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Тема 15 Психодіагностика мотиваційної сфери особистості 

План 

1. Основні методи і підходи в психодіагностиці мотивації.  

2. Мотиви, потреби, мотивація.  

3. Мотив досягнення успіху та уникнення невдачі. 

4.  Мотивація вибору професії, навчання, професійної діяльності.  

5. Методи діагностики мотиваційної сфери особистості  

Мета: розкрити сутність мотивації як об’єкту психодіагностики. 

Основні поняття теми: мотив, мотивація, прямі методи діагностики мотивацій 

особистості, проективні методи діагностики мотивацій особистості, мотивація 

аффіляції, потреба у досягненні. 

1. Мотивація займає провідне місце в структурі особистості і є одним із основних понять, 

яке використовується для пояснення рушійних сил поведінки, діяльності. Процес 

теоретичного осмислення явищ мотивацій далекий від свого завершення. Це 

відображається як у постійному зростанні публікацій на цю тему, так і в багатозначності 

трактувань основних понять цієї галузі: мотив, потреби, мотивація. Так, у вітчизняних 

роботах мотив розуміється і як усвідомлена потреба (Ковальов А.Г.), і як предмет потреби 

(Леонтьєв О.М.), й ототожнюється з потребою (Симонов П.В.). 

Зупинимось на деяких теоретичних розрізненнях, необхідних для розуміння мотиваційних 

явищ як об’єкту психодіагностики. При цьому мотив слід розглядати як психічне 

утворення, як реальний чи уявний предмет потреби, який спонукає і спрямовує на себе 

діяльність (Леонтьєв О.М.): 

1. Узагальненість – специфічність предметного змісту мотиву. 

У змісті мотиву можна виділити дещо специфічне, індивідуально-неповторне, визначене 

конкретною унікальною ситуацією, і дещо стійке, для якого даний конкретний предмет чи 

явище не більш ніж одна із можливих форм втілення. Такий стійкий предметний зміст 

характеризує вже не стільки сам предмет потреби, скільки особистість, яка цю потребу 

відчуває. На думку С.Л. Рубінштейна, властивості характеру – це у кінцевому рахунку і є 

тенденція, спонукання, мотив, який закономірно з’являється у даної людини при 

однотипних умовах. У даному випадку С.Л. Рубінштейн мав на увазі саме узагальнений 

предметний зміст мотиву. В.Н. Мясищев, який використовував для опису мотиваційних 

явищ категорію відносин, підкреслював, що останні можуть набути стійкість, вираженість, 

велику значущість і, залишаючись відносинами, стають характерними для особистості. 

Передумови для такого поділу мотивів на узагальнені і конкретні є і в зарубіжній 

психології (М.Мадсен, Г.Мюррей, Л.Кронбах, Дж. Аткінсон). 

2. Мотив і мотивація. 

Мотиви з узагальненням, відносно стійким предметним змістом Бодальов А.А. називає 

узагальненими мотивами на відміну від конкретних мотивів, предметний зміст яких 

вузько специфічний. Узагальнені мотиви виступають у ролі стійких атрибутів особистості, 

проте вони є динамічними утвореннями, які при взаємодії із ситуаційними 

детермінантами (ситуаційними причинами) актуалізуються, тобто переходять із 



латентного стану (прихованого стану) в актуальний, реально діючий. Актуалізація мотиву 

створює певну тенденцію дій – розгортається мотиваційний процес, спрямований на 

реалізацію певного мотиваційного відношення до оточуючої дійсності. В процесі 

реалізації цього мотиваційного відношення людина перетворює актуальну ситуацію у 

бажану. 

Діагностика певного мотиву однозначно не визначає діагностику відповідного йому виду 

мотивацій. Необхідно враховувати внесок детермінант (причин) конкретної ситуації. Так, 

наприклад, ступінь вираженості латентного (прихованого) мотиву досягнення у школяра 

може бути високим, але актуальна мотивація досягнення при цьому може бути слабкою. 

Це відбувається через те, що шкільна ситуація немає для цього особистісного смислу, а це 

приводить до низької ефективності учня. 

Отже, узагальнені мотиви називаються мотивацією на відміну від конкретних мотивів. 

3. Мотиви і потреби. 

