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ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПІВ ОСОБИСТОСТІ 

ЗА ПОКАЗНИКОМ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ 

 

Мотивація досягнення розглядається у контексті рівня домагань особистості, що 

залежить від співвідношення двох протилежних тенденцій – прагнення до успіху 

та уникнення невдачі. Обґрунтовано доцільність використання квадріполярної 

моделі для побудови типології особистості за показником мотивації досягнення, 

завдяки чому виділено чотири типи: «оптимісти», «сумлінні», «самозахисники», 

«ті, що змирились». Узагальнено та розширено психологічну характеристику 

мотиваційних типів особистості «оптимісти», «сумлінні», «самозахисники», «ті, 

що змирились». 

Виявлено, що найбільш високий рівень інтелектуального розвитку мають 

«самозахисники» (завдяки невербальному інтелекту), на другому місці 

знаходяться «оптимісти» (завдяки найбільш розвиненим мовним (вербальним) 

здібностям), на третьому – «ті, що змирились», найнижчий рівень 

інтелектуального розвитку виявлено у «сумлінних». 
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Постановка проблеми. У сучасних реаліях найвищою цінністю для 

особистості є успіх у діяльності та взагалі у житті. Досягнення успіху 

забезпечується не стільки потенціалом здібностей, скільки особистісними 

характеристиками, в першу чергу, мотиваційними. Дослідження мотивації 

досягнення останнім часом виходить на перший план у теоретичних та 

прикладних пошуках у галузі психології мотивації. 

Метою цієї статті є психологічна характеристика типів особистості 

(«оптимістів», «сумлінних», «самозахисників», «тих, що змирились») за 

показником мотивації досягнення. 

Наше дослідження феномену мотивації досягнення здійснено у 

межах розробки цілісної теорії мотиваційної сфери особистості. 

Проведений ґрунтовний аналіз низки праць з психології мотивації [2; 3; 6; 

19; 24; 25] дозволив виділити значну кількість понять, якими позначались 

певні мотиваційні явища. Застосування аксіоматичного підходу [15] як 

способу впорядкування понятійного апарату психології дало можливість 
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провести аналіз мотиваційних феноменів і певною мірою впорядкувати 

понятійну базу мотиваційної сфери особистості [13]. 

Вихідні передумови. Вихідним поняттям стосовно мотиваційної 

сфери було визначено поняття «нужда». Нужда є об’єктивною властивістю 

організму як відкритої системи, що відображає нестачу в чомусь 

зовнішньому і спонукає організм до взаємодії з оточуючим середовищем. 

Далі виділено базові поняття, якими є потреба, потяг, бажання, мотив, 

мотивація, намір. Потреба в свою чергу є опредмеченою, конкретизованою 

у психіці (але не у свідомості) нуждою. При наповненні афективною 

енергією нужди виникає потяг, при наповненні афективною енергією 

потреби – бажання. Мотивація – це динамічний процес конкретизації, 

усвідомлення потреби, виникнення бажання, утворення мотиву та 

формування наміру здійснити задоволення потреби. При цьому весь 

мотиваційний процес може займати долі секунди, і його окремі складові не 

завжди розгорнуто актуалізуються у свідомості людини. Мотив – це 

усвідомлена потреба, яка супроводжується бажанням її задовольнити; 

намір – результат усвідомлення і обґрунтування плану дій, спрямованих на 

задоволення потреби. Когнітивний контроль – свідомий процес залучення 

афективної енергії (тобто фізичної енергії організму, опосередкованої 

бажаннями) для виконання дій, спрямованих на задоволення усвідомленої 

потреби; когнітивний контроль певною мірою супроводжує мотиваційний 

процес, починаючи з формування бажання. Мотиваційна сфера 

особистості – це ядро (центр) простору особистості, у якому 

перетинаються всі осі координат (особистісні властивості), що визначають 

характер мотиваційних процесів [13]. 

Однак, вихідні та базові поняття не вичерпують всього різноманіття 

мотиваційних феноменів, до яких можна віднести, зокрема, 

орієнтувальний рефлекс, орієнтувальну діяльність, нахили, спрямованість, 

установку, атитюд, апперцепцію, динамічний стереотип, інтерес, цінності, 

смисли, ціннісні орієнтації, світогляд, картину світу тощо, а також поняття, 

які позначають такі особистісні властивості, як локус контролю, 

адаптивність, організованість, тривожність, перфекціонізм та ін., що 

детермінують мотиваційний процес, являючи собою базис потенційної 

мотивації. 

Систематизація та структурування вищезазначених феноменів дали 

можливість побудувати модель мотиваційної сфери особистості [9; 14]. 

Зокрема, було виділено необхідні й достатні критерії побудови моделі 

мотиваційної сфери особистості: онтогенетична послідовність, рівень 

усвідомлення (на шкалі неусвідомлюване – свідоме), вродженість –
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 набутість та функціональність. Модель мотиваційної сфери особистості 

включає в себе чотири складові, які послідовно переходять одна в одну, 

утворюючи чотирьохтактний цикл: орієнтаційну (як систему вроджених 

задатків, передумов, певних орієнтирів, що забезпечують загальну 

орієнтацію у зовнішньому середовищі), мобілізаційну (як систему 

закріплених у прижиттєвому досвіді задатків на рівні характеру, 

індивідуального стилю, що забезпечують стабільність життєдіяльності 

особистості), актуалізаційну (як актуалізацію потенційних можливостей 

особистості у процесі навчально-пізнавальної діяльності) та реалізаційну 

(систему цінностей, смислів, світоглядних позицій, що реалізують людину 

як особистість та забезпечують її стійкість у поведінці, вчинках, 

діяльності). 

Побудова моделі дозволила більш глибоко усвідомити сутність 

мотиваційної сфери особистості й узагальнено розглядати її як центр 

простору особистості, де перетинаються всі особистісні властивості, що 

визначають характер мотиваційних процесів, і який задає спрямованість, 

забезпечує стійкість, стабільність та цілісність особистості [14]. 

