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ПСИХОЛОГІЧНА ДЕЗАДАПТАЦІЯ СЕРЕД ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ
О. О. Сидоренко

Психологи чес кая дезадаптация среди взрослого населения трудоспособного возраста
O. O. Sydorenko

The  phenomenon of  disadaptation among the adult population of  the working age
Сучасна особистість для  повноцін-

ної інтеграції в  соціальне середовище 
та  функціонування в  ньому повинна 
прийняти та  виконувати його правила 
та  вимоги. Через особистісні та  ситуа-
ційні чинники, цей процес не  завжди 
здійснюється швидко та  в  повному об-
сязі. Велику роль в  процесі адаптації 
та  становленні особистості в  соціумі 
відіграють стрес-фактори. Їхня дія не-
гативно впливає на  адаптаційні меха-
нізми особистості та  може призвести 
до  виснаження компенсаторних меха-
нізмів і  порушення психічної адаптації. 
За тривалого перебігу стану дезадаптації 
можуть виникати та розвиватися психіч-
ні розлади та як наслідок — порушення 
соціальної взаємодії.

Ключові слова: дезадаптація, види 
дезадаптації, стрес, стрес-фактори, пси-
хічні розлади

Современная личность для  полно-
ценной интеграции в  социальную среду 
и  функционирования в  ней должна при-
нять и  выполнять ее  правила и  требова-
ния. В  силу личностных и  ситуацион ных 
факторов, этот процесс не  всегда осу-
ществляется быстро и  в  полном объе-
ме. Большую роль в  процессе адаптации 
и становлении личности в социуме играют 
стресс-факторы. Их  действие негативно 
влияет на адаптационные механизмы лич-
ности и может привести к истощению ком-
пенсаторных механизмов и  нарушению 
психи чес кой адаптации. При  длительном 
течении состояния дезадаптации могут 
возникать и развиваться психи чес кие рас-
ст ройства и  как следствие  — нарушение 
социального взаимодействия.

Ключевые слова: дезадаптация, виды 
дез адаптации, стресс, стресс-факторы, 
психи чес кие рас ст ройства

The modern personality for full inte-
gration into the social environment and 
functioning in  it  must accept and fulfill 
its rules and requirements. Due  to  per-
sonal and situational factors, this pro-
cess is  not always carried out quickly 
and in  full. A  major role in  the process 
of  adaptation and becoming a  person 
in society is played by stress factors. Their 
action negatively affects the adaptive 
mechanisms of  the personality and can 
lead to the exhaustion of compensatory 
mechanisms and the violation of mental 
adaptation. With a  prolonged course 
of  the state of  disadaptation, mental 
disorders can arise and develop, and 
as  a  consequence, a  violation of  social 
interaction.

Key words: disadaptation, types of dis-
adaptation, stress, stress factors, mental 
disorders

*Сучасні умови сьогодення вимагають від людини знач-
них затрат особистісних ресурсів та постійно тримають 
її під тиском стресових впливів. Саме дія стресів, як на-
голошують науковці, може спричинити виникнення стану 
дезадаптації. З наукових досліджень відомо, що при стані 
дезадаптації виникає порушення адаптивних механізмів 
особистості, що зумовлює порушення процесу її інтегра-
ції в соціальне середовище та функціонування в ньому. 
При цьому виникає розбіжність між прагненнями та ре-
зультатами, що не може не вплинути на психоемоційний 
стан індивіда.

Актуальність дослідження дезадаптації серед дорос-
лого населення зумовлює багатонаправленість її проявів 
у житті людини, що можуть вплинути на якість її здоров’я, 
праці та соціальної взаємодії.

Мета дослідження: На ґрунті аналізу наукових праць 
на таких джерел як-от PubMed та Google Scholar вивчи-
ти умови виникнення та розвитку дезадаптації, її вплив 

*© Сидоренко О. О., 2017

на фізичний, психічний стан особистості, на якість праці 
та соціальну взаємодію.

Методи дослідження: бібліосемантичний, аналітич-
ний, системний.

