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АНОТАЦІЯ
В статті описано вплив дитячо-батьківських відносин на психологічне благополуччя і поведінку дорослих жінок.
Проведене емпіричне дослідження у вибірці 90 жінок віком 26-55 років, вихованих у повних родинах, які мешкали окремо від батьків і мали власні сім’ї. Для ретроспективного аналізу батьківської поведінки розроблена модифікація опитувальника «Підлітки про батьків» (ADOR), що дозволяє оцінити п’ять універсальних чинників виховного впливу: безумовне прийняття – емоційне відторгнення дитини, психологічний контроль – автономія, а
також послідовність виховних стратегій. Проаналізовані кореляції цих параметрів з великою кількістю показників, що характеризують психологічне благополуччя, життєстійкість, копінг-стратегії, стилі міжособистісної взаємодії та професійну самореалізацію дорослих жінок. Показано, що вплив материнської фігури на поведінку
дочок простежується далеко за межами дитячого віку. Окреслено ряд психологічних проблем жінок, що представляють собою віддалені наслідки ранніх материнських впливів. Для пояснення отриманих результатів залучено
ІДЕАЛ-метод Тойча, показані його прогностичні і корекційні можливості в подоланні негативних ефектів батьківського виховання.
Ключові слова: віддалені наслідки батьківського виховання, материнське ставлення, психологічне благополуччя, ІДЕАЛ-метод Тойча, поведінкові патерни, принцип компліментарності.

Постановка проблеми. Вислів «Всі ми родом із

дають дитинство як фундамент особистісного розвитку,

дитинства» має глибокий сенс для будь-якого психоло-

але пропонують власні погляди на його природу, меха-

га, але трактується кожним по-своєму, в залежності від

нізми та можливі викривлення. Давно стихли гострі

теоретичної школи та досвіду практичної роботи. Поло-

суперечки про переваги та обмеження тих чи інших

ження про зв'язок дитячих переживань з поведінкою

теоретичних концепцій, їх внутрішню суперечливість,

дорослої людини складає парадигмальну основу сучас-

експериментальне підтвердження або спростування.

ної психології розвитку. Обґрунтуванню цього зв’язку

Слід пам’ятати, що будь-яка теорія (структура ідей та

присвячені психоаналіз З. Фрейда, культурно-історична

термінів, що інтерпретує певні факти) здатна охопити

теорія

прихильності

лише окремий пласт реальності і має обмеження для

Дж. Боулбі та М. Ейнсворт, епігенетична концепція Е.

застосування в інших ситуаціях (Winther, 2016). Отже,

Еріксона,

транзактний аналіз Е. Берна, особистісно-

плюралізм та еклектизм теорій забезпечує різноманіття

центрована терапія К. Роджерса, теорія соціального

психотерапевтичних підходів до подолання порушень,

навчання А. Бандури, теорія сімейних систем М. Боуе-

що кореняться в подіях дитинства. Чим більша кіль-

на і багато інших авторитетних учінь. Всі вони розгля-

кість теорій досяжна для психолога, тим більше він

Л.

С.

Виготського,

теорія

Address for correspondence, e-mail: editpsychas@gmail.com
Copyright: © Natalia Gura
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any
medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
© Natalia Gura

DOI (Article): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.6.12
Volume 6 Issue 6 2020

http://www.apsijournal.com/

114

ISSN 2414-0023 (Print)

PSYCHOLOGICAL JOURNAL

ISSN 2414-004X (Online)

Volume 6 Issue 6 2020

DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.6

наближається до розуміння реальності.

загалом); в той же час як поведінка батька визначає

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відо-

мотиваційний вектор і здатність досягати поставлених

мо, що спотворені стилі батьківського виховання приз-

цілей. В основі сприятливих кар’єрних сценаріїв ле-

водять до виникнення хронічного стресу, неврозів, пси-

жить психологічне прийняття дитини та раннє надання

хопатій, поведінкових девіацій у дітей та підлітків

їй автономії. Під час дослідження зібраний великий

(Роміцина, 1998; Захаров, 2000; Ейдеміллер, Юстицкис,

масив емпіричних даних, що дозволяють проаналізува-

2015; Анопрієнко, 2015 та інші). Сучасні емпіричні дос-

ти значення батьківської родини більш широко, поза

лідження розкривають нові аспекти впливу батьків на

фокусом професійної діяльності – в контексті загально-

індивідуальність дитини, її психологічні можливості і

го життєздійснення. Крім того, потребує деталізації та

дефекти: формування перфекціоністських установок

диференціації вплив батьків різної статі на формування

(Проскурня, 2019), віктимність (Коваль, Валєєва, 2019);

особистісних властивостей, подальші життєві стратегії

дефіцит психологічних меж (Dorozhkin & Savchenko,

жінок та чоловіків.

2020). Доведений зв'язок якості діадичних відносин у

Мета статті. В цій публікації ми уточнимо

подружній парі з рівнем поведінкових проблем дітей;

вплив виховання, отриманого у батьківській родині, на

цей вплив є двостороннім, адже поведінка дітей також

широкий спектр поведінкових патернів і психологічне

впливає на сімейні відносини та благополуччя батьків

благополуччя дорослих жінок.

(Goldberg & Carlson, 2014). Важливо розуміти, що залу-

Методи та методики дослідження.

чення батьків до життя своїх дітей залежить від віку,

Вибірку склали 90 жінок віком від 26 до 55 років

розуміння дітьми відносин батьків також змінюється з

(середній вік 36,4), мешканки різних регіонів і міст Ук-

часом (Rossi & Rossi, 1990; O'Brien, 2005). Численні

раїни: Києва, Одеси, Херсону, Добропілля (Донецька

емпіричні дослідження батьківського впливу сконцент-

обл.), Ізюму (Харківська обл.). Учасниці дослідження

ровані переважно в зоні дитинства, вони рідко стосу-

були виховані у повних родинах, на момент опитування

ються психологічних станів та властивостей дорослих

мешкали окремо від батьків. Респондентки працювали

осіб. Але ж саме дорослі клієнти найчастіше звертають-

в різних галузях господарства; 74,4 % мали вишу осві-

ся до психологів-консультантів та психотерапевтів з

ту, 25,6 % - середню спеціальну освіту. Всі мали досвід

наміром розплутати накопичені на життєвому шляху

створення власної родини (81 % були одружені або ма-

внутрішні проблеми. Це актуалізує необхідність дослі-

ли постійного партнера), 82,2 % мали дітей.

