ISSN 2414-0023 (Print)

PSYCHOLOGICAL JOURNAL

ISSN 2414-004X (Online)

Volume 5 Issue 12 2019

DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2019.5.12

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ З
АДИКТИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ У КОНФЛІКТНИХ
РОДИНАХ
Пріб Гліб Анатолійович1
1

Завідувач кафедри психології, Інститут підготовки кадрів державної служби
зайнятості України, м. Київ (Україна)
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1163-5469
ResearcherID: F-2119-2019
UDC: 159.923.2:159.922.8:314.5

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена питанню соціально-психологічних особливостей формування самосвідомості підлітків з адиктивною поведінкою у конфліктних родинах. Досліджуються складові
явища самосвідомості та самооцінки, схильності до девіантної поведінки, рівні агресивних і
ворожих реакцій, типи поведінки в конфлікті. У підлітків стосовно ідентифікації самосвідомості загострена потреба у визнанні власної унікальності при психологічній залежності від
однолітків, тому підліток ефективно використовує егопозицію. Особливою формою підліткової самосвідомості є почуття дорослості, яке визначається як новоутворення свідомості, через
яке підліток порівнює себе з іншими, знаходить зразки для засвоєння, будує свої стосунки з
людьми, перебудовує свою діяльність. Виявлено, що в Україні бракує досліджень щодо проблеми вживання психактивних речовин підлітками у конфліктних родинах. За результатами
досліджено зазначається, що в підлітковому віці розвиваються специфічні особливості самосвідомості, що проявляються в деформації самооцінки. Виникнення адиктивної поведінки може ґрунтуватися на конфліктній взаємодії підлітка з його найближчим оточенням у родині, а
саме на її негативному впливі на розвиток особистості. У свою чергу, підліткові невпевненість, напруженість, ворожість, агресивність стають передумовами виникнення руйнуючої
адиктивної поведінки. В цілому у підлітків з виявлені такі психологічні особливості, як: невміння долати труднощі, ігнорування перешкод, апатичну підпорядкованість групі з асоціальAddress for correspondence, e-mail : editpsychas@gmail.com
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ними установками, знижену самокритичність, тривожне очікування. У підлітків спостерігалась
відгородженість та відчуженість, дефіцит у спілкуванні й емоційна нестійкість в умовах стресового навантаження, що провокували адиктивну поведінку. У конфліктних родинах суттю
адиктивної поведінки підлітка є прагнення змінити психічний стан або фіксацією власної уваги на конфлікті. Адикція для них стає універсальним засобом втечі від конфлікту у родині.
Девіантні підлітки мають завищену самооцінку і не відчувають провини, на відміну від нормативних підлітків, яким властиві низька самооцінка і почуття провини. Підлітки з девіантною
поведінкою схильні до прикрашання власних рис, однак можуть дотримуватися моральних
норм і стандартів та справляти гарне враження. Зазначається необхідність подальших дослідженнь різних аспектів конфліктогенності родин в яких підлітки вживають психоактивні речовини.
Ключові слова: самосвідомість, самооцінка, адиктивна поведінка, підліток, конфліктна родина, психоактивні речовини (ПАР).

Постановка проблеми в загальному

пив у нові стосунки з світом та цінностями

вигляді та її зв’язок із важливими наукови-

дорослих. Підліток активно засвоює ці ціннос-

ми чи практичними завданнями. Підлітко-

ті, які починають становити новий зміст його

вий вік є сенситивним для розвитку самосві-

свідомості, формувати цілі і мотиви поведінки

домості особистості. У підлітків виникає інте-

та діяльності, визначати вимоги до себе та ін-

рес до себе, якостей своєї особистості, потре-

ших, встановлювати критерії оцінок і самооці-

ба оцінити, порівняти себе з іншими, розібра-

нки. Він прагне осмислити свої домагання на

тися у своїх почуттях і переживаннях. На ос-

визнання, оцінити себе як майбутнього юнака

нові розвитку самосвідомості, зростання ви-

чи дівчину, визначити для себе своє минуле,

мог до себе, власного нового становища серед

значення особистого сьогодення, зазирнути у

ровесників і старших у підлітків з’являється

своє майбутнє, визначитися в соціальному

прагнення до самовиховання. Підлітки нама-

просторі - осмислити свої права і обов’язки.

