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Особливість реагування  людини на будь який незвичний елемент було 

завжди цікавим та захоплюючим для вчених. Особливості сприймання та 

вибір стратегій поведінки, найчастіше показують: вихованість, вміння 

епатувати  та співчувати іншим людям.  

Сприймання – це відображення реального світу в свідомості людини. 

Результатом сприйняття є перцептивні образи, які в своїх істотних 

властивостях повторюють оригінали, що їх викликали. Система 

перцептивних образів у мозку людини складає внутрішню картину світу. На 

основі чого виникають й ті самі проблеми вибору стратегій поведінки під час  

звернення про допомогу незнайомої людини. 

Залежна змінна  – Надання допомоги 

Незалежна змінна – Зовнішність  

Х1 – Приваблива жінка 

Х2 – Менш приваблива жінка 

НЗ2 – Стан вагітності 

У1 – Вагітна жінка 

У2 – Не вагітна жінка 

Таблиця 1. 

Розподіл ситуацій для незалежної змінної 

 Х1 Х2 

У1 1 2 

У2 3 4 

 

R  Х1У1 О1 → RХ1О1 

R  Х1У2 О2 → RХ2О2 



R  Х2У1 О3 → RХ3О3 

R  Х2У2 О4 → RХ4О4 

Вибірка – випадкові люди, що  будуть проходити повз 

експериментатора. 

Опис експериментальної ситуації -  спостереження за поведінкою 

прохожих людей , на звернення про допомогу  жінки привабливої, менш 

привабливої, вагітної та не вагітної жінки. 

Привабливій жінці надали допомогу 90%  чоловіків, серед яких 60% 

довели до зупинки та 30% посадили в маршрутку.  Не надали допомогу лише 

10% чоловіків.  За результатами спостереження поведінка чоловіків 

супроводжувалася усмішкою, постійною розмовою з актором та проханнями 

залишити номер телефону тощо. 

Непривабливій  жінці надали допомогу лише 20% чоловіків (ті які 

довели до зупинки) та  не допомогло  80%  людей. За результатами 

спостереження поведінка чоловіків супроводжувалася: сміхом,  деякі 

серйозністю, часто зустрічались слова: «Я поспішаю» тощо. 

Отже,  жінкам з більш привабливою зовнішністю допомога з боку 

чоловіків буде більшою аніж  для жінок з непривабливою зовнішністю. Що 

може пояснюватись зацікавленістю чоловіків до привабливої жінки. 

Привабливій вагітній жінці надали допомогу  80%  людей, серед яких 

60%  довели до зупинки,  20% посадили в  громадський транспорт, не надали 

допомогу також 20% чоловіків.  За результатами спостереження поведінка 

чоловіків супроводжувалася: посмішкою, повільною  ходою, більшість  

взагалі не підтримували розмови з актором. Необхідно зазначити,  що 20% 

чоловіків,  які посадили вагітну жінку в  громадський транспорт самі 

запропонували свою допомогу. 

Вагітній непривабливій жінці надали допомогу  80%  людей, серед 

яких 60%  довели до зупинки,  20% посадили в  громадський транспорт, не 

надали допомогу також 20% чоловіків.  Поведінка супроводжувалась 

гарними манерами та посмішкою. 

Отже, привабливим вагітним жінкам та менш привабливим вагітним 

жінкам допомогу чоловіки надають однаково, що можна пояснити  почуттям 

обов’язку чоловіків та підтриманням правил та засобів поведінки, які  

вимагає суспільство.  

Таким чином,  за результатами дослідження можна зробити такі 

висновки,   вибір  стратегій поведінки чоловік під час звернення про 

допомогу залежить від особистісної зацікавленості, почуттям обов’язку 

чоловіків та підтриманням суспільних вимог. 
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