джень віддалених наслідків батьківського виховання у

Ретроспективний аналіз стилів виховання у бать-

зрілому віці. Вирішення цього завдання складне мето-

ківській родині ми здійснили за допомогою опитуваль-

дологічно, але дуже важливе як в практичному, так і в

ника ADOR «Підлітки про батьків» (Вассерман, Горь-

теоретичному плані. Наприклад, О. Доценко виявила

кавая, Роміцина, 2004), модифікованого для викорис-

особливості сімейної соціалізації молодих жінок із сим-

тання у дорослій вибірці. Він містить 50 питань про

птомокомплексом

холоду» (Dotsenko,

особливості батьківсько-дитячої взаємодії, якими їх

2016); Ю. Омельченко продемонстрував раннє дитяче

бачать діти. Ми просили дорослих респондентів оціни-

походження моделей реагування на стрес у дорослих

ти запропоновані питання, виходячи з власних спогадів

клієнтів (Омельченко, 2019).

про поведінку, ставлення і методи виховання батьків в

«емоційного

В 2018-2019 рр. ми здійснили дослідження, що

ті часі, коли вони були дітьми (передбачені варіанти

довело міцні взаємозв’язки між особливостями родин-

відповіді «підходить повністю», «підходить частково»

ного виховання в дитинстві та кар’єрними процесами

або «не відноситься до батька чи матері»). Опитувані

дорослої людини (Гура, 2019). Зокрема, було показано,

виконували діагностичну процедуру двічі – окремо що-

що виховні впливи батька й матері мають різні наслід-

до матері та батька. Методика характеризує впливи

ки: поведінка матері обумовлює внутрішні ресурси ка-

батьківської родини за допомогою п’яти діагностичних

р’єрного просування, здатність людини отримувати

шкал: позитивний інтерес (емоційне прийняття дити-

задоволення від професійної діяльності (і від життя

ни), ворожість (емоційне відторгнення), директивність
© Natalia Gura
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(психологічний контроль), автономність, непослідов-

«Професійне вигорання» (Водоп'янова та співавт.,

ність батьківської поведінки. Кожна шкала включає 10

2013). Всі методики мають підтверджену психометрич-

питань, мінімально можливий показник складає 0 ба-

ну компетентність та активно використовуються в нау-

лів, максимально можливий – 20; результати інтерпре-

кових дослідженнях.

туються залежно від статі дітей та батьків. Опитуваль-

Обробка й інтерпретація емпіричних даних про-

ник активно використовується в сімейному консульту-

водилась в два етапи: 1) виявлення осіб з вираженими

ванні та наукових дослідженнях. Автори зауважують

проблемами у сфері батьківсько-дитячих взаємин

на більшу інформативність сирих балів порівняно із

(частотний аналіз) та порівняння джерел конфлікту з

стандартизованими оцінками (Вассерман та співавт.,

боку матері й батька (парний t-критерій Стьюдента), 2)

2004).

виявлення взаємозв’язків між показниками батьківсьОтриманий досвід роботи дозволяє рекоменду-

кого ставлення і особистісними параметрами жінок

вати ADOR як ефективний інструмент ретроспективно-

(коефіцієнт кореляції Пірсона). Використано програму

го вивчення батьківської родини в роботі з дорослими

статистичного аналізу даних Microsoft Excel 2003. За-

(Гура, 2018; 2019). Слід розуміти, що безпосередній

звичай кореляційний аналіз не дає досліднику право

контакт з батьками у багатьох респондентів вже перер-

робити висновки про причинно-наслідкові зв’язки між

ваний. Отримані показники дають цінну інформацію як

змінними. Але оскільки ми аналізуємо події, чітко роз-

про реальну поведінку і стилі виховання батьків, так і

ведені у часі, це дає можливість інтерпретувати резуль-

про рольові сімейні міфи (сприйняття індивідом влас-

тати саме з позиції формувального впливу. Отже, про-

них батьків в різних життєвих ситуаціях, суб’єктивні

ведені розрахунки дозволяють нам розглядати батьків-

уявлення про ставлення матері і батька, про виховні

ські виховні позиції як детермінанти розвитку особис-

практики в батьківській родині), виявляють болючі

тості.
Виклад отриманих результатів.

спогади та конфлікти, що мали місце в дитинстві.
Для діагностики віддалених наслідків батьківсь-

За результатами опитувальника ADOR лише 12

кого впливу використано стандартизовані опитуваль-

осіб з вибірки (13,3 %) продемонстрували цілком бла-

ники: Шкала психологічного благополуччя К. Ріфф

гополучну сімейну ситуацію в дитинстві. У переважної

(адаптація Т. Шевеленкової, П. Фесенка, 2005); Шкала

більшості (тобто 86,7 %) виявлено одне або декілька

загальної

та

порушень батьківської поведінки: психологічне не-

М. Єрусалема (російськомовна версія В. Ромека); ско-

прийняття і ворожість, прояви суворого контролю, ран-

рочена версія Тесту життєстійкості С. Мадді (Осін,

нє надання (або ненадання) автономності, непослідов-

Рассказова, 2013), Опитувальник «Способи копінг-

ність виховання. Ці факти підтверджують важливість

поведінки» Р. Лазаруса та С. Фолкман, адаптований Т.

вивчення та врахування батьківського фактору в пояс-

Крюковою, О. Куфтяк (2007); Метод діагностики міжо-

ненні життєвих проблем дорослих людей.

самоефективності

Р. Шварцера

собистісних відносин (Собчик, 2008). Для вивчення

Порівняння середніх оцінок, що стосуються по-

самореалізації жінок залучені Опитувальник професій-

ведінки батька та матері, дозволило виявити розповсю-

ного

джені джерела конфліктів – див. табл. 1.

