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Докторската дисертация на Цонев е върху посттравматичните 

разстройства, които са една широка област на работа в психологичното 

консултиране и психиатрия, която все още създава сериозни 

психологични затруднения както в диагностичен план, така и в посока на 

специфичните интервенции, които да възстановят социалното 

функциониране на  травматизирания индивид. Цонева има много добър 

опит на клиничен психолог и психотерапевт, който от дълги години 

работи с този контингент и има свой собствен професионален стил на 

диагностична оценка и терапевтична работа, който дава много добра 

ефективност. В научното изследване на дисертацията тя удачно използва 

този свой опит. 

Дисертацията е разработена върху 257  страници, структурирана в 

шест основни глави и допълнителни части на изводи, заключения и 

приложения. Данните от изследването са онагледени в много добри 

графики и таблици, цитираната литература е от 305 предимно съвременни 

западни източници и кирилица.  

Първата глава е обширен и много добре систематизиран обзор 

върху посттравматичното разстройство, който представя основните 

теоретични модели на интерпретация, етиологията и патогенезата на 

заболяването, специфичната оценка в международните класификации, 

стадии на протичане и формиране на симптоми и синдроми на 

заболяването.  

Втората и трета глава са обзор върху феноменологията на 

привързаността и вината, представени с техните специфични аспекти на 

проявление при посттравматичните разстройства. Частта за вината е 

изключително добре разработена, изведен и съпоставен е приносът, който 

са дали психоанализата, теорията на обектните отношения, социалното 

научаване, екзистенциалната и диференциална школи в психологията към 

формирането на вината като преживяване, фиксиран стил на емоционално 

възприемане и оценка на реалността, въздействие върху травматичните 

събития в живота на индивида и копинг стратегии, съпоставка между 

психопатологични и психологични проявления на вината. В тази част 

ясно се откроява личната позиция и професионален опит на 

докторантката и е великолепен  качествен теоретичен анализ на вината, 
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който заслужава да бъде публикуван като самостоятелна част. 

Четвъртата глава представя съвременните модели за оценка и 

клинико-психологичен анализ на посттравматичните разстройства, 

разстройствата на привързаността и вината. Обсъден е анализът за 

отдиференциране на типичните и атипични  проявления на ПТСР при 

загуба на значим обект, специфичните нарушения в стиловете на 

привързаност и чувството на вина, най-честите защитни механизми в 

болестното проявление. 

Петата част представя организацията на изследване: хипотезите, 

целите и задачите са добре оформени, кореспондират на обзорната част, 

на  професионалния  опит на докторантката и отразяват теоретичната 

концепция за основни психологични фактори, стил на привързаност, 

чувство на вина и дисфункционални вярвания, които изграждат 

специфичната картина на посттравматично разстройство при всеки 

индивид. Приложени са шест методики на психодиагностична оценка, 

които са съразмерни на целите и планираният качествен анализ за оценка. 

Изследването е проведено при две групи от по 40 лица (с 

посттравматични разстройства и психично здрави), които са балансирани 

по основните фактори: възраст, пол, образование. Самооценъчният 

въпросник PCL Cheklist PTSD, дава възможност за отсяване на лицата с 

посттравматично разстройство. Втората методика е сложният клинико-

психологичен инструмент на AAI, изискващ опитност за еквивалентното 

му провеждане при всеки изследван, с умения за интерпретиране на 

динамиката на емоционално преживяване на клиента към значимите 

фигури и травматични събития, с оценка за разстройства на 

привързаността в различни дименсии и вариант, който дисертантката 

мотивира защо използва. Цонева има професионалната школовка за 

използване на този инструмент и за неговата качествена интерпретация. 

