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ΜΜΜάάάιιιοοοςςς   000222
ΕΕΕρρργγγααασσσίίίααα   γγγιιιααα   τττοοο   µµµάάάθθθηηηµµµααα   τττήήήςςς   ΚΚΚοοοιιινννωωωνννιιικκκήήήςςς   ΨΨΨυυυχχχοοολλλοοογγγίίίαααςςς,,,   τττηηηςςς   
ΟΟΟιιικκκοοονννόόόµµµοοουυυ   ΧΧΧρρριιισσστττίίίννναααςςς,,,   µµµεεετττεεεκκκπππαααιιιδδδεεευυυόόόµµµεεενννηηηςςς   δδδ///λλλαααςςς      σσστττοοο   ΒΒΒ’’’   έέέτττοοοςςς   
τττηηηςςς   ΕΕΕιιιδδδιιικκκήήήςςς   ΑΑΑγγγωωωγγγήήήςςς   σσστττοοο   ΜΜΜαααρρράάάσσσλλλεεειιιοοο   ∆∆∆ιιιδδδααασσσκκκαααλλλεεείίίοοο   ∆∆∆ηηηµµµοοοτττιιικκκήήήςςς   
ΕΕΕκκκπππαααίίίδδδεεευυυσσσηηηςςς...      

 

   
   
ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑ   ::: «««   ΟΟΟιιι   κκκοοοιιινννωωωνννιιικκκοοοίίί   τττύύύππποοοιιι   τττοοουυυ   φφφύύύλλλοοουυυ,,,                              

έέέρρρεεευυυνννααα   σσσεεε   111000000   άάάνννδδδρρρεεεςςς   κκκαααιιι   111000000   
γγγυυυννναααίίίκκκεεεςςς      σσστττηηηννν   ΑΑΑθθθήήήνννααα»»»   

   
         ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΕΕΕΧΧΧΟΟΟΜΜΜΕΕΕΝΝΝΑΑΑ   :::   

•••   ΈΈΈννννννοοοιιιααα   τττοοουυυ   βββιιιοοολλλοοογγγιιικκκοοούύύ   κκκαααιιι   τττοοουυυ   
κκκοοοιιινννωωωνννιιικκκοοούύύ   φφφύύύλλλοοουυυ...   

•••   ΕΕΕπππιιικκκρρρααατττοοούύύσσσεεεςςς   αααννντττιιιλλλήήήψψψεεειιιςςς   γγγιιιααα   τττοοο   φφφύύύλλλοοο...   
•••   ΤΤΤοοο   εεερρρωωωτττηηηµµµααατττοοολλλόόόγγγιιιοοο   ππποοουυυ   

χχχρρρηηησσσιιιµµµοοοππποοοίίίηηησσσααα   σσστττηηηννν   έέέρρρεεευυυνννααα...   
•••   ΟΟΟιιι   444   κκκοοοιιινννωωωνννιιικκκοοοίίί   τττύύύππποοοιιι   τττοοουυυ   φφφύύύλλλοοουυυ...   
•••   ΠΠΠαααρρροοουυυσσσίίίααασσσηηη   τττωωωννν   αααππποοοτττεεελλλεεεσσσµµµάάάτττωωωννν   τττηηηςςς   

έέέρρρεεευυυννναααςςς...   
•••   ΓΓΓεεενννιιικκκάάά   σσσυυυµµµπππεεερρράάάσσσµµµααατττααα...   
•••   ΒΒΒιιιβββλλλιιιοοογγγρρραααφφφίίίααα   
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Καθορίζεται από

τα χρωµοσώµατα και

τα ανατοµικά χαρακτηριστικά

του φύλου.

Χρησιµοποιείται για να

περιγράψει τις βιολογικές

κατηγορίες του "άνδρα"

και της "γυναίκας".

Βιολογικό φύλο

Αναφέρεται σε συµπεριφορές,

ενδιαφέροντα και υποχρεώσεις

που ορίζονται από την κοινωνία

ως αρµόζοντα για κάθε φύλο.

Καθορίζεται από

κοινωνικούς παράγοντες,

για µια δεδοµένη κοινωνία

σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή.