самоздійснення

О. Кокуна

(2014),

методика

Таблиця 1.
Середні показники шкал методики ADOR в різних вибірках (M±SD)
Дослідницька вибірка
(90 дорослих жінок, 26-55 років)

Підліткова вибірка
(117 дівчат 13-18 років) за даними

Параметри батьківської поведінки
Позитивний інтерес
Директивність
Ворожість
Автономність
Непослідовність

з боку матері
11,93±5,84
10,85±4,99
5,67±4,57
10,81±4,08
7,15±4,29

з боку батька
11,92±5,26
8,92±4,92*
4,96±4,13
11,44±3,13
6,41±3,76

з боку матері
13,45
10,25
7,08
10,75
9,38

з боку батька
11,44
8,59
5,55
11,89
7,95

Примітка: * позначені розбіжності, статистично значущі на рівні p<0,05 (парний t-критерій Стьюдента)
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Більшість опитаних жінок вказали на позитивне

рів як більш ворожих та непослідовних, в той же час

та безумовне прийняття з боку батька та матері, а також

стосовно поведінки батька результати у вибірках різно-

на досить раннє надання автономії в дитячому віці. При

го віку практично співпадають. Ми пояснюємо це тим,

цьому батьки представляються менш директивними

в процесі дорослішання більша частина конфліктів, що

порівняно з матерями (t=2,57, р=0,013). Середні показ-

гостро сприймаються дівчатами-підлітками в силу віко-

ники вибірки співпадають з аналогічними даними,

вих особливостей, зглажуються, забуваються або знахо-

отриманими попередніми дослідниками у вибірках під-

дять розуміння під час реалізації власного материнства.

літків. В діслідженні сучасних українських родин з

Далі ми перевірили лінійні взаємозв’язки між

дітьми 12-16 років (Самотаєва, 2013) дівчата, виховані

показниками батьківської поведінки та вираженістю

як у функціональних, так і в дисфункціональних сім’ях,

особистісних властивостей жінок. Виявлена велика кі-

відмічали, що матері ставляться до них позитивно,

лькість значущих кореляцій між особистісними змінни-

приймають їх такими, які вони є, готові постійно допо-

ми та шкалами ADOR, що стосуються материнської

магати; разом з тим, вказували на схильність матерів до

поведінки – вони відображені у таблиці 2. При цьому

жорсткого контролю і суворих покарань. Отже, отрима-

не виявилось жодного значущого коефіцієнту кореля-

ні результати відображують стабільні соціокультурні

ції, який би підтвердив вплив поведінки батька на пси-

особливості виховання, що об’єднують різні вікові ко-

хологічне благополуччя дорослих жінок (принаймні на

горти.

ті змінні, що вимірювались у дослідженні). Це цікавий
Підлітки оцінюють виховні практики матері

більш критично порівняно із дорослими жінками – див.

результат, отриманий вперше, він потребує подальшого
вивчення та уточнення.

табл. 1. Дівчата 13-18 років сприймають власних мате-

Як видно з таблиці 2, негативні чинники батьківТаблиця 2.

Кореляції шкал опитувальника ADOR, що стосуються поведінки матері
Діагностичні методики та шкали

Позитивний
інтерес

Директивність

Ворожість

Автономність

Непослідовність

Тест життєстійкості С. Мадді
Залученість
-0,018
-0,274
-0,144
0,230
-0,264
Контроль
0,017
-0,198
-0,062
0,269
-0,127
Прийняття досвіду
0,019
-0,281
-0,088
0,253
-0,191
Життєстійкість
0,003
-0,266
-0,109
0,267
-0,212
Шкали психологічного благополуччя К. Ріфф
Позитивне ставлення
0,323
-0,002
-0,274
0,245
-0,159
Автономія
0,125
-0,187
-0,084
0,142
-0,120
Керування середовищем
0,043
-0,235
-0,243
0,252
-0,289
Особистісний ріст
-0,048
-0,183
-0,007
0,131
-0,121
Цілі в житті
0,002
-0,179
-0,076
0,120
-0,193
Самоприйняття
0,049
-0,240
-0,148
0,254
-0,139
Психологічне благополуччя
0,095
-0,222
-0,168
0,241
-0,213
Загальна самоефективність
0,019
-0,175
-0,191
0,069
-0,222
Рівень професійного самоздійснення
0,052
-0,209
-0,139
0,217
-0,161
Опитувальник «Професійне вигорання»
Емоційне виснаження
-0,066
0,214
0,166
-0,165
0,225
Деперсоналізація
-0,118
0,120
0,262
-0,120
0,294
Професійна ефективність
0,094
-0,117
-0,218
0,146
-0,273
Стратегії копінг-поведінки:
конфронтація
-0,027
0,232
0,222
-0,169
0,284
Спрямованість міжособистісних стосунків (Л. Собчик):
авторитарна
-0,001
-0,021
0,040
0,028
-0,019
егоїстична
-0,062
0,019
0,103
-0,084
0,143
агресивна
-0,135
0,034
0,221
-0,166
0,239
підозріла
-0,241
0,186
0,302
-0,291
0,293
керована
-0,167
0,010
0,068
-0,111
-0,001
залежна
-0,185
0,101
0,265
-0,165
0,246
доброзичлива
0,102
-0,048
-0,084
0,132
-0,068
альтруїстична
0,057
-0,018
-0,053
0,147
-0,061
Примітка: Критичне значення коефіцієнту кореляції Пірсона для вибірки об’ємом 90 осіб складає 0,207 при рівні достовірності р≤0,05 (виділені
сірою заливкою); 0,270 при р≤0,01 (виділені жирним шрифтом).
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ського виховання більш помітно впливають на поведін-

до родини) найсильніше негативно позначається на

ку дорослої людини, ніж позитивні. Рівень позитивно-

самоприйнятті дорослих дочок та побудові міжособис-

го інтересу з боку матері прямо та сильно корелює з

тісних стосунків. Жінки, виховані в такому середовищі,

вираженістю позитивного ставлення до інших людей в

не можуть позитивно ставитися до себе, незадоволені

дорослому житті (р≤0,01), сприяє усуненню підозрілос-

собою, занепокоєні власними недоліками (уявними чи

ті в міжособистісних стосунках (р≤0,05). Отже, психо-

реальними), розчаровані подіями минулого, вони бажа-

логічне прийняття в дитинстві є фундаментом для

ють «бути не тим, ким вона є». У сфері міжособистіс-

побудови стабільних довірчих та близьких відносин, що

них стосунків вони поводяться підозріло та агресивно,

для жінок виступає одним з головних компонентів від-

або проявляють залежно-слухняну поведінку. В профе-

чуття психологічного благополуччя і задоволеності

сійній сфері це відображується в посиленні цинізму,

життям.

