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ЗВ'ЯЗОК САМОСТАВЛЕННЯ З ПОТРЕБОЮ У ДОСЯГНЕННЯХ 

Вольгемут І.А. Зв'язок самоставлення з потребою у досягненнях. В статті 
подано результати дослідження особливостей зв'язку самоставлення особистості з її 
потребою у досягненнях. Розкрито поняття самоставлення та рівня потреби у 
досягненнях особистості, визначено особливості зв’язку різних рівнів самоставлення 
особистості на величину рівня її потреби у досягненнях. Подано емпіричні дані 
опитування (N=100). Визначено значущі зв'язки та тенденції залежності потреби у 
досягненнях від самоставлення особистості за рівнем домагань. Встановлено, що рівень 
потреби у досягненнях статистично не пов’язаний з жодним з рівнів самоставлення. 
Спростовано гіпотезу про існування зв’язку між рівнем потреб у досягненнях та 
самоставленням особистості. 

Ключові слова: рівень домагань, самоставлення, самооцінка, самоповага, 
мотивація досягнень, потреба у досягненнях. 

Вольгемут И. А. Связь самоотношения с необходимостью в достижениях. В 
статье представлены результаты исследования особенностей связи самоотношения 
личности с ее потребностью в достижениях. Раскрыты понятия самоотношение и 
уровень потребности личности в достижениях, определены особенности влияния 
различных уровней самоотношения личности на величину уровня в потребности в 
достижениях. В исследовании использовался метод опроса (N = 100). Определены 
значимые связи и тенденции зависимости потребности в достижениях от 
самоотношения личности. Установлено, что уровень потребности в достижениях для 
данной выборки статистически не связан ни с одним из рассмотренных уровней 
самоотношения. Опровергнуто гипотезу о существовании связи между уровнем 
потребностей в достижениях и самоотношением личности. 

Ключевые слова: уровень притязаний, самоотношение, самооценка, 
самоуважение, мотвация достижений, потребность в достижениях.  

Постановка проблеми. Рівень розвитку сучасних технологій дає змогу людям з 
різних країн бачити як живуть, які цілі ставлять перед собою та яких висот досягають інші 
люди у різноманітних сферах життя на іншому кінці планети. Таким чином, практично 
кожен має доступ до надзвичайно великої кількості ідей та сценаріїв того, як можна 
прожити це життя. Проте, далеко не всі йдуть за своїми мріями і досягають висот. Причин, 
які це зумовлюють доволі багато. Однією з них є самоставлення особистості, яке 
безпосередньо впливає на мотивацію досягнень [3]. 

Аналіз останніх публікацій. Для проведення дослідження обов'язковим було 
ознайомлення з поняттям самоставлення та рівня потреби у досягненнях. Опрацювання 
літературних джерел дало змогу з’ясувати, що самоставлення є свідомим ставленням до 
своїх особистісних властивостей (суб’єктивних утворень). Воно, так само як і ставлення, 
є продуктом індивідуального розвитку особистості, що впливає на її поведінку, 
характеризує силу її бажань, емоцій та ступінь зацікавленості тими чи іншими речами [8]. 

Щоправда, різні вчені висловлюють різні думки щодо цього поняття. Так, наприклад, 
І. Бех вважає, що самоставлення є надзвичайно важливим для розвитку і формування 
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особистості, оскільки саме завдяки йому відбувається прийняття чи неприйняття 
власного «Я» особистості [1]. 

Н. Сарджвеладзе розглядає самоставлення як складну емоційно-оціночну систему, 
яка має багато рівнів і поділяється на два блоки: об’єктивний та суб’єктивний [6]. 

С. Пантєлєєв виділяє у структурі самоставлення такі дві підсистеми: оцінну та 
емоційно-ціннісну. До оцінної підсистеми відносять «самоповагу», «почуття 
компетентності», «почуття ефективності»; до емоційно-цінносної – «аутосимпатію», 
«почуття власної гідності», «самоцінність», «самоприйняття» [4]. 

Таким чином, ставлення до себе може бути частковим (аутосимпатія і 
самосимпатія) та глобальним (самоповага). Cамоповага є особистим оцінним 
судженням, яке виражається в позитивному ставленні індивіда до самого себе. Вона 
формується шляхом усвідомлення людиною своїх чеснот, оцінки результатів її 
діяльності, ставлення до неї оточуючих та проявляється в самооцінці. Це все стає 
можливим завдяки здійсненню таких розумових операцій, як синтез, аналіз та 
порівняння. Щодо самооцінки, то вона є результатом оцінювання особистістю самої себе, 
своїх якостей, можливостей та місця серед інших людей. Вона може мати сильний вплив 
на поведінку [11]. 

