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АНОТАЦІЯ
В статті з позицій теоретико-методологічного аналізу встановлено, що в ситуації соціальних перетворень,
притаманних сучасному суспільству та тенденціям самопрезентації найуразливішою виявляється особа
підліткового віку. Навіть цілком благополучні, на перший погляд, сучасні підлітки відчувають страх перед майбутнім, побоюються ставати дорослими, хворобливо переживають зраду, самотність; покладаються переважно на себе і почасти – на батьків, не довіряючи політичним лідерам; мають власну думку стосовно перебудови суспільства; відстоюють право на ранню самостійність; усвідомлюють своє безправне
становище в суспільстві.
Однак, зрозуміло, що серед загальної кількості проблемних питань, що розкривають сутність даного явища та потребують дослідження, існують ті, що належать до сфери компетенції медичної психології. Представлено новий підхід до вирішення питання континуального аналізу предикації соціально-психологічної
адаптації-дезадаптації, обумовленого ступенем зануреності в субкультури, психогенези патологічної захопленості предметом субкультури, та визначення чинників її усталеності та психодинаміки та характерологічної обумовленості.
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В статті представлено результати емпіричного дослідження з моделювання предикторів континууму соціально-психологічної адаптації-дезадаптації (СПА-Д) підлітків, зокрема на рівні встановлення ефекту та предикації СПА-Д.
Таким чином, отримані результати моделювання ефектації-предикації континууму СПА-Д осіб
підлітково-юнацького віку, обумовленої зануренням в субкультурний простір, дозволила встановити 6 моделей по дослідницьким групам, загальну модель по вибірці та визначити в кожній
найбільше вагомий та незначущій чинники.
Для моделі континууму СПА-Д підлітків з основної групи дезадаптованих екстремалів найбільше значення в моделі відіграє батькова ворожість, найменше – астенія.
Для моделі континууму СПА-Д підлітків-екстремалів з основної групи переважає за значенням
схильність до агресії та насилля, натомість батькова непослідовність має найнесуттєвіше значення.
Для моделі континууму СПА-Д дезадаптованих підлітків з групи порівняння найбільшу важливість становить схильність до самопошкоджувальної та саморуйнівної поведінки, натомість материнський позитивний інтерес є найменше значущим.
Для моделі континууму СПА-Д підлітків основної групи адаптованих геймерів найбільшого значення набуває показник домінування, найменшого – батьківське прийняття.
Для моделі континууму СПА-Д підлітків групи порівняння адаптованих геймерів найбільше
значення має самосприйняття, найменше – батькова ворожість.
Для моделі континууму СПА-Д по загальній вибірці найбільшої ваги набуває астенія, найменшої – вольовий контроль емоційних реакцій.
Отримані результати розкривають перспективи визначення мішеней психокорекційної роботи
для психологів щодо оптимізації чинників соціально-психологічної дезадаптації та субкультурної соціалізації підлітків.
Ключові слова: континуум соціально-психологічної адаптації-дезадаптації, дитячо-батьківські
відносини, ступінь зануреності в субкультуру.

Постановка проблеми у загальному вигляді

му числі, обмеження можливостей успішної

та її зв’язок із важливими науковими чи

соціалізації особистості, ускладненням умов

практичними завданнями

для її самореалізації, зниженням рівня загаль-

Трансформація сучасного українського

ної психічної компетентності, призводить до

суспільства, що здійснюється в результаті зов-

виникнення та поширення випадків прояву

нішніх (гібридна агресія) та внутрішніх чин-

девіантної поведінки, особливо серед осіб під-

ників, супроводжується соціальними та фінан-

літково-юнацього віку.

совими катаклізмами, які обумовлюють, в тоDOI (Article): https://doi.org/10.31108/1.2019.5.7.12
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найуразливішим виявляється підліток. Навіть

том ідентифікації людини, є одним із способів

цілком благополучні, на перший погляд, су-

її відокремлення в суспільстві, тобто стає од-

часні діти відчувають страх перед майбутнім,

ним із ступенів автономізації особистості, що

побоюються ставати дорослими, хворобливо

і визначає її вплив на самосвідомість особис-

переживають зраду, самотність; покладаються

тості,

переважно на себе і почасти – на батьків, не

(Nwalozie, 2015; King, 2018; Dekel, 2017; Hod-

довіряючи політичним лідерам; мають власну

kinson, 2016; Ulusoy, 2016; Hollingworth, 2015;

думку стосовно перебудови суспільства; відс-

Naterer, 2015; Woodman, 2013).

