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Статтю присвячено оприлюдненню результатів вивчення
психологічної детермінації образу держави у студентів. Описано
результати емпіричного дослідження впливу соціально-психологічної
адаптованості студентів на бачення держави (за параметрами
оцінки впорядкованості держави, почуття приналежності до держави,
бачення сенсу в існуванні держави).
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соціально-психологічна адаптованість, суб’єктивне благополуччя,
соціальна фрустрованість.
Постановка проблеми. Образ держави як один з найвагоміших
компонентів політичної свідомості суттєво визначає громадянську
позицію особистості, вияв якої не обмежується сферою політичної
взаємодії. Уявлення про державу стають вагомим “аргументом” в
індивідуальному виборі тієї чи іншої моделі поведінки в системі
відносин “особа – громадянське суспільство – держава”. Вивчення
особистісних характеристик, які сприяють позитивному образу
держави, необхідне для вибору державними інституціями оптимальної
стратегії цілеспрямованого соціалізуючого впливу на особистість.
Наприклад, для формування цілей виховного впливу на особистість,
який здійснюють заклади системи освіти як інститут опосередкованої
політичної соціалізації. Учені наголошують на важливості саме
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опосередкованої політичної соціалізації у формуванні політичного
суб’єкта [10]. Неполітичні за змістом установки, цінності як результат
опосередкованої політичної соціалізації є дієвим регулятором соціальної
активності особистості та фактором формування саме політичних
уявлень і орієнтацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Образ держави як
предмет наукового пізнання привернув увагу багатьох дослідників,
серед яких О. Горбатюк [2], О. Дроздов [3], А. Кіркін [4], І. Кисельов
[5], О. Мітіна [6], В. Петренко, Ф. Перж [9], А. Федякін [14],
Н. Хазратова [16], О. Шестопал [8]. Аналіз наявних підходів
уможливив визначити, що образ держави – це сукупність політичних
уявлень особи про державу як суспільно-політичний інститут (її
організаційну структуру, державну владу, закони тощо), своє місце як
громадянина у державі і взаємодію з державою та іншими
громадянами. Теоретичною основою дослідження стала концепція
глибинних конструктів образу держави Н.В. Хазратової. Авторка
виділила в образі держави такі глибинно-особистісні конструкти: “Я –
анти Я”, “Лад – Безлад”, “Сенс – Абсурд” [15, 99 – 140]. Крім того,
нею розкрита специфіка глибинних конструктів, які містять образ
держави, через їхню детермінованість особистісними потребами. На
думку Н.В. Хазратової, “перцептивні характеристики організації
фіксуються у ході її сприймання залежно від їх значущості в плані
задоволення означених соціально-психологічних потреб” [16, 5].
Наявна і перспективна задоволеність потреб – один з внутрішніх
показників соціально-психологічної адаптованості особистості поряд
з задовільним самопочуттям, психофізіологічним та емоційним
станом [12, 35]. На основі цього було висунуто припущення, що образ
держави залежить від соціально-психологічної адаптованості: що
вищий рівень соціально-психологічної адаптованості особистості, то
позитивнішими будуть її уявлення про державу. Особливий інтерес
для дослідження викликає молодь, яка навчається. Виявлені в цій
соціальній групі закономірності формування політичних уявлень
можуть бути практично застосовані освітніми закладами для
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формування конструктивної громадянської позиції молоді з
допомогою психолого-педагогічного інструментарію.
Мета статті – висвітлити результати емпіричного дослідження
впливу соціально-психологічної адаптованості студентів на їхні
уявлення про державу.
Політична соціалізація молоді в сучасній Україні відбувається
на тлі нового етапу становлення її державності. Ця обставина значно
впливає на потребу не тільки теоретичного, але й емпіричного
дослідження питань, що розкриють внутрішньо- та зовнішньодетерміновані уявлення молоді про державу, дадуть змогу виявити
особливості формування “образу держави”.