Cамооцінка має вплив на критичність та вимогливість особистості до себе, 
взаємовідносини з оточуючими людьми, сприйняття своїх успіхів та невдач. Окрім того, 
від неї залежить особистісний розвиток людини, а також ефективність її діяльності [10]. 

Виділяють два види самооцінки: адекватну та неадекватну. Перша має місце тоді, 
коли уявлення людини про себе співпадає з тим, ким вона є насправді. Друга — коли 
об’єктивність в оцінюванні людиною себе відсутня. В такому випадку те, ким вона себе 
вважає, не відповідає дійсності і не співпадає з думкою інших людей. За ступенем 
адекватності прийнято розрізняти завищену, занижену та об’єктивну самооцінку [9]. 

Місце людини у суспільстві значною мірою залежить від її потреби у досягненнях. 
Під рівнем домагань розуміють ступінь важкості досягнення цілі, яку ставить перед собою 
особистість. Також його можна розцінювати як прагнення людини посідати певне місце у 
шкалі цінностей. Він свідчить про ступінь складності виконаних завдань, який її 
задовольнить [7]. 

Мета дослідження полягає у виявленні зв'язків між рівнем самоставлення 
особистості та рівнем її потреб у досягненнях. 

Перед нами були поставлені такі завдання: 
-  Ознайомитися з поняттями самоставлення та рівня домагань. 
-  Визначити особливості самоставлення та рівня домагань особистості. 
-  Визначити зв'язки та тенденції залежності рівня домагань від рівня 

самоставлення особистості. 
Виклад методики і результатів дослідження. З метою збору даних про рівень 

домагань було вирішено використати методику Ю. М. Орлова «Потреба у досягненнях». 
Вона дає змогу з’ясувати значущість різних потреб при досягненні мети, рівень 
впевненості в майбутньому успіху, ступінь прагнення до творчості та готовності до неї 
при вирішенні різноманітних завдань та проблем. Рівень потреби в домаганнях може 
дорівнювати значенням від 0 до 23 балів, що відповідає таким характеристикам: до 
10 балів — низький рівень; 11-12 — нижче середнього; 13-14 — середній; 15-16 — вище 
середнього; і 17-23 — високий [3].  

Дані щодо самоставлення досліджуваних були зібрані шляхом застосування тесту-
опитувальника самоставлення В. В. Століна та С. Р. Пантілеєва. Опитувальник 
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складається з 57 тверджень, на які можна відповісти «так» або «ні». Його структура 
відповідає розробленій В. Століним ієрархічній моделі структури самоставлення. 
Використання даного опитувальника дає змогу виявити різні за ступенем узагальненості 
рівні самоставлення. Їх всього три: 

1) глобальне самоставлення; 
2) самоставлення, засноване на самоповазі, аутосимпатіі, самоінтересі та 

очікуванням ставлення до себе інших; 
3) рівень конкретних дій (готовності до них) по відношенню до свого «Я». 
Людина живе і пізнає свої особливості, таким чином накопичуючи певні знання про 

себе. Саме вони і становлять більшу частину її уявлень про себе. Цілком природним є 
те, що ці знання людині не байдужі, і їх вміст стає об’єктом її оцінок, емоцій, переживань, 
а також доволі стійкого самоставлення. 

Опитувальник містить декілька шкал: 
Шкала S — вимірює інтегральне почуття «за» чи «проти» власного «Я» 

випробуваного. 
Шкала I — рівень самоповаги. 
Шкала II — рівень аутосимпатії. 
Шкала III — рівень очікуваного ставлення до себе інших. 
Шкала IV — рівень самоінтересу. 
Окрім цього, є ще сім шкал, які демонструють вираженість установок діяти 

відповідним чином щодо власного «Я» випробуваного.  
Шкала 1 — рівень самовпевненості. 
Шкала 2 — рівень ставлення до себе інших. 
Шкала 3 — рівень самоприйняття. 
Шкала 4 — рівень самокерівництва, самопослідовності. 
Шкала 5 — рівень самозвинувачення. 
Шкала 6 — рівень самоінтересу. 
Шкала 7 — рівень саморозуміння. 
Отримані та опрацьовані результати інтерпретуються так:  