її

самоповагу

і

самоприйняття

тоюють право на ранню самостійність; усвідо-

Молодіжна субкультура не завжди ан-

млюють своє безправне становище в суспільс-

тагоністична стосовно до інших форм культу-

тві. Образи та моральні цінності літературних

ри, вона може включати в себе багато загаль-

героїв, історичних постатей, як ідеал для на-

нокультурних елементів, створюючи їх оригі-

слідування, зведені в нинішньому дитячому

нальні комбінації і доповнюючи матеріальни-

сприйнятті нанівець (Aleksyeyeva, 2018).

ми артефактами і духовними складовими. От-

Такі умови призводять до того, що час-

же, зрозуміло, що фактор приналежності до

тина підлітків знаходять джерело психологіч-

субкультури може нести як позитивний, так і

ного ресурсу для пом`якшення процесу дорос-

негативний вплив на стан психологічної адап-

лішання та інклюзії у доросле соціальне життя

тації підлітка.

через приєднання до об`єднань за ознакою молодіжної субкультури. Під молодіжною суб-

Виділення невирішених раніше частин за-

культурою Т. В. Алексєєва, В.Є. Луньов

гальної проблеми, яким присвячується

(2018) розуміють сукупність естетичних, полі-

стаття

тичних та інших ціннісних орієнтацій, симво-

Не дивлячись на велике розповсюджен-

ліку, моделі поведінки, життєвий стиль і зов-

ня та різноманіття молодіжних субкультур та

нішню атрибутику якої-небудь групи молоді,

течій на теренах нашої держави, на теперіш-

що представляє собою самостійне цілісне

ній час проблеми, пов’язані з цим явищем, ви-

утворення в рамках загальної культури нації

вчаються переважно у педагогічній або соціа-

(Aleksyeyeva, 2018).

льній площині. Однак, зрозуміло, що серед
загальної кількості проблемних питань, що

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в

розкривають сутність даного явища та потре-

яких започатковано розв’язання даної про-

бують дослідження, існують ті, що належать

блеми і на які спирається автор

до сфери компетенції медичної психології.

В цілому, субкультура, будучи об'єк-
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ного

аналізу

предикації

соціально-

середовищі:

психологічної адаптації-дезадаптації, обумов-

– 45 осіб – так звані екстремали

леного ступенем зануреності в субкультури,

(прихильники пошуку нових фізичних відчут-

психогенези патологічної захопленості пред-

тів, заснованих на руховій активності – руфе-

метом субкультури, та визначення чинників її

ри, ролери, скейтери);

усталеності та психодинаміки та характерологічної обумовленості.

–

48

осіб

–

так

звані

геймери

(прибічниками віртуального простору, які реа-

лізують себе в галузі комп’ютерних технолоФормулювання мети або цілей статті

гій, переважно в он-лайн іграх).

Мета дослідження полягала у моделю-

Психодіагностичне дослідження вклю-

ванні предикторів континууму соціально-

чало використання такого психодіагностично-

психологічної адаптації-дезадаптації (СПА-Д)

го інструментарію:
– для визначення базового показника –

підлітків, зокрема на рівні встановлення ефекрівня

ту та предикації СПА-Д.