Всичко това, тя много подробно е представила в отделна подчаст. Третата 

методика е въпросник за оценка на вината като състояние и личностова 

черта на John. R. Otterbacher и David C. Munz, който докторантката 

модифицира и валидизира за българската популация. В следващата част 

на изследването е представен статистическият анализ върху 

валидизацията на теста, която показва много добра вътрешна 

консистентност на двете скали, с  висок коефициент на Cronbach 

(α=0,908), много добра корелация на всеки айтем с цялата скала и много 

висока надеждност α=0,915.  Четвъртият инструмент е въпросник за 

автоматичните мисли на Hollon и Kendall, който измерва 

дисфункционалните вярвания за собствената личност и интрузивни 

когниции, свързани с депресивни преживявания. Петият инструмент е 

въпросник за стил на решаване на проблеми на P. Paul Heppner, съдържащ 

три основни скали за оценка на копинг стил. Шестият инструмент  е ТАТ, 

представен с всички важни аспекти на администриране и качествени 
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интерпретации на разказите от изследваните лица, спрямо симптомите на 

посттравматично разстройство. Подбрани са 5 картини от теста, които са 

релевантни към изследване на травматични преживявания. Съставената 

авторска схема за интерпретация интегрира оценъчната система на  Bellak 

& Abram (1997) и е  подробно  описана. Приложен е Лист за качествен 

анализ  на разказа при всяка картина, осигуряващ референтната рамка на 

интерпретация. Листът съдържа три основни категории с общо 14 

критерии за количествен и качествен анализ, представени в приложенията. 

Петата глава от дисертацията представя данните от проведеното 

емпирично изследване в двете групи с всеки отделен инструмент, 

последвали интерпретации за всеки от тях, анализи спрямо направените 

хипотези и обобщения. Докторантката разкрива значими различия, 

сходства и специфични особености в преживяванията на чувството на 

вина като личностова черта и след травматичните ситуации, като коректно 

отчита ограниченията на изследването и планира бъдещи проучвания. 

Интерпретацията на резултатите от въпросникът за автоматични мисли 

откроява нетрадиционен резултат за по-изразена неприспособимост при 

жените, спрямо мъжете, което докторантката планира в бъдещи 

изследвания да проучи по-задълбочено. При въпросникът за стилът на 

решаване на проблеми установените различия в скалата „Личен контрол“ 

в експерименталната група докторантката съразмерно интерпретира с 

„по-високите нива на преживяна вина при жените и вероятно за 

копирането на тази вина с по-висок контрол при решаване на 

проблемни житейски ситуации”. Тя умело обвързва по-високите нива на 

увереност и креативност при жените в експерименталната група с 

българската социо-културална реалност през последните десетилетия, в 

която жените трябва да взимат сериозни решения за личната и 

професионална реализация. При ТАТ са установени висока честота на 

травматични проекции, дисфункционални вярвания, вина при депресивен 

регистър, неефективни копинг стратегии, незрели защитни механизми. 

При интервюто за изследване на привързаността са анализирани най-често 

отхвърлящ-отделен тип (23 души), следван от загрижено-смутен (9 

души), нерешителен-дезорганизиран (6 души), най-рядко се среща 

сигурно-автономен (2 души). Използван е корелационен анализ за 

проверка на взаимовръзката между изследваните 9 феномена в двете 

групи, които са описани подробно и онагледени в таблици. Направен е 

еднофакторен и двуфакторен дисперсионен анализ за скалите при 

отделните тестови инструменти за всяка група, също описан подробно и 

онагледен с таблици и графики. Направени са обобщения от 

статистическите анализи за вариации и взаимовръзки в изследваните 

феномени при експерименталната и контролна групи, също онагледени с 

таблици и графики. Финалното обобщение съдържа проверка на 

различията между експериментална и контролна групи с приложен т-
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тест за независими извадки. Значимите различия са при: ситуативната 

вина, личната неприспособимост и желание за промяна, негативната аз-

концепция, негативни очаквания и ниска самооценка с безпомощност при 

експерименталната група. При сравняване на критериите за количествена 

оценка на ТАТ между експерименталната и контролната група е 

приложен хи-квадрат, а резултатите показват значими различия между 

двете групи изследвани лица за: проекцията на травматично 

преживяване; депресивния регистър с вина; копинг стратегиите  и типа 

привързаност. В самостоятелна част е направен подробен качествен анализ 

на разказите за двете групи при ТАТ по отделните критерии, с много 

доказателствен материал за всяка интерпретация на конкретните критерии 

от разказите, което убеждава в коректността на научното изследване и 

професионализма на докторантката. Тук докторантката умело свързва 

модели на психодинамични интерпретации за отделни феномени на 

травматичното преживяване при изследваното лице и когнитивни 

конструкти за оценка на дисфункционални вярвания, мисловни нарушения 

и  когнитвини неефективни изкривявания в копинг стратегиите. 

