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Дисертационният труд на Надежда Цонева разглежда сложната  релация 

между посттравматичното стресово разстройство, стила на привързаност и 

преживяването на чувството за вина. Сложността на проблематиката 

произтича от факта че всеки един тези  компоненти е тема на отделно 

дисертационно изследване и изучаването на пресечните им зони и зоните 

на съвместно повлияване е доста отговорно и рисково занимание  

изискващо сериозен клиничен опит, добра академична основа и смел 

изследователски поглед. Надежда Цонева е приела това предизвикателство 

и предлага добре обосновано доказателство за това сериозно научно 

изследване. 

Структурно дисертационният труд се състои от увод, изложение в две 

части, декомпозирани в 6 глави, изводи,  препоръки за 

психотерапевтичната практика при посттравматично стресово 

разстройство, заключение, използвана литература от 305 източника – 31 на 

кирилица и 274 на латиница и приложения. В текста са включени 20 

таблици и 12 фигури. Общият обем на дисертационния труд е 255 

страници. 

В теоретичен план Надежда Цонева е  направила задълбочен анализ на 

основните теоретични модели на ПТСР, подробно са разгледани 

етиологичните и патогенетичните фактори за възникване .Отчетена и 

спецификата на международните  класификациите и са посочени 

съвременните критерии за диагностика. Разглеждайки тези критерии 

Цонева умело вплита влиянието на привързаността и вината  , значението 

им за симптоматологичната палитра   на ПТСР обособявайки по този 

начин  един  съвременен модел за  оценка и анализ . 



 Това е безспорен  белег на нейната клинична компетентност и 

професионална способност за вярна ориентация в сложните  нюанси и 

взаимозависимости касаещи посттравматичната нозология. 

 Емпиричната част на дисертацията отговаря на изискванията за 

съвременно научно изследване. В тази част се показват изследователските 

умения на докторантката. Целта, задачите и хипотезите на емпиричното 

изследване са добре подбрани и отговарят на изискванията за докторска 

дисертация.Психологичният  Инструментариумът е умело подбран и е 

съразмерен на изследването. Спазени са всички изисквания за обработка на 

данни и анализ на получените резултати, с което дисертационният труд 

става завършено научно изследване.  

Анализът на резултатите и тяхната интерпретация са представени в 

отделна глава, което показва умението на Цонева да прави научни 

заключения на базата на емпирични данни. Добре са представени  и 

онагледени статистическите данни, което говори за акуратност и за 

отговорност при разработването на тази сложна проблематика.  

Изводите са добре постулирани и отговарят на заложените в началото на 

изследването хипотези. 

 Приносите са ясни и са положени в теоретико -научната и практико – 

приложната сфера.  

Заключение: 

 Считам, че  дисертацията отговаря на високите критерии на съвременно 

научно изследване и анализи за придобиване на докторска степен.  

Предлагам на уважаемите членове на Научното Жури да присъдят на 

Надежда Христова  Цонева  образователната и научна степен „Доктор” по 

психология. 
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