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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η κατανόηση της επίδρασης των διαφημίσεων με περιεχόμενο που αφορά τα έμφυλα 

στερεότυπα στη παιδική διαφήμιση, μπορεί σίγουρα να βοηθήσει τους διαφημιστές να προσεγγίσουν 

καλύτερα τα παιδιά ως καταναλωτές περισσότερο αποδοτικά. Η παρούσα μελέτη  εξετάζει σε βάθος 

την επίδραση που έχουν τα τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα που απευθύνονται σε παιδιά, όσον 

αφορά τη προώθηση των έμφυλων στερεοτύπων μέσω αυτών. Επίσης μελετάται ο τρόπος με τον 

οποίο προσεγγίζονται ξεχωριστά τα δύο φύλα μέσω των παιδικών διαφημίσεων. Αρχικά γίνεται μία 

εισαγωγή με τον ορισμό βασικών εννοιών που χρησιμοποιούνται και στη συνέχεια πραγματοποιείται 

μία καταγραφή των πιο σημαντικών παλαιότερων αντίστοιχων μελετών που βιβλιογραφικά 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον και σχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας. Μετά 

το θεωρητικό κομμάτι, ακολουθεί το ερευνητικό μέρος της μελέτης, στο οποίο χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου σε διαφημιστικά μηνύματα που προβλήθηκαν στο διάστημα 

Αύγουστος 2019 – Ιούνιος 2020 τα οποία καταγράφηκαν σε δύο δημόσιους και πέντε ιδιωτικούς 

τηλεοπτικούς σταθμούς, σε ώρες που μελέτες έχουν δείξει πως τα παιδιά παρακολουθούν το 

περισσότερο χρόνο τηλεόραση. Το δείγμα μας αποτελείται από 198 διαφημίσεις. Χρησιμοποιήθηκε 

το πρόγραμμα spss και αναλύθηκαν στατιστικά οι σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στους 

παράγοντες που βιβλιογραφικά επιλέχθηκαν ως οι πιο σημαντικοί και ενδεικτικοί για την έρευνα μας. 

Ακολουθούν και παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της μελέτης, 

όπου αναφέρονται επίσης οι περιορισμοί αλλά και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα. Η εργασία 

ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: διαφήμιση, παιδική διαφήμιση, έμφυλα στερεότυπα, παιδιά, παιδιά και διαφήμιση,  

τηλεοπτικές διαφημίσεις, μάρκετινγκ, καταναλωτική συμπεριφορά, ταυτότητα φύλου, παιδιά 

καταναλωτές 
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ABSTRACT 

 Understanding the impact of gender-based ad content on children's advertising, can certainly 

help advertisers reach out to children as consumers more effectively. This present study examines in 

depth the effect of television advertising messages addressed to children, in terms of promoting 

gender stereotypes through them. The way in which the two sexes are approached separately through 

children's advertisements is also studied. First, an introduction is made by defining the basic concepts 

used in the study and then a list of the most important older corresponding studies that appear to have 

great interest in the literature and are related to the research questions of the present research, is made. 

The theoretical part is followed by the research part of the study, in which is used the method of 

content analysis in advertising messages shown in the period August 2019 - June 2020. The ads were 

recorded on two public and five private television stations in Greece, in hours that studies have shown 

that children watch TV most of the time. Our sample consists of 198 ads. The spss program was used 

and the relationships created between the factors that were selected in the literature as the most 

important and indicative for our research, were statistically analyzed. The results and conclusions of 

the study are presented in detail, where the limitations and the proposals for future research are also 

mentioned. The work is completed with the presentation of the literature used. 

  

 

Keywords: advertising, child advertising, gender stereotypes, children, children and advertising, 

television advertising, marketing, consumer behavior, gender identity, children consumers 
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Κεφάλαιο 1 

1.1 Εισαγωγή 

 

 Τα παιδιά γίνονται καταναλωτές από πολύ μικρή ηλικία και οι πρώτες τους καταναλωτικές 

εμπειρίες διαμορφώνονται στο πλαίσιο της οικογένειας. Οι αποφάσεις που τα παιδιά καλούνται να 

πάρουν, είναι αρχικά απλές, αλλά πολύ σύντομα ο ορίζοντας των επιλογών τους διευρύνεται και οι 

ανάγκες τους αυξάνονται και γίνονται σημαντικές. Ήδη από τη δεκαετία του 1950 ένα σημαντικό 

μέρος της έρευνας αγοράς έχει στραφεί στον κόσμο των παιδιών. Έρευνες όσον αφορά την εξέλιξη 

του μάρκετινγ στη διαφήμιση, ορίζουν τα νεαρά άτομα ως μία νέα, πολλά υποσχόμενη αγορά αφού 

αποτελούν μία αγορά ευάλωτη στα μηνύματα και στις υποσχέσεις. 

 Τα παιδιά, ειδικότερα της προσχολικής ηλικίας, αποτελούν πλέον την αγορά ¨κλειδί¨για τους 

διαφημιστές, οι οποίοι προσπαθούν τις τελευταίες  δεκαετίες να βρουν τους πιο αποτελεσματικούς 

τρόπους προσέγγισης των παιδιών μέσω της τηλεοπτικής διαφήμισης (Buckingham & Scanlon, 2001). 

Η τεράστια ανάπτυξη της αγοράς που απευθύνεται σε παιδιά οδήγησε στην ανάπτυξη και των μέσων 

ενημέρωσης που στοχεύουν στο κέρδος. Οι εταιρίες μπορούν πλέον αν διαφημιστούν μέσω 

πολυάριθμων παιδικών τηλεοπτικών προγραμμάτων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του 

καναλιού Nickelodeon που προέβλεψε τα διαφημιστικά του έσοδα περίπου στα 935 εκατομμύρια 

δολάρια για το 2005 (Klaassen, 2005). 

 Μια συνοπτική ματιά στις τηλεοπτικές διαφημίσεις που στοχεύουν στα παιδιά, αποκαλύπτει 

τη χρήση διαφόρων διαφορετικών μηχανισμών διαφήμισης με κύριο στόχο την προσέλκυση της 

προσοχής τους, χρησιμοποιώντας την απεικόνιση της διασκέδασης, της δράσης, των συναισθημάτων, 

την εμφάνιση του προϊόντος ή την παρουσίαση των νέων χαρακτηριστικών των προϊόντων (Kunkel 

1992). Σπάνια οι παιδικές διαφημίσεις εστιάζουν στην τιμή ή την απόδοση και το τρόπο λειτουργίας 

των προϊόντων (Van Evra 1998). Αντιθέτως, οι διαφημιστές βασίζονται σε “δυνατές” εικόνες που 

περιλαμβάνουν ζωντανή δράση, animation ή συνδυασμό αυτών, με κύριο στόχο να τραβήξουν τη 

προσοχή των παιδιών που τις παρακολουθούν (Edell 1988). 

 Μία πτυχή της διαφήμισης που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο πώς ένα παιδί 

αποκρίνεται σε μία τηλεοπτική διαφήμιση, είναι ο βαθμός κατά τον οποίο η προβολή της διαφήμισης 

προκαλεί την κατανόηση του παιδιού όσον αφορά την έννοια του φύλου. Τα παιδιά αναπτύσσουν 

γνωστικές δομές που τους βοηθάνε στην κατανόηση του φύλου και προσπαθούν φυσικά να 

απλουστεύσουν τις πληροφορίες που δέχονται τοποθετώντας τες σε κατηγορίες. Όσον αφορά 

πληροφορίες που σχετίζονται με το φύλο, αυτές κατηγοριοποιούνται με τη χρήση των στερεοτύπων 
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που ορίζουν τη σημαίνει αρσενικό και θηλυκό (Martin and Halverson 1981). Τα παιδιά πολύ μικρής 

ηλικίας, είναι ικανά να αναγνωρίζουν συμπεριφορές και ρόλους που συνδέονται με κάθε φύλο 

(Edelbrock and Sugawara 1978) και από την ηλικία των 10-11 ετών μπορεί να συσχετίσει τα λεπτά 

χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν τον άνδρα από τη γυναίκα (Williams, Bennett, and Best 1975). 

 Προηγούμενη έρευνα έχει εντοπίσει βασικά στάδια της δημιουργίας άποψης περί των 

έμφυλων στερεοτύπων από τα παιδιά, καθώς αυτά ωριμάζουν. Πιο συγκεκριμένα, τα στάδια των 

παιδιών για την ανάπτυξη των ρόλων περιλαμβάνουν την ευαισθησία, την ακαμψία και την ευελιξία 

(Trautner 1992).  

• Ευαισθησία: Σε ηλικία από τριών ετών και κάτω 

 Ξεκινούν τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του φύλου στα παιδιά με την ουσιαστική διάκριση 

μεταξύ αρσενικού και θηλυκού. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν πως τα παιδιά είναι ικανά για τον 

διαχωρισμό αυτό από τους 6 μήνες και μετά (Walsh, Katz, and Downey 1991), σε αντίθεση με άλλες 

που υποστηρίζουν πως για να είναι τα παιδιά ικανά για αυτόν τον διαχωρισμό, πρέπει να είναι 

μεγαλύτερα (Leinbach and Fagot 1993; Miller, Younger, and Morse 1982). Οι περισσότερες 

συμφωνούν πως μέχρι την ηλικία των τριών ετών, όλα τα παιδιά είναι ικανά να κάνουν ξεκάθαρο 

διαχωρισμό των φύλων. 

• Ακαμψία: Σε ηλικία μεταξύ τεσσάρων και επτά ετών 

 Καθώς τα παιδιά προχωρούν γνωστικά και έρχονται σε επαφή με όλο και περισσότερους 

εξωτερικούς παράγοντες, η άποψή τους όσον αφορά τα έμφυλα στερεότυπα γίνεται δυνατότερη ακι 

τείνουν να έχουν άκαμπτη αντίληψη ως προς τον διαχωρισμό των φύλων (Trautner 1992). Μία από 

τις σημαντικότερες εξελίξεις του σταδίου αυτού είναι η επίτευξη της σταθερότητας στο μυαλό τους 

όσον αφορά τις διαφορές των δύο φύλων (Chauhan, Shastri, and Mohite 2005) και η κατανόηση του 

ότι το βιολογικό φύλο είναι σταθερό και δεν μπορεί να μεταβληθεί με την αλλαγή ρούχων, 

χτενίσματος ή άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών. Αφού τα παιδιά φτάσουν σε αυτό το στάδιο, 

συστηματοποιούν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με τους ρόλους του γυναικείου ή του αντρικού 

φύλου αντιλαμβανόμενα πως η “κατάλληλη” συμπεριφορά των δύο φύλων, εκτιμάται περισσότερο 

από την “ακατάλληλη” συμπεριφορά. Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού της ακαμψίας, έχει 

διαπιστωθεί από έρευνα πως υπάρχει αποκλειστική προτίμηση στα παιχνίδια που εξαρχής είναι 

διαχωρισμένα από το φύλο στο οποίο απευθύνονται, αν και έχει αποδειχθεί πως τα αγόρια είναι πιο 

αυστηρά όσον αφορά τα παιχνίδια που απευθύνονται ξεκάθαρα σε αυτά, συγκριτικά με τα κορίτσια 

(Alexander and Hines 1994). 

• Ευελιξία: Σε ηλικία μεταξύ οκτώ και έντεκα ετών 

 Το στάδιο της ευελιξίας της ανάπτυξης των φύλων, χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή 

μετάβαση από την άκαμπτη αντίληψη για τα στερεότυπα μία στάση ευέλικτη, με ανοιχτό πνεύμα 



 

10 Κορδάμπαλου Δέσποινα 

 

απέναντι σε αυτά (Serbin, Powlishta, and Gulko 1993). Οι Ruble και Martin (1998) ορίζουν την 

ευελιξία του φύλου ως “την προθυμία του φύλου να εφαρμόσει χαρακτηριστικά και από τα δύο φύλα 

και όχι μόνο από το ένα αποκλειστικά αλλά παράλληλα και την αναγνώριση της σχετικότητας των 

στερεοτύπων (σελ.947).  

• Ευελιξία: Πρώιμη εφηβεία 

Όπως είναι αναμενόμενο, κατά τη διάρκεια της εφηβείας, η ευελιξία μεταξύ των ρόλων των 

δύο φύλων, αυξάνεται, αν και έχει αποδειχθεί πως τα κορίτσια είναι περισσότερο ευέλικτα 

συγκριτικά με τα αγόρια (Katz and Ksansnak 1994). 

 

 Παρόλο που οι ερευνητές έχουν κάνει βαθιά και ενδελεχή έρευνα όσον αφορά ζητήματα που 

σχετίζονται με τη διαφήμιση, οι περισσότερες μελέτες βασίζονται σε ενήλικες και στο πώς αυτοί 

επηρεάζονται. Συνεπώς, η κατανόηση για το πώς αντιδρούν νεαρά αγόρια ή κορίτσια, καθώς και 

παιδιά, σε τηλεοπτικές διαφημίσεις, είναι αρκετά περιορισμένη. Πιο συγκεκριμένα, γνωρίζουμε 

ελάχιστα για τους υποκείμενους παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα των 

διαφορετικών διαφημιστικών παραγόντων (appeals). Μία μεταβλητή που έχει λάβει ιδιαίτερη 

σημασία στην αναπτυξιακή βιβλιογραφία της ψυχολογίας αλλά συγχρόνως αφορά ιδιαίτερα και το 

μάρκετινγκ στη διαφήμιση, είναι οι αντιλήψεις των παιδιών για τα φύλα, δηλαδή τα έμφυλα 

στερεότυπα.  

 Προηγούμενες έρευνες έχουν αποδείξει πως τα έμφυλα στερεότυπα και το πώς αυτά 

προβάλλονται, επηρεάζουν ιδιαιτέρως τη στάση των ενηλίκων απέναντι στη διαφήμιση καθώς και 

την αγοραστική συμπεριφορά τους (Jaffe and Berger, 1994). Αν και λίγες έρευνες έχουν τεκμηριώσει 

τη χρήση έμφυλων στερεοτύπων στη παιδική διαφήμιση (Hoek and Laurence, 1993) και έχουν 

εξετάσει τις επιπτώσεις χρήσης τους  (Kolbe and Muehling, 1995), οι γνώσεις μας είναι αρκετά 

περιορισμένες. 

 Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να καλύψει το βιβλιογραφικό κενό 

όσον αφορά τις περιγραφικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν με σκοπό τη μελέτη 

της χρήσης των στερεοτυπικών προτύπων που χρησιμοποιούνται στις διαφημίσεις που απευθύνονται 

στα παιδιά, χρησιμοποιώντας σαν μέθοδο την ανάλυση περιεχομένου ενός συγκεκριμένου αριθμού 

παιδικών διαφημίσεων. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος αρχικά διότι αποτελεί σημαντική πηγή 

δεδομένων όσον αφορά τις υποθέσεις από τους διαφημιστές για το ποια πρέπει να είναι τα 

χαρακτηριστικά του περιεχομένου των διαφημίσεων για να προσεγγίσουν αποτελεσματικότερα τους 

μικρούς θεατές και μελλοντικούς καταναλωτές. Σημαντικό πλεονέκτημα επίσης της συγκεκριμένης 

μεθόδου, αποτελεί το γεγονός πως μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες έτσι ώστε να 
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χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο μάρκετινγκ για την πρόβλεψη και την κατανόηση της 

αποτελεσματικότητας της διαφήμισης (Buijzen and Valkenburg, 2019) 

 

1.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

 Ο σκοπός λοιπόν της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι μία βαθύτερη κατανόηση 

της επίδρασης των διαφημίσεων που προβάλουν έμφυλα στερεότυπα, στα παιδιά και στη 

διαμόρφωση της δικής τους ταυτότητας φύλου. Για να επιτευχθεί αυτό στο βέλτιστο βαθμό, 

χρειάζεται να απαντηθούν πιο εξειδικευμένες ερευνητικές ερωτήσεις όπως:  

• Ποια διαφημιστική εκτέλεση χρησιμοποιούν οι διαφημίσεις των προϊόντων που στοχεύουν 

στα αγόρια, στα κορίτσια και ποια αυτές που στοχεύουν και στα δύο φύλα; 

• Τι τύπο επιχειρήματος χρησιμοποιούν οι διαφημίσεις των προϊόντων που στοχεύουν στα 

αγόρια, στα κορίτσια και τι τύπο αυτές που στοχεύουν και στα δύο φύλα; 

• Ποιο είναι το φύλο του εκφωνητή στις διαφημίσεις των προϊόντων που στοχεύουν στα αγόρια, 

στα κορίτσια και ποιο σε αυτές που στοχεύουν και στα δύο φύλα; 

• Ποιες εκκλήσεις χρησιμοποιούν οι διαφημιστές στη προώθηση των προϊόντων που στοχεύουν 

στα αγόρια, στα κορίτσια και ποιες αυτές που στοχεύουν και στα δύο φύλα; 

• Με ποιους τρόπους προβάλλονται τα έμφυλα στερεότυπα στις διαφημίσεις που απευθύνονται 

σε παιδιά και ποια είναι κατά βάση τα χαρακτηριστικά των φύλων που προωθούνται μέσω 

των διαφημιστικών μηνυμάτων; 
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Κεφάλαιο 2: Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας 

 

2.1 Η διαφήμιση 

 

 Η τηλεόραση αποτελεί μία σημαντική πηγή για την απόκτηση πολιτιστικών και μη 

πληροφοριών, στην ανάπτυξη κάποιου. Η επιρροή και η δύναμη της τηλεόρασης στις πεποιθήσεις 

και τις συμπεριφορές των θεατών, παραμένει ίσως ο σημαντικότερος τομέας έρευνας, για τους 

ερευνητές των μέσων ενημέρωσης. Υπάρχει πλέον αρκετά διαδεδομένη η συμφωνία που βασίζεται 

σε εμπειρικά αποτελέσματα, πως η τηλεόραση μπορεί και επηρεάζει βαθιά τόσο τους ενήλικες όσο 

και τα παιδιά. Ο Gerbner (1978) είχε περιγράψει την τηλεόραση ως “κοσμική δύναμη” ή ως το 

αναμφισβήτητο περιβάλλον στο οποίο κάποιος γεννιέται, όπως ήταν η θρησκεία στα προβιομηχανικά 

κράτη η οποία καθόριζε κατά ένα μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής. 

 Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες η τηλεόραση έχει το μεγαλύτερο κοινό συγκριτικά με 

όλα τα υπόλοιπα μέσα. Παρακολουθείται από όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως εθνικής 

καταγωγής, φυλής, κοινωνικής τάξης, φύλου ή ηλικίας και έχει διαπιστωθεί από έρευνες πως ο μέσος 

χρόνος παρακολούθησης ημερησίως είναι μεταξύ 4-5 ωρών (Furnham and Imadzu, 2002). Ένα 

μεγάλο μέρος του τηλεοπτικού χρόνου καλύπτεται από τις διαφημίσεις, που με τα χρόνια γίνονται 

όλο και πιο στοχευμένες και ερευνάται στον τομέα του μάρκετινγκ ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν 

ακόμα πιο αποτελεσματικές. 