гаються розвинути в собі позитивні якості,

Підліток рефлексує на себе та інших, порів-

подолати негативні риси. Проте, порівняно

нюючи себе з однолітками та дорослими.

невеликий життєвий досвід і ще не сформова-

(Павелків, 2015).

ний життєвий світогляд нерідко породжують

Окремою важливою проблемою у під-

суперечності між потребою у самовихованні і

літковому віці є проблема психологічних екс-

невмінням реалізувати її (Савчин, 2011). По-

периментів над власною особистістю. Пошук

чаток підліткового періоду характеризується

нових, незвичайних вражень призводить під-

якісним зрушенням у розвитку самосвідомос-

літка до ризикованої адиктивної поведінки й

ті. У підлітка формується позиція дорослої

вживання психоактивних речовин (ПАР). Сту-

людини, яка означає, що суб’єктивно він всту-

пінь ризику виникнення адиктивної поведінки
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від ПАР у підлітка пов’язують з віком, в яко-

мозахисту підлітки з адиктівним типом пове-

му починається вживання ПАР, а також з ха-

дінки використовують так званий механізм

рактером ПАР. Наприклад, при токсикоманії

«мислення за бажанням»: всупереч логіці при-

значущою є, насамперед, мотивація, пов’язана

чинно-наслідкових зв’язків вони вважають

з редукцією емоційної напруженості (Видра,

реальним те, що відповідає їх бажанням. У

2011). Загалом для особистості підлітка з ади-

результаті руйнуються міжособистісні відно-

ктивною поведінкою характерним є звуження

сини, порушуються соціальні ролі в сім’ї, під-

часової перспективи. Підліток висуває перед

літок відчужується від родини (Табачніков,

собою цілі, досягнення яких може відбутися

2013, Пріб, 2016). Таким чином, дослідження

найближчим часом (зміна стану за рахунок

у напрямку соціально-психологічних особли-

ПАР) (Грановская, 2002). Таким особам влас-

востей формування самосвідомості підлітків з

тиве переживання “скороченого майбутньо-

адиктивною поведінкою у конфліктних роди-

го”, впевненість, що життя занадто коротке і

нах є важливим у загальному сенсі. У свою

тому не варто себе обмежувати, сподіватися

чергу, визнанням актуальності даної проблеми

на майбутнє і зберігати себе (Дем’янчук,

слугує її зв’язок із важливими науковими та

2007).

практичними завданнями у рамках міжнарод-

Причиною адиктивної поведінки підлі-

них проектів. Так, у проекті “Європейське

тків часто є конфлікти у родині. У конфлікт-

опитування учнів щодо вживання алкоголю та

них родинах суттю адиктивної поведінки під-

інших наркотичних речовин (ESPAD)”, якій

літка є прагнення змінити психічний стан або

здійснюється за підтримки Європейського

фіксацією власної уваги на конфлікті. Вжи-

центру моніторингу наркотиків та наркоманії

вання ПАР в умовах родинного конфлікту су-

(EMCDDA), зазначається, що 50% українсь-

проводжується суб'єктивним зм'якшенням йо-

ких підлітків мають досвід куріння, 86% вжи-

го актуальності, розвитком інтенсивних емо-

вали алкоголь та 18% пробували наркотики

цій і приймає такі розміри, що починає керу-

(http://www.espad.org).

