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Дисертационният труд е с обем 255 страници. 

Текстът е онагледен с 20 таблици и 12 фигури. Дисертацията е конструирана според 

академичните изисквания, оформени са следните глави: увод, изложение в две части с 

диференцирани в тях 6 подглави, изводи,  препоръки за психотерапевтичната практика при 

посттравматично стресово разстройство и заключение. Използваната литература наброява 

305 източника, от които 31 на кирилица и 274 на латиница. Изследователската работа  е 

изпълнена и предадена за оценка в срок и е насочена за публична защита както следва. 

В литературния обзор подробно са разгледани както етиология и патогенеза на ПТСР, така и 

клиничните му прояви.  Паралелно и в хронология се представят диагностичните критерии 

по МКБ и DSM. В много стегнат и структуриран вид е представена теорията за 

привързаността на John Bowlby и Mary Ainsworth /имайки предвид популярността и 

многобройните и интерпретации/. Акцент съобразно целта и задачите на изследването, 

дисертантката е поставила и на четирите типа привързаност при възрастни, базирани на 

класификации по Bartholomew и Horowitz и Griffin & Bartholomew. Както и върху 

изследването на привързаността чрез утвърдилия се самооценъчен въпросник  Adult 

Attachment Interview, според който се категоризират четири основни личностови типа: 

сигурен/автономен;  несигурен/избягващ; несигурен/свръхангажиран и такъв с неразрешена 

травма. Заслужава да се отбележи и интересния подход на дисертантката при представяне 

феноменологията на вината, при който през условието за обезценяване на ирационални 

чувства като вина и срам в съвременния свят, се извежда ролята им за психичното формиране 

от ранно детство на индивидите. Направена е преценка, че ролята на вината в 

психопатологията досега не е била обект на детайлизиран експериментален анализ, с 

предположението, че тя не е разглеждана като самостоятелна мотивационна променлива от 

изследователите в областта. Удачен анонс към емпиричната част в дисертационния 

конструкт! С еквивалента поставен между  загубата на значимия друг и  усещането за пълна 

загуба на Аза започва разработването на една от най-вълнуващите теоретични глави в 

дисертационния труд, а именно „Съвременни модели на оценка и анализ на 

посттравматичното разстройство, привързаност и вина и в частност, ПТСР при ситуации на 

загуба на обект на особена привързаност“. За да премине през роля на преморбидността за 

формирането му; диференцияция на ПТСР на типични и атипични прояви, както и да отчете 

актуални на състоянието защитни механизми. Еманацията на теоретичната част, 

дисертантката е постигнала с кратък, критичен преглед на най-съвременни изследователски 

опити /Parkinson, Fischer, и Manstead (2005), Leary, Koch, & Hechenbleikner (2007),  Beck 

(2011), Milkulincer и Shaver (2012),/ в търсене на взаимовръзката между ПТСР, стилове на 

привързаност и чувство на вина -стр. 14/15 от Автореферата. 

Научно изследователския мотив, докторантката извежда в три основни хипотези, а именно, 

че: - посттравматичното стресово разстройство активира дисфункционални базови вярвания, 

които оказват влияние върху емоционалното функциониране от типа на редуциран 



емоционален регистър на преживяванията; - стилът на привързаност в зрелостта, 

съответстващ на несигурен стил на привързаност към значими фигури в детството, при 

травматични ситуации активира дисфункционални базови вярвания, които провокират 

интензивно преживяване на вина и че когнитивните изкривявания се провокират от стила на 

привързаност и оказват негативно влияние върху уменията на индивида за ефективно 

справяне с проблемни житейски ситуации. 

Формулирано като цел е установяването на взаимовръзка между посттравматичното 

стресово разстройство, стила на привързаност и преживяването на чувството за вина.  

За постигане на целта са изведени 5 задачи: 
1. Да се направи теоретичен обзор и анализ на специализираната литература по 

въпросите на посттравматичното стресово разстройство, привързаността и вината; 

2 Да се конструира адекватна на целта и хипотезите на емпиричното проучване 

изследователска батерия; 

3.  Да се формира експериментална група от индивиди, диагностицирани с 

посттравматично стресово разстройство; 

4. Да се направи количествен и качествен анализ на данните от емпиричното проучване; 

5.  Да се направят изводи и препоръки към психологичното консултиране и психотерапия 

въз основа на анализите на получените данни от емпиричното изследване. 