деперсоналізації та зниженні відчуття власної ефектив-

Директивність матерів (жорсткий контроль,

ності.

легке застосування влади і суворих покарань, ігнору-

Автономність матері виявилась позитивним

вання власної думки дочки) має численні негативні нас-

фактором розвитку особистості дорослих жінок, хоча

лідки, що найбільшою мірою стосуються зниження

теоретично

життєстійкості. Жінки, виховані директивними ма-

«Автономність матерів виключає будь-яку залежність

терями, демонструють низьку залученість в те, що з

від дитини, її стану, вимог. Заперечуються також будь-

ними відбувається (р≤0,01). Вони не впевнені у собі та

які форми турботи і опіки по відношенню до дочок.

у великодушності навколишнього світу, не отримують

Вони практично не заохочують дітей, відносно рідко і

задоволення від власної діяльності, відчувають себе

мляво роблять зауваження, не звертають уваги на вихо-

«поза життям». Крім того, жінки, виховані директивни-

вання» (Вассерман та співавт., 2004). Отримані кореля-

ми матерями, закриті для нового досвіду через неприй-

ції свідчать про те, що дочки, які рано отримали авто-

няття ризику (р≤0,01). Вони бояться поразки і не гото-

номність від матері, у дорослому житті мають ряд пере-

ві вчитися на власних помилках, розглядаючи їх як не-

ваг та цінних рис: високу життєстійкість (р≤0,05), пси-

від’ємну частину шляху до успіху. Прагнення до прос-

хологічне благополуччя (р≤0,05), професійне самоздій-

того комфорту і безпеки знижує активність і збіднює

снення (р≤0,05).

вважається

негативною

ознакою:

життя особистості. Життєстійкість як особистісна хара-

Серед усіх порушень материнсько-дочірніх від-

ктеристика, формується в дитячому і підлітковому віці;

носин найбільш руйнівні наслідки має непослідов-

вона визначає, які психологічні чинники в наступному

ність, коли виховні практики матері супроводжуються

сприятимуть успішному подоланню стресів, зниженню

різкими змінами прийомів, переходами від жорсткого

та попередженню внутрішньої напруги в ситуаціях не-

контролю до потурання або лібералізму, коливаннями

визначеності (Осін, Расказова, 2013). Порушення жит-

від психологічного прийняття до емоційного відторг-

тєстійкості, скоріше за все, лежить в основі емоційного

нення дочки. Чим більше такі риси були виражені в

виснаження жінок і знижує рівень їх професійного са-

дитинстві, тим більшою мірою дорослі жінки схильні

моздійснення – див. табл. 2.

до конфронтації з навколишнім світом (р≤0,01), до пі-

Директивність матерів негативно корелює із по-

дозрілості (р≤0,01), агресивності (р≤0,05), залежності в

казниками самоприйняття (р≤0,05) та компетентності в

стосунках (р≤0,05). Вони втрачають здатність керувати

керуванні середовищем (р≤0,05). Неприйняття власних

середовищем (р≤0,01), віру в ефективність власних зу-

переваг та недоліків, бажання «виправити себе» разом

силь (р≤0,05). Виховання в нестабільному середовищі

із відчуттям нездатності контролювати обставини свого

призводить до низької опірності стресам (зниження

життя знижують загальний рівень психологічного бла-

життєстійкості, р≤0,05), відчуття незадоволеності со-

гополуччя жінок (р≤0,05).

бою та життям (втрати психологічного благополуччя,

Ворожість матерів (емоційно-холодне ставлен-

р≤0,05). Зростання симптоматики професійного виго-

ня до дочки, відторгнення та дистанція по відношенню

рання (табл. 2) свідчить про глибокі порушення в усіх
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життєвих сферах.

directive – вказує життєву орбіту, explanatory – що пояс-

Аналіз отриманих кореляцій дозволив виявити

нює, action – містить програму активних дій, log – логі-

психологічні мішені, найбільш вразливі до негативних

чно доказовий. Метод дозволяє отримувати досить

чинників материнського впливу.

швидкі та стійкі результати в складних ситуаціях, де

Найбільш вразливим елементом психіки вияви-

інші психологічні підходи не мають ефекту.

лась здатність до керування середовищем. Внаслідок

Підхід Тойчів містить три складові: Перша - фі-

деструктивного впливу материнської поведінки жінка

зика свідомості людини, яка описує в схемах та форму-

позбавлена почуття контролю над тим, що відбувається

лах універсальні природні закони, що рухають поведін-

навколо, втрачає владу і компетенцію в управлінні вла-

кою. Друга – ментальна складова, яка враховує спадко-

сним життєвим та/або професійним оточенням. Вона

ві моделі мислення та поведінки. Окрім потужної пси-

відчуває себе нездатною створити, змінити або поліп-

хофізіологічної складової, автори приділили багато

шити умови свого життя, неефективно використовує

уваги морально-духовним законам, пошуку емоційної

наявні можливості, щоб задовольнити особисті потреби

та ментальної досконалості (це зближує їх праці з філо-

та досягти поставлених цілей.

софсько-психологічними трактатами З. Фрейда, К.-Г.