 Η διαφήμιση (στην τηλεόραση, σε πινακίδες, σε εφημερίδες και περιοδικά, στο διαδίκτυο), 

εισβάλει στην συνείδηση του καθενός περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Οι εταιρίες πληρώνουν 

υπέρογκα ποσά για να βρίσκεται η διαφήμιση τους στις θέσεις εκείνες που το μεγαλύτερο τμήμα του 

στοχευόμενου ακροατηρίου θα τις δει ή θα τις ακούσει. Διαφημίσεις που στηρίζονται σε νέες και 

δημιουργικές προσεγγίσεις έτσι ώστε να τροφοδοτήσουν την επιθυμία των καταναλωτών για όλο και 

μεγαλύτερη κατανάλωση. Παρόλο που οι περισσότερες διαφημίσεις στοχεύουν στο κοινό των 

ενηλίκων, τα παιδιά αποτελούν ένα εξίσου σημαντικό μέρος του κοινού. Τα παιδιά παίζουν με μια 

μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών και τρώνε μοντέρνα τρόφιμα και σνακ – το μεγαλύτερο μέρος των οποίων 

τους γίνονται γνωστά μέσω των διαφημίσεων. Αυτό είναι και το κοινό που ερευνάται στη παρούσα 

εργασία. 

 Σε μια κουλτούρα προσανατολισμένη στους καταναλωτές οι διαφημιστές προβάλλουν τα 

προϊόντα αυτά που θα βελτιώσουν τη ποιότητα ζωής των καταναλωτών, το lifestyle τους αλλά και 

ίσως τους φέρουν την ευτυχία. Η εικόνα στη διαφήμιση συνδέει το προϊόν με τα κίνητρα των 
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καταναλωτών. Ο καταναλωτής ταυτίζεται με την εικόνα που σχετίζεται με το προϊόν, οπότε όσο πιο 

κοντά είναι στον ίδιο, είναι πιθανότερο να γίνει η αγορά.  

 Για να διατηρηθεί το καταναλωτικό σύστημα, πρέπει συνεχώς να εξετάζονται νέες 

στρατηγικές για να παρακινείται ο αγοραστής να ξοδέψει χρήματα, όχι μόνο για να αντικαταστήσει 

παλαιότερα προϊόντα αλλά και για να δοκιμάσει νέα, που πολύ πιθανό να μην του είναι καν 

απαραίτητα. Μέσω των διαφημίσεων, προβάλλονται οι σταθερές κάθε εποχής, ο τρόπος ζωής της 

μεσαίας και όχι μόνο τάξης, η μόδα, νέες ανάγκες αλλά και κοινωνικά θέματα.  

 Η διαφήμιση είναι ένα δυναμικό μέσο που προωθεί τις υπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές 

σχέσεις και ενδυναμώνει έτσι τις καθιερωμένες αξίες καθώς αναπαράγει σεξιστικά στερεότυπα, 

τονίζοντας τον διαχωρισμό των ρόλων των δύο φύλων (Berger, 1972). Τα παιδιά επηρεάζονται σε 

πολύ μεγάλο βαθμό από τα πρότυπα που προβάλλονται μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

(Μ.Μ.Ε.) και αφομοιώνουν τρόπο ζωής, αξίες και κανόνες. Το γεγονός ότι τα παιδιά παρακολουθούν 

τηλεόραση στον ελεύθερο τους χρόνο και όχι υποχρεωτικά, όπως είναι η παρακολούθηση μαθημάτων 

στο σχολείο, καθιστά τη δουλειά των Μ.Μ.Ε. ιδιαίτερα εύκολη όσον αφορά το τρόπο και το βαθμό 

προσέγγισης των παιδιών. Επηρεάζονται έτσι οι σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους, η εικόνα που έχουν 

για τον εαυτό τους, οι απόψεις, οι αξίες, ακόμα και ο επαγγελματικός τους προσανατολισμός. 

 Στη διαφήμιση, πολύ συχνά χρησιμοποιούνται οι ρόλοι των δύο φύλων για την προώθηση 

προϊόντων. Ο κύριος λόγος των πολλών ερευνών όσον αφορά τους στερεοτυπικούς ρόλους των δύο 

φύλων είναι ότι επηρεάζονται μέσω αυτών, οι στερεοτυπικές απόψεις της κοινωνίας και των αξιών 

αυτής, γεγονός που φαίνεται να έχει αρνητική επίδραση κυρίως στις γυναίκες.   

 

2.2 Έμφυλα στερεότυπα 

 

 Τον όρο “στερεότυπο”, εισήγαγε στις κοινωνικές επιστήμες ο Γουώλτερ Λίπμαν το 1922, ο 

οποίος όρισε ως στερεότυπα τις εικόνες που έχουν οι άνδρες και οι γυναίκες στο μυαλό τους και 

αφορούν το τρόπο ζωής τους. Αυτές οι προκατασκευασμένες εικόνες φαίνεται να εμποδίζουν τον 

άνθρωπο να δει την πραγματικότητα όπως είναι, δημιουργεί προκαταλήψεις και εμποδίζει την ομαλή 

ίσως κοινωνική προσαρμογή. Τα στερεότυπα κατά κύριο λόγο έχουν αρνητική έννοια, 

αντιπροσωπεύουν τις απόψεις και τη λανθασμένη εντύπωση των ανθρώπων πως γνωρίζουν 

πραγματικά για άλλες κοινωνικές ομάδες, διαφορετικούς λαούς ή κατηγορίες ατόμων όπως οι 

ηλικιωμένοι, οι αλλοδαποί ή οι ανάπηροι. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις τα στερεότυπα 

εκφράζονται με επιθετικούς προσδιορισμούς και ασεβή συμπεριφορά.  Έτσι όταν χρησιμοποιούμε 

ένα στερεότυπο έχουμε κατηγοριοποιημένα τις καταστάσεις και τους ανθρώπους που έχουμε 
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απέναντι μας, οπότε θεωρούμε ότι έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και οδηγούμαστε σε 

γενικεύσεις, βγάζοντας συμπεράσματα που κατά βάση θα είναι λανθασμένα. 

 Σύμφωνα με τον Perkins (1997), ως στερεότυπο ορίστηκε η ομάδα πεποιθήσεων που 

αντικατοπτρίζουν μία κατώτερου επιπέδου κρίση, αρκετά επιφανειακή, καταλήγοντας πως τα 

στερεότυπα είναι κατά κύριο λόγο αξιολογητικά.  Τα στερεότυπα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν 

απαραίτητα αρνητικοί συνειρμοί, αλλά κυρίως υπεραπλουστευμένες αντιλήψεις και προσδοκίες που 

υποαξιολογούν και περιορίζουν τις πιθανές ευκαιρίες των θεμάτων που προκύπτουν σε 

συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες (Eisend, 2010). 

 Τα στερεότυπα μπορούν να αφορούν διάφορες κοινωνικές ομάδες και κατηγορίες ανθρώπων. 

Είναι πιθανό να είναι ολόκληροι λαοί (π.χ. οι Ελβετοί είναι τυπικοί και εργατικοί), μπορεί να είναι 

κατηγορίες ανθρώπων με βάση το φύλο (π.χ. οι γυναίκες πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά ή οι άντρες 

μόνο είναι κατάλληλοι για διευθυντικές θέσεις), μπορεί να είναι κατηγορίες ανθρώπων που 

διαχωρίζονται με βάση τη φυλή, την κοινωνική τάξη, τη σεξουαλικότητα, το βάρος, το στυλ, το 

χρώμα ή το τρόπο ζωής. Τα στερεότυπα δεν αποτελούν αποτέλεσμα κριτικής σκέψης και ανάλυσης, 

παρά μονάχα στείρα άποψη που συνεχίζει με το πέρασμα του χρόνου και ενεργοποιείται με τρόπο 

αυτόματο και μηχανικό παρεμποδίζοντας έτσι τη προσωπική κρίση του καθενός. Καθορίζουν έτσι 

αποφασιστικά τη ζωή μας και τη συμπεριφορά μας απέναντι σε ανθρώπους και καταστάσεις. 

 Το φύλο αποτελεί ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων το οποίο ενεργοποιεί 

αυτόματες διαδικασίες όσον αφορά τη συμπεριφορά, τις απόψεις αλλά και την κοινωνική θέση και 

προκατάληψη που ακολουθούν τον κάθε άνθρωπο στο πέρασμα της ζωής.  

 Σύμφωνα με τους Kite και Deaux (1987), το σύστημα πεποιθήσεων για το φύλο, ορίζεται ως 

το σύνολο των απόψεων και των πεποιθήσεων που αφορούν τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά 

του άνδρα και της γυναίκας αλλά και των ιδιοτήτων της αρρενωπότητας και της θηλυκότητας. Το 

σύστημα αυτό λοιπόν αποτελείται από : 

1. στάσεις για τους κοινωνικούς ρόλους που έχουν οι άνδρες και οι γυναίκες 

2. αντιλήψεις για αυτούς που παρεκκλίνουν από τα παραδοσιακά πρότυπα συμπεριφοράς των 

ανδρών και των γυναικών,  περιλαμβάνοντας τους άνδρες και τις γυναίκες ομοφυλόφιλους 

3. στερεότυπα για τα χαρακτηριστικά των γυναικών και των ανδρών, ορίζοντας έτσι τον άντρα 

και τη γυναίκα που αντιπροσωπεύει όλους τους υπόλοιπους και  

4. αντιλήψεις που έχουν οι ίδιοι οι άντρες και οι γυναίκες για την ταυτότητα του φύλου τους. 

 Πιο συγκεκριμένα, ως έμφυλα στερεότυπα ορίζονται οι πεποιθήσεις πως υπάρχουν ορισμένα 

χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις γυναίκες από τους άνδρες (Ashmore και Del Boca, 1981). 

Σύμφωνα με τους Deaux και Lewis (1984), τα έμφυλα στερεότυπα έχουν τέσσερα διαφορετικά και 

ανεξάρτητα μεταξύ τους χαρακτηριστικά: φυσικά χαρακτηριστικά (π.χ. μήκος μαλλιών, 
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χαρακτηριστικά σώματος), περιγραφικά χαρακτηριστικά (π.χ. αυτοδιάθεση, ανησυχία για τους 

άλλους), συμπεριφορές ρόλου (π.χ. ηγέτης, φροντίδα παιδιών) και επαγγελματική κατάσταση (π.χ. 

οδηγός φορτηγού, νοικοκυρά). Μέσω αυτών των αναπόσπαστων χαρακτηριστικών ορίζεται 

κοινωνικά η αρσενική και η θηλυκή εικόνα η οποία σχετίζεται άμεσα με τη συμπεριφορά και τις 

απόψεις των ανδρών και των γυναικών, μια περιγραφή ουσιαστικά σχετικά με το τρόπο που 

αναμένεται να συμπεριφέρονται. Κάθε συστατικό των στερεοτύπων αυτών που σχετίζονται με το 

φύλο, μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις ιδιαίτερα για τις γυναίκες, όπως είναι η δυσαρέσκεια για 

το σώμα της, η μειωμένη αυτοπεποίθηση και ο περιορισμός των επαγγελματικών ευκαιριών. 

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ρόλος της γυναίκας ως μητέρας που ευθύνεται σε μεγάλο 

βαθμό για τα πρότυπα και τα στερεότυπα που έχουν κυριαρχήσει σε πολλές κοινωνίες. Έτσι οι 

Williams και Best (1990), καταλήγουν πως τα αγόρια από μικρή ηλικία παροτρύνονται να έχουν έναν 

πρωταρχικό και δυναμικό ρόλο, ως παραδοσιακοί σύζυγοι και πατέρες ενώ παράλληλα οφείλουν να 

στηρίξουν οικονομικά το σπίτι και την οικογένεια τους, ενώ τα κορίτσια αναλαμβάνουν ένα ρόλο πιο 

παθητικό από τη μία, πιο εκφραστικό από την άλλη, ώστε να δείχνουν υπομονή, στοργή και στήριξη 

στις ανάγκες των υπολοίπων στην οικογένεια. Επίσης ως άντρες οφείλουν να είναι ανεξάρτητοι, 

επιθετικοί, επινοητικοί, υπέρμετρα σίγουροι για τον εαυτό τους και ελάχιστα εκδηλωτικοί. Αντίθετα, 

τα κορίτσια ως γυναίκες προβάλλονται συνήθως ως στοργικές, εξαρτημένες, υπέρμετρα φιλάρεσκες, 

θρησκόληπτες, εκδηλωτικές και όντα που διακατέχονται εύκολα από το φόβο.  Τα στερεότυπα αυτά 

έχουν ως αποτέλεσμα να πιέζονται εξίσου και τα δύο φύλα, με τα αγόρια που προετοιμάζονται να 

έχουν έναν διεκδικητικό, ανεξάρτητο και ανταγωνιστικό ρόλο και τα κορίτσια να έχουν ένα παθητικό, 

συμπονετικό ρόλο στο σπίτι και παράλληλα να πληρούν κοινωνικά αποδεκτά δεδομένα όσον αφορά 

την εξωτερική τους εμφάνιση. 

 Οι Johnson και Eagly (1989), σημειώνουν πως τα έμφυλα στερεότυπα στηρίζονται στις 

κοινωνικές αντιλήψεις ότι οι άνδρες είναι καταλληλότεροι στο να αναλαμβάνουν ευθύνες από τις 

γυναίκες, έχουν μεγαλύτερη μυική δύναμη και αναλαμβάνουν ρόλους ηγεσίας, ενώ οι γυναίκες 

περιορίζονται σε βοηθητικούς ρόλους με βασικό αυτόν της ανατροφής των παιδιών και της φροντίδας 

τους σπιτιού.  

 Οι διαφορές που προκύπτουν στη ζωή των δύο φύλων λόγω των κοινωνικών στερεοτυπικών 

αντιλήψεων, κυρίως όμως οι διακρίσεις και οι ανισότητες εις βάρος των γυναικών, σπάνια οφείλονται 

στις βιολογικές  διαφορές των φύλων. Παρόλα αυτά, διαιωνίζεται το κοινωνικοπολιτισμικό αυτό 

φαινόμενο επηρεάζοντας έτσι την κοινωνικοποίηση των ατόμων και τον τρόπο ζωής τους, 

καθιστώντας τις περισσότερες φορές προβληματική την επικοινωνία τους. 

 Είναι καθοριστικός ο ρόλος της κοινωνίας (και όχι της φύσης ή της βιολογίας) όσον αφορά 

τις “δεδομένες” πια διαφορές ανάμεσα στα φύλα. Μολονότι η άποψη για τον κοινωνικό καθορισμό 
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των διαφορών αυτών ανήκει πλέον στο παρελθόν, η απήχησή τους στο σύνολο της κοινωνικής 

πρακτικής ανήκει και στις μέρες μας. Κατά συνέπεια, όχι μόνο αποσιωπώνται οι διαδικασίες 

κοινωνικής δόμησης της ταυτότητας των δύο φύλων, αλλά αντίθετα αποδίδονται ρόλοι και μάλιστα 

άνισοι στα ήδη “κοινωνικά διαφοροποιημένα” φύλα.   
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Κεφάλαιο 3: Βιβλιογραφική επισκόπηση 

3.1 Γυναικεία και αντρικά στερεότυπα στη διαφήμιση 

 

 Οι ρόλοι των δύο φύλων αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο, ανεξαρτήτως φυλής, “τάξης” και 

κουλτούρας. Οι άντρες θεωρούνται περισσότερο ασύδοτοι και ανεξάρτητοι αλλά λιγότερο 

καλλιεργημένοι από τις γυναίκες. Παρ’ όλη την μεγάλη ποικιλία στους στερεοτυπικούς ρόλους των 

φύλων, υπάρχουν μοντέλα συμπεριφοράς και στάσεις που φαίνονται να είναι ίδιες σε πιο 

παραδοσιακές αλλά και σε μοντέρνες κοινωνίες. Έχει διαπιστωθεί πως οι πολιτιστικές αξίες πάντα 

έχουν αντίκτυπο στις κοινωνικές τάσεις και πολύ πιθανόν να “εκπαιδεύουν” τους ανθρώπους όσον 

αφορά τους ρόλους των φύλων (Chou, 1991). 

 Μεγάλη πληθώρα ερευνών έχουν γίνει στο παρελθόν όσον αφορά το περιεχόμενο έμφυλων 

στερεοτύπων στη διαφήμιση. Έχουμε λοιπόν αρκετές πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριμένο 

θέμα, ενώ παρατηρείται να μεταβάλλονται ελάχιστα τα αποτελέσματα όλων των σχετικών ερευνών 

με το πέρασμα των χρόνων (Macklin and Kolbe, 1984). Σε μία γενικότερη εικόνα των 

αποτελεσμάτων, το περιεχόμενο τηλεοπτικών αλλά και έντυπων διαφημίσεων, παρουσιάζει τις 

γυναίκες ως όντα παθητικά, με την τάση υποχώρησης και χαμηλά επίπεδα εξυπνάδας, σε αντίθεση 

με τους άντρες που παρουσιάζονται ως δημιουργικοί, δυναμικοί, αυτόνομοι και πολυπράγμωνες 

(Bretl and Cantor, 1988 ; Kolbe and Albanese, 1996).  

 Σύμφωνα με τον Goffman (1976), λεπτές πτυχές της αυτοπροβολής και της αυτοπαρουσίασης 

όπως είναι η γλώσσα του σώματος, η στάση και οι εκφράσεις του προσώπου, αποτελούν ενδείξεις 

των έμφυλων στερεοτύπων. Παρόλο που έχουν περάσει χρόνια από την δική του έρευνα, τα 

αποτελέσματα αυτής είναι αρκετά επίκαιρα. Η ανάλυση του όσον αφορά την έντυπη διαφήμιση 

καταλήγει πως οι γυναίκες παρουσιάζονται ως ντροπαλές, ονειροπόλες, ανήμπορες, ευγενικές και με 

την τάση να θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται. Ενώ η γλώσσα του σώματος των ανδρών έδειχνε 

δύναμη, έλεγχο και υπεροχή, των γυναικών τόνιζε την υποταγή, την ικεσία και την αδυναμία.  Ο 

Goffman υποστήριξε πως ο τρόπος που παρουσιάζονται τα δύο φύλα είναι αντιπροσωπευτικός των 

κοινωνικών αντιλήψεων περί της ιδανικής συμπεριφοράς και των σχέσεων των δύο φύλων. Με την 

πάροδο του χρόνου, έγιναν σημαντικές προσπάθειες με σκοπό να παρατηρηθεί αλλαγή στην 

απεικόνιση των δύο φύλων στις διαφημίσεις, παρόλα αυτά υπερίσχυσαν οι παραδοσιακές μέχρι τότε 

“μορφές” των δύο φύλων συγκριτικά με άλλες λιγότερο παραδοσιακές όπου τα δύο φύλα ήταν 

ισότιμα (Klassen, Jasper, and Schwartz 1993). 
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 Ερευνητές διαπίστωσαν πως οι γυναίκες και οι άντρες αντιδρούν διαφορετικά στις 

διαφημίσεις. Θεωρείται γενικά ασφαλέστερο να προβάλλονται τα “ουδέτερα” προϊόντα σε άντρες, 

καθώς οι γυναίκες μπορεί να χρησιμοποιήσουν προϊόντα που απευθύνονται σε άντρες ενώ το 

αντίθετο είναι λιγότερο πιθανό (Barthel, 1988). Λίγο αργότερα οι Bellizzi and Milner (1991), 

απέδειξαν πως οι γυναίκες αντιδρούν θετικά και σε διαφημίσεις με προϊόντα που απευθύνονται σε 

άντρες, σε αντίθεση με τους ίδιους που φάνηκε να μην έχουν καμία θετική αντίδραση σε διαφημίσεις 

με προϊόντα που απευθύνονται σε γυναίκες. Οι απόψεις αυτές βέβαια, πως οι γυναίκες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν αντρικά προϊόντα, ενώ οι άντρες όχι γυναικεία, έχουν τη βάση τους στη 

προσχολική ηλικία. 