соціально-психологічної

адаптації

(СПА) – Методику діагностики соціальноНаукове обґрунтування методології прове-

психологічної

деного дослідження. Контингент і методи

Р. Даймон

дослідження

(Rajgorodskii, 1999);

Для досягнення поставленої мети на
базі

медичного і

психологічного центру

«Айва» (м. Київ), медичного центру психотерапії,

психіатрії

і

практичної

психології

«Софія» (м. Київ) та ін., протягом 2015–2018
рр. було обстежено 143 особи підлітковоюнацького віку. Серед них 93 респонденти –

представники молодіжних субкультур (вони
склали основну групу дослідження, ОГ), а 50
звичайних підлітків були залучені як група
порівняння (ГП).
Вважаючи сучасні тенденції щодо розповсюдженості молодіжних субкультур, в дослідження були включені представники двох
течій, найбільш представлених у юнацькому
DOI (Article): https://doi.org/10.31108/1.2019.5.7.12
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адаптації

(за

К. Роджерса,

Д. І. Райгородським)

– для діагностики ступеню зануреності
в субкультуру – COMP-UDIT (з батареї
АUDIT-подібних тестів, розроблених під керівницвом І.В.Лінського (Ly`nsky`j, My`nko,
Artemchuk, 2009) та авторський тест для виявлення розладів, пов’язаних з захопленістю
екстремальними видами рухової активності,
для непрофесіоналів EXTRIM-UDIT;
– для розуміння психогенезу патологічної захопленості предметом субкультури, застосовували тест на визначення рівню навіюваності О. П. Єлісеєва (1994) (Ely`seev, 1994);
– для діагностики стану психоемоційної сфери – Клінічний опитувальник невротичних станів К.К.Яхіна – Д.М.Менделевича
(Mendelevy`ch, 1998);
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– для аналізу персонологічних власти-

В. Нещерет) (Rajgorodskii, 1999).

востей – «Методику аутоідентифікації акцен-

Для розв’язання дослідницьких завдань

туацій характеру» Е. Ейдеміллера (Makeeva,

та забезпечення достовірності основних поло-

2008);

жень та висновків використано математично– поведінкові патерни діагностовано із

застосуванням «Методики оцінки схильності

статистичні

методи

з

використанням

STATISTICA (SPSS-22).

до відхиленої поведінки» А. Н. Орла (за Н.

П.Фетискиним, В. В. Козловим, Г. М. Мануй-

Виклад основного матеріалу дослідження з

ловим, 2002) (Fety`sky`n, Kozlov, Manujlov,

повним обґрунтуванням отриманих науко-

2002) та «Методики дослідження схильності

вих результатів

до віктимної поведінки» О.О. Андроннікової
(2005) (Andronny`kova, 2005).

За результатами дослідження рівню
СПА, представники ОГ і ГП були розподілені

– для дихотомічної діагностики стану

на підгрупи (рис. 1).

дитяче-батьківських стосунків – «Методику

Серед представників субкультур, у 61

діагностики батьківського ставлення» А. Я.

особи (65,6% вибірки) показники СПА вияви-

Варги, В. В. Століна (2001), а також опитува-

лись зниженими, що трактувалось нами як

льник «Оцінка підлітками поведінки і став-

прояви соціально-психологічної дезадаптації.

лення до них батьків» (E. Schaefer (ADOR –

Інші 32 підлітки (34,4% від ОГ) були соціаль-

ППБ – підлітки про батьків), в модифікації З.

но-психологічні адаптованими. Відповідно,

Матейчик і П.Ржичан та адаптації Л. І. Ва-

даний контингент був розділений на дві гру-

ссермана, І. А. Горькової, Е. Е. Роміциної, Т.

Рис. 1. Загальний розподіл обстежених на групи дослідження
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пи: ОГД – 61 особа з проявами соціально-

стерігається вплив на посилення батьківського

психологічної дезадаптації, та ОГА – 32 соціа-

позитивного інтересу. Разом з тим, важливою

льно-психологічно адаптованих респондентів.

стає тенденція зниження симбіотичних стосу-

Серед обстежених ГП за таким же алго-

нків та моделі авторитарної гіперсоціалізації

ритмом було виділено дві групи: ГПД – 29

підлітків, що може свідчити на користі нашо-

осіб

соціально-

го припущення про те, що окремі моделі висо-

психологічної дезадаптації та ГПА – 21 соціа-

кої адаптованості підлітків є наслідком бать-

льно-адаптованих

ківського впливу. Така модель частково відпо-

(58,0%)

з

проявами

звичайних

підлітків

(42,0%).

відає і патернам дезадаптації, що може свідчи-

Використовуючи методи автоматизова-

ти про її дуальний зміст. Тобто сама форма

ного лінійного моделювання, зокрема симпле-

відносин, а не їхня якість визначає ефектив-

ксний метод, визначено емпіричні моделі ефе-

ність СПА/Д.