вати життям підлітка, позбавляє його волі до

Аналіз останніх досліджень і публіка-

протидії адикції. Така форма поведінки харак-

цій. Самосвідомість особистості орієнтована

терна для осіб з низькою переносимістю пси-

на осмислення своїх дій, почуттів, думок, мо-

хологічних труднощів, які погано адаптують-

тивів поведінки, інтересів, своєї позиції в сус-

ся до швидкої зміни життєвих та сімейних об-

пільстві. Якщо свідомість є знанням про іншо-

ставин, прагнуть у зв’язку з цим швидше і

го, то самосвідомість – знанням людини про

простіше досягти психофізіологічного ком-

саму себе. Якщо свідомість орієнтована на

форту. Адикція для них стає універсальним

весь об’єктивний світ, то об’єктом самосвідо-

засобом втечі від конфлікту у родині. Для са-

мості є сама особистість. У самосвідомості
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вона постає і як суб’єкт, і як об’єкт пізнання

діяльність. Це стрижнева особливість особи-

(Варій, 2016). Структура самосвідомості лю-

стості, яка виражає нову життєву позицію

дини складна. Вона відзначається різноманіт-

підлітка стосовно себе, людей, світу. Види до-

ністю форм вияву, які пов’язані з усіма аспек-

рослості за Т.В. Драгуновим (Павелків, 2015):

тами її психічної діяльності: пізнавальним –

– наслідування зовнішніх ознак дорос-

самокритичність, самоаналіз, самооцінка, са-

лості (адиктивна поведінка – куріння, вжи-

мопереконання, самоіронія тощо; емоційним -

вання алкоголю; використання косметики; пе-

самозадоволення, самоповага, самолюбство,

ребільшений інтерес до проблем статі; наслі-

самосхвалення тощо; вольовим – самодисцип-

дування дорослим в одязі і зачісці, тобто пове-

ліна, самонаказ, самоконтроль, саморегуляція,

рхове уявлення про дорослість з акцентом на

самовимогливість тощо. Центральними і най-

специфічне проведення вільного часу);

більш дослідженими структурними компонен-

– прагнення підлітків-хлопчиків відпо-

тами самосвідомості є феномени саморегуля-

відати уявленню про “справжнього чоловіка”,

ції, самооцінки, самоаналізу. Особистість роз-

виховувати у себе силу волі, витримку, сміли-

глядається як саморегулююча система. Це рі-

вість;

вень розвитку людини, коли вона сама здійс-

– соціальна дорослість (складається в

нює управління своїми діями, вчинками, пове-

ситуаціях співробітництва дорослого і підліт-

дінкою, емоційним станом, ставленням до

ка як помічника, часто в сім’ях, де підліток

оточуючого середовища (Варій, 2016).

через обставини змушений фактично зайняти

Самосвідомість підлітка включає в себе

місце дорослого, прагне оволодіти практични-

всі компоненти самосвідомості дорослої осо-

ми вміннями, надати реальну допомогу і підт-

бистості. В цьому віці загострена потреба у

римку);

визнанні власної унікальності при психологіч-

– інтелектуальна дорослість (пов’язана

ній залежності від однолітків, тому підліток

з розвитком стійких пізнавальних інтересів, з

ефективно поєднує егопозицію “Не плутайте

появою самоосвіти).

мене з іншими” і конформну позицію “Ми -

Однією з форм наслідування зовнішніх

група однолітків” - адже спілкування з однолі-

ознак дорослості є адиктивна поведінка підлі-

тками виступає як потреба і значуща діяль-

тків. Така поведінка стає формою девіантної

ність. (Павелків, 2015). Особливою формою

поведінки підлітків, яка відрізняється від зага-

підліткової самосвідомості є почуття доросло-

льно визначеної норми психічного здоров’я,

сті, яке визначається як новоутворення свідо-

права, культури чи моралі. Аналіз літератури

мості, через яке підліток порівнює себе з ін-

(Савчин, 2011, Павелків, Гарькавець 2013,

шими, знаходить зразки для засвоєння, будує

2015, Видра, 2011, Грановская, 2002, Дем’ян-

свої стосунки з людьми, перебудовує свою

чук, 2007, Табачніков, 2013, Пріб, 2016, Варій,
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2016, Prib, 2019) свідчить, що проблема соціа-