 Σε έρευνα των Allan και Coltrane (1996), όπου γίνεται μία ιστορική αναδρομή στο πως 

προβάλλονται οι ρόλοι των δύο φύλων σε τηλεοπτικές διαφημίσεις του 1950 και του 1980, 

καταλήγουν πως οι άνδρες εμφανίζονται ως κυρίαρχοι και ενεργοί ενώ οι γυναίκες εξαρτημένες και 

παθητικές. Τα voice-over με ανδρική φωνή είναι σαφώς συχνότερα συγκριτικά με της γυναικείας 

φωνής και οι ανδρικοί χαρακτήρες υπερτερούν των γυναικείων. Οι άνδρες στις διαφημίσεις 

εμφανίζονται σε εργασίες εκτός σπιτιού ενώ όταν εμφανίζονται στο σπίτι είναι συχνά αποδέκτες της 

φροντίδας των γυναικών. Επίσης οι άνδρες όταν στις διαφημίσεις χρησιμοποιούν τα προϊόντα, 

φαίνονται να είναι γνώστες σε αντίθεση με τις γυναίκες που φαίνονται συχνά να ακολουθούν 

συμβουλές των ανδρών και παρουσιάζονται μόνο ως σύζυγοι ή μητέρες. Οι γυναίκες τείνουν να 

εμφανίζονται απορροφημένες με την φυσική τους ομορφιά και την ελκυστικότητά τους και πάντα 

εμφανίζονται σε μικρότερη ηλικία απ’ ότι οι άνδρες που συνοδεύουν. Τέλος, όσον αφορά την εργασία, 

όταν οι γυναίκες εμφανίζονται στον εργασιακό χώρο, είναι πάντα υφιστάμενες ανδρών και έχουν 

συγκεκριμένες εργασίες που χαρακτηρίζονται “γυναικείες”.  

 Αν και αυτά τα στερεότυπα έχουν επιμείνει, οι ερευνητές που αναλύουν τις διαφημίσεις από 

τα τέλη της δεκαετίας του 1980 δείχνουν ότι έχει υπάρξει σαφής βελτίωση στην παρουσίαση των 

γυναικών. Επόμενες έρευνες δείχνουν γυναικείους χαρακτήρες να προβάλλονται συχνότερα σε 

διαφημίσεις, σε επαγγέλματα υψηλής θέσης και σε διαφορετικούς επαγγελματικούς ρόλους απ’ ότι 

παλαιότερα. Χαρακτηριστικό βέβαια είναι το γεγονός πως ο ρόλος των αδρών στις διαφημίσεις για 

αλκοολούχα ποτά και αγορίστικα παιχνίδια, ελάχιστα έχει αλλάξει, αν και φαίνονται πιο συχνά να 

ασχολούνται με το σπίτι και παρουσιάζονται ως γονείς (Signorielli, 1989).  

 Μία μεγάλη πληθώρα ερευνών έχει ασχοληθεί με τις παραστάσεις του γυναικείου σώματος 

στην διαφήμιση, ερευνώντας τις αρνητικές κυρίως επιπτώσεις που έχουν αυτές στην ψυχολογία, την 

αυτοπεποίθηση και τα συναισθήματα τους, καθώς και την προβολή των στερεοτύπων που έχουν να 

κάνουν με αυτές τις απεικονίσεις. Ελάχιστη έρευνα όμως έχει γίνει για το πως απεικονίζονται στις 

διαφημίσεις ο ανδρικός σωματότυπος. Μέχρι και τη δεκαετία του 1980, τα ανδρικά σώματα 
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παρουσιάζονταν με ένα εξίσου εξιδανικευμένο σώμα, όπως αυτό των γυναικών και με το πέρασμα 

του χρόνου φαινόταν να παρουσιάζονται και αυτά ως σύμβολα του σεξ. Οι Pope et al (2000), 

πραγματοποίησαν μελέτη για την εμμονή του ανδρικού σώματος και διαπίστωσε πως οι διαφημίσεις 

για αντρικά κυρίως προϊόντα, από αυτοκίνητα μέχρι εσώρουχα, παρουσιάζουν τους άντρες με 

ιδιαίτερα γυμνασμένο σώμα που σπάνια θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα φυσικό χωρίς τη χρήση 

ουσιών. Υποστηρίζει πως τις τελευταίες δύο δεκαετίες υπήρξε τεράστια προβολή του αντρικού 

σώματος από αντρικά περιοδικά, ενώ ο παραδοσιακός ρόλος του άντρα έχει διαβρωθεί με τις 

γυναίκες να αποκτούν μεγαλύτερη ισότητα στη κοινωνία, Σημειώνει πως με τη προώθηση αυτού του 

αντρικού σώματος, την νέα αυτή εμμονή, το “Σύνδρομο του Άδωνη” όπως το αναφέρουν οι 

συγγραφείς, πλήττει αγόρια και άντρες όλων των ηλικιών και από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Οι 

άνδρες ασχολούνται όλο και περισσότερο με την εικόνα του σώματος τους μιας και εξακολουθεί να 

θεωρείται το σύμβολο του ανδρισμού τους, ενώ στις πιο σοβαρές του μορφές, το σύνδρομο αυτό 

μπορεί να αποτελέσει απειλή για την υγεία, που είναι τόσο ύπουλη ίσως και θανατηφόρα, όσο οι 

διατροφικές διαταραχές για τα κορίτσια και τις γυναίκες.  

 Υπήρξαν στο πέρασμα του χρόνου αρκετές έρευνες που ασχολήθηκαν με τα έμφυλα 

στερεότυπα στη διαφήμιση σε συνδυασμό με τις φυλετικές ανισότητες. Ενδιαφέρουσα μελέτη είναι 

αυτή των Coltrane και Messineo (2000), η οποία προσπάθησε να καλύψει ένα κενό στην έρευνα που 

αφορούσε το πώς η διαφήμιση μπορούν και “κατασκευάζουν” ταυτόχρονα στερεότυπα φύλου και 

φυλής, βασιζόμενοι στην παγιωμένη άποψη πως η δημοφιλής καταναλωτική κουλτούρα παράγει 

αλλά αποτελεί και προϊόν της κοινωνικής ανισότητας. Στη συγκεκριμένη έρευνα έγινε ανάλυση 

περιεχομένου 1699 τηλεοπτικών διαφημίσεων που προβάλλονταν σε προγράμματα με υψηλές 

ακροαματικότητες με συγκεκριμένο ενήλικο κοινό από το 1992 έως το 1994. Αποδείχθηκε πως οι 

χαρακτήρες στις διαφημίσεις που ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή είναι ή λευκοί ή άνδρες. Οι 

υλικογραφικές αναλύσεις παλινδρόμησης που έγιναν, έδειξαν πως οι αναπαραστάσεις ρομαντικού 

περιεχομένου αλλά και οικιακού προσανατολισμού διαφέρουν ανάλογα με τη φυλή αλλά και το φύλο, 

με τις γυναίκες λευκές ή όχι να εμφανίζονται δυσανάλογα με τους άνδρες σε τέτοιες εικόνες. Σε 

γενικές γραμμές οι διαφημίσεις της εποχής εκείνης φαίνεται να παρουσιάζουν τους λευκούς άνδρες 

ως τους πιο ισχυρούς, τις λευκές γυναίκες ως αντικείμενα πόθου, τους αφροαμερικανούς άνδρες ως 

επιθετικούς και τις αφροαμερικάνες γυναίκες ως ασήμαντες. Οι μελετητές σημείωσαν πως οι 

εμπορικές αυτές εικόνες συνέβαλλαν στη διαιώνιση της προκατάληψης απέναντι στους 

αφροαμερικανούς και είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνικές ανισότητες. 

 Το πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι μία στερεοτυπική διαφήμιση, εξαρτάται φυσικά και 

από το ίδιο το άτομο και τον προσανατολισμό φύλου που έχει, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε ενήλικες. 

Αυτό ακριβώς μελέτησαν οι Morrison και Shaffer (2003), σε ένα πείραμα με δύο στάδια. Στο πρώτο 
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μέρος του πειράματος, άνδρες και γυναίκες με ποικίλους προσανατολισμούς φύλου, αξιολόγησαν 

διαφημίσεις που χρησιμοποιούνται και από τα δύο φύλα, αν και διαφημίζονται ακολουθώντας 

στερεοτυπικά μονοπάτια. Σύμφωνα με το πρότυπο αντιστοιχίας φύλου του καθενός με την 

αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, οι παραδοσιακοί συμμετέχοντες (άκρως “αρσενικοί” άνδρες 

και “θηλυκές” γυναίκες) ανταποκρίθηκαν ευνοϊκότερα στις διαφημίσεις με παραδοσιακό 

στερεοτυπικό χαρακτήρα, ενώ αντίθετα οι υπόλοιποι συμμετέχοντες που δεν ακολουθούν τόσο τα 

έμφυλα παραδοσιακά πρότυπα (πιο θηλυπρεπείς άνδρες ή γυναίκες που δεν είναι τόσο θηλυκές), 

ανταποκρίθηκαν ευνοϊκότερα στις μη παραδοσιακές διαφημίσεις. Στο δεύτερο μέρος του πειράματος 

μεγάλη σημασία είχε το γεγονός πως φάνηκε ότι όταν οι πιο παραδοσιακοί συμμετέχοντες 

ενθαρρύνθηκαν να αυτοπροσδιοριστούν, ήταν πιο δεκτικοί στις μη παραδοσιακές διαφημίσεις απ’ 

ότι ήταν ακόμα και οι μη παραδοσιακοί συμμετέχοντες. 

 Υπήρξαν έρευνες που ασχολήθηκαν μεμονωμένα κι αναλυτικά μόνο με το ένα φύλο και το 

πως αυτό προωθείται από τις διαφημίσεις στερεοτυπικά. Μία από αυτές ήταν των Gentry και 

Haririson (2010), σκοπός της οποίας ήταν να διερευνήσει τις απεικονίσεις του ανδρικού ρόλου, αλλά 

και του πατέρα, στις διαφημίσεις. Σημειώνει πως στη Αμερική, όπου έγινε και η έρευνα, ο ρόλος του 

άνδρα παρουσιάζεται παραδοσιακά στερεοτυπικά από τις διαφημίσεις, σε αντίθεση με το γεγονός 

πως κοινωνικά οι ισορροπίες έχουν αλλάξει. Έγινε παράλληλα ανάλυση περιεχομένου σε τρεις 

ομάδες διαφημίσεων, αυτές που απευθύνονται σε άντρες, σε γυναίκες και σε παιδιά. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως οι απεικονίσεις των ρόλων των φύλων δεν έχουν γίνει πιο ουδέτερες. Ενώ 

οι γυναίκες εμφανίζονται σε λιγότερο στερεοτυπικούς ρόλους, οι ανδρικές απεικονίσεις 

εξακολουθούν να αντικατοπτρίζουν μια πολύ παραδοσιακή ανδρική προοπτική. Η έρευνα 

συμπεραίνει πως οι ανδρικές απεικονίσεις στις διαφημίσεις, πιέζουν όλο και περισσότερο τους άντρες 

να ανταποκριθούν στους ρόλους που οι διαφημίσεις προστάζουν ενώ η κοινωνία εξελίσσεται και 

προωθεί έναν λιγότερο στερεοτυπικό ρόλο. 

 Αν και το ενδιαφέρον για την απεικόνιση των ρόλων των φύλων είναι μεγάλο σε βάθος χρόνου, 

ο βαθμός των στερεοτύπων στη διαφήμιση σε συνδυασμό με τις μεταβαλλόμενες εξελίξεις στην 

κοινωνία όσον αφορά τη σχέση των φύλων, δεν είχε ερευνηθεί λεπτομερώς, μέχρι την έρευνα του 

Eisend (2010). Η μελέτη αυτή περιείχε ουσιαστικά μία μετα-ανάλυση της έρευνας σχετικά με τους 

ρόλους των φύλων στη τηλεόραση και τη ραδιοφωνική διαφήμιση, με βάση 64 πρωτογενείς μελέτες. 

Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν πως τα έμφυλα στερεότυπα είναι διαδεδομένα στη διαφήμιση κάθε 

μορφής. Πιο έντονα στερεοτυπικά μηνύματα παρουσιάζονται σε ότι αφορά την επαγγελματική 

κατάσταση του φύλου γεγονός που οδηγεί στο να είναι λιγότερο πιθανή η ισότητα των φύλων στη 

διαφήμιση. Οι στερεοτυπικές τάσεις όλο και μειώνονται με τη πάροδο του χρόνου αν και η μείωση 

αυτή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις εξελίξεις στις χώρες με υψηλό το αίσθημα του ανδρισμού 
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στην κουλτούρα τους. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ανάλυσης σε συνδυασμό με ένα μοντέλο 

ταυτόχρονης εξίσωσης, δείχνουν πως τα στερεότυπα στη διαφήμιση εξαρτώνται άμεσα από τις 

κοινωνικές αλλαγές και εξελίξεις που σχετίζονται με το φύλο, και όχι το αντίστροφο. Τα 

αποτελέσματα αυτά παρείχαν για πρώτη φορά την επιβεβαίωση της μονόδρομης συσχέτισης των 

κοινωνικών εξελίξεων και της διαφήμισης και αποτέλεσαν κομβική μελέτη για τους επαγγελματίες 

μάρκετινγκ και την χάραξη της πολιτικής τους.  

 Από τις πιο πρόσφατες έρευνες για τα έμφυλα στερεότυπα στις διαφημίσεις είναι αυτή των 

Grau και Zotos (2016). Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να αναδείξει το ιστορικό πλαίσιο 

των στερεοτύπων φύλου που προβάλλονται στις διαφημίσεις και να εξετάζει πως αυτό το πλαίσιο 

αλλάζει με τα χρόνια. Σημειώνει πως η αλλαγή στη δομή των ρόλων των φύλων στην οικογένεια 

αλλά και στο εργατικό δυναμικό έχει φέρει σημαντική διακύμανση τόσο στους ρόλους των ανδρών 

όσο και στων γυναικών και στη συνέχεια στο πως αυτή η σχέση αντικατοπτρίζεται στη διαφήμιση. 

Παρατηρείται ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στον πολιτισμό της εξέλιξης των φύλων με τα χρόνια, 

τα οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα απεικονίζονταν στη διαφήμιση μόνο σε πιο παραδοσιακούς 

ρόλους. Οι γυναίκες παρουσιάζονταν με υποτίμηση στις δυνατότητες τους ενώ ταυτόχρονα τα 

κοινωνικά δεδομένα άλλαζαν. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει για την έρευνα, ο μεταβαλλόμενος 

ρόλος των ανδρών, όπου παρουσιάζονται στη διαφήμιση σε πιο “ήπιους” ρόλους, ισότιμους με 

αυτούς των γυναικών, ενώ παράλληλα προβάλλονται να αλληλεπιδρούν με τα παιδιά τους. Στο τέλος 

της η έρευνα, προσπαθεί να περιγράψει την μελλοντική κατεύθυνση των διαφημίσεων που 

προβάλουν έμφυλα στερεότυπα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε τρία σημεία. Το πρώτο είναι αυτό 

που ορίζει πως πρέπει να δοθεί ανάλογη προσοχή στις διαδικτυακές διαφημίσεις, το δεύτερο να γίνει 

εκτενής έρευνα και σχετικό μάρκετινγκ για το κοινό της LGBT κοινότητας και τρίτον συμπεραίνει 

πως η διαφήμιση πλέον επικεντρώνεται στις “ενδυναμωμένες” γυναίκες με αρκετά φεμινιστικό 

χαρακτήρα. 

 

3.2 Έμφυλα στερεότυπα στα παιδιά 

 

 Η παιδική ηλικία είναι μια ιδιαίτερα σημαντική και ευαίσθητη περίοδος σχετικά με την 

ανάπτυξη της της ταυτότητας του φύλου και η λογική από την κοινωνική γνωστική θεωρία δείχνει 

πως η επανειλημμένη παρατήρηση έμφυλων στερεοτύπων μπορεί να έχει διαρκή και καθοριστική 

ακόμα επίδραση στην κοσμοθεωρία  των παιδιών. Από μικρή ηλικία τα παιδιά σχηματίζουν μέσω της 

κοινωνικοποίησης , στάσεις, αντιλήψεις και προκαταλήψεις για τα δύο φύλα, τους ρόλους και τις 

σχέσεις τους. Η άποψη και οι ιδέες των παιδιών για τη σεξουαλικότητα, γίνονται σαφείς από την 
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ηλικία των δύο ετών. Αν και σε αυτή την ηλικία δεν έχουν διαμορφώσει μία συνεπή άποψη του δικού 

τους φύλου, μπορούν να διακρίνουν το θηλυκό και το αρσενικό και να κάνουν το διαχωρισμό 

ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες αλλά και τις συμπεριφορές τους, πλάθοντας έτσι τα στερεότυπα 

σχετικά με τη σεξουαλικότητα. Στην ηλικία τριών με τεσσάρων ετών, μπορούν να καθορίσουν το 

φύλο τους σωστά και αναγνωρίζουν πως είναι ένα χαρακτηριστικό μόνιμο άσχετα αν αλλάξεις μαλλιά 

ή στυλ ντυσίματος (Trautner, 1992). 

 Το οικογενειακό περιβάλλον είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες στη διαμόρφωση της 

άποψης των παιδιών περί των ρόλων των φύλων αλλά και της δικής τους ταυτότητας φύλου. Οι 

γονείς λοιπόν καθορίζουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό την αντίληψη των παιδιών για τα έμφυλα 

στερεότυπα, ειδικά πριν αυτά αρχίσουν να πηγαίνουν σχολείο. Οι διακρίσεις λόγω φύλου που 

γίνονται στην οικογένεια, δείχνουν ουσιαστικά τη στάση των γονέων που σχετίζονται με το φύλο και 

τις περισσότερες φορές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις προκαταλήψεις που υπάρχουν στην 

κοινωνία. Οι προκαταλήψεις αυτές φαίνονται από την αρχή της ανακοίνωσης του φύλου του μωρού 

που περιμένει ένα ζευγάρι, όπου διαλέγει ανάλογα χρώματα δωματίου και ρούχων για το μωρό (ροζ 

για τα κορίτσια και μπλε για τα αγόρια). Φαίνονται ακόμα και στη συμπεριφορά των γονέων απέναντι 

στα παιδιά, στα κοριτσάκια συμπεριφέρονται πιο γλυκά ενώ στα αγοράκια πιο άξεστα. Λόγω των 

διαφορετικών συμπεριφορών των οικογενειών προς τα αρσενικά και τα θηλυκά και την επισήμανσή 

τους ως αγόρια και κορίτσια, τα παιδιά μέσα στους πρώτους 18 μήνες της ζωής τους αρχίζουν να 

μαθαίνουν τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων από μόνα τους. Έτσι λοιπόν μεταξύ των 18 και 20 

μηνών, η βάση της σεξουαλικής τους ταυτότητας αρχίζει να διαμορφώνεται (Zmyj and Bischof-

Köhler, 2015). 