− значення показника менше 50% — низький рівень вираженості; 

− 50-74% — середній рівень вираженості; 

− більше 74% — високий рівень вираженості [2]. 
У дослідженні взяли участь п'ятдесят чоловіків та п'ятдесят жінок різних професій 

віком від 18 до 73 років, стандартне відхилення = 11,67. 
Отримані дані розподілу величин рівня домагань за статтю подано в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Рівень домагань за статтю 

Стать 
(к-сть осіб) 

Рівень домагань 

Низький 
Нижче 

середнього 
Середній 

Вище 
середнього 

Високий 

Чоловіки 2 15 19 13 1 

Жінки 3 7 21 11 8 

∑ 5 22 40 24 9 

Результати, представлені у таблиці, вказують на те, що домінуючим є середній 
рівень домагань, який мають 40 осіб, та рівень домагань вище середнього (24 особи). 
Щодо розподілу цих рівнів за статевими ознаками, то спостерігаємо практично 
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рівномірний їх поділ між чоловіками і жінками. Проте, вдвічі більше чоловіків мають рівень 
домагань нижче середнього і у вісім разів більше жінок – високий рівень домагань. Таким 
чином, можна припустити, що стать має певний зв’язок з величиною даного показника, і 
жінки в середньому мають дещо вищий рівень домагань, ніж чоловіки. 

Отримані дані щодо самоставлення досліджуваних було розподілено на п’ять 
категорій, згідно наявних у них рівнів домагань, і занесено у зведені таблиці для 
знаходження середніх значень (табл. 2, 3, 4, 5). 

Таблиця 2 
Середні рівні самоставлення серед чоловіків та жінок 

(низький рівень домагань) 

№ по 
порядку 

Глобальне 
самоставлен

ня 
Самоповага Аутосимпатія 

Очікуване 
ставлення від 

інших 
Самоінтерес 

1 високий високий високий середній середній 

2 низький низький низький низький середній 

3 високий високий високий високий високий 

4 високий низький високий високий високий 

5 високий високий низький середній високий 

Середнє 
значенн

я 

високий 
(4 ос.) 

високий (3 ос.) 
високий 

(3 ос.) 
високий/серед

ній (2/2 ос.) 
високий (3 ос.) 

Дані таблиці свідчать про те, що домінуючим рівнем вираженості усіх досліджених 
рівнів самоповаги є високий. І лише для рівня очікуваного ставлення від інших, таким є 
також середній. 

Таблиця 3 
Середні рівні самоставлення серед чоловіків та жінок 

(рівень домагань нижче середнього) 

№ по 
порядку 

Глобальне 
самоставлен

ня 
Самоповага Аутосимпатія 

Очікуване 
ставлення від 

інших 
Самоінтерес 

1 високий високий низький середній середній 

2 високий середній середній високий високий 

3 високий високий високий середній високий 

4 високий високий високий середній високий 

5 високий високий середній середній високий 

6 високий високий високий середній середній 

7 високий високий високий середній високий 

8 середній високий низький низький середній 

9 середній середній низький низький середній 

10 високий середній високий середній низький 

11 високий високий середній середній високий 

12 середній середній низький середній високий 

13 високий високий високий середній високий 

14 високий високий низький високий високий 

15 високий середній низький середній високий 

16 високий високий високий середній високий 

17 високий високий середній середній високий 

18 високий низький низький середній середній 

19 високий середній високий низький високий 
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20 високий високий високий середній високий 

21 високий високий високий високий середній 

22 високий високий високий середній високий 

Середнє 
значенн

я 

високий 
 (19 ос.) 

високий 
(15 ос.) 

високий 
(11 ос.) 

середній 
(16 ос.) 

високий 
(15 ос.) 

Дані даної таблиці також дозволяють припустити, що домінуючим рівнем 
вираженості усіх досліджених рівнів самоповаги (крім очікуваного ставлення від інших) 
для осіб, що мають рівень домагань нижче середнього, також є високий. І лише для рівня 
очікуваного ставлення від інших, домінуючим є середній ступінь вираженості.  

