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Увод.

Темата на настоящата дипломна работа е съвременния проблем за тревожността.
Тревожността като част от нашия живот и ежедневие. Ако се огледаме наоколо в
сивотата и забързаното ежедневие, ще разгадаем тревожните лица на хората
около нас, та макар и нашите, когато се поглеждаме в огледалото. Истината е , че
ние се тревожим. Тревожим се за себе си, за околните, за децата си. Тревожим се
за всичко. Това и една основна характеристика на тревожността – да се тревожим
за бъдещи ситуации, неизвестни, свързани със нас или другите т.е. тревожността
се отличава с предметна неопределеност. Това е и нейната основна разлика със
страха.
Много са авторите, чиито трудове и време е посветено на тревожността. Много са
и методите и техниките за справяне с нея. И тук ще цитирам Анна Фройд, за да
разберем, защо тревожността напада детските невинни души.
“Детето все още е твърде слабо, за да се противопостави активно на външния
свят, да се защитава срещу него чрез физическа сила или да го променя в
съответствие с волята си. Детето е твърде безпомощно физически, за да избяга, а
разбирането му е все още твърде ограничено, за да види неизбежното в
светлината на разума и да му се подчини!”
Анна Фройд
Детската душа е много ранима. Тя е податлива на какво ли не. Именно тук
влиза в ролята си родителя, вечния сомвол на доброто и закрилата. Исключително
задължение и отговорност е да бъдеш родител. Някак си всичко друго е без
значение в името на детето. Детето е това което ние съзрадем от него. И това,
което е, ще бъде и за напред т.е. детството е може би най – важната част от
живота на човека, защото тя остава за най – дълъг период. И така растейки това
дете, расте с всичко което го е белязало в детството му. Било то неспособния
родител, бедността, средата и редица други фактори, които биха били повлияли
за развитието му.
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Първа глава е насочена изцяло с подготовката на изследването. Тя разглежда
целите и задачите на изследването, както и включва участниците в него. Също
така включва методиката и инструмента на изследването, както и различните
етапи през които то протича, до последния етап – оценяване на резултатите.
Втора глава е насочена главно към проучването на литературата свързана с
тревожността, като тук бе подбрана не голям брой, но достъпна литература.
Първа точка на първа глава разглежда основно същността тревожността . Следва
разграничаване на тревожността от страха, тъй като то е наизбежно. По нанатък
съм се опитала да излижа видовете тревожни разстройства, както и когнетивно
поведенческата терапия, като най – ефективен метод за лечение на
генерализираното тревожно разстройство.
Трета глава излага анализът на получените резултати. Анализът е разделен на
няколко етапа:


Общи резултати.




Отделни резултати на участниците, които попадат във високите нива на
тревожност .
Отделни резултати при момчетата.



Отделни резултати при момичетата.



Общи резултати по пол.

Заглавие:
Измерване на тревожността при 15 – годишни деца
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