  Οι διακρίσεις λόγω φύλου, ξεκινούν από την οικογένεια, αλλά τα παιδιά διαμορφώνουν τη 

συνολική τους ταυτότητα και άποψη, επηρεασμένα από εξωτερικούς παράγοντες. Η επικοινωνία των 

παιδιών στο σχολείο με τους δασκάλους αλλά και τους φίλους τους, τους οδηγεί επίσης στο να 

αναπτύξουν προκαταλήψεις απέναντι στα φύλα. Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στη 

διαμόρφωση στερεοτύπων φύλου στα παιδιά, είναι τα μέσα ενημέρωσης. Τα ευρήματα ερευνών 

σχετικών με τη προβολή των έμφυλων στερεοτύπων στα παιδιά με οποιοδήποτε τρόπο, δείχνουν πως 

τα μέσα ενημέρωσης που απευθύνονται σε νεαρό ή παιδικό κοινό, συχνά απεικονίζουν χαρακτήρες 

σύμφωνα με στερεοτυπικούς ρόλους των φύλων. Αυτό φυσικά μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στις προσδοκίες και την εικόνα που αποκτούν οι νέοι για τους 

ρόλους των φύλων στη πραγματική ζωή. 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Drabman et al (1981) όπου εξετάστηκε ο 

άμεσος αντίκτυπος σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μιας τηλεοπτικής 

παρουσίασης στην οποία αντιστράφηκαν οι στερεοτυπικοί ρόλοι των φύλων ενός γιατρού και μίας 
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νοσοκόμας. Μετά την προβολή μιας βιντεοκασέτας όπου παρουσίαζε έναν άντρα νοσοκόμο και μια 

γυναίκα γιατρό, τα παιδιά κλήθηκαν να προσδιορίσουν φωτογραφίες αλλά και ονόματα των δύο 

πρωταγωνιστών της ταινίας που είχαν παρακολουθήσει. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και των 

πρώτων τάξεων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έδωσαν ανδρικά ονόματα και επέλεξαν φωτογραφίες 

αντρών για τη γιατρό και αντίστοιχα γυναικεία ονόματα και φωτογραφίες για τον νοσοκόμο 

αντιστρέφοντας τα φύλα από αυτό που είχαν παρακολουθήσει. Η άμεση ανάκληση τους φάνηκε 

απόλυτα επηρεασμένη από τα στερεότυπα τους παρόλο που είχαν παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη 

ταινία. Μόνο τα παιδιά της τελευταίας τάξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνώρισαν σωστά 

τα ονόματα και τις εικόνες των δύο φύλων όπως είχαν παρουσιαστεί. 

 Λίγο αργότερα, η μελέτη των Koblinsky και Sugawara (1984) εξέτασε το πόσο επηρεάζεται 

η αντίληψη που διαμορφώνουν τα παιδιά για τα έμφυλα στερεότυπα από το φύλο των εκπαιδευτικών 

και το τρόπος διδασκαλίας τους. Τριάντα δύο κορίτσια και τριάντα δύο αγόρια χωρίστηκαν ισόποσα 

σε τέσσερα διαφορετικά προγράμματα: Μη σεξιστικό πρόγραμμα με γυναίκα εκπαιδευτικό, μη 

σεξιστικό πρόγραμμα με άντρα εκπαιδευτικό, πρόγραμμα καθοδηγούμενο με στερεοτυπικό 

χαρακτήρα και γυναίκα εκπαιδευτικό και τέλος πρόγραμμα καθοδηγούμενο με στερεοτυπικό 

χαρακτήρα και άντρα εκπαιδευτικό. Οι διακρίσεις που έκαναν τα παιδιά αλλά και η αντίληψη που 

διαμορφώθηκε από τα παιδιά όσον αφορά το ρόλο των φύλων εξετάστηκαν στην αρχή και το τέλος 

ενός εξαμήνου. Η έκθεση των παιδιών στα μη σεξιστικά προγράμματα σαφώς είχαν σημαντικά πολύ 

λιγότερο επηρεάσει τα παιδιά όσον αφορά τα έμφυλα στερεότυπα συγκριτικά με τα παιδιά που 

παρακολούθησαν τα καθοδηγούμενα προγράμματα. Επίσης τα παιδιά του μη σεξιστικού 

προγράμματος με άντρα εκπαιδευτικό παρουσίασαν ελάχιστη στερεοτυπική αντίληψη και προτίμηση 

σε συγκεκριμένο φύλο συγκριτικά με τα παιδιά του αντίστοιχου προγράμματος με γυναίκα 

εκπαιδευτικό, ενώ αντίθετα τη περισσότερο στερεοτυπική άποψη για το ρόλο των φύλων 

παρουσίασαν τα παιδιά του καθοδηγούμενου προγράμματος με άνδρα εκπαιδευτικό.  

 Αν και είναι ευρέως αποδεκτή η πολυπλοκότητα του ορισμού των ρόλων των δύο φύλων, 

λίγοι ερευνητές ασχολήθηκαν με τα δύο φύλα ξεχωριστά. Λόγω των ουσιαστικών διαφορών με τους 

οποίους απεικονίζονται οι ρόλοι των ανδρών και των γυναικών στο πολιτισμό μας, τα αγόρια και τα 

κορίτσια είναι λογικό να μπορούν να μάθουν αλλά και να αντιληφθούν τους ρόλους αυτούς 

διαφορετικά. Ο ρόλος του άντρα είναι πιο σαφής και ξεκάθαρα ορισμένος από το ρόλο της γυναίκας, 

έτσι οι γνώσεις των παιδιών για τους δύο αυτούς ρόλους μπορεί να διαφέρουν. Η μελέτη των O’Brien 

et al (2000) εξέτασε κατά πόσο έχουν τα παιδιά γνώση για τους ρόλους των φύλων, αν υπάρχει σαφής 

διαχωρισμός για τα φύλα και κατά πόσο επηρεάζονται στερεοτυπικά από την οικογένεια τους. Στη 

μελέτη συμμετείχαν 120 οικογένειες εκ των οποίων το 15% ανήκαν σε εθνικές μειονότητες και το 

17% ήταν μονογονικές. Το 25% το γονέων είχαν μόνο την βασική εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα 
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έδειξαν πως τα αγόρια τριών ετών δεν ήταν σε θέση να ξεχωρίσουν τα φύλα ούτε και τους ρόλους 

τους, ενώ τα κορίτσια μπορούσαν να κάνουν το διαχωρισμό. Τα αγόρια γνώριζαν περισσότερα για τα 

αντρικά πρότυπα απ’ ότι για τα γυναικεία, ενώ τα κορίτσια γνώριζαν περισσότερα για τα γυναικεία 

στερεότυπα και ήταν στο ίδιο επίπεδο με τα αγόρια όσον αφορά τα αντρικά στερεότυπα. Τα αγόρια 

και τα κορίτσια φάνηκαν να μπορούν το ίδιο εύκολα να ξεχωρίσουν τα δύο φύλα. Τέλος η 

συγκεκριμένη έρευνα καταλήγει πως η ανατροφή των παιδιών καθώς και το επάγγελμα της μητέρας, 

ελάχιστα επηρεάζουν την αντίληψη των παιδιών για τους ρόλους των φύλων μέχρι την ηλικία των 

τριών ετών. 

 Είναι αυτονόητο το γεγονός πως η αντίληψη που έχουν τα παιδιά για τα έμφυλα στερεότυπα 

επηρεάζει τον τρόπο που παίζουν αλλά και τα παιχνίδια που επιλέγουν. Οι Green V. et al (2004) 

κάνανε ένα πείραμα για να μπορέσουν να διαπιστώσουν αν υπάρχει μεταβλητότητα στη συμπεριφορά 

των παιδιών στο τρόπο που παίζουν, αν καθοδηγηθούν όσον αφορά το ρόλο των φύλων. 

Παρατηρήθηκαν λεπτομερώς 8 παιδιά προσχολικής ηλικίας για ένα διάστημα τεσσάρων μηνών. Η 

μεταβλητότητα στη συμπεριφορά τους αξιολογήθηκε εξετάζοντας τις μεταβολές στο ποσοστό 

χρήσης του “κοριτσίστικου” και του “αγορίστικου” παιχνιδιού από το κάθε παιδί σε διαδοχικές 

ημέρες κατά τις οποίες τους διαβάζονταν ουδέτερα ως προς το φύλο παραμύθια και περνώντας τους 

μη στερεοτυπικές απόψεις. Τα αποτελέσματα δείχνουν μετά το πέρας των τεσσάρων μηνών, μεγάλη 

μεταβλητότητα στη συμπεριφορά και τη προτίμηση των κοριτσιών στα παιχνίδια που επέλεγαν ενώ 

τα αγόρια συνέχισαν να παίζουν με τα ίδια παιχνίδια που προτιμούσαν και στην αρχή του πειράματος, 

άσχετα από την επί τούτου έκθεση τους μη στερεοτυπικά πρότυπα και ιστορίες. 

 Αναλυτική έρευνα για τα παιχνίδια που προτιμούν τα παιδιά, έγινε από τους Blakemore και  

Centers (2005), η οποία χωρίστηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο μέρος, 292 παιδιά προσχολικής ηλικίας 

αξιολόγησαν 126 παιχνίδια ως προς το αν είναι κατάλληλα για αγόρια, για κορίτσια ή για τα δύο 

φύλα. Από τις αξιολογήσεις αυτές, δημιουργήθηκαν πέντε κατηγορίες παιχνιδιών: έντονα αρσενικά, 

μέτρια αρσενικά, ουδέτερα, μέτρια θηλυκά και έντονα θηλυκά. Χρησιμοποιώντας αυτές τις 

κατηγορίες, κατασκευάστηκαν τέσσερα παιχνίδια τα οποία αποτελούνταν από 15 διαφορετικά 

παιχνίδια, τρία από κάθε κατηγορία. Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας, 706 παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, αξιολόγησαν μεμονωμένα τα παιχνίδια που είχαν κατασκευαστεί στο προηγούμενο στάδιο. 

Διαπιστώθηκε πως τα παιχνίδια των κοριτσιών συνδέονταν με τη φυσική ελκυστικότητα, την 

ανατροφή και τις οικιακές δεξιότητες, ενώ των αγοριών αξιολογήθηκαν ως βίαια, ανταγωνιστικά, 

συναρπαστικά και κάπως επικίνδυνα. Τα παιχνίδια που αξιολογήθηκαν ως πιο πιθανό να είναι 

εκπαιδευτικά και να αναπτύσσουν τις σωματικές, γνωστικές, καλλιτεχνικές και άλλες δεξιότητες των 

παιδιών χαρακτηρίστηκαν ως ουδέτερα ή μέτρια αρσενικά. Η έρευνα επίσης κατέληξε στο 
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συμπέρασμα πως τα παιχνίδια με έντονο τον χαρακτηρισμό του φύλου υποστηρίζουν λιγότερο τη 

βέλτιστη ανάπτυξη των παιδιών από τα ουδέτερα ή μέτριου χαρακτηρισμού του φύλου παιχνίδια.   

 Η έρευνα των Fulcher et al (2008) προσαρμόστηκε στα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα  και 

μελέτησε των αν επηρεάζεται το πως τα παιδιά διαμορφώνουν το φύλο τους από το αν οι γονείς τους 

είναι ομόφυλοι. Στη μελέτη αυτή λοιπόν διαπιστώθηκε αν υπάρχει σύνδεση του γονικού σεξουαλικού 

προσανατολισμού και του γονικού καταμερισμού της εργασίας με την ανάπτυξη των φύλων στα 

παιδιά. Οι συμμετέχοντες ήταν 66 παιδιά από τριάντα τρεις οικογένειες με ετερόφυλους γονείς και 

τριάντα τρεις οικογένειες με ομόφυλους γονείς. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στη διαμόρφωση του 

φύλου των παιδιών συγκρίνοντας τα δύο πρότυπα οικογένειας. Ήταν περισσότερο εμφανείς οι 

διαφορές στις φιλοδοξίες που διαμόρφωσαν τα παιδιά ανάλογα με τον καταμερισμό των εργασιών 

στην κάθε οικογένεια, ενώ φάνηκε τα παιδιά να μην επηρεάζονται τόσο από το σεξουαλικό 

προσανατολισμό των γονέων τους όσο από τη συμπεριφορά του ενός προς τον άλλον γονέα. 

 Οι Cherney και Dempsey (2010), μελέτησαν το ρόλο των ουδέτερων και διφορούμενων 

παιχνιδιών στη διαμόρφωση του φύλου των παιδιών. Η ψυχολογία και η αναπτυξιακή θεωρία θα 

προέβλεπε ότι τα παιδιά αναπτύσσουν ασθενέστερα στερεότυπα παίζοντας με παιχνίδια που έχουν 

λιγότερο διακριτά χαρακτηριστικά φύλου απ’ ότι παίζοντας με παιχνίδια που συνδέονται άμεσα με 

ένα από τα δύο φύλα. Στη μελέτη συμμετείχαν 31 παιδιά από τρία έως πέντε ετών και φάνηκε αρχικά 

πως διαχωρίζουν πολύ πιο εύκολα τα παιχνίδια που έχουν διακριτά χαρακτηριστικά ίδια με το φύλο 

τους. Το χρώμα αποδείχθηκε πως είναι το χαρακτηριστικό που χρησιμοποιούν τα παιδιά για τον 

διαχωρισμό των παιχνιδιών. Επίσης φάνηκε πως με την ηλικία, η πολυπλοκότητα των παιχνιδιών που 

διαλέγουν τα κορίτσια αυξήθηκε γραμμικά, ενώ τα αγόρια προτιμούν να παραμείνουν στα ίδιο 

εύκολα παιχνίδια μεγαλώνοντας. Τέλος, η δημιουργικότητα και η ωριμότητα του παιχνιδιού δεν 

παρουσίασε σαν χαρακτηριστικό διαφορετικά αποτελέσματα στα παιχνίδια των δύο φύλων.  

 Οι Sherman και Zurbriggen (2014), συνέδεσαν το παιχνίδι των κοριτσιών με τις κούκλες 

Barbie, με τις επαγγελματικές φιλοδοξίες που δημιουργούν για τον εαυτό τους αλλά και την εικόνα 

που έχουν για τις επαγγελματικές δυνατότητες των αγοριών. Υποστήριξαν πως οι κούκλες αυτές 

προωθούν στερεότυπα που πλέον δεν ανταποκρίνονται στα κοινωνικά δεδομένα της εποχής και 

παρουσιάζουν τη γυναίκα σαν πιο αδύναμη από τον άντρα. Το δείγμα της έρευνας ήταν τριάντα επτά 

κορίτσια ηλικίας τεσσάρων έως επτά ετών και μετά από επιλογή δέκα επαγγελμάτων ερωτήθηκαν 

ποια από αυτά θα μπορούσαν οι ίδιες να κάνουν και πόσα θα μπορούσαν να κάνουν τα αγόρια. Κατά 

μέσο όρο, τα κορίτσια θεωρούσαν πως τα αγόρια μπορούσαν να ασχοληθούν με περισσότερα 

επαγγέλματα από τα δέκα, συγκριτικά με τις ίδιες, ειδικότερα όσον αφορά επαγγέλματα που 

θεωρούνται ανδροκρατούμενα. Επιπλέον, ο απόψεις που είχαν τα κορίτσια για τη σταδιοδρομία τους 
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σε σύγκριση με αυτή των αγοριών ήταν πως είχαν σημαντικά λιγότερες επιλογές  και επαγγέλματα 

μικρότερης σημασίας και δυσκολίας. 

 Αρκετά διαφορετική και ενδιαφέρουσα ήταν οι έρευνα των Halpern και Perry-Jenkins (2016) 

στην οποία χρησιμοποιήθηκαν ως δείγμα 109 ζευγάρια με παιδί έξι ετών, στα οποία και οι δύο γονείς 

ήταν εργαζόμενοι και ανήκαν στη μεσαία τάξη. Τα κριτήρια ήταν αρκετά αυστηρά έτσι ώστε να 

υπάρχει ομοιομορφία δείγματος και συνοχή αποτελεσμάτων. Οι ερευνητικές ερωτήσεις εξέτασαν 

πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι έμφυλες αντιλήψεις των γονέων αλλά και η μεταξύ τους 

στερεοτυπική συμπεριφορά (εάν υπήρχε), στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη της ταυτότητας του 

φύλου του παιδιού. Αρχικά οι μελετητές υπέθεσαν πως η συμπεριφορά των γονέων θα είναι 

σημαντικότερος παράγοντας από τις αντιλήψεις των ίδιων για τη στάση των παιδιών τους απέναντι 

στα δύο φύλα. Οι γονείς απάντησαν σε ερωτηματολόγια όπου αξιολογήθηκαν οι παγκόσμιες 

πεποιθήσεις για τους ρόλους των φύλων στην κοινωνία, τις προτιμήσεις εργασίας για τις μητέρες, 

την κατανομή των εργασιών για την οικιακή και παιδική μέριμνα, την κατανομή των αμειβόμενων 

ωρών εργασίας και την παραδοσιακή εργασία. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε πολλαπλά χρονικά 

σημεία κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του παιδιού και μετά κατά διαστήματα για τα επόμενα 

έξι χρόνια. Στο τελευταίο χρονικό σημείο που έγινε συλλογή πληροφοριών, τα παιδιά είχαν 

ολοκληρώσει το Sex Roles Learning Inventory (SERLI), ένα διαδραστικό μέτρο που αξιολογεί τη 

στάση του φύλου που έχουν διαμορφώσει. Συνολικά, οι συμπεριφορές των γονέων ήταν καλύτεροι 

προάγγελοι των στάσεων των παιδιών απέναντι στο φύλο, συγκριτικά με τις ιδεολογίες τους περί 

έμφυλων στερεοτύπων. Επιπλέον, γίνεται εμφανές από τα αποτελέσματα πως οι μητέρες και οι 

πατέρες παίζουν ξεχωριστό ρόλο στη διαμόρφωση της στάσης του παιδιού, αναλόγως με το φύλο του 

ίδιου του παιδιού. Κοινώς διαφορετικά επηρεάζεται η κόρη από τη μητέρα και διαφορετικά από το 

πατέρα. Το ίδιο ισχύει και για τους γιους. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας κάλυψαν τότε 

κενά που υπήρχαν στη βιβλιογραφία σχετικά με την ανάπτυξη του φύλου του παιδιού στα πλαίσια 

της οικογένειας, εξετάζοντας ιδιαίτερα και το ρόλο του πατέρα στη διαμόρφωση των στερεοτύπων 

του φύλου σε συνδυασμό με τη σχέση με τη σύζυγο, τις δικές του αντιλήψεις και τις αντιλήψεις της 

μητέρας. 