Аналогічна ситуація простежується і серед осіб, що мають середній рівень 
домагань. А от серед тих, у кого рівень домагань нижче середнього, показники дещо 
відрізняються (табл.4). 

Таблиця 4 
Середні рівні самоставлення серед чоловіків та жінок 

(рівень домагань вище середнього) 

№ по 
порядку 

Глобальне 
самоставлен

ня 
Самоповага Аутосимпатія 

Очікуване 
ставлення від 

інших 
Самоінтерес 

1 середній низький низький середній середній 

2 низький низький низький низький середній 

3 високий високий високий середній високий 

4 високий високий високий високий низький 

5 високий середній низький середній високий 

6 високий високий низький середній високий 

7 високий високий високий високий високий 

8 низький середній середній низький низький 

9 високий високий середній високий високий 

10 високий високий низький високий високий 

11 високий високий високий високий середній 

12 високий високий середній середній високий 

13 високий високий низький середній високий 

14 високий високий високий середній високий 

15 високий високий високий високий середній 

16 високий високий високий високий середній 

17 високий низький низький середній середній 

18 високий високий високий середній середній 

19 високий високий високий середній низький 

20 високий високий високий низький низький 

21 середній низький середній високий високий 

22 середній середній низький середній низький 

23 середній середній низький середній високий 

24 високий високий високий середній високий 

Середнє 
значенн

я 

високий 
(19 ос.) 

високий 
(16 ос.) 

високий/низь
кий (11/9 ос.) 

середній 
(13 ос.) 

високий 
(12 ос.) 

З таблиці видно, що високий рівень вираженості таких рівнів самоставлення, як 
глобальне самоставлення, самоповага, аутосимпатія та самоінтерес, як і у представників 
попередніх двох рівнів домагань, є домінуючим. А для показника очікуваного ставлення 
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від інших, домінуючим, як і у попередніх двох випадках, є середній рівень вираженості. 
Проте, цікавим є те, що поряд з високим рівнем вираженості аутосимпатії, домінуючим є 
також низький, тобто абсолютно протилежний. Це може свідчити про існування тенденцій 
до осудження людьми своїх вчинків на шляху до досягнення поставлених цілей, а також 
існування направленої на себе агресії. 

Таблиця 5 
Середні рівні самоставлення серед чоловіків та жінок 

(високий рівень домагань) 

№ по 
порядку 

Глобальне 
самоставленн

я 
Самоповага Аутосимпатія 

Очікуване 
ставлення 
від інших 

Самоінтерес 

1 високий високий високий середній високий 

2 високий високий високий середній високий 

3 високий високий високий середній середній 

4 високий високий високий середній високий 

5 високий високий середній середній високий 

6 високий високий високий середній середній 

7 високий високий високий високий середній 

8 високий високий низький високий середній 

9 середній середній низький середній низький 

Середнє 
значення 

високий(8) високий(8) високий(6) середній(7) 
високий/сере

дній(5/4) 

Як не дивно, показники середніх рівнів самоставлення досліджуваних з високим 
рівнем домагань, практично не відрізняються від показників осіб, що мають інші рівні 
домагань. Домінуючим рівнем вираженості усіх досліджених рівнів самоповаги (крім 
очікуваного ставлення від інших) також є високий, а для рівня очікуваного ставлення від 
інших, домінуючим також є середній ступінь вираженості. Проте, цікавим є те, що окрім 
високого рівня вираженості для рівня самоставлення «самоінтерес», домінуючим є також 
середній. Це може свідчити про суспільну орієнтованість представників високого рівня 
домагань, в противагу зацикленості на собі. 

Таблиця 6 
Середні значення рівнів самоставлення серед чоловіків та жінок 

Рівень 
домагань 

Глобальне 
самоставленн

я 
Самоповага Аутосимпатія 

Очікуване 
ставлення від 

інших 
Самоінтерес 

Низький високий високий високий 
високий/ 
середній 

високий 

Нижче 
середнього 

високий високий високий середній високий 

Середній високий високий високий середній високий 
Вище 

середнього 
високий високий 

високий/ 
низький 

середній високий 

Високий високий високий високий середній 
високий/ 
середній 

Дані зведеної таблиці свідчать про відсутність значних відмінностей між середніми 
показниками рівнів самоставлення серед досліджуваних, що мають різні рівні домагань. 
Таким чином, можна припустити, що самоставлення не має суттєвого зв’язку з рівнем 
потреби у досягненнях. 