В емпиричното изследване на дисертационния труд е включена експериментална група от 

40 изследвани лица, диагностицирани с посттравматично стресово разстройство и 40 здрави 

контроли. Методиката се състои от набор тестове, които съответстват на целта и задачите на 

емпиричното изследване. Те са подбрани в зависимост от диагностичните критерии за ПТСР 

и свързаните с тях конструкти, които са предмет на изследване в дисертационния труд: 

въпросник за ПТСР; интервю за изследване привързаността при възрастни; въпросник за 

оценяване на вината като състояние и като личностна черта; въпросник за автоматични 

мисли; въпросник за стил на решаване на проблеми, както и  тематичен аперцептивен тест. 

Дисертантката стартира анализът на резултатите от емпиричното изследване с една уговорка, 

цитирам: „Батерията от изследователски процедури показва много добри психометрични 

характеристики, което ни дава основание да смятаме, че батерията може да бъде прилагана за 

изследване в българска социокултурна среда. „  /стр. 19 от Автореферата/ Считам, че тя би 

звучала не условно, а убедително ако е изводима от тях и е представена на финала на анализа. 

Иначе, извън тази коректурна забележка, резултатите са диференцирани по пол, като се 

подчертава уникалността /неочакваността/ на някой от тях и се прогнозират бъдещи 

изследвания във връзка с разминаването на неврофизиологичното становище за по-висока 

приспособимост на жените и субективното им самоопределяне като по-неприспособими в 

тук разглежданото изследване: „Личностна неприспособимост и желание за промяна“ при 

мъже и жени (експериментална група) /стр. 20 от Автореферата / Полът експериментално е 

обвързан с възрастта в редица от тестовите съпоставки и по субскали. Въпреки, че подходът 

към количествения анализ на ТАТ е аналогично диференциран, дисертантката обединява 

резултата с обобщението, че  при всички изследвани лица от експерименталната група 

използваните копинг стратегии са неефективни и че защитните механизми най-често са  

комбинирани както следва: „... незрели и невротични, нарцистични и невротични и незрели и 

нарцистични.“ /стр. 22 от Автореферата/ По-долу в анализа е отбелязано, че само лица от 

контролната група използват зрели защитни механизми.  Качествения сравнителен анализ на 

резултатите от ТАТ показва, че в половината от разказите в експерименталната група 

проекцията на травматично събитие е загатната, като при някои от изследваните лица  е 

наблюдавана бурна емоционална реакция и/или отказ да се продължи историята.   

Дисертантката интерпретира тази тенденция през т. нар. „информационна концепция“ на 

Horowitz за психичната травма, според която „... емоциите, които играят важна роля в 

постстресовите състояния, се явяват реакция на когнитивния конфликт и едновременно с 

това мотиви на защитно, контролиращо и овладяващо поведение.“ /стр. 24 от Автореферата/ 

По отношение типа на привързаност в зрелостта, резултатите от AAI показват превалиране 



на отхвърлящо-отделения, който съответства на избягващия тип привързаност в детството. А 

най-слабо представения тип привързаност в извадката е сигурно-автономния. /стр. 23 от 

Автореферата/ За установяване на взаимовръзките между изследваните феномени е 

приложен корелационен анализ. Като най-високата такава се установява между  негативната 

аз-концепция и негативни очаквания и безпомощност, а най-ниската между личностната  

неприспособимост и желание за промяна и личен контрол, което дисертантката определя 

като очакван и логичен резултат. Констатация, която изисква, макар и кратка обосновка! 

За да подкрепи първата от хипотезите си, дисертантката отделя специално място и на 

различията, които се очертават по отношение на основните потребности при изследваните 

лица от контролната и от експерименталната група. За разлика от такива като потребност от 

постижение, от признание и от превъзходство при първата група, при втората, водеща е 

потребността от агресия.   

Доказателственост за втората хипотеза, дисертантката търси в значимите разлики между 

двете групи по отношение на базовите вярвания и стратегиите за справяне с проблемни 

житейски ситуации, като за експерименталната група доминиращи са дисфункционалните 

вярвания за себе си, бъдещето и другите, както и неефективни поведенчески стратегии. 

В контекстът на втората хипотеза са и последващите разсъждения върху съдържателната част 

на ТАТ, касаещи чувството за вина и срам, като при изследваните лица от експерименталната 

група те са изразени непосредствено с директна проекция. 

В полза на третата хипотеза дисертантката прави сравнителен анализ на разказите в двете 

изследвани групи и като водещи когнитивни изкривявания общо са извлечени: 

катастрофизиране, дихотомно мислене и филтриране. Изрично се подчертава, обаче,  

разликата в отношението към настоящето и бъдещето определено като негативно за 

експерименталната група. 

