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Задачі та особливості сімейної діагностики. Можливість надання
психологічної допомоги сім'ї залежить насамперед від правильного виявлення її
проблеми на основі психодіагностичних даних. Існують такі психологічні методи
вивчення сім'ї:
науково-дослідні, спрямовані на теоретичне узагальнення даних, що
розширюють професійний кругозір психолога-практика;діагностичні, за
допомогою яких отримують конкретні дані, необхідні для роботи з певною
сім'єю;
корекційно-діагностичні, або психотерапевтичні, спрямовані на визначення
форми і змісту корекційної роботи з сім'єю.
При цьому психологічна діагностика сім'ї передбачає розв'язання таких
завдань:
з'ясування того, чи є проблема сім'ї об'єктом впливу психолога або інших
фахівців (психіатра, юриста, дефектолога тощо);
виявлення об'єкта психологічної допомоги (дитина, її батьки, сім'я загалом);
вибір способу впливу (індивідуальна робота з дитиною, її батьками,
подружньою парою, дитиною і батьком, групою дітей, батьків, сім'єю загалом);
психодіагностика під час корекційного впливу з метою визначення тактики
корекційного процесу (реакції членів сім'ї на психолога й один на одного,
особливості їхньої поведінки.
Розв'язати перелічені завдання важко насамперед через складність сім'ї як
системи, на формування і життєдіяльність якої впливають безліч зовнішніх і
внутрішніх факторів, а також через відсутність єдиного підходу до вирішення
проблем сім'ї. Серед існуючих теоретичних концепцій 3. вирізняє два полярних
підходи до вивчення сім'ї: індивідуальний і системний.
При індивідуальному підході сім'я розглядається як стрес-фактор, з яким
має впоратися член сім'ї, який звернувся за консультацією до психолога.
Завдання психолога полягає у виявленні індивідуальних особливостей членів
сім'ї, що утруднюють сімейну адаптацію. Системний підхід переміщує центр
діагностики з індивіда на групові процеси сім'ї як системи, а проблеми членів
сім'ї в цьому разі вважаються такими, що відбивають дисфункції сімейної
системи.

Мета та завдання психологічної діагностики сім’ї. Можливість надання
психологічної допомоги сім'ї залежить насамперед від правильного виявлення її
проблеми на основі психодіагностичних даних. Існують такі психологічні
методи вивчення сім'ї:
• науково-дослідні, спрямовані на теоретичне узагальнення даних, що
розширюють професійний кругозір психолога-практика;
• діагностичні, за допомогою яких отримують конкретні дані, необхідні для
роботи з певною сім'єю;
• корекційно-діагностичні, або психотерапевтичні, спрямовані на визначення
форми і змісту корекційної роботи з сім'єю.
Психологічна діагностика сім'ї передбачає розв'язання таких завдань:
з'ясування того, чи є проблема сім'ї об'єктом впливу психолога або інших
фахівців (психіатра, юриста, дефектолога тощо);
виявлення об'єкта психологічної допомоги (дитина, її батьки, сім'я загалом);
вибір способу впливу (індивідуальна робота з дитиною, її батьками,
подружньою парою, дитиною і батьком, групою дітей, батьків, сім'єю загалом);
психодіагностика під час корекційного впливу з метою визначення тактики
корекційного процесу (реакції членів сім'ї на психолога й один на одного,
особливості їхньої поведінки тощо).
Перелічені завдання важко насамперед через складність сім’ї як системи, на
формування і життєдіяльність якої впливають безліч зовнішніх і внутрішніх
факторів, а також через відсутність єдиного підходу до вирішення проблем сім’ї.
Виділяється два полярних підходи до вивчення сім’ї: індивідуальний системний.
Індивідуальний підхід - сім’я розглядається як стрес-фактор, з яким має
впоратися член сім’ї, який звернувся за консультацією до психолога. Завдання
психолога: виявити індивідуальні особливості членів сім’ї, що утруднюють
сімейну адаптацію.
Системний підхід переміщує центр діагностики з індивіда на групові процеси
сім’ї як системи, а проблеми членів сім’ї в цьому разі вважаються такими, що
відбивають дисфункції сімейної системи.
Соціально-психологічні проблеми сім'ї можна звести до трьох основних груп:
Одним з головних напрямів роботи практичного психолога сімейного є
діагностика, яка дозволяє отримати повну і надійну інформацію про взаємини
членів сім'ї на різних етапах їх життя. Можливість надання психологічної
допомоги сім’ї залежить насамперед від правильного виявлення її проблеми на
основі психодіагностичних даних.
Методи соціально-психологічної діагностики сім’ї: опитування, інтерв’ю,
спостереження, експеримент, метод соціометрії, методи поперекових і
поздовжніх зрізів, кількісно-якісний аналіз документів, тестування.
Загальна типологія методик психологічного обстеження сім’ї
1. Діагностика взаємин молодих людей в дошлюбний період.
Характер предбрачного залицяння дозволяє виявити витоки зародження тих
труднощів, які прямо чи опосередковано можуть проявитися на якомусь з
етапів життєвого циклу. Тести, використовувані психологом в практичній
діяльності, можна розділити на дві групи: перша - дозволяє досліджувати

оцінку юнаками і дівчатами себе як майбутнього подружжя і батьків;
друга - спрямована на оптимальний підбір пар для знайомства і
потенційного подружжя, допомагає прогнозувати подружні відносини в
перспективі.
Перша група тестів включає в себе методики, запропоновані С.В.