інтерпретація наявних теоретичних підходів

льних та психологічних особливостей самос-

та емпіричних результатів. Психодіагностич-

відомості підлітків з адиктивною поведінкою

ні – методика схильності до девіантної пове-

у конфліктних родинах науково дискутується

дінки (О.М. Орел), методика визначення рівня

та є актуальною. Проте, рівень використання

агресивних і ворожих реакцій Басса-Даркі,

результатів наукових досліджень є недостат-

вербальна методика визначення самооцінки,

нім. До невирішених раніше частин проблеми

методика Томаса – типи поведінки в конфлік-

можна віднести не дослідження повною мі-

ті. Статистичні обрахунки здійснювалися за

рою питання самосвідомості підлітків з адик-

допомогою програмного забезпечення SPSS

тивною поведінкою у родинах з сімейними

для Windows версія 23. Розрахунки щодо під-

конфліктами.

твердження або спростування гіпотези прово-

Мета дослідження. Дослідити аспекти
соціальних та психологічних особливостей
самосвідомості підлітків з адиктивною пове-

дились за критерієм U Манна–Уітні, кореляційного коефіцієнту Пірсона.
Викладення основного матеріалу дослідження. Особливе значення у розвитку

дінкою у конфліктних родинах.
Завдання: узагальнити окремі соціаль-

самооцінки та самосвідомості підлітка є фор-

но-психологічні особливості самосвідомості

мування власного образу фізичного Я - уяв-

підлітків з адиктивною поведінкою у конфлік-

лення про свій тілесний образ, порівняння та

тних родинах.

оцінювання себе з точки зору еталона

Матеріал та методи дослідження. З

«мужності» або «жіночості». Уявлення про

дотриманням принципів деонтології на базі

власну зовнішність не випадково є чи не най-

Головного управління департаменту превен-

важливішим у самосвідомості підлітка. Воно

тивної діяльності м. Києва проведено компле-

пов'язане з тим, що ознаки дорослості найяс-

ксне дослідження 90 підлітків віком 14–17

кравіше виявляються у зміні його тіла. Саме

років, у яких виявлена адиктивна поведінка та

зовнішні ознаки дорослості визначають його

які перебувають на обліку в районних відді-

статус у товаристві ровесників (Савчин,

лах поліції (у Оболонському районі та Свято-

2011). Дослідження самооцінки проводилося

шинському районі м. Києва) – девіантна

за допомогою методики вербальної діагнос-

(адиктивна) група. Контрольну групу склали

тики самооцінки (Фетискин 2012). Рівні само-

60 осіб, віком 14-17 років, у яких не виявлено

оцінки в досліджуваних групах представлено

девіантної поведінки. Методи дослідження:

на рис. 1.

загальнотеоретичні – міждисциплінарний ана-

З представлених на рис. 1, даних вид-

ліз і синтез літератури з проблеми досліджен-

но, що у девіантній групі 24 (27,0%) дослі-

ня; порівняння, систематизація, узагальнення,

джуваних мали низький рівень самооцінки,
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Рис. 1. Рівні самооцінки в досліджуваних групах
24 (27,0%) осіб – середній і 42 (46,0%) – висо-

певних психоактивних речовин (алкоголь, тю-

кий. У контрольній групі відповідно 30

тюн, наркотичні речовини тощо) (Бондарчук,

(50,00%) досліджуваних мали низький рівень

2010). Форми адиктивної поведінки підлітка

самооцінки, 21 (35,0%) осіб – середній і 9

мають властиві для його віку особливості.

(15,0%) осіб – високий. За результатами коре-

Так, зокрема, вживання алкоголю підлітком

ляційного аналізу між показниками самооцін-

відбувається через прагнення зменшити хара-

ки, ворожості, почуттям провини у групах до-

ктерний для нього стан тривоги і водночас —

сліджуваних виявлено, що коефіцієнт кореля-

позбавитися надмірного самоконтролю і соро-

ції Пірсона x2 між самооцінкою і ворожістю

м’язливості. Важливу роль відіграють також

склав у девіантній групі - 0,15 у контрольній

прагнення до експериментування і особливо

2

— норми підліткової субкультури, за якими

між почуттям провини і самооцінкою у конт-

алкоголь традиційно вважається однією з оз-

рольній групі - 0,44, девіантній групі - 0,17).

