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Анализ и оценка на дисертационния труд 

  

Дисертационният труд на Надежда Цонева е посветен на много 

значим и актуален проблем, който има своите психологически, 

медицински и социални измерения. Посттравматичното стресово 

разстройство оказва влияние върху емоционалното, когнитивното и 

социалното функциониране на всеки човек, върху качеството му на 

живот и здраве и ето защо представената дисертация на Н.Цонева е 

изключително ценна и навременна. Тя се състои се от увод, 6 части със 

съответни параграфи, изводи, препоръки, заключение, литература и 

приложения в обем от 255с., от които 17с. приложение. 

Библиографията на труда включва 305 източника /само 31 са на 

кирилица  и  274 на латиница/. 

 Целта на дисертационното изследване е да бъдат установени 

взаимовръзките между посттравматичното стресово разстройство, 

стила на привързаност и преживяването на чувството за вина. В 

съответствие с това са изложени 3 хипотези, базиращи се на 

предположенията за връзката между посттравматичното стресово 

разстройство, дисфункционалните базови вярвания, емоционалното 



функциониране, стилът на привързаност в зрелостта, преживяното 

чувство за вина, психичните защити и копинг-стратегиите. 

В увода докторантката откроява значимостта на изследвания 

проблем и основанията за избора на темата.  

Първа глава е посветена на теоретичните основи на проблема и 

се състои от 5 параграфа. 

В първи параграф „Посттравматично стресово разстройство 

/ПТСР/ тя насочва вниманието си върху: историческото развитие на 

концепцията за ПТСР, основни теоретични модели на ПТСР 

/психодинамичен, информационен, когнитивен, теория за 

емоционалната обработка, теории на научаването/. Тук е поставен 

акцент също върху етиологията и патогенезата на ПТСР. Обект на 

специален анализ са факторите, определящи генезиса на това 

разстройство. Също така, изчерпателно са разкрити клиничните прояви 

на ПТСР и оценка в международни класификации/ Диагностичен и 

статистически наръчник на Американската психиатрична асоциация 

/DSM/, Международната класификация на болестите-10-ревизия /МКБ 

10/, както и основни стадии в развитието на ПТСР и основни симптоми 

/на повторното преживяване, на избягването и на повишената 

въбудимост/.  

Във втори параграф „Феноменология на привързаността“  

предмет на изследване са феноменологията на привързаността /ролята 

на ранната привързаност, видове привързаност, типове разстройство на 

привързаност, както и съвременни приноси в теорията на 

привързаността/. В тази посока са анализирани привързаността при 

възрастните и нейната функция, ценни са представените модели на 

привързаност при възрастните срещу модели на привързаност в 

детството. 

В трети параграф „Феноменология на вината” тя проследява  

произход, функция и психологични концепции за вината, като много 

задълбочено са проучени и представени различни психоаналитични 

концепции и теории /теория на обектните отношения, теория на 

диференциалните емоции, теория на научаването и вината/, както и 

понятието за екзистенциална вина, съвременни теоретични модели за 

вината, психопатология на вината. 

Фокус на изследването в четвърти параграф са съвременни 

модели на оценка и анализ на посттравматичните разстройства, стилове 

на привързаност и чувство за вина, като Н.Цонева  поставя акцент  

върху ПТСР при ситуации на загуба на обект на особена привързаност; 

ПТСР и преморбид, формиране на ПТСР, диференциация на проявите 



на ПТСР при загуба на значим обект – типични и атипични прояви; 

защитни механизми;  ПТСР, стилове на привързаност и чувство за 

вина. 

Може да се направи извод, че докторантката е направила 

обширен, богат, задълбочен теоретичен анализ на изследвания от нея 

проблем с голяма познавателна и информационна стойност и откроена 

авторска позиция. 

Втора глава е посветена на емпиричното изследване на 

изследователския проблем. Първи параграф на 2-ра глава е посветен на 

организация на изследването. Представени са  три хипотези, цел, 

задачи и обхват на емпиричното изследване. Включена е 

експериментална група от 40 изследвани лица, диагностицирани с 

посттравматично стресово разстройство и 40 здрави контроли. 

Възрастта на изследваните лица варира от 22 до 55 г., като за целите на 

сравнителния анализ те са разпределени в 2 групи – от 22 до 29г. /22 

лица/ и от 29 до 55 /18 лица/, с цел да се проследи възрастовата 

динамика на изследваните феномени. Експерименталната група 

включва лица с различен образователен ценз, от които 22 са със средно 

образование, а с висше – 18/, като от тях преобладават с хуманитарен 

профил, от които 12,5% са безработни/. От изследваните 40 лица в 

експерименталната група 30 са несемейни и 10 са семейни или живеят 

на семейни начала. В контролната група са включени 40 изследвани 

лица, от които 37,5% - мъже и 62,5% жени. като също възрастта на 

изследваните лица варира от 22 до 55г., като за целите на сравнителния 

анализ те са разпределени също в 2 групи – от 22 до 29г. /22 лица/ и от 

29 до 55 /18 лица/. 

