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ЛОКУС КОНТРОЛЮ ЯК МЕХАНІЗМ САМОРЕГУЛЯЦІЇ

ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

У  роботі  викладено  результати  теоретико-емпіричного  дослідження

локус контролю як механізму розвитку саморегуляції підлітків. Проаналізовано

питання сутності локус контролю з точки зору теорії соціально-когнітивного

научіння. Визначено такі його центральні характеристики як: незалежність,

самостійність,  активність  особистості  в  досягненні  своїх  цілей,  почуття

власної  відповідальності  за  вчинки в  складних  та екстремальних ситуаціях.

Презентовано  опис  результатів  емпіричного  дослідження,  присвяченого

вивченню стану розвитку локус контролю підлітків. Визначено співвідношення

екстернального  та  інтернального  локусу  контролю  підлітків та  виділено

основні шкали дослідження.

Ключові слова: саморегуляція, розвиток, теорія соціально- когнітивного

научіння, локус контролю, підлітковий вік, особистість.

Tetiana Kyrychenko. Locus  control  as a mechanism  of  adolescents’

behavioural self-regulation

The article shows the results of the theoretical and empirical research of locus

control  as  a  mechanism for  the  development  of  adolescents’ self-regulation.  The

essence of the locus control was analyzed from the point of view of the theory of

social  and  cognitive  learning.  The  following  central  characteristics  of  it  were
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defined: independence, autonomy, activity of the individual in achieving their goals,

a sense of their own responsibility for actions in difficult and extreme situations. The

article presents the description of the results of the empirical research devoted to the

study of adolescents the state of locus control development. The correlation between

the external and internal locus control of the adolescents’ under investigation was

determined and the main research scales were identified. The study highlights the key

perspective directions of the research of adolescents’ personality locus control.

Key words: self-regulation,  development,  the theory of  social  and cognitive

learning, locus control, adolescense, personality.

Сучaсне суспільне життя стaвить  на  одне з  перших місць необхідність

бути  зрілою,  сaмодостатньою,  зреалізованою  особистістю.  Сaме  від  рівня

досконалості  розвитку  механізмів  саморегуляції  і  зaлежить  успішність,

надійність,  продуктивність,  кінцевий  результaт  будь-якої  діяльності.  В

особливостях саморегуляції, у її рівнях та мехaнізмах відображаються тенденції

активності  особистості,  зв'язок  з  навколишнім  середовищем  та  предметним

світом. 

Cоцiокультурнi трансформацiї,  що  xapaктеризують  cучaсний  eтaп

poзвитку  cуcпiльствa,  пpизвeли  дo пepeбудoви  мeхaнiзмiв  передачі  досвіду

минулого  покоління  cучасному.  Cоціальний  запит  передбачає  розвиток

особистості, здатної до гнучкості поведінкових стратегій, прийняття рішень в

умовах  невизначеності  та  ризику. Внаслідок  таких  змін  молодь  змушена

самостійно  здійснювати  пошук  засобів  самоствердження  для  входження  в

соціальний  простір.  У  таких  умовах  підростаюча  особистість  починає

нівелювати культурні та ціннісні орієнтири, що негативно впливає на вибір нею

засобів самоствердження. Тому сьогодні надважливими для нашої освіти стали

ідеї  особистісно  орієнтованого  виховання,  оскільки  воно  виходить  із

самоцінності  особистості,  її  моральності  та  духовності.  Цей  підхід  до

виховання та особистісного зростання дитини пропагується І. Д. Бехом. Метою

його є творення неповторної особистості як автора вільної і відповідальної дії.



Сутність такої особистості визначають морально-духовні цінності, котрі здатні

актуалізувати її вільні вчинки. Це означає набуття людиною таких моральних

якостей, за допомогою яких долаються її егоцентричні бажання й потреби та

наповненні прагматизмом життєві ситуації (Бех, 2003).

Соціальні  зміни  зумовлюють  перегляд  підростаючою  особистістю

базових життєвих цінностей. Це призводить до критичного осмислення досвіду

попередніх поколінь, спричиняє переоцінку загальнолюдських та особистісних

цінностей,  уявлення  про  своє  майбутнє  та  майбутнє  суспільства.  Адже

осмислення  власних  дій  стає  початком  cвободи  й  відповідальності.

Культивування  вільних  та  відповідальних  вчинків  підлітків  повинно

пронизувати весь навчально-виховний процес у закладах освіти. 

Особливо  складною  саморегуляція  поведінки  виявляється  у  період

дорослішання.  Саме  підлітки  вирізняються  неадекватними  психогенними

реакціями, дезадаптивними вчинками, нескоординованими формами поведінки,

що визначає необхідність вивчення феномену саморегулювання в перехідному

віці. Разом з тим у підлітків спостерігається становлення ціннісних орієнтацій,

естетичних смаків та моральних переконань, на основі яких вони починають

управляти своєю поведінкою.

Сaморегуляція  є  новим напрямом у психології  й  має  відносно  коротку

історію вивчення.  У прикладному  aспекті  розвиток  означеної  проблеми став

можливим  лише  нa певному  етапі  становлення  психології  як  науки.  Тому

спеціальні  дослідження  саморегуляції  розпочалися  в  другій  половині  80-х  і

більш активно – в 90-х рр. ХХ століття. В. О. Іванніков зазначає, що таке доволі

пізнє  розгортання  проблематики  саморегуляції  особистості  детерміноване  її

нерозривним поєднанням з проблемою волі, котра впродовж багатьох років не

посідала  належного  місця  в  понятійній  системі  психологічної  науки

(Иванников, 2010).

Якщо вести мову про визначення поняття саморегуляції в психології, то

слід  констатувати  наявність  великої  кількості  його  тлумачень.  Адже  в

особливостях саморегуляції відображаються тенденції активності особистості,



її  зв'язок  з  навколишнім  середовищем  та  предметним  світом. Принцип

активності  особистості  закладений  уже  в  самому  розумінні  поняття

«саморегуляція»  –  це  системно-організований  процес  ініціації,  побудови,

підтримання  і  керування  довільною  активністю  особистості,  пов'язаної  із

досягненням  нею  власних  цілей  (Конопкин,  1980: 101). О. К. Осницький

зауважує, що саморегуляція входить в структуру самосвідомості і проявляється

як система психічного самовпливу з метою свідомого керування особистістю

своїми  психічними  станами  відповідно  до  вимог  ситуації  та  доцільності

(Осницкий,  2007).  В. І. Моросанова  визначає  зміст  саморегуляції  як

метапроцеси,  які  забезпечують самоорганізацію психічної  активності  людини

як суб’єкта дій (Моросанова, 2011: 133). 

