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В статті на основі психодинамічного підходу аналізується феномен вивченої та 

особистісної безпорадності. Проблема розглядається в контексті практичної роботи 
психолога, психотерапевта, нарколога з наркотично залежними особами. Визначається, 
що вивчена безпорадність ускладнює процес подолання залежності. Детермінує негативні 
терапевтичні реакції. 

Ключові слова: вивчена безпорадність, песимістичний атрибутивний стиль, 
негативна терапевтична реакція, поганий об’єкт, гарний об’єкт. 

 
Вступ. Вивчена безпорадність, як психологічний феномен, вивчається більш 50 років 

в зарубіжній практиці. Перші дослідження зазначеної проблеми проводились в 60-х роках 
на тваринах в рамках біхевіористського напрямку (С.Майер, М. Зелігман, Р. Соломон). В 
70-х роках теорія вивченої безпорадності була переформульована в когнітивній парадигмі, 
що було доречним з огляду на те, що основною категорією досліджуваних стали, 
безпосередньо, люди (Л. Абрамсон, М. Зелігман, Д. Тісдейл). Фундаментальною 
парадигмою виникнення безпорадності у людини став вважатися песимістичний 
атрибутивний стиль (ПАС), а безпорадність в цілому розглядалася як один з етапів 
розвитку депресії. Власне цей підхід, що диференціює принципову різницю між вивченої 
безпорадністю у тварини і у людини, залишається   і сьогодні.  

Поєднання песимістичного атрибутивного стилю та депресії можна знайти в значній 
кількості поведінкових та афективних розладів, до числа яких можна віднести наркотичну 
залежність. Клінічний досвід роботи з наркозалежними особами та теоретичні 
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дослідження дозволяють визначити актуальність обраної теми та необхідність її 
подальшого опрацювання.  

Метою статті є  - визначення ролі станів вивченої безпорадності в корекційній та 
реабілітаційні роботі з наркозалежними особами.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової літератури, зокрема докторське 
дослідження Д.О.Циринг, дозволяє стверджувати, що вивчена безпорадність це певний 
стан, який виникає як реакція на непідконтрольні для людини події, що має тенденцію до 
генералізації, тобто поширенню на інші ситуації життєдіяльності. Відповідна сентенція 
відповідає основним завданням нашого дослідженняю  Сучасний стан досліджуваної 
проблеми  дозволяє констатувати висновки про те, що депресія як реакція на травмуючі 
події (етапом розвитку якої і є вивчена безпорадність) виникає у людей, що володіють 
певним поєднанням особистісних особливостей (Л. Н. Собчик). Існує зв'язок між 
імовірністю виникнення вивченої безпорадності і локусом контролю і самооцінкою 
(Д.Хірото). Вказується і на зв'язок вивченої безпорадності з тривожністю (К. Двек). 

На думку М. Шейер і Ч. Карвера, песимістичні очікування можуть бути викликані 
тим, що людина має нереалістично високі домагання, запити, вимоги та мрії. В парадигмі 
психодинамічного напрямку автори вказую на один із соціально-психологічних чинників 
формування оптимізму, а саме вплив раннього дитячого досвіду спілкування дитини зі 
значимими іншими. Наприклад, за Е. Еріксоном, діти, які отримали позитивний досвід 
взаємодії з передбачуваним соціальним оточенням, виробляють почуття «базової довіри», 
в той час як діти не отримали такого досвіду відчувають «базову недовіра» до оточуючого 
їх світу і до людей. Таким чином, можна погодитися з тезою про те, що як оптимізм так і 
песимізм можуть бути обумовлені узагальненими очікуваннями щодо поведінки інших 
людей.  

Соціально-психологічним чинникам песимістичного стилю інтерпретації, надає 
вирішальне значення в становленні оптимістичного американський позитивний психолог 
М. Селігман. На його думку, «стиль пояснення формується в дитинстві, причому в 
залежності від того чи сформувався тоді оптимізм чи песимізм, закладається основа 
майбутньої особистості. Нові невдачі або перемоги фільтруються через нього, і він стає, 
нарешті, вкоріненою звичкою мислення ». 