нак мужності і дорослості, а також негативний

Згідно з наведеними результатами розрахунків

приклад батьків. Наркотизація підлітка, як і

можна зробити висновок, що між показника-

зловживання алкоголем, пов’язана з психіч-

ми самооцінки, а також ворожості і почуття

ним експериментуванням, пошуком нових,

провини у всіх підлітків чіткого зв’язку немає.

незвичайних відчуттів і переживань, цікавіс-

Наступним стало дослідження питання

тю, наслідуванням старшим, впливом групи

аддикції, ворожості та агресивності у підліт-

однолітків, а іноді й обманом з боку поширю-

ків. Терміном адиктивна поведінка (від англ.

вачів наркотичних речовин, коли першу дозу

Addiction – схильність, згубна звичка) насам-

нав’язують під виглядом певного напою чи

перед позначають поведінку особистості, об-

сигарети, що зрештою невідворотно веде до

тяжену хімічною залежністю через вживання

звикання

групі - 0,37. Коефіцієнт кореляції Пірсона x
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(Бондарчук, 2010). Дослідженням залежних

ними шкалами. Можна зазначити, що адикти-

від наркотичних речовин підлітків К. Харт

вні підлітки були не щирі у своїх відповідях і

доводить, що у них існує усвідомлення влас-

намагались справити гарне враження.

ного стану і здатність приймати раціональні

Дослідження за методикою Басса-

рішення. Більшість з них, якщо запропонува-

Даркі. За результатом дослідження розбіжнос-

ти вибір між «дозою» або певною сумою гро-

тей у відмінностях за показниками ворожості і

шей, або, навіть, сертифікатом на придбання

агресивності

одягу в магазині (який не було можливості

(адиктивною) поведінкою і підлітків з норма-

виміняти на наркотики), частіше роблять ви-

тивною поведінкою не виявлено. Так, у ціло-

бір на корить грошей або сертифікату, тому

му встановлено, що показник ворожості по

що побачили в цьому можливість для себе –

групах майже не відрізняється, рівень агресив-

можливість змін у житті (Hart, 2013).

ності незначно вищий у девіантній групі. Про-

у

підлітків

з

девіантною

Дослідження за методикою схильності

те, встановлено відмінність у рівні почуття

до девіантної поведінки (О.М. Орел). Опиту-

провини, який у контрольній групі був вищий

вальник містить наступні шкали: спрямовано-

за показник девіантної групи. Аналіз на досто-

сті на соціально-бажані відповіді, схильності

вірність відмінностей за допомогою критерію

до подолання норм і правил, схильності до

U Манна-Уітні виявив (нульова гіпотеза) від-

адитивної поведінки, схильності до самоушко-

сутність відмінностей для всіх показників.

джувальної та самознищувальної поведінки,

Наступним стало дослідження конфлік-

схильності до агресії та насильства, шкал во-

тної поведінки підлітків за допомогою мето-

льового контролю емоційних станів та шкали

дики К.Томаса «Визначення способів регулю-

схильності до девіантної поведінки. Аналіз на

вання конфліктів». К. Томас зазначав, що при

достовірність відмінностей по даної методиці

униканні конфлікту жодна з сторін не досягає

за допомогою критерію U Манна-Уітні виявив

успіху. За таких форм поведінки як конкурен-

відсутність різниці усіх показників, крім пер-

ція, пристосування та компроміс або один з

шої шкали. Стосовно шкали вольового конт-

учасників ситуації виграє, а інший – програє,

ролю емоційних реакцій, відмінність є досто-

або обидва програють, тому що йдуть на по-

вірною при UКрит (p≤0.05). Наявність високого

ступки. І лише в ситуації співробітництва оби-

показника за першою шкалою і одночасне

дві сторони залишаються у виграші.