Саморегуляція слугує розкриттю людиною власних можливостей, корегує

відповідно  до  поставлених  цілей  психофізіологічні  функції  її  організму,

впорядковує можливості  особистості  діяти адекватно до вимог діяльності  чи

ситуації.  Крім  того,  особистість  у  період  підлітковості  є  сензитивною щодо

розвитку в неї психологічних механізмів саморегуляції  поведінки, у зв'язку з

чим акцент у вихованні підлітків треба ставити на особливостях формування

даних механізмів. 

Саморегуляція  поведінки  підлітків  є  структурним  утворенням

особистості, яке являє собою єдність цілеспрямованих дій, що виявляються в

прийнятті довільних рішень, доборі та оцінці засобів реалізації задуманого, в

самоаналізі вчинків, у визначенні позиції щодо подій та ситуації, в цілісному

ставленні індивіда до самого себе. При цьому найвищим показником розвитку

даного  феномена  вважається  процес  оволодіння  навичками  і  звичками

моральної поведінки. Внутрішню сутність саморегуляції поведінки особистості

становить  сукупність  психологічних  механізмів.  Останні  визначаються  як

динамічна  сторона  взаємодій  індивіда  і  є  структурними  компонентами

саморегуляції  поведінки  особистості.  Вони  спрямовують  рух  психічної

активності  індивіда  на  узгодження  результатів  взаємодії  зі  світом  і  самим

собою.



Л. І. Анциферова  підкреслює  важливість  вивчення  психологічних

механізмів,  які  забезпечують  розвиток  особистості.  Вона  зазначає,  що

психологічні  механізми  можна  уявити  собі  як  закріплені  в  особистості

функціональні  способи  її  перетворень,  у  результаті  яких  з`являються  різні

новоутворення,  підвищується  або  знижується  рівень  організованості

особистісної системи, змінюється режим її функціонування. Автор висловлює

думку, згідно з якою психологічні механізми містять у своєму змісті різні форми

існування особистості в часі, тобто вони визначають динаміку психічного життя

людини (Анциферова, 1990).

На  думку  Е. Налчаджяна,  психологічні  механізми  слід  розглядати  як

структуру певним чином пов’язаних психічних дій, дослідження яких приведе

до відповідного результату. Вчений підкреслює, що це є «більш або менш стійка

система психічних дій» (Налчаджян, 1996).

В. К. Вілюнас відмічає, що розгляд питання про психологічні механізми

передбачає врахування таких моментів, як взаємодія регулятивних процесів та

відповідальність цих механізмів за  зв`язок і  зміну окремих ланок поведінки.

Цікавою  є  думка  В. К. Вілюнаса  про  те,  що  через  взаємозв’язок  аспекту

еволюційного  розвитку  і  функціонального  виявлення  механізмів  мотивації

неможливо чітко розрізняти в складній внутрішньосубпідрядній системі окремі

їх структурні одиниці: потреби, мотиви, прагнення тощо. Вчений вважає,  що

енергія,  якщо вона не  сліпа,  повинна чимось розподілятися.  Цей процес,  як

правило,  є  наслідком  деяких  структурних  утворень.  Тобто,  мотиваційна

динаміка ґрунтується на механізмах, що її здійснюють та наповнюють тим або

іншим предметним  змістом,  але  до  нього  не  зводяться.  Втім  один  і  той  же

феномен залежно від контексту обговорення може бути охарактеризований і як

процес,  і  як  механізм.  Так,  наприклад,  «фрейдівське»  витіснення  є

процесуальним  феноменом,  але  цілком  правомірно  припустити,  що  існує

спеціальний механізм, який його здійснює. Він не залежить від того, що саме

підлягає витісненню (Вилюнас, 1990).



О. С. Доценко  психологічні  механізми  розуміє  як  внутрішні  психічні

процеси, що включають образнометафоричні описи та наукові уявлення про цей

феномен, які забезпечують ефективність діяльності (Доценко, 1996).

Функціональними  способами  динаміки  життя  людини  Н. І.  Пов’якель

називає  механізми  саморегуляції.  Вони  починають  функціонувати  в  процесі

вирішення  завдань  і  є  спрямованими  на  співорганізацію  всіх  необхідних

складових  поведінки  й  діяльності  особистості (Пов’якель,2008).

М. Й. Боришевський  вважає,  що  механізми  цього  процесу  знаходяться  в

безпосередньому  взаємозв'язку  із  сферою  самосвідомості  особистості  і

представлені  різними  структурними  компонентами,  які  у  своїй  інтегрованій

формі виступають у вигляді «Образу-Я» (Боришевський, 1996).

Отже, вичленування в саморегуляції поведінки психологічних механізмів

дає  можливість  розглядати  індивіда,  як  такого  що  активно  змінює  власну

поведінку, ставлення до себе і до довкілля. Особистість як система може бути

діяльною, розвиватися, в ній злагоджено взаємодіютьрізні підсистеми, а, отже, й

функціонують психологічні механізми. Вони становлять підсистему свідомості

або  органічно  пов’язані  з  нею.  До  таких  утворень  належать:  світогляд,

переконання, ідеали, ціннісні орієнтації,  соціальні потреби, мотиви, інтереси,

прагнення,  почуття,  воля.  Кожне  з  цих  утворень  виконує  властиву  йому

функцію  лише  за  умови,  що  особистість  усвідомлює  себе  носієм,  тобто

суб’єктом того чи іншого утворення (Кириченко, 2016). 

Людина як суб’єкт власної діяльності спрямовує свою активність не лише

на світ речей та інших людей, а й насамперед, на себе. Іншими словами, суб’єкт

діяльності у своїй розвиненій формі здатний належним чином усвідомлювати

сутність власних психічних якостей та свідомо ставити перед собою мету, що

сприяє  здійсненню  розвитку  психічних  особливостей.  За  умов  нормального

розвитку, людина є суб’єктом не лише діяльності, а й психічної активності, яка

усвідомлює  себе  носієм  і  творцем  власної  психіки  з  її  індивідуально

неповторними  особливостями.  Рівень  суб’єктності  зростає  завдяки

саморегуляції  поведінки  особистості.  Бути  суб’єктом  при  саморегуляції



поведінки  означає  надавати  особистісного  смислу  загальнолюдським  та

конкретно індивідуальним цінностям, певним обов’язком та завданням. Вищим

рівнем цього процесу є прояви у сфері складної системи власних спонукань.

