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ЯК ФАКТОР ЗМІНИ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ «Я-ОБРАЗУ» 
 
У статті представлено теоретичний та емпіричний аналіз того, як саме змінюються 
компоненти «Я-образу» особистості, попадаючи у складні життєві обставини, а саме у 
осіб, які отримали тимчасову інвалідність (перелом руки або ноги, 9-12 міс. реабіліта-
ції). Тимчасова непрацездатність (інвалідність)  – це непрацездатність особи внаслідок 
захворювання, травми або з інших причин, що не залежить від факту втрати працездат-
ності (пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний харак-
тер під впливом лікування та реабілітаційних заходів. І саме це визначення свідчить 
про наявність зовнішніх факторів зміни способу життя та певних внутрішніх змін по 
структурним компонентам «Я-образу». 
Ключові слова: «Я-образ», тимчасова інвалідність, компоненти, когнітивний, емо-
ційно-оціночний, поведінковий, трансформація, зміна, складні життєві обставини, 
структура. 

 
Постановка наукової проблеми. В даний час концепція інваліднос-

ті спирається на культурно-історичну теорію розвитку психіки, що якісно 
змінило стереотипні уявлення про закономірності і механізми функціону-
вання тілесного «Я». Тіло завжди наділене не тільки особистісним, а й ку-
льтурним змістом і значенням, воно виступає центральним компонентом 
особистісної ідентичності і одним з основних способів прояву особистіс-
них якостей і характеристик в соціальній взаємодії і спілкуванні. Тілесне 
«Я» є одним з елементів «Я-образу», тому необхідно для початку виявити 
класичні структурні компоненти «Я-образу». Якщо взяти за основу струк-
туралістичну теорію, то «Я-образ» має три структурні компоненти: когні-
тивний, емоційно-ціннісний, поведінковий (У. Джемс, Ч.Х. Кулі, Дж.Г. 
Мід) [13].  І кожен з цих компонентів має особливу наповненість та дуже 
динамічну основу, що дозволяє припустити тезу про те, що вони будуть 
змінюватися під впливом складних або кризисних життєвих обставинах.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Феномен «Я-образу» та 
його структурних компонентів розкривається у концепціях та підходах та-
ких авторів як Б.Г. Ананьєва, Г.О. Бала, Р. Бернса, І.С. Кона, ДЖ. Кулі, 
М.І. Лісіної, С.Д. Максименко, Дж. Міда, В.В. Століна, З. Фрейда, І.І. Чес-
ноковаа, К.Г. Юнга [1,4,6,7,9,16]. Проблемою впливу складних життєвих 
обставин на особистість займались О.Ф. Бондаренко, Ф.Ю. Василюк, О.Л. 
Вернік, О.О. Вовчик-Блакитна, Р. Лазарус, Д.А. Леонтьев, О. В. Матвієнко, 
К. Муздибаєв, Н.В. Чепелєва, Ю.М. Швалб [2,8,10].  

Проблеми інвалідності вивчалися з точки зору різних філософських 
підходів зарубіжними вченими: з позицій феноменологічного підходу про-
блему нетиповість, інаковості інваліда досліджують П. Бергер, Т. Лукман, 
К. Вольф [3, 5]; екзистенційний підхід представлений працями Хосе Орте-
га-і-Гассета, М. Хайдеггера, К. Ясперса [14,15]; анторопософскій підхід 
реалізований в роботах Р. Штейнера і Б. Лівехуда [12], які вивчають про-
блему інтеграції в суспільство дітей з обмеженими можливостями і що за-
пропонували унікальний варіант моделі соціалізації інваліда в суспільний 
простір та інші. 

Мета статті – виявити психологічні особливості змін компонентів 
«Я-образу» у осіб з тимчасовою інвалідністю. Для досягнення поставленої 
мети, нами було проведено емпіричне дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням 
отриманих результатів. Теоретичною основою нашого дослідження стала 
класична структурна модель компонентів «Я-образу»: когнітивний, як су-
купність уявлень про себе, про свої якості, здібності, зовнішність, тощо; 
емоційно-ціннісний – афективна оцінка уявлень про себе, а саме самопова-
га, себелюбність, самоприниження; поведінковий – потенційна поведінко-
ва реакція, тобто ті конкретні дії, які можуть викликатися «Я-образом» і 
самооцінкою. 