Ковалевським:
«Методика оцінки старшокласником себе як майбутнього сім'янина» дозволяє
визначити, як підліток уявляє собі цю роль і в якій послідовності виділені їм
якості виражені в нього самого в даний час; «Тест на превентивну задоволеність
шлюбом» показує, наскільки юнаки та дівчата в перспективі будуть задоволені
своїм шлюбом; Методика «Функціонально-рольова узгодженість» допомагає
визначити структуру розподілу ролей в сім'ї. Для аналізу функціонально-рольової
узгодженості використовуються три структури ролей: нормативна (як має бути);
бажана (як хотілося б); квазіреальная (як швидше за все складеться).
Рекомендується також виділити як предмета обговорення уявлення
старшокласників про розподіл сімейних ролей в нормативному, бажане і
квазіреальном планах.
Другу групу складають: анкета-інтерв'ю «Ви вступаєте в шлюб» (В. А. Сисенко)
- дозволяє виявити думку одружуються про різні проблеми, з якими стикаються
нареченої. Анкета-інтерв'ю – хороший інструментарій для роботи психолога
РАГСу, центрів молоді тощо; тест-карта оцінки готовності до сімейного життя (І.
Ф. Юнда) - допомагає визначити готовність майбутніх подружжя виконувати
сімейні функції: створення позитивного сімейного фону, підтримку поважних,
доброзичливих стосунків з родичами, виховання дітей, інтимне життя подружжя,
налагодження здорового сімейно -побутового режиму і т.д. Крім цього за
допомогою даної методики можна намітити перспективи благополуччя сімейних
відносин; методика визначення психологічної сумісності у шлюбі (Ю. А.
Решетняк, Г. С. Васильченко) модифікований варіант тесту Т. Лірі. Несумісність
подружжя хоча б на одному з чотирьох рівнів подружніх відносин психофізіологічному,
психологічному,
соціально-психологічному,
соціокультурному може призвести до дисгармонії подружніх відносин. За
допомогою цієї методики практичний психолог прогнозує ступінь сумісності
майбутнього подружжя на психологічному рівні. Методика може бути
використана також з метою оптимального підбору пар для знайомства і
потенційного подружжя. Прогноз сумісності майбутнього подружжя будується і
на підставі результатів опитувальників, що диагностує динамічні особливості
особистості. Шкали любові і симпатії (3. Рубіна) - цю методику можна
використовувати як при індивідуальному, так і при груповому проведенні. Її
перевага - у простій обробці і легкості заповнення. Використовуючи цю
методику, психолог може виявити особливості емоційного ставлення респондента
до коханої людини.
2. Методики діагностики подружніх відносин. Необхідну інформацію, що
дозволяє дати кваліфіковану оцінку взаємин подружжя, психолог отримує за
допомогою діагностичних опитувальників, які виявлятимуть особливості

спілкування і взаємин, якості особистості подружжя, способи проведення
сімейного дозвілля, спільність інтересів і цінностей, а також дозволяють
зрозуміти морально-психологічні основи подружніх відносин.
1.Опитувальник «Спілкування в родині» (Ю. Є. Альошина, Л. Я. Гозман, Е. М.
Дубовська) вимірює довірчість спілкування в подружню пару, схожість в
поглядах, спільність символів, взаєморозуміння подружжя, легкість і
псіхотерапевтічность спілкування.
2. Проективний тест «Сімейна соціограма» (Е. Г. Ейдеміллер) спрямований на
діагностику характеру комунікацій у родині.
3. Методика «Рольові очікування і домагання у шлюбі» (А. Н. Волкова) виявляє
уявлення подружжя про значущість у сімейному житті тих чи інших ролей, а
також про бажаний розподіл їх між чоловіком і дружиною.
4. Методика «Розподіл ролей в сім'ї» (Ю. Є. Альошина, Л. Я. Гозман, Е. М.
Дубовська) визначає ступінь реалізації чоловіком і дружиною тій чи іншій ролі:
відповідального за матеріальне забезпечення сім'ї, господаря (господині)
будинку, відповідального за виховання дітей, організатора сімейної
субкультури, розваг, сексуального партнера, психотерапевта.
5.Методика «Типовий сімейний стан» (Е. Г. Ейдеміллер, В. В. Юстицкіс)
дозволяє виявити найбільш типовий стан індивіда у власній родині:
задовільний - незадовільний; нервово-психічне напруження; сімейну
тривожність.
6. Проективна методика «Сімейна гемограма» (Е. Г. Ейдеміллер), що дозволяє
зобразити у вигляді графічної схеми родинні зв'язки в родині, уявити характер
взаємин, неусвідомлюваний членами сім'ї.
3. Методики дослідження індивідуальності подружжя.
Результати індивідуально-психологічного дослідження використовують для
встановлення міри особистісної сумісності та інформування подружжя про
особливості характеру один одного (А. Н. Волкова, Т. М. Трапезникова).
Особистісна сумісність (психологічний рівень подружньої сумісності) - це
автоматичний розподіл
психологічного навантаження, вироблення оптимальних способів спілкування,
розуміння спонтанних проявів партнера та адекватне реагування на них.
Дослідження індивідуальності подружжя - одна з форм корекційної роботи,
спрямованої на поліпшення взаєморозуміння. Вона здійснюється за допомогою
таких методик як: Дослідження типу темпераменту (Г. Айзенк), «16
особистісних чинників» (Р. Кеттелла), Тест «MMPI» (Дж. Мак-Кінмен, С.
Хатеуей), Методика малюнкової фрустрації (С. Розенцвейг),Колірний тест (М.
Люшер) і ін.
4. Методики дослідження сімейного дозвілля, інтересів і цінностей. Відомо,
що подібність інтересів, потреб, цінностей і т.д. є одним з факторів
подружньої сумісності
і стабільності шлюбу.
