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Abstract: The article presents the results of a study of the anxiety and self-relation of a group of students (men 

and women) of Shumen University "Ep. К. Preslavski". The research shows significant statistical dependences 

between characteristics of self-relation and manifestations of anxiety in students of both genders. 
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ъведение 

 

Самоотношението на личността е сложно когнитивно-афективно образувание, 

чиято зрялост се определя от качеството на взаимовръзката и степента на съгласуваност на 

неговите компоненти. Структурата му включва два компонента: рационално отношение към 

себе си като субект на социалната активност и емоционално-ценностно отношение към себе си 

– преживявания и оценки на собствената значимост като субект на социалната активност, 

включващи рефлексивното „Аз“. В резултат на взаимодействието на посочените компоненти с 

потребностно-мотивационната сфера на личността отношението към себе си се включва в 

процеса на дейността и саморегулацията на личността, стимулира познавателната и 

личностната субектност на човека. [3, с. 25] 

Към най-често използваните категории, разкриващи същността на отношението на човека 

към себе си се отнасят: „обща“ или „глобална самооценка“, „самоуважение“, „самоотношение“ 

и „емоционално-ценностно отношение към себе си“. [2, с. 3] 

Самоотношението е свързано с една от важните потребности на личността – потребност 

от самоутвърждаване, със стремежа на човека да намери своето място в живота, да се утвърди 

като член на обществото, както в очите на околните, така и в собствените си очи. От друга 

страна самоотношението позволява на личността да се чувства уверена в различни житейски 

ситуации и да не се тревожи по незначителни поводи, което и позволява да бъде влияе на 

изпиваната от личността тревожност. 

Проблемът за тревожността е един от актуалните проблеми в съвременната психология. 

Сред негативните преживявания на човека, тревожността заема особено място, тъй като често 

води до понижаване на работоспособността, продуктивността на дейността, трудности в 

общуването и др. 

Целта на изследването е да се идентифицират специфичните прояви на самоотношението 

и тревожността и да се установи дали самоотношението влияе върху проявите на тревожност на 

студентите. 

Хипотеза: Предполага се, че съществуват различия в степента на проява на 

компонентите на самоотношението при студентите мъже и жени. 

Задачи: 

В 
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1. Да се направи сравнителен анализ на специфичните прояви на самоотношението и 

тревожността на мъжете и жените. 

2. Да се потърсят статистически значими различия и причинно-следствени 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 „Методика за 

изследване на самоотношението“ на С. Р. Пантелеев. [4, с. 141-157]  

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

тревожността на Ч. Спилбъргър [1, 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. Регресионен анализ за изследване на причинно-следствените отношения между скалите. 

 

Резултати 

Резултатите от въпросника за изследване на тревожността на Ч. Спилбъргър показват, че 

82.5% от студентите са с умерена ситуативна тревожност, а 17.5% - с ниска. 

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

висока. 

При студентките също преобладава умерена ситуативна тревожност- 69.8%, 22.2%  са с 

ниска, а 8.0% с висока ситуативна тревожност. 

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

личностна тревожност. 

Степента на проява на ситуативната (Sig.=0.000) и личностната тревожност (Sig.=0.000) 

при студентите от двата пола е статистически значимо различна. 

Повечето студенти са умерено открити (мъже - 75.4%, жени – 81.5%), самоуверени (мъже 

- 55.3%, жени – 78.4%), с умерено желание за саморъководство (мъже - 57.9%, жени – 66.7%), 

умерено проявено огледално „Аз“ (мъже - 77.2%, жени – 77.8%), умерено самоприемане (мъже 

- 73.7%, жени – 74.7%), склонност към самообвинение (мъже - 60.5%, жени – 66.7%) и висока 

самоценност (мъже - 53.5%, жени – 50.6%). 

В групата преобладава висока проява по интегралните показатели самоуважение (мъже - 

76.3%, жени – 61.1%) и автосимпатия (мъже - 68.4%, жени – 63%) и умерено проявени 

вътрешни противоречия (мъже - 45.6%, жени – 48.1%). 