Для особистості реально існує не тільки «Я хочу», «Я бажаю», а також «Мені

потрібно»,  «У  мене  є  певний  обов’язок».  Індивіду  доводиться  поєднувати

свободу з відповідальністю дій та вчинків. Виходячи з вищесказаного, можна

зазначити,  що  аналіз  механізмів  саморегуляції  поведінки  особистості

передбачає  діалектичне  поєднання  гносеологічного,  аксеологічного  та

онтологічного підходів.

Залежно від того, який функціональний компонент набуває пріоритетного

розвитку  і  займає  провідне  місце  в  структурі  особистості,  визначається  тип

суб’єкта.  Наприклад,  такий,  що  легко  може  ставити  перед  собою  мету,  але

виявляє неспроможність у виборі необхідних засобів її досягнення. Інший може

відзначатися високою виконавчою майстерністю, але тільки за умови, що йому

хтось вкаже мету, спрямує діяльність та визначить засоби її реалізації. Нерідко

зустрічається  тип  людини,  якому  найбільше  вдається  функція  оцінювання

результатів діяльності іншого, проте, сам він, здебільшого, не прагне виступати

в ролі її виконавця. Якщо особистість не лише відчуває труднощі у виборі мети

чи  інших  компонентів  діяльності,  але  й  прагне  уникнути  цих  труднощів  та

відповідальності такого вибору, то можна говорити про порушення в розвитку

механізмів саморегуляції поведінки.

Таким чином,  внутрішню сутність  саморегуляції  поведінки особистості

становить  сукупність  психологічних  механізмів.  Вони  спрямовують  рух

психічної активності індивіда на узгодження результатів взаємодії зі світом і з

самим собою.  Виникнення  і  формування  регулятивних  механізмів  поведінки

суб’єкта  пов’язане  з  його  здатністю  розмежовувати  в  часі  спонукально-

операційну  і  виконавчу  частини  поведінкового  акту.  Психологічні  механізми

саморегуляції  поведінки  особистості  складають  інтегративну  сукупність

психічних властивостей, що визначають рух до регуляції дій, вчинків, поведінки

і ґрунтуються на зразках, еталонах, цінностях індивідуального та суспільного



характеру.  Важливе  значення  для  функціонування  таких  механізмів  мають

моральні аспекти самосвідомості особистості, через призму яких вона сприймає

повсякденність, себе та інших людей у просторі буття (Кириченко, 2016).

Отже,  вичленування  в  дослідженнях  саморегуляції  поведінки

психологічних механізмів дає можливість розглядати особистість, яка активно

змінює власну поведінку, ставлення до себе і до довкілля. Слід також зазначити,

що  важливу  роль  у  розвитку  саморегуляції  поведінки  підлітків  відіграють

вольові якості. Воля в системі саморегуляції поведінки виступає як основний

елемент  всіх  механізмів  саморегуляції  поведінки  підлітків,  яким

опосередковується свідомість, що дає змогу приймати рішення і приводити їх

до здійснення. Адже мало усвідомити і вибрати ту чи іншу мету, її ще треба й

реалізувати. А для цього необхідно володіти певною внутрішньою активністю,

прагненням  до  досягнення  вибраної  мети.  Важливо  вміти  підкоряти  своєму

раціональному вибору емоції, почуття.

Саморегуляція  поведінки  підлітка  в  нашому  дослідженні  виступала  як

сукупність зовнішніх та внутрішніх соціально-психологічних, мотиваційних та

вольових  виявів  самосвідомості  підлітка.  Саморегуляція  підлітка  є  цілісним

особистісним  утворенням,  інтегруючим  у  собі  психологічні  механізми

поведінки, які виявляються в здатності визначати ціннісні орієнтації, здібності,

домагатися  мети  адекватно  внутрішнім  потенціалам,  можливості

самоконтролю, прагненні до успіху,  потребі просоціального самоствердження

та  визнання. Оскільки  центральним  психічним  новоутворенням  підліткового

віку є почуття дорослості, як самоствердження себе в новій внутрішній позиції,

то таке самоставлення завжди сприяє розвитку самосвідомості, усвідомленню

свого «Я», виникненню зацікавленості як до власного суб'єктивного, так і  до

об'єктивного світу.

Глибинним,  стійким  механізмом  системи  саморегуляції  особистості  є

локус  контролю,  що  безпосередньо  впливає  на  конструктивність  соціальної

поведінки.  Концепція про локус контролю базується на тій ідеї, що в процесі

його  формування  як  свідомого  механізму  управління  власною  поведінкою,



спостерігається  перехід  зовнішнього  (соціального)  контролю  у  внутрішній

(індивідуальний).

Термін «локус контролю» вживається в декількох значеннях. Психологи в

цьому  понятті  розуміють:  стійку  стратегію  індивідуальної  поведінки  (Rotter,

1966,  1979;  Реан,  1998);  інтегральну  характеристику  самосвідомості

(Муздыбаев, 1983; Столин, 1983); своєрідну свідому діяльність, яка спрямована

на саморегуляцію поведінки (Савчин, 1996; Ксенофонтова, 1999). Таким чином,

враховуючи  внутрішній  зв'язок  локусу  контролю  з  регулятивними

можливостями особистості, можна стверджувати особливу роль функції локусу

контролю в системі саморегуляції поведінки підлітків.

Серед  наукових  праць,  які  відображають  концептуальні  підходи  до

розуміння  проблеми  саморегуляції,  особливу  увагу  хочемо  звернути  на

концепцію локус контролю Дж. Роттера (Rotter 1966; 1975).  Теорія  cоціально-

когнітивного  научіння  Дж.  Роттерa побудовaнa нa твердженні,  що  cаме

когнітивні  фaктори  cприяють  формуванню  реaкції  людини  нa впливи

оточуючого  cередовища.  Cтратегія  поведінки  людини,  згідно  цього  підходу,

зумовленa її  знаннями,  минулою  історією  тa очікуваннями.  Однaк

нaйефективнішим  засобом  до  передбачення  людcької  діяльності  є  взаємини

людини  зі  значущим для  неї  оточуючим середовищем. Оcновним зaвдaнням

згідно цієї теорії поcтaє прогноз цілеcпрямовaної поведінки людини в умовах

склaдних,  нестaндартних,  критичних  ситуацій.  Дж.  Роттер  зазначає,  що

пояснювaти  поведінку  людини  нaйбільш  доречно  з  огляду  нa її  очікувaння,

тільки конкретні дії нaблизять індивіда до досягнення обрaної цілі (Rotter, 1966:

12–14). 