1. Опитувальник «Вимірювання установок в сімейній парі» (Ю. Є. Альошина,
Л. Я. Гозман, кафедра соціальної психології МГУ)

2.Опитувальник «Інтереси - дозвілля» (Т. М. Трапезникова) виявляє
співвідношення інтересів подружжя, міру їх згоди у формах проведення
дозвілля.
3. Самоактуалізаціонний тест (CAT) (Ю. Є. Альошина, Л.Я.Гозман, Е. М.
Дубовська) розроблено на основі опитувальника особистісних орієнтації (РОУ)
Шострома і використовується індивідуально і в групах в дослідницьких цілях, а
також в окремих випадках корекційної роботи; дозволяє визначити ціннісні
орієнтації, гнучкість поведінки, сензитивность до себе, самоповагу і
самоприйняття і т. д.
5. Методики вивчення морально-психологічних основ подружніх відносин.
Психолог, приступаючи до вивчення морально-психологічних основ подружніх
відносин, може використовувати тести, діагностують подружні конфлікти,
задоволеність шлюбом, його стабільність.
1. Тест-опитувальник задоволеності шлюбом (В. В. Столін, Г. П. Бутенко, Т. Л.
Романова, факультет психології МДУ) призначений для експрес-діагностики
ступеня задоволеностінезадоволеності, а також узгодження-неузгодженості задоволеності шлюбом у
конкретної
подружньої парі. Опитувальник застосовують індивідуально в консультативній
практиці і в процесі дослідження тієї чи іншої соціальної групи.
2. Методика «Характер взаємодії подружжя в конфліктних ситуаціях» (Ю. Є.
Альошина, Л. Я. Гозман) дає можливість охарактеризувати сім'ю, що
обстежується по ряду параметрів: найбільш конфліктні сфери сімейних
відносин, ступінь згоди (незгоди) в ситуаціях конфлікту, рівень конфліктності у
парі .
3. Опитувальник «Конструктивно-деструктивна сім'я» (КДС)
(Е. Г. Ейдеміллер, В. В. Юстицкис) полегшує діагностику
відхилення сім'ї від конструктивного напряму.
6. Діагностика дитячо-батьківських відносин. Детальний діагностичне
обстеження психічного розвитку дитини включає в себе вивчення змісту
контактів батьків з дітьми. Щоб зрозуміти багато подружні конфлікти і
причину напруженості в сім'ї,
практичний психолог повинен знати, як будується міжособистісне спілкування
батьків та дітей. За допомогою методик діагностики дитячо-батьківських
відносин він може отримати відомості про відхилення в психічному розвитку
дитини, з'ясувати причини подружніх сварок і конфліктів. Ці методики
розділяються на дві групи: одні досліджують міжособистісні відносини в
системі «батько - дитина» очима батька, інші - очима дитини.
Методики дослідження міжособистісних відносин у системі «батько-дитина»
очима батька. Найважливіша сфера діяльності сімейного психолога - робота з
батьками, бо їх роль визначає формування унікальної для кожної дитини
соціальної ситуації розвитку. Вивчаючи міжособистісні відносини в системі
«батько-дитина» очима батька, практичний сімейний психолог звертає увагу на
особливості сімейного виховання: батьківські установки і реакції; ставлення
батьків до дитини і життя в сім'ї; порушення виховного процесу в сім'ї;
причини відхилень у сімейному вихованні; типи виховання; рівень батьківської
компетентності і т. п.
Ці аспекти взаємини батьків і дітей досліджуються за допомогою соціальних
методик.
1. Тест «Батьківсько-дитячі відносини» (PARI) (американських психологів Е. С.

Шефер, Р. К. Белл; адаптований Т. Н. Нещерет)
2. Тест-опитувальник аналізу сімейного виховання та профілактики порушень
виховання «АСВ» (Е. Г. Ейдеміллер, В. В. Юстицкис) призначений для
вивчення порушень у житті сім'ї та причин відхилень у сімейному вихованні.
3. Тест-опитувальник батьківського ставлення «ОРО» (А. Я. Варга, В. В.
Столін) являє собою психодиагностический інструмент, орієнтований на
виявлення батьківського відносини в осіб, що звертаються за психологічною
допомогою з питань виховання дітей і спілкування з ними. 4. Батьківський твір
«Історія життя моєї дитини». 5. Опитувальник емоційних стосунків в сім’ї Є. І.
Захарової (методика ОДРЕВ).
Методики дослідження міжособистісних відносин у системі «батько-дитина»
очима дитини.
1.Найбільш популярний у психологів графічний тест «Малюнок сім'ї», який
широко
використовується в численних дослідженнях міжособистісних відносин і
практичних розробках завдяки простоті процедури проведення і точності
показників, одержуваних в результаті роботи; 2. Методика «Сім’я тварин»;
3.Широко відома також проективна методика Рене Жиля, що досліджує
міжособистісні відносини дитини і його сприйняття сімейних відносин.
4.Ефективна методика А. Г. Лідерса та І. В. Анісімової
«Діагностика емоційних відносин в сім'ї», розроблена для двох вікових груп:
для дошкільнят і молодши х школярів; для підлітків.
3. Сім’я з дитиною як об’єкт психологічної корекції. Особливе
значення як об'єкт психодіагностики сімейних стосункі має сім я з дитиною,
оскільки найчастіше саме у проблемах дитині відбиваються проблеми сім'ї
загалом. Зовнішнім проявом проблем дитини є конфлікти з оточуючими. У
цьому зв'язку О. Бодальов і В. Столін пропонують таку схему
психодіагностики дитини без аномалій психічного розвитку.