 Οι στερεοτυπικές απόψεις που υποστηρίζουν πως το αρσενικό πρέπει να είναι ο προστάτης 

και πως το θηλυκό είναι το πιο ευαίσθητο φύλο και χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα, αντικατοπτρίζουν 

τα θεμελιώδη συστατικά του καλοπροαίρετου σεξισμού. Ωστόσο η στάση των παιδιών απέναντι σε 

αυτές τις απόψεις, δεν έχει διερευνηθεί. Μία από τις τελευταίες μελέτες που αφορά τα έμφυλα 

στερεότυπα στα παιδιά είναι αυτή των Gutierrez et al (2019), η οποία πήρε συνεντεύξεις από 113 

παιδιά ηλικίας τριών έως έντεκα ετών. Οι συνεντεύξεις λάμβαναν μέρος, αφού στα παιδιά είχαν 

παρουσιαστεί διάφορα σενάρια καθημερινών καταστάσεων και τους ζητούσαν να υποδείξουν ποιος 
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θα έρθει για μία διάσωση, ποιος θα πρέπει να λαμβάνει ειδική φροντίδα (όταν είναι κουρασμένος ή 

αν έχει συμβεί κάτι δυσάρεστο) και άλλες τέτοιες αντίστοιχες περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

πως τα αγόρια σε κάθε περίπτωση θεωρούν πως το αρσενικό πρέπει να είναι ο “ήρωας”. Επίσης, τα 

κορίτσια αλλά και τα αγόρια, επέλεξαν το δικό τους φύλο για να λάβει ειδική φροντίδα για τις 

σωματικές ανάγκες, αν και αυτές οι προκαταλήψεις φάνηκαν να μειώνονται με την ηλικία. Τα 

ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας επίσης υποδηλώνουν πως οι ρόλοι των φύλων μπορούν να 

έχουν διαμορφωθεί σε πρώιμη ηλικία, αλλά η στάση των παιδιών σχετικά με τους ρόλους για το 

αντίθετο φύλο μπορεί να αναπτυχθεί αργότερα. Οι καλοπροαίρετες σεξιστικές συμπεριφορές που 

σχετίζονται με τον προστατευτικό πατερναλισμό μπορεί να προκύψουν στα παιδιά της νέας γενιάς, 

πολύ νωρίτερα απ’ ότι συμπέραναν σε παλαιότερες έρευνες.  

 Είναι προφανές πως τα παιδιά έχουν διαφορετικές προτιμήσεις όσον αφορά τα παιχνίδια που 

διαλέγουν ανάλογα με το φύλο τους. Ωστόσο, το πόσο μεγάλες είναι αυτές οι διαφορές, δεν έχει 

ερευνηθεί αναλυτικά, καθώς πολλές από τις προηγούμενες έρευνες, δεν έβρισκαν ιδιαίτερα μεγάλες 

διαφορές. Υπήρξε λοιπόν μια ασυνεπής έρευνα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, κάτι που ήρθε με 

συστηματική ανασκόπηση να καλύψει η έρευνα των Davis και Hines (2020). Με την ανασκόπηση 

αυτή λοιπόν και μία μετα-ανάλυση 75 προηγούμενων μελετών, προσπάθησαν να υπολογίσουν τις 

διαφορές αυτές που σχετίζονται με το φύλο στις επιλογές των παιχνιδιών των παιδιών. Αξιολογήθηκε 

επίσης ο αντίκτυπος της χρήσης διαφορετικών παιχνιδιών καθώς και η επίδραση της ηλικίας των 

παιδιών στις επιλογές τους. Στο συμπέρασμα λοιπόν, τα αγόρια ξεκάθαρα προτίμησαν παιχνίδια που 

απευθύνονται ξεκάθαρα σε αυτά και αντίστοιχα τα κορίτσια σε παιχνίδια που προορίζονταν μόνο για 

το ίδιο φύλο. Τα κορίτσια επίσης προτίμησαν πολύ περισσότερο από τα αγόρια τα παιχνίδια που ήταν 

ουδέτερου φύλου. Όταν εξετάστηκαν συγκεκριμένα οι κούκλες και τα αυτοκίνητα σαν παιχνίδια, οι 

διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ήταν ακόμα μεγαλύτερες. Τέλος, με την ηλικία οι διαφορές αυτές 

στις επιλογές των παιχνιδιών γίνονται ακόμα μεγαλύτερες και είναι εμφανές το γεγονός πως τα παιδιά 

επηρεάζονται περισσότερο από τα έμφυλα στερεότυπα της κοινωνίας και έχουν τη τάση να 

“υποστηρίξουν” περισσότερο το φύλο τους για να ενταχθούν ευκολότερα στο κοινωνικό σύνολο.  

 Από τις πιο πρόσφατες έρευνες είναι αυτή των Aley και Hahn (2020), η οποία μελετά τα 

έμφυλα στερεότυπα στα πόστερ ταινιών. Κάνει την εισαγωγή πως με βάση τις περισσότερες 

προηγούμενες έρευνες που έχουν διερευνήσει την ύπαρξη στερεοτύπων σε ταινίες που απευθύνονται 

σε νέους και παιδιά είναι σαφές πως υπάρχει έντονος ο στερεοτυπικός χαρακτήρας τους όσον αφορά 

το φύλο. Συνεπώς υπήρχε η διάθεση στη συγκεκριμένη έρευνα να μελετηθεί εάν και τα πόστερ 

αντίστοιχων ταινιών, που ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν το νόημα της ταινίας σε μία εικόνα, 

παρουσιάζουν την ίδια τάση παρουσίασης έμφυλων στερεοτύπων. Έγινε ανάλυση περιεχομένου 

σχετικά με τις απεικονίσεις των δύο φύλων όσον αφορά του κύριους χαρακτήρες σε 152 πόστερ 
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δημοφιλών ταινιών κινουμένων σχεδίων που έχουν προβληθεί τα τελευταία 80 χρόνια. Τα 

αποτελέσματα επιβεβαίωσαν και προηγούμενες αντίστοιχες μελέτες, όπου οι ανδρικοί χαρακτήρες 

ήταν πολύ περισσότεροι από τους γυναικείους, με τους ίδιους να παρουσιάζονται πάντα ως οι πιο 

ισχυροί, δυναμικοί και ανεξάρτητοι συγκριτικά με τους γυναικείους χαρακτήρες. Τα αποτελέσματα 

αυτά έρχονται να προστεθούν σε όλα τα προηγούμενα που απεικονίζουν την επικράτηση των 

στερεοτυπικών απεικονίσεων όσον αφορά τους ρόλους των φύλων σε σχεδόν κάθε δημοφιλές μέσο 

με το οποίο τα παιδιά έρχονται σε επαφή.  

 

3.2.1. Πώς επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον, τα έμφυλα 

στερεότυπα στα παιδιά 

 

 Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης είναι η διαδικασία αυτή κατά την οποία μαθαίνουμε τον 

αναμενόμενο ρόλο μας στη κοινωνία καθώς και τα πρότυπα συμπεριφοράς που είναι αποδεκτά σε 

αυτήν. Η κοινωνικοποίηση ξεκινά από την γέννηση μας, ίσως και νωρίτερα από αυτήν, όταν οι γονείς 

διαλέγουν το χρώμα του δωματίου ανάλογα με το φύλο του παιδιού. Ο έμφυλος διαχωρισμός είναι 

πιο έντονος στα πρώτα χρόνια ζωής, με τους γονείς να είναι οι πρώτοι φορείς  κοινωνικοποίησης και 

αρκετές φορές, ίσως υποσυνείδητα, ενισχύουν τους περιορισμούς που θέτει στα παιδιά η έμφυλη 

κοινωνικοποίηση. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως οι περισσότεροι γονείς πιέζουν τα παιδιά 

που παραβιάζουν τις έμφυλες προσταγές, να ξαναμπούν στους προκαθορισμένους από την κοινωνία 

ρόλους (Gleitman και Reisberg, 2000).  

 Είναι σαφές πως επηρρεάζεται σαφώς από τη συμπεριφορά των γονεών η αντίληψη των 

έμφυλων στερεοτύπων στα παιδιά καθώς το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί βασικό παράγοντα 

στην ανάπτυξη ιδεών και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους. Χαρακτηριστική έρευνα των 

Raag και Rackliff (1998), όπου 61 παιδιά προσχολικής ηλικίας (28 κορίτσια, 33 αγόρια) 

βιντεοσκοπήθηκαν σε ένα play room, το οποίο παρακολουθούσαν οι γονείς τους. Στο παρόν πείραμα, 

υπήρχαν στο δωμάτιο για παιχνίδια ένα σετ με εργαλεία και ένα σετ με κουζινικά τα οποία 

παρουσιάστηκαν σε διαφημίσεις τις προηγούμενες ημέρες ως παιχνίδια για συγκεκριμένο φύλο. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός πως κυρίως τα αγοράκια στις μετέπειτα συνεντεύξεις τόνισαν 

πως έπαιζαν μόνο με το σετ των εργαλείων διότι είχανε στο νου τους πως οι γονείς τους, κυρίως οι 

πατέρες τους, θα όριζαν το παιχνίδι με το σετ των κουζινικών ως "κακό" από μέρους τους, οπότε 

προτιμούσαν να παίξουν μόνο με το "αγορίστικο" παιχνίδι για να μην υπάρξουν τέτοια σχόλια από 

τους γονείς τους. Αντίθετα τα κοριτσάκια ήταν πιο σύνηθες να παίξουν με το σετ των εργαλείων και 

δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη πίεση από τη πλευρά των γονιών τους για να μην παίξουν με παιχνίδια 
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που απευθύνονται σε αγόρια. Η έρευνα συμπεραίνει πως μαζί με τη διαφήμιση, το οικογενειακό 

περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των έμφυλων στερεοτύπων στα παιδιά. 

 Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μελέτη των Power και Parke (1982), όπου μελετάται η 

συμπεριφορά των γονέων απέναντι στα παιδιά του, ιδιαίτερα σε μικρή ηλικία και πως αυτή επηρεάζει 

την αντίληψη των ίδιων των παιδιών, όσον αφορά τη “θέση” και τα χαρακτηριστικά των δύο φύλων. 

Οι ενήλικες λοιπόν, μελετήθηκε και αποδείχθηκε πως αντιδρούν διαφορετικά σε καθημερινές 

καταστάσεις στα παιδιά τους, ανάλογα με το φύλο. Συγκεκριμένα, οι γονείς ανταποκρίθηκαν 

ταχύτερα σε ένα κορίτσι που κλαίει, παρά σε ένα αγόρι, προσέφεραν αμιγώς κοριτσίστικα παιχνίδια 

στα κορίτσια και αντίστοιχα αμιγώς αγορίστικα παιχνίδια στα αγόρια, ενώ ενθάρρυναν περισσότερο 

κινητική δραστηριότητα και παιχνίδι στα αγόρια, σε αντίθεση με τα κορίτσια που τους πρότειναν 

περισσότερο “παιδικό” και παθητικό παιχνίδι. Με συνεντεύξεις διαπιστώθηκε πως οι πατεράδες 

συγκεκριμένα συμμετέχουν σε ενεργητικό και “βίαιο” παιχνίδι με τους γιους τους παρά με τις κόρες 

τους ενώ αντίστοιχα έχουν πιο “ενήλικη” και σοβαρή συμπεριφορά απέναντι στις κόρες τους, παρά 

στους γιους. Προωθείται έτσι ξεκάθαρα, μια συγκεκριμένη συμπεριφορά όσον αφορά τα έμφυλα 

στερεότυπα στα παιδιά αλλά και μία καθολική συμπεριφορά απέναντι στα δύο φύλα από τα ίδια τα 

παιδιά.  

 Παρόμοια έρευνα με σχετικά αποτελέσματα ήταν αυτή των Rubin, Provenzano και Luria 

(1974), όπου γίνεται συνέντευξη των γονέων, τις πρώτες 24 ώρες που έχει γεννηθεί το παιδί τους και 

είναι αισθητή η διαφορά της αντίδρασης τους όπου περιγράφουν ως “μικρά, γλυκά και όμορφα” τα 

κοριτσάκια πολύ περισσότερες φορές απ’ ότι τα αγοράκια.    

 Για να μελετηθεί το κατά πόσο οι γονείς παροτρύνουν τα παιδιά τους να παίζουν μόνο με 

παιχνίδια που είναι ξεκάθαρα για το φύλο τους αλλά και το κατά πόσο επηρεάζεται η σχέση γονέα – 

παιδιού από τα παιχνίδια που παίζουν μεταξύ τους και από το φύλο του παιδιού, δημιουργήθηκε ένα 

δείγμα από 40 ζευγάρια γονέων με το παιδί τους. Τους δόθηκαν έξι διαφορετικά σετ στερεοτυπικών 

παιχνιδιών και μαγνητοσκοπήθηκαν να παίζουν με τα παιδιά τους. Ο αριθμός των αγοριών και των 

κοριτσιών στο δείγμα ήταν ο ίδιος. Τα παιδιά φάνηκαν να προτιμούν να παίξουν με τα στερεοτυπικά 

βάση φύλου παιχνίδια από το να παίξουν με παιχνίδια που απευθύνονταν στο άλλο φύλο ή και στα 

δύο φύλα. Οι αντιδράσεις των γονέων, η λεκτική τους συμπεριφορά και ο τρόπος προσέγγισης των 

παιδιών διέφερε από το ένα σετ παιχνιδιών στο άλλο άσχετα από το φύλο των παιδιών ενώ 

παρατηρήθηκε πως η αρχική αντίδραση των γονέων απέναντι στο παιχνίδι ήταν θετική μόνο όταν 

αυτό ανταποκρινόταν στο φύλο του παιδιού τους. Έγινε αισθητή η σημασία που έχει η αντίδραση 

του γονέα στο τι παιχνίδι θα προτιμήσει το παιδί για να παίξει αλλά και στην άποψη που του 

δημιουργείται για το τι πρέπει να επιλέγει για να είναι αποδεκτό στους γονείς του αλλά και στην 

κοινωνία (Caldera et al, 1989). 
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 Η συμπεριφορά των γονέων είναι αυτή που αρχικά καθορίζει τον χαρακτήρα και τις απόψεις 

του παιδιού γι’ αυτό και έχει αποτελέσει θέμα πολλών ερευνών και πειραμάτων. Για να εξεταστεί 

λοιπόν η διαφορετική κοινωνικοποίηση των αγοριών και των κοριτσιών από τους γονείς τους αλλά 

και το πως επηρεάζει αυτό τις απόψεις των παιδιών για το ρόλο των φύλων, έγιναν κατ’ οίκον 

παρατηρήσεις 92 οικογενειών με παιδιά 12 μηνών, 82 οικογενειών με παιδιά 18 μηνών και 172 

οικογενειών με 5 χρονών παιδιά. Σημειώθηκαν μεγάλες διαφορές στη συμπεριφορά των γονέων στα 

παιδιά τους εξαρτώμενες από το φύλο του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, οι μητέρες έδιναν 

κατευθύνσεις και βοήθεια στα παιδιά τους πολύ συχνότερα από ότι οι πατέρες, ενώ οι δεύτεροι 

φάνηκε να περνούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους παίζοντας. Στα παιδιά μεταξύ 12 με 18 

μηνών, η συμπεριφορά των γονέων ήταν η αναμενόμενη, με τους ίδιους να μιλούν με πιο γλυκό και 

ήπιο τόνο στα κορίτσια απ’ ότι στα αγόρια, ενώ φάνηκε να κάνουν περισσότερα αρνητικά σχόλια στα 

αγόρια. Σημειώθηκε επίσης πως οι πατέρες ήταν αρνητικοί στο να παίζουν τα αγόρια τους με 

παιχνίδια που δεν ήταν ξεκάθαρα αγορίστικα, ενώ τα προέτρεπαν να μην ασχοληθούν καν με 

παιχνίδια που προορίζονται και για τα δύο φύλα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η έρευνα συμπέρανε πως 

τα κοινωνικά και έμφυλα στερεότυπα που έχουν  οι γονείς, μεταδίδονται εξ’ ολοκλήρου στα παιδιά, 

χωρίς πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα στη σωστή ψυχολογία των παιδιών (Fagot και  Hagan, 

1991). 

 Η διαμόρφωση της ταυτότητας του φύλου για τα παιδιά 2 έως 3 ετών είναι εμφανές πως 

σχετίζεται με τη συμπεριφορά και την άποψη για τους ρόλους φύλου που έχει η μητέρα αλλά και στο 

κατά πόσο η ίδια μιλάει ανοιχτά με το παιδί της για στερεοτυπικά θέματα. Σχετική είναι η έρευνα 

των Fagot et al (1992), κατά την οποία φάνηκε πως τα παιδιά που μπορούσαν να ξεχωρίσουν τη 

γυναίκα από τον άνδρα με την ευρεία έννοια ήταν πιο σύνηθες να έχουν διαμορφώσει μια αρχική 

εικόνα για το ρόλο των δύο φύλων. Φάνηκε οι μητέρες που είχαν ανοιχτή σχέση με τα παιδιά τους 

χωρίς ακραίες στερεοτυπικές απόψεις, να μπορούν να υποστηρίξουν περισσότερο τη 

διαφορετικότητα και να αφήνουν τα παιδιά τους να διαμορφώσουν χωρίς στερεότυπα την σεξουαλική 

τους ταυτότητα. 

 Επόμενη έρευνα που σχεδιάστηκε για να καθορίσει εάν οι γονείς προωθούν τα έμφυλα 

στερεότυπα στα παιδιά τους αναλόγως με το τι παιχνίδια τους αγοράζουν, είναι αυτή του Thompson 

(1993). Η έρευνα έγινε με τη μέθοδο των συνεντεύξεων γονέων που βγαίνανε από καταστήματα 

παιχνιδιών. Αρχικά καταγραφόταν το φύλο του πελάτη, το είδος του παιχνιδιού που αγοράστηκε, η 

ηλικία και το φύλο του παιδιού για το οποίο προοριζόταν το παιχνίδι και το κατά πόσο είχε ζητήσει 

το ίδιο το παιδί το συγκεκριμένο παιχνίδι ή όχι. Επίσης σημασία για την έρευνα είχε η οικογενειακή 

κατάσταση (εάν ήταν η οικογένεια μονογονεϊκή ή όχι) αλλά και η σύνθεση των φύλων των 

υπολοίπων παιδιών της οικογένειας, εάν υπήρχαν. Η πλειοψηφία των πελατών αγόρασε παιχνίδια 
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σύμφωνα με τις παραδοσιακές κατηγορίες παιχνιδιών, ξεκάθαρα δηλαδή απευθυνόμενα σε αγόρια 

και κορίτσια παρά ουδέτερα. Τα περισσότερα παιχνίδια αγοράστηκαν αφού τα ζήτησαν τα παιδιά και 

κυριάρχησαν αυτά που απευθύνονταν σε αγόρια και όχι σε κορίτσια. Σημαντικό συμπέρασμα της 

έρευνας ήταν πως ήταν πολύ πιθανότερο οι γονείς – πελάτες, να αγοράσουν ουδέτερο παιχνίδι για τα 

δικά τους παιδιά παρά για παιδιά άλλου, με τους ίδιους να δηλώνουν στις συνεντεύξεις πως “νιώθουν 

να περνάνε την κόκκινη γραμμή διαπαιδαγώγησης, εάν επιλέξουν οι ίδιοι να αγοράσουν στο παιδί 

άλλου, ουδέτερου φύλου παιχνίδι”. 