ктації та предикації соціально-психологічної

Встановлено, що дезадаптивним моде-

адаптації / дезадаптації (СПА/Д) підлітків та

лям відповідають такі ефекти як тенденція до

юнаків, у відповідності до особливостей соці-

домінування, як патерн адаптації. В меншій

алізації.

мірі встановлено вплив показників СПА-

Моделювання передбачало врахування

континуум адаптації на невротичну депресію

таких вихідних положень як: спрямований пе-

у підлітків, вегетативні порушення. Можемо

ребір основних варіацій шляхом побудови ба-

констатувати, що по мірі посилення СПА-

зисних рішень, на яких монотонно убуває лі-

континуум дезадаптації підвищується вразли-

нійний функціонал, до ситуації, коли викону-

вість підлітків до материнської ворожості та

ються необхідні умови локальної оптимальності. У такий спосіб було визначено модель
«ефекту» соціально-психологічної дезадаптації підлітків та модель її предикації.
За логікою та дизайном дослідження
визначено зазначені моделі для 6 груп досліджуваних.
Так, щодо ефекту СПА-Д в групі ОГДЕ (n=31) на рівні точності моделювання 91,1
% визначено наступні компоненти моделі
(рис. 2). Можна констатувати, найбільше суттєвий вплив (ефект) рівня СПА на показники

Рис. 2. Модель ефекту та предикації континууму СПА-Д підлітків з ОГД-Е
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рів; на нашу думку, це може виявлятися в певній іпохондризації та не контрольованості
афектів. Така думка може бути також пояснена тенденцією до астенії, яка виявлена згідно
емпіричної моделі. Встановлено наявність вільного члена, проте його вага є незначною.
Щодо підлітків з ГПД, маємо таку мо-

Рис. 3. Модель ефекту та предикації континууму СПА-Д підлітків з ОГД-Г
сприйняття матері як ворожої фігури та знижується уявлення щодо критичного ставлення
до невдач з боку батьків. Встановлено наявність вільного члена, проте його вага є незнач-

ною.
Важливі результати отримано також
щодо моделювання предикторів СПА/Д підлі-

Рис. 4. Модель ефекту та предикації континууму СПА-Д підлітків ГПД

тків.
По групі дезадаптованих геймерів має-

дель (рис. 4).

мо цікаві тенденції посилення батькової воро-

Аналізуючи отриману модель слід за-

жості (вразливість до сприйняття батька як

значити, що вона представлена переважанням

ворожого), що за логікою прямо пропорційно-

тенденції

го зв’язку передбачає також твердження, що

континуум адаптації на такі показники, як

по мірі збільшення уявлення про ворожість

схильність до самопошкоджувальної та само-

батька посилюються тенденції до дезадапта-

руйнівної поведінки, домінування, як показни-

ції. Ворожість батька в цій моделі відіграє

ків дезадаптації, вегетативних порушень, са-

найбільшу роль.

моруйнівної поведінки, вразливості щодо ди-

до

зворотнього

впливу

СПА-

Відповідна тенденція спостерігається

рективності матері, та її позитивного інтересу.

також у зв’язку з надмірно критичним став-

Виникає питання про певну зовнішню детер-

ленням до невдач дитини з боку батьків.

мінацію соціально-психологічної дезадаптації

Дезадаптованість посилюється по мірі

підлітків, а саме таку, що не увійшла в пред-

зростання істеричних реакцій в групі гейме-

метне та категоріальне поле нашого дослі-
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переживань підлітків, а також знижується їх
чутливість до сприйняття матері як директивної фігури та батькової непослідовності.
Достатньо цікавими є показники, отримані по групі ОГА-Г (n=18) з точністю моделі
68,2 % (рис. 6).
Можна надійти висновку про те, що

Рис. 5. Модель ефекту та предикації СПАконтинуум дезадаптації підлітків ОГА-Е

дження. Про такий висновок можна стверджувати з урахуванням наявності в моделі вільного члена, який за вагою є найбільше значу-