Саме через стиль атрибуції (приписування) «просівається» досвід невдач. У разі 
оптимістичною атрибуції значення цього досвіду знецінюється, в разі песимізму - 
перебільшується.  

Визначивши таким чином ключові характеристики оптимізму, М.Селігман зміг 
знайти і дуже надійний спосіб оцінки ступеня властивого людині оптимізму згідно його 
висловлювань, листів, тощо, а також запропонував спеціальний тест для оцінки ступеня 
оптимізму / песимізму. Визначальна роль стилів мислення представлена в таблиці 1.  

На думку О.В. Волкової, у більшості сучасних досліджень вивчену безпорадність 
прийнято розглядати не тільки як стан, але як стійке утворення особистісного рівня, що 
включає в себе поєднання певних особистісних особливостей, песимістичного 
атрибутивного стилю і стійких невротичних порушень, яке отримало назву особистісної 
безпорадності (Д. Цирінг).  

Концепція особистісної безпорадності Д.А. Цірінг на даний момент вважається 
однією з найбільш деталізованих в психологічних напрямках країн СНД. За дослідженнями 
Д.А. Цірінг особистісна безпорадність починає формуватися під впливом різних факторів: 
травмуючих подій, спостереження подібних стратегій поведінки з боку батьків і значущих 
людей, а також в результаті порушень в системі виховання в дитинстві.  

Чотирьохкомпонентна структура особистісної безпорадності, запропонована 
Д.А.Цирінг, включає в себе вольову, емоційну, когнітивну і мотиваційну складові. 
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В число факторів, що детермінують стійкість до безпорадності, В.С.Ротенберг 
виділяє високу і стійку самооцінку, самоповагу до себе як особистості, досвід подолання 
труднощів, що вимагають мобілізації інтелектуальних, моральних і фізичних сил. Високий 
ступінь значущості одержання подібного досвіду відводиться періоду дитинства.  

В роботах І.С. Коростельової і В.С. Ротенберга виявлена стійкий взаємозв'язок між 
вивченої безпорадністю, алекситимією і виникненням психосоматичних захворювань. 

 
Таблиця 1.  

Характеристики стилів мислення за М. Селігманом 
 

Оптимізм 

Успіхи Невдачі 

Приписуються собі. (Це сталося 
закономірно, в цьому моя заслуга, я це 
зробив (ла) сам (а), все залежало і 
залежить від моїх власних зусиль і мого 
бажання). 

Приписуються збігу  обставин. (Просто не 
пощастило, невдало склалися обставини, 
це не з моєї вини, це з вини випадку або 
інших людей). 

Широко в просторі. (За будь-яких 
обставин, якщо захотіти і постаратися, 
успіх є забезпеченим. У будь-якому місці, в 
будь-якій країні). 

Локально в просторі. (Просто в цьому 
місці випадково опинилися не найкращі 
умови). 

Широко в часі. (І раніше так було, і в 
майбутньому буде так само. Завжди. За 
дуже рідкісним винятком). 

Локально в часі. (Час виявився не 
найвдалішим. Потрібно спробувати 
пізніше ще раз). 

Песимізм 

Успіх Невдачі 

Приписуються збігу обставин. (Просто 
пощастило, вдало склалися обставини, з 
волі випадку або інших людей). 

Приписуються собі. (Це сталося 
закономірно, в цьому моя вина, я це 
зробив сам (а), і сам (а) винен (на)). 

Локально в просторі. (Просто в цьому 
місці випадково склалися сприятливі для 
мене умови). 

Широко в просторі. (За будь-яких 
обставин, в будь-якому місці, в будь-якій 
країні невдачі мені забезпечені). 

Локально в часі. (Час виявився вдалим. 
Навряд чи ще коли так пощастить). 

Широко в часі. (І раніше так було, і в 
майбутньому буде так само. Завжди. За 
дуже рідкісним винятком). 