У зв’язку зі складністю досліджуваного феномену нами було
використано систему діагностичних процедур для розв’язання
дослідницьких завдань. Зокрема, щоб з’ясувати уявлення досліджуваних
про державу ми використали авторську анкету “Образ держави”, яка
складається зі закритих питань. Відповіді на запитання досліджуваним
пропонувалось давати, обираючи на біполярній шкалі (на полюсах
два протилежні варіанти відповіді) цифру від 0 до 10, яка найточніше
відображає їхні погляди. Анкета мала на меті виявити, чи студенти
відчувають особисту причетність до держави; чи вбачають сенс в
існуванні держави; як оцінюють впорядкованість держави. Для вивчення
рівня соціально-психологічної адаптованості студентів було обрано
такі внутрішні критерії: соціальна фрустрованість та суб’єктивне
благополуччя. Як зовнішні критерії соціально-психологічної
адаптованості було враховано факт, що усі досліджувані – студенти.
Це доводить адекватність їхньої провідної діяльності віку та здатність
розв’язувати навчальні задачі. Завданням нашого дослідження не
було вивчення зовнішніх показників адаптованості, тому тут йдеться
про вивчення Im-адаптованості – соціально-психологічної адаптованості
за внутрішніми критеріями [11, 77 – 81]. Рівень суб’єктивного
благополуччя досліджуваних вивчався за допомогою Шкали
суб’єктивного благополуччя (автори Дж. Мендельсон, А. ПерудіБаду, Ж. Чейче; адаптація М. Соколової) [13], а рівень соціальної
фрустрованості – за допомогою “Методики діагностики рівня
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соціальної фрустрованості Л. Вассермана” (модифікація В. Бойко)
[1]. Для підтвердження того, що задоволеність різними сферами
життя і емоційний комфорт – результат не лише дії соціального
середовища, але й внутрішніх особистісних здатностей студентів,
використано багаторівневий особистісний опитувальник “Адаптивність”
О. Маклакова і С. Чермяніна [7].
Дослідженням були охоплені 200 осіб – студентів Львівського
національного університету імені Івана Франка 1 – 5 років навчання
віком від 16 до 22 років. У групі досліджуваних 42 особи чоловічої
статі та 158 – жіночої. Серед досліджуваних студенти, які навчаються
на факультеті прикладної математики та інформатики, філософському,
біологічному факультетах і на факультеті журналістики. Емпіричний
матеріал опрацьовано з допомогою методів параметричної і
непараметричної статистики (розподіли балів за показниками образу
держави суттєво відрізнялись від нормального).
Насамперед нами було зафіксовано наявність зв’язків між
параметрами образу держави та особистісними характеристиками
студентів. Встановлено негативний зв’язок соціальної фрустрованості
студентів з такими уявленнями про державу: це впорядкована
структура, в якій діють чіткі правила (r= –0,24; р≤0,01), як соціальний
інститут вона сприяє розвитку суспільства та громадян (r= –0,32;
р≤0,01), викликає почуття захищеності (r= –0,37; р≤0,01) та особистої
причетності до розвитку України (r= –0,18; р≤0,05). Також негативно
студенти оцінюють умови, які створює держава для досягнення
життєвих цілей (r= –0,41; р≤0,01). Отже, що вищий рівень соціальної
фрустрованості, то менше студенти оцінюють державу як впорядковану
структуру, яка забезпечує суспільний й особистісний розвиток
людини.
Статистично значущим є зв’язок фрустрованості з уявленням
про Україну як невпорядковану (r=0,26; р≤0,01) і хаотичну (r=0,3;
р≤0,01) державу, в якій неможливо зрозуміти, що відбувається
(r=0,27; р≤0,01);
Нами виявлено прямий зв’язок між схильністю студентів
сприймати українську державу як інститут, який сприяє розвитку
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суспільства, та їхнім суб’єктивним благополуччям (r= –0,16; р≤0,05);
адаптивністю (r= –0,21; р≤0,01), зокрема, нервово-психічною стійкістю
(r= –0,19; р≤0,01) та комунікативним потенціалом (r= –0,16; р≤0,05)
(високі бали за показниками суб’єктивного благополуччя та
адаптивності свідчать про низький рівень вираженості ознак, тому
коефіцієнти кореляції від’ємні. Це стосується також подальшого
опису емпіричних результатів).
У групі досліджуваних спостерігається прямий зв’язок між
схильністю почуватися захищеним, живучи в Україні, та показниками
суб’єктивного благополуччя (r= –0,23; р≤0,01) і адаптивності (r= –
0,24; р≤0,01). Аналогічно, існують значущі прямі кореляції між
почуттям особистої причетності, здатності долучитись до розвитку
України і суб’єктивним благополуччям (r= –0,2; р≤0,01), адаптивністю
(r= –0,21; р≤0,01), зокрема, нервово-психічною стійкістю (r= –0,21;
р≤0,01) та комунікативним потенціалом (r= –0,26; р≤0,01).