щим, проте не визначеним. Зазначене відкриває перспективи подальшого наукового пошуку.
Отримана модель дезадаптації

Рис. 6. Модель ефекту та предикації континууму СПА-Д підлітків ОГА-Г

групи

ОГА-Е (n=14) має точність 81,1 % (рис. 5).
Аналізуючи позитивні кореляти, можна

адаптованість геймерів забезпечується їх здат-

надійти висновку про специфічні патерни ада-

ністю до занурення в субкультурний простір,

птації екстремалів, зокрема, за рахунок поси-

а також зниженням тенденції до домінування

лення схильності до агресії та насильства і на-

в повсякденному житті. Проте зазначена мо-

віюваності. Таким чином, усталена модель

дель соціалізації посилює тенденції до агреси-

СПА особистості виключно в межах позитив-

вної віктимної поведінки, що може виступати

них чи соціально прийнятих характеристиках

тривожним фактором соціалізації, на який

потребує перегляду. В моделі є третій вільний

треба звертати увагу фахівців з психологічної

член, наявність якого посилює нашу впевне-

практики. Відповідно, по мірі посилення СПА

ність пропонованому підході.

-континуум адаптації знижується чутливість

Разом з тим, отримані результати свід-

та вразливість до батькової непослідовності.

чать про те, що по мірі збільшення показника

Разом з тим соціально-психологічна адаптова-

СПА знижуються тенденції до вегететизації

ність геймерів стає чинником, який може по-
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СПА-Д на рівні точності моделі 71,7 % (рис.
7).
Слід вказати про вплив на явище СПАД певного вільного члена, значення якого є
найпотужнішим для моделі, проте, його визначення не увійшло в простір змінних дослідження.

Встановлено, що СПА геймерів знижує
показник самосприйняття, ця теза є достатньо
Рис. 7. Модель ефекту та предикації конти- цікавою з огляду на усталені теоретичні погнууму СПА-Д підлітків ГПА
ляди щодо цього питання. По мірі зростання
адаптованості, знижується обсесивно-фобічні
силювати батьківське ставлення відкидання.

порушення та чутливість до батькової воро-

Таким чином ми можемо пояснити, що незда-

жості. Посилюється сприйняття батька як ав-

тність батьків до сепарації з підлітками стає

тономної фігури разом із тенденцією до само-

поштовхом для їх подальшої дезадаптації.

руйнівної поведінки.

Щодо групи порівняння адаптованих

Узагальнюючи результати моделюван-

підлітків ГПА (n=21), визначено такі особли-

ня, побудовано модель ефектації та предикації

вості афектації та предикації континууму

континууму

СПА-Д

осіб

підлітково-

юнацького віку (рис. 8).
Отримана модель характеризується точністю на рівні 92,6 %. Визначимо основні
тенденції, які через різнорідність дослідницьких груп можуть частково відображати загальні тенденції в суспільстві, та в певній мірі популяційні. З нашої точки зору, такі тенденції
засвідчують зміни в суспільстві та потребу в
переосмисленні певних парадигм оцінки феноменології соціально-психологічної адаптації
молоді.
Рис. 8. Модель ефекту та предикації континууму СПА-Д підлітків (загальна тенденція
по вибірці)

Так, з отриманої моделі можна встановити, що ефектно-предикаторним чинником
адаптації виступає астенія та тривога, що, в
цілому, може пояснюватися віковими особли-
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востями підлітків. Астенія в такому контексті
виступає статичною, а тривога – динамічної
ознакою процесу адаптації.

лення до невдач дитини.
Для моделі континууму СПА-Д підлітків з основної групи дезадаптованих екстрема-

По мірі посилення показників адаптації
знижуються потреба в зануреності до суб-

лів найбільше значення в моделі відіграє батькова ворожість, найменше – астенія.

культрного простору, так само як і потреба

Для моделі континууму СПА-Д підліт-

батьків у кооперації з дитиною (адаптованим

ків-екстремалів з основної групи переважає за

більше довіряють). Зменшується показник за-

значенням схильність до агресії та насилля,

лежної безпомічної поведінки та чутливість до

натомість батькова непослідовність має най-

батькового позитивного інтересу.

суттєвіше значення.

