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Довіра до себе як чинник смисложиттєвого самовизначення
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Анотація
У статті розглядається феномен «довіри до себе» як один з найважливіших компонентів смисложиттєвого
самовизначення. Проходячи спочатку вікові, а далі й особистісні кризи, людина так чи інакше задає собі питання
«Хто я? Для чого я живу?». У процесі дорослішання ми шукаємо орієнтири для наслідування, але як зрозуміти,
що саме із запропонованих варіантів підходить найбільше?! Відповісти на це питання неможливо, орієнтуючись
тільки на зовнішні фактори, тим більше, що в сучасних реаліях ми стаємо свідками того, як в результаті культури споживання знецінюється особистість, розмивається важливість знання про себе. Тому потрібен дещо інший
підхід, а саме: скрупульозна оцінка своїх мотивів, інтересів, уподобань і захоплень. Для того щоб приступити до
цього оцінювання, відкидаючи всі забобони, потрібно мати орієнтир, і цим орієнтиром виступає сама людина.
Однак, щоб стати орієнтиром для самого себе, означає, перш за все, довіряти собі. Розгляд феномену «довіра до
себе», в контексті смисложиттєвого самовизначення, повертає людині міру визначеності в текучому і мінливому
світі. У процесі дослідження нам вдалося зіставити наявність довіри до себе і задоволеність власним життям.
Завдяки проективним методикам ми створили безпечні умови для роботи з «болючими темами», уникаючи труднощів з включенням захисних механізмів. Досліджувані, які отримали високий показник довіри до себе, відрізнялися високим показником задоволення власним життям. Таким чином, ми можемо стверджувати, що саме довіра
до себе є наріжним камінням смисложиттєвого самовизначення.
Ключові слова: довіра до себе; смисложиттєве самовизначення; екзистенціальна криза; задоволеність життям.
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Abstract
The article considers the phenomenon of «trust of myself» as one of the most important components of self-determination.
Going through age crises first, and then personal crises, a person asks himself the question «Who am I? What do I live
for?» In the process of growing up, we are looking for guidelines to follow, but how to understand which of the proposed
options is most suitable?! It is impossible to answer this question, focusing only on external factors, especially since in
modern realities we are witnessing how as a result of the culture of consumption the individual is devalued, the importance
of knowledge about oneself is eroded. Therefore, a slightly different approach is needed, namely: a scrupulous assessment
of self-motives, interests, preferences and hobbies. In order to start this assessment, rejecting all superstitions, you need
to have a guide, and this guide is the person himself. However, to become a reference point for oneself means, first of all,
to trust oneself. Consideration of the phenomenon of «trust of myself, in the context of self-determination, returns a person
to a degree of certainty in the changing world. In the process of research, we were able to compare the presence of trust
of myself and satisfaction with their own lives. Through projective techniques, we have created a safe environment for the
«painful topics», avoiding difficulties with the inclusion of protective mechanisms. Subjects who received high index of
confidence in trust of myself, have of high index of satisfaction with their lives. Thus, we can say that trust of myself is the
cornerstone of self-determination.
Keywords: trust of myself; self-determination; existential crisis; life satisfaction.
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Вступ
Сучасна дійсність характеризується рядом
кризових тенденцій і значним ступенем напруженості (Zhang et al., 2020; Zuo et al., 2021;
Korkmaz & Güloğlu, 2021; Miao et al., 2021).
Масова втрата материнських і батьківських почуттів по відношенню до власних дітей, розрив
емоційних і інтелектуальних зв’язків між поколіннями, зростання тяжких злочинів серед дорослих, поява малолітніх вбивць, культивування
насильства у вирішенні конфліктів, знецінення
індивідуальності або, навпаки, підкреслення її
святенності, ставлення до людини та її діяльності, як до предмету купівлі-продажу, декларація
свободи без забезпечення її прав – всі ці тенденції знаходять своє місце в вітчизняних умовах
трансформації українського суспільства (Busso
et al., 2018; Elizabeth & Edward, 2021). Наявність
величезної кількості військових, міжетнічних
конфліктів приводить людей у відчай і змушує
замислюватися над тим, чому ці кризи не вирішуються розумним шляхом, чому в них завжди
застосовується сила або застосуванням сили
потенційно погрожують?
