
 
Рецензия  

На дисертационния труд на Калоян Куков 

На тема:” Клинико-психологически аспекти на дисфункционалните 

вярвания  

и копинг стратегиите при пациенти с параноидна шизофрения 

 Темата ,на която е посветен представената дисертация е изключително 

актуална, поради факта, че шизофренията е измежду най-сериозните, от 

медицинска и социална гледна точка, заболявания.Въпреки големия брой 

изследвания точните причини за нейното възникване не са 

установени.Неясни остават и механизмите на нейното патологично 

развитие.Едно,обаче, е ясно- че сегашния обхват и нарастването на 

заболеваемостта от шизофрения би трябвало да разтревожат и повишат 

интереса към тази област- от страна не само на системата на 

здравеопазването, но и на цялото общество. 

  Поставеният проблем за когнитивно-поведенческа терапия на 

дисфункционални убеждения и автоматични мисли  при шизофрения 

представлява, сам по себе си, предизвикателство за всеки 

изследовател,доколкото се опитва да въведе нов, различен модел в една 

биологично ориентираната психиатрия, упражнявана до скоро в  

България.Използването на когнитивната терапия при шизофрения изисква 

психологът да приеме нова концепция за функционирането на психичното, 

опровергаваща идеята, че заболявания на биологична основа, каквато е 

шизофренията, не може да се третира с психотерапия.Усвояването  на 

когнитивно-поведенческия модел от биологично-ориентираните  психиатри 

не означава просто изучаване на нова терапевтична техника, а по-скоро 

възприемане на нов възглед за пациента и формиране на различна 

професионална идентичност.Затова изследвания, подобни на представеното 

осигуряват утвърждаването на  ново професионално самосъзнание  на  

психиатрите и клиничните психолози..В тази връзка можем да считаме,че 

предложената теоретична рамка на изследването, акцентираща  върху 

психотерпевтичното,а не фармаколологично лечение при шизофрения, 

представлява успешно въвеждане на когнитивно-поведенческия подход в 

една биологично-ориентирана психиатрия. Можем да приемем, че това е 



поредното изследване в утвърждаването на една школа, където  медицината 

и психологията се докосват, а разбирането за човека  е издигнато на  по-

висок етап. 

 До момента областта на научните изследвания върху 

психотерапевтичните интервенции при шизофрения е недостатъчно 

разработена в световен мащаб.Вероятна причина за това е силния 

скептицизъм поради наличието на минали неуспехи на провежданата 

индивидуална терапия при пациенти с шизофрения. Действително, 

проучванията показват, че например, психоаналитичната терапия е  не 

просто неефективна, а  дори и  вредна за тези пациенти.На фона на този 

скептицизъм се заражда убеждението,че всички по-нататъшни и обещаващи 

психотерапевтични интервенции се нуждаят от обширно 

изследване.Представената разработка по своята задълбоченост може да има 

претенцията,че удовлетворява в голяма степен тази академична потребност. 

Гореизложеното показва, че  изборът и формулировката на 

представения за обсъждане проблем са резултат на  задълбочено проучване 

на литературните източници в областта на диагностиката и терапията при 

шизофрения.В следствие на детайлен анализ на изследванията върху 

ефективността на различните терапевтични подходи на шизофрения 

,дисертантът правомерно достига до извода, че в цялостната картина на 

резултатите от досегашните проучвания, позицията на когнитивно-

поведенческия подход сред останалите подходи на лечение се оказва най-

благоприятна по отношение терапията на шизофрения.Отчитайки 

клиничното многообразие на това заболяване Куков основателно посочва, че 

модерните приноси на когнитивната психология и терапия разкриват нова 

насока за диагностична оценка на дисфункционалните вярвания, част от 

„порочния кръг“ на взаимодействието с емоциите и поведението.Подобна 

теза окуражава Куков да превърне когнитивно-поведенческия 

 подход в основополагащ на своето изследване.Той разработва 

парадигматичната за психологическата наука постановка за релацията: 

когниция- емоция-поведение, в контекста на взаимодействието между 

дисфункционалните вярвания   и стратегиите за справяне.Изследването му 

убедително доказва тезата за това, че дисфункционалните вярвания се 

стабилизират от социалната дезинтеграция, логичен резултат от 



неефективните копинг стратегии и поведенческа дезангажираност при 

шизофрения.Всичко това очертава високата познавателна и приложна 

стойност на разработката. 