Неадекватна

виховна

поведінка

матері

Юнга, А. Адлера та інших екзистенціоналістів). На під-

(директивна, ворожа, непослідовна) впливає на розви-

твердження сформульованих закономірностей, вони

ток специфічної копінг-стратегії конфронтації. Такі

детально аналізували випадки з власної консультатив-

жінки в умовах стресів та життєвих негараздів мають

ної практики. Безумовно, психологічна та духовна спа-

схильність до активних, але нецілеспрямованих дій, що

дщина подружжя Тойчів потребує адаптації до термінів

виступають переважно способом розрядки негативних

практичної психології. Ми хочемо показати її прогнос-

емоцій. При помірному використанні стратегія конфро-

тичний і психокорекційний потенціал в поясненні бать-

нтації забезпечує здатність особистості активно опира-

ківського впливу на формування поведінки.

тися труднощам, енергійність при вирішенні проблем

В основі ІДЕАЛ-методу лежать теорії класично-

та вміння відстоювати власні інтереси. Але при надмір-

го і оперантного обумовлення (автор посилається на

ній перевазі ця стратегія стає неадаптивною: імпульсив-

відкриття І. Павлова, Дж. Уотсона та інших сучасни-

ність в поведінці, ворожість, конфліктність, труднощі

ків). Але на відміну від біхевіористів, Ч. К. Тойч шукав

планування дій і прогнозування результату, нераціона-

пояснення не короткочасних відповідей людини на за-

льна завзятість (Крюкова, Куфтяк, 2007). Така жінка

пропоновані стимули у визначених умовах, а довго-

сприймає ситуацію відразу вороже і дає передчасну

строкових реакцій, які навіть передаються нащадкам, в

агресивну відповідь; вона протистоїть світу і бореться з

міжособистісній взаємодії – як в індивідуальному, так і

ним, навіть коли для цього немає об’єктивної причини.

в колективному досвіді. Фактично, він став одним з

Отже, відновлення довіри до світу та здатності
до керування середовищем – важливе завдання психологічного втручання.

піонерів в розробці концепцій успадкованих поведінкових патернів.
В 1975 р. Ч. К. Тойч проголосив і обґрунтував

Обговорення отриманих результатів. Проведене
дослідження дало багато фактичного матеріалу, що

ідею компліментарної природи всіх міжособистісних
стосунків, в основу якої поклав три тези:

підтверджує віддалені наслідки раннього батьківського

1. Емоційна реакція людини може переміщува-

впливу. Ми пропонуємо розглянути їх в контексті ІДЕ-

тись з одного стимулу на інший; при цьому суб’єкт час-

АЛ-методу – оригінальної авторської концепції, створе-

то не усвідомлює зв’язок між стимулом та результую-

ної в другій половині ХХ ст. подружжям американсь-

чою емоцією (це основа для формування умовних пове-

ких консультантів Ч. К. Тойчем та Дж. М. Тойч

дінкових реакцій, по суті – соціального навчання).

(Teutsch & Teutsch, 1974; 1975). Назва методу походить

2. На основі умовних поведінкових реакцій лю-

від абревіатури: individualized – індивідуалізований,

дина формує унікальний ключовий патерн – специфіч-
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ну модель мислення та поведінки, що систематично

описані в теорії трансактного аналізу: «Не потребуй

повторюється в її досвіді. В міжособистісній взаємодії

уваги», «Не будь дитиною», «Не будь дорослим», «Не

вона не усвідомлено обирає людей, що мають патерни

будь собою», «Будь бездоганним», «Не роби», «Не від-

поведінки, ідентичні або компліментарні її власним. Це

чувай», «Не живи» і т.ін. (Stewart & Joines, 1987).

дозволяє реалізувати навчені реакції і отримати належні емоції.

Безумовне, безоціночне прийняття дитини з боку
батьків лежить в основі здорових сімейних відносин,

3. Ключові патерни проявляються в різних поко-

що формують психологічно-благополучну, адаптивну

ліннях однієї родини, тобто мають здатність до міжпо-

особистість. Якщо ж прийняття/неприйняття дитини

колінного увіковічення (Teutsch & Teutsch, 1975; 2009).

використовується матір’ю або батьком в якості позити-

Розглянемо результати впливу материнського

вного або негативного підкріплення для формування

ставлення на поведінку дорослих жінок за допомогою

бажаної поведінки, процес розвитку спотворюється –

принципів обумовлення. Для дитини безумовними сти-

росте неблагополучна людина, яка рано чи пізно опиня-

мулами можуть бути відторгнення батьками, критика,

ється в замкненому колі невирішених внутрішніх конф-

крик, покарання, відказ від бажаного, вимога та інше.

ліктів та протиріч. Як показують отримані емпіричні

Це відбувається саме в момент коли дитина займається

результати, навіть через багато років після сепарації від

тим, що є природним для неї. Наприклад, грає іграш-

батьків, жінки відчувають наслідки обумовлених реак-

кам, приходить до матері за порадою, танцює, співає,

цій, закладених в родині. Отже, хоча процес впливу

читає. Ці стимули

породжують безумовні реакції –

батьків припиняється, але природна реакція спонтанно

страждання, страх, відчай, бажання втекти, ізолюва-

не відновлюється, людина продовжує жити в межах

тись, помститись та інші. Сама гра, танці, бажання

усвідомлених та неусвідомлених обумовлених реакцій,

отримати материнську любов виступають як нейтральні

переносячи їх на інших людей у своєму оточенні.

стимули які самі по собі не викликають реакції. Але

Ситуація ускладнюється тим, що закріплення

при поєднанні безумовного стимулу з нейтральним, з

умовних реакцій дитини супроводжується процесами

часом дитина буде відчувати безумовну реакцію. Нада-

узагальнення стимулів (коли одинична активність, забо-

лі, сам нейтральний стимул стає умовою, для форму-

ронена батьками, охоплює інші нейтральні стимули, що

вання умовних реакцій у відповідь на вимоги батьків.