СПА-континуум адаптації підлітків ви-

Для моделі континууму СПА-Д дезада-

ступає важливим ефектором вольового конт-

птованих підлітків з групи порівняння найбі-

ролю емоційних реакцій.

льшу важливість становить схильність до са-

В отриманій моделі є місце вільному

мопошкоджувальної та саморуйнівної поведі-

члену, роль якого є достатньо вагомою, що

нки, натомість материнський позитивний інте-

засвідчує про невичерпаність дослідження на

рес є найменше значущим.

загальній вибірці та акцентує увагу на перспективах.

Для моделі континууму СПА-Д підлітків основної групи адаптованих геймерів найбільшого значення набуває показник доміну-

Висновки з даного дослідження; перспективи подальших розвідок у даному напрямі

вання, найменшого – батьківське прийняття.
Для моделі континууму СПА-Д підліт-

Таким чином, отримані результати мо-

ків групи порівняння адаптованих геймерів

делювання ефектації-предикації континууму

найбільше значення має самосприйняття, най-

СПА-Д осіб підлітково-юнацького віку, обу-

менше – батькова ворожість.

мовленої зануренням в субкультурний прос-

Для моделі континууму СПА-Д по зага-

тір, дозволила встановити 6 моделей по дослі-

льній вибірці найбільшої ваги набуває астенія,

дницьким групам, загальну модель по вибірці

найменшої – вольовий контроль емоційних

та визначити в кожній найбільше вагомий та

реакцій.
Отримані результати розкривають пер-

незначущій чинники.
Для моделі континууму СПА-Д підліт-

спективи подальших досліджень, зокрема у

ків основної групи дезадаптованих геймерів

визначенні додаткових змінних континууму

найбільше вагомим чинником є самоприйнят-

СПА-Д, представлених в моделях вільними

тя. Найменше значущим – батьківське став-

членами.
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Отримані результати розкривають пер-

structure back in to youth subcultural studies.

спективи визначення мішеней психокорекцій-

Journal Of Youth Studies. Vol. 18(10). P. 1237-

ної роботи для психологів щодо оптимізації
чинників соціально-психологічної дезадаптації та субкультурної соціалізації підлітків.

1256. doi:10.1080/13676261.2015.1039968
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The article presents the empirical study
on modeling predictors of the continuum of adolescents’

THE CONTINUUM OF PSYCHOLOGICAL
ADAPTATION-DISADAPTATION
CHARACTERISTIC FOR ADOLESCENT
REPRESENTATIVES OF YOUTH
SUBCULTURE: THE COMPARATIVE
ANALYSIS OF THE MODELS

adaptation-

disadaptation (SP A-D), including the task to predict SP A-D and its effects.
Thus, the performed modeling to predict
adolescents’ SPA-D due to their immersion into a
sub-culture space has allowed us to determine 6
models for the researched groups, a general mod-

ABSTRACT
The article performs theoretical and methodological analysis and determines that, in the
situation of modern social transformations and the
trends of self-presentation, an adolescent’s personality is vulnerable. Even quite well-being, at
first glance, modern adolescents fear the future,
they are afraid of becoming adults, they are pain-
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el for the total sample and to determine more
weighty and insignificant factors for each model.
According to the continuum model, the
most significant factor of adolescents’ SPA-D for
the main group of maladjusted gamers is selfacceptance. The less significant factor for them is
parental attitude to the gamers’ failures. Fathers’
hostility is most important for the proposed mod© Marianna Markova, Anastasia Chelakhova
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el, but asthenia has a lesser prediction power.
According to the continuum model, the
most significant factor of adolescents’ SPA-D for

Keywords:
psychological

continuum

of

adaptation-disadaptation,

sociochild-

parent relations, immersion into the subculture.

adrenaline-addict adolescents is the tendency to
aggression and violence, while the fathers’ inconsistency has a less significant effect.
According to the continuum model, the

most significant factor of adolescents’ SPA-D for
the adolescents from the comparison group is
their propensity for self-destructive behavior,
while positive interest of their mothers is less significant.
According to the continuum model of
adolescents’ SPA-D, the dominance indicator
plays the most important role for adolescents
from the main group of adapted gamers, while

acceptance by their parent of small account.
According to the continuum model of adolescents’ SPA-D, self-perception is of the greatest importance for the comparison group of
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ОСОБЕННОСТИ КОНТИНУУМА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИДЕЗАДАПТАЦИИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ
ПОДРОСТКОВО-ЮНОШЕСКОГО
ВОЗРАСТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ

adapted gamers, their fathers’ hostility is the least

Аннотация.

important.

