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Abstract: The article presents the results of a study of the anxiety and socio-psychological adaptation of a group 

of students (men and women) of Shumen University "Ep. К. Preslavski". The research shows significant 

statistical dependences between manifestations of anxiety and the degree of manifestation of characteristics of 

socio-psychological adaptation in both genders. 
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ъведение 

 

Периодът на обучение в университета е важен за личностното и професионалното 

формиране на бъдещите специалисти, ето защо е необходимо да се обърне специално внимание 

на проблема за навлизане на студентите в образователната среда и адаптацията им към нея. 

Постъпването и обучението в университета е съпроводено с включване на вчерашните 

ученици в нова за тях културно-образователна среда, което се явява пусков механизъм на 

процеса на адаптацията им. Успешността на адаптацията предполага актуализиране на 

резервните възможности на обучаващите се и тяхната готовност за преодоляване на различни 

трудности, възникващи в процеса на обучението. В психологическата адаптация на студентите 

в университета е прието да се разграничават: адаптация към условията на учебната дейност 

(приспособяване към новите форми на преподаване, контрол и усвояване на знания, към друг 

режим на труд и почивка, самостоятелен живот и т.н.), адаптация към групата (включване в 

групата на състудентите, усвояване на нейните правила и традиции), адаптация към бъдещата 

професия (усвояване на професионални знания, умения, навици и качества). 

И ако адаптацията към бъдещата професия преимуществено настъпва в горните курсове и 

продължава след постъпването на работа, то адаптацията към учебната дейност и към групата 

трябва да настъпи колкото е възможно по-рано, тъй като в противен случай ще възникнат 

затруднения в актуализацията на необходимите за успешното обучение и овладяване на 

професията познавателни и личностни ресурси. Ако студентът не може в кратки срокове да 

усвои предявените към него изисквания  в университета и да намери общ език и взаимно 

разбиране със състудентите и преподавателите, това несъмнено ще повлияе на неговия успех в 

обучението и желанието да учи, което ще доведе до отчуждаване от образователната среда и 

напускане на университета. [1] 

Върху процеса на адаптация на студентите към спецификата на обучението в 

университета влияят редица фактори, един от които е тревожността.  

Тревожността, като свойство на личността обуславя в голяма степен поведението. 

Определено равнище на тревожност е естествено и необходимо за активната дейност на 

личността. Всеки човек има свое оптимално равнище на тревожност, наричано „полезна 

тревожност“, което е важен компонент от самоконтрола и самовъзпитанието на личността. 

В 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR 

http://www.sociobrains.com/


 

CORRELATION BETWEEN DEGREE OF ANXIETY AND  
SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF STUDENTS 

PAVLINA LAZAROVA 28-31 
 

29 

Високите равнища на тревожност обаче са субективна проява на трудностите, усложненията, 

неуспехите на личността. 

Целта на изследването е да се установи взаимовръзката между степента на проява на 

тревожността и социално-психологическата адаптация на студентите. 

Хипотеза: Предполага се, че съществува зависимост между равнището на тревожност и 

компонентите на социално-психологическата адаптация при студентите мъже и жени. 

Задачи: 

1. Да се направи сравнителен анализ на специфичните прояви на тревожността и социално-

психологическата адаптация на студентите мъже и жени. 

2. Да се потърсят значими зависимости между изследваните характеристики в двата пола. 

 

Материали и методи 

В изследването участват  276 студенти – 117 мъже и 159 жени, обучавани в 

Педагогически факултет на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”. 

За диагностика на характеристиките на самоотношението е приложена методиката за 

диагностика на социално-психологическата адаптация на К. Роджърс и Р. Даймънд [2, c. 192-

198].  

За изследване на проявите на тревожност е приложен Въпросник за изследване на 

тревожността на Ч. Спилбъргър [3, с. 8-11] 

За анализ на резултатите са използвани следните статистически методи: 

1. Т-тест (Т-tests) за търсене на статистически значими различия между средните стойности 

на един и същ показател в две отделни групи. 

2. Корелационни коефициенти (Pearson's R) за търсене на взаимовръзка между две 

променливи. 

 

Резултати 

Анализът на резултатите от въпросника за изследване на тревожността на Ч. Спилбъргър 

показва, че 82.5% от мъжете са с умерена ситуативна тревожност, а 17.5% - са с ниска. 

15.8% от студентите са с ниска личностна тревожност, 68.4% са с умерена, а 15.8% - с 

висока. 