Для  опису  узагальнених  очікувань  людини  стосовно  того,  в  якій  мірі

підкріплення  залежать  від  її  власної  поведінки,  а  в  якій  контролюються

зовнішніми силами, вчений вводить термін «локус контроль». Він може бути

інтернальним  та  екстернальним.  Окреслені  джерела  контролю  детермінують

відмінності  впливів  на  поведінку.  Люди  з  екстернальним  локусом  контролю

розглядають  свої  успіхи  і  невдачі  як  такі,  що  регулюються  зовнішніми



чинниками (доля, везіння, щасливий випадок, непередбачувані сили, оточення),

натомість  суб’єкти з  інтернальним локусом контролю вірять,  що самі  здатні

власними вчинками визначати успіхи і невдачі. Відтак, для людей із зовнішнім

локусом контролю їх  власні  здібності  чи  дії  не  мають  особливого  значення,

внаслідок  чого  вони  прикладають  мінімальні  зусилля  або  взагалі  не

намагаються  змінити  ситуацію.  В  той  час  як  люди  із  внутрішнім  локусом

контролю приймають на себе відповідальність за своє життя (Rotter, 1975).

А.А. Реан  визначає  локус  контролю як  інтегративну  рису  індивіда,  що

пов'язує  між  собою  почуття  відповідальності,  усвідомлення  сенсу  життя,

готовності  до  активної  діяльності,  а  також  переживання,  пов'язані  з  Я-

концепцією.  Це  є  якість,  що  характеризує  схильність  людини  приписувати

відповідальність  за  результати  своїх  дій  зовнішнім  силам  і  обставинам  або,

навпаки, власним зусиллям та здібностям. Люди, які пояснюють причини своїх

дій та поведінки внутрішніми факторами (здібності, характер, внутрішній стан),

мають тенденцію до внутрішньої  (інтернальної)  локалізації  контролю. Люди,

які  схильні приписувати причини своєї  поведінки зовнішнім факторам (доля,

обставини,  природні  перешкоди),  мають  тенденцію  до  зовнішньої

(екстернальної) локалізації контролю (Реан, 1998).

Від міри вираження інтернального або екстернального локусу контролю

значною мірою залежить як світосприймання особистості, так і її активність. Це

виявляється на  всіх  рівнях людського буття.  За даними К.  Муздибаєва  існує

прямий  зв’язок  між  інтернальністю  і  наявністю  сенсу  в  житті:  чим  більше

суб’єкт вірить, що все в житті залежить від його власних зусиль і здібностей,

тим більше він бачить в житті сенсу і цілей. Люди з високою інтернальністю

вважають, що більшість важливих ситуацій в їхньому житті були наслідком їх

власних  дій,  що  вони  можуть  ними  управляти;  вони  відчувають  свою

відповідальність  за  ці  події  і  за  те,  як  складається  їх  життя  в  цілому.  В

інтерналів,  порівняно  з  екстерналами,  часовий  простір  більш  насичений

позитивними  подіями.  Тому  життя  інтерналів  уявляється  наповненим

прагненнями,  цілями.  Така  віра  в  себе,  в  життя  спонукає  їх  до  більшої



пізнавальної,  трудової  та  соціальної  активності.  Життєві  успіхи  інтерналів

значно  перевищують  успіхи  екстерналів.  Внутрішній  локус  контролю  є

соціально схвальною цінністю. Інтернали частіше досягають успіхів у творчій

та  професійній  діяльності,  менш  тривожні  та  агресивні,  здатні  стійкіше

захищати  свої  принципи,  ніж  екстернали.  Інтернали  менш  підозріливі  у

стосунках, частіше викликають довіру, досягаючи своїх цілей. Люди, які мають

внутрішній локус контролю більш впевнені  в  собі,  наполегливі  у  досягненні

поставленої мети, здатні до самоаналізу, врівноважені, товариські і незалежні, у

них домінує мотив досягнення успіху (Муздыбаев, 1983). 

Крім  того,  особистість  з  інтернальним локусом контролю має  менший

ступінь  ризику  стосовно  виникнення  внутрішньоособистісних  конфліктів,  а

головне  здатна  запобігати  міжособистісним  конфліктам.  Дослідження,  які

пов’язують інтернальність /  екстернальність з  міжособистісними стосунками,

свідчать,  що  інтернали  менш схильні  до  конфліктів.  Вони  більш популярні,

послідовні, проявляють більшу терплячість, комунікабельні та доброзичливі. Їм

притаманна  емоційна  стабільність,  рішучість,  самоконтроль  і  стриманість.

Дослідження  самооцінок  людей  з  різними  типами  суб’єктивного  контролю

показують, що люди з інтернальним локусом контролю вважають себе добрими,

незалежними,  рішучими,  справедливими,  здібними,  дружелюбними,  чесними,

самостійними.  Інтернали,  на  відміну  від  екстерналів,  більш  продуктивно

працюють не в команді, а на самоті. Вони більш активні у пошуку інформації,

більш обізнані у ситуації,  проявляють більше ініціативи, більш принципові у

міжособистісних  стосунках,  не  бояться  ризикувати.  Інтернали  сильніше

реагують  на  втрату  особистої  свободи  (наприклад,  при  ув’язненні),  більш

відповідально ставляться  до  власного  здоров’я.  Інтернали менше піддаються

дистресу  в  екстремальних  умовах  при  здійсненні  соціального  тиску,  ніж

екстернали.  Адаптивна  роль  інтернальності  підтверджується  даними

досліджень осіб, хворих на невроз, що свідчать про характерні для них низькі

вихідні  показники  інтернальності  і  підвищення  її  в  процесі

психотерапевтичного впливу (Бажин, Голынкина, Эткинд, 1984).