Для виявлення особливостей кожного компоненту, нами були підіб-
рані методики для їх розкриття, представлені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Методики для дослідження «Я-образу» 

№ Компоненти  
«Я-образу» 

Методика 

1. Когнітивний 1. Тест - опитувальник МІС В.В. Століна,  
С.Р. Пантілєєва. 
2. Методики  М. Куна «Хто Я?»   

2. Емоційно-оціночний 1 Методики діагностики самооцінки психічних 
станів Г. Айзенка. 
2. Методика вимірювання самооцінки Дембо-
Рубінштейн. 

3. Поведінковий 1. Методика діагностики соціально-психологічної 
адаптації К. Роджерса і  Р. Даймонда  
2. Тест міжособистісних відносин Т. Лірі (модифі-
кація Л.Н. Собчик) 

 
У дослідженні приймали участь особи з тимчасовою інвалідністю 

(зламана рука або нога, 9 – 12 міс. реабілітації) у складі 35 осіб, з них 20 
чоловіків та 15-жінок віком від 38 до 50 років включно. 

На першому етапі емпіричного дослідження нами  було визначенно 
когнітивну складову «Я-образу» за тестом - опитувальником МІС 
В.В. Століна, С.Р. Пантілєєва та методики  М. Куна «Хто Я?».  

Результати дослідження показали, що в групі осіб з тимчасовою ін-
валідністю (перелом руки або ноги, 9-12 міс.реабілітації) найбільш висо-
кими є показники по шкалам: 

- «замкнутість» (91,5%), що свідчить про виражену захисну поведін-
ку особистості, бажання відповідати загальноприйнятим нормам поведінки 
і взаємин з оточуючими людьми;  

- «самоприв'язаності» (80%), що відображають високу ригідність 
«Я», прагнення зберегти в незмінному вигляді свої якості, вимоги до себе, 
високий рівень особистісної тривожності, схильність сприймати навколи-
шній світ як загрозливий самооцінці; 

- «внутрішній конфлікт» (88,6%), що відповідає особам, у яких пере-
важає негативний фон ставлення до себе, вони знаходяться в стані постій-
ного контролю над своїм «Я», прагнуть до глибокої оцінки всього, що від-
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бувається в її внутрішньому світі, відрізняється високими вимогами до се-
бе, що нерідко призводить до конфлікту між «Я-реальним» і «Я-
ідеальним». 

В той же час для них характерні низькі показники за такими шкала-
ми як: 

- «самоприйняття» (80%) що вказує на загальний негативний фон 
сприйняття себе, на схильність сприймати себе надто критично; 

- «відображене самоставлення» (74,3%) вказує на те, що людина ста-
виться до себе як до нездатної викликати повагу у оточуючих, що викликає 
у інших людей осуд. 

А такі показники, як «відображенне самоставлення» (74,3%), «само-
впевненість» (72%), «самокерівництво» (68,5%), «самоцінність» (77%), 
«самовпевненість» (72%), «самозвинуваченням» (70%) мають середній рі-
вень вираженості. Дані представлені у діаграмі 1. 

 

 
Рис 1 «Результати дослідження за тестом - опитувальником самовідношення 
В.В. Століна, С.Р. Пантілєєва у % за високими, середніми та низькими по-
казниками у осіб з тимчасовою інвалідністю (9-12 міс. реабілітації, зламана 

рука або нога). 
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За методикою М. Куна «Хто Я?», не зважаючи на чітку інструкцію 
дана експериментальна група не змогли в повній мірі її виконати. У серед-
ньому з 20 запропонованих було визначено лише 7 «образів Я». 