викликають у дитини схожі емоційні реакції) та уза-

Внаслідок цього умовні (спочатку нейтральні) стимули

гальнення реакцій (коли людина підкоряється вимогам

викликають ті самі емоційні реакції, що й безумовні

не тільки батьків, але й інших значущих для неї осіб, а з

стимули. Цей механізм лежить в основі всіх процесів

часом навіть випадкових людей) (Teutsch & Teutsch,

адаптації людини до соціальних вимог, з роками він все

1974). Формуються складні ланцюги викривлених пове-

більш ускладнюється та вдосконалюється. Відповідно,

дінкових патернів, які роблять життя людини нестерп-

менш усвідомленими стають для людини безумовні

ним і відійти від яких вона самостійно не може. Часто

стимули та реакції, що лежать в основі соціальної пове-

без професійної психологічної допомоги неможливо

дінки. Важливо те, що умовний стимул існує до появи

знайти джерело формування поведінкових патернів.

безумовного, він успадковується, так само як і умовна
реакція.

Таким чином, уступка вимогам батьків часто
супроводжується відмовою від бажаного для дитини. У

Психологічні проблеми виникають, коли умовні

свою чергу, батьки опиняються в такому самому нездо-

реакції пов’язані з неблагополучними методами вихо-

ланому циклі умовних реакцій, коли природне відчуття

вання батьків, в основі яких – негативне підкріплення

любові до дитини (або любові дитини до них) спотворе-

(покарання та «втрата любові») або ж насильницьке

не «виховними» стратегіями. В таких випадках відчуття

втручання в природні адаптивні реакції дитини: не пла-

задоволення батьків пов’язане з висуванням вимог або

кати, не злитися, не опиратися, не отримувати задово-

заборон до дитини та їх наступним виконанням.

лення, тощо. Деструктивні життєві сценарії, в основі

Згідно з принципом компліментарності, бать-

яких лежать негативні батьківські настанови, добре

ки і діти формують функціональне ціле, кероване однією
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обумовленою реакцією. Для забезпечення функціональ-

частині проблемних явищ вона пояснює реальність кра-

ної взаємозалежності і співіснування обидва чинники

ще, ніж, наприклад, культурно-історична теорія, згідно

мають бути рівні один одному по силі і протилежні по

з якою дитина наслідує тільки взірці поведінки, надані

зарядженості. Ч. К. Тойч розглядав їх за аналогією з

середовищем соціалізації. В більшості випадків ми спо-

механізмом зубчатої передачі, у спрощеному вигляді ця

стерігаємо не тільки пряме наслідування, а і протилеж-

схема зображена на рис. 1.

ні (компліментарні) поведінкові патерни. Принцип інтеріоризації зовнішніх моделей працює у випадках благополучного виховання – якщо батьки приймають дитину, вона дійсно приймає та продовжує батьківську
модель поведінки: впевнену, благополучну, задоволену.
Але

якщо

розгортається

несприятливий

сценарій

(емоційне відторгнення, ворожість, надмірний контроль, тощо) – може спрацювати інший принцип, дитина
виростає компліментарна тим якостям, які демонструють батьки у відношенні до неї. Таким чином у суворих
та контролюючих батьків виростають залежні діти, які
не відчувають контролю над середовищем; а у автоном1-1’ - УС (активні фази): розчарування батьків – задоволення дитини
2-2’ - ОР (активні фази): задоволення батьків - поступки з боку дитини
= її розчарування
3-3’ - УС (реактивні фази): задоволення батьків - розчарування дитини
4-4’ - ОР (реактивні фази): труднощі та розчарування батьків – задоволення дитини через заповнення джерел поза домом

них, відгороджених батьків виростають залучені та активні діти.
Праці Ч. К. Тойча містять важливе пояснення
впливу непослідовної поведінки матері, що спричиняє,

Рис. 1. Комплементарні цикли міжособистісної обумо- як показано вище, найбільш руйнівний вплив на адапвленої реакції (відповідно до моделі Ч. К. Тойча)
тивні можливості дочок. Відомо, що без належного підОтже, послідовність умовних стимулів-реакцій

кріплення умовні реакції з часом стають неактуальні і

матерів компліментарна до аналогічної послідовності у

поступово згасають. Але часткове підкріплення – коли

дочок, ця закономірність представлена у таблиці 3.

одна й та сама реакція на стимул приносить передбаче-

Шкалу «Позитивне прийняття» в даному випадку ми не

ний результат не завжди, а лише в частині випадків –

розглядаємо, бо цей стиль поведінки не передбачає ме-

насправді уповільнює природне угасання умовних реа-

ханізму оперантного обумовлювання з використанням

кцій (Teutsch & Teutsch, 2009). Сучасні лабораторні

батьківської любові/неприйняття як нагороди або пока-

дослідження підтверджують цей ефект – навчання при

рання.

нестійкому підкріпленні більш надійне, ніж при повноЯк видно з таблиці 3, концепція Тойчів впевнено

му підкріпленні (Hochman & Erev, 2013). Отже, непо-

пояснює отримані емпіричні результати. Мало того, в

слідовна виховна поведінка матерів сприяє закріпленТаблиця 3.

Компліментарні умовні стимули та реакції в батьківсько-дитячій взаємодії
«+»
Напрямок взаємодії

Зарядженість

Материнський фактор

Директивність

Контроль, заборона, бажання поступки з боку дочки

Ворожість

Емоційне неприйняття дочки, любов не є безумовною, її треба заслужити

Автономність
Непослідовність

Занятість батьків, впевненість в самостійності дитини
або відсутність бажання та нездатність виконувати
виховні обов’язки.
Відсутність послідовної виховної поведінки: за одні й
ті самі дії дитину можуть карати або хвалити.

Дочірній фактор
Очікування контролю, поступка – відмова від самостійного контролю та залученості в життя
Очікування «нелюбові до себе» як норми, неприйняття
себе і незадоволеність собою, очікування нелюбові від
усього світу
Рання потреба в самостійності, самокеруванні як спосіб отримання батьківського схвалення
Очікування непослідовної, непередбачуваної поведінки батьків відсутність орієнтирів для адаптивної поведінки, залежність або відгородженість від навколишніх
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ню умовних реакцій, відносно яких дочки очікують

поводяться відповідно певному закону. Кожна людина,

найбільш значущого для них підкріплення. Це просте

що виконує різні соціальні, сімейні та професійні ролі,

та беззаперечне пояснення є дуже важливим, адже за

є представником водночас декількох ключових патер-

результатами проведеного дослідження 26,7 % респон-

нів (розумів).