Κοινωνικό φύλο

Χρησιµοποιείται για να

περιγράψει τις κοινωνικές κατηγορίες

της "αρρενωπότητας" και

της "θηλυκότητας".
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Στερεότυπα του φύλου

(τυπικός-αντιπροσωπευτικός άνδρας,

τυπική-αντιπροσωπευτική γυναίκα)

Αυτοαντίληψη του κάθε ατόµου για το φύλο του

(ο βαθµός αρρενωπότητας ή θηλυκότητας

ενός συγκεκριµένου άνδρα ή

µιας συγκεκριµένης γυναίκας)

Επικρατούσες αντιλήψεις για το φύλο

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑΣ
ανεξαρτησία, δραστηριότητα, ανταγωνιστικότητα,

αποφασιστικότητα, επιµονή, αυτοπεποίθηση,

ανωτερότητα, ικανότητα στο χειρισµό δυσκολιών ...

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑΣ
συναισθηµατικότητα, αλτρουισµός, ευγένια,

καλοσύνη, κατανόηση, ευαισθησία,

θερµή και φιλική συµπεριφορά ...

Ψυχοµετρικό µέσο, αυτοαναφοράς:

"Ερωτηµατολόγιο Προσωπικών Χαρακτηριστικών"
(PAQ:Personal Attributes Questionnaire)
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
 
ΦΥΛΟ : _______________    ΗΛΙΚΙΑ : ___________________  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ____________________________ 
 

       Παρακάτω υπάρχει ένας κατάλογος ερωτήσεων από τη συντοµευµένη έκδοση του «Ερωτηµατολογίου 
προσωπικών χαρακτηριστικών» (PAQ). Τα γράµµατα από το Α έως το Ε αντιπροσωπεύουν µ ια πεντάβαθµη 
κλίµακα από το ένα άκρο της ερώτησης έως το άλλο. Παρακαλώ, δ ιαβάστε προσεχτικά τις παρακάτω 
δεκαέξι ερωτήσεις και µε ειλικρίνεια κυκλώστε το γράµµα που νοµ ίζετε ότι σας αντιπροσωπεύει καλύτερα. 
Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. 
       Για παράδειγµα, στην πρώτη ερώτηση :  
1. Καθόλου ανεξάρτητος/η    Α… .. Β…… Γ….. ∆… .. Ε    Πολύ ανεξάρτητος/η  
Εάν π ιστεύετε ότι είστε πολύ ανεξάρτητοι/ες, ίσως επιλέξετε το γράµµα Ε. Εάν πιστεύετε ότι είστε κάπως 
ανεξάρτητο ι/ες, ίσως επιλέξετε το γράµµα Γ κ.ο.κ.  

 
1 . Καθόλου ανεξάρτητος/η         Α… ... Β… ... Γ.… .. ∆… ... Ε        Πολύ ανεξάρτητος/η 

 
2 . Καθόλου συναισθηµατικός/ή       Α… ... Β… ... Γ… ... ∆… ... Ε        Πολύ συναισθηµατικός/ή  
 
3. Πολύ παθητικός/ή                  Α… ... Β… ... Γ… ... ∆… ... Ε       Πολύ δραστήριος/ια  
 
4. Καθόλου ικανός/ή να                                                     Πολύ ικανός/ή να 
   αφιερώσω τον εαυτό µου                                                αφιερώσω τον εαυτό  
    στους άλλους                       Α… ... Β.… .. Γ… ... ∆… ... Ε        µου στους άλλους 
 
5 . Πολύ σκληρός/ή                    Α… ... Β… ... Γ… ... ∆ .… .. Ε        Πολύ ευγενικός/ή  
 
6. ∆εν βοηθώ καθόλου                                                       Βοηθώ πολύ   
    τους άλλους                         Α… ... Β… ... Γ.… .. ∆ .… .. Ε        τους άλλους 
 
7. Καθόλου ανταγωνιστικός/ή       Α… ... Β.… .. Γ.… .. ∆.… .. Ε        Πολύ ανταγωνιστικός/ή   
 
8. Καθόλου καλός/ή                  Α.… .. Β… ... Γ… ... ∆… ... Ε        Πολύ καλός/ή 

 
9. ∆εν έχω επίγνωση                                                         Έχω επίγνωση   
    των συναισθηµάτων                                                      των συναισθηµάτων  
     των άλλων                          Α… ... Β… ... Γ.… .. ∆ .… .. Ε         των άλλων  
 
10. Παίρνω αποφάσεις                                                      Παίρνω αποφάσεις   
      δύσκολα                           Α.… .. Β.… .. Γ… ... ∆ .… .. Ε          εύκολα          
 