Соціальна нестабільність в супроводі з різким руйнуванням установлених норм і стереотипів спровокована переходом від соціоцентричної
системи цінностей до індивідуалістичної (Young
et al., 2020). Це призводить до масової розгубленості людей, багато хто не в змозі впоратися з
таким вибором і тому добровільно відмовляються від отриманої довгоочікуваної свободи,
прагнучи назад «в несвободу». В результаті для
безлічі людей це обертається втратою почуття
особистісної цілісності, ідентичності, втратою
відчуття себе як суб’єкта своїх дій і вчинків,
що породжує кризу довіри до себе, яка виявляється на всіх рівнях соціально-психологічних
відносин.
Феномен «довіра до себе», як показав аналіз
філософських та психологічних робіт вітчизняних і зарубіжних авторів, найчастіше розглядали
як умову існування будь-якого іншого явища,
зокрема: довіри до світу (Эриксон, 1996), довіри
до іншого (Кон, 1984; Роджерс. 1994; Абульханова-Славская, 1999; Кондратьев, 2005), як
компонент формування ціннісних орієнтацій у
особистісному та професіональному становленні
(Терехин, 2017; Маралов и др., 2020; Часовских,
2020; Ушкин и др., 2020), або складову емоційного інтелекту (Santos et al., 2018), але окремого
дослідження, яке б надало цьому явищу глибинно-індивідуальної значущості, без відношення
до інших, поки що не здійснено.
Проблема «довіри до себе» має свої корені в
філософських течіях. Зокрема, в філософії матеріалізму йдеться про те, що світ являє собою
об’єктивно існуючу реальність, а свідомість
вважається похідною категорією, тобто – вторинною по відношенню до матерії (Гоббс, 1989;
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Малинкин, 2020). Така позиція виносить людину за межі особистої відповідальності і делегує
відповідальність соціуму (державі). Таким чином, міра довіри до себе, як основа людської
діяльності, нівелюється соціальним вирішенням
людської долі. Головна ідея філософії індивідуалізму полягає в тому, що при будь-яких обставинах відкидається поняття інтеграції у світ, а
відстоюється власна самість. Абсолютизація
довіри до себе, як індивідуального початку в
людині, усуває її від суспільного прояву людської сутності (Freire & Branco, 2019; Landes &
Settersten, 2019) . Огляд же проблеми «довіри до
себе» з точки зору екзистенціальної філософії
висвітив багато горизонтів проблеми довіри, а
саме: її виникнення, утрати, ресурсів, меж, можливостей, а також взаємозв’язку з кризовими
процесами, що відбуваються у сучасному світі
(Ясперс, 1991; Колчигин, 2019).
Крім філософських трактатів проблема «довіри до себе» має втілення у культурному житті
суспільства. Так, в античному суспільстві місце
для довіри відводилось у вирішеннях соціально-політичних питань, відтак будучи явищем
не тільки приватних відносин, а й знаходячись
у просторі всієї римської держави, довіра стала
принципом самої політичної комунікації (Держивицкий и Перов, 2018), але це стосувалось
тільки громадян поліса, тобто осіб чоловічої
статі, що володіли власністю. Жінки, так само як
і раби, права голосу не мали, а значить і участі
в суспільному житті не приймали (Введенский,
1912). Тому судити власне про довіру до себе
в античному просторі досить проблематично.
Епоха середньовіччя зі всіма своїми протиставленнями заклала гарній фундамент для розвитку
поняття «довіра» у всіх його гранях. В епоху
Нового часу людина наділилась правом вільного вибору способу життя відповідно до особистих мотивів та устремлінь (Миронов, 2004).