денток відмітили вираженість непослідовності у вихов-

Отже, компліментарні фактори, що знаходяться

ній поведінці матерів, 16,7 % відмітили цю особливість

«в одному й тому самому розумі», притягуються один

у батьків.

до одного – див. рис. 2. Таке притяжіння відбувається

ІДЕАЛ-метод пропонує пояснення того, яким
чином умовні реакції закріплюються в поведінці люди-

трьома шляхами: випадково, через свідомий або неусвідомлений вибір.

ни на все життя і навіть переходять в наступні поколін-

Таким чином, поведінка двох людей в комплімен-

ня. Загалом цей процес описаний наступним чином:

тарній взаємодії відображує позитивний та негативний

«чистий» або «порожній» стан людини → обумовлена

фактори однієї умовної реакції. Це пояснює тяжіння в

реакція → поведінковий патерн ⟹ закон (розум)

міжособистісній взаємодії – люди гуртуються в родини,

(Teutsch & Teutsch, 1975). Кінцевою ланкою формуван-

дружні компанії, ділові організації та інші суспільні

ня реакції є приєднання до «розуму, що керує» - фено-

об’єднання на основі спільних правил та законів, що

мену масової свідомості, утворення якого обумовлене

керують ними. «Незнайомці, які приваблюють один

специфічними електромагнітними коливаннями, що

одного, мають багато спільних, сформованих в резуль-

супроводжують мозкову активність. «Розум» представ-

таті навчання переконань, що були встановлені задовго

ляє собою єдине інформаційно-смислове поле, що об’-

до їхньої зустрічі. Чим більше спільних переконань

єднує схожі обумовлені реакції та індивідів-носіїв цих

вони розділяють, тим більш вірогідно вони залишаться

реакції. Це набір правил або законів, які керують всім

разом або будуть контактувати» (Teutsch, 2009, с. 54).

індивідуальним та колективним досвідом: «Кожна люд-

Отже, динаміка міжособистісної взаємодії представля-

ська активність управляється відповідно до свого влас-

ється

ного закону або розуму. Отже, кожен індивідуум, що

заряджених часток, що разом отримують змогу розгор-

живе відповідно конкретному закону, такому як нав'яз-

нути відповідні обумовлені реакції (рис. 2). Як тільки

лива тенденція щось віддавати або забирати, також

певна одиниця виконала призначену функцію, розгор-

представляє собою елемент у відповідному розу-

тається підготовка для повторення ідентичного циклу.

мі» (Teutsch & Teutsch, 2009). Єдине ментальне поле

При втраті компліментарного партнера його місце зай-

містить стільки елементів, скільки живе індивідів, що

має одна або декілька нових персон, які забезпечують

як

об’єднання

позитивно-

та

негативно-

відповідні стимули або реакції.
Принцип компліментарності пояснює закріплення материнсько-дитячих відносин в міжособистісній
поведінці дорослих дочок (прояви агресії, підозрілості,
залежності, конфронтації). Крім того, цей механізм дозволяє пояснити відсутність єдиної виховної стратегії в
подружніх парах, що було показано в наших попередніх публікаціях (Гура, 2018). Часто матері та батьки
мають протилежні або суперечливі стратегії виховання
– це пояснюється тим, що свого часу подружня пара

1- попередня компліментарна одиниця
2 – зближення компліментарних факторів
3 – утворення функціональної одиниці
4 – вивільнення та утворення нової функціональної одиниці.

також об’єдналась в єдину функціональну систему
(родину) на основі компліментарних реакцій та їх підк-

Рис. 2. Компліментарні одиниці, що взаємодіють під
управлінням міжособистісних обумовлених реакцій,
малюнок Ч. К. Тойча (Teutsch & Teutsch, 2009).

ріплення.
У сучасних психологів не викликатиме заперечень теза про те, що люди, керовані ідентичними комп© Natalia Gura
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ліментарними обумовленими реакціями, притягуються

Міжпоколінні та міжособистісні обумовлені реа-

один до одного. Це явище було неодноразово обґрунто-

кції керують таким досвідом як: любов, готовність дава-

ване і підтверджене в теоріях соціальної взаємодії.

ти, прийняття та співробітництво, а також надмірна

Принцип компліментарності діє все життя, спричиняю-

тенденція брати, критика, відторгнення, домінування,

чи вибір партнерів в родині, закономірні життєві ситуа-

ворожість, нездатність співпрацювати, депресія, зло-

ції і навіть потрапляння в певне коло проблем.

чинність та віктимність (Teutsch, 1982; Teutsch &

Ч. К. Тойч використовував термін «міжособистісне

Teutsch, 1974; 2009).

увічнення», що пояснює автоматичну активність люди-

Ч. К. Тойч відзначає, що «індивідуум неусвідом-

ни, керовану розумом: «Увічнення обумовленої реакції

лено приводиться в рух, щоб боротися і битися», поки

не залежить від конкретного індивідуума. Фактично,

не буде звільнений з-під контролю обумовлених реак-

часи, люди і обставини можуть змінитися, але природа

цій. Важливо розуміти, що міжособистісне і міжпоко-

основного досвіду залишається тією самою. Індивідуум

лінне увічнення відбуваються неусвідомлено, але їх

«закінчується», ключовий патерн – ні» (Teutsch &

негативні наслідки людина сприймає цілком свідомо.

Teutsch, 2009).

Це основа для практичної корекції поведінки в ІДЕАЛ-

Для пояснення отриманих результатів також важ-

методі – виявити обумовлені реакції, індивідуальні та

лива ідея про міжпоколінне увічнення. Концепція Той-

колективні (сімейні) поведінкові патерни, і свідомо змі-

чів містить пояснення цікавому феномену, який спосте-

нити їх, виходячи з під влади керуючого закону. Безу-

рігають практичні психологи, але який досі не отримав

мовною перевагою методу є можливість проаналізувати

теоретико-емпіричного підтвердження. Мова йде про

модель поведінки та почати комплексну програму коре-

міжпоколінне наслідування поведінкових патернів, ко-

кції вже під час першої консультації.