Окрім цього, з’являються специфічні негативні конструкти у системі 
«образів Я», які пов’язані з параметрами у попередній методиці. У осіб з 
тимчасовою інвалідністю – «Я-інвалід», «Я-безпомічна(ний)», «Я-обуза», 
«Я-жалюгідна (ний)». Співвідношення цих показників представлені у таб-
лиці 2. 

 
Таблиця 2 

Співвідношення показників за тестом - опитувальником  
самовідношення В.В. Століна, С.Р. Пантілєєва  

та методикою М. Куна «Хто Я?» 
№ Показники самовідношення Специфічні конструкти образу Я 

у осіб з тимчасовою інвалідністю 
1. Високий рівень за шкалою «замкну-

тість»    
 

2. Високий рівень за шкалою «самопри-
в'язаність» 

«Я-інвалід» 

3. Високий рівень за шкалою «внутріш-
ній конфлікт» 

 

4. Низький рівень за шкалою «самоп-
рийняттям»  

«Я-жалюгідна (ний)» 

5. Низький рівень за шкалою «самоцін-
ність» 

«Я-безпомічна(ний)» 

6. Низький рівень за шкалою «відобра-
женне самоставлення» 

«Я-обуза» 

 
У осіб з тимчасовою інвалідністю (перелом руки або ноги, 9-12 міс. 

реабілітації) наявність образу «Я-жінка/Я-чоловік» присутні у 43 %. Це 
може бути пов’язано із тим, що у 43% досліджуваних була зламана саме 
рука, а у 67 % пошкоджена нога, таким чином у досліджуваних ускладнена 
сексуальна функція і образ чоловіка або жінки стає непотрібним.   

На другому етапі здійснено аналіз показників за допомогою методи-
ки  виміру самооцінки за Дембо-Рубінштейн та методики діагностики пси-
хічних складових (Г. Айзенка) для визначення емоційно-оціночного ком-
понента. 
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Рівень самооцінки невід’ємно впливає на стан особистості в цілому. І 
нами було проведено методику діагностики психічних станів особистості 
(Г. Айзенка). Результати представлені у таблиці 3. 

Таблиця 3 
Високі показники вираженості шкал за методикою діагностики  
психічних станів у осіб з тимчасовою інвалідністю (Г. Айзенк) 

         
Група 

Шкали 
Тривож-
ність 
 

Фрустрація  Ригідність Агресивність 
 

тимчасова інвалідність 
(перелом руки або но-
ги; 9-12 міс. реабіліта-
ції) 

86% 71% 86% 83% 

За методикою Г. Айзенка, жінки та чоловіки, які є тимчасово інвалі-
дами (перелом руки або ноги; 9-12 міс. реабілітації) мають високий рівень 
тривожності,  низьку самооцінку, бажання уникнення невдач, сильно ви-
ражена ригідність, що свідчить про протипоказання щодо зміни місця ро-
боти, змінення у сім'ї, та високий рівень агресивності, нестриманості у вза-
ємодії з людьми. 

Можна припустити, що основним фактором, впливаючим на такі ре-
зультати було те, що особи з тимчасовою інвалідністю опитувались через 
7-12 днів після попадання у складну життєву ситуацію. 

Емоційно-оціночний блок «Я-образу» включає не тільки емоційну 
складову, але й безпосередньо самооцінку, тому наступний підетап спря-
мований на виявлення її рівня у осіб з тимчасовою інвалідністю (зламана 
нога або рука, 9-12 міс. реабілітації). У зв’язку із тим, що після попадання 
у складну життєву обставину, людина знаходиться у афективному психіч-
ному стані і саме це може впливати рівень самооцінки особистості. За рів-
нем самооцінки групи досліджуваних показали результати, які відображені 
у діаграмі 2. 
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Рис.2 Рівень самооцінки у осіб з тимчасовою інвалідністю  
(зламана рука або нога, 9-12 міс. реабілітації) 

На третьому етапі нашого дослідження є здійснення аналізу показ-
ників за допомогою методики  діагностики соціально-психологічної адап-
тації (К. Роджерс та  Р. Даймонда) та тесту Т. Лірі для виявлення особли-
востей зміни поведінкового компонента «Я-образа» у осіб з тимчасовою 
інвалідністю (зламана нога або рука, 9-12 міс. реабілітації). 