У дослідженнях  О. Г. Ксенофонтової  доведено,  що  інтернали

відрізняються  високим  рівнем  розвитку  саморегуляції.  Наявність  цієї

особливості  дозволяє  цій категорії  людей  контролювати  негативні  емоції,

імпульсивні  дії  та  блокувати  дезінтегруючі  впливи  на  власну  свідомість.

Кардинальною  особистісною  рисою  інтерналів,  яка  має  велике  соціальне

значення,  є  почуття  відповідальності  за  свої  вчинки  і  дії  інших  людей.  На

відміну від них, екстернали не вважають себе відповідальними навіть за свої дії,

які вони інтерпретують як нав'язані ззовні. Головна характеристика екстерналів

–  це заперечення власної відповідальності,  яка є загальним знаменником всіх

зовнішніх  атрибуцій. За  О. Г. Ксенофонтовою,  для  екстерналів  характерний

низький рівень саморегуляції (Ксенофонтова, 1999).

З  метою  діагностики  у  підлітків однієї  із  найважливіших  соціально-

психологічних  характеристик  особистості  як:  незалежність,  самостійність,

активність  особистості  в  досягненні  своїх  цілей,  розвитку  почуття  власної

відповідальності  за  вчинки  в  складних  та  екстремальних  ситуаціях,  що

відбуваються з нею, використовувалась методика  «Локус контролю» створена

Дж. Роттером та модифікована О. Г. Ксенофонтовою, яка доповнила її новими

шкалами й апробувала в лонгітюдному дослідженні для виявлення валідності та

надійності.  Даний запитальник складається із 40 стверджень і включає в себе

відповідні шкали. Враховуючи мету нашого дослідження, ми обрали наступні:

- інтернальність у сфері досягнень (Ід);

- інтернальність у сфері невдач (Ін).

Зупинимося  коротко  на  визначенні  робочих  понять  і  деяких  важливих

моментів поставленої проблеми. Вслід за Дж. Роттером, (J. Rotter) ми будемо

говорити  про  два  типи  локус  контролю:  інтернальний  і  екстернальний.  У

багатьох  дослідженнях  встановлено,  що  інтернали  більш  впевнені  в  собі,

спокійні, популярні. Так, в експериментальному дослідженні було встановлено,

що підлітки з внутрішнім локус контролем позитивно ставляться до оточуючих

(вчителів, однолітків). Чим більше суб'єкт вірить, що все в житті залежить від

його власних зусиль і здібностей, тим більше він знаходить у житті смислу і



цілей.  Екстерналів  вирізняє  підвищена  тривожність,  занепокоєність,  менша

терпимість  до  інших  і  підвищена  агресивність,  конформність,  менша

популярність.  Все  це,  звичайно,  природним  чином  пов'язане  з  їх  позицією

залежності  від  зовнішніх  обставин  і  нездатності  керувати  своїми  справами.

Разом з тим, говорячи про локус контролю, ми хочемо підкреслити, що наведені

приклади не є абсолютними. Завжди можливі індивідуальні варіанти. І тому ми

погоджуємося  з  К. Муздибаєвим  (Муздыбаев,  1983),  що  важливо  не  просто

виявляти  властивості,  які  притаманні  екстернальності  чи  інтернальності,  а

розглядати  їх  з  урахуванням  життєдіяльності  індивіда.  Тому,  нам  здається,

доцільним ставити проблему особливостей прояву локусу контролю в різних

життєвих  ситуаціях.  У  концепції  Дж.  Роттера  локус  контролю  вважається

універсальним по відношенню до будь-яких типів ситуацій.  Дане положення

має  і  емпіричне  підтвердження.  У  зв'язку  з  цим  в  тестах,  спрямованих  на

діагностику  локусу  контролю,  О. Г. Ксенофонтова пропонує  виділяти  різні

субшкали.  Ми  вважаємо,  що  локус  контролю  виступає  загальною

інтегративною характеристикою особистості, а тому виділення різних субшкал

є доцільним. На наш погляд, найбільше значення має виділення двох субшкал:

інтернальність  у  сфері  досягнень  (Ід)  та  інтернальність  у  сфері  невдач  (Ін).

Виділення  саме  цих  шкал  у  вивченні  локус  контролю  як  механізму

саморегуляції поведінки підлітків є досить обґрунтованим як емпірично, так і

теоретично.

При проведенні діагностики локус контролю ми також виходили з того,

що  частина  досліджуваних  не  може  бути  віднесена  явно  до  інтерналів  чи

екстерналів  (їх  ми  умовно  назвали  «невизначений  тип»),  хоча  про  чітку

тенденцію щодо конкретизації локусу контролю, звичайно, можна говорити. До

числа  таких  респондентів  ми  віднесли тих,  хто  за  кількістю набраних балів

попадав  у  проміжне  положення:  крайня  права  межа  по  екстернальності  й

крайня ліва межа по інтернальності (табл. 1).



Таблиця 1

Кількісні показники локус контролю підлітків

Локалізація
контролю

Абс. %

Інтернали 47 22,8
Невизначений тип 23 11,2
Екстернали 136 66

Як видно із таблиці, більшість підлітків (66%) відносяться до екстерналів.

І  лише  22,8%  із  них  мають  внутрішній  (інфернальний)  локус  контролю.

Перевага  екстерналів  над  інтерналами  є  невипадковою,  а  характерною  для

сучасних підлітків.  Адже зовнішній локус контролю,  по суті,  означає  зняття

суб'єктом відповідальності за все, що відбувається з ним, з самого себе, і вона

перекладається на об'єктивне: на інших людей, випадок, обставини тощо.

Зрозуміло, що в різних умовах така ситуація допоможе зберегти підлітку

самоповагу в умовах негативних оцінок діяльності  і  поведінки особистості  з

боку оточуючих. Таким чином, екстернальність відіграє в даному випадку роль

захисного  механізму,  який  знімає  відповідальність  з  особистості  за  невдачі,

дозволяє  адаптуватися  до  постійних  зовнішніх  негативних  оцінок  і  зберегти

самоповагу.  Перевага  екстернальності  над  інтернальністю  фіксується  і  по

субшкалах. 

Наші дослідження свідчать, що підлітки з високим та частково з середнім

рівнем досягнень мають високий рівень саморегуляції поведінки. При вільному

виборі завдань обирають ті, які вимагають ініціативи, творчості та «змагання» зі

своїм  попереднім  досягненням.  Таких  підлітків  вирізняє  реалістичність  у

постановці  й  виборі  цілей,  що  дозволяє  цим  дітям  мати  більше  шансів

задовольнити потребу в досягненні поставлених цілей. 