ли діти, внуки та правнуки демонструють характерні

Висновки.

риси або повторюють окремі елементи біографії пред-

Результати дослідження показали, що навіть че-

ків, яких ніколи не бачили і про яких навіть не чули.

рез багато років після сепарації від батьків, жінки відчу-

Схема Ч. К. Тойча, відповідно до якої обумовлення пра-

вають наслідки обумовлених реакцій, закладених в ро-

цює як механізм зубчатої передачі (рис. 1), пояснює

дині, в першу чергу – виховних тактик матерів. Неадек-

повторення поведінкових паттернів в сім'ях. При цьому

ватна поведінка матері (директивна, ворожа, непослідо-

позитивна чи негативна зарядженість комплементарних

вна) зумовлює втрату можливості керувати обставина-

факторів з кожним наступним поколінням зазвичай чер-

ми власного життя, призводить до формування конфро-

гується – саме тому діти часто схожі за поведінкою не

нтаційно-підозрілої або залежної поведінки. Найбільш

на батьків, а на дідусів та бабусь (див. рис. 3).

руйнівні тривалі наслідки має непослідовність виховної
поведінки матері: зниження психологічного благополуччя, життєстійкості, самоефективності, деформація
міжособистісних стосунків та копінг-стратегій, вразливість до стресів та емоційне вигорання. Безумовне
прийняття дитини з боку батьків лежить в основі здорових сімейних відносин, що формують психологічноблагополучну, адаптивну, особистість. Якщо ж прояв
любові до дитини використовується матір’ю або батьком в якості позитивного або негативного підкріплення
для формування бажаної поведінки, процес розвитку
спотворюється – росте неблагополучна людина, яка

Рис. 3. Міжособистісні (горизонтальні) та міжпоколін- рано чи пізно опиняється в замкненому колі невирішені (вертикальні) взаємодії, малюнок Ч. К. Тойча них внутрішніх конфліктів та протиріч.
(Teutsch & Teutsch, 2009)
Отримані результати відкривають перспективи
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подальших розвідок у даному напрямі. По-перше,

pereryvannia kariery (Doctoral dissertation) [Organizational

дорослі жінки описують такі самі стратегії виховання

and Psychological Factors of Career Development and Interrup-

(позитивне прийняття дитини з перевагою автономнос-

tion]. Universytet ekonomiky ta prava «KROK», Kyiv. URL:
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/disertatsiji-avtoreferati-

ті та директивності), що й сучасні підлітки, це ставить

vidguki/orhanizatsiino-psykholohichni-chynnyky-rozvytku-ta-

питання про міжпоколінне наслідування виховних так-

pereryvannia-kariery [in Ukrainian].

тик. По-друге, потребує уточнення та роз’яснення від-

Hochman, G., & Erev, I. (2013). The partial-reinforcement extinction

сутність кореляцій між виховними тактиками батька та

effect and the contingent-sampling hypothesis. Psychonomic

поведінкою дорослих жінок.

Bulletin

Ми продемонстрували, що ІДЕАЛ-метод Тойчів
відкриває широкі можливості практичної допомоги в
ситуації внутрішніх конфліктів та психологічних проблем, обумовлених ранніми дитячими впливами. Ми
плануємо надалі знайомити читачів з особливостями
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indicators. Women’s psychological problems are identified,

эмоциональное отторжение ребенка, психологический

which are the long-term consequences of early maternal

контроль – автономия, а также последовательность вос-

influence. Mothers’ inadequate behavior (authoritarianism,

питательных стратегий. Проанализированы корреляции

hostility, inconsistency) causes at their daughters the loss of

этих параметров с рядом показателей, характеризую-

the ability to manage the circumstances of their own life,

щих психологическое благополучие, жизнестойкость,

leads to the formation of confrontationally suspicious or

копинг-стратегии, стили межличностного взаимодей-

dependent behavior. Inconsistencies in mothers’ upbringing

ствия и профессиональную самореализацию взрослых

behavior have the most devastating long-term consequenc-

женщин. Показано, что влияние материнской фигуры

es.

на поведение дочерей прослеживается далеко за предеTo

explain

the

results,

Teutsch

IDEAL

лами детского возраста. В то же время, параметры вос-

(individualized-directive-explanatory-action-log)

Method

питательных тактик отца не имеют значимых корреля-

was used; its prognostic and correctional capabilities over-

ций с измеренными показателями. Определены психо-

coming the negative effects of parenting were demonstrat-

логические проблемы женщин, представляющие собой

ed. Mothers’ influence was considered in the context of the

отдаленные последствия раннего материнского влия-

formation of their daughters’ conditioned reactions, which

ния. Неадекватное поведение матери (директивность,

led to the formation of behavioral patterns complementary

враждебность, непоследовательность) обуславливает

to maternal models. The article show how interpersonal

потерю возможности управлять обстоятельствами соб-

(horizontal) and intergenerational (vertical) consolidation

ственной жизни, приводит к формированию конфрон-

of dysfunctional behavioral models take place.

тационно-подозрительного или зависимого поведения.

Keywords: long-term consequences of parenting,

Наиболее разрушительные долгосрочные последствия

maternal attitude, psychological well-being, Teutsch IDE-

имеет непоследовательность воспитательного поведе-

AL method, behavioral patterns, the principle of comple-

ния матери.

mentarity.

Для объяснения результатов привлечен ИДЕАЛ-метод Тойча, продемонстрированы его прогностические и коррекционные возможности в преодолении

Гура Наталья Анатольевна

негативных эффектов родительского воспитания. Влия-

Кандидат психологических наук, руководитель «Центра ментальной
генетики», г. Киев (Украина)

РОДИТЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВНЫХ РЕАКЦИЙ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПАТТЕРНОВ ВЗРОСЛЫХ ЖЕНЩИН

ние матери рассмотрено в контексте формирования
условных реакций дочерей, что приводит к формированию поведенческих паттернов, комплиментарных материнским моделям. Показано, каким образом происходит межличностное (горизонтальное) и межпоколенное
(вертикальное) закрепление неблагополучных поведенческих моделей.
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