11. Τα παρατώ  εύκολα                 Α… ... Β… ... Γ.… .. ∆… ... Ε         ∆εν τα παρατώ  εύκολα  
 
12. ∆εν έχω  καθόλου                                                          Έχω πολλή  
      αυτοπεποίθηση                   Α…… Β… ... Γ.… .. ∆… ... Ε         αυτοπεποίθηση  
 
13 . Ν ιώθω κατωτερότητα         Α… ... Β… ... Γ.… .. ∆.… .. Ε         Ν ιώθω ανωτερότητα     
 
14. ∆εν δείχνω  καθόλου                                                       ∆είχνω  πολλή  
     κατανόηση για τους                                                       κατανόηση για τους  
     άλλους                               Α… ... Β.… .. Γ… ... ∆… ... Ε         άλλους 
 
15. Είµαι πολύ ψυχρός/ή                                                      Είµαι πολύ θερµός/ή  
      στις σχέσεις µου µε                                                       στις σχέσεις µου µε 
      τους άλλους                       Α… ... Β… ... Γ… ... ∆.… .. Ε          τους άλλους 
 
16. Αποδιοργανώνοµαι όταν                                                 Τα καταφέρνω  όταν     
      βρεθώ  κάτω  από πίεση           Α… ... Β… ... Γ.… .. ∆… ... Ε          βρεθώ  κάτω  από πίεση   
 
                                                                                  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
• Α=0,     Β=1,     Γ=2,     ∆=3,     Ε=4 

• Βαθµός αρρενωπότητας: Προσθέτουµε τις ερωτήσεις: 1,3,7,10,11,12,13 και 16. 
• Βαθµός θηλυκότητας: Προσθέτουµε τις ερωτήσεις: 2,4,5,6,8,9,14 και 15. 

• Το εύρος των πιθανών βαθµών είναι από 0 έως 32. 
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ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΚΑΙ  ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ  ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ  ΑΝ∆ΡΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ  ΚΑΙ  ΓΥΝΑΙΚΩΝΓΥΝΑΙΚΩΝ
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ΑΝ∆ΡΕΣ -- ΤΥΠΟΙ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ -- αριθµός στους 100
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70%

5%

ΑΡΡΕΝΩΠΟΣ

ΘΗΛΥΚΟΣ

ΑΝ∆ΡΟΓΥΝΟΣ

Α∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΤΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ -- ΤΥΠΟΙ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ -- αριθµός στις 100
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ΑΡΡΕΝΩΠΟΣ

ΘΗΛΥΚΟΣ

ΑΝ∆ΡΟΓΥΝΟΣ

Α∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΤΟΣ
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•Το βιολογικό φύλο καθορίζεται από τα χρωµοσώµατα, το 
κοινωνικό φύλο καθορίζεται από τους κοινωνικούς 
παράγοντες.

•Το βιολογικό φύλο χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις 
κατηγορίες «άνδρα» και «γυναίκα», το κοινωνικό φύλο 
χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις κατηγορίες 
«αρρενωπότητας» και «θηλυκότητας».

•Η αρρενωπότητα και η θηλυκότητα συνυπάρχουν σε κάθε 
άτοµο.

•Υπάρχουν 4 κοινωνικοί 
τύποι του φύλλου: 
αρρενωπός, θηλυκός, 
ανδρόγυνος και 
αδιαφοροποίητος.

••ΣΣύµφωνα µε την έρευνα, ο 
Μ.Ο. των ανδρών και των 
γυναικών είναι ανδρόγυνοι 
τύποι, γιατί η αρρενωπότητα 
και η θηλυκότητα τους 
παρουσιάζουν υψηλή 
βαθµολογία.

•Η θηλυκότητα των 
ανδρών είναι µεγαλύτερη
από την αρρενωπότητά 
τους.(22,73%- 20,37%)

•Η αρρενωπότητα των 
γυναικών είναι σχεδόν ίση
µε την αρρενωπότητα των 
ανδρών.(20,33%-20,37%)

•Οι θηλυκοί τύποι των ανδρών είναι περισσότεροι από 
αυτούς των γυναικών.(19%-17%)

LA VIE  (Pablo Picasso)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

«Βιολογικό φύλο, κοινωνικό φύλο και ταυτότητα του Εγώ» 
Patricia J. Turner (ελληνικά γράµµατα)