 Куков последователно защитава своята теза за целесъобразността на 

психотерапията като цяло,в частност когнитивно-поведенческата, при 

лечението на шизофрения, търсейки пресечната точка на биологичната и 

психосоциална същност на това заболяване.В световната литература можем 

да открием подобна теза, формулирана по сходен начин, а именно, че 

премахването на нарушените мозъчни процеси чрез фармаколечение няма да 

доведе до нормализиране на психичния живот и личностни промени и че 

затова е нужна психотерапия, доколкото психичната дейност е различна от 

висшата нервна дейност, а личността е продукт на процеси от социален 

характер.Отчитайки несъмнените предимства на когнитивно-поведенческия 

модел на изследване и терапия Куков заема безпристрастна позиция на 

истински учен, признавайки, че  въпреки всичко този подход има своите 

клинични ограничения и може да се приеме само като допълнителен метод за 

работа с пациенти с шизофрения.Дисертантът експлицира идеята, че 

когнитвно-поведенческият терапевт не „лекува“ шизофрения, а само 

подобрява способността на пациента да разрешава жизнени проблеми, да 

функционира автономно, да бъде освободен от дистрес и други психични 

симптоми. 

 В теоретичен план представената разработка следва класическата 

схема на преход от общо към частно, в случая от разглеждането на 

класификацията, диагностиката и лечението на шизофренията като цяло към 

третирането й в контекста на когнитивно-поведенческия подход.Тематично 

изследването е разгърнато в две посоки: по отношение на 

дисфункционалните вярвания и на копинг стратегиите при пациенти с 

налудности.Спецификата на изследвания проблем естествено насочва 

дисертантът към  емблематични за тази тематика автори, в чиито публикации 

са представени обширни анализи  и обобщения по темата, а именно-

Махонли, Елис и Лазарус.Този анализ позволява на дисертанта да представи 

с висок професионализъм когнитивния подход в контекста на 

диагностицирането и терапията при шизофрения. 



 Ако се вземе чисто външната страна на теоретичния анализ за 

неговата научна представителност свидетелства факта , че Куков се е позовал 

на 223 публикации на български и английски език.По-важна е обаче 

съдържателната страна на осъществения анализ.Той свидетелства 

убедително, че дисертантът  познава проблема както в класическата така и в 

съвременната психологическа литература. 

 Дизайнът на емпиричното изследване е отлично замислен и 

осъществен. Изследователските търсения на Куков, формулирани в научни 

предположения са обвързани със задачи, чието осъществяване трябва да 

докаже наличието или отсъствието на различие по  отношение на 

променливи, свързани с когнициите ( дисфункционалните и автоматични 

мисли)  и такива, свързани с копинга ( специфичните и мегастратегии на 

справяне) в норма и патология.Прецизно формулираните цели  и задачи 

насочват Куков към методики с доказани психометрични свойства на 

надеждност и валидност (като въпросника за копинг стратегиите на Carver и 

въпросника за автоматични мисли на Kendall).Считам, че тези методики 

позволяват на дисертанта да натрупа достатъчно емпирични данни за 

дисфункционланите убеждения и стратегии за справяне при шизофрения. 

 Прави впечатление високия професионализъм и компетентност на 

дисертанта по отношение на статистическата обработка на резултатите, което 

показва владеене на т.нар.“техонология на науката“.Използвани са адекватни 

, съобразно изследователската цел методи на изследване.Емпиричните данни 

за представени в графична форма, което придава на изследването още по-

силна доказателственост.  

 Заинтригуваха ме два от получените резултати.Първият се отнася до 

наличието на емоционален копинг при шизофрения, доказващ за пореден път 

неправдоподобността на битуващата в миналото теза за емоционална 

нивелираност при това заболяване. И наистина далеч не във всички случаи е 

засегнат чувствения живот, като обикновено става дума за колебание между 

студенина и изострена свръхчувствителност.Вторият резултат се отнася до 

зависимостта между шизофренията  и употребата на алкохол и 

наркотици.Този резултат е изненадващ, доколкото противоречи на 

схващането, че шизофренията  е живот без напрежение, активност и 

желания, означавано с термина „абулия“.Привържениците на това схващане 



дори са формулирали  правило за взаимното изключване на шизофрения и 

наркомания.При всички случаи тези резултати доказват клиничната 

многоликост на това заболяване  и грешките, които клиницистът може да 

допусне. 

 Внимателното запознаване с разработката позволява да се отделят 

следните приносни момента: 

1. Осъщественото изследване е успешен опит за утвърждаване на 

психотерапевтичния модел, в частност когнитвно-поведенческия, при 

лечението на шизофрения.В този смисъл е направен несъмнен принос 

от методологичен характер, свързан с тезата-третирането на 

медицинския проблем да се извършва в контекста на цялостната 

личност. 

2. Подобрява се специализирания диагностичен инструментариум чрез 

въвеждането на нова психологическа методика за изследването на 

това заболяване 

3. Определени са рисковите фактори за рецидив при шизофрения 

4. Изведени са препоръки за насочване на терапевтичните интервенции 

къв таргет групи според възрастта и пола. 

 Цялостното ми впечатление от дисертационния труд е че той е едно 

задълбочено изследване, с широка теоретична база, стабилна емпирична 

процедура и силно доказателствени психологични анализи. 

 Това ми дава основание да предложа на уважаемите членове на 

академичното жури да присъдят на  Калоян Куков научно-образователната 

степен „Доктор“ 

 

Рецензент 

                /доц.д-р Т.Стоева/ 