У групі з тимчасовою інвалідністю (9-12 міс реабілітації, зламана но-
га або рука) найбільш виражені такі показники за методикою  діагностики 
соціально-психологічної адаптації (К. Роджерс та  Р. Даймонда), як «деза-
даптивність» - 88%, «неприйняття інших» - 83% та «емоційний диском-
форт» - 83%. Дані за усіма шкалами методики відображені у таблиці 4. 

За даними цього етапу дослідження можна зробити висновок, що у 
досліджуваної групи, які мають тимчасову інвалідність (перелом руки або 
ноги; 9-12 міс. реабілітації), найбільш порушена адаптивність. Шкала де-
задаптивності має самі високі показники – 88%, що свідчить про дисгар-
монію в сфері прийняття рішення, які є результатом постійних неуспішних 
спроб індивіда реалізувати мету або наявності двох і більше рівнозначних 
цілей, неспроможність пристосуватись до змін нового життя. А також, як 
наслідок виражені «емоційний дискомфорт» – 83%, що  свідчить про неви-
значеність в емоційному відношенні (невпевненість, пригніченість, мля-
вість і т.п.) до навколишньої соціальної дійсності. Та 83% за шкалою «не-
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прийняття інших», що говорить про відсутність потреби особистості в спі-
лкуванні, взаємодії, спільної діяльності з іншими. 

Таблиця 4 
Показниками методики соціально-психологічної адаптації  

К. Роджерса і Р. Даймонда для осіб з тимчасовою інвалідністю  
(зламана рука або нога, 9- 12 міс. реабілітації) 

№ Кате-
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клієн-
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За методикою Т. Лірі, яка виявляє типи відношення до оточуючих та 

різницю між Я-актуальним та Я-ідеальним було виявлено, що особи з тим-
часовою інвалідністю (зламана рука або нога, 9- 12 міс. реабілітації) мають 
велику розбіжність між «Я-актуальним» та «Я-ідеальним» (простежується 
у 85%), що свідчить про те, що людина незадоволена собою, не приймає 
себе, свого «Я-образу» та «образу Ситуації».  

Також на цьому етапі за методикою Т. Лірі, ми виявляли типи від-
ношення до оточуючих, де 0-7 низький показник вираженості, 8-12 – сере-
дній показник та 13-16 високий показник шкал. Дані  відображені у діаг-
рамі 3. 

Можна побачити за діаграмою, що у осіб з тимчасовою інвалідністю 
домінуючими типами відношення до оточуючих – це агресивний, жорст-
кий і ворожий до інших, різкий, агресивність може доходити до асоціаль-
ної поведінки та підозрілий тип, що свідчить про відчуженість по відно-
шенню до ворожого і злобного світу, образливий, схильний до сумніву в 
усьому, злопам'ятний, постійно на всіх скаржиться, всім незадоволений 
(шизоїдний тип характеру).  Також егоїстичний тип, що свідчить про егоїс-
тичні риси, орієнтація на себе, схильність до суперництва. 
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Рис.3 Типи відношення до оточуючих у осіб з тимчасовю інвалідністю  

(перелом руки або ноги, 9-12 міс. реабілітації) 
 
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Тимчасова 

інвалідність (перелом ноги або руки, 9-12 міс. реабілітації), як складна 
життєва обставина, змінює компоненти «Я-образу» у особистості. 

В результаті нашого емпіричного дослідження було виявлено, що ко-
гнітивна складова у осіб з тимчасовою інвалідністю змінюється у форму-
ванні до себе негативного ставлення: «замкнутість», «самоприв'язаність», 
«внутрішній конфлікт». Також змінюється кількісна характеристика «обра-
зів Я» та з’являються специфічні руйнівні конструкти. 