Психодіагностика в сімейній консультації існує двох основних формах.
По-перше, це психодиагностика, що дозволяє дати відповідь на низку
стратегічних запитань : чи може хто, передусім, є об'єктом допомоги і
предметом дії : дитина, його батьки, сім'я в цілому; якщо немає — те до яких
фахівців направити клієнтів? У ряді тих же психодіагностичних завдань коштує
і завдання вибору способу впливу : індивідуальна робота з батьком, з
подружньою парою, з сім'єю в цілому, з дитиною і батьком, в групі дітей, в
групі батьків. Така діагностика здійснюється за допомогою бесіди, опитувачів,
проектних методів і інших. Результати психодіагностичного обстеження
аналізуються після зустрічі з клієнтом; частина роботи може бути виконана не
тим же психологом, який безпосередньо зайнятий в консультативному процесі,
а його колегою.
По-друге, це психодіагностика, здійснювана під час корекційної дії, т. е. в
процесі консультування, психотерапія, психологічною коррекції і завдяки цим
процесам. Реакція клієнта на психолога або на інших клієнтів якщо йдеться
про групову роботу, реакцію дітей на психолога і друг не друга, поведінка в
ході психотерапії — усе це стає найважливішим психодіагностичним
матеріалом, на основі якого визначається тактика консультування.
Психологічна діагностика починається в процесі першої зустрічі в
консультації, коли викладаються основні скарги і причини звернення в
консультацію. Основна функція першої зустрічі — це встановлення
психологічного контакту з клієнтом і діагностичне орієнтування, що дозволяє

задати напрям подальшої діагностичної діяльності. В результаті первинної
психодіагностики консультант може направити клієнта до інших фахівців:
психіатрові, юристові, дефектологові; він може дійти висновку, що допомоги
потребує, передусім, сам клієнт, незалежно від того, на кого він скаржиться.
Консультант може дійти висновку, що доцільно на наступну зустріч запросити
усю сім'ю, подружню пару або тільки одного з членів сім'ї; він може також
дійти висновку, що «випадок» необхідно передати колезі.
У справжньому контексті нас цікавлять, передусім, ситуації, коли скарга
сфокусована в основній дитині. При цьому можливі такі варіанти.
1. Скарга абсолютно не обґрунтована: в реальності не існує не лише тих
проблем у дитини, про які говорить батько, але навіть і проблем відношення
батьків до дитини — батьки випадково, по настрою звернувся до психолога,
«згустив фарби», насправді в реальному спілкуванні у нього немає проблем, що
вимагають втручання; його звернення викликане або ятрогенією, або
необґрунтованим страхом. В цьому випадку йдеться
«лише про особові характеристики самих батьків: тривожність, недовірливості,
навіюваності. Причому ці якості батьків в силу тих або інших причин(вплив
особистісних особливостей інших членів сім'ї, структури сім'ї) не привели до
яких-небудь серйозних порушень ні в сімейному спілкуванні в цілому, ні в
розвитку особистості або в поведінці дитини. Батьки можуть також звернутися
профілактично — не тому, що він тривожна людина, а тому, що він людина
акуратна, обставна і, дізнавшись про новий вид послуг, поспішив їм
скористатися.
2. Скарга обґрунтована тільки відношенням самих батьків: того, на що
скаржаться батьки, в реальності немає (наприклад, у дитини немає «злої волі»,
він не «патологічно повільний»; він любить батьків), сама скарга виявляє
реальність неадекватного батьківського відношення.
3. Скарга частково або повністю обґрунтована: у дитини дійсно є ті ознаки
неблагополуччя, про які говорить батько, але торкаються вони лише сфери
взаємовідносин батьків з дитиною, при цьому, як правило, є порушення або
відношення батьків до дитини, або стосунків між батьками(і це, так або інакше,
зачіпає дитину), або обох цих видів стосунків.
4. Скарга клієнта на деякі особливості поведінки дитини обґрунтована:
дитина не контактує з однолітками, не устигає в школі проте в домашній
обстановці все гаразд.
5. Скарга, що стосується поведінки дитини в сім'ї і поза нею, обґрунтована,
при цьому відношення до дитини з боку батьків в межах нормального.
Ці п'ять можливих ситуацій є відомим підсумком діагностичних зусиль
психолога. У першому випадку консультант сам надати ефективну допомогу в
даному конкретному випадку, якщо так — те у тому разі може виявитися
необхідною робота з особистісними проблемами того, що звернувся, в другому
— потрібна робота з тим, що звернувся, але як з батьком, з його від носінням до
дитини; у третьому — і з батьком і з дитиною, а можливо, і з подружжям; у
четвертому — з дитиною, учителем, однолітками, а батьки — як союзники(не
клієнти) психолога; у п'ятому — об'єктом роботи стає, передусім, сама дитина.
Деякі з цих діагностичних висновків надалі не припускають роботи з дитиною,
проте вирішити це можна тільки після ретельного змістовного аналізу
звернення клієнта. Іншими словами діагностика відхилень в поведінці і
розвитку дитини опиняється необхідною в усіх випадках скарг на залежності

від результатів первинної діагностики і даних обстеження дитини ставиться
питання про необхідності спеціальної діагностики батьківського відношення до
дитини, взаємовідносин дітей і батьків(спілкування), патопсихологічної
діагностики, діагностики особистості батьків. Іноді виникає потреба в
діагностиці подружніх стосунків. Розглянемо питання, що стосуються
первинної психодіагностики, що дозволяє сформулювати початкові
діагностичні гіпотези, що стосуються відхилень в поведінці і розвитку дитини,
характеристик батьківського відношення до дитини, а також спілкування дітей і
батьків.