зниження показників за основними діагности-

Для опису типів поведінки людей в

чними шкалами свідчить про високу насторо-

конфліктах (точніше, в конфлікті інтересів) К.

женість щодо діагностичної ситуації і низьку

Томас застосовував двомірну модель регулю-

достовірність даних за основними діагностич-

вання конфліктів, основними в якій є кооперація, пов’язана з увагою людини до інтересів
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інших людей, залучених в ситуацію, і напо-

демонструвала схильність до: змагання – 39

ристість, для якої характерний акцент на влас-

осіб (43,0%), тоді як компромісу схильний 24

них інтересах. Виділяється п’ять способів ре-

особи (27,0%), співробітництва – 12 осіб

гулювання

(13,0%), уникання – 9 осіб (10,0%), пристосу-

конфліктів,

позначені

у

відповідності з двома основними вимірами
(кооперація

і

напористість):

вання – 6 осіб (7,0%).

змагання

У контрольній групі відповідно: схиль-

(конкуренція) – прагнення досягти своїх інте-

ні до співробітництва – 18 осіб (30,0%), комп-

ресів в збиток іншому; пристосування – при-

ромісу – 16 осіб (27,0%), уникання - 12 осіб

несення в жертву власних інтересів заради ін-

(20,0%), пристосування – 10 (17,0%), змаган-

шого; компроміс – угода на основі взаємних

ня – 4 особи (6,0%). Можна зазначити, що

поступок; пропозиція варіанту, знімає виник-

підлітки з девіантною поведінкою найчастіше

ле протиріччя; уникнення – відсутність праг-

обирають стратегію змагання при вирішенні

нення до кооперації, і відсутність тенденції до

конфліктів. А серед підлітків з нормативною

досягнення власних цілей; співробітництво –

поведінкою найбільш вживаною є стратегія

коли учасники ситуації приходять до альтер-

співробітництва. Розрахунки критерію кореля-

нативи, що повністю задовольняє інтереси

ції Пірсона дорівнює 0,75 підтверджує, що це

обох сторін. Кількість балів, яку набрав опи-

не випадковість, а зв’язок між показниками

туваний за кожною шкалою, свідчить про ная-

міцний, що свідчить їх про взаємозалежність.

вні у нього тенденції до прояву відповідних

В цілому узагальнення результатів ана-

форм поведінки в конфлікті. Домінуючим вва-

лізу літератури та власних досліджень дозво-

жається той тип (типи), що отримав найбіль-

ляють констатувати у підлітків з адиктивною
Таблиця 1.

Стратегії поведінки досліджених підлітків у конфлікті
Показник
Змагання
Компроміс
Співробітництво
Уникання
Пристосування
Всього

Девіантна група
N
39
24
12
9
6
90

Контрольна група
%
43,0
27,0
13,0
10,0
7,0
100,0

N
4
16
18
12
10
60

%
6,0
27,0
30,0
20,0
17,0
100,0

шу кількість балів. Стратегії поведінки в кон-

поведінкою такі психологічні особливості, як:

флікті досліджених підлітків представлено у

невміння долати труднощі, ігнорування пере-

табл. 1.

шкод, апатичну підпорядкованість групі з асо-

З даних табл. 1 видно, що у девіантній

ціальними установками, знижену самокритич-

групі найбільша кількість досліджуваних про-

ність, тривожне очікування, невпевненість в
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собі, слабкість самоконтролю, агресивність.

властиві низька самооцінка і почуття провини.

Також у підлітків спостерігалась відгородже-

Підлітки з девіантною поведінкою схильні до

ність та відчуженість, дефіцит у спілкуванні й

прикрашання власних рис, однак можуть до-

емоційна нестійкість в умовах стресового на-

тримуватися моральних норм і стандартів та

вантаження, що провокували їхню адиктивну

справляти гарне враження. Перспективою по-

поведінку. У свою чергу, емоційна нестійкість

дальших розвідок у даному напрямку є дослі-

та імпульсивність були проявами їх конфлікт-

дження різних аспектів конфліктогенності ро-

ності та агресивності у родині. У підлітків з

дин в яких підлітки вживають ПАР.