Емоційно-оціночний компонент виражається у через міру негатив-
ному емоційному стані та вираженою низькою самооцінкою. Мають висо-
кий рівень тривожності, бажання уникнення невдач, сильно виражена ри-
гідність, що свідчить про протипоказання щодо зміни місця роботи, змі-
нення у сім'ї, та високий рівень агресивності, нестриманості у взаємодії з 
людьми. Можна припустити, що основним фактором, впливаючим на такі 
результати було те, що особи з тимчасовою інвалідністю опитувались че-
рез 7-12 днів після попадання у складну життєву ситуацію. 

Поведінковий компонент виражається у порушеній адаптивності та 
неприйнятті інших. Домінуючими типами відношення до оточуючих є аг-
ресивний та егоїстичний тип. Також велика розбіжність між «Я-
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актуальним» та «Я-ідеальним», що свідчить про те, що людина незадово-
лена собою, не приймає себе, свого «Я-образу» та «образу Ситуації». 
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Kulikova A.O. 
TEMPORARY DISABILITY (HANDS OR HUNTS, 9-12 MONTH OF 
REHABILITATION) AS A FACTOR OF CHANGES STRUCTURAL 
COMPONENTS «SELF-IMAGE» 
The article presents a theoretical and empirical analysis of how the components of the 

«self-image» of the individual change in difficult life situations, namely, those who have re-
ceived temporary disability (fracture of the hand or leg, 9-12 months of rehabilitation). Tem-
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porary incapacity (disability) is a person's disability due to illness, injury or other reasons that 
does not depend on the fact of disability (childbirth, quarantine, care of a sick person, etc.), 
which has a temporary reversible nature under the influence of treatment and rehabilitation 
measures. Time concept of disability is based on the cultural-historical theory of development 
of the psyche, which qualitatively changed the stereotyped ideas about the regularities and 
mechanisms of the functioning of the physical «I». Body «I» is one of the elements of «self-
image», therefore, it is necessary to first discover the classical structural components of the 
«self-image». If we take as a basis the structuralist theory, then the «self-image»  has three 
structural components: cognitive, as a set of ideas about oneself, about their qualities, abili-
ties, appearance, etc.; emotional-value-affective assessment of self-concept, namely self-
esteem, self-love, self-humiliation; behavioral - a potential behavioral reaction, that is, those 
concrete actions that can be caused by the self-esteem. And each of these components has a 
special fullness and a very dynamic basis, which allows to assume the thesis that they will 
change under the influence of difficult or crisis life circumstances. And each of these compo-
nents has a special fullness and a very dynamic basis, which allows to assume the thesis that 
they will change under the influence of difficult or crisis life circumstances.    

Key words: «self-image», temporary disability, components, cognitive, emotional-
appraisal, behavioral, transformation, change, complex life circumstances, structure.      

                                         
Кулікова А.О. 
ТИМЧАСОВА ІНВАЛІДНІСТЬ (ПЕРЕЛОМ РУКИ АБО НОГИ, 9-12 
МІС.РЕАБІЛІТАЦІЇ) ЯК ФАКТОР ЗМІНИ СТРУКТУРНИХ  
КОМПОНЕНТІВ «Я-ОБРАЗУ» 
В статье представлены теоретический и эмпирический анализ того, как меняют-

ся компоненты «Я-образа» личности, попадая в сложные жизненные обстоятельства, а 
именно у лиц, получивших временную инвалидность (перелом руки или ноги, 9-12 мес. 
реабилитации). Временная нетрудоспособность (инвалидность) – это нетрудоспособ-
ность лица вследствие заболевания, травмы или по другим причинам, не зависящим от 
факта утраты трудоспособности (роды, карантин, уход за больным и т.д.), которая име-
ет временный обратный характер под влиянием лечения и реабилитационных меропри-
ятий. И именно это определение свидетельствует о наличии внешних факторов измене-
ния образа жизни и определенных внутренних изменений по структурным компонен-
там «Я-образа». 

Ключевые слова: «Я-образ», временная инвалидность, компоненты, когнитив-
ный, эмоционально-оценочный, поведенческий, трансформация, изменение, сложные 
жизненные обстоятельства, структура. 




