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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ФАКТОРІВ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ САЙТІВ 

ЗНАЙОМСТВ 

Розгляд любої теми потрібно починати з формулювання мети, інакше, 

тому, досліджуючи самопрезентацію користувачів сайтів знайомств, ми весь 

час тримаємо в полі уваги мету такого визначення – розуміння того, як 

отримані  соціально-психологічні фактори самопрезентації позначаться на 

успішності майбутньої шлюбної поведінки користувачів. 

Проблему успішності шлюбної поведінки ставили перед собою 

Т.В.Андреєва та А.В.Толстова, Алешина Ю.Е., Борисов И.Ю., 1989; Гурко 

Т.А., 1987; Фотеєва Е.В., 1988; Скиннер Р., Клииз Д., 1995; Димнова Т.И., 

1998; Кратохвил С, 1991; Навайтис Г., 1999; Дмитриенко А. К., Ачгильдиева 

Е. Ф., Волкова А.Н. та ін. Всі вони виділяли різні чинники успішності 

шлюбу, а тому ми, підводячи підсумок, визначаємо такі чинники (див. Таб. 

1). Друге питання, це як конкретно визначені чинники будуть проявляти себе 

в анкеті користувача. Розуміючи людину, як цілісне структурне утворення 

(Б.Г.Ананьєв, Л.С.Виготський, Б.Ф.Ломов, С.Л.Рубінштейн, та ін.), ми 

виділяємо різні рівні аналізу людини, до яких будуть належати 

характеристики, які ми будемо вивчати.  І третій аспект такого визначення – 

це розуміння, в яких компонентах самопрезентації вони проявлять себе. 

Табл. 1.  

Чинники самопрезентації суб’єкта на сайті знайомств. 

Чинники успішності 

шлюбної поведінки 

Чинники самопрезентації 

суб’єкта на сайті знайомств 

(ознаки та рівень аналізу 

людини) 

Компоненти 

самопрезентації, в 

яких вони 

проявляються 

Фізична і 

психофізіологічна 

сумісність 

Темперамент, тип конституції 

– рівень індивіду. 

Вербальний та 

невербальний. 

Сексуальна сумісність Сексуальні особливості та 

уподобання – рівень індивіду. 

Вербальний, 

невербальний, 

стилістичний. 

Інтелектуальна 

сумісність 

Імажинація, когниції, задатки  

– рівень суб’єкту. 

Здібності (рівень та структура 

Вербальний, 

невербальний, 

стилістичний. 
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інтелекту) – рівень індивіду. 

Сумісність характерів Прояви характеру – рівень 

індивіду. 

Самовладання – рівень 

індивідуальності. 

Вербальний, 

невербальний, 

стилістичний. 

Узгодженість 

функціонально-

рольових очікувань і 

домагань у 

майбутньому шлюбі 

Потреба в самореалізації, 

самоідентифікація – рівень 

індивідуальності. 

Соціальний статус та ролі – 

рівень особистості. 

Вербальний, 

невербальний, 

стилістичний. 

Ціннісно- орієнтаційна 

єдність пари 

Ціннісні орієнтації – рівень 

особистості. 

Вербальний та 

невербальний. 

Особистісна і 

соціальна зрілість пари 

Діяльність, самооцінка – 

рівень індивідуальності. 

Спілкування – рівень 

особистості. 

Вербальний, 

невербальний, 

стилістичний. 

 

Причому до вербального компоненту само презентації ми відносимо 

характеристик, які можуть бути виміряні за допомогою відомих 

валідизованих опитувальників та анкет (об’єктивні данні), до невербальних – 

візуальні характеристики самих користувачів (отримані через самоописи та 

фото – суб’єктивні дані), до стилістичних – характеристики самої анкети 

(повнота анкети, характер оформлення, характер самоопису, характер 

спілкування – суб’єктивні данні). Подальше співставлення об’єктивних та 

суб’єктивних даних (за допомогою регресії та кореляційного аналізу тощо), 

дасть нам можливість визначити, які саме суб’єктивні характеристики 

можуть бути інформативними, в якій мірі, та про що вони кажуть.  

Отже, представлена в таблиці схема аналізу вказує на методологічні 

засади дослідження соціально-психологічних чинників само презентації 

користувачів сайтів знайомств та буде використана при проведенні такого 

дослідження.  
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