Степента на проява на самоувереност (Sig.=0.002), склонността към саморъководство 

(Sig.=0.003), конфликтност(Sig.=0.000), самообвинение (Sig.=0.003), самоуважение (Sig.=0.005) 

и вътрешни конфликти (Sig.=0.000) при мъжете и жените са статистически значимо различна. 

Резултатите от линейната регресия показват, че върху ситуативната тревожност при 

мъжете най-силно влияние оказват склонността към конфликтност (β=0.579) и самоуважението 

(β= - 0.485). 

При жените ситуативната тревожност най-силно е повлияна от склонността към 

вътрешни противоречия (β=0.449) и самоценността (β= - 0.420). 

Личностната тревожност при мъжете се влияе най-силно от склонността към вътрешни 

противоречия (β=0.664) и самосаморъководство (β= - 0.435), а при жените – от самоувереността 

(β= -0.473), склонността към вътрешни противоречия (β=0.481) и самоприемането (β= - 0.468). 

 

Обсъждане 

При студентите от двата пола преобладават умерената ситуативна и личностна 

тревожност, което показва, че те са мотивирани и готови за обучението в университета. Могат 



 

INFLUENCE OF SELF-RELATION ON STUDENTS' ANXIETY 
MANIFESTATIONS 

PAVLINA LAZAROVA  32-34 

34 

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

ситуации. 

Изследваната група студенти е с умерена степен на проява по всички компоненти на 

самоотношението, с изключение на компонента „самоценност“, по който степента на проява е 

висока. 

Повечето от тях изпитват определени затруднения при преодоляването на някои 

психологически защити и актуализацията на други, особено в критични ситуации. При 

неочаквани трудности увереността в себе си се понижава, нарастват тревогата и 

безпокойството. 

В непозната среда регулаторните възможности на „Аз-а“ отслабват и се засилва 

склонността към подчинение на въздействията от средата. 

Положителното отношение на околните обхваща само определени техни качества и 

постъпки, други личностни прояви могат да предизвикат раздразнение и неприемане. 

Увереността в себе си им помага да се противостоят на въздействията от средата и да 

възприемат рационално критиката към тях. 

Склонни са да не приемат всички свои достойнства и да не критикуват всички свои 

недостатъци. Те имат избирателно отношение към личностните си качества и стремеж за 

промяна само на някои от тях, при запазване на други. 

Повечето студенти са склонни да обвиняват себе си за едни или други постъпки и 

действия, при което проявяват гняв и досада към околните. 

В групата преобладава висока проява по интегралните показатели самоуважение  и 

автосимпатия, и умерено проявени вътрешни противоречия. 

За понижаване на ситуативната тревожност при мъжете е необходимо да се работи за 

понижаване на  склонността към конфликтност и повишаване на самоуважението, а при жените 

– за понижаване на склонността към вътрешни противоречия и повишаване на самоценността. 

Личностната тревожност при мъжете ще се понижи ако се работи за понижаване на 

склонността към вътрешни противоречия и повишаване на саморъководството. При жените 

личностната тревожност ще се понижи ако се работи за повишаване на самоувереността и 

самоприемането, и понижаване на склонността към вътрешни противоречия. 

 

Заключение 

Повечето от изследваните студенти имат позитивно отношение към себе си, вярват в 

своите възможности, склонни са самостоятелно да проявяват самоконтрол, да полагат усилия 

при решаване на поставените задачи и да отговорят адекватно на очакванията, идващи от 

преподавателите, състудентите и университетската среда. Тяхната ситуативна и личностна 

тревожност са в границите на нормата, което подпомага готовността им за обучение в 

специфичните условия на университета. 

Получените регресионни модели показват как компонентите и факторите на 

самоотношението повлияват положително проявите на тревожност. Те са различни за двата 

пола и трябва да се вземат под внимание при работа със студентите, особено с тези с ниски и 

високи оценки по скалите ситуативна и личностна тревожност. 
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