Потреби конкретизуються у мотивах і реалізуються через них. Проте із цього не випливає, 

що існує взаємно однозначна відповідь між системою потреб і системою мотивів. Як 

потреби, так і мотиви мають свою якісну специфіку і їх не можна ототожнювати. По-перше, 

одна і таж потреба може реалізовуватись через різні мотиви, а один і той же мотив може  

реалізовувати різні потреби. Отже, потребі відповідає цілий клас мотивів, а мотив може 

входити в різні класи потреб. Сам мотив не є одномірним утворенням, а має складну 

внутрішню структуру. Так, узагальнені мотиви диференціюються у ряді конкретних 

мотивів. Коли відношення між потребою і мотивом розглядається не стільки в 

генетичному, скільки в функціональному плані, то рух від потреби до мотиву і рух від 

можливості до дійсності, від загального до конкретного, від потенційного до актуального.  

Діагностика мотивів і потреб нетотожна, хоча тісно взаємопов’язана. Психодіагностика 

мотивів необхідна для діагностики потреб, але недостатня. 

Кожному мотиву відповідає своя „мотиваційна вага”, яка характеризує ступінь внеску, 

який даний мотив вносить у реалізацію певної потреби, - це не просто сума мотивів, а 

ієрархічна система, у якій є певні рівні домінування мотивів. Визначення „мотиваційної 

ваги” мотивів дає можливість виявити загальні характеристики предмету потреби. 

Виявлення ж рівня домінування мотивів дає можливість уточнити конкретну специфіку 

предметного змісту потреб. 

2. а) Прямі методи діагностики мотивацій особистості. 

В основі цих методів лежить критерій прямої оцінки уявлень людини про причини чи 

особливості поведінки (когнітивна репрезентація). За цими методами можна робити 

висновок скоріше про причинні стереотипи ціннісної орієнтації, ніж про реально діючі 

мотиви діяльності. 

Самий простий варіант такої методики – прямо запитати у людини „чому” або „заради 

чого” вона щось робить або робила у минулому. Також можуть бути використані інтерв’ю, 

анкетування, коли обстежуваному пропонується для вибору чи оцінки певний перелік 

мотивів, потреб, інтересів. Оскільки ситуація є гіпотетичною, людині іноді важко 



відповісти як би вона вчинила. Крім того не всі мотиви є усвідомленими і людина не може 

сказати про них щось певне. Для усвідомлення складних мотиваційних утворень 

вимагається спеціальна діяльність, високий рівень розвитку особистості. Відповіді на 

анкети можуть бути свідомо чи несвідомо фальсифіковані. Людина часто прагне до 

соціально схвалюваних відповідей, тобто на відповіді сильно впливає фактор соціальної 

бажаності. Це може бути пов’язано з захисною мотивацією, потребою у схваленні, страхом 

несхвалення. 

Перелік мотивів, які звичайно використовуються у цих методах, в основному складається 

із конкретних мотивів. Ці методи найчастіше використовуються не для вивчення 

мотивацій особистості, тобто узагальнених мотивів, процесуальної динаміки мотиву у 

конкретній соціальній ситуації, а для вивчення мотивів учбової, професійної та інших видів 

діяльності. 

В цю ж групу входять методики вимірювання установок, які побудовані таким чином, що 

про характер мотиваційної змінної роблять висновок на основі словесно висловлюваної 

думки. Виникає сумнів, чи дійсно такі методики вимірюють реальні установки людини. 

Існує багато даних, які показують невідповідність установки і поведінки, тобто 

розходження між словами і справою. Виникають тут труднощі пов’язані зі спробами 

передбачити поведінку людини лише за однією змінною, не враховуючи інші компоненти 

мотивації. Навіть якщо б вказані методики дійсно вимірювали б реальну установку, то 

навряд чи і тоді цього було б достатньо для передбачення поведінки. 

Особистісні опитувальники для вимірювання мотивів. 

У цих опитувальниках піддослідні повинні відповідати на вербальні стимули. На відміну 

від анкет, в яких задається пряме питання, в опитувальниках пропонується відповісти на 

твердження, що стосуються деяких поведінкових характеристик, які прямо не 

відповідають мотивам, але емпірично пов’язані з ним. Основна проблема вимірювання 

мотивації за допомогою опитувальників пов’язана зі зниженням правильності відповідей 

піддослідного через дію фактору соціальної бажаності чи захисної мотивації.  

Методики, які найчастіше використовуються для виявлення мотивацій – це ТАТ Г.Мюррея, 

тест фрустрацій Розенувейга, незавершених речень, незавершених оповідань. 