Що нижче рівень суб’єктивного благополуччя (r=0,17; р≤0,05) і
здатності студентів до соціально-психологічної адаптації (r=0,24;
р≤0,01), то більше вони погоджуються з твердженням, що в Україні
хаос.
Також виявлено, що при низькому адаптаційному потенціалі у
студентів збільшується схильність вважати, що будь-яка держава
лише гальмує розвиток суспільства та кожної особи, накладаючи
зайві обмеження (r=0,19; р≤0,01); в Україні немає порядку, усюди
безлад (r=0,18; р≤0,05); функціонування будь-якої держави – надто
складний і громіздкий процес, щоб можна було щось у ньому
зрозуміти (r=0,23; р≤0,01).
Нами констатовано: що нижча у студентів соціально-психологічна
адаптивність, то більше вони декларують бажання виїхати за кордон
на постійне місце проживання (r=0,14; р≤0,05) та розуміюче
ставлення до тих, хто виїхав з України (r=0,15; р≤0,05).
За допомогою кластерного аналізу показників адаптивності,
спрямованості, соціальної фрустрованості і суб’єктивного благополуччя
виділено дві підгрупи досліджуваних – студенти з вищим (кластер 1 –
112 осіб) та нижчим рівнем соціально-психологічної адаптованості
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(кластер 2 – 88 осіб). За усіма вказаними психологічними
характеристика між двома підгрупами встановлено значущі відмінності
(таблиця 1).
Таблиця 1
Результати порівняння показників соціально-психологічної
адаптованості студентів двох кластерів за t-критерієм Стьюдента
Змінні
адаптивність (низька)
нервово-психічна нестійкість
комунікативний потенціал (низький)
моральна нормативність (низька)
соціальна фрустрованість
суб’єктивне неблагополуччя

Середні значення
кластер 1 кластер 2
52,5
76,9
30,4
48,5
12,8
17,5
9,3
11,0
1,3
1,8
3,6
6,3

t-знач.
-14,87
-14,19
-8,83
-3,51
-8,31
-17,80

Примітка: р ≤ 0,01
Відповіді студентів з різним рівнем соціально-психологічної
адаптованості на питання анкети про державу зіставлено за критерієм
Манна-Уітні. Виявлено, що студенти, які сформували кластер з
вищими показниками соціально-психологічної адаптованості, мають
більш позитивні уявлення про державу. Вони меншою мірою
декларують готовність виїхати до якоїсь із країн Заходу на постійне
місце проживання (Z=2,57; p=0,01).
Студенти з вищим рівнем соціально-психологічної адаптованості
(порівняно із тими, у кого нижчі показники суб’єктивних ознак
адаптованості) більше схиляються до думки, що Українська держава
сприяє розвитку суспільства та її громадян (Z=2,16; p=0,03). Вони
більш схильні вважати, що від них особисто залежить розвиток
України (Z=2,73; p=0,01), та почуватися захищеними, живучи в
Україні (Z=3,67; p=0,0002) (рис. 1).
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Рис. 1. Розподіли відповідей студентів двох підгруп на питання, чи
почуваються вони захищеними, живучи в Україні
Примітка: (1 бал – ні, абсолютно; 10 балів – так, цілком)

Натомість студенти з нижчими показниками соціальнопсихологічної адаптованості більшою мірою схиляються до думки,
що в Україні хаос (Z=2,27; p=0,02), і зрозуміти, що відбувається в
Українській державі, неможливо (Z=2,25; p=0,02).
Як видно з результатів дослідження, студентам, які вирізняються зпоміж інших вищим рівнем соціально-психологічної адаптованості,
притаманні позитивніші уявлення про державу. У них яскравіше
виражені почуття причетності до держави (відповідно до конструкту
“Я – анти Я”) та схильність вбачати в ній впорядковану систему
(конструкт “Лад – Безлад”). І навпаки, студенти, які продемонстрували
нижчий рівень соціально-психологічної адаптованості, схильні
протиставляти себе державі та сприймати її як хаотичну,
невпорядковану. Щодо конструкта “Сенс – Абсурд”, то встановлено
лише обернений зв’язок між адаптивним потенціалом студентів і
уявленням про те, що будь-яка держава гальмує розвиток суспільства.