Підсумовуючим постулатом «довіри до себе»,
можна виділити поняття свободи вибору і творчих здібностей, які обумовлюють те, що кожен
є творцем свого щастя або нещастя і здатний
дійти як до тваринного стану, так і піднятися до
богоподібної істоти (Костина, 2020).
Світ сучасної людини наповнений протиріччями та невизначеністю. Наше суспільство не
вчить довіряти самому собі, хоча вголос позиціонується «будь самим собою», «люби себе», «довіряй собі» (Неклюдова и Кабрин, 2017; Касвин,
2019). Масова культура набирає все більшої
популярності формуючи варварське ставлення
до природних і людських ресурсів. Агресія, яка
виливається в міжетнічні, міжстатеві, міжідеологічні війни, практично стала нормою для сучасності (Ушкин, 2019; Muñoz et al., 2019; Kerry
et al., 2020). Така ситуація є захисною реакцією
на втрату екзистенціального рівня усвідомлення
дійсності (Zeng Y. et al., 2021).
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Повертаючись до теми «довіри до себе», ми
дотримуємося точки зору про те, що у кожної
людини є своє унікальне призначення, що і
робить її життя автентичним (Mascolo, 2017;
Heintzelman et al., 2020; Glaw et al., 2020) Наша
глибока переконаність у тому, що сенс творіння Автор закладає у саме творіння, тому, щоб
зрозуміти своє призначення, потрібно набратися
сміливості і заглянути в суть себе, довіритися
собі, своїм почуттям, емоціям, бажанням, зуміти
розшифрувати їх і знов довіритися своїм «розшифровкам» (Sandberg & Rönnblom, 2016). Якщо
ще раз звернутися до історичного екскурсу філософського «пошуку себе», то «пізнати себе»,
«зрозуміти себе», «розібратися зі своїми почуттями (демонами)», навіть «прийняти себе» – все
це є досить звичним рецептом у пошуку свого
призначення (Raia, 2018). А от інтимніший момент «довірся собі» завжди вважався як таким,
що притаманний людині апріорі, адже кому ж ще
можна довіритися, окрім себе. Проте дійсність
нав’язує інший висновок: люди НЕ довіряють
собі, саме тому вони наслідують чужі призначення і не можуть здійснити своє власне, хоча
часто дуже добре знають, про що воно (Baikeli
et al., 2021).
Методи та матеріали
Наше дослідження присвячене ролі «довіри
до себе» у формуванні смисложиттєвого самовизначення. На сьогоднішній день в існуючих
наукових дослідженнях це питання поки що
не розглядалось, тому не існує достатньої методологічної бази для вивчення закономірностей впливу довіри до себе на смисложиттєве
визначання, відповідно виникла необхідність
адаптувати існуючі методики під тему нашого
дослідження.
В основу нашого емпіричного дослідження
покладено проективний підхід, специфіка якого
полягає в дослідженні особистості за допомогою
невизначеної ситуації, реакцію на яку досліджуваний здійснює в залежності від значення цієї
ситуації для нього. Серед широко спектру проективних методик ми обрали наступні:
1. Проективна методика ТАТ «Щастя». Дана
проектна психодіагностична методика
заснована на стимульному матеріалі ТАТ
(Тематичний апперцептивний тест). В
процесі інтерпретації зображень, додання
їм сенсу, досліджуваний проектує свої
внутрішні установки, прагнення і очікування на тестовий матеріал, що забезпечує безпечну атмосферу при доторканні
до «болючих» тем, а саме це є найголовнішим в досліджені такого питання як
довіра до себе (Леонтьев, 2000).
2. Методика Дембо-Рубінштейн. На аркуші
паперу проводиться вертикальна лінія
довжиною 10 см, про яку досліджуваному
кажуть, що вона позначає, також пові-

домляється, що верхній полюс відповідає
нинішньому стану, а нижній – бажаному.
Методика надає свободу вибору шкал,
залежно від конкретного завдання, що
стоїть перед дослідженням (Рубинштейн,
1970).