Отже,  результати  експериментальних  даних  вказують,  що  в  підлітків

існують  два  різних  мотиви:  мотив  досягнення  успіху  та  мотив  уникнення

невдач. Констатовано, що серед мотиваційних факторів, саме ці мотиви вагомо



впливають на саморегуляцію поведінки підлітків. Тому за допомогою методики

виміру мотивації досягнення успіхів та уникнення невдач ми визначили, в якій

мірі  в  підлітків  розвинена  потреба  (бажання,  прагнення,  які  виступають  як

особливості  характеру)  досягати  успіхів  та  уникати  невдачі  в  різноманітних

життєвих  ситуаціях.  Змістовний  аналіз  відповідей  підлітків  дає  можливість

об’єднати останніх у три групи.

Група  А –  включає  в  себе  підлітків  з  явно  вираженим прагненням  до

досягнення успіху.

Група Б – підлітки, зайняті  певною діяльністю, але до успіху в ній не

прагнуть.

Група В – підлітки з вираженою установкою до уникнення невдач.

Дані дослідження за методикою виміру мотивації досягнення успіхів та

уникнення невдач розміщені у таблиці 2.

Таблиця 2

Кількісні показники рівня розвитку мотивації успіху та уникнення

невдач підлітків

Рівень
мотивації

Абс. %

А 1 67 32,6
Б 2 54 26,2
В 3 85 41,2

За нашими дослідженнями, група А складає 32,6% підлітків. При цьому

ми зробили висновок, що в цих підлітків мотив досягнення успіхів домінує над

мотивом  уникнення  невдач.  Підлітки  цієї  групи  ставлять  перед  собою  в

життєдіяльності певну позитивну ціль, досягнення якої однозначно може бути

розцінено  і  ними,  і  оточуючими  як  успіх.  У  них  відмічається  прагнення

обов'язково  домогтися  тільки  успіху  в  тій  справі,  що  вони  розпочали.  При

цьому  їх  характеризує  мобілізація  всіх  внутрішніх  ресурсів  на  досягнення

поставленої  мети.  Ці  підлітки  шукають  частіше  таку  діяльність,  в  якій

необхідно активно діяти, вибирають дії та засоби їх реалізації, які спрямовують



на  досягнення  поставленої  мети.  Вони розраховують  отримати  схвалення  за

свою  активність,  а  пов’язані  з  цим  дії  викликають  у  них  позитивні  емоції.

Прагнуть  до  достовірної  інформації  про  результати  власної  зовнішньої

активності. Підлітки правильно оцінюють свої можливості, віддаючи перевагу

завданням середнього та інколи підвищеного ступеня складності, оскільки при

їх  розв'язанні  найкращим  чином  виявляються  в  них  загальні  здібності  та

організованість,  наполегливість,  старанність.  Свій  успіх  пояснюють

внутрішньо-особистісними можливостями – здібностями чи старанністю. У разі

невдачі  підвищується зацікавленість  у  вирішенні  завдання та  вмотивованість

актів поведінки.

До групи Б увійшло 26,2% підлітків. Підлітки цієї групи орієнтуються в

життєдіяльності  на  певну  мету,  але  пасивні  до  шляхів  її  досягнення  і  тому

вибирають найпростіші з них. Прагнуть отримати достовірну інформацію про

результати власної зовнішньої активності. Здатні мобілізуватися на подолання

труднощів при досягненні мети в окремих випадках, особливо значущої для них

ситуації.  Рівень  активізації  при  виконанні  обраних  справ  помірний,  завжди

чекають стимулюючих заохочень зі сторони. При цьому розраховують отримати

схвалення  до  дії  і  засоби  їх  досягнення.  Відсутність  підтримки  спричиняє

тенденцію передбачати невдачу, уявлення про яку викликає тривогу. В цілому

акти  поведінки,  зовнішньої  активності  часто  мотивуються  спонтанно,  тобто

можуть  залежати  від  тривожності.  Ці  підлітки  занижено  оцінюють  свої

можливості,  тому віддають  перевагу  завданням середнього  рівня  складності,

оскільки  при  їх  розв'язанні  ймовірніше  досягнення  ними  успіху.  Не  завжди

впевнені  в  тому,  що  успіх  залежить  від  власних  здібностей,  наполегливості,

впевненості  у  собі,  у  свої  сили.  На їх думку,  успіх залежить від удачі,  долі,

підтримки близьких  людей.  Тому,  в  разі  невдачі,  зацікавленість  у  вирішенні

завдань  знижується,  і  кращих  результатів  вони  досягають  тільки  після

попереднього успіху.

Група  В  включає  в  себе  41,2%  досліджених.  У  цієї  групи  –  мотив

уникнення невдач домінує над мотивом досягнення успіхів.



У підлітків групи В явно виражена мета діяльності, яка спрямована не на

те, щоб  досягати успіху, а на те, щоб уникнути невдачі. Всі їх думки та дії, в

першу чергу, підпорядковані саме цій меті. Досліджені бояться критики, тому

уникають отримувати інформацію про результати своєї діяльності. З роботою

пов’язані  негативні  переживання,  вона  обтяжує  їх.  При  отриманні  завдання

активності  не  виявляють.  Такі  підлітки  невпевнені  в  собі,  не  вірять  у

можливість  досягти  успіху,  тому  вибирають  легкі  завдання.  Мають

гіпертрофовані  мотиви,  що  породжують  нестабільні  емоційні  реакції.  Після

невдачі  уникають  виконання  завдання,  прагнуть  більше  ніколи  до  нього  не

повертатися.  У  результаті  вони  не  переможці,  а  переможені,  а  в  цілому  –

невдахи (див. табл.3).

Таблиця 3

Співвідношення показників рівня саморегуляції і мотивації успіху

підлітків

Рівень саморегуляції Рівень мотивації
Високий А
Середній Б  В
Низький В

За таблицею можна зробити висновок, що в підлітків з низьким рівнем

саморегуляції поведінки домінує мотив уникнення невдач. Ці досліджені мають

певну дисгармонію між цілями та результатами своєї діяльності. Суперечливий

характер  поведінки  залежить  також  від  психологічної  ситуації,  в  якій  вони

перебувають.  Дана  характеристика  є  свідченням  того,  що  труднощі  в

саморегуляції  відчувають  саме  ті  підлітки,  спонукання  яких  спрямовані  на

уникнення невдач.

