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Η παρούσα μελέτη διερεύνησε τις στάσεις φοιτητών και φοιτητριών, διαφορετικού έτους
φοίτησης και γνωστικού πεδίου σπουδών, ως προς τους ρόλους των δύο φύλων στην
ισότητα. Στην έρευνα συμμετείχαν 396 φοιτητές και φοιτήτριες με μέσο όσο ηλικίας τα
20,49 έτη. Από αυτούς, 199 ήταν άνδρες και 187 γυναίκες, 156 ήταν φοιτητές του
πρώτου έτους και 140 ήταν φοιτητές του τέταρτου έτους, 138 φοιτούσαν στο γνωστικό
πεδίο της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 158 στης ∆ημοτικής Εκπαίδευσης
(53,4%). Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν την ψυχομετρικά ελεγμένη σύντομη ελληνική
έκδοση του ερωτηματολογίου Sex-Role Egalitarianism Scale, η οποία αξιολογεί τις
στάσεις των ατόμων προς την ισότητα ανδρών και γυναικών μέσω θεμάτων όπου
εκτιμώνται παραδοσιακοί και μη-παραδοσιακοί ρόλοι και από τα δυο φύλα. H ανάλυση
των δεδομένων έγινε με ανάλυση διακύμανσης. Η ανάλυση έδειξε (α) σημαντική
επίδραση για το φύλο, με τις φοιτήτριες να έχουν υψηλότερα σκορ προς την ισοτιμία
μεταξύ ανδρών και γυναικών από τους φοιτητές και (β) σημαντική επίδραση για το
γνωστικό πεδίο σπουδών, με τους φοιτητές και φοιτήτριες της ∆ημοτικής Εκπαίδευσης να
έχουν υψηλότερα σκορ προς την ισοτιμία μεταξύ ανδρών και γυναικών από τους
φοιτητές και φοιτήτριες της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τέλος, δε βρέθηκε
σημαντική επίδραση για το έτος φοίτησης, ενώ ακόμα δεν υπήρχε και καμία σημαντική
αλληλεπίδραση των μεταβλητών φύλο, γνωστικό πεδίο σπουδών και έτος. Καθώς η
παγκόσμια τάση και βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η ισότητα των δυο φύλων μέσα σε μια
κοινωνία είναι θέμα όλων, η διαφορές μεταξύ φοιτητών και φοιτητριών, όπου οι φοιτητές
δεν αντιλαμβάνονται τη γυναίκα να έχει ένα ρόλο ισότιμο με αυτόν του άνδρα και είναι
λιγότερο ανεκτικοί σε μη-παραδοσιακούς ρόλους, αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την
καθυστερημένη εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας σε ισότιμη. Ενώ η υπάρχουσα
βιβλιογραφία αναφέρει ότι στον κύκλο των εκπαιδευτικών τα άτομα της δημοτικής
εκπαίδευσης είναι από τα περισσότερο συντηρητικά, στην παρούσα έρευνα οι φοιτητές
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και φοιτήτριες ∆ημοτικής Εκπαίδευσης φάνηκαν να αποφεύγουν τους στερεοτυπικούς
έμφυλους ρόλους και να είναι πιο θετικοί προς την ισότητα των δυο φύλων συγκριτικά
με τους φοιτητές και φοιτήτριες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Το εύρημα αυτό μαζί
με τις διαφορές φύλου δημιουργεί ερωτήματα και θέματα προς συζήτηση τόσο για το
ρόλο της έμφυλης ιεραρχίας στη σημερινή ελληνική κοινωνία όσο και για το ρόλο της
εκπαίδευσης στη γαλούχηση των μελλοντικών πολιτών της χώρας.
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