Однак в класичному вигляді дані методики
недостатньо доцільні для мети нашого дослідження, тому ми їх модифікували. Своєрідним
скріплюючим матеріалом для поєднання їх у
єдину діагностичну процедуру виступило напівстандартизоване інтерв’ю. Його питання базувалися на карточках ТАТ, які досліджуваний
мав наповнити розповіддю. Також паралельно
досліджуваний здійснював суб’єктивне шкалювання за допомогою шкал Дембо-Рубінштейн.
Загалом процедура нашого дослідження мала
такий вигляд:
• Спочатку серед представлених зображень
респонденту пропонувалось вибрати одне,
яке йому найбільш приглянулось. Потім він
мав розповісти чому вибрав саме це зображення: таким чином відбувалось налаштування на роботу, адже в цей момент досліджуваний розумів, що говорити ми будемо не
про нього особисто, а лише про зображення.
Такий прийом дозволяє подивитись на себе
з більш безпечного простору – проекції і
виключає свідоме втручання в результати,
оскільки не потрібно підстроюватись під
соціально прийняті норми, бо людина нібито
не несе відповідальності за сказане.
• Далі ми переходили безпосередньо до інтерв’ю, перше питання якого звучало так:
1. Що приносить задоволення герою на цій
картинці?
Цим питанням ми мали на меті визначити джерело задоволення і натхнення
для досліджуваного, щоб потім зіставити
його з тим, чим займається людина насправді. Адже одним із критеріїв смисложиттєвого самовизначення є задоволення
від своєї занятості.
2. Як ви вважаєте/відчуваєте, цей герой покладається на свої сили?
Це питання було для того, щоб визначити суб’єктивний рівень довіри до себе
у досліджуваного у прийнятті рішень.
Паралельно із відповіддю досліджуваному пропонувалося на першій шкалі,
верхня точка якої означає високий рівень,
а нижня – нижній, позначити знаком (-)
наскільки герой зараз покладається на
свої сили, а знаком (х) наскільки б він
хотів покладатися на себе. Дана шкала наочно показує рівень задоволення потреби
у довірі до себе.
3. Як ви вважаєте, герой на цій картинці
покладається на збіг обставин?
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4.

5.

6.

7.

8.

На другій шкалі відзначте знаком (-)
наскільки герой зараз покладається на
обставини, а знаком (х) наскільки б він
хотів покладатися на них.
Відповідь на це питання показує локус
контролю досліджуваного і рівень довіри
до світу. Також у супроводі з цим питання
досліджуваному зазвичай задавався ряд
уточнюючих питань з приводу того, що
саме для нього означає поняття «покладатись на обставини».
Цей герой вміє долати труднощі?
На третій шкалі знаком (-) відзначте,
наскільки герой вміє долати труднощі в
даний момент, знаком (х) – наскільки він
би хотів це робити.
Це питання було направлено не тільки
на те, щоб побачити, наскільки цілеспрямованою є людина, а й щоб визначити,
чим саме в її розумінні є труднощі і навіщо вона їх долає. Адже є різниця між
труднощами з приводу заняття ненависною справою і доланням перешкод на
шляху до мрії.
У цього героя була можливість робити
самостійний вибір? Наскільки він був
задоволений результатом?
На четвертій шкалі знаком (-) відзначте, наскільки герой задоволений результатом власних виборів, знаком (х)
наскільки він би хотів бути задоволеним.
Якщо людина вміє довіряти собі, то її
вибір завжди буде вірним саме для неї.
Саме тому це питання складається з двох
частин, оскільки полярні відповіді будуть
виключати одна одну.
У цього героя є улюблена зайнятість? Як
він її обирає?
Відповідь на це питання має збігатись
із відповідями на запитання 1, 2, 3.
Чи вважає герой своє життя цікавим?
На п’ятій шкалі знаком (-) відзначте,
наскільки герой вважає своє життя цікавим, знаком (х) – на скільки б він хотів
вважати своє життя цікавим.