 
Досліджуючи проблематику вивченої безпорадності в контексті реабілітаційної та 

наркологічної практики, ми маємо припущення про те, що однією з її основним патернів є 
негативна терапевтична реакція. Крім того, ми вважаємо, що ці два феномена є 
взаємодоповнюючими та взаємообумовленими.  

Звернімося до більше змістовного аналізу концепту негативної терапевтичної 
реакції. В науковій літературі це спеціальний термін, який пояснює небажану реакцію на 
психоаналітичне лікування, а саме: посилення симптоматики пацієнта у відповідь якраз на 
ті інтерпретації, які повинні були б полегшити хворобливі прояви. З.Фрейд пов'язував з цим 
феноменом «несвідоме почуття провини», властиве деяким видам мазохізму (наркоманія, 
згідно багатьох психоаналітичних парадигм, є мазохистичною тенденцією 
саморуйнування, аутоагресією).  

Сучасні автори пропонують своє розуміння психологічних механізмів негативної 
терапевтичної реакції.  С.Л. Олінік вважає, що вказану реакцію слід розглядати як 
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особливий вид негативізму, що формується до стадії ранніх років життя пацієнта і 
пов'язаний з ситуаціями, які сприяли виробленню у дитини мстивої агресивності і спраги до 
протиріччя (зазначені тенденції спостерігалися в багатьох випадках в нашій 
психотерапевтичній практиці). Зв'язок негативної терапевтичної реакції з почуттям 
провини також відповідає результатам провідних досліджень Інституту Джона Хопкінса 
(США) про  переважання у наркозалежних осіб почуття провини та сорому у порівнянні з 
особами, які не мають наркотичної залежності. Більш ретельні дослідження проявів 
відомого почуття провини виводять їх за межі едипового суперництва. Погоджуємося з 
думкою С.Л.Олійник про те, що саме опір Над-Я виявляється вершиною піраміди, коріння 
якої глибоко йдуть у світ несвідомих бажань, що також відповідає нашому розумінню 
внутришньоособистісної конфліктності наркотичної залежності. Цікавим в контексті 
нашого дослідження є також підхід  Дж. Сандлера, згідно якого при терапевтичній регресії 
зближення аж до несвідомих бажань злиття також посилює тенденції до диференціації.  

К.Хорні вказала на роль заздрості пацієнта до терапевта, яка проявляються в тому, 
що пацієнт не може винести успішну психотерапевтичну роботу з ним.  Вчена привела 
динамічний опис феномена «негативної терапевтичної реакції» наступним чином: 1) явне 
полегшення на початку; 2) уникання від перспективи поліпшення; 3) розчарування в терапії і 
відчуття безнадійності; 4) намір припинити терапію. 

Х. Когут, розвиваючи психологію самості, дійшов висновку, що пацієнт, який 
страждає на нарцисизм, відчував в ранньому дитинстві «дефіцит» у своїх об'єкт-
відносинах. В значній кількості випадків у осіб наркотичного профілю нарцисизм стає 
«панцирем», за  яким ховається почуття провини. Таким чином логічним є висновок про те, 
що негативна терапевтична реакція пов'язана з нездатністю пацієнта розвивати і 
підтримувати «зв'язну» самість.  

В цілому слід зазначити, що негативна терапевтична реакція виникає після успішної 
сесії і проявляється в гострому розчаруванні в терапії та психотерапевті, перериванні 
лікування і різкому загостренні симптомів, через які пацієнт почав шукати допомогу. Р. 
Руссільйон  показав, що негативна терапевтична реакція складається з трьох стадій (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Стадії негативної терапевтичної реакції (за Р. Руссільйон) 
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Стадії: перша - поліпшення стану пацієнта, друга - аналітик висловлює своє 
задоволення з приводу прогресу пацієнта, третя - погіршення стану пацієнта. 