 

Завдання щодо усвідомлення змісту лекцій  

 Опрацювати завдання плану за змістом лекції 

 Виконати завдання: «Підібрати батарею тестів, опитувальників та проективних 

методик для дослідження особливостей мотиваційної сфрери особистості (опис 

методики, бланки, стимульний матеріал) 
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Тема16.Проективні методи психодіагностики 

План 

1. Методологічна основа проективних методів.  

2. Переваги і недоліки проективних методів.  

3. Класифікація проективних методів.  

4. Обробка даних та інтерпретація результатів проективних методик.  

5. Діагностика агресивності за допомогою тесту руки Е.Вагнера.  

6. Діагностика агресивності за допомогою проективного малюнка «Неіснуюча 

тварина». 

7. Метод незавершених речень як інструмент діагностики станів людини. 

Мета: розкрити сутність проективного методу в психодіагностиці. 

Основні поняття теми: проекція, проективні методи діагностики особистості, 

класифікація проективних методів діагностики особистості. 

На думку багатьох психологів, в основу проективних методів покладено принцип 

психологічної проекції, відповідно до якого досліджуваний проектує, тобто відбиває (або 

виражає) на досить неструктурований (неупорядкований) стимульний матеріал (кольори, 

казкові персонажі, плями невизначеної форми і т.п.) свої неусвідомлювані або приховані 

потреби, комплекси, переживання, мотиви. Подібне проектування проявляється як 

суб'єктивне впорядкування стимульного матеріалу або надання йому особистісного 

змісту. Як вважає А. Карелін, під час тестування проективними методиками досліджувані 

можуть не підозрювати яку саме інтерпретацію буде надано їхнім відповідям, але в той 

самий час експериментатор може виявити скриті, завуальовані або неусвідомлені риси 

особистості.  

Проективні методики характеризуються глобальним підходом до оцінювання 

особистості, вказуючи саме на загальний стан людини, а не на окремі якості, властивості 

особистості. Н.І. Шевандрін виділяє декілька груп проективних методик дослідження 

особистості:  

1. Конститутивні – методики (їх також називають методиками структурування), які 

пред'являють певний неупорядкований матеріал (наприклад плям Роршаха), якому 

потрібно надати суб'єктивний зміст (навіть за віддаленими асоціаціями).  

2. Конструктивні (конструювання) – методики, пред'являють окремі деталі, з яких 

можна скласти різні цілісні картинки (залежно від власних особливостей: смаку, досвіду, 

інтересів, уподобань), а також розповідіописи за окремими фрагментами або після 

заслуховування звуків, шумів (наприклад, тест “Образ Світу”). 



3. Інтерпретативні – методики (наприклад ТАТ і ін.), де необхідно тлумачити будь-

які події, що зображені на картинках (передбачається, що кожний пояснює їх, згідно зі 

своїм ставленням до них).  

4. Катарсичні – реалізуються в ігровій, спеціальним чином организованій діяльності 

(наприклад психодрама).  

5. Експресивні – рисуночні методики на вільну або задану тему (наприклад тест 

«Дім-дерево-людина»).  

6. Імпресивні – засновані на перевазі тих або інших стимулів (наприклад тест 

кольорових вибірок Люшера).  

7. Аддитивні – реалізація припускає завершення якої-небудь розповіді, пропозиції 

(вважається, що при цьому можуть виражатися приховані мотиви, ставлення до події, 

факту, що хвилює досліджуваного, наприклад методики завершення речень, розповідей 

тощо) 

 Є й інші проективні методики, методи й класифікації. Сам термін «проективні 

методики» введено американським психологом Л. Франком в 1939 р. Найтиповішими з 

них є: тест Роршаха, тест кольорових вибірок Люшера, тест базових потреб Сонди, тест на 

фрустрацію Розенцвейга, тест (ТАТ) тематичної апперцепції, “Рисунок сім’ї”, “Неіснуюча 

тварина” тощо. 

Дослідники виділяють низку специфічних ознак проективних методик:  відносну 

волю у виборі відповіді й тактики поведінки досліджуваного;  

 відсутність зовнішніх показників оцінного ставлення до досліджуваного з боку 

експериментатора;  

 узагальнене оцінювання взаємин особистості з її соціальним довкіллям або 

інтегральною діагностикою низки особистісних 214 властивостей, а не якийсь вимір 

окремої психічної функції [Соколова (1980)].  

 

Завдання щодо усвідомлення змісту лекцій 

 Опрацювати завдання плану за змістом лекції 

 Виконати завдання: «Порівняльна характеристика класифікацій проективних 

психодіагностичних методик» 
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