Відповідь на дане питання частково відображає смисложиттєве самовизначення,
оскільки, якщо людина виконує своє призначання, вона повинна відчувати інтерес
і задоволення від свого життя.
Цей герой виділяє в кожному своєму дні
час тільки для себе?
На шостій шкалі знаком (-) відзначте,
скільки часу в дні герой приділяє для
себе, знаком (х) скільки часу він би хотів
приділяти.
Зазвичай, коли людина оточує себе
всілякими «важливими справами» або
«важливими зустрічами», вона просто біжить від почуття пустоти всередині себе.
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Тому, давши відповідь на питання, що для
неї означає «час для себе» і чи має вона
взагалі такий час, отримана відповідь
несе інформацію про виконання або не
виконання людиною свого призначання.
9. У цієї людини є мрія? Яка вона?
Потреба людини в мрії, її здатність до цього
і, відповідно, сам акт мріяння, на наш погляд, зачіпає найбільш фундаментальний
рівень сутності людини. Підтвердженням
цьому служить той факт, що людина мріє
без зовнішнього насильства, адже людину
не можна змусити мріяти. Це означає, що
мрія за своєю природою вільна, а свобода
є одним з проявів довіри до себе. Отже,
мріяння є одним з аспектів реалізації
справжньої сутності людини, а його відсутність свідчить про відсутність вміння
довіряти собі, що в свою чергу унеможливлює смисложиттєву реалізацію.
10. Як ви вважаєте/відчуваєте, герой живе
своє життя?
На наступній шкалі знаком (-) відзначте,
наскільки герой живе своє життя, знаком (х) –
наскільки він би хотів жити своє життя.
Усі попередні питання були своєрідною доріжкою до цього ключового питання, оскільки,
давши відповіді на попередні питання, людина
повинна замислитись над тим, що приносить їй
задоволення, чим вона займається, що вона при
цьому відчуває, і якщо все це збігається, можна
говорити про те, що вона собі довіряє і виконує
своє життєве призначення.
Від того, як досліджуваний буде сприймати
процедуру в цілому, залежить його ставлення до
неї, а отже, і результати. Тому ми не повідомляли досліджуваним про справжнє призначення
нашого дослідження перед початком роботи, аби
зменшити ризики надання «бажаних» відповідей
замість реальних. Таким чином, ми мали змогу
застосувати механізм «проекції», що називається, у чистому вигляді, коли людина навіть
не здогадується, що насправді вона говорить
про себе.
Повністю вся процедура інтерв’ювання займала 40-60 хвилин. В дослідженні взяло участь
20 осіб. Вибірка для дослідження формувалась
за такими критеріями:
• досліджувані мають бути старшими за 18
років.
• досліджувані мають навчатись в університеті або працювати.
• досліджувані мають проявити особистий
інтерес у участі в досліджені, а не бути
змушеними його пройти.
Результати
Через проекцію себе в героя на картинці
досліджуваний розкривав свій індивідуальний
шлях пошуку та реалізації свого призначення
життя: він замислювався над тим, чим він за-
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Діаграма 1. Розподіл досліджуваних за типом проекції.

ймається, що він при цьому відчуває, що приносить йому задоволення, І хоча ми не ставили
собі на мету дослідити, які саме життєві замисли
наші досліджувані здійснюють в своєму житті
(нас цікавив не зміст, а процес здійснення), все
одно через проекцію ми отримали і змістовний
результат.
Отже, по характеру проекції наших досліджуваних можна розділити на три групи (див.
Діагр. 1):
• розуміють і виконують своє життєве призначення;
• не розуміють своє життєве призначення,
але розуміють, що не виконують його;
• глибинно відчувають невідповідність
свого життя своєму призначенню, тому
витрачають багато зусиль на заперечення
цього факту.
