, terapistlerin sessizlik algısı ile
deneyim düzeyi, teorik yönelimleri ve danışan popülasyonu gibi profesyonel
özelliklerinin sessiz danışanlarına karşı hissedebilecekleri karşı aktarım
deneyimlerini öngörebileceği düşünülmüştür. Bu çalışmanın üçüncü kısmı bu
öngörülebilirliği araştırmaya yönelik regresyon analizlerini içermektedir. Bu
analizlerin sonuçlarına göre,
Sessizlik Algısı faktörü Endişe / Sonlandırma
İhtiyacı, Karşı Aktarım faktörleri Yetersiz / Kopuk, ve Endişeli / Korkutucu için
belirleyicidir. Benzer şekilde, Sessizlik Algısı faktörü Yetersiz / Kopuk, Karşı
Aktarım faktörleri Boğulmuş ve Aşırı bağlı / Korumacı için belirleyicidir. İç görü

odaklı teorik yönelimli terapist olmak sadece Karşı Aktarım faktörü Aşırı bağlı /
Korumacı için belirleyicidir. Terapistlerin deneyim düzeyi ile Sessizlik Algısı
faktörü Kendiyle Alakalı, Karşı Aktarım faktörü Endişeli / Korkutucu için belirleyici
bulunmuştur. Çalışılan problem sayısı ile Sadece Çocuk ve Ergen ile çalışmak
Karşı Aktarım faktörü Boğulmuş için belirleyici bulunmuştur. Terapistlerin seans
dışındaki sessizlik algısını ölçmeye yönelik olan Günlük Sessizlik Algısı hiçbir Karşı
Aktarım faktörü için belirleyici bulunmamıştır.
Araştırmanın bulguları teorik ve klinik açıdan tartışılmış, gelecek araştırmalar için
öneriler sunulmuştur.