Первинн психодіагностика. Знайомство з клієнтом у рамках
психологічного консультування розпочинається з першої зустрічі. Вона достаточно коротка, т, е. укладається в традиційні 45 мін, а у тому випадку, якщо
проводиться у рамках «диспетчерського прийому», що припускає передачу
клієнта іншому консультантові, і ще коротше — до 30 хв. За час цієї зустрічі
консультант вислуховує скарги клієнта, а також складає враження про нього «а
основі його поведінки і характеру спілкування з консультантом. Ці два джерела
інформації і є основними діагностичними даними у рамках первинної
психодіагностики. Цих даних при їх вдумливому і уважному аналізі досить для
того, щоб побудувати, гіпотези про зону порушення і вибір напряму подальшої
діагностичної роботи, а також для винесення деяких первинних діагностичних
суджень. Побудова психологічного укладення розпочинається з аналізу скарги,
який припускає; а) визначення сюжету і структури скарги клієнта, виявлення
явного і прихованого змісту скарги у рамках цієї структури; б) з'ясування
підтексту скарги(стосунки клієнта до особи, про яку йде мова в скарзі, і до
консультанта). Спонтанно розказана скарга має певну структуру, в якій можна
виділити наступні одиниці.
1. Локус скарги, який, у свою чергу, ділиться на а) суб'єктний (на кого
скаржиться клієнт) і б) об’єктивний (на що скаржиться клієнт).
По суб'єктному локусу в консультативній практиці зустрічаються чотири
основні види скарг або їх комбінації) : 1) на дитину (його поведінка, розвиток,
психічні особливості, здоров'я); 2) на сімейну ситуацію в цілому — в сім'ї «все
погано» і «все не так, як хотілося б; 3) на чоловіка(його поведінка,
особливості) і подружні стосунки (немає взаєморозуміння, любові і т. д.); 4) на
самого себе (свій характер, здібності, особливості і т. п.); 5) на третіх осіб, в
тому числі на тих, що спільно мешкають в сім'ї або поза сім'єю бабусь і дідусів.
По об'єктному локусу можна виділити наступні види скарг : 1) на
очевидні порушення психічного або соматичного здоров'я або поведінки
.(енурез, страхи, нав'язливості); 2) на ролеву поведінку(не відповідає статі, віку,
статусу) чоловіка, дружини, сина(дочки), тещі, свекрухи, бабусі(дідусі); 3) на
поведінку з точки зору відповідності психічним нормам(наприклад, нормам
розумового розвитку дитини); 4) на індивідуальні психічні особливості(над
активність, «безвілля і т. и.— для дитини; відсутність емоційності, рішучості і
т. п.— для чоловіка); 5) на психологічну ситуацію(втрата контакту, близькості,
розуміння); 6) на об'єктивні обставини (трудності з житлом, работой, часом,
розлука і т. д.).
2. Самодіагноз — це власне пояснення клієнтом природи того або іншого
порушення в сімейному житті, засноване на його уявленнях про саме собі, про
сім'ю і людські взаємовідносини. Часто самодіагноз виражає відношення
клієнта до розладу і його передбачуваного носія. Самими відомими

самодіагнозами бувають наступні.
1. «Зла воля» — негативні наміри особи, про яку йде мова, промовці як кінцева
причина тих або інших порушень. Варіантом цього самодіагноза є вказівка на
нерозуміння цим обличчям якихось істин, правив, при цьому нерозуміння у
вустах клієнта означає небажання зрозуміти. 2. «Психічна аномалія» -—
віднесення особистості до психічно хворого, а його поведінка — до розряду
«хворобливого». 3. «Органічний дефект» — кваліфікація особистості, як
природжено неповноцінного, маються на увазі раніше усього порушення ЦНС.
4. «Генетична запрограмованість» — пояснення тих або інших поведінкових
проявів впливом негативної спадковості(стосовно дитини,— як правило,
спадковість з боку розлученого батька або мати, з яким клієнт в конфліктних
стосунках; стосовно чоловіка — з боку рідних, з якими конфліктні
взаємовідносини). 5.
«Індивідуальна своєрідність» — розуміння тих або інших поведінкових
особливостей або конкретних дій як прояв стійких. 6. «Власні невірні дії» —
оцінка власної справжньої або минулої поведінки(у тому числі як вихователя,
чоловіка). 7. «Власна особистісна недостатність« — тривожність,
невпевненість, пасивність і т. п. і, як наслідок, неправильна поведінка. 8.
«Вплив третіх осіб2 — батьків, чоловіка, власних батьків, бабусь, дідусів,
учителів, як актуальних, так і тих, що мали місце у минулому. 9.
«Несприятлива ситуація» — розлучення, шкільний конфлікт, переляк — для
дитини; перевантаження, хвороба і ін. для себе або батьків.
3. Проблема у даному контексті — ця вказівка на те, що клієнт хотів би,
але не може змінити. Можна назвати наступні поширені проблеми. 1.
Невпевнений, хочу бути упевненим(у рішенні). 2. Не вмію, хочу
навчитися(впливати, вселяти, гасити конфлікти, примушувати, терпіти і т. п.).
3. Не розумію, хочу зрозуміти(дитину, його поведінку, чоловіка, його батьків і
т. д.). 4. Не знаю, що робити, хочу знати(прощати, карати, лікувати, піти і т. п.).
5. Не маю, хочу мати(волю, мужність, терпіння, здібності і т. п.). 6. Знаю, як
належить, але не можу зробити, потрібні стимули. 7. Не справляюся сам, хочу
змінити ситуацію. Крім того, можливе і глобальне формулювання: «Все погано,
що робити, як жити далі»?
