Psychological Research, Volume 18,
Number 2, 2015, 241–247

Профили в проявите на стеснителност
при жени в младежка възраст в Балканска
кроскултурна перспектива
Пл. Цоков
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Plamen_Tzokov@abv.bg
Резюме. В консултативната и диагностична практика нараства броят на жени, които демонстрират стеснителност с неизяснена свързаност и операционализиране с други вътрешно личностни характеристики. За да се установят те през 2008–2013 години се проведе международно изследване върху стеснителността. Обект са 498 студентки (средна възраст 21,05 години),
представляващи съвкупности от университетите в България, Гърция, Македония, Сърбия и Турция. Задача на изследването е да се формулират профили на стеснителността при кроскултурни
сравнения.
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Установено е, че първата писмена употреба на думата стеснителност е в англосаксонско стихотворение от около 1000
години пр.н.е. и е обозначавала „лека уплаха“. M. Randour допуска, че феноменът
на стеснителността е възможно да произтича от ненужни културни и теологически
изисквания за саможертва и се подхранва
не само от интерперсоналните отношения,
но и от личностното взаимоотношение с
Бог Отец. Според теологичната концепция
жената е в очакване и зависимост, защото
той е родител – авторитарен, осъдителен и
всемогъщ (Randour, 1987).
R. B. Cattell анализира стеснителността
като личностна черта, като един от компонентите на (Н –) личност. Той е убеден, че
стеснителността представлява предавана
по наследство индивидуална особеност.
Чертата (Н –) означава, че личността е: срамежлива, стеснителна, въздържана, чувст-

вителна към заплахи и се стреми да избегне конфликти в заплашителни ситуации
(Schneewind, Schroder & Cattel, 1983).
Поведенческите анализи разглеждат
стеснителността във връзка с ученето на
неправилни и неподходящи социални умения и следователно е придобита. Нейни
основни аспекти са страхът, дефицитът на
социални умения и ирационалните мисли
(Андреева, 1998).
П. Дако разкрива две от превъплъщенията на стеснителността, свързани с перфекционизма и агресивността (Дако, 1995).
Когато срамежливостта излезе от контрол, психолозите я обозначават като социална тревожност. За да се постави такава
диагноза като необходимост се предпоставя изясняването на симптоми като: изразен страх от ситуации, в които субектът се
показва пред непознати, които могат да го
оценяват; страх да не се покаже тревога и

