ТЕМА 4 . Референтометрія
Ознайомлення з основними аспектами проведення методики. Характеристика поняття „референтний”.
Побудова таблиці зі списком якостей учасників та оцінкою їх вираженості (від 1 до 5). Обробка результатів,
визначення референтометричного статусу.
РЕФЕРЕНТОМЕТРІЯ
Велика кількість соціальних установок кожної людини має відношення до однієї чи декількох соціальних груп
або ж тісно з ними пов’язана. Характер цього зв’язку зовсім не є простим і ясним. З одного боку, соціальні
установки людини вочевидь пов’язані з соціальними установками, що зазвичай проявляються в групах, до яких
вона належить. З іншого боку, вивчення впливу престижу, переважання певних думок, відторгнення груп
членства тими, хто має в них низький статус, а також вплив зовнішніх груп на рівень домагань засвідчує, що
соціальні установки часто бувають пов’язані не з членськими групами. Як визнання цього факту, термін
референтна група, вперше введений Хайманом (1942), став застосовуватися для позначення будь-якої групи, з
якою індивід співвідносить свої установки. Одночасно із таким застосуванням даного терміну стала
розвиватися загальна теорія референтних груп, переважно у роботах Шерифа (1948), Ньюкома (1950), Мертона
і Кітт (1950), в яких ураховувався зв’язок соціальних установок як із членськими, та і не членськими групами.
Ця теорія важлива для інтерпретації розвитку соціальних установок, передбачення їх проявів за різних
соціальних умов, розуміння соціальної бази їх стабільності чи опору змінам, вироблення засобів задля
посилення чи подолання цих установок.
При проведенні дослідження з метою виявлення референтних груп особистості його учасникам пропонується
список ситуацій (А) і список референтів (Б).
Для школярів ці списки можуть бути такими:
А – 1. З ким ти поїдеш на екскурсію в інше місто?
2. З тобою трапилась неприємна пригода. Кому ти про це розкажеш?
3. Ти хочеш відсвяткувати свій день народження. З ким ти його проведеш?
4. Чи є у тебе людина, з якою ти намагаєшся проводити більше часу?
5. Хто може вказати тобі на твої недоліки, кого ти більше послухаєш?
6. Ти зустрів людину, яка тобі сподобалась. Хто може допомогти тобі правильно її оцінити?
7. Ти хочеш змінити своє життя. З ким ти порадишся щодо цього?
8. Хто може бути для тебе прикладом в житті?
9. Кому ти хотів би сподобатися найбільше?
10. З ким ти найбільше відвертий?
Б - 1.Батьки (батько, мати)
2. Родичі (дідусь, бабуся, дядько, тітка)
3. Брат, сестра
4. Дорослий знайомий
5. Знайомий батьків
6. Вчителі, класний керівник
7. Друзі
8. Найкращий друг (подруга)
9. Компанія, приятелі
10. Знайома дівчина ( знайомий юнак)
11. Товариші у навчанні
12.Товариші з гуртка, секції, студії тощо
13. Історична постать
14. Загально відома людина
15. Людина, про яку ти знаєш від інших
16. Літературний (кіно-) персонаж
Спочатку зазначені у списку А ситуації оцінюються за їх важливістю для особистості. Найбільш зручною є
трибальна шкала: 1 - малозначима ситуація, 2 – помірно важлива ситуація, 3 – дуже важлива, значима ситуація.
Після цього до кожного запитання зі списку А школяреві у якості відповіді потрібно підібрати не менше двох
референтів зі списку Б. При цьому бажано обмежити кількість виборів двома-трьома. У будь-якому разі
зазначається, що не можна називати „всіх”.
Всі здійснені вибори, з урахуванням оцінки значимості ситуації, заносяться у таблицю:
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Особи (групи), які у підсумку отримали найбільшу кількість балів, і є референтними для школяра. При
проведенні референтометрії з досліджуваними інших вікових категорій потрібно внести відповідні зміни до
списків ситуацій і референтів.
Слід зазначити, що референтометрія часто проводиться не індивідуально, а з групою чи навіть із
декількома групами, подібними за соціально-демографічними характеристиками або за якимись іншими
важливими ознаками. Це дозволяє виявити референтність соціальних об’єктів для визначених груп у цілому
(наприклад, референтні групи молодших підлітків, студентів-психологів тощо).