Необхідно розрізняти проблему клієнта і об'єктний локус скарги,
формульований у вигляді проблеми особи, про яку йде мова. Якщо йде мова
про те, що чоловік(дружина) або дитина не розуміє, не уміє, не знає, це локус
скарги, оскільки це зовсім не означає, що клієнт хоче щось зрозуміти, упізнати і
т. д.
4. Запит — це конкретизація форми очікуваної клієнтом допомоги від
консультації. Зазвичай проблема і запит по сенсу пов'язані. Так, якщо клієнт
формує проблему «не умію, хочу навчитися», то запит, швидше за все, буде —
«навчите». Проте запит може бути і вже проблеми і лише побічно пов'язаним з
нею. Можна виділити наступні види запитів.
1. Прохання про емоційну і моральну підтримку(«Я правий, чи не так»?, «Я —
хороша людина, чи не так»?,
«Моє рішення правильне, чи не так»? «Те, що у мене, не так жахливо, чи не
так»?).
2. Прохання про сприяння в аналізі(«Я не упевнений, що правильно розумію
цю ситуацію, чи не допоможете мені розібратися»?).
3. Прохання про інформацію(«Що відомо про це»?).
4. Прохання про навчання навичкам(«У мене це не виходить, навчите»).

Прохання про допомогу у виробленні позиції(«Що де-лать, якщо він мені
зраджує»?, Чи «можна карати за це мою дитину»).
6. Прохання в роботі впливу на-члена сім'ї або в його зміні в інтересах особи,
про яку йде мова(«Допоможіть йому позбавитися від цих страхів»,
«Допоможіть йому навчитися спілкуватися з хлопцями»).
7. Прохання про роботу впливу на члена сім'ї в інтересах клієнта («Зробіть його
більше слухняним»
«Допоможіть мені переламати його злу волю. Змусьте його більше любити і
поважати мене«).
Скарга, що спонтанно викладається, має певний сюжет, т. е. послідовність
викладу життєвих колізій, що передували виникненню ситуації, про яку йде
мова в скарзі, а також зміст і взаємозв'язок цих колізій. Сюжет — це форма
скарги, створена самим клієнтом, і для наївного слухача сюжет вичерпує увесь
зміст скарги. Наприклад, клієнт розповідає про те, що передувало браку, як
відносилися до браку батьки, коли народили дитину, на що він хворів, як
виникли перші ускладнення і т. д. Від аналізу сюжет відрізняється тим, що його
будова і зміст продиктовані не фахівцем, що «оббирає потрібні йому відомості,
а самим клієнтом і тим, що йому здається важливим.
Явний і прихований зміст скарги може аналізуватися за одними і тими ж
вищеописаними параметрами, т. е. з виділенням тих же структурних одиниць.
Іноді прихованого змісту в скарзі немає. Коли воно є, то воно не співпадає з
явним. Неспівпадання можуть «бути по локусу. Наприклад, певний локус
скарги — дитина » його поведінка з точки зору відповідності нормам
психічного розвитку, а прихований — позиція і поведінка батьків, не
приймаючий досить активної участі у вихованні. Розузгодження можуть бути
виявлені і по самодіагнозу. Так, наприклад, в тексті звучить пояснення
порушень власними невірними діями, а прихований зміст, що передається
інтонаціями, мімікою, пантомимікой, жестами, вказує на інші причини,
наприклад втручання третіх осіб, які і зумовили ці невірні дії. Неспівпадання
можуть торкатися проблеми. Відкрито заявляється: «Не знаю, хочу знати»; при
цьому прихований зміст: «Не умію, хочу уміти» або «Не справляюся, хочу
справлятися». І нарешті, подібна розбіжність спостерігається при аналізі
запиту. Наприклад, явний зміст запиту
— прохання допомогти і вироблення позиції : «Що робити, якщо він мені
зраджує»?, а приховане — прохання про роботу впливу у власних інтересах:
«Допоможіть мені його утримати». Слід спеціально відмітити, що прихований
зміст скарги — цей не несвідомий, не підсвідомий і не витіснений зміст, це
лише недомовний зміст. Тактично правильно вже в першій зустрічі робити
спроби перевести прихований зміст в явний, що можлива, якщо відповідно
сформулювати питання. Як правило, реакція клієнтів у такому разі буває
позитивна, вони випробовують поваги, а іноді і вдячність до консультанта за
його прозорливість.
На відміну від прихованого змісту підтекст скарги може бути неусвідомленим
або витісненим, тому його виявлення перед клієнтом при першій зустрічі може
порушити контакт.
При аналізі підтексту скарги необхідно звернути увагу на два моменти.
Один з них торкається відношення клієнта до особистості, про яку йде мова в
скарзі, інший — стосунків з самим консультантом.
У першому випадку текст скарги може бути проінтепритован в термінах
5.

емоційних стосунків(В. В. Столін, 1983), тобто в термінах симпатії — антипатії,
поваги — неповаги, близькості — віддаленості. У такому разі декларована
турбота і любов до дитини можуть співпадати з емоційним відношенням, що
містить симпатію, близькість, повагу, і не співпадати з ним у разі антипатії,
віддаленості.
У другому випадку в ході бесіди і викладу скарги клієнтом наявне відношення
до консультанта. Скільки клієнт не знайомий з консультантом, то це
відношення викликано не якимись особливостями консультанта або його
поведінка, воно, швидше, провокується ними і виражає деяку загальну
мотиваційну орієнтацію клієнта. Можна виділити три основні мотиваційні
орієнтації, що зустрічаються у клієнтів консультації.