Тук е мястото да отбележа, че се получава леко разводняване в анализа на резултатите, като 

се правят теоретични вметки с подкрепяща резултата цел. Тези дълги абзаци с изброени 

автори и години би трябвало да са част от литературния обзор, а в резултатите и обсъждането 

да бъдат актуализирани, ако е необходимо, с универсализирана за целта символика. /страници 

от 24 до 33 от Автореферата/ 

На база анализите от емпиричното изследване, дисертантката извежда девет основни извода, 

касаещи сензитивността към психотравменото събитие, несигурния стил на привързаност, 

негативността по отношение на настоящето и бъдещето, депресивния регистър на 

преживяванията, дисфункционалността на базовите вярвания, когнитивните изкривявания и 

неефективността на използваните копинг-стратегии. 

За база на своите препоръки за психотерапевтичната практика, дисертантката използва 

неуспоримия факт, че всеки индивид разполага с определен репертоар от вътрешни модели и 

попадайки в психотравмиращи  ситуации, той има нагласата за ползване на готови, макар и 

по-примитивни или по-ранни такива. Но, независимо от това, кой от начините за овладяване 

на ситуацията ще използва индивида в момента на преживяване на травмата,  представите му 

за собствена личност и обкръжаващия свят след прекратяване на психотравмиращото 

въздействие, се нуждаят от ревизия, подчертава Цонева. И ако се установи, че за индивида е 

невъзможно по адекватен начин да възстанови своя  преморбиден „работен модел“, това 

може да бъде една от важните области, към която професионалистите да насочат своите 

усилия и подкрепа в трудния и мъчителен процес на възстановяване при психотерапията на 

ПТСР, убедително ни насочва дисертантката. 

В заключителната част от дисертационния труд, задълбочено и с вещина се обсъждат 

усилията на изследователите, насочени към по-пълното разбиране на взаимовръзките между 

когнитивните и афективни компоненти на ПТСР, както и ефективността на съществуващите 

до момента терапевтични подходи и програми, насочени към реконструиране на психичния 

живот на индивида с ПТСР и освобождаване на ресурс за изграждане на нови поведенчески 

решения и цели в социалната му адаптация. 

Чрез кратък преглед, започващ от специфични психотерапевтични техники предлагани за 



справяне с  гнева, вината и срама, до когнитивно фокусираните терапии, дисертантката не 

само подчертава сложността на терапевтичната задача, но и предупреждава, че стандартните 

психотерапевтични интервенции, считани за златен стандарт при работа с ПТСР могат да се 

окажат неефективни.  

Приноси: без да подценявам тези с теоретичен характер, безспорно допринесли за 

обогатяване на българската специализирана литература и изследователската банка данни по 

темата, особено искам да подчертая практико-приложното значение на разглеждания 

дисертационен труд, а именно: компилирането на батерия от тестове с много висока 

психометрична стойност, част от които се използват за първи път в българската 

социокултурна среда; осъществяването на модификация на въпросник за оценяване на вината 

като състояние и личностна черта с висока надеждност; конструирането на лист за анализ на 

разкази по картини от ТАТ, включващ 3 категории: структура и потребности на личността; 

концепция за света и възприемането на значимите други и релевантни дименсии на 

личността. И не на последно по важност място е фактът, че дисертантката, опирайки се на 

своите задълбочени теоретични познания и на високо информативни резултати от 

проведеното изследване, обяснимо и заслужено  събира професионално самочувствие и 

кураж да предложи идеи за интегративни психотерапевтични подходи, свързани с 

асимилиране на травматичните преживявания, изграждане на гъвкави поведенчески, 

афективни и когнитивни модели, които да способстват за адаптивно разрешаване на 

житейски предизвикателства. 

В оформянето на библиографията и приложенията е спазена изискуемата стандартна 

рамка. Липсват ключови думи и съкращения, които би трябвало да предхождат Увода, както 

и списък с публикации, който би допълнил представата за работата на дисертантката по 

темата в изследователския период. 

Както е видно, отчетените пропуски, касаят предимно дизайна и техническото изпълнение, а 

не съдържателната част, което по никакъв начин не намалява научната стойност на 

предложения ми за становище дисертационен труд. 

Считам, че дисертационен труд на тема „ПОСТТРАВМАТИЧНО СТРЕСОВО 

РАЗСТРОЙСТВО, ПРИВЪРЗАНОСТ И ВИНА“ притежава научна стойност и предлагам 

на уважаемото жури да присъди на Надежда Христова Цонева заслужената образователна и 

научна степен „доктор“. 

 

                                                                                                                           доц. С. Шопова, дмпс  

 


