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Ольга Савиченко
кандидат психологічних наук, доцент кафедри
Юрій Манілов
студент IV курсу
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ
Щосекунди навколишній світ посилає нам сотні тисяч сигналів,
які фіксуються нашими органами чуття. Але ми сприймаємо лише
маленьку долю усього того, що відбувається навкруги. Ранніми
дослідженнями особливостей людського сприймання займалися О.
Леонтьєв, А. Петровський, В. Вундт, Г. Мюллер, Е.Тітченер та інші.
Останнім часом особливо актуальною є проблема сприймання, адже
вона має широке прикладне значення. Зокрема, популярними стали
дослідження особливостей сприймання політичних образів.
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Гіпотезою нашого дослідження стало припущення про те,що
існують вікові відмінності у сприйманні політичної реклами,
урахування якихвпливає на ефективність рекламної кампанії.
Для дослідження було використано авторську модифікацію
методу особистісних конструктів Дж. Келлі. Для узагальнення та
систематизації отриманих даних ми піддали результати дослідження
факторизації.
Розглядаючи
результати
дослідження
особливостей
сприймання політичної реклами юнаками, ми помітили, що юнаків
умовно можна розділити на дві категорії(див. рис 1.1). Перша
категорія – це люди що формують своє уявлення про кандидата та
роблять свій вибір, спираючись на зовнішність.

Рис. 1.1 Результати дослідження особливостей сприймання політичної
реклами юнаками (позитив)

Про це свідчать виділені ними такі статистично значимі
конструкти: ямочки на щічках, довга шия, посмішка, мейкап,
акуратна стрижка тощо. В інших досліджуваних категорій такої
тенденції не виявлено. Цю ж особливість можна помітити також
розглядаючи семантичне поле з негативними рисами (Див. Рис. 1.2).
Тут ми бачимо велику групу конструктів, що характеризують
зовнішній вигляд, а саме такі: лисий, мордатий, мішки під очима, шиї
товсті, непричеснаий, не повністю видно вухо, кугути.
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Рис. 1.2 Результати дослідження особливостей сприймання політичної
реклами юнаками (негативні риси)

Також цікавими є такі групи конструктів: червоний фон,
російськомовні, бізнесмен, голі слова. Можна припустити, що
червоний фон асоціюється з комуністичною партією, тому на
факторному полі ми бачимо його зв'язок з російськомовністю. Що ж
до конструкту «голі слова», він пов'язаний з конструктом
«бізнесмен». Можна зробити висновок, що у свідомості юнаків
бізнесмени, що вирішили балотуватися на виборну посаду, не
викликають довіри.
З іншого боку, серед юнаків є такі, що роблять свій політичний
вибір, зважаючи на повноту та якість інформаційного наповнення
реклами. Про це свідчать такі виділені ними конструкти: є лозунг, є
ім‘я, яскрава реклама, є номер телефону і сайт. Цікаво, що
конструкти, пов‘язані з інформаційним наповненням, розташовані
поряд з особистісними якостями типу сім‘янин, або думки про світле.
Можна припустити, що інформаційне наповнення реклами формує
уявлення про особистісні якості кандидата. За особистісними
якостями, кандидатів оцінюють також дорослі, для яких характерна
позитивна оцінка таких якостей як: патріотизм, націоналізм,
мудрість, надійність, досвідченість. Як і юнаки, дорослі оцінюють
особистісні якості кандидата, зважаючи на зовнішні атрибути.
Наприклад: військова форма, вишиванка, символіка партії, нац.
символіка, тощо.
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Ми помітили, що думка з приводу бажаного для кандидату віку
розділилась. На факторному полі юнаків є конструкт молодий вік,
але при цьому, також є конструкт зморшки, який характерний для
політиків старшого віку. Можна припустити, що серед юнаків, думка
про бажаний вік кандидата розділились.
Троє з чотирьох досліджуваних дорослих виділили молодий вік
як бажану характеристику, але на факторному полі з негативними
рисами, конструкт «молодий вік» також присутній. Лише
досліджувані старшого віку продемонстрували одностайність у своїй
думці з приводу віку кандидата. Конструкт «молоді і перспективні»,
свідчить про те, молодий вік кандидата є бажаним для осіб старшого
віку. Загальною особливістю старшої вікової категорії є те, що при
оцінці кандидата вони спираються на свій попередній досвід.
Наприклад, конструкт «турбота про людей» статистично значимо
пов'язаний з такими конструктами: учасник Євромайдану, політична
направленість, віруюча, націоналісти, вказана політична партія
тощо. Тобто, щоб зрозуміти чи кандидат в перспективі проявлятиме
турботу про електорат, вони оцінюють ті якості, на які можна
спиратися, враховуючи попередній досвід. Так, наприклад, якщо
окрема політична партія вже довела в минулому, що вона
турбується про людей, значить і кандидат від цієї партії буде.
Результати
проведеного
констатуючого
експерименту
дозволяють зробити висновок, що гіпотеза про те, що виборчий
рейтинг кандидата можна збільшити, якщо модифікувати його
рекламу з урахуванням вікових відмінностей у сприйманні, частково
підтвердилась. Ми справді спостерігаємо збільшення привабливості
для виборців кандидата, чия реклама була побудована з
урахуванням вікових особливостей сприймання реклами. Проте, ми
також говоримо що гіпотеза не повністю підтвердилась, адже
результати жодної з досліджуваних категорій не виявилися
статистично значимими.
1.
2.
3.
4.
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