1. Ділова орієнтація, яка існує в двох основних видах : а) адекватна ділова
орієнтація. Клієнт щиро зацікавлений в зміні своєї ситуації (т. е. у вирішенні
проблеми). Текстом скарги, тоном, мімікою, усією манерою поведінки клієнт
дає зрозуміти, що він довіряє установі, в яку звернувся, не сумнівається в
особистій професійній компетенції консультанта, чекає допомоги, можливої в
його ситуації, хоча і не переоцінює вірогідний ефект такої допомоги, клієнт
готовий співпрацювати і виконувати усі приписи. Цю позицію можна було б
виразити так: «Я вдячний за можливість зустрітися з вами, не сумніваюся у
вашій компетенції і сподіваюся, що ви зробите усе можливе, щоб мені
допомогти, і що у ваших силах, якщо взагалі мені можна допомогти. Сам я
готовий робити все, що ви мені скажете»; б) неадекватна ділова орієнтація. Ця
орієнтація відрізняється від попередньої тим, що клієнт перебільшує
можливості консультанта, так або інакше виражає завищені очікування
ефективності його допомоги. Словесний еквівалент цієї орієнтації можна
виразити так: «Я упевнений, що ви — маг і чарівник і ви, і тільки ви, можете
мені допомогти».
2. Рентна орієнтація. Ця орієнтація також існує в двох видах: а) одну з них
можна було б назвати орієнтацією «привабливого рантьє». Клієнт як би вважає,
що його відвертість, випробовувані ним страждання і знегоди, його
чарівливість, симпатія і довіри до консультанта — це той капітал, на який він
неминуче отримає відсотки у вигляді перекладення відповідальності на плечі
консультанта. Тон його бесіди як би підкреслює: «Ну нарешті я зустрів вас,
ніхто інший не міг би мені допомогти». На завершення бесіди клієнт як би
формулює: «Ну, тепер ви усі знаєте, відповідальність тепер на вас, що мені
робити далі»?; б) іншу орієнтацію можна визначити як орієнтацію
«вимогливого рантьє». Клієнт хоче отримати відсоток, що належить йому, але
не з капіталу чарівливості і довірливості, а з самої позиції відвідувача
консультації. Його позицію можна було б виразити так: «Ну ось, тепер ви усі
знаєте і тепер вже це ваша турбота, беріться за справу і не думайте
відкрутитися — вам за це гроші платять».
3. Ігрова орієнтація. У разі двох попередніх орієнтацій клієнт, так або інакше,
зацікавлений в зміні ситуації, існуючій поза стінами консультації. У разі ігрової
орієнтації виникає уявлення, що клієнт звернувся для того, щоб вступити у
певні відносини з консультантом, і це, передусім, є мотивом його відвідування.
Так, наприклад, клієнт дає зрозуміти, що він не такий вже профан в психології,
знає багато психологів і дещо читав, і як би пропонує консультантові пройти у
нього атестацію, т. е. довести свою компетентність: «Подивимося, чи такий ви
фахівець, як ви представляєтеся». Докази компетентності клієнт приймає з

помітним пожвавленням і тут же висуває нові «екзаменаційні питання». У
іншому випадку клієнт всіляко посилює безнадійність і трудність своєї
проблеми, хоча реально цієї безнадійності не відчуває. Він як би говорить: (Ви
згодні, що моя ситуація безнадійна і рішення немає«? Якщо консультант
запропонує якесь рішення, клієнт тут же його спростовує введенням
інформації, раніше не повідомленої, і додає: »Ну хіба можна висувати так
необдумані пропозиції«?
Синдроми дитячого неблагополуччя і батьківської тривожності. На першій
стадії ознаки, составляють обидва ці синдроми, одні і ті ж. Батько жалується на
дитину (суб'єктний локус), і зокрема на окремі порушення його поведінки або
психічного розвитку(об'єктний локус). Як правило, самодіагноз має множинний
характер: може бути вказане деяке неблагополуччя пологів і подальшого
соматичного розвитку дитини, в якості гіпотези (самого клієнта) може бути
висловлена думка про психічну аномалію, одночасно з цим можуть бути вказані
треті особи як джерела «поганого» впливу(чоловік, його батьки), власні
особистісні якості(«Я людина не занадто сильна, невміла» і т. п.). Іноді до цього
додається гіпотеза - про несприятливий вплив «генів» з боку розлученого
чоловіка. Проблема полягає в тому, що батько хотів би допомогти своїй дитині,
але не знає, як і не справляється сам. Запит: «Допоможіть йому позбавитися
від цього». Відношення до дитини в підтексті з
симпатією і неповагою (жалість, співчуття, невіра в здатність до адаптації,
самостійності). Мотивація у відношенні до консультанта адекватна, ділова.
Диференціація між дійсним дитячим неблагополуччям і батьківською
тривожністю у рамках першої зустрічі можлива, якщо додатково розпитати
клієнта про ті конкретні порушення, про які йде мова. Якщо батько наводить
досить багато прикладів таких порушень і вони, з точки зору консультанта,
дійсно характеризують дитяче неблагополуччя, то подальша діагностика
повинна проходити у рамках «діагностичної карти дитини». Якщо такі
порушення є, але їх міра і кількість перебільшені, то одночасно з діагностикою
дитини має бути проведене обстеження батька у рамках «діагностичної карти
батька», а також їх взаємовідносин у рамках «карти батьківсько-дитячих
взаємовідносин».