Дослідженням  засвідчено,  що  за  субшкалою  «інтернальність  у  сфері

досягнень» 49% підлітків може бути віднесена до екстерналів. Зовнішній локус

контролю  в  сфері  досягнень  відображає  пасивність  підлітків  у  подоланні

життєвих труднощів. Високі показники по цій шкалі характеризують здатність

підлітків  саморегулювати  свої  настрої,  переживання,  чекання  відповідно  до



поставленої мети та до досягнень позитивного результату.

Зовнішній локус контролю в сфері невдач характерний для 70% підлітків.

Низькі  показники  за  цією  шкалою  характеризують  тих  досліджених,  які  не

бачать своєї причетності до невдач, які не визнають власної відповідальності за

свої неуспіхи; вони все перекладають на зовнішні сили, на інших людей. Високі

показники  говорять  про  те,  що  людина  значно  більше  відчуває  свою

відповідальність за невдачі, які були в її житті.

Таким чином, у підлітків з інтернальним типом локусу контролю більш

розвинута відповідальність за свої вчинки. Вони вважають, що їх особистісна

своєрідність,  рівень здібностей, компетентність,  цілеспрямованість впливають

на  невдачі  чи,  навпаки,  на  досягнення  успіху.  Екстернали  відзначаються

орієнтацією на ситуацію або зовнішні події,  що виражаються в перекладенні

відповідальності  на  інших.  Успіх  і  невдачі  вони  пояснюють  випадковістю,

збігом обставин, впливом зовнішніх неконтрольованих сил.

Доволі  часто  зовнішній  локус  контролю  є  захисним  механізмом,  що

дозволяє  людині  уникнути  відповідальності  за  невдачі.  Відзначимо,  що така

безпорадність є суб’єктивною характеристикою залежної особистості і зовсім

не  обов’язково  відображає  реальну  ситуацію  відсутності  ресурсів  для

самостійного вирішення проблем. 

Інтернальний  тип  локус  контролю  проявляється  у  випадку,  коли

причинність і  відповідальність приписується самій діючій особі,  тоді  як  при

екстернальному  типі  локус  контролю  відповідальність  покладається  на

чинники,  які  не  залежать  від  особистості,  тобто  на  зовнішні  обставини,

випадковості,  чинник  долі  тощо.  Згідно  результатів  емпіричних  досліджень,

люди з інтернальним типом локус контролю більш впевнені в собі,  спокійні,

позитивні,  у  них  легше складаються   міжособистісні  відносини,  вони більш

незалежні. Людей з екстернальним типом локус контролю відрізняє підвищена

тривожність, конформність, менша терпимість до інших і менша популярність.

Дані  літератури  свідчать  про  те,  що  особистості  з  інтернальним  локусом

контролю характеризуються  більш розвиненим потенціалом в  переборюванні



труднощів,  стресостійкістю,  ефективністю  в  діяльності,  у  стосунках  з

оточуючими  і  в  житті  взагалі.  При  цьому  зовнішній  (екстернальний)  локус

контролю пов’язується з дезадаптивністю особистості, пасивністю її поведінки,

неспроможністю протистояти складним життєвим обставинам [8 

В  зв’язку  з  цим  важливо  і  те,  що  локус  контролю  виявляється  як

характеристика  загальної  активності  особистості,  яка,  на  думку  К.  А.

Абульханової, має дві складові: рівень ініціативи і рівень відповідальності [1, с.

67].  У старшому шкільному  віці  свідомо  і  цілеспрямовано  формуються  такі

якості  характеру,  як  сила  волі,  витримка,  наполегливість,  самоконтроль,

обдуманість, критичність тощо.

Локус  контролю  не  визначає  реальність  контролю  зовнішніми  чи

внутрішніми причинами, а лише суб'єктивне його сприйняття. Інтернальність

або екстернальність – це не часткова особистісна риса, а певний особистісний

паттерн,  цілісна  особистісна  комбінація.  Інтернальність  тісно  пов'язана  з

багатьма  психологічними  процесами,  явищами  та  рисами  особистості,  що

утворюють  її  антистресовий  контур.  Зіткнувшись  з  перешкодами  на  шляху

саморозвитку, інтернали значно частіше виявляють пошукову активність. Така

активність створює передумови знаходження продуктивних шляхів подальшого

розвитку  особистості.  Відмова  від  пошукової  активності  може  призвести  до

«навченої безпорадності». 

Схильність до зовнішнього локусу контролю виявляється разом з такими

рисами,  як  непевність  у  своїх  можливостях,  тривожність,  підозріливість,

конформність та агресивність. Численні експерименти довели, що схильність до

екстернальності  проявляється  в  бажанні  відкласти  реалізацію  наміченого  на

невизначений  термін  і,  водночас,  у  здатності  ризикувати.  Такі  особливості

особистості  можуть  загострювати  стосунки  екстернала  з  оточенням  і

обумовлювати  виникнення  конфліктів.  Екстернали  більш  конформні,

піддаються маніпуляціям, поступливі і чутливі до думок і оцінок інших людей і

є добрими виконавцями, що ефективно працюють під контролем інших людей.

Екстернали  частіше  обирають  професії,  де  не  треба  брати  на  себе



відповідальність і приймати самостійні рішення, а лише слідувати інструкціям.

В  процесі  досліджень  було  виявлено,  що  для  екстерналів,  як  для  менш

відповідальних працівників, що звикли бути контрольованими ззовні, система

штрафів  є  ефективною для  негативного  мотивування.  Працівники з  низьким

рівнем задоволеності професійної діяльністю мають низький рівень загальної

інтернальності, вони не вважають себе причиною власних досягнень і не вірять

у те, що здатні впливати на успішність власного життя і діяльності, схильні до

самозвинувачення,  у  професійній  діяльності  не  схильні  брати  на  себе

відповідальність, не здатні до самостійного планування і  якісного здійснення

професійних  обов’язків.  Їм  властиві  світоглядні  установки  «переконаної

екстернальності», що вказує на їх переконаність в нерозумності, непотрібності і

беззмістовності  здійснення  активності,  недостатню  ефективність  власної

активності  вони  пояснюють  законами  світобудови  і  не  намагаються  щось

змінити в  своєму житті.  Підвищена тривожність  екстерналів  може здаватися

парадоксальною. Дійсно, з точки зору здорового глузду екстернал не повинен

бути високотривожним, оскільки він надійно захищений тим, що у всіх своїх

невдачах  звинувачує  не  себе,  а  випадок,  обставини.  Але  якщо  виходити  з

положень інформаційної теорії емоцій [1], невизначеність ситуації перебуває у

прямому  зв’язку  з  емоційним  напруженням.  Екстернал  завжди  перебуває  в

ситуаціях  більшої  невизначеності,  ніж  інтернал,  оскільки  слабше  контролює

події свого життя, що створює підгрунтя для ескалації емоційної напруженості.