 Οι γονείς επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα φύλου που διαμορφώνει το παιδί όταν 

οι ίδιο ενισχύουν ή αποθαρρύνουν συγκεκριμένες συμπεριφορές. Έρευνα σχετική με το πόσο 

επηρεάζονται τα παιδιά έκανε ο Leaper (2000), με δείγμα 48 παιδιών ηλικίας έως και τριών ετών τα 

οποία βιντεοσκοπήθηκαν να παίζουν με τη μητέρα και το πατέρα τους ξεχωριστά. Έπαιξαν για οκτώ 

λεπτά έκαστος με ένα σετ παιχνιδιών που στερεοτυπικά είναι για γυναίκες (κουζινικά και κούκλες) 

και με ένα σετ παιχνιδιών για αγόρια (εργαλεία και αυτοκίνητα). Διαπιστώθηκε πως οι μητέρες ήταν 

πιο πιθανό να ενθαρρύνουν το συνεργατικό παιχνίδι με τους γιους και τις κόρες τους, από ότι οι 

πατέρες. Επίσης οι μητέρες φάνηκαν να ενθαρρύνουν το συγκαταβατικό παιχνίδι με τις κόρες 

ευνοώντας τις θερμές και υποστηρικτικές αλληλεπιδράσεις  μεταξύ τους. Τέλος όπως ήταν 

αναμενόμενο, οι πατέρες αντιδρούσαν πολύ περισσότερο στο παιχνίδι των παιδιών με το αντίθετο 

στερεοτυπικό παιχνίδι, ειδικά με τους γιους τους. Η έρευνα υπογράμμισε τη σημασία της 

μοντελοποίησης των ρόλων από τους γονείς αλλά και το αντίκτυπο που έχουν αυτές στη ζωή, τις 

δραστηριότητες, την ταυτότητα του φύλου και την κοινωνική ζωή του παιδιού. 

 Παρά τη συνεχή διαμόρφωση της προτίμησης και της επιλογής των παιχνιδιών για τα παιδιά, 

δόθηκε μικρή σημασία τα τελευταία χρόνια στις δεξιότητες που δίνουν τα παιχνίδια με έμφυλα ή μη 

στερεότυπα. Η έρευνα του Francis (2010), ήρθε να καλύψει αυτό το κενό με μία μικρής κλίμακας 

μελέτη που ζήτησε από γονείς παιδιών ηλικίας 3 έως 5 ετών να προσδιορίσουν τα αγαπημένα 

παιχνίδια των παιδιών τους αλλά και το υλικό προβολής των παιχνιδιών αυτών. Η ανάλυση των 

απαντήσεων των γονέων αποκαλύπτει πως οι προτιμήσεις των παιχνιδιών έχουν ιδιαίτερα έμφυλο 

χαρακτήρα, με τα αγόρια να προτιμούν παιχνίδια τεχνολογίας και δράσης, ενώ τα κορίτσια με 

στερεοτυπικά γυναικεία ενδιαφέροντα όπως η ομορφιά και ο καλλωπισμός. Τα παιχνίδια που είχαν 

διδακτικό χαρακτήρα και αναπτύσσουν δεξιότητες κατασκευής ή ορθογραφίας, είναι αυτά που 

απευθύνονται κυρίως στα αγόρια. Η έρευνα σημειώνει πως κακώς τα παιχνίδια εξακολουθούν να 

έχουν τέτοιο χαρακτήρα χωρίς να προωθούν την ισότητα των φύλων, παρά τονίζουν τη θέση του 

κοριτσιού και κατ’ επέκταση της γυναίκας ως νοικοκυρά και υπεύθυνη της ανατροφής των παιδιών 

(τα περισσότερα κοριτσίστικα αγαπημένα παιχνίδια ήταν τα μωρά). Επίσης τονίζει την έλλειψη 
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διδακτικών παιχνιδιών που απευθύνονται σε κορίτσια και υπογραμμίζει το ρόλο των παιχνιδιών στη 

παραγωγή των κοινωνικών ταυτοτήτων των παιδιών. 

 Μία από τις πιο πρόσφατες έρευνες που έγιναν για να μελετηθούν οι παράγοντες που 

προβλέπουν αν οι γονείς ή οι μελλοντικοί γονείς θα αγοράσουν στα παιδιά τους παιχνίδια με 

στερεοτυπικό χαρακτήρα, ήταν αυτή των Weisgram και Bruun (2018). Οι προτιμήσεις των παιδιών 

με βάση το φύλο όσον αφορά τα παιχνίδια με τα οποία παίζουν είναι ένα μεγάλο κομμάτι 

ενδιαφέροντος για την ψυχολογία βιβλιογραφικά. Εφόσον οι γονείς είναι οι κύριοι αγοραστές των 

παιδικών παιχνιδιών, είχε μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον η συγκεκριμένη μελέτη. Υπήρχαν δύο 

ομάδες που μελετήθηκαν. Η πρώτη ομάδα (Ομάδα 1) αποτελούνταν από μελλοντικούς γονείς (151 

γυναίκες και 87 άνδρες, n=238) και η δεύτερη ομάδα (Ομάδα 2) αποτελούνταν μόνο από 96 μητέρες. 

Όλοι τους και στις δύο ομάδες ανέφεραν τα ενδιαφέροντα που είχαν ως παιδιά, τις πιθανότητες να 

αγόραζαν άκρως στερεοτυπικά παιχνίδια, την άποψη τους για τα παιχνίδια και τη χρήση τους από τα 

δύο φύλα και για τις αντιληπτές διαφορές μεταξύ των αγορίστικων και κοριτσίστικων παιχνιδιών. 

Και στις δύο ομάδες οι συμμετέχοντες ανέφεραν πως σαν παιδιά κατά κύριο λόγο έπαιζαν με 

παιχνίδια με στερεοτυπικό χαρακτήρα που συμφωνούσε με το φύλο τους. Στην Ομάδα 1, οι 

μελλοντικοί γονείς δήλωσαν πως το πιο πιθανό είναι αντίστοιχα παιχνίδια να αγοράσουν και στα 

παιδιά τους ενώ στην Ομάδα 2 οι γονείς δήλωσαν πως ήδη η πλειονότητα των παιχνιδιών που 

αγοράζουν ακολουθεί άκρως το παραδοσιακό στερεοτυπικό χαρακτήρα. Οι άντρες της Ομάδας 1 

έδειξαν πολύ πιο απόλυτοι στο να αγοράσουν παιχνίδια στερεοτυπικού χαρακτήρα στα παιδιά τους 

ενώ οι γυναίκες της ίδιας ομάδας ήταν πιο ανοιχτές στο να αγοράσουν ουδέτερου χαρακτήρα ή 

αντίθετου φύλου παιχνίδια στα παιδιά τους, άσχετα αν οι ίδιες έπαιζαν μόνο με κοριτσίστικα 

παιχνίδια ως παιδιά. Αντίθετα οι μητέρες της Ομάδας 2, ήταν περισσότερο απόλυτες και οι απόψεις 

τους συμφωνούσαν περισσότερο με αυτές των μελλοντικών πατεράδων της Ομάδας 1. 

 

3.3 Έμφυλα στερεότυπα στις παιδικές διαφημίσεις 

 

 Οι προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για να κατανοήσουμε το πόσο επηρεάζει 

τη ζωή μας το τηλεοπτικό περιεχόμενο, αποτέλεσε το επίκεντρο μαζικής έρευνας στον τομέα της 

επικοινωνίας και της κοινωνιολογίας. Υπάρχουν δύο θεωρίες που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δρουν ως κοινωνικοί παράγοντες 

και μπορούν να επηρεάσουν την "καλλιέργεια" και τη διαμόρφωση των ρόλων των φύλων. Αυτές 

είναι η θεωρία της καλλιέργειας και η θεωρία της κοινωνικής μάθησης και είναι αλληλένδετες έτσι 

ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα (Pike and Jennings, 2005). Η ανάλυση της θεωρίας 
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της καλλιέργειας παρέχει πληροφορίες και περιγραφές των επαναλαμβανόμενων μηνυμάτων που 

είναι αντιπροσωπευτικά μετά από διαδικασίες παρατήρησης, καταλήγοντας έτσι στη θεωρία της 

κοινωνικής μάθησης. Γίνονται έτσι έρευνες και αναλύσεις όσον αφορά κυρίως "σκληροπυρηνικούς" 

θεατές της τηλεόρασης, όπως είναι τα παιδιά. 

 Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης, η μάθηση μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο  

μέσω της άμεσης εμπειρίας αλλά και μέσω της παρακολούθησης μιας ποικιλίας μοντέλων. Τα άτομα, 

μαθαίνουν αρκετά πράγματα για το πως λειτουργεί ο κόσμος έξω από την προστατευτική “φούσκα” 

που δημιουργούν οι γονείς τους για αυτά, από όσα ακούν και βλέπουν ιδιαίτερα μέσω της 

τηλεοπτικής έκθεσης (Bandura, 2002). Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης, βασίζεται στην υπόθεση 

πως οι άνθρωποι παραδειγματίζονται και ακολουθούν συμπεριφορές παρατηρώντας τις τιμωρίες και 

τις ανταμοιβές των άλλων. Κατά συνέπεια, είναι πιο πιθανό από κάποιον να γίνεται επίκληση σε 

συμπεριφορές που φαίνεται να επιβραβεύονται, σε αντίθεση με αυτές που τιμωρούνται ή δεν 

περιλαμβάνουν κάποια ανταμοιβή. Τα στοιχεία δείχνουν πως τα μαγνητοσκοπημένα μοντέλα είναι 

εξίσου αποτελεσματικά με τα πραγματικά μοντέλα στην πρόκληση και τη μετάδοση των κοινωνικών 

συμπεριφορών (Bandura et al, 1963). Πολλά από τα μοντέλα που συναντούν τα παιδιά σε όλη την 

διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας είναι αυτά που προβάλλονται στη τηλεόραση. Αυτό καθιστά τη 

τηλεόραση έναν από τους σημαντικότερους δασκάλους των έμφυλων συμπεριφορών. 

 Η κοινωνιολόγος Lindsey το 1995, σημειώνει πως από τη στιγμή που το νεογέννητο μωρό 

που είναι κοριτσάκι τυλίγεται στη ροζ κουβέρτα ενώ το αγοράκι στη μπλε, η ανάπτυξη των 

στερεοτυπικών έμφυλων ρόλων ξεκινά. Τα χρώματα του ροζ και του μπλε ανήκουν στους πρώτους 

δείκτες του δυτικού κόσμου για την διάκριση των δύο φύλων. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, άλλα 

κοινωνικά στερεότυπα και τεχνουργήματα, τους επιβεβαιώνουν πως ο διαχωρισμός που έχει γίνει 

εξαρχής παραμένει άθικτος. Στα κοριτσάκια δίνουν κούκλες για να τους αλλάξουν πάνες, αφού πρώτα 

τους ετοιμάσουν το κατάλληλο γεύμα. Τα αγοράκια θα φτιάξουν κατασκευές με μικροσκοπικά 

εργαλεία και θα παίξουν με όπλα. Παρά το γεγονός πως μεγαλώνοντας ως έφηβοι τα αγόρια και τα 

κορίτσια δίνουν το χαρτζιλίκι τους για να αγοράσουν μουσική, τα κορίτσια δαπανούν χρήματα σε 

καλλυντικά και ρούχα, ενώ τα αγόρια σε αθλητικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η απίστευτη δύναμη 

της κοινωνικοποίησης του ρόλου των φύλων είναι ο κύριος λόγος των παραπάνω συμπεριφορών. Το 

ροζ και το μπλε απλούστατα είναι η αρχή αυτής της δια βίου διαδικασίας. 

 Υπάρχουν ουσιαστικά δύο διαφορετικές αλλά συμβατές απόψεις για το ρόλο που παίζει η 

τηλεόραση στη διαμόρφωση της κοινωνίας. Η παλαιότερη άποψη, αν και εξακολουθεί να 

υποστηρίζεται από πολλούς, αντιμετωπίζει την τηλεόραση ως μία πολύ ισχυρή μεν δύναμη χωρίς 

όμως τέτοια επιρροή που μπορεί να διαμορφώσει τον κόσμο κοινωνικά. Η πιο σύγχρονη άποψη 

παρουσιάζει την τηλεόραση ως το απόλυτο μέσο για τη διαμόρφωση ακόμα και του χαρακτήρα ενός 
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ανθρώπου. Συγκεκριμένα σημειώνει πως τα παιδιά εκτίθενται σε στερεοτυπικά έμφυλα μοντέλα στην 

τηλεόραση σε ταινίες, διαφημίσεις παιχνιδιών και σνακ και άλλα προγράμματα και διαμορφώνουν 

έτσι στερεοτυπικές τάσεις όσον αφορά τον ρόλο των δύο φύλων. Γύρω στην ηλικία των πέντε ετών 

τα παιδιά αρχίζουν να μοντελοποιούν τις συμπεριφορές των ενηλίκων, να γίνονται πιο ανεξάρτητα 

και να δημιουργούν την δική τους ταυτότητα (Fried, 1982). 

 Έρευνες που έγιναν στη πορεία για τα έμφυλα στερεότυπα στη παιδική διαφήμιση, είχαν 

παρόμοια αποτελέσματα με αυτά που αφορούσαν τις διαφημίσεις για ενήλικες (Durkin 1985; Kolbe 

1990; Macklin and Kolbe 1984; Schwartz and Markham 1985). Τη δεκαετία του 1970 έγινε ανάλυση 

που αφορούσε την επιρροή που ασκούν οι τηλεοπτικές διαφημίσεις στα έμφυλα στερεότυπα που 

δημιουργούνται στα παιδιά, κατέληξε πως όσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση των παιδιών σε τέτοιου 

είδους διαφημίσεις, είναι πολύ πιο πιθανό να υπάρξει συσχέτιση των ρόλων των φύλων στο μυαλό 

τους, ακόμα και σε πολύ μικρή ηλικία (McGhee & Frueh, 1975).  

 Έρευνα της Verna (1975) με ανάλυση περιεχομένου των διαφημίσεων σε παιδικό κανάλι 

σημειώνει πως οι άντρες φαίνεται να κάνουν 17 διαφορετικά επαγγέλματα, ενώ οι γυναίκες 

παρουσιάζονται μόνο ως νοικοκυρές. Στις περιπτώσεις που φαίνονται εκτός σπιτιού, είναι για 

συγκεκριμένες ασχολίες, όπως δασκάλα, γραμματέας ή μοντέλο. Η έρευνα σημειώνει επίσης πως η 

προώθηση της στερεοτυπικής αυτής εικόνας του ρόλου της γυναίκας είναι πιο έντονη στις 

διαφημίσεις παρά στα παιδικά προγράμματα.  

 Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί πως η μεγάλη έκθεση των παιδιών σε διαφημιστικά μηνύματα 

προωθεί την στερεοτυπική συμπεριφορά βάση φύλου (Morgan, 1987). Ως εκ τούτου, η έρευνα δείχνει 

πως τα παιδιά έχουν πλήρη επίγνωση των απεικονίσεων των φύλων στις διαφημίσεις οπότε πλέον 

μπορούν να αντιληφθούν την "καταλληλότητα" του κάθε παιχνιδιού όσον αφορά το φύλο στο οποίο 

απευθύνεται, γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει ιδιαιτέρως τις προτιμήσεις τους στα παιχνίδια. 

Η επανειλημμένη έκθεση των παιδιών στις στερεοτυπικές αυτές εικόνες συμβάλλει στην ανάπτυξη 

της άποψης τους για τα δύο φύλα αλλά και των αναμενόμενων ρόλων των ανδρών και των γυναικών. 

 Έρευνες με ανάλυση περιεχομένου παιδικών διαφημίσεων, επιβεβαιώνουν πως υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές στις προτιμήσεις των αγοριών και των κοριτσιών, στον τρόπο σκέψης καθώς 

και στον τρόπο έκφρασής τους (Huston, 1983). Οι γνωστικές προσεγγίσεις και οι έννοιες του φύλου, 

με βάση την συγκεκριμένη έρευνα, είναι σημαντικές για την τυποποίηση του ρόλου των φύλων στην 

αντίληψη των παιδιών αλλά δεν επαρκούν για την κατανόηση της διαδικασίας με την οποία 

αποκτάται η σεξουαλική συμπεριφορά, που είναι αποτέλεσμα της αντίληψης των έμφυλων 

στερεοτύπων. Οι δραστηριότητες βάσει φύλου αλλά και οι προτιμήσεις του ίδιου του παιδιού, είναι 

προφανή στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, νωρίτερα ακόμα και από τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας αλλά και κοινωνικές συμπεριφορές όπως η επιθετικότητα ή η εξάρτηση. Οι έννοιες 
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του σεξουαλικού ρόλου των παιδιών συνδέονται μερικές φορές με τις προτιμήσεις στη συμπεριφορά 

τους, αλλά υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες όπως το οικογενειακό περιβάλλον, η έκθεση στα 

τηλεοπτικά μηνύματα και τα κοινωνικά δίκτυα, που έχουν σημαντικές επιρροές στην αντίληψη των 

έμφυλων στερεοτύπων και κατ’ επέκταση στη σεξουαλική συμπεριφορά τους.  

 Η μελέτη των Smetana και Letourneau (1984) με παιδιά προσχολικής ηλικίας, υπέδειξε πως 

όταν τα αγόρια έπαιζαν σε ομάδες μόνο αγοριών, παίζανε μόνο με παιχνίδια που αναφέρονταν σε 

αγόρια, αντίστοιχα και τα κορίτσια με κοριτσίστικα παιχνίδια. Όταν όμως μπήκανε να παίξουν σε 

μικτές ομάδες αγοριών και κοριτσιών, τα κορίτσια έπαιζαν με αγορίστικα παιχνίδια, ενώ τα αγόρια 

αρνήθηκαν πεισματικά να παίξουν με τα παιχνίδια των κοριτσιών. Ουσιαστικά η συγκεκριμένη 

μελέτη δείχνει πως τα παιδιά αφού αντιληφθούν τις στερεοτυπικές διαφορές, εντόνως προσπαθούν 

να μοντελοποιήσουν τις συμπεριφορές τους με βάση το δικό τους φύλο.  

 Ο Smith (1994), χρησιμοποιώντας ως μέθοδο την ανάλυση περιεχομένου, εξέτασε τις 

διαφορές μεταξύ των παιδικών τηλεοπτικών διαφημίσεων που παρουσιάζουν μόνο ένα φύλο των 

ηθοποιών. Παρατηρήθηκε πως τα αγόρια χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες φορές από τα κορίτσια, 

με τα πρώτα να είναι συχνότερα σε σκηνικά εκτός σπιτιού, σε αντίθεση με τα κορίτσια που τις 

περισσότερες φορές φαίνονταν σε δραστηριότητες εντός σπιτιού. Το φύλο των εκφωνητών, 

συμφωνούσε πάντα με το φύλο του ηθοποιού και το συμπέρασμα ήταν πως οι διαφημίσεις που 

εξετάστηκαν προβάλουν ξεκάθαρα μόνο τους παραδοσιακούς ρόλους των δύο φύλων, περιορίζοντας 

έτσι το φάσμα των εμπειριών που μπορούν τα παιδιά να δοκιμάσουν πέραν των στερεοτυπικών. 

 Σε παρόμοια αποτελέσματα καταλήγει και η έρευνα των Klinger, Hamilton και Cantrell 

(2001), κατά την οποία 103 παιδιά προσχολικής ηλικίας αξιολόγησαν διαφημίσεις παιχνιδιών όσον 

αφορά την αντιληπτή επιθετικότητα, την στερεοτυπική συμπεριφορά των δύο φύλων, την 

καταλληλότητα του παιχνιδιού με βάση το φύλο αλλά και το κατά πόσο θα επέλεγε το ίδιο κάποιο 

από τα παιχνίδια που προβάλλονταν στις συγκεκριμένες διαφημίσεις. Τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης έρευνας δείχνουν πως τα αγόρια είναι ιδιαίτερα στόχοι του επιθετικού περιεχομένου 

στο μάρκετινγκ και είναι πιο απευαισθητοποιημένα απέναντι σε αυτό συγκριτικά με τα κορίτσια. 