Умовно перші два типи можна віднести до
прямої проекції, коли людина втілює в образ
стимульного матеріалу такі факти, що співпадають з її життям. Звичайно, для такого висновку
ми повинні мати інформацію стосовно біографічних подій наших досліджуваних, і наше інтерв’ю дозволило отримати таку інформацію.
Останній тип проекції отримав назву інверсійної проекції, або – зворотної: це коли стимульний матеріал інтерпретувався досліджуваним
у протилежному, у порівнянні із його життям,
значенні (наприклад, досліджуваний має дитину, проте, розказуючи про героїню з картинки,
наголошував, що в тієї немає дитини, і вона не
мріє про дитину). На Діаграмі 1 видно, що перша група становить найбільший відсоток досліджуваних – 60% (на противагу другій – 30% та
третій групам – 10%). Це означає, що переважна
більшість наших досліджуваних розуміють та
виконують своє життєве призначення.
Наступною складовою дослідження стала
методика суб’єктивного оцінювання (шкалю-

вання) Дембо-Рубінштейн, за допомогою якої
учасники експерименту відмічали дійсний і бажаний показник на шкалі. Отримані показники
ми розподілили на низький, середній і високий
коридор значень. Інтерв’ю дало нам змогу не
лише отримати показники за шкалами, але й
конкретизувати їх смисл. Якщо узагальнити наш
частотний розподіл по шкалам, то очевидним
стає декілька особливостей:
1) По всім шкалам переважає високий коридор значень. Даний показник пояснюються
тим, що переважна більшість наших досліджуваний на своєму життєвому шляху вже зіштовхнулись з питанням екзистенціальної інтеграції,
а інша частина знаходиться на щаблі юнацького
віку, базовою потребою якого є розуміння себе,
тобто питання, представлені у нашому дослідженні, відповідають актуальним особистісним
домаганням досліджуваних.
2) Шкала «покладатися на обставини» виявилася самою несхожою на інші шкали: в неї
бажаний результат майже збігається з реальним,
і це відбувається за всіма трьома коридорами
значень. Тобто наші досліджувані почувають
себе комфортно у відносинах зі світом в контекст свого суб’єктивного світосприйняття,
незалежно від того, довіряють вони йому чи ні.
Довіра людини до світу виступає як базова, фундаментальна соціальна установка особистості,
яка визначає подальший розвиток всіх інших
видів відносин особистості, і якщо світ зі всіма
своїми обставинами виступає для людини у ворожій подобі, вона не буде довіряти йому, і аж
ніяк не буде прагнути це змінити.
3) «Задоволення результатами власних
виборів» як і «Відчуття інтересу до життя» виявило однозначне бажання всіх досліджуваних
підвищити рівень свого задоволення. Це означає, що реальні вибори, які вони здійснюють, не
завжди їх втішають.
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4) Бажання приділяти собі часу, напроти,
виявилося не таким однозначним: деякі досліджувані показали низький рівень часу, витраченого на себе. З чого ми можемо зробити висновок, що головне тут – суб’єктивна оцінка, тобто
часу стільки, скільки людині потрібно. І ніхто
ззовні не може їй вказати – скільки з ж часу вона
має витрачати суто на себе.
5) Найбільший показник серед дійсних
результатів належить шкалі «Вміє долати труднощі» – 75% вказали, що вміють успішно долати
будь-які перешкоди. Проте, як було вже зазначено вище, не всі з тих досліджуваних, хто вміє
долати труднощі, відчувають, що живуть своє
життя; це свідчить про відсутність рефлексії –
звертання людиною своєї свідомості на себе.
Важливо бути не лише сильною людиною, а
й розуміти те, навіщо тобі потрібна ця сила. В
іншому випадку людина буде буквально розриватись зсередини від нереалізації свого потенціалу, або ж приступить до соціально нав’язаної
діяльності, від якої буде тихо страждати. Підтвердженням цьому є результати за останньою
шкалою дослідження.