За целите на сравнителния анализ, контролната група по 

отношение на възрастта е огледална на експерименталната, което е 

дало възможност на докторантката да проследи възрастовата динамика 

и да установи различията по отношение на изследваните явления. 

Контролната група включва лица с различен образователен ценз, 

от които 10 са със средно образование и 30 - с висше. За целите на 

сравнителния анализ, в тази група са подбрани предимно лица с 

хуманитарен профил. От изследваните 40 лица в контролната група, 24 

са несемейни и 16 са семейни или живеят на семейни начала, т.е.може 

да се каже,че  имаме едно богато представително изследване. 

Използвани са следните методи:  

-въпросник за ПТСР /PCL Cheklist PTSD/ - самооценъчен 

въпросник,състоящ се от 17 айтема, отнасящи се към симптомите по 

DSM-IV-TR за посттравматично стресово разстройство. Той е 



предоставен на 238 души, като скрининг-положителни са 40 – 23 мъже 

и 17 жени, които са съставили експерименталната група;  

-интервю за изследване привързаността при възрастни  - квази-

клинично, полу-структурирано интервю, състоящо се от 20 въпроса, 

като важна част от интервюто е изследването на особеностите на 

актуалната връзка с родителите и как техния опит е отговорен за 

собственото родителстване. Описани са и различни модели на 

привързаност при възрастни според ААI /интервю за изследване 

привързаността при възрастни/.  

Също така са използвани различни въпросници - за оценяване на 

вината като състояние и като личностна черта, за автоматични мисли, 

за стил на решаване на проблеми, както и тематичен аперцептивен тест 

/ТАТ/. При последния /при ТАТ/ докторантката използва 5 картини от 

теста, релевантни към изследване на травматични преживявания. 

Конструиран е Лист за качествен анализ на разказа при всяка картина 

от 3 категории – структура и потребности на личността; концепция за 

света и възприемането на значимите други и релевантни дименсии на 

личността, на базата на които е направен много добър качествен и 

количествен анализ /вж. прилож.№2,3,4,5/.  

Втори параграф на Втора глава е посветен на анализ на 

резултатите от емпиричното изследване. 

Направен е много добър анализ въз основа на добре подбрани 

психометрични показатели на използваните въпросници в български 

условия. Прави впечатление компетентната статистическа обработка на 

емпиричните резултати. 

 Анализът на получените резултати от въпросника за оценяване на 

вината като състояние и личностна черта показват, че и при двете скали 

стойностите при жените са по-високи. Н.Цонева обяснява този факт с 

обстоятелството, че жените изпълняват повече социални роли, което 

може да доведе до намаляване ефективността на тяхното социално 

функциониране и да провокира чувство за вина. Изненадващ резултат 

докторантката получава при еднофакторния дисперсионен анализ за 

скалите, измерващи автоматичните мисли – жените в по-голяма степен 

преживяват себе си като неприспособими след преживяна травма, 

отколкото мъжете, което ще бъде обект на бъдещи изследвания на Н. 

Цонева. Различията в скалата „личен контрол“ при експерименталната 

група при въпросника за „стил на решаване на проблеми“ 

докторантката обяснява с по-високите нива на преживяната вина при 

жените и вероятно за копирането на тази вина е необходим по-висок 

контрол при решаване на проблемни житейски ситуации. Също така тя 



установява значими различия по пол и възраст при скалата „Увереност 

и креативност при решаване на проблеми“, като се повтаря 

тенденцията за по-високи стойности при жените, което Н.Цонева 

обяснява със социалната реалност, в която жените се налага да вземат 

съответни решения, относно тяхната личностна и професионална 

реализация.  

 При ТАТ /тематичен аперцептивен тест/ критериите за 

количествен анализ са проекция на травматично преживяване, 

дисфункционални вярвания, депресивен регистър с вина, защитни 

механизми и копинг стратегии. Установено е, че проекцията на 

травматичното преживяване присъства при всички изследвани лица от 

експерименталната група, дисфункционалните вярвания са установени 

при 37 лица, изразени в по-голяма степен при мъжете; относно 

депресивния регистър с вина резултатите показват, че присъства само 

при 16 от изследваните лица и по-ясно изразен пак при мъжете. При 

всички лица от експерименталната група не са ефективни използваните 

копинг стратегии и интересен факт е, че при нито едно от изследваните 

лица от експерименталната група не се установява използването на 

зрели защитни механизми.  

 При проведеното интервю за изследване привързаността при 

възрастни са очертани следните 4 типа привързаност: сигурно-

автономен, отхвърлящ-отделен, следван от загрижено-смутения и 

нерешителен-дезорганизиран. 

За проверка на взаимовръзките между изследваните явления е 

използван корелационен анализ. 

Направен е много богат сравнителен анализ на резултатите 

между експерименталната и контролната групи. Значими различия при 

двете групи се установяват при следните скали: ситуативна вина; 

личностна неприспособимост и желание за промяна, негативна аз-

концепция и негативни очаквания; ниска самооценка и безпомощност, 

като по-високи стойности са установени при експерименталната група, 

което е логично. Относно стиловете за решаване на проблеми не са 

установени значими разлики между 2-те групи. 