Φαίνεται όμως πως το επιθετικό περιεχόμενο σε διαφημίσεις παιχνιδιών είναι επιθυμητό εξίσου και 

από τα κορίτσια. Δεδομένου ότι τα παιδιά "βομβαρδίζονται" από διαφημίσεις παιχνιδιών, οι νέοι 

θεατές στην καλύτερη περίπτωση επηρεάζονται όσον αφορά τα έμφυλα στερεότυπα και στην 

χειρότερη περίπτωση κατακλύζονται από βίαιο περιεχόμενο. Επίσης χαρακτηριστικό συμπέρασμα 

ήταν πως το σύνολο των παιδιών προτιμούν να παίζουν με παιχνίδια που απευθύνονται σε αγόρια 

παρά σε αυτά που απευθύνονται στα κορίτσια. 

 O Van Evra (2004), αμφισβήτησε με σχετική έρευνα το γεγονός πως η παρακολούθηση 

διαφημιστικών μηνυμάτων μπορεί να επηρεάσει τη στάση των παιδιών όσον αφορά τα έμφυλα 
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στερεότυπα που διαμορφώνουν. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα συναισθήματα και κατ’ επέκταση 

στον χαρακτήρα των παιδιών που μπορεί να διαμορφωθεί από την χρήση της τηλεόρασης και των 

μηνυμάτων που λαμβάνουν από αυτήν, όπως είναι το αίσθημα του φόβου, το να αισθάνονται 

μειονεκτικά ή ακόμα και να φέρονται βίαια. Υποστηρίζει πως τα έμφυλα στερεότυπα 

διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, παρά από τη λήψη 

μηνυμάτων από την τηλεόραση και τα κοινωνικά δίκτυα. 

 Πείραμα που αφορούσε την επίδραση των διαφημίσεων στις αντιλήψεις των παιδιών για την 

κατάλληλη χρήση των παιχνιδιών ανάλογα με το φύλο, πραγματοποιήθηκε το 2005 από τους Pike 

και Jennings. Στο συγκεκριμένο πείραμα έλαβαν μέρος 62 παιδιά 6-8 ετών (28 αγόρια, 34 κορίτσια) 

και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα εκτέθηκαν σε τρεις από τις πιο εμπορικές 

διαφημίσεις παιχνιδιών της εποχής όπου στη μία έπαιζαν μόνο αγόρια, στην άλλη έπαιζαν μόνο 

κορίτσια και στη τρίτη έπαιζαν και τα δύο φύλα. Στη δεύτερη ομάδα εκτέθηκαν σε διαφημίσεις που 

δεν αφορούσαν μόνο παιχνίδια αλλά και αυτές που ήταν παιχνιδιών απευθύνονταν και στα δύο φύλα. 

Μετά από την έκθεση τους σε αυτές, ζητήθηκε από όλα τα παιδιά να χαρακτηρίσουν  έξι 

συγκεκριμένα παιχνίδια (συμπερλιμβανομένων και των δύο όπου ήταν αρκετά έντονη η έκθεση των 

φύλων σε αυτά) εάν είναι "για αγόρια", "για κορίτσια" ή "και για τα δύο". Τα παιδιά της δεύτερης 

ομάδας ήταν αρκετά πιθανότερο να χαρακτηρίσουν τα παιχνίδια "και για τους δύο" σε αντίθεση με 

τα παιδιά της πρώτης ομάδας τα οποία είχαν καθοδηγήσει αναλόγως. Ήταν αρκετά έντονο το γεγονός 

πως τα αγόρια και των δύο ομάδων ήταν αρκετά πιο αυστηρά όσον αφορά τα "κοριτσίστικα" 

παιχνίδια, σε αντίθεση με τα κορίτσια που ήταν πιο ανοιχτά στο να χαρακτηρίσουν τα παιχνίδια ως 

τέτοια που μπορούν να τα παίξουν εξίσου με τα αγόρια. 

 Οι έρευνες έχουν δείξει πως οι αντιλήψεις των ενηλίκων για τους ρόλους των φύλων μπορούν 

να επηρεάσουν την δεκτικότητα τους σε διαφημίσεις στερεοτυπικού περιεχομένου. Οι Bakir et al 

(2008) θέλησαν να ερευνήσουν αν το ίδιο συμβαίνει και με τα μικρά παιδιά κι αν είναι 

προκατειλημμένα απέναντι σε διαφημίσεις στερεοτυπικού περιεχομένου.  Δεδομένου του γεγονότος 

ότι οι αντιλήψεις των παιδιών για τα στερεότυπα φύλου εξαρτώνται και μεταβάλλονται βάση ηλικίας 

αλλά και φύλου, είναι πιθανό οι αντιδράσεις τους σε διαφορετικού τύπου διαφημίσεων να ποικίλει.  

Κατά συνέπεια η συγκεκριμένη έρευνα εξέτασε εάν η στάση των προεφηβικών αγοριών και 

κοριτσιών απέναντι σε διαφημίσεις με στερεοτυπικό και ηλικιακό χαρακτήρα, διαφέρει. 

Λαμβάνοντας υπόψιν πως τα παιδιά αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο τμήμα 

καταναλωτών, τα αποτελέσματα ήταν αρκετά σημαντικά για το χώρο των marketers που ασχολούνται 

με την παιδική διαφήμιση μιας και έδειξαν πως οι επιχειρήσεις μπορούν να στοχεύσουν σε νεαρά 

κορίτσια και αγόρια με ένα κοινό σύνολο διαφημίσεων. Οι ερευνητές συμπέραναν πως τα παιδιά 

μικρής ηλικίας είναι πολύ δεκτικά σε διαφορετικού είδους και μη στερεοτυπικές διαφημίσεις οπότε 
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μπορούν να επηρεαστούν με κοινή τακτική προώθησης προϊόντων, είτε αυτά απευθύνονται αμιγώς 

στο ένα φύλο, είτε όχι.  

 Μια ακόμα ανάλυση περιεχομένου έγινε από τους Kahlenberg και Hein (2010) στις παιδικές 

διαφημίσεις που προβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2004 στο κανάλι Nickelodeon των ΗΠΑ μετά τις 

ώρες σχολείου, έτσι ώστε να ερευνηθεί κατά πόσο προβάλλουν στερεότυπα των ρόλων των φύλων. 

Το δείγμα περιελάμβανε 455 διαφημίσεις παιχνιδιών οι οποίες αναλύθηκαν για το είδος του 

παιχνιδιού, των αριθμό των αναγνωρίσιμων αγοριών και κοριτσιών που συμμετείχαν, την απεικόνιση 

των φύλων, τον προσανατολισμό των φύλων, την ηλικία των παιδιών, το τύπο της αλληλεπίδρασης 

και τα χρώματα που κυριαρχούσαν. Στη πλειοψηφία των διαφημίσεων αποδείχθηκε πως υπήρχε 

στερεοτυπικός προσανατολισμός φύλου και τα κορίτσια ήταν περισσότερα από τα αγόρια. Περίπου 

στις μισές διαφημίσεις οι πρωταγωνιστές ήταν μικρά σε ηλικία παιδιά (μεταξύ έξι και δέκα χρονών), 

τα οποία παρουσιάζονταν κυρίως να παίζουν σε εσωτερικούς χώρους, με μικτά χρώματα στο φόντο 

και να ασχολούνται με παιχνίδια που παίζανε με άλλα παιδιά του ίδιου φύλου. Τα αγόρια 

εμφανίζονταν πιο συχνά να παίζουν σε εξωτερικούς χώρους και να είναι πιο ανταγωνιστικά από τα 

κορίτσια. 

 Μία πρόσφατη έρευνα των Bakir και Palan (2013), εξετάζει πιο αναλυτικά το αντίκτυπο που 

έχουν οι διαφημίσεις με στερεοτυπικό περιεχόμενο στα παιδιά όσον αφορά τη στάση τους απέναντι 

στα εμπορικά σήματα που προβάλλονται. Για να έχει βάσιμα αποτελέσματα η συγκεκριμένη έρευνα, 

αναπτύχθηκε ένα εννοιολογικό πλαίσιο βασισμένο σε μια σύνθεση της αναπτυξιακής λογοτεχνίας 

και ψυχολογίας για να είναι κατανοητό πώς τα παιδιά αναπτύσσουν συγκεκριμένη στάση απέναντι 

στις διαφημίσεις που προβάλλουν έμφυλα στερεότυπα. Με πειραματική μελέτη στην οποία 

συμμετείχαν παιδιά 8 και 9 ετών, τα συμπεράσματα συμφώνησαν με τις αρχικές υποθέσεις της 

έρευνας, όπου διαπιστώνεται πως τα παιδιά επηρεάζονται με μεγάλη ευκολία και κατευθύνονται εκεί 

που οι διαφημιστές επιθυμούν, υιοθετώντας σε κάθε περίπτωση τον στερεοτυπικό ρόλο που 

προβάλλουν οι σχετικές διαφημίσεις. 

 Οι Murnen et al (2016), έκανα ανάλυση περιεχομένου των προϊόντων που διαφημίζονται και 

είναι ευρέως γνωστά στην κουλτούρα των Αμερικανών παιδιών και νέων για να μελετηθεί το κατά 

πόσο προωθούν στερεοτυπικές απόψεις για το ρόλο των φύλων. Εξετάστηκαν δημοφιλή κοστούμια 

αποκριών (90 κοριτσίστικα και 90 αγορίστικα) από δημοφιλείς ιστοσελίδες λιανικής πώλησης, 79 

δημοφιλείς κούκλες και 71 δημοφιλείς φιγούρες δράσης από εθνικές ιστοσελίδες καταστημάτων 

παιχνιδιών και προϊόντα Αγίου Βαλεντίνου από δύο εθνικά καταστήματα (απεικονίζοντας 54 

γυναίκες και 59 άνδρες). Το σύστημα κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε ήταν συνδυασμός από 

παλαιότερες μελέτες. Στα αποτελέσματα φάνηκε πως είναι πολύ πιθανότερο οι γυναικείοι 

χαρακτήρες να εμφανίζονται πιο παραδοσιακά στερεοτυπικά (με διακοσμητικά και προκλητικά 
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ρούχα). Οι αρσενικοί χαρακτήρες εμφανίζονταν πολύ πιο δυναμικοί, με γυμνασμένο σώμα και 

έχοντας στην κατοχή τους εξαρτήματα όπως όπλα. Δεν υπήρξε ούτε ένα προϊόν από αυτά που 

μελετήθηκαν που να έχει ουδέτερο χαρακτήρα φύλου και η μελέτη σημειώνει πως αυτό σαν γεγονός 

έχει αρκετές επιπτώσεις στη διαμόρφωση του φύλου του παιδιού αλλά και στη διαιώνιση της 

πατριαρχίας. 

 Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει έρευνα των τελευταίων ετών των Castonguay και Bakir 

(2018) η οποία χωρίζεται σε δύο μέρη και εξετάζει τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά 

το περιεχόμενο και το αντίκτυπο που έχουν οι διαφημίσεις τροφίμων στις δραστηριότητες των 

παιδιών. Στο πρώτο μέρος της έρευνας γίνεται ουσιαστικά ανάλυση περιεχομένου των τηλεοπτικών 

διαφημίσεων τροφίμων που προβάλλονται κατά τη διάρκεια του παιδικού προγράμματος, 

καταλήγοντας πως τα υγιεινά τρόφιμα απευθύνονται στις γυναίκες ενώ οι αντίστοιχες 

δραστηριότητες, όπως η γυμναστική και το γυμνασμένο σώμα απευθύνονται στους άνδρες. Το 

δεύτερο μέρος της έρευνας εξετάζει τις αντιδράσεις των παιδιών σε μία διαφήμιση για ένα ανθυγιεινό 

σνακ όπου όμως το χρησιμοποιούν άνδρες και γυναίκες που είναι γυμνασμένοι. Το αποτέλεσμα 

συνδέεται άρρηκτα με το πρώτο μέρος της έρευνας, όπου τα παιδιά απαντώντας στις ερωτήσεις της 

έρευνας φαίνεται να πιστεύουν πως το ανθυγιεινό σνακ βοηθά τους άντρες στην φυσική τους 

κατάσταση, ενώ τις γυναίκες όχι. Η έρευνα αυτή θέλει να τονίσει τη δύναμη της διαφήμισης και τα 

έμφυλα πρότυπα που προβάλει καθώς και το πόσο επηρεάζουν την εικόνα που δημιουργείται για τα 

φύλα στα παιδιά, που δεν έχουν την ίδια κριτική ικανότητα με τους ενήλικες. Φαίνεται πως ενώ 

αλλάζουν κοινωνικά οι ρόλοι των δύο φύλων, η προβολή τους εξακολουθεί να ακολουθεί τα 

παραδοσιακά μονοπάτια. 

 

3.3.1. Οι χαρακτήρες της διαφήμισης- το φύλο που χρησιμοποιείται 

 

 Η φύση και ο χαρακτήρας των απεικονίσεων των ρόλων των φύλων, είναι σίγουρα 

σημαντικότερη από την απλή αρίθμηση της παρουσίας των ανδρών ή γυναικών στις διαφημίσεις. 

Αυτό σαν φαινόμενο φυσικά είναι ιδιαίτερα εμφανές σε διαφημίσεις και προγράμματα που 

απευθύνονται σε παιδικό κοινό.  Υπάρχει χρόνια τώρα η ανησυχία για τις διαφορετικές απεικονίσεις 

των φύλων αλλά και την επίδραση τους στην κοινωνικοποίηση και τη διαμόρφωση της εικόνας των 

έμφυλων στερεοτύπων στα παιδιά και τους έφηβους. 

 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η φύση των χαρακτήρων που εμφανίζονται στις 

τηλεοπτικές διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως όσον 

αφορά το φύλο. Οι διαφημίσεις έχουν αναλυθεί για την παρουσία των αρσενικών και θηλυκών 
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χαρακτήρων αλλά και τη συμπεριφορά, την γλώσσα και τις δραστηριότητες του καθενός. Έχουν 

επίσης αναλυθεί ακόμα και τα χαρακτηριστικά της κάθε παραγωγής που σχετίζεται με τέτοιου είδους 

απεικονίσεις. Η πλειοψηφία των ερευνών δείχνουν πως τα αγόρια ξεπερνούν αριθμητικά τα κορίτσια 

ως χαρακτήρες στις τηλεοπτικές διαφημίσεις που απευθύνονται στα παιδιά (Barcus, 1980). 

 Ωστόσο η έρευνα στα τέλη της δεκαετίας του 1990, έδειξε πως η κατανομή των αγοριών και 

των κοριτσιών στις παιδικές διαφημίσεις, ήταν πολύ πιο δίκαιη. Η έρευνα του Larson (2001), ήταν 

ουσιαστικά ανάλυση περιεχομένου σε εύρος διαφημίσεων που απευθύνονται σε παιδιά μικρής 

ηλικίας,. Οι μισοί από τους χαρακτήρες των διαφημίσεων ήταν αγόρια (49%) και οι άλλοι μισοί ήταν 

κορίτσια (51%). Η κατανομή των κοριτσιών και των αγοριών με την πάροδο του χρόνου μπορεί να 

αλλάζει, παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με το πως το φύλο 

απεικονίζεται στις διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά. 

  Ανάλυση περιεχομένου έγινε και σε αντίστοιχη έρευνα της Davis (2003), η οποία ανέλυσε 

467 διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών όσον αφορά το φύλο που χρησιμοποιείται σε κάθε διαφήμιση 

και πως αυτό μπορεί να επηρεάσει την άποψη των παιδιών για τους ρόλους των φύλων. Διαπιστώθηκε 

πως στις περιπτώσεις που ο χαρακτήρας της διαφήμισης είχε σημαντικό ρόλο, ήταν ενεργός, είχε 

ατομικές δραστηριότητες ή ήταν σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, ήταν άνδρας. 

 Η επίδραση που μπορεί να έχει το φύλο του προσώπου που χρησιμοποιείται στις παιδικές 

διαφημίσεις, στη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των παιδιών, ερευνήθηκε αναλυτικά από τους 

Pike και Jennings (2005). Κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα παιδιά επηρεάζονται ιδιαίτερα από το 

φύλο του προσώπου που έχει κύριο ρόλο στη διαφήμιση του εκάστοτε παιχνιδιού, όσον αφορά 

κυρίως το ποιος “πρέπει” να παίζει με συγκεκριμένα παιχνίδια. Οι Hargreaves και Colley (1986) είχε 

ήδη συμπεράνει πως τα παιχνίδια διαφοροποιούνται από τα παιδιά όσον αφορά το ποιο φύλο πρέπει 

να παίζει με αυτό, κυρίως λόγω των διαφημίσεων και όχι εξαρχής από επιλογή των κατασκευαστών 

τους, ενώ ο Buckinngham (2007) καταλήγει στο γεγονός πως για τα παιδιά η αγορά είναι ̈ πολωμένη” 

σε “μπλε” και “ροζ” και δημιουργούνται αρκετοί κίνδυνοι από τη μεριά των διαφημιστών που 

προσπαθούν να διασχίσουν αυτή την διαχωριστική γραμμή με προϊόντα που θέλουν να απευθύνονται 

και στις δύο ομάδες. Επίσης σχολιάζει πως είναι αποδεδειγμένα αρκετά πιο εύκολο να 

προσελκυσθούν με προϊόντα πρώτα τα αγόρια και στη συνέχεια τα κορίτσια, μιας και τα δεύτερα 

μπορούν πιο εύκολα να “μπουν” στον κόσμο των αγοριών. 

 Αρκετά στοχευμένη έρευνα είναι αυτή των Kim, Ahn και Lee (2016), όπου διερευνά τις 

στερεοτυπικές απεικονίσεις των λεπτών γυναικών στις παιδικές τηλεοπτικές διαφημίσεις. Η μελέτη 

βασίζεται σε πέντε διαστάσεις του γυναικείου στερεοτύπου οι οποίες είναι η φυσική εμφάνιση, η 

συμπεριφορά, το επάγγελμα, τα φυσικά χαρακτηριστικά και η σεξουαλικότητα. Χρησιμοποιώντας 

τις διαστάσεις αυτές, γίνεται ανάλυση περιεχομένου των παιδικών διαφημίσεων που προβάλλουν 
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αδύνατες γυναίκες. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι αδύνατες γυναίκες συσχετίζονται πολύ πιο 

άμεσα στο μυαλό των παιδιών με την φυσική εμφάνιση και τη σεξουαλικότητα, παρά οι πιο ογκώδεις 

φιγούρες γυναικείων σωμάτων. Αποδεικνύεται πως και οι παιδικές διαφημίσεις προωθούν την 

στερεοτυπική εικόνα της αδύνατης γυναίκας ως θελκτικής και σημειώνεται πως αυτό σαν γεγονός 

μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη διαμόρφωση της εικόνας που έχουν τα παιδιά για το 

γυναικείο φύλο και φυσικά ασκεί ιδιαίτερη πίεση στα μικρά κορίτσια που φαίνεται πως οφείλουν να 

ακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρότυπο για να είναι αποδεκτά.  