6) Остання шкала є для нашого дослідження вирішальною, і саме за цією шкалою різниця
між реальним оцінюванням та бажаним становить найбільшу цифру – в 40%. Цей показник
розділяють між собою 2 і 3 групи досліджуваних
(ті, хто не розуміють свого життєвого призначення, але розуміють, що не виконують його; і
ті, хто глибинно відчувають невідповідність свого життя своєму призначенню, тому витрачають
багато зусиль на заперечення цього факту).
Обговорення і висновок:
Хоча кількість вибірки в нашому дослідженні
виявилася обмеженою, що робить її не репрезентативною з точки зору екстраполяції висновків,
ми все ж таки отримали данні, які свідчать, що:
• 30% наших досліджуваних зіштовхнулись
з невідповідністю свого реального життя
своєму призначенню;

•

10%, втративши надію знайти сенс життя, притупили свою свідомість, через
відхід у інверсійне відчуття себе в світі.
Тобто, людина шляхом заміни зовнішніх
обставин (чи їх елементів), або своїх внутрішніх бажань на інші чи протилежні,
захищає себе від усвідомлення невідповідності, яку вона відчуває.
Головна мета нашого дослідження – встановити участь «довіри до себе» в процесі смисложиттєвого самовизначення – майже досягнута,
проте для остаточної перевірки ми зіставили
відповіді наших досліджуваних по показнику
співпадіння реальної та бажаної оцінки. Візуально ці результати представлено у Діаграмі 2.
Як видно з цієї діаграми, наші досліджувані
розділилися на 4 типи:
• абсолютна позитивна відповідність у 35%
досліджуваних – даний показник свідчить про те, що головним індикатором
у прийняті рішень у цих досліджуваних
є механізм «довіри до себе» та вміння
інтерпретувати свої відчуття відносно до
обставин, в яких вони перебувають.
• відносна позитивна відповідність у 25%
досліджуваних – серед позитивних відповідей вони мали по декілька мінусів на
питання, які стосувались «соціального
схвалення». Це свідчить про те, що вони
вміють довіряти собі, виконують своє
життєве призначення, та попри це вдало
балансують між соціальним схваленням
та власними потребами.
• абсолютна негативна відповідність у 10%
досліджуваних – даний показник свідчить
про те, що в цих досліджуваних відсутній
механізм «довіри до себе», і вони відчувають невідповідність свого життя своєму
призначенню.
• відносна негативна відповідність у 30%
досліджуваних – цей результат свідчить
про те, що досліджувані вміють долати

Діаграма 2. Частотний розподіл відповідності довіри до себе та смисложиттєвої реалізації
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труднощі, і завдяки цьому вмінню змогли
реалізуватись в житті, але ця реалізація
не відповідає їх смисложиттєвому призначенню. Досліджувані день за днем
долають труднощі, пов’язані з цією невідповідністю, в них підвищується вміння
«долати труднощі», вони отримують соціальне схвалення, підвищується матеріальний рівень життя, але попри це вони
не відчувають себе щасливими (задоволеними своїм життям).
Висновок
Отже, основною емпіричною ознакою того,
що досліджувані довіряють собі, є співпадіння
реальної та бажаної оцінки власного життя. Це
означає, що 60% наших досліджуваних відчувають довіру до себе, і саме вони реалізують своє
смисложиттєве призначення. А 40% досліджуваних мають повну або часткову недовіру до себе,
і саме вони, образно кажучи, проживають «не
своє життя». Це повністю співпадає з результатами розподілу досліджуваних за характером
проекції. Таким чином, ми можемо стверджувати, що відсутність довіри до себе дійсно перешкоджає смисложиттєвому самовизначенню
людини. Практична цінність даного висновку
полягає в тому, що на основі розкриття глибинного зв’язку між наявністю «довіри до себе» та
смисложиттєвим самовизначенням у перспективі вибудовується можливість створення власної
психотерапевтичної програми, за допомогою
якої можна буде вирішувати цілий ряд складних психологічних проблем, які переживаються
людьми на рівні екзистенціальних криз.
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