Във връзка сравняване на критериите за количествена оценка на 

ТАТ между експерименталната и контролната група е приложен Хи-

квадрат, чиито резултати показват значими различия между 2-те групи 

изследвани лица за: проекцията на травматично преживяване, 

депресивния регистър с вина, копинг стратегиите и типа привързаност. 

Забележителен е фактът, че само изследваните лица от контролната 

група използват зрели защитни механизми. 



 

 

 

За проверка на различията между експерименталната и 

контролната групи е приложен т-тест за независими извадки; 

Както посочих на с. 4, Н.Цонева е направила  прецизен, 

многоаспектен качествен сравнителен анализ на резултатите от ТАТ в 

експерименталната и контролната група по различни показатели, на 

базата на което е очертала значими тенденции, богати интерпретации и 

ценни изводи.   

Въз основа на статистическите данни и анализа на резултатите от 

емпиричното изследване  са изведени богати изводи и препоръки, 

които са в синхрон с поставените задачи и хипотези. Голяма част от 

резултатите от емпиричното изследване са представени таблично и 

графично. Изключително ценни са за теорията и практиката  

направените препоръки за работа с лица с ПТСР, които потвърждават 

разностранната информираност на Надежда Цонева, нейната висока 

компетентност, както и задълбоченото познаване на изследователския 

проблем. 

 

Съдържателна оценка на дисертационния труд: 

Присъединявам се към оценката за собствени приноси на 

Надежда Цонева. 

В теоретичен план е направено много добро изследване, богат 

анализ на: 

-общите и специфичните закономерности в преживяването на 

травматично събитие, обвързано с чувство за вина и стил на 

привързаност за първи път в българската специализирана литература; 

-връзката на психодинамичните интерпретации за отделните 

феномени на травматичното преживяване и когнитивни конструкти за 

оценка на дисфункционални вярвания, когнитивни изкривявания и 

копинг стратегии; 

-взаимовръзката между травматично филтрираното въприятие, 

дисфункционалния гняв, обвързан с дихотомното мислене, полярните 

правила на поведение и копинг стратегии, дисфункционалните 

вярвания за бъдещето, препокрити с травматичното минало и 

поддържани от примитивни защити; 

-травматичният преживян опит, който оказва влияние в 

продължение на целия жизнен път и може да предизвиква страдание не 



само заради неблагоприятните последици, но и заради душевния и 

травматичен вакуум, който създава травматичното разрушение; 

От практико-приложен характер: 

-конструирани са тестове с много висока психометрична 

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

социокултурна среда; 

 -осъществена е модификация на въпросник за оценяване на 

вината като състояние и личностна черта, като след направена 

експертна оценка и обсъждане са добавени 10 твърдения и е приложена 

5-степенна Ликертова скала за самооценка. Модифицираният 

въпросник е с алфа на Кронбах – 0.908; 

 -за целите на диагностичната и психотерапевтична практика е 

конструиран лист за анализ на разказите по картините от ТАТ, 

включващ следните 3 категории: структура и потребности на 

личността; концепция за света и възприемането на значимите други и 

релевантни дименсии на личността; 

 -предложени са интегративни психотерапевтични подходи, 

свързани с: асимилиране на травматичните преживявания; с 

изграждане на гъвкави поведенчески, афективни и когнитивни модели, 

които да способстват за адаптивно разрешаване на различни житейски 

предизвикателства. 

 Надежда Цонева има необходимия брой публикации /11/, 

свързани с проблематиката на дисертацията. Публикациите, както и 

съдържанието на автореферата отразяват коректно съдържанието на 

дисертационното изследване. 

 

От всичко казано до тук, считам, че трудът на Надежда Цонева 

може да бъде надеждна основа за подобряване на социалното 

функциониране, емоционалното благополучие и качеството на живот 

на всеки човек, преживял посттравматично стресово разстройство и e 

изключително ценен в процеса на терапевтичната работа и клиничната 

социална работа.  

Езикът и стилът на изложението са точни, стегнати и ясни.  

  

В заключение може да се каже, че представеният труд на Надежда 

Цонева на тема „Посттравматично стресово разстройство, 

привързаност и вина” се отличава със своите качества, принос и 

значение в теоретичен и експериментално-приложен план. 

Дисертационният труд отговаря на изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав в Република България и на Правилника за 



условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в СУ. Предвид цялостното му оформление, 

както посочените научни постижения и приноси давам своята 

положителбна оценка и препоръчвам на уважаемите членове на 

научното жури да присъдят на НАДЕЖДА ХРИСТОВА ЦОНЕВА  

образователната и научна степен „ДОКТОР“ по професионално 

направление „Психология”, специалност „Медицинска психология”, 

шифър 050614.     

 

 

 

 

Рецензент: доц.д-р Вержиния Боянова 

 

 

17.09.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 