За даними А.  А.  Реана серед молодих деліквентів частина екстерналів складає

84%, в той час як до інтерналів належать лише 16%. Зовнішній локус контролю

означає  зняття  суб’єктом  відповідальності  за  все,  що  з  ним  відбувається,  з

самого  себе;  відповідальність  в  такому  випадку  покладається  на  оточуючих

людей, долю, випадок, обставини. За певних умов така ситуація полегшує вихід

на скоєння правопорушення, наприклад, під впливом групи або її лідера. Отже,

знання  індивідуальних  особливостей  особистості,  пов’язаних  з  рівнем  і

спрямованістю  відповідальності  є  необхідним  в  діяльності  соціальних

працівників.  Корекційно-виховна  робота  з  деліквентом  передбачає  (в  якості



способу корекції поведінки і в якості однієїз цілей розвитку особистості) його

переорієнтацію з екстернального на інтернальний контроль. 

Всі  численні  переваги  інтернала  пов’язані  з  його  внутрішньою

відповідальністю, як за успіхи, так і за невдачі. Але людина, яка завжди і всюди

бере  на  себе  відповідальність  за  всі  невдачі  і  помилки  в  житті,  піддається

серйозному ризику дезадаптації. У випадку великої кількості серйозних невдач

така  тотальна  відповідальність  може  стати  підгрунтям  для  формування

комплексу провини. Отже, корисно розрізняти інтернальність – екстернальність

не  тільки  за  ситуативними  (поведінковими)  сферами,  але  і  за  причинно-

наслідковими сферами: відповідальність за причини невдач і відповідальність

за  подолання  невдач.  Буде  краще,  якщо  в  такому  випадку  людина  буде

екстерналом в області причин невдач та інтерналом в області подолання невдач.

Це дозволить зберегти впевненість в собі, активну позицію і почуття контролю

за подіями свого життя, не набуваючи разом з тим почуття всезагальної провини

та емоційної дезадаптації. 

Отже,  результати  дослідження  свідчать,  що локус  контролю  визначає

функцію  поведінкової  саморегуляції  підлітків.  Проведене  емпіричне

дослідження  дає  нам  змогу  стверджувати,  що  сучасні  підлітки  тяжіють  до

прояву екстернального локус контролю.

 Світоглядний  тип  «екстернал  –  інтернальності»  визначає  рівень

суб’єктивного  контролю  підростаючої  особистості  у  сферу  соціально-

психологічних  реалій,  у  котрих  втілюються  типології  незалежності,

самостійності та активності особистості у досягненні власних цілей, особистої

відповідальності, принципів саморегуляції у взаємодії з довкіллям. Вважаємо,

що ця узагальнена характеристика особистості здійснює регуляторний вплив на

багато сторін активної взаємодії людини із середовищем, визначаючи її життєву

позицію,  способи  вирішення  кризових  ситуацій,  виборі  форм  реагування,

визначенні дій і вчинків тощо.



 Проведене  емпіричне  дослідження  дає  нам  змогу  стверджувати,  що

сучасні  підлітки  тяжіють  до  прояву  екстернального  локус  контролю.

Невпевненість  та  невіру  у  свої  сили  демонструє  переважна  більшість  (65%)

респондентів. 
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Крім того, особистість з інтернальним локусом контролю має менший

ступінь ризику стосовно виникнення внутрішньоособистісних конфліктів,

а  також  ця  особистість  здатна  запобігати  міжособистісним  конфліктам.

Дослідження,  які  пов’язують  інтернальність/екстернальність  з

міжособистісними  стосунками,  свідчать,  що  інтернали  менш  схильні  до

конфліктів.  Вони  більш  популярні,  послідовні,  проявляють  більшу

терплячість,  більш  комунікабельні  та  доброзичливі.  Їм  притаманна

емоційна  стабільність,  рішучість,  самоконтроль  і  стриманість.

Дослідження самооцінок людей з різними типами суб’єктивного контролю

показують,  що  люди  з  інтернальним  локусом  контролю  вважають  себе

добрими,  незалежними,  рішучими,  справедливими,  здібними,

дружелюбними,  чесними,  самостійними.  Інтернали,  на  відміну  від

екстерналів, більш продуктивно працюють не в команді, а на самоті. Вони

більш активні у пошуку інформації, більш обізнані у ситуації, проявляють

більше  ініціативи,  більш  принципові  у  міжособистісних  стосунках,  не

бояться  ризикувати.  Інтернали  сильніше  реагують  на  втрату  особистої

свободи (наприклад,  при ув’язненні),  більш відповідально ставляться до

власного здоров’я. Інтернали менше піддаються дистресу в екстремальних

умовах при здійсненні соціального тиску, ніж екстернали. Адаптивна роль

інтернальності підтверджується даними досліджень осіб, хворих на невроз,

що  свідчать  про  характерні  для  них  низькі  вихідні  показники

інтернальності  і  підвищення  її  в  процесі  психотерапевтичного  впливу.

Дослідження  показують,  що  керівники-інтернали  більш  успішно

здійснюють  директивне  керівництво.  Інтернали  роблять  вибір  серед

професій з більшою відповідальністю, яку вони готові брати на себе.  Це

менеджери середньої та вищої ланки, керівники, підприємці, письменники,

митці,  тренери тощо.  Для інтерналів  контроль  над  виконанням роботи,

здійснюваний ззовні, є надмірним, оскільки вони здійснюють його самі і

покарання у вигляді штрафу може викликати у такого працівника почуття

обурення і приниження. Інтернальність корелює із соціальною зрілістю і



просоціальною поведінкою, екстернальність - навпаки – із недостатньою

соціальною зрілістю та асоціальною поведінкою. 


