Ar dažnai rizikuojame?
„Nerizikuosi
—
nelaimėsi“,
dažnai
mėgstame sakyti. Ir rizikuojame. Medikai,
mokiniai, verslininkai, makleriai ar tiesiog namiškių
gerove besirūpinantys šeimos maitintojai kone
kasdien priversti priimti svarbius sprendimus, kai
visiškos garantijos, jog pasirinkimas bus
sėkmingas, nėra.
Paprastai manoma, kad rizika labiau būdinga vaikinams, o merginos rizikuoja rečiau (argi ne
todėl pasaulis vis dar nesugriuvęs?). Keletas pastarąjį dešimtmetį atliktų psichologinių
tyrimų rodo, kad iš tiesų vaikinai ir merginos rizikuoja nevienodai. Vyrai ir vaikinai
gerokai dažniau rizikuoja fiziškai („peršoksiu – neperšoksiu“, „įveiksiu priešininką –
neįveiksiu“, „spėsiu aplenkti šią mašiną – nespėsiu“ ir t.t.). Be to, beveik visos situacijos
moterims ir merginoms atrodo pavojingesnės.
Vilniaus Ozo gimnazijoje buvo padarytas tyrimas. Ar vienodai rizikingus sprendimus
priima ir vertina vaikinai bei merginos? 90-iai jaunų žmonių buvo pateikti rizikingų ir
pakankamai saugių situacijų aprašymai. Tiriamieji turėjo
pasirinkti po vieną iš dviejų galimų situacijų.

Vyrai - rizikingų priemonių šalininkai
Susumavus rezultatus, pasirodė, jog rizikingą elgesį rinktųsi
67 proc. vaikinų ir tik 33 proc. merginų. Situacijoje, kai pastebi,
kad vėluoja į pasimatymą arba jaunuoliai pradeda važiuoti
greičiau nei leistinas greitis (vairuotojui reikėjo pasirinkti tokį vairavimo būdą (vienoje
situacijoje: tradicinį (laikytis eismo taisyklių), bet mažai efektyvų, arba naują, rizikingą, bet
veiksmingą (nesilaikyti eismo taisyklių)), vaikinai gerokai dažniau negu merginos rinkosi
rizikingą sprendimą (antrąją situaciją). Dažniau vaikinai rizikavo ir situacijoje, kai reikėjo
rinktis vieną iš dviejų skirtingo rizikingumo programų kovai su greičiu lietingomis
sąlygomis. Iš viso šiose situacijose rizikuoti linkę buvo kiek daugiau nei du trečdaliai visų
tiriamųjų vaikinų.

Lošdami iš pinigų moterys ir vyrai rizikuoja vienodai
Tuo tarpu situacijoje apie lošimą loterijoje iš pinigų moterys ir
vyrai rizikavo vienodai! Tiesa, bendroje sumoje rizikuojančių šioje
situacijoje buvo, kaip ne- keista, beveik perpus mažiau, nei
ankstesnėse situacijose. 19 iš 45 vaikinų ir 18 iš 45 merginų, laimėję
200 eurų, loštų toliau, siekdami padvigubinti sumą, jei tikimybė
laimėti būtų bent 50 procentų. Tačiau gerokai daugiau nei pusė
tiriamųjų pasitenkintų ir tais 200 eurų ir toliau nebeloštų. Gal lošimas iš pinigų ir yra toji
situacija, kai lyčių skirtumai netenka jokios prasmės?

