ТЕСТ «СІМЕЙНА ТРИВОГА»
Опис методики
Членам сім'ї пропонується самостійно заповнити опитувальник.
Інструкція: «Пропонований Вам опитувальник містить твердження про Ваше
самопочуття вдома, в сім'ї. Твердження пронумеровані. Такі ж номери є в бланку, що
додається до методикою.
Читайте по черзі затвердження опитувальника. Якщо Ви загалом згодні з ними,
то на бланку обведіть кружком номер затвердження. Якщо Ви в цілому не згодні закресліть цей же номер. Якщо дуже важко вибрати, то поставте на номері знак
питання. Намагайтеся, щоб таких відповідей було не більше трьох. Пам'ятайте, Ви
характеризуєте своє самопочуття в сім'ї.
У

опитувальнику

немає

"правильних"

і

"неправильних"

тверджень.

Відповідайте так, як відчуваєте.
Текст опитувальника
1. Знаю, що члени моєї сім'ї часто бувають незадоволені мною.
2. Відчуваю, що, як би я не вступив (а), все одно буде не так.
3. Я багато чого не встигаю зробити.
4. Так виходить, що саме я найчастіше опиняюся винен (а) у всьому, що
трапляється в нашій сім'ї.
5. Часто відчуваю себе безпорадним (безпорадною).
6. Вдома мені часто доводиться нервувати.
7. Коли потрапляю додому, відчуваю себе незграбним (незграбною) і
незграбним (незручної).
8. Деякі члени сім'ї вважають мене нетямущим (недолугої).
9. Коли я вдома, весь час через що-небудь переживаю.
10. Часто відчуваю на собі критичні погляди членів моєї сім'ї.
11. Іду додому і з тривогою думаю, що ще трапилося в мою відсутність.
12. Вдома у мене постійно відчуття, що треба ще дуже багато зробити.
13. Нерідко відчуваю себе зайвим (зайвої) будинку.
14. Вдома у мене такий стан, що просто опускаються руки.
15. Вдома мені постійно доводиться стримуватися.
16. Мені здається, якби я раптом зник (зникла), то ніхто б цього не помітив.

17. Ідеш додому, думаєш, що будеш робити одне, але, як правило, доводиться
робити зовсім інше.
18. Як подумаю про свої сімейні справи, починаю хвилюватися.
19. Деяким членам моєї родини буває незручно через мене перед друзями і
знайомими.
20. Часто буває так: хочу зробити добре, але виявляється, вийшло погано.
21. Мені багато чого у нас не подобається, але я цього прагну не показувати.
Обробка й інтерпретація результатів.
За кожне згоду з твердженням нараховується 1 бал. Сума балів підраховується
окремо по кожній з трьох шкал:
1. Субшкала В - вина (сімейна вина члена сім'ї) - неадекватне почуття
індивідом відповідальності за все негативне, що відбувається у сім’ї.
2. Субшкала Т - тривожність (сімейна тривожність члена сім'ї) - почуття,
що ситуація в сім'ї не залежить від власних зусиль обстежуваного
3. Субшкала Н - напруженість (сімейна напруженість) - відчуття, що
виконання сімейних обов'язків являє собою непосильну за дачу для індивіда.

