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соціокультурний механізм залучення людини до паління, виявити тенденції 

розвитку тютюнопаління, з'ясувати ставлення різних груп до проблеми 

паління. 
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МЕТОДИКА «КУРЕНИЕ КАК ЗАМЕЩЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ГОЛОДА» 
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Методика «Паління як заміщення психологічного голоду» є 

самостійним інструментом для визначення видів потреб курців, що 

задовольняються завдяки палінню. Методика базується на концепції 

Е. Берна про види психологічного голоду. У структурі методики 

виділяються наступні шкали: 

Сенсорний голод – недостатність сенсорної стимуляції, бажання 

більших стимулів від органів чуття. Паління стимулюється видом, звуками, 

дотиками, запахом і смаком сигарет в якості додаткової винагороди. 

Голод з визнання – недостатність людського тепла в контактах з 

іншими. Паління стимулюється бажанням отримати соціальне визнання, 

увагу до себе, прагненням об'єднуватися з іншими в справах і словах. 

Голод контакту – недостатність задоволення комунікативних потреб, 

брак психологічної близькості з іншими, прагнення до довіри, скорочення 

дистанції, психологічного «погладжування». Паління стимулюється 

бажанням встановлювати неформальні довірливі контакти. 

Сексуальний голод – недостатня задоволеність сексуальних потреб, 

прагнення до встановлення зв'язків з протилежною статтю. Паління 

виступає як сексуальний сигнал і як заміщаюча активність. 

Структурний голод – голод по заповненню часу і регламентації 

життя. Основними стимулами паління виступають нудьга, паузи між 

справами, а також необхідність замаскувати потребу у перерві в діяльності 

(відпочинок, роздуми та інше). 

Голод з інцидентів – суб'єктивна недостатність подій в житті, 

прагнення викликати інтерес, у тому числі, ризикованими діями. Стимулом 

паління виступає його негативна соціальна оцінка. 

Інтерпретація результатів передбачає визначення характеристик 

незадоволених потреб особистості та їх заміщення завдяки палінню, 

типових ситуацій, що провокують паління та розкриття психологічного 

змісту тютюнової аддикції, як заміщуючої активності. Дана 

психодіагностична методика відповідає сучасним вимогам до 

психометричного обґрунтування особистісних опитувальників та може бути 

використана для психодіагностики у структурі комплексної терапії 

нікотинової залежності. 
 