 

3.3.2. Voice-over/μουσική/παραγωγή της διαφήμισης 

 

 Υπήρξαν φυσικά και έρευνες που δεν ασχολήθηκαν μόνο με τα επίπεδα δραστηριότητας στην 

παιδική διαφήμιση αλλά και με το είδος αυτής. Πιο συγκεκριμένα η Verna (1975) ασχολείται 

ιδιαίτερα με το είδος της δραστηριότητας στις παιδικές διαφημίσεις και στέκεται στο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα των κοριτσιών τα οποία φαίνεται στις διαφημίσεις να παίζουν με κούκλες (μωρά) σε ένα 

κλίμα αρκετά παθητικό ενώ τα αγόρια παίζουν με παιχνίδια δράσης και περιπέτειας σε πολύ πιο 

δυναμικό κλίμα. Επίσης, έχει αποδειχθεί πως τα αγόρια και κορίτσια μικρής ηλικίας αλλά και στην 

περίοδο της εφηβείας ακολουθούν ένα διαφορετικό μονοπάτι ανάπτυξης σχετικά με τα έμφυλα 

στερεότυπα και το πως αυτά τους επηρεάζουν. Ειδικότερα, σημειώνεται πως τα αγόρια παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη αντίσταση σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν το αντίθετο φύλο συγκριτικά με τα 

κορίτσια και τείνουν να δείχνουν έντονη προτίμηση στις “αντρικές” δραστηριότητες στην περίοδο 

της παιδικής ηλικίας. Αντίθετα, τα κορίτσια κατά την παιδική ηλικία έχουν την τάση να αποφεύγουν 

δραστηριότητες που σχετίζονται απόλυτα με το γυναικείο φύλο (Durkin, 1997). 

 Η σχετικά πρόσφατη έρευνα των Kolbe και Muehling (2012) αναλύει την επίδραση που έχει 

το voice-over των παιδικών διαφημίσεων στην αντίδραση των παιδιών στο εκάστοτε προϊόν και 

καταλήγει πως το φύλο της φωνής που ακούγεται στις διαφημίσεις, ελάχιστα επηρεάζει στην 

αξιολόγηση των διαφημίσεων από τα παιδιά. Εξετάζει επίσης εμπειρικά, αν τα παιδιά γνωρίζουν τους 

ρόλους των φύλων όταν εκτίθενται σε διαφημίσεις που απεικονίζουν είτε παραδοσιακούς  

(στερεότυπους) ή μη παραδοσιακούς τρόπους αυτών, και αναλύεται σε τι βαθμό οι απεικονίσεις αυτές 

έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα στις αξιολογήσεις τους για το διαφημιζόμενο προϊόν και την ίδια τη 

διαφήμιση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως η έρευνα καταλήγει πως τα παιδιά επηρεάζονται 

ιδιαίτερα από τον ρόλο του φύλου που απεικονίζεται στη διαφήμιση αλλά και τους χειρισμούς των 

ρόλων αυτών. Το voice-over αποτελεί βασικό παράγοντα στο πόσο τελικά θα επηρεαστεί το παιδί 

από τον χαρακτήρα που προβάλλεται στην εκάστοτε διαφήμιση, ενώ μπορεί να έχει καθοριστικό 
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ρόλο στην προβολή του χαρακτήρα και κατ’ επέκταση του ρόλου του φύλου που προωθείται μέσω 

αυτής. 

 Εκτενής έρευνα για το πως χρησιμοποιείται το voice-over και ο λόγος στις παιδικές 

διαφημίσεις και πως χρησιμοποιείται το φύλο ως κώδικας λόγου για τη σύνδεση των προϊόντων με 

τους ρόλους των φύλων, έγινε από τους Johnson και Young (2002). Στην συγκεκριμένη έρευνα 

φαίνεται πως αριθμητικά υπερτερούν οι διαφημίσεις με παιχνίδια που απευθύνονται σε αγόρια, 

συγκριτικά με όσες απευθύνονται σε κορίτσια. Σε αυτές που απευθύνονται σε αγόρια, το voice-over 

είναι αποκλειστικά αντρική φωνή με βαρύ και δυνατό τόνο και στις διαφημίσεις των κοριτσιών, 

κυρίως γυναικεία φωνή με υψηλό και τραγουδιστό τόνο. Παρατηρήθηκε αρκετές φορές η χρήση  

“εξωπραγματικού” voice-over, με υπερβολή στον τόνο φωνής του φύλου, όπου σημειώνεται πως 

φαίνεται να συμβάλει στην αντίληψη των παιδιών για τη σχέση των δύο φύλων και τη θέση κοινωνικά 

του καθενός. Στην συγκεκριμένη έρευνα εξετάστηκε και η γλώσσα που χρησιμοποιείται στις παιδικές 

διαφημίσεις με ανάλυση των ρημάτων και γενικότερα του λεξιλογίου που χρησιμοποιούνται σε κάθε 

διαφήμιση που απευθύνεται είτε σε κορίτσι, είτε σε αγόρι ή και στα δύο φύλα. Κατέληξε λοιπόν πως 

στις διαφημίσεις που απευθύνονται στα αγόρια χρησιμοποιείται λεξιλόγιο που τονίζει την ένταση, 

τον ανταγωνισμό, τη δράση και τον έλεγχο. Αντίθετα όσες απευθύνονται στα κορίτσια χρησιμοποιούν 

περισσότερο νωχελικά στοιχεία και λεξιλόγιο με περιορισμένα συναισθήματα. Συμπεραίνει πως οι 

διαφημίσεις παρουσιάζουν τα δύο φύλα με πολύ παραδοσιακό τρόπο και εκφράζει την ανησυχία του 

πόσο πολύ επηρεάζονται τα παιδιά από τέτοιου είδους προβολές των έμφυλων στερεοτύπων.  

 Η έρευνα των Welch et al. (1979) σημειώνει πως οι διαφημίσεις που στοχεύουν στα κορίτσια 

και σε ουδέτερο κοινό, έχουν έναν χαρακτήρα πιο παθητικό από αυτές που στοχεύουν στα αγόρια, οι 

οποίες χαρακτηρίζονται από αισθήματα επικράτησης, ανεξαρτησίας και επιθετικότητας. Πιο 

συγκεκριμένα σημειώνει πως οι διαφημίσεις που απευθύνονται στα αγόρια είναι πιθανότερο να 

περιέχουν τα πιο ενεργά παιχνίδια, με περισσότερες σκηνές στο διαφημιστικό μήνυμα, με λιγότερη 

ομιλία και δυνατότερο θόρυβο και μουσική συγκριτικά με τις διαφημίσεις των κοριτσιών οι οποίες 

έχουν ομαλότερες μεταβάσεις από τη μία σκηνή στην άλλη, με πιο παθητικά παιχνίδια, απαλότερη 

μουσική υπόκρουση και με περισσότερους διαλόγους. 

 Μία από τις πιο πρόσφατες έρευνες που αφορούν την επίδραση των διαφημίσεων στην 

αντίληψη των έμφυλων στερεοτύπων στα παιδιά, ασχολήθηκε συγκεκριμένα με τους παράγοντες που 

χρησιμοποιούνται στην ανάλυση περιεχομένου των διαφημίσεων έτσι ώστε να μπορούμε να 

καταλήγουμε σε συμπεράσματα όσον αφορά την προώθηση ή μη των στερεοτύπων των δύο φύλων. 

Πιο συγκεκριμένα οι  Buijen και Valkenburg (2017),  με ανάλυση περιεχομένου 601 διαφημίσεων 

θέλησαν να εντοπίσουν τις “εκκλήσεις” που χαρακτηρίζουν τις διαφημίσεις που απευθύνονται σε 

παιδιά και εφήβους. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν πως υπάρχουν τρομερές διαφορές στους 
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παράγοντες αυτούς ανάμεσα στις διαφημίσεις που αναφέρονται σε παιδιά και σε εφήβους αλλά και 

πως είναι έντονη η προβολή στερεοτύπων για το ρόλο των φύλων ιδιαίτερα σε διαφημίσεις που 

απευθύνονται σε παιδιά, ειδικά παλαιότερα. Οι πιο τυπικές εκκλήσεις που χρησιμοποιούνται σε 

διαφημίσεις που αναφέρονται σε αγόρια είναι η περιπέτεια, η δράση, ο αθλητισμός και το παιχνίδι, 

ενώ τα διαφημιστικά μηνύματα που αναφέρονται στα κορίτσια τονίζουν την καλλιέργεια, την φυσική 

ελκυστικότητα, τη φιλία και το ρομαντισμό. Παλεύοντας για το καλύτερο, ο ανταγωνισμός και τα 

επιτεύγματα ήταν οι κύριες εκκλήσεις σε διαφημίσεις που απευθύνονταν σε έφηβους αγόρια, ενώ ο 

ρομαντισμός, η σεξουαλικότητα και η συμμετοχή σε μια ομάδα ήταν οι κύριες εκκλήσεις στις 

αντίστοιχες διαφημίσεις που απευθύνονταν σε κορίτσια έφηβες. Γίνεται προφανές πως ακόμα και τα 

τελευταία χρόνια, τα αποτελέσματα ερευνών παραμένουν τα ίδια με παλαιότερα, με τα παιδιά να 

δέχονται στερεοτυπικά μηνύματα για το ρόλο των δύο φύλων, χωρίς αυτός να αλλάζει με το πέρασμα 

των χρόνων.  

 

3.4 Έμφυλα στερεότυπα στα παιδικά κινούμενα σχέδια 

 

 Αξίζει να αναφέρουμε, αλλά όχι να αναλύσουμε στην παρούσα εργασία, το πως τα έμφυλα 

στερεότυπα προβάλλονται και μέσω των παιδικών τηλεοπτικών κινουμένων σχεδίων, τα οποία 

αποτελούν μία βασική πηγή διασκέδασης για τα παιδιά. Σχετική είναι η έρευνα των Thompson και 

Zerbinos (1997) όπου περιλάμβανε δομημένες συνεντεύξεις με 89 παιδιά ηλικίας μεταξύ 4 έως 9 

ετών για να καθοριστεί το πως αντιλαμβάνονται τους αρσενικούς και θηλυκούς χαρακτήρες στα 

κινούμενα σχέδια. Φάνηκε πως τα παιδιά αντιλαμβάνονται τους περισσότερους χαρακτήρες των 

παιδικών προγραμμάτων με στερεοτυπικούς τρόπους, τα αγόρια ήταν βίαια και ιδιαίτερα ενεργητικά 

ενώ τα κορίτσια ήταν ήπιων τόνων, δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον και ανησυχία για την εξωτερική 

τους εμφάνιση αλλά και για τα αγόρια. Μέσω των συνεντεύξεων φάνηκε πως τα παιδιά 

αντιλαμβάνονται τους ρόλους των δύο φύλων με τρόπο εξαρτώμενο από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον, ενώ ενδιαφέρον παρουσίασε το γεγονός πως οι προτιμήσεις του κάθε παιδιού όσον 

αφορά το κινούμενο σχέδιο που ήθελε να παρακολουθήσει ήταν άμεσα εξαρτημένο από το την 

επαγγελματική απασχόληση της μητέρας στο σπίτι. 

 Οι Baker και Raney (2007), έκανα ανάλυση των απεικονίσεων γυναικών και ανδρών 

υπερηρώων των παιδικών κινουμένων σχεδίων. Συγκεκριμένα η έρευνα διερεύνησε το κατά πόσο ή 

όχι απεικονίζονται οι υπερήρωες με στερεοτυπικό βάση φύλου χαρακτήρα. Αναλύθηκαν 70 

χαρακτήρες από 160 ώρες προβολής τέτοιων κινουμένων σχεδίων και παραδόξως οι ερευνητές 
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συνάντησαν λίγες περιπτώσεις παραδοσιακής προβολής των έμφυλων στερεοτύπων. Ωστόσο 

παρατηρήθηκε μια τάση προς τον ορισμό του “υπερήρωα” με παραδοσιακούς αρσενικούς όρους. 

  Λίγο αργότερα, οι Aubrey και Harrison (2009) διεξήγαγαν μία έρευνα η οποία αρχικά 

εξέτασε εάν τα παιδικά προγράμματα με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα παρουσιάζουν 

στερεοτυπικά χαρακτηριστικά όσον αφορά το φύλο, εάν είναι μη στερεοτυπικά ή ουδέτερα και σε 

δεύτερο στάδιο ερευνήθηκε εάν μπορούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης περιεχομένου να 

συνδεθούν με τις αξίες που έχουν διαμορφώσει τα παιδιά για τα φύλα αλλά και την διαπροσωπική 

έλξη με τους τηλεοπτικούς χαρακτήρες ίδιου ή αντίθετου φύλου, αν και το πρώτο στάδιο της έρευνας 

έδειξε πως τα αγαπημένα παιδικά προγράμματα παρουσιάζουν μεγάλη ουδετερότητα φύλου. Ωστόσο, 

όπως είχε προβλεφθεί, οι αρσενικοί χαρακτήρες ήταν περισσότεροι από τους γυναικείους, ήταν 

πιθανότερο να φαίνονται πιο ισχυροί, να είναι τα αφεντικά, να δείχνουν εφευρετικότητα, να 

επιτύχουν ένα στόχο τους και να παρουσιάζονται να τρώνε. Στην ανάλυση περιεχομένου φάνηκε 

επίσης πως τα αγόρια δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο χιούμορ και τη σκληρή δουλειά και τα κορίτσια 

είναι πιο δεκτικά σε ουδέτερου φύλου χαρακτήρες συγκριτικά με τα αγόρια. 

 Ο ερευνητής Gökçearslan (2010), υποστήριξε πως η αθώα παρουσίαση των κινουμένων 

σχεδίων που περνάνε μηνύματα στα παιδιά εμπεριέχουν μπορούν να έχουν και αρνητικά 

αποτελέσματα, ένα από τα οποία έχει να κάνει με το φύλο των χαρακτήρων που προβάλλονται. Οι 

χαρακτήρες στα κινούμενα σχέδια περιλαμβάνουν θηλυκά, αρσενικά, ζώα και άψυχα αντικείμενα. 

Ενώ οι ρόλοι των αρσενικών και θηλυκών χαρακτήρων διαμορφώνονται σύμφωνα με τις κοινωνικές 

προκαταλήψεις, οι ζωικοί και άψυχοι χαρακτήρες έχουν ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά όπως το 

περπάτημα στα δύο πόδια ή την ομιλία. Οι ζωικοί και άψυχοι χαρακτήρες πολλές φορές σχεδιάζονται 

με βάση τα στερεότυπα του φύλου που ισχύουν κοινωνικά αλλά αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της 

ιστορίας φαίνονται μαγικά να αλλάζουν χαρακτηριστικά, φύλο και εμφάνιση. Τέτοιες αλλαγές του 

φύλου, της ασεξουαλικότητας αλλά και της στερεότυπης παρουσίασης είναι ανησυχητικές για τα 

παιδιά, εφόσον περνούν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου τους παρακολουθώντας τηλεόραση και ειδικά 

κινούμενα σχέδια. Στη συγκεκριμένη έρευνα αναλύονται τα παιδικά αυτά προγράμματα στα οποία 

παρουσιάζονται περίπλοκα πρότυπα ρόλου των φύλων και υποστηρίζει πως  οι συγκεκριμένες 

εικόνες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα παιδιά και να τα μπερδέψουν όσον αφορά τη διαμόρφωση 

της δικής τους σεξουαλικής ταυτότητας. 

 Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε τις διαφορές στις αντιδράσεις των παιδιών 

ανάλογα με το φύλο στα κινούμενα σχέδια. Οι Oliver και Green (2001), εξέτασε τις διαφορές αυτές 

σε σκηνές από μία περιπέτεια δράσης και μια θλιβερή και πιο συναισθηματική ταινία καθώς και σε 

πρωτότυπα προγράμματα με απόλυτα στερεότυπο χαρακτήρα όσον αφορά το ρόλο των φύλων. 

Φάνηκε λοιπόν πως τα κορίτσια είναι πολύ πιο πιθανό να εκφράσουν τη θλίψη τους συγκριτικά με 
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τα αγόρια και με την ηλικία οι διαφορά αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη. Τα παιδιά ήταν πιο πιθανό να 

θεωρήσουν πως το στερεοτυπικά αγορίστικο πρόγραμμα είναι μόνο για αγόρια, ενώ αυτά που ήταν 

για κορίτσια, φάνηκε να θεωρούνται κατάλληλα και για τα δύο φύλα. Όσον αφορά όμως την 

απόλαυση του να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα ήταν ξεκάθαρο το γεγονός πως και τα δύο φύλα 

προτιμούσαν να παρακολουθήσουν τα κινούμενα σχέδια που ανταποκρίνονταν ξεκάθαρα στο φύλο 

τους, με εξαίρεση τα κορίτσια που ήταν πιο ανοιχτά στο να παρακολουθήσουν και προγράμματα που 

φαίνονταν να απευθύνονται σε αγόρια. 

 Μία από τις πιο πρόσφατες σχετικές έρευνες ήταν αυτή των Golden και Jacoby (2018), όπου 

μελετήθηκε αναλυτικά το πως επηρεάζουν τα κορίτσια προσχολικής ηλικίας οι πριγκίπισσες της 

Disney, μιας και φανερα η Disney προωθεί ισχυρά και συνεπή μηνύματα όσον αφορά τους κανόνες 

και τους ρόλους των φύλων, μέσω των κινουμένων σχεδίων της. Εμπνευσμένοι λοιπόν από την 

πανταχού παρουσία των πριγκιπισσών στη ζωή των νεαρών κορτισιών, οι μελετητές αυτοί εξέτασαν 

πώς τα κορίτσια προσχολικής ηλικίας ερμηνεύουν τα στερεότυπα φύλου μέσω των πριγκιπισσών της 

Disne, μέσω του παιχνιδιού που κάνουν μεταξύ τους αλλά και τις συζητήσεις μέσω του παιχνιδιού 

όπου προσποιούνται οι ίδιες, τις πριγκίπισσες. Το δείγμα ήταν 31 κορίτσια τριών έως πέντε ετών τα 

οποία αντιπροσώπευαν μία σειρά φυλετικών και κοινωνικοοικονομικών υποβάθρων. 

Χρησιμοποιήθηκαν συνδυασμένες μέθοδοι από προηγούμενες έρευνες, με ημι-δομημένες 

συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια στους γονείς και διαδραστικό παιχνίδι όπου τα κορίτσια έπρεπε να 

υποδυθούν κάποιες από τις πριγκίπισσες. Θεματικές αναλύσεις που έγιναν κατέληξαν πως τέσσερα 

είναι τα βασικά θέματα που προσδιόρισαν και καθόριζαν το παιχνίδι των συμμετεχόντων ως 

πριγκίπισσες: η ομορφιά, τα εντυπωσιακά ρούχα και αξεσουάρ, οι κινήσεις του σώματος και τον 

αποκλεισμό των αγοριών από το πλάνο του παιχνιδιού. Τους μελετητές απασχόλησε ιδιαίτερα το 

συμπέρασμα που έβγαλαν στο πόσο πολύ μπορεί να επηρεάζονται τα κορίτσια όσον αφορά την 

κοινωνική τους γνώση και θεωρία όσον αφορά τον ρόλο των φύλων στο πραγματικό κόσμο. Θεωρούν 

πως προβάλλονται λάθος και παραπλανητικές εικόνες της διαφοροποίησης αλλά και της