В цілому, ми пропонуємо розглядати динамічний вплив негативної терапевтичної 
реакції та вивченої безпорадності як детермінанти рецидивів в наркологічній та 
психотерапевтичній практиці. В цьому контексті процитуємо Андре Гріна: «… рецидиви, 
сплески агресії і періодичні колапси після прогресу вказують на потребу за будь-яку ціну 
зберегти відносини з поганим внутрішнім об'єктом. Коли поганий об'єкт втрачає свою 
силу, єдиним виходом буде, як здається, спроба знову його викликати, воскресити у 
вигляді іншого поганого об'єкта: вони схожі з першим як брати, і пацієнт може 
ідентифікуватися з цим другим об'єктом. Справа тут не стільки в непереборності поганого 
об'єкта або в бажанні бути впевненим, що ти його таким чином контролюєш, скільки в 
страху, що зникнення поганого об'єкта змусить пацієнта зіткнутися з жахами порожнечі, 
при тому, що не буде ніякої можливості коли-небудь замістити його хорошим об'єктом, 
навіть якщо цей останній і виявиться в межах досяжності. Об'єкт поганий, але він хороший 
тим, що існує, навіть якщо він і не існує в якості гарного об'єкта. Цикл знищення та 
повторного виникнення нагадує багатоголову гідру ... ». 

Як відомо з повсякденного життя та клінічної практиці будь-які зміни завжди 
змушують пацієнта зіткнутися з чимось новим, а все нове, як відомо лякає. Тому не дивно, 
що незважаючи на страждання, багато пацієнтів воліють чіплятися за те, що їм давно 
знайоме. Контакт з поганим внутрішнім об'єктом і постійне психічне напруження, в якому 
живуть наркотично залежні особи, є захистом від того, що лякає їх ще більше, а саме від 
відчуття злоякісної  внутрішньої порожнечі. Страх та тривога провокує регресивні 
механізми, особистісна безпомічність перед подоланням залежності провокує передусім 
негативний досвід, перенесення образів контролюючих осіб на психотерапевта / 
нарколога / психолога, активізує нарцисичні прояви та ворожість, що стає підґрунтям 
формування негативної терапевтичної реакції.  

Висновок.  Проблематика вивченої безпорадності в контексті  психотерапевтичної 
та реабілітаційної наркологічної практиці є актуальним питанням сучасної психології та 
психотерапії. Фундаментальною парадигмою виникнення безпорадності вважається 
песимістичний атрибутивний стиль (ПАС), а безпорадність доречно розглядати як один з 
етапів розвитку депресії.  Проаналізовано чотирьохкомпонентну структуру особистісної 
безпорадності, яка включає в себе вольову, емоційну, когнітивну і мотиваційну складові. 
Теоретично обґрунтовано припущення про те, що однією з основним патернів вивченої 
безпорадності є негативна терапевтична реакція. Підкреслено взаємодоповнюваність та 
взаємообумовленість цих феноменів.  
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Mostova T.D. Problems of helplessness: understanding in psychotherapy and drug 

treatment rehabilitation practice 
The article is based on the psychodynamic approach analyzes the phenomenon of 

learned and personal helplessness. The problem is considered in the context of practical work 
psychologist, psychotherapist and psychiatrist of drug dependent persons. Learned 
helplessness is a difficult process of overcoming addiction - determined there. Learned 
helplessness is determining the negative therapeutic reaction. 

Key words: learned helplessness, pessimistic attributive style, negative therapeutic 
reaction, a bad object, good object. 
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Мостовая Т.Д. Проблематика выученной беспомощности: взгляд с позиции 
психотерапевтической и реабилитационной наркологической практике 

 В статье на основе психодинамического подхода анализируется феномен 
выученной и личностной беспомощности. Проблема рассматривается в контексте 
практической работы психолога, психотерапевта, нарколога с наркотически зависимыми 
лицами. Определяется, что выученная беспомощность усложняет процесс преодоления 
зависимости. Детерминирует негативные терапевтические реакции. 

Ключевые слова: выученная беспомощность, пессимистический атрибутивный 
стиль, негативная терапевтическая реакция, плохой объект, хороший объект. 

 