У тому випадку, коли батько утруднюється навести відповідні приклади
порушень, може говорити тільки взагалі, не пам'ятає частоти порушень,
йдеться, передусім, про батьківську тривожність, потрібно обстеження у рамках
«діагностичної карти батька» і «індивідуальної діагностичної карти». Проте
тривожні батьки будуть незадоволені консультацією, якщо не буде достаточного уваги до їх, як вони вважають, неблагополучну дитину. Тому
обстеження дитини в цьому випадку потрібне як для «терапії» батька, так і в
психопрофілактичних цілях. В деяких випадках синдром дитячого
неблагополуччя досить ясно і так, що не виникає жодних проблем
диференціації з синдромом батьківської тривожності. Це відноситься до
ситуацій, коли вказуванні порушення носять конкретний характер, а батько
скупий на самодіагнози. Наприклад, скарги на енурез, страхи, заїкання і т. д.
Синдром нелюблячого батька. Суб'єктний локус скарги той же, що і у
попередньому випадку,— дитина. Проте об'єктний локус відрізняється —
вказується на невідповідність поведінки належному: дитина не проявляє
інтересу до вчення, неслухняний, зухвалий, у нього погані схильності і т. д.

Самодіагноза переважно виступає
«зла воля». До цього може додаватися «психічна аномалія», «органічний
дефект», «генетична запрограмованість». Проблема: «Необхідно переробити
цієї дитини, але сам не справляюся». Запит:
«Допоможіть мені переламати його злу волю, вселити йому, змусити його».
Відношення до дитини в підтексті з антипатією, віддаленістю і деякою повагою
до його стійкості в реалізації «поганих намірів». Відношення до консультанта
ділове неадекватне. При цьому ввічливістю і пієтетом на адресу консультанта
батько як би намагається купити його сприяння в «виховному процесі».
Ситуація, з синдромом нелюблячого батька особливо складна як для
подальшої психодіагностики, так і для подальшої терапії. При такому
відношенні до дитини цілком вірогідні ті або інші дитячі проблеми, хоча і не ті,
на які вказує батько, тому діагностика дитини цілком виправдана. Проте
дитина, як правило, на першому етапі сприймає консультанта як агента свого
переслідуючого батька, і виникає особливе завдання завоювання довіри дитини
і мотивування його на контакт з психологом В цій ситуації консультант має
бути особливо обережний і уважний при повідомленні будь-якої діагностичної
інформації про дитину батьку. Це пов'язано з тим, що будь-хто, навіть
об'єктивно нейтральна інформація може бути використана таким батьком для
обґрунтування своєї батьківської позиції. Цілком імовірно, що при нагоді
батько пошлеться на консультанта в спілкуванні з дитиною як що підтвердив те
або інша батьківська думка, що може підірвати контакт з дитиною. Батько
такого типу абсолютно виключає з числа своїх самодіагнозів вплив власних дій
або власної особи на ті або інші порушення в поведінці або розвитку дитини,
тому він не робитиме ніяких спроб зробити себе самого об'єктом діагностики і
корекції. У цих випадках показана його участь у батьківській групі, в якій
сторонні люди вказали б даному батьку на ті або інші його власні риси, на його
власне відношення до дитини як на причини неблагополуччя. Хоча він може і
не прийняти таку думку про себе, все ж у нього може виникнути мотивація до
аналізу власної поведінки і особистості, хоч би заради того, щоб спростувати
звинувачення.
Синдром невпевненого батька. Суб'єктний локус скарги — дитина.
Об'єктний локус скарги — невідповідна поведінка дитини ідеалу «гарного
хлопчика» або «хорошої дівчинки», а також ідеалам «гармонійно
розвиненої особистості». Самодіагноз — власні невірні дії, «слабкість» власної
особи і соціальна
«слабкість», що не дозволяють забезпечити дитині усе необхідне, а також
«індивідуальні особливості» дитини. Проблема: «Не знаю, як відноситися до
індивідуальної своєрідності, особливостей моєї дитини». Запит полягає в
проханні про допомогу у виробленні позиції і емоційній підтримці : «Чи не так
така моя дитина, це не жахливо»?, Чи «можна вважати, що ці його відхилення
від ідеалу не є патологія»? Відношення до дитини з симпатією, повагою, але без
достатньої близькості, що і виражається в сумнівах з приводу того, чи має він
право бути таким, яким є. Відношення до консультанта ділове, адекватне.
У разі синдрому «батьківська невпевненість» дитяча психодіагностика
проводиться в цілях терапії батька, при цьому діагностика дійсно необхідна у
рамках «діагностограми батька» і «Індивідуальної діагностограми». Як
правило, клієнти з вказаним синдромом не заперечують проти зміщення
акценту в діагностиці і терапії на них самих. Ці коротко описані психологічні

синдроми є первинними гіпотезами, які перевіряються і уточнюються в
подальшій роботі з клієнтом. Проте, незважаючи на мінімальні витрати часу і
мінімальну штучність ситуації (клієнт говорить тільки те, що сам хотів би
розповісти), інформативна цінність первинної психодіагностики досить велика.
Як ми намагалися показати, мотиви звернення по допомогу, відношення до
особистості, про яку йде мова, очікування, та і сама особа клієнта виразно
проявляються при першому контакті. На закінчення приведемо коротку схему
психодіагностики дитини без аномалій психічного розвитку.
1.
Зона конфлікту — визначається у бесіді з дитиною, а також за
допомогою методики CAT, проектних малюнків, не закінчених пропозицій. 2.
Зміст конфлікту — визначається у бесіді з дитиною, а також за допомогою
методики CAT. При цьому основними еталонами для розпізнавання служать
основні психологічні конфлікти. 3. Поведінка в конфлікті — визначається в
процесі спостереження за поведінкою дитини і допомогою методики
Розенцвейга.