Для визначення статистичної значущості зв’язку досліджуваних рівнів 
самоставлення з рівнем домагань, ми скористалися коефіцієнтом кореляції рангу 
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Спірмена — непараметричною мірою статистичної залежності між двома змінними, яка 
оцінює наскільки добре можна описати відношення між двома змінними за допомогою 
монотонної функції. Для знаходження цих значень було використано зведені в таблиці 
дані середніх значень усіх показників для чоловіків та жінок разом (табл. 7). 

Таблиця 7 
Середні значення рівнів самоставлення серед чоловіків та жінок 

Рівень 
домагань, у 

балах 

Рівень 
глобального 
самоставлен

ня у% 

Рівень 
самоповаги,  

у % 

Рівень 
аутосимпатії, 

у % 

Рівень 
очікуваного 
ставлення 
від інших, 

у % 

Рівень 
самоінтересу

, у % 

0-10(10,00) 80,00 66,8 65,60 46,53 85,46 

11-12(11,77) 85,24 79,23 66,27 64,91 85,80 

13-14(13,48) 83,52 79,92 67,40 57,14 82,14 

15-16(15,50) 83,43 78,00 64,49 68,19 78,15 

17-23(17,33) 89,77 87,04 74,00 74,18 80,81 

К кореляції (rs) 0,60 0,70 0,40 0,90 -0,80 

Статистична 
значущість 

незначущий 
p> 0,05 

незначущий 
p> 0,05 

незначущий 
p> 0,05 

незначущий 
p> 0,05 

незначущий 
p> 0,05 

Дані таблиці свідчать про те, що статистично значущими, тобто такими, що мають 
достатньо суттєвий зв’язок з рівнем домагань людей даної вибірки, не є показники 
жодного з досліджених рівнів самоставлення. І хоча між рівнем домагань та рівнем 
глобального самоставлення, а також між рівнем домагань та рівнем очікуваного 
ставлення від інших, спостерігається наявність певної прямо пропорційної залежності, 
яка є досить тісною, статистично значимою вона не є для жодного з цих рівнів. Те ж саме 
стосується і рівня самоінтересу, проте залежність є обернено пропорційною. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. В ході дослідження ми 
ознайомилися з поняттями самоставлення та рівня домагань, визначили особливості 
самоставлення та рівня домагань досліджуваних (N=100). Отримані емпіричні дані 
дозволили припустити, що показники жодного з досліджених рівнів самоставлення не є 
статистично значущими для дослідженої вибірки, а отже не мають суттєвого зв’язку з 
рівнем домагань досліджуваних. Результати даного дослідження спростували нашу 
гіпотезу про те, що між рівнем потреб у досягненнях та самоставленням існує зв’язок. 

Подальші дослідження даної проблеми є надзвичайно перспективними і дали б 
змогу дослідити інші фактори, що можуть мати вплив на рівень домагань. 
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Wohlgemuth I. A. The connection between self-attitude and the need for achievements. 
The article presents the results of a study of the peculiarities of the connection between the self-
attitude of a person and the their need for achievements. In the given work, the concept of self-attitude 
and the level of an individual's need for achievements is defined. Different levels of self-attitude are 
analyzed. The features of the influence of various levels of personal self-attitude on the level of need 
for achievements are determined. Significant correlations and trends in the dependence of the need 
for achievements on the individual’s self attitude are determined by measuring psychological 
indicators, such as: aspiration level and the individual’s self-attitude. In order to collect the necessary 
data, the methodology of Yu. M. Orlov «The Need for Achievements» and the self-attitude test 
questionnaire by V. V. Stolin and S. R. Panteleev were applied. The empirical data that was collected 
by interviewing one hundred people is presented in the article. The values of the level of needs for 
achievements were found and categorized. The average values of all levels of self-attitude for each 
level of needs were calculated and analyzed. The Spearman’s correlation coefficient was used to 
calculate the statistical significance of the connection between individual’s self-attitude and the value 
of the need for achievements. It is established that the level of need for achievements has no 
statistically significant connection with any of the studied levels of self-attitude for the group of people, 
that was interviewed. The hypothesis that there is a connection between the level of need for 
achievement and the individual's self-attitude has been disproved. 

Key words: aspiration level, self-attitude, self-esteem, self-respect, motivation of achievements, 
need for achievements.  
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