Докторантката умело описва взаимовръзката между травматично 

филтрираното възприятие в конкретна ситуация, дисфункционалния гняв, 

който се обвързва с дихотомното нарушение в мисленето, полярните 

правила на поведение и копинг стратегия, дисфункционалните вярвания за 

бъдещето, припокрити с травматичното минало и поддържани от 

примитивните модели на защита. Като основа на всички тези 

взаимовръзки лежи стабилизирания в миналото стил на разстроена 

привързаност, който се превръща в „работен модел” на поведение, търсещ 

подкрепа, помощ, обгрижване или агресивно отхвърляне, избягващо 

повторната травматична болка. Детайлно е направен анализ на 

конкретното влияние на всеки отделен стил на разстроена привързаност 

спрямо травматичното поведение. Всичко това оформя специфични 

модели на фиксиран стил на травматично поведение при лицата от 

експерименталната група, който трайно ги дезадаптира в социалното им 

функциониране до степен на психично разстройство. Направен е 

сравнителен качествен анализ на обобщените интерпретации между двете 

групи. Тези резултати са съпоставени с изследвания и интерпретации за 

всеки психологичен феномен от изследвания на други автори от 

динамичното, когнитивно направление и от невропсихологичните 

изследвания през последните години. В интерпретациите е показана 

различната специфичност и сила на картините от теста за диагностична 

оценка при травматичните разстройства, което е важен практически 

принос за практиката. Тази последна част от дисертацията е изключително 

сложна, изпълнена с многопластови интерпретации, в които е вплетен 

диагностичния и терапевтичен опит на докторантката, нейното умело 

осмисляне на сложните взаимовръзки между психологичните феномени и 
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изграждане на няколко варианта на посттравматичен модел на поведение, 

който е сериозен принос към психодиагностичната оценка на 

посттравматичните разстройства! 

В последната част от дисертацията Цонева полага своята 

заключителна позиция, че „травматичният преживелищен опит на човек 

може да се констелира в продължение на целия жизнен път и да 

предизвиква страдание не само заради неблагоприятните последици, 

които се откриват във всички сфери на психичното и социално 

функциониране, но и заради „ душевния и психичен вакуум, който 

създава травматичното разрушение”, защото травматичната загуба може 

да формира „потенциална яма”, която прекъсва живота. Но това страдание 

може да бъде преодоляно с подходите на специализираната консултативна 

психологична практика. Изведени са девет извода от научното изследване 

в посока на емоционални преживявания и специфични феномени при 

ПТСР: различна степен на проектиране на емоционалното преживяване в 

ТАТ; доминиране на потребност от емоционална свързаност; проблеми  в 

преживяване на настоящето и бъдещето; несигурен и отхвърлящо-отделен 

тип на разстройство на привързаността; депресия-вина-безперспективност; 

дисфункционални базови вярвания за Аза, другите и бъдещето; 

когнитивни изкривявания на мисленето; неефективни и дезорганизирани 

копинг стратегии; преобладаване на нарцистични и невротични защитни 

механизми. 

В автореферата са изведени приноси, които са  много съразмерни 

към научните анализи и интерпретации в дисертацията. Четири от тях 

имат теоретичен характер на интерпретация, базиран на доказателствена 

научно изследователска  част. Другите четири приноса имат предимно 

практико приложен характер, в полето на психологичното консултиране и 

психотерапия.  

 Всички предварителни критични бележки са съобразени в 

последния преработен вариант на дисертацията. 

 

 

В заключение считам, че дисертационния труд на Н. Цонева 

покрива високите критерии на образователната и научна докторска 

степен и е отличен атестат за докторската програма на катедрата! От 

позициите на личната си и професионална убеденост, предлагам на 

уважаемите членове на Научното Жури да присъдят на Надежда 

Цонева образователната и научна степен „Доктор”! 

 

12.09.2015 г.    Изготвил рецензията: 

гр. София      доц. д-р П. Петкова 