Більшіс ть провідних науковців  зазначають, 
що стан дез адаптації виникає внаслідок дії стресів 
на осо  бистість [1—5]. Дія стресу може бути одно разовою 
силь ною або довготривалою слабкою. У концепції стре-
су, яку запропонував Ганс Сельє 1956  року, стрес був 
описаний як  «специфічна реакція на  неспецифічний 
вплив на біологічні системи», що спричиняє активізацію 
та пере будову адаптивних ресурсів психіки та організ-
му [6]. Але розширюючи адаптаційні можливості, стрес, 
особливо довготривалий, може призвести до  поступо-
вого виснаження компенсаторних механізмів особис-
тості, порушення психічної адаптації [7], у зв’язку з цим 
актуальним питанням стає проблема психологічної 
вразливості особистості, яка є сприятливим підґрунтям 
для розвитку психічних декомпенсацій [8]. Сельє описав 
три фази цього синдрому: 1) стадія напруження, під час 
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якого спостерігаються симптоми фізіологічної відповіді; 
2) стадія резистентності або стадія адаптації до стресора; 
3) стадія виснаження, в якій ресурси адаптації вичерпу-
ються, якщо вплив стресу продовжується [9]. Як стресор 
можуть виступати зміни фізіологічних умов, біль, психо-
логічний вплив. Реакція на стрес залежить від конституції 
людини та її темпераменту, особистої історії стресів, які 
були перенесені раніше, психологічної стійкості та  со-
матичного здоров’я [10].

Сам процес адаптації особистості можна умовно по-
ділити на два взаємопов’язані етапи: її входження до со-
ціальної групи та її робочу діяльність.

До першого етапу автори відносять сам процес вхо-
дження особистості до соціальної групи, прийняття та ви-
конання нею встановлених внутрішньогрупових правил 
і вимог [11—13, 19]. За умови успішного пристосування, 
особистість закріплює та вдосконалює отримані з досві-
дом навички групової взаємодії, що позитивно впливає 
на  її  стосунки з  колективом, професійне становлення 
у колективі, загальну задоволеність собою. Другий етап 
становить характеристику персональної трудової діяль-
ності особистості — це успішне виконання поставлених 
робочих завдань, попри зовнішні і внутрішні подразники; 
загальна задоволеність індивіда процесом та результата-
ми своєї роботи, заробітною платою та робочими стосун-
ками з колегами [14, 15, 20]. Також автори запропонували 
поділити критерії соціально-психологічної адаптації 
на  об’єктивні та  суб’єктивні. До  об’єктивних відносять 
продуктивність діяльності, реальне становище в колек-
тиві, показниками яких є  професійно-кваліфікаційне 
зростання, стаж роботи, загальна успішність  [16—18]. 
До суб’єктивних критеріїв відносять задоволення життям 
та  собою, відчуття емоційно-соматичного та  фізичного 
комфорту.

Виходячи з вищесказаного, бачимо, що процес адап-
тації є багатокомпонентним феноменом, на формування 
та перебіг якого можуть впливати різноманітні неспри-
ятливі умови під узагальненим поняттям «стрес». В разі 
порушення діяльності адаптаційних механізмів особис-
тості — виникає стан дезадаптації.

Залежно від  ступеня важкості проявів дезадаптації, 
автори поділяють її на 3 стадії: І-ша — порушення адап-
тації лише в момент дії стрес-фактора; ІІ-га — порушення 
процесу відновлення адаптаційних функцій організму 
після впливу стрес-фактора; ІІІ-тя  — порушення адап-
таційних функцій організму в  стані спокою без впливу 
стрес-фактора [21, 22].

Під  час проведення літературного огляду 150  на-
укових праць на таких ресурсах як-от PubMed і Google 
Scholar за  період з  2000 по  2017  рр. ми  встановили, 
що більшість провідних науковців розподіляє дезадап-
тацію на  патогенну (розвиток неврозів, психопатій, со-
матичних порушень, нервово-психічних захворювань, 
ці  захворювання можуть мати стійкий та  хронічний 
характер), психологічну (виникають акцентуації харак-
теру, конфлікти мотиваційної сфери, депривації, фобії, 
тривожність, фрустрованість), соціально-психологічну 
(з’являється неуспішність, недисциплінованість, кон-
фліктність, грубість та агресія під час спілкування з ото-
чуючими) та соціальну (індивід з цим видом дезадаптації 
починає заважати соціуму, спостерігається девіантна 
поведінка, можливі протиправні дії) [23, 24].