Зв’язку між соціальною фрустрованістю, рівнем суб’єктивного
благополуччя та схильністю вбачати сенс в існуванні держави не
встановлено. Переважна більшість опитаних погодилися з думкою,
що держава, якою б вона не була, потрібна для організації суспільства
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(Ме=8, Мо=10, частота Мо=50), хоча 25% студентів оцінили свою
згоду з цією думкою в балах від 0 до 6 (за 10-бальною шкалою).
Варто зауважити, що між моральною нормативністю (показником
адаптаційного потенціалу) та суб’єктивним благополуччям і соціальною
фрустрованістю виявлено нелінійний зв’язок. Серед досліджуваних
студентів з допомогою кластерного аналізу було виділено три підгрупи:
1) перша підгрупа (59 осіб) – студенти з низьким рівнем
моральної нормативності (хсереднє=13,9), підвищеним емоційним
дискомфортом (хсереднє=5,9) і зниженим рівнем соціальної
фрустрованості (хсереднє=1,7);
2) друга підгрупа (93 особи) – студенти з середнім рівнем
моральної нормативності (хсереднє=9,2), помірним рівнем емоційного
комфорту (найвищим серед досліджуваних) (хсереднє=3,6) і дуже
низьким рівнем соціальної фрустрованості (хсереднє=1,2);
3) третя підгрупа (48 осіб) – студенти з середнім рівнем
моральної нормативності (хсереднє=6,9), підвищеним емоційним
дискомфортом (хсереднє=5,9) і зниженим рівнем соціальної
фрустрованості (хсереднє=1,9).
Найпозитивніший образ держави характерний для студентів, у
яких моральна нормативність поєднується з позитивним самопочуттям
та низькою фрустрованістю (Порівняння політичних уявлень підгруп
здійснено за критерієм Краскела-Уолліса). Студенти з найвищими
показниками моральної нормативності і соціальної фрустрованості, а
також підвищеним емоційним дискомфортом почуваються найменш
захищеними, живучи в Україні, а також найбільше схильні вважати,
що неможливо зрозуміти, що в державі відбувається. Це означає, що
студенти, у яких найяскравіше виражена моральна нормативність,
мають деякі труднощі в адаптації до соціального середовища. На
рівні міжособистісної взаємодії і на рівні діяльності інституцій (у
тому числі державних) часто доводиться спостерігати розбіжності
між декларованими нормами і реальними діями суб’єктів. Природно,
що особа, яка намагається максимально дотримуватися моральних
норм, почуватиметься до певної міри дезорієнтованою і фрустрованою в
системі таких неоднозначних взаємин.
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Висновки. Отже, емпірично доведено, що студенти, які більш
задоволені різними сферами життя та почуваються комфортніше (у
зв’язку з своїми адаптаційними здатностями), мають позитивніші
уявлення про державу, ніж їхні менш соціально адаптовані колеги. Це
дає підстави стверджувати, що для формування позитивного образу
держави та лояльного ставлення громадян до неї доцільно включати
до системи соціалізуючих освітніх впливів заходи, які сприяли б
розвитку адаптаційного потенціалу молоді (навичок емоційної
саморегуляції, комунікативних вмінь та вміння критично оцінювати
соціальні регулятори поведінки).
Подальші дослідження у цьому напрямі доцільно спрямувати
на вивчення ширшого спектру і внутрішніх, і зовнішніх показників
соціально-психологічної адаптованості для виділення детермінант
політичних уявлень особистості.
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Карковская Руслана. Влияние социально-психологической
адаптированости студентов на формирование образа государства.
Статья посвящена результатам изучения психологической детерминации
образа государства у студентов. Описаны результаты эмпирического
исследования влияния социально-психологической адаптированности
студентов на представления о государстве (по параметрам оценки
упорядоченности государства, чувства принадлежности к государству,
видения смысла в существовании государства).
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Karkovska Ruslana. The influence of social and psychological
adaptation of students on the image of the State. The article is dedicated
to the study of the psychological determination of the state’s image in the
students’ perception. The results of empirical research of the influence on
the students’ adaptation to their vision of the State (due to parameters of
assessment of state ordering, sense of belonging to the State, vision of
sense for State existence) are described.
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