При жените преобладава умерена ситуативна тревожност в 69.8%, 22.2 % са с ниска, а 

8.0% с висока ситуативна тревожност. 

62.3% от студентките са с умерена личностна тревожност, 6.8% с ниска, а 30.9% с висока 

личностна тревожност. 

Отчитат се статистически значими различия между степента на проява на ситуативната 

(Sig.=0.000) и личностната тревожност (Sig.=0.000) при студентите от двата пола. 

Резултатите от „Методиката за диагностика на социално-психологическата адаптация“ на 

К. Роджърс и Р. Даймънд показват, че при мъжете преобладава висока адаптивност (59.6%), 

самоприемане (56.1%), умерено приемане на другите (51.8%), емоционален комфорт (87.7%), 

интерналност (50%) и доминантност (72.8%). 

Подобни са резултатите и при жените, 53.7% от тях са с висока адаптивност и 

самоприемане, 59.9% са с умерено приемане на другите, 80.9% емоционален комфорт, 54.3% 

интерналност и 70.4% доминантност. 

Има статистически значими различия между степента на проява на адаптивността 

(Sig.=0.005), емоционалния комфорт (Sig.=0.000), интерналността (Sig.=0.001), и 

доминантността (Sig.=0.000) при студентите от двата пола. 

Между степента на ситуативна и личностна тревожност и интегралните показатели на 

адаптацията е установена отрицателна, средна по сила корелационна зависимост (таблица 1).  
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Табл.1 

Взаимовръзка между степента на тревожност и интегралните  

показатели на адаптацията 

 

интегрални показатели на адаптацията ситуативна 

тревожност 

личностна тревожност 

мъже жени мъже жени 

адаптация -,530 -,551 -,564 -,607 

самоприемане -,522 -,508 -,503 -,542 

приемане на другите -,572 -,550 -,450 -,438 

емоционален комфорт -,577 -,534 -,578 -,548 

интерналност -,542 -,528 -,538 -,574 

доминантност -,471 -,474 -,430 -,474 

 

Обсъждане 

Както при мъжете, така и при жените преобладават умерената ситуативна и личностна 

тревожност, което показва, че студентите имат адекватна мотивация и готовност за изпълнение 

на различни видове дейност, заинтересовани са да решат поставените им задачи. Те са 

способни да проявят самоконтрол, да се мобилизират и да действат адекватно и ефективно в 

различни ситуации. 

Повечето от тях са с висока адаптираност и самоприемане, умерено приемане на другите, 

емоционален комфорт, интерналност. Стойностите по всички интегрални показатели са над 

50%. 

Голяма част от студентите са добре приспособени към условията на взаимодействие с 

околните в системата на междуличностните отношения. Те оценяват положително своите 

личностни качества, удовлетворени са от себе си, считат, че са харесвани, интересни и 

привлекателни за околните. Проявяват умерена търпимост към слабостите и недостатъците на 

околните. При общуване в непозната и трудно предсказуема ситуация те изпитват известна 

неувереност, неудовлетвореност от околната действителност и са склонни да проявят 

песимизъм. Умеят да се контролират, взискателни са към себе си, но ако преценят, че 

постигането на целта е твърде трудно, могат да загубят самоконтрол и да потърсят помощ от 

околните. Проявяват умерен стремеж да влияят на околните, да ги убеждават в правотата на 

своето мнение, да защитават своята позиция. 

С повишаване на степента на ситуативна и личностна тревожност намаляват 

възможностите за адаптивност, самоприемане, желанието за приемане на другите, емоционален 

комфорт, интерналност и доминантност. Това би могло да повлияе негативно върху желанието 

на студентите да посещават учебните занятия, да работят по поставените задачи, да доведе до 

загуба на интерес към обучението и дори до напускане на университета. 

 

Заключение 

Можем да обобщим, че преобладаващата част от изследваните студенти са с адекватна 

мотивация, те се адаптират добре към университетската среда, осъзнават своите възможности и 

контролират поведението си, като го подчиняват на главните цели на дейността. 

Необходимо е да се обърне внимание на студентите с ниски оценки по скалата за 

тревожност и адаптация, които могат да са индикатор за ниска мотивация за обучение, 

неспособност за адаптиране към спецификата на университетската среда и наличие на 

депресивно състояние. 

Важно е да се работи и със студентите с високи показатели по скалата за тревожност, 

които могат да са индикатор за емоционален срив, което също може да доведе до неспособност 

за адекватна адаптация към условията за обучение в университета. 
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