В

статье

с

позиций

теоретико-

According to the continuum model of ado-

методологического анализа установлено, что в

lescents’ SPA-D for the all sample, asthenia is the

ситуации социальных преобразований, прису-

most significant, while willed control over emo-

щих современному обществу и тенденциям

tional reactions is the least important.

самопрезентации, уязвимой оказывается лич-

The obtained results can help determine

ность подросткового возраста. Даже вполне

the targets for psychologists’ psychological cor-

благополучные, на первый взгляд, современ-

rective work aimed at optimization of adoles-

ные подростки испытывают страх перед буду-

cents’ socio-psychological maladjustment and

щим, опасаются становиться взрослыми, бо-

their sub-cultural socialization.

лезненно переживают измену, одиночество;
полагаются в основном на себя и отчасти - на
родителей, не доверяя политическим лидерам;
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имеют собственное мнение относительно перестройки общества;

отстаивают право на

раннюю самостоятельность;

осознают свое

бесправное положение в обществе.

Для модели континуума СПА-Д подростков основной группы дезадаптированных
геймеров весомым фактором является сомопринятие. Меньше значимым - родительское

Однако, понятно, что среди общего

отношение к неудачам ребенка.

количества проблемных вопросов, раскрываю-

Для модели континуума СПА-Д под-

щих сущность данного явления и требующих

ростков основной группы дезадаптированных

исследования, имеют место и те, которые от-

геймеров наибольшее значение в модели игра-

носятся к сфере компетенции медицинской

ет роль отцовской враждебности, в меньшей

психологии. Представлен новый подход к ре-

степени - астения.

шению вопроса континуального анализа пре-

Для модели континуума СПА-Д деза-

дикации социально-психологической адапта-

даптированных подростков-экстремалов пре-

ции-дезадаптации, обусловленного степенью

восходит по значению склонность к агрессии

погруженности в субкультуры, психогенезиса

и насилию, в то же время непоследователь-

патологической увлеченности предметом суб-

ность отца имеет менее значимое влияние.

культуры, и определение факторов ее устой-

Для модели континуума СПА-Д деза-

чивости, психодинамики и характерологиче-

даптированных подростков из группы сравне-

ской обусловленности.

ния

наибольшую

важность

представляет

В статье представлены результаты эм-

склонность к саморазрушительному поведе-

пирического исследования по моделированию

нию, в то же время материнский положитель-

предикторов

ный интерес является менее значимым.

континуума

психологической

социально-

адаптации-дезадаптации

Для модели континуума СПА-Д под-

(СПА-Д) подростков, в том числе на уровне

ростков основной группы адаптированных

установления эффекта и предикации СПА-Д.

геймеров наибольшее значение играет показа-

Таким образом, полученные результаты моделирования эффектации-предикации
континуума

СПА-Д

лиц

тель доминирования, незначительное значение - родительское принятия.

подростково-

Для модели континуума СПА-Д под-

юношеского возраста, обусловленной погру-

ростков группы сравнения адаптированных

жением в субкультурное пространство, позво-

геймеров наибольшее значение имеет само-

лила установить 6 моделей по исследователь-

восприятие, меньше всего - враждебность от-

ским группам, общую модель по выборке и

ца.

определить в каждой более весомые и незначимые факторы.

щей выборке наиболее значимое влияние при-
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обретает астения, наименьшее - волевой контроль эмоциональных реакций.
Полученные результаты раскрывают
перспективы определения мишеней психокоррекционной работы для психологов по оптимизации

факторов

социально-

психологической дезадаптации и субкультур-

ной социализации подростков.
Ключевые слова: континуум социально-психологической адаптации-дезадаптации,
детско-родительские отношения, степень погруженности в субкультуру.
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