Розглядаючи патогенну та психологічну дезадаптацію, 
можемо говорити, що в обох випадках у особистості фор-
муватимуться стани  — предиктори психопатологічних 
та психічних розладів, найпоширенішими з яких можуть 

бути тривожні, психотичні, невротичні та  депресивні. 
З наукових джерел відомо, що при тривалих депресивних 
розладах у особи можуть з’являтися суїцидальні думки, 
налаштування і  тенденція до  скоєння суїциду  [25—27]. 
За останніми даними ВООЗ — серед світового населення 
на депресивні розлади страждають 350 мільйо нів людей, 
також щорічно офіційно реєструється 800 тисяч завер-
шених суїцидів [28].

Говорячи про соціально-психологічну дезадаптацію, 
потрібно відзначити, що її ознаки в осіб працездатного 
віку можуть проявлятися у формі зниження дисципліни, 
продуктивності праці, частоті професійних помилок, 
вираженості психосоматичних порушень, психопа-
тологічних симптомів, деформаційно-деструктивних 
тенденцій і проявах синдрому професійного вигоряння, 
як  специфічної форми деструкції, що  виникає, як  пра-
вило, внаслідок «стресу спілкування»  [23]. У  процесі 
«вигоряння», виникає захист у вигляді деперсоналізації 
та аморального налаштування, що проявляється у деві-
антному дискурсі спеціаліста. Ці ознаки є предикторами 
депрофесіоналізації, втрати професійної ідентичності 
та професійного маргіналізму. Особливо небезпечними 
ці прояви є серед соціально значимих професій — сфера 
управління, медицина та освіта, оскільки «професійний 
продукт» цих сфер діяльності визначає ментальність 
нації, соціально-економічний стан, рівень культури 
суспільства, що забезпечує його конструктивну мінли-
вість та  прогрес. Найбільший інтерес становить кате-
горія працівників управлінської сфери, оскільки їхня 
професійна діяльність ускладнена впливом емоційних 
та  стресових чинників, високим рівнем складності за-
вдань, підвищеним рівнем соціальної та  професійної 
відповідальності. В результаті такої діяльності є високий 
ризик погіршання та  втрати фізичного та  психічного 
здоров’я, що обов’язково відобразиться на якості життя, 
роботи та соціальній взаємодії.

Здебільшого у дослідженнях (близько 60 %) науковці 
вивчають прояви дезадаптації серед школярів та студен-
тів [29—32, 35—38]. Чимало досліджень (близько 30 %) 
було проведено серед працівників правоохоронних орга-
нів та військовослужбовців [1, 33, 34, 39, 40]. Найменша 
кількість досліджень була проведена серед працівників 
соціально важливих сфер — працівників управлінської 
сфери, лікарів, педагогів. Цей факт зумовлює актуальність 
проведення дослідження серед працівників управлін-
ської сфери. Цій  соціальній категорії були присвячені 
поодинокі дослідження, незважаючи на її вищеописану 
важливість в структурі соціуму.

Внаслідок дії стрес-факторів на особистість порушу-
ються її адаптивні структури та виникає стан дезадаптації. 
Основними проявами дезадаптації будуть — порушення 
фізичного та  психічного здоров’я  індивіду, що  відоб-
разиться на  зниженні його працездатності та  робочій 
ефективності, погіршенні взаємозв’язків з  робочим 
та близьким оточенням, зниженні загальної самооцінки 
та самосприйняття.

У потенційній групі-ризику перебувають працівники 
соціально важливих сфер, професійну діяльність яких 
ускладнюють впливи емоційних та стресових чинників, 
високі рівні складності завдань, підвищені рівні соціаль-
ної та  професійної відповідальності. Найяскравішими 
представниками є працівники управлінської сфери.

Перспективою подальших досліджень є проведення 
психодіагностики серед працівників управлінської сфери 
за допомогою стандартизованих опитувальників, що до-
поможуть виявити прояви дезадаптації.
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