девіантної групи фіксувалася потреба соціального престижу, яка втрачала свою спрямова-
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fested in the deformation of self-esteem, are developed at adolescence. Addictive behaviour can be
developed because conflict interactions of adoles-

cents with their family environment, namely, because negative family impact on their personal

Приб Глеб Анатольевич
Заведующий кафедрой психологии, Институт подготовки кадров государственной службы занятости
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development. In turn, incertitude, tension, hostility and aggressiveness, characteristic for adolescents, are prerequisites for destructive addictive
behaviour. In general, the examined adolescents
showed the following psychological characteris-

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
САМОСОЗНАНИЯ У ПОДРОСТКОВ
З АДДИКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
В КОНФЛИКТНЫХ
СЕМЬЯХ

tics: inability to overcome difficulties, ignoring
obstacles, apathetic submission to a group with
antisocial moods, decreased self-criticism, anxious expectation. Adolescents experienced strangeness and alienation, lack of communications
and emotional instability under stress, which provoked addictive behaviour.
In conflicting families, adolescent addictive behaviour means their desire to change the
mental states or not to focus their attention on a
conflict. Addiction for adolescents is a universal

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена вопросам социальнопсихологических особенности формирования
самосознания подростков с аддиктивным поведением в конфликтных семьях. Исследуют
составляющие самосознания и самооценки,
склонность к девиантному поведению, уровни
агрессивных и враждебных реакций, типы поведения в конфликте. У подростков, касатель-
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но идентификации самосознания заострена

пониженную

самокритичность,

тревожное

потребность в признании собственной уни-

ожидание. У подростков наблюдалась отгоро-

кальности при психологической зависимости

женность и отчужденность, дефицит в обще-

от сверстников, поэтому подросток эффектив-

нии и эмоциональная неустойчивость в усло-

но использует егопозицию. Особой формой

виях стрессовой нагрузки, которые провоци-

подросткового самосознания является чувство

ровали аддиктивное поведение.

взрослости, которое определяется как новое

В конфликтных семьях причиной ад-

образование в сознании, через которое подро-

диктивного поведения подростка является

сток сравнивает себя с другими, находит для

стремление изменить своё психическое состо-

себя примеры и усваивает их, строит свои от-

яние или фиксацию собственного внимания

ношения с людьми, перестраивает свою дея-

на конфликте. Аддикция для них становится

тельность.

универсальным средством бегства от кон-

Установлено, что в Украине не доста-

фликта в семье. Девиантные подростки имеют

точно исследований по проблеме употребле-

завышенную самооценку и не чувствуют ви-

ния психактивних веществ подростками в

ны, в отличие от нормативных подростков,

конфликтных семьях. По результатам иссле-

которым свойственны низкая самооценка и

дования выявлено, что в подростковом воз-

чувство вины. Подростки с девиантным пове-

расте развиваются специфические особенно-

дением склонны к приукрашиванию собствен-

сти самосознания, которые проявляются в де-

ных черт личности, однако могут придержи-

формации самооценки. Возникновение аддик-

ваться моральных норм и стандартов и произ-

тивного поведения может основываться на

водить хорошее впечатление. Отмечается

конфликтному взаимодействии подростка с

необходимость

его ближайшим окружением в семье, а имен-

различных аспектов конфликтных семей в ко-

но с негативным её влиянием на развитие

торых подростки употребляют психоактивные

личности. В свою очередь, подростковая не-

вещества.

дальнейших

исследований

уверенность, напряжённость, враждебность,

Ключевые слова: самосознание, само-

агрессивность становятся предпосылками воз-

оценка, аддиктивное поведение, подросток,

никновения разрушающего аддиктивного по-

конфликтная семья, психоактивные вещества

ведения. В целом у подростков обнаружива-

(ПАВ).

ются такие психологические особенности,
как: неумение преодолевать трудности, игно-
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рирование препятствий, апатичное подчинен-
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ность группе с асоциальными установками,
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