Виклад основного матеріалу. Як було зазначено вище, мотиваційна 

сфера особистості не являє собою систему мотивів, а є ядром особистості, 

у якому перетинаються всі її властивості. Будь-яка властивість особистості 

більшою чи меншою мірою, прямо чи опосередковано впливає на 

мотиваційний процес, завданням якого є підключення енергії для 

виконання усієї діяльності, яку особистість виконує упродовж життя. 

Властивість – це сторона предмета, що обумовлює його відмінність або 

подібність із іншими предметами і проявляється у взаємодії з ними. Кожна 

окрема річ володіє безмежною кількістю властивостей, єдність яких є її 

якістю [22, с. 324]. Стосовно особистості властивостями виступають, 

наприклад, сила та динамічність нервових процесів, екстраверсія –

 інтроверсія, адаптивність, ціннісні орієнтації тощо, єдність яких утворює її 

якість – індивідуальність [7]. 

Найбільш суттєві особистісні властивості стали емпіричними 

показниками в експериментальному дослідженні мотиваційної сфери 

особистості: емоційна спрямованість; адаптивність, особистісна 

тривожність, організованість, перфекціонізм; учбова мотивація (шкали 

«отримання знань», «оволодіння професією», «отримання диплому»); 

локалізація контролю, мотивація досягнення (прагнення успіху, страх 

невдач), ціннісні орієнтації. Аналізу кореляційних зв’зків між зазначеними 

показниками присвячено статтю [21], в якій досить детально описана 

логіка та методичний інструментарій емпіричного дослідження. 
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Зокрема, було виявлено наявність сильної прямої кореляції між 

загальним рівнем учбової мотивації та рівнем мотивації отримання знань, 

оволодіння професією і отримання диплому. Наявність прямої помірної 

кореляції виявлено між рівнем адаптивності та рівнем організованості; між 

рівнем адаптивності і прагненням до успіху; між рівнем загального 

перфекціонізму і прагненням до успіху; між рівнем організованості і 

прагненням до успіху; між рівнем інтернальності локусу контролю і 

загальним рівнем учбової мотивації. Помірна обернена кореляція виявлена 

між рівнем адаптивності і рівнем особистісної тривожності. Пряма слабка 

кореляція наявна між рівнем інтернальності локусу контролю і рівнем 

особистісної тривожності; між загальним рівнем учбової мотивації і рівнем 

організованості. Інші кореляції, хоч і більшість з них значущі, не свідчать 

про пов’язаність показників мотиваційної сфери особистості між собою, 

оскільки потрапляють у зону дуже слабкої кореляції [21]. 

Особлива увага дослідників зосереджується на такому різновиді 

мотивації, як мотивація досягнення. Згідно з теорією Х. Хекхаузена, 

мотивація досягнення може розумітися як спроба збільшити або зберегти 

максимально високу здатність людини до усіх видів діяльності, до яких 

можуть бути використані критерії успішності і де виконання подібної 

діяльності може призвести до успіху або невдачі [24]. Ще одне визначення 

мотивації досягнення дав М. Ш. Магомед-Емінов, який називає її 

«функціональною системою інтегрованих афективних та когнітивних 

процесів, що регулюють процес діяльності в ситуації досягнення» [4]. Як 

було показано у дослідженні К. І. Фоменко, мотивація досягнення успіху 

тісно пов’язана з губристичною мотивацією (мотивацією 

самоствердження) [23]. Д. Макклелланд зазначає, що люди з вираженою 

потребою у досягненні обирають та краще виконують завдання помірної 

складності, беруть на себе відповідальність за результати своєї діяльності, 

прагнуть отримати зворотній зв’язок відносно її успішності та намагаються 

створити або оволодіти новими, більш ефективними способами виконання 

різних задач [5]. 

Виділяють два типи мотивації досягнення – мотивація досягнення 

успіху і мотивація уникнення невдач. Услід за Д. Аткінсоном [2] багато 

авторів (А. Мехрабіан [2], М. Ш. Магомед-Емінов [4], А. А. Реан [20] та ін.) 

розглядають прагнення до успіху і уникнення невдач як взаємовиключні 

полюси на шкалі мотивації досягнення, і якщо людина орієнтована на успіх, 

то вона не відчуває страху перед невдачею (і навпаки, якщо вона орієнтована 

на уникнення невдачі, то у неї слабо виражено прагнення до успіху). Під таку 

модель розроблено опитувальники (наприклад, «Мотивація успіху і боязні 
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невдач», скорочено – «МУН» А. А. Реана або «Тест мотивації досягнення», 

скорочено – «ТМД» А. Мехрабіана), де ці два типи мотивації 

протиставляються на біполярній шкалі. Згідно такої логіки, якщо виміряти 

рівень мотивації досягнення успіху і рівень мотивації уникнення невдач 

окремо, то можна одержати високу обернену кореляцію між ними. 

Як бачимо, у цілій низці досліджень мотивація досягнення 

розглядається у контексті рівня домагань особистості, що залежить від 

співвідношення двох протилежних тенденцій – прагнення до успіху та 

уникнення невдачі. Тенденція прагнення о успіху включає в себе мотив 

прагнення до успіху, суб’єктивну вірогідність досягнення успіху, його 

привабливість в даній ситуації. Мотив прагнення до успіху є стійкою 

диспозицією особистості переживати гордість і задоволення при досягненні 

успіху. Тенденція уникнення невдачі включає мотив уникнення невдачі та її 

непривабливість у певній ситуації. 

Далі розглянемо характеристику людей з мотивом прагнення до успіху 

та мотивом уникнення невдачі, які часто зустрічаються у психологічній 

літературі. Люди з мотивом прагнення до успіху активно шукають і беруть 

участь у ситуаціях досягнення, не лякаються ситуацій конкуренції, змагання, 

у яких можна виявити максимум здібностей та вмінь. Полюбляють ситуації, у 

яких несуть особисту відповідальність за наслідки, уникають ризикованих та 

непередбачуваних ситуацій. Обирають цілі середньої чи вищої трудності, 

успіх у досягненні яких дає можливість підтвердити свою самооцінку. 

Наполегливі та завзяті в реалізації своїх цілей, самостійно досягають їх. 

Впевнені у ситуаціях досягнення реальних цілей. За невдачі дотримуються 

обраної стратегії чи обирають біль ефективну, дещо знижуючи складність 

наступного завдання, а в разі успіху – підвищують його складність. Чутливі 

до оцінки оточуючих. Прагнуть мати зворотній зв’язок, дізнатися, наскільки 

вдало вони діяли, і реагують на цей конкретний зв’язок. Самооцінка 

реалістична та стійка. Успіх оцінюється як результат докладання власних 

зусиль і здібностей, невдача пояснюється зовнішніми обставинами, їхнім 

впливом. У плануванні часової перспективи спостерігається впевнене 

(реалістичне) планування, характерною є орієнтація на майбутнє. 

Люди з мотивом уникнення невдачі прагнуть уникати ситуацій 

досягнення, а якщо потрапляють у них, пасивно підкоряються їхнім вимогам, 

іноді йдуть на нерозумний ризик. Ставлять перед собою легкі або дуже 

складні цілі, успіх чи неуспіх у досягненні яких не впливає на самооцінку. У 

разі постановки реальних цілей схильні до пошуку допомоги й підтримки, 

відволікаються від діяльності (шляхом фантазії, критики, відмовляння). 

Більш упевнені в разі досягнення легких цілей і менше – цілей середньої 
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складності. За невдачі відмовляються від обраної стратегії на користь менш 

ефективної. Досягнувши успіху, обирають легку ціль, після невдачі – 

складнішу. Уникають оцінки оточуючих, не прагнуть отримати чи ігнорують 

інформацію про результат. Самооцінка нестійка, частіше завищена, ніж 

занижена. Успіх пояснюють збігом обставин, невдача оцінюється як 

підтвердження недостатніх здібностей. Невдачі глибоко переживають. Для 

планування часової перспективи характерним є глобальне чи дуже вузьке 

планування життєвих цілей, відхилення від помірного (реалістичного) 

планування [18, с. 396-397]. 

Однак, більш глибоке вивчення проблеми мотивації досягнення 

виявило обмеженість біполярної моделі для пояснення досліджуваного 

феномену. Визначення поняття, модель мотиваційної сфери особистості та 

аналіз особливостей мотиваційної сфери особистості, виявлених у ході 

емпіричного дослідження, стали підґрунтям для побудови квадріполярної 

типології особистості за показником мотивації досягнення [12]. 

Велика кількість індивідуальних профілів особливостей 

мотиваційної сфери кожної особистості дозволяє знайти спільне і відмінне 

між людьми, тобто провести типологізацію. Як зазначає Ж. П. Вірна, такий 

метод може стати високоінформативним і високовалідним засобом для 

прогнозу життєвого шляху та професійного розвитку особистості [1, с. 9]. 

Стосовно нашого дослідження мова йде про отримання інформації для 

забезпечення оптимальної ефективної самореалізації особистості у межах 

відповідного типу, спираючись на сильні типологічні властивості для набуття 

позитивного досвіду навчально-професійної діяльності. 

Типологічний підхід володіє найбільшою евристичністю у 

конкретних експериментальних дослідженнях. Типологізаційні процедури 

використовуються дослідником або методологом як ідеалізовані засоби 

миследіяльності, що забезпечують відкриття нових типів і типологій, отже 

типологічний метод – це результат глибинного осмислення та системного 

відрефлексування процедури типологізації як логіко-методологічної 

цілісності [1, с. 6]. На думку М. Надольного, типологія як метод пізнання 

дійсності є дослідницьким процесом і результатом використання певних 

логічних процедур, понятійного інструментарію щодо досить розвинутого 

об’єкта та спрямована на інтеграційне поєднання знання про нього. 

Іншими словами, типологія – це один з методів здобуття достовірної 

інформації про об’єкт, що усуває невизначеність уявлень суб’єкта. Метою 

типологізації як конкретного пізнавального засобу є виокремлення 

суттєвої, загальної властивості об’єкта, з його систематизацією, згідно з 

цією ознакою [8]. Типологія – класифікація за істотними ознаками. 
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Типологія заснована на понятті типу як одиниці аналізу (розчленування, 

розділення) досліджуваної реальності, конкретної ідеальної моделі 

об’єктів, що історично розвиваються (біологічні, мовні, культурологічні 

типології тощо) [22, с. 156]. 

В літературі термін «тип» вживається в кількох значеннях. 

Дослідники розрізняють три варіанти тлумачення цього терміну: 1) як 

певного стандарту, взірця, звідси – поняття «типовий»; 2) як найбільш 

характерного одиничного явища, що якнайповніше виражає сутність 

подібних явищ через прикметник «типовий»; 3) як праобраз основної, 

загальної форми, що допускає ті чи інші відхилення (звідси – прикметник 

«типологічний»). Вважається також, що типологізація в науці означає 

конструювання логічних форм, що відображають реальні процеси, які не 

існують у чистому вигляді: це має місце не тільки в органічному, а й в 

соціально-культурному світі [8]. 

Тип у психології – поняття для позначення класифікації різних груп 

індивідів, що якісно відрізняються одна від одної за істотними ознаками. 

Тип є своєрідною формою об’єднання індивідів. Поняття тип близьке, але 

не тотожне з поняттям клас. Клас відбиває подібність, схожість у певній 

сукупності об’єктів, у той час як тип характеризується відмінністю. 

Протиставлення подібності й відмінності є відносним. Наукова типологія 

систематизує, класифікує індивідів, їх психічні риси за спільними і 

відмінними ознаками, іншими словами, типологія і класифікація взаємно 

доповнюють одна одну [17, с. 192–193]. 

Для побудови типології особистості за показниками мотиваційної 

сфери було розроблено спеціальний метод. Метод – це спосіб досягнення 

певної мети, вирішення конкретного завдання; шлях дослідження чи 

пізнання, сукупність відносно однорідних прийомів, операцій практичного 

чи теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню 

конкретної проблеми чи одержанню нової інформації. Метод пізнання 

дійсності є науковим лише тоді, коли він відображає об’єктивну істину, 

об’єктивні, незалежні від свідомості і волі людини закони, зв’язки і 

взаємодії явищ дійсності, об’єктивні закономірності їх постійної зміни і 

розвитку [16, с. 131]. 

Суть запропонованого методу полягала в тому, що у випадку, коли 

незважаючи на психологічну пов’язаність показників (наприклад, 

прагнення до успіху та прагнення до уникнення невдач, перфекціонізм та 

адаптивність), кореляційний зв’язок між ними незначний (r < ±0,25), 

висувається припущення про наявність нелінійного зв’язку між 

досліджуваними показниками та про ортогональність їхнього 
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співвідношення. Критерієм для побудови типології особистості виступає 

ортогональний, іншими словами, квадріполярний (коли два показники 

розміщуються в ортогональній системі координат, де на осі «х» 

відкладається, наприклад, рівень мотивації досягнення успіху, а на осі «у» – 

рівень мотивації уникнення невдач) характер співвідношення двох 

показників. Наступним кроком було виділення чотирьох умовних типів 

особистості, виходячи з рівня прояву обох показників (високий/високий, 

високий/низький, низький/високий та низький/низький). Далі за 

допомогою дисперсійного аналізу на основі одержаних результатів про ряд 

інших психологічних характеристик особистості визначається статистична 

значущість відмінностей між типами. Якщо відмінності суттєві та 

статистично значущі за переважною кількістю психологічних 

характеристик, то припущення про наявність нелінійного зв’язку 

підтверджується. Таким чином було розроблено алгоритм побудови 

типології особистості, що одночасно може виступати методом аналізу 

нелінійного зв’язку суміжних психологічних параметрів. 

Оскільки мотивація досягнення вивчалась за допомогою двох методик 

Т. Елерса «Мотивація досягнення цілі та успіху» і «Мотивація уникнення 

невдачі», це дозволило провести кореляційний аналіз між показником 

мотивації досягнення цілі та успіху (прагнення до успіху за М. Ковінгтоном) 

та показником мотивації уникнення невдачі (страх невдач за 

М. Ковінгтоном). Проведений кореляційний аналіз (коефіцієнт рангової 

кореляції Спірмена) виявив відсутність кореляції (r = –0,06; n = 235) між 

цими двома типами мотивації, що змусило засумніватися у доцільності 

біполярного підходу для пояснення сутності мотивації досягнення. Є. П. Ільїн 

у своєму аналітичному дослідженні проблеми мотивації також вказує на 

нежорстку біполярність мотивації досягнення, зазначаючи, що між 

вираженістю прагнення до успіху і уникнення невдачі може бути навіть 

позитивна кореляція – виражене прагнення до успіху цілком може 

поєднуватися з не менш сильним страхом невдачі, особливо якщо вона 

пов’язана для суб’єкта з якими-небудь тяжкими наслідками [2]. 

У межах біполярної моделі відсутність кореляції, а тим більше 

позитивна кореляція абсолютно неприпустимі. Вище описаний метод було 

застосовано для доведення заснованого на спостереженні положення 

М. Ковінгтона [26] про квадріполярне (ортогональне) співвідношення 

показників мотивації досягнення (прагнення до успіху та прагнення до 

уникнення невдач). У сучасній психології досить популярною є біполярна 

модель мотивації досягнення, де виділяється всього два мотиваційні типи 

(«спрямовані на успіх», і «спрямовані на уникнення невдач»). 
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Квадріполярна модель розширює можливості психологічного аналізу 

мотиваційної сфери особистості завдяки виділенню чотирьох типів 

особистості за показником «мотивація досягнення»: «сумлінні» (англ. 

overstrivers – «ті, що надмірно стараються») – висока орієнтація на успіх, 

високий страх невдач; «оптимісти» (англ. optimists)– висока орієнтація на 

успіх, низький страх невдач; «самозахисники» (англ. self-protectors, схильні 

до захисту свого «Я») – низька орієнтація на успіх, високий страх невдач; 

«ті, що змирилися» (англ. failure acceptors, буквально, «ті, що приймають 

невдачу») – низька орієнтація на успіх, низький страх невдач. 

У біполярній моделі описані лише «оптимісти» і «самозахисники», 

при цьому реально існуючі два інші типи особистості випадають з поля 

зору. «Оптимісти» характеризуються упевненістю в собі, гнучкістю, 

активною позицією в діяльності, їх поведінка орієнтована на досягнення. 

«Сумлінні» зазвичай є старанними і скрупульозними, але, на відміну від 

«оптимістів», не впевнені в своїх здібностях, часто схильні до високої 

тривожності і мають нестабільну самооцінку. «Самозахисники» також 

невпевнені в собі, але при цьому мають стабільно низьку самооцінку; і 

замість того, щоб, як «сумлінні», запобігти невдачі, спрямовують зусилля 

на зменшення негативних наслідків, що робить їх схильними до захисної 

стратегії самообмеження. Самообмеження як захисна когнітивна стратегія 

проявляється у тому, що людина уникає зусиль, намагаючись захистити 

самооцінку від потенційної невдачі. «Ті, що змирилися» також мають 

низьку самооцінку і виділяються на тлі решти типів індиферентністю до 

завдань, відсутністю будь-якої орієнтації на досягнення. Тривожність, що 

зустрічається у «тих, що змирилися», на відміну від тривожності 

«сумлінних» і «самозахисників», не пов’язана з орієнтацією на досягнення, 

а швидше відображає їх відчай і втрату надії, тобто, зрештою, навчену 

безпорадність. 

Результати нашого емпіричного дослідження дали можливість 

розширити уявлення про типи особистості за показником мотивації 

досягнення. «Оптимісти» відрізняються кращою адаптивністю, мають 

порівняно меншу особистісну тривожність, середню організованість. 

Загальний рівень перфекціонізму – дещо вище середнього, однак знаходиться 

в межах норми за рахунок збалансованості його різновидів. Провідним 

учбовим мотивом є мотив оволодіння професією. «Сумлінні», як і 

«оптимісти», адаптивні, але мають дещо більшу особистісну тривожність. З 

усіх типів «сумлінні» найбільш організовані та інтернальні, а також мають 

найвищий рівень перфекціонізму, орієнтованого на себе, тобто схильні 

висувати високі вимоги до себе (часто надмірні). Провідним учбовим 
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мотивом є отримання знань, при цьому інші мотиви теж сильно виражені, що 

робить «сумлінних» найвмотивованішими до навчання. «Самозахисники» зі 

всіх типів найменше адаптивні, мають найвищу особистісну тривожність, 

мало організовані і найбільш схильні до екстернальності; меншою мірою, ніж 

інші типи, висувають вимоги до себе (найнижчий рівень перфекціонізму, 

орієнтованого на себе). Провідним учбовим мотивом є отримання диплому. 

За показниками адаптивності, організованості, локусу контролю, 

перфекціонізму і учбової мотивації «ті, що змирилися» схожі з 

«самозахисниками»; основна відмінність між ними – у рівні особистісної 

тривожності – у «тих, що змирилися» вона нижче [12]. 

Співставлення результатів визначення типу особистості за 

показником мотивації досягнення та результатів дослідження рівня 

розвитку інтелектуальних здібностей (за методикою Р. Амтхауера) дало 

неочікувані результати. За допомогою застосування дисперсійного аналізу 

було доведено, що представники типів особистості за показником 

мотивації досягнення статистично значущо (при р ≤ 0,02) відрізняються 

між собою рівнем IQ: «самозахисники» – 117,9 б., «оптимісти» – 98,2 б., 

«ті, що змирилися» – 94,9 б., «сумлінні» – 85,9 б. Тобто, найвищий рівень 

інтелекту демонструють представники типу «самозахисники», 

найнижчий – «сумлінні» [10]. 

Також було встановлено, що особистість обдарованих дітей 

вирізняється якісними відмінностями у всіх вимірах та підсистемах 

психічних властивостей, але найбільше – у мотиваційній сфері. Зокрема, 

визначено наступні тенденції: для дітей з високими показниками IQ 

мотивація має потужніший вплив на інтелектуальну діяльність, ніж для 

дітей із середніми та низькими показниками IQ; рівень самооцінки 

особистісних властивостей у дітей із середніми та низькими показниками 

IQ дещо вищий, ніж у дітей з високими показниками IQ; рівень самооцінки 

має суттєві зв’язки із вербальною складовою інтелекту, на відміну від 

невербальної, де жодного зв’язку не виявлено [11]. 

У кросс-культурному дослідженні (Японія–Австралія), що 

завершилось у 2013 році, була одержана велика кількість статистичних 

даних, які підтвердили переваги квадріполярної моделі для пояснення 

мотивації досягнення у досліджуваних незалежно від культурного 

середовища [27]. 

Таким чином, узагальнивши результати вищезазначених досліджень 

стосовно мотивації досягнення успіху та мотивації уникнення невдач на 

основі застосування саме квадріполярної моделі для пояснення 

особливостей мотивації досягнення, ми можемо зробити більш ґрунтовну 
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психологічну характеристику типів особистості за показником мотивації 

досягнення. 

«Оптимісти» характеризуються упевненістю в собі, гнучкістю, 

активною позицією в діяльності, їх поведінка орієнтована на досягнення. 

«Оптимісти» відрізняються кращою адаптивністю (тобто здатні легко 

пристосуватись до існування в соціумі у відповідності з його нормами і 

вимогами, а також відповідно до потреб, устремлінь, мотивів, інтересів 

самої особистості), мають порівняно меншу особистісну тривожність 

(тобто не схильні сприймати більшість ситуацій, що об’єктивно не є 

загрозливими, як небезпечні, при цьому достатньо спокійні, невразливі, не 

схильні до хвилювання), середній рівень організованості (як здатності 

людини розумно планувати і впорядковувати свою діяльність, 

організовувати свій робочий день і виконувати намічене), високий рівень 

інтернальності (тобто вважають, що події, які відбуваються з ними, 

насамперед залежать від їхніх особистісних якостей і є результатом їхньої 

власної діяльності, особливо в ситуації досягнення успіху). Загальний 

рівень перфекціонізму – як прагнення суб’єкта до досконалості, як високі 

особисті стандарти, прагнення доводити результати будь-якої своєї 

діяльності до відповідності найвищим еталонам (моральним, естетичним, 

інтелектуальним, утилітарним), як потреба у досконалості продуктів своєї 

діяльності – дещо вище середнього, однак знаходиться у межах норми за 

рахунок збалансованості його різновидів: «оптимісти» висувають високі 

вимоги як до себе, так і до інших, при цьому адекватно розцінюють 

вимоги, що ставляться до них оточуючими. Мають середній рівень учбової 

мотивації, провідним учбовим мотивом є мотив оволодіння професією – 

прагнуть оволодіти уміннями та навичками, що будуть корисними для 

майбутньої професії, однак часто завдання можуть виконувати за 

формальною ознакою, інколи схильні шукати обхідні шляхи під час 

контролю засвоєння знань. У представників типу «оптимісти» виявлено 

середній рівень інтелектуального розвитку, при цьому вони мають більш 

розвинені мовні (вербальні) здібності, порівняно з невербальним 

інтелектом. 

Рівень емоційності як чутливості, в тому числі й до невдач у роботі, 

знаходиться на середньому рівні: «оптимісти» впевнені у собі, помірно 

чутливі до розбіжності між задуманим, очікуваним, запланованим і 

результатами реальної дії, несхильні переживати занепокоєння з приводу 

роботи, досить спокійно реагують як на успіхи, так і невдачі. 

У Я-реальному «оптимісти» схильні до співробітництва, кооперації, 

гнучкі і компромісні при вирішенні проблем у конфліктних ситуаціях, 
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прагнуть бути у згоді з думкою оточуючих, свідомо конформні, слідують 

умовностям, правилам і принципам «хорошого тону» у відносинах з 

людьми, ініціативні ентузіасти у досягненні цілей групи, прагнуть 

допомагати, відчувати себе в центрі уваги, заслужити визнання і любов; 

товариські, проявляють теплоту і доброзичливість у стосунках. У Я-

ідеальному мають тенденцію до підозрілості, критичності по відношенню 

до всіх соціальних явищ і оточуючих людей. В залежності від ситуації 

можуть орієнтуватись як на факти, так і на емоції. Мають найвищий рівень 

активності. 

Люди з мотивом прагнення до успіху активно шукають і беруть 

участь у ситуаціях досягнення, не лякаються ситуацій конкуренції, 

змагання, у яких можна виявити максимум здібностей та вмінь. 

Полюбляють ситуації, у яких несуть особисту відповідальність за наслідки, 

уникають ризикованих та непередбачуваних ситуацій. Обирають цілі 

середньої чи вищої трудності, успіх у досягненні яких дає можливість 

підтвердити свою самооцінку. Наполегливі та завзяті в реалізації своїх 

цілей, самостійно досягають їх. Впевнені у ситуаціях досягнення реальних 

цілей. За невдачі дотримуються обраної стратегії чи обирають більш 

ефективну, дещо знижуючи складність наступного завдання, а в разі успіху 

– підвищують його складність. Чутливі до оцінки оточуючих. Прагнуть 

мати зворотній зв’язок, дізнатися, наскільки вдало вони діяли, і реагують 

на цей конкретний зв’язок. Самооцінка реалістична та стійка. Успіх 

оцінюється як результат докладання власних зусиль і здібностей, невдача 

пояснюється зовнішніми обставинами, їхнім впливом. У плануванні 

часової перспективи спостерігається впевнене (реалістичне) планування, 

характерною є орієнтація на майбутнє. 

«Сумлінні» зазвичай є старанними і скрупульозними, але, на відміну 

від «оптимістів», не впевнені у своїх можливостях, мають нестабільну 

самооцінку. Достатньо адаптивні (тобто здатні досить легко 

пристосовуватись до існування в соціумі у відповідності з його нормами і 

вимогами, однак часто за рахунок повної чи часткової відмови від власних 

потреб, устремлінь, мотивів, інтересів), але мають досить високу 

особистісну тривожність (їм властива тенденція сприймати більшість 

ситуацій, що об’єктивно не є загрозливими, як небезпечні, при цьому 

схильні до занепокоєння, емоційної напруги, хвилювання, настороженості, 

вразливості). З усіх типів «сумлінні» найбільш організовані (тобто здатні 

розумно планувати і впорядковувати свою діяльність, організовувати свій 

робочий день і виконувати намічене) та найбільш інтернальні (тобто 

вважають, що події, які відбуваються з ними, насамперед залежать від 
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їхніх особистісних якостей і є результатом їхньої власної діяльності, а тому 

схильні гостро переживати невдачі). А також мають найвищий рівень 

перфекціонізму – як прагнення суб’єкта до досконалості, як високі 

особисті стандарти, прагнення людини доводити результати будь-якої 

своєї діяльності до відповідності найвищим еталонам (моральним, 

естетичним, інтелектуальним, утилітарним); як потреба у досконалості 

продуктів своєї діяльності – особливо орієнтованого на себе 

перфекціонізму, тобто схильні висувати надзвичайно високі вимоги до 

себе (часто надмірні). Мають найвищий рівень учбової мотивації, 

провідним учбовим мотивом є отримання знань, при цьому інші мотиви 

(оволодіння професією та отримання диплому) теж сильно виражені, що 

робить «сумлінних» найвмотивованішими до навчання, завдяки чому вони 

часто мають найбільш високу успішність у навчанні. 

У представників типу «сумлінні» виявлено найнижчий рівень 

інтелектуального розвитку порівняно з іншими типами, це стосується як 

мовних (вербальних) здібностей, так і невербального інтелекту. 

Мають високий рівень емоційності: з усіх типів найбільш чутливі до 

розбіжності між задуманим, очікуваним, запланованим і результатами 

реальної дії, часто переживають відчуття невпевненості, тривоги, 

неповноцінності, високе занепокоєння з приводу роботи, чутливі до 

невдач. 

В Я-реальному «сумлінні» доброзичливі і люб’язні з усіма, 

орієнтовані на прийняття і соціальне схвалення, прагнуть задовольнити 

вимоги всіх, «бути хорошими» для всіх без урахування ситуації, прагнуть 

до цілей мікрогруп, мають розвинені механізми витіснення і придушення, 

мають емоційно лабільний (істероїдний) тип характеру. В Я-ідеальному 

мають тенденцію до підозрілості, образливості і боязні поганого ставлення 

до себе, схильні проявляти свій негативізм у вербальній агресії. 

«Сумлінні» більше орієнтовані на емоції, ніж на факти. Мають середній 

рівень активності. 

«Самозахисники» невпевнені в собі, але при цьому мають стабільно 

низьку самооцінку; і замість того, щоб, як «сумлінні», запобігти невдачі, 

спрямовують зусилля на зменшення негативних наслідків, що робить їх 

схильними до захисної стратегії самообмеження. «Самозахисники» з усіх 

типів найменш адаптивні (тобто важко пристосовуються до існування в 

соціумі у відповідності з його нормами і вимогами, гостро відчувають 

необхідність захистити власні потреби, устремління, мотиви, інтереси, у 

зв’зку з чим можуть глибоко переживати внутрішній конфлікт), мають 

найвищу особистісну тривожність (вразливі, часто схильні сприймати 
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більшість ситуацій, що об’єктивно не є загрозливими, як небезпечні, при 

цьому гостро переживають занепокоєння, емоційну напругу, хвилювання, 

настороженість), мало організовані (їм дуже важко планувати і 

впорядковувати свою діяльність, організовувати свій робочий день і 

виконувати намічене) і найбільш схильні до екстернальності (тобто 

переконані, що їхні успіхи чи невдачі є результатом дії зовнішніх сил). 

Загальний перфекціонізм – нижче середнього: «самозахисники» не занадто 

прагнуть до досконалості, намагаються занизити особисті стандарти, не 

прагнуть доводити результати будь-якої своєї діяльності до відповідності 

найвищим еталонам (моральним, естетичним, інтелектуальним, 

утилітарним); мають досить низьку потребу в досконалості продуктів своєї 

діяльності, при цьому мають найнижчий рівень орієнтованого на себе 

перфекціонізму, тобто, меншою мірою, ніж інші типи, висувають вимоги 

до себе; зазвичай схильні розцінювати вимоги оточуючих до себе як 

завищені та нереалістичні. Мають досить низький рівень учбової 

мотивації, провідним учбовим мотивом є отримання диплому – прагнуть 

отримати диплом за формальною ознакою, схильні шукати обхідні шляхи 

під час контролю засвоєння знань, недостатньо докладають зусиль для 

оволодіння уміннями та навичками, що будуть корисними для майбутньої 

професії. У представників типу «самозахисники» виявлено найвищий 

рівень інтелектуального розвитку порівняно з іншими типами, особливо це 

стосується показників невербального інтелекту. 

Мають низький рівень емоційності (що є захисною реакцією): не 

дуже чутливі до розбіжності між задуманим, очікуваним, запланованим і 

результатами реальної дії, не виявляють занепокоєння з приводу роботи, 

демонструють незначне емоційне реагування при невдачах, нечутливість 

до неуспіху. 

В Я-реальному «самозахисники» схильні до співробітництва, 

кооперації, однак недостатньо гнучкі, важко йдуть на компроміси при 

вирішенні проблем і в конфліктних ситуаціях, неконформні, не схильні 

слідувати умовностям, правилам і принципам «хорошого тону» у 

відносинах з людьми, при цьому досить доброзичливі у стосунках. У Я-

ідеальному мають тенденцію до замкнутості, скептичності, критичності по 

відношенню до всіх соціальних явищ і оточуючих людей. Переважно 

орієнтовані на факти, на противагу орієнтації на емоції. Мають найнижчий 

рівень активності. 

«Ті, що змирилися» мають низьку самооцінку і виділяються на тлі 

решти типів індиферентністю до завдань, відсутністю будь-якої орієнтації 

на досягнення. Тривожність (схильність сприймати більшість ситуацій, що 
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об’єктивно не є загрозливими, як небезпечні; стійка властивість 

особистості, що супроводжується проявами занепокоєння, емоційної 

напруги, хвилюванням, настороженістю, вразливістю) «тих, що 

змирилися», на відміну від тривожності «сумлінних» і «самозахисників», 

не пов’язана з орієнтацією на досягнення, а швидше відображає їх відчай і 

втрату надії, тобто, зрештою, навчену безпорадність. При цьому рівень 

особистісної тривожності мають дещо нижчий за рахунок відмови від 

будь-якої активності. Мають середній рівень адаптивності (тобто здатні 

пристосовуватись до існування в соціумі у відповідності з його нормами і 

вимогами, однак часто за рахунок відмови від своїх власних потреб, 

устремлінь, мотивів, інтересів), середній рівень організованості (тобто 

інколи здатні планувати і впорядковувати свою діяльність, організовувати 

свій робочий день і виконувати намічене), інтернально-екстернальний 

локус контролю (вважають, що їхні успіхи є результатом дії зовнішніх сил, 

а невдачі насамперед пов’язують з недостатнім розвитком власних 

здібностей і умінь). Мають низький рівень перфекціонізму: не прагнуть до 

досконалості, мають низькі особисті стандарти, не прагнуть і не доводять 

результати будь-якої своєї діяльності до відповідності найвищим еталонам 

(моральним, естетичним, інтелектуальним, утилітарним), не відчувають 

потреби у досконалості продуктів своєї діяльності, при цьому не схильні 

висувати високі вимоги до себе, однак можуть висувати досить високі 

вимоги до інших; вимоги інших до себе можуть розцінювати як завищені 

та нереалістичні. Мають низький загальний рівень учбової мотивації: мало 

прагнуть під час навчання у закладі вищої освіти оволодіти певними 

знаннями, пізнавати; не докладають зусиль для оволодіння уміннями та 

навичками, що будуть корисними для майбутньої професії; при цьому 

прагнуть отримати диплом за формальною ознакою, під час контролю 

засвоєння знань часто шукають і знаходять обхідні шляхи. У 

представників типу «ті, що змирилися» виявлено середній рівень 

інтелектуального розвитку, при цьому домінують мовні (вербальні) 

здібності. 

Мають помірну емоційність, тобто досить чутливі до розбіжності 

між задуманим, очікуваним, запланованим і результатами реальної дії, при 

цьому переживають відчуття невпевненості, тривоги, неповноцінності і 

водночас прагнуть зменшити занепокоєння з приводу роботи, знизити 

емоційне реагування при невдачах. 

У Я-реальному «ті, що змирилися» доброзичливі й люб’язні з усіма, 

орієнтовані на прийняття і соціальне схвалення, прагнуть бути у згоді з 

думкою оточуючих, конформні, слідують умовностям, правилам і 
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принципам «хорошого тону» у відносинах з людьми. В Я-ідеальному 

мають тенденцію до відчуження, підозрілості, образливості, замкнутості, 

розчарованості в людях. Мають низький рівень активності. Мало 

орієнтовані на факти, схильні знижувати орієнтованість на емоції. 

Висновки. Отже, мотивацію досягнення доцільно розглядати у 

контексті рівня домагань особистості, що залежить від співвідношення двох 

протилежних тенденцій – прагнення до успіху та уникнення невдачі. Завдяки 

виявленій відсутності кореляції між мотивом прагнення до успіху та 

мотивом уникнення невдачі у нашому емпіричному дослідженні було 

підтверджено більш широкі прогностичні можливості квадріполярної 

моделі для побудови типології особистості за показником мотивації 

досягнення. 

Теоретично та емпірично обґрунтовано доцільність виділення 

чотирьох типів особистості за показником мотивації досягнення: 

«оптимісти», «сумлінні», «самозахисники», «ті, що змирились». 

Узагальнено та розширено психологічну характеристику типів 

особистості «оптимісти», «сумлінні», «самозахисники», «ті, що 

змирились». 

Виявлено, що найбільш високий рівень інтелектуального розвитку 

мають «самозахисники» (завдяки невербальному інтелекту), на другому 

місці знаходяться «оптимісти» (завдяки найбільш розвиненим мовним 

(вербальним) здібностям), на третьому – «ті, що змирились», найнижчий 

рівень виявлено у «сумлінних». 

Перспективність вивчення мотивації досягнення в межах 

квадріполярної моделі полягає у вдосконаленні типології особистості за 

показником мотивації досягнення за рахунок дослідження представників 

різних вікових та соціальних груп. Запропонована типологія може стати 

підґрунтям для пошуку шляхів оптимізації освітнього процесу в закладах 

середньої та вищої освіти, а також процесу управління в організаціях тощо. 

Застосування новітньої квадріполярної моделі типології особистості за 

показником мотивації досягнення відкриває широкі горизонти 

психологічного супроводу розвитку особистості, психологічної підтримки 

виникнення і закріплення високого рівня мотивації досягнення успіху, а 

також профілактики негативного прояву слабких сторін описаних типів 

особистості. 
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Подшивайлов Ф. М.  

Психологическая характеристика типов личности по показателю мотивации 

достижения 

Мотивация достижения рассматривается в контексте уровня притязаний 

личности, что зависит от соотношения двух противоположных тенденций – стремления 

к успеху и избегания неудачи. Обоснована целесообразность применения 

квадриполярной модели для построения типологии личности по показателю мотивации 

достижения, благодаря чему выделено четыре типа: «оптимисты», «прилежные», 

«самозащитники», «смирившиеся». Обобщена и расширена психологическая 

характеристика мотивационных типов личности «оптимисты», «прилежные», 

«самозащитники», «смирившиеся». Выявлено, что наиболее высокий уровень 

интеллектуального развития имеют «самозащитники» (благодаря невербальному 

интеллекту), на втором месте находятся «оптимисты» (благодаря более развитым 

вербальным способностям), на третьем – «смирившиеся», самый низкий уровень 

интеллектуального развития выявлен у «прилежных». 

Ключевые слова: типология, типологические особенности, мотив, мотивация, 

мотивационная сфера личности, мотивация достижения, мотивация достижения 

успеха, мотивация избегания неудачи, адаптивность, личностная тревожность, 

организованность, перфекционизм, учебная мотивация, нужда, потребность. 
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The personality types’ psychological description by the indicator of success 

achievement motivation 

Success achievement motivation is observed in the context of personality’s level of 

aspiration, depending on the ratio of two opposite tendencies – striving for success and failure 

avoidance.  Owing to the revealed absence of correlation between striving for success motive 

and failure avoidance motive in our empirical research quadripolar model’s more wide 

prognostic abilities for the personality’s typology creation by the indicator of success 

achievement motivation were corroborated.  Expedience of quadripolar model’s application 

for the personality’s typology creation by the indicator of success achievement motivation is 

substantiated. Owing to this fact four types are distinguished: ―optimists‖, ―diligent‖, ―self-

defenders‖, ―resigned‖. Psychological description of personality’s motivational types 

―optimists‖, ―diligent‖, ―self-defenders‖, ―resigned‖ is generalized and expanded. It is 

revealed, that the highest intellectual development level is peculiar to ―self-defenders‖ (due to 

the nonverbal intellect), the second go ―optimists‖ (due to the more developed verbal 

abilities), the third – ―resigned‖, the lowest level of intellectual development is peculiar to the 

―resigned‖. The proposed typology may become the basis for the educational process 

optimization ways’ searching in the institutions of middle and higher education, and the 

management process in organizations etc. Application of the newest personality’s quadripolar 

model by the indicator of success achievement motivation opens wide prospects of 

personality’s development psychological support for the appearance and consolidation of 

success achievement motivation’s high level, and prophylactics of the described types’ 

weaknesses negative manifestations.  

Keywords: typology, typological peculiarities, motive, motivation, personality’s 

motivational sphere, success achievement motivation, failure avoidance motivation, 

adaptivity, personality anxiety, orderliness, perfectionism, academic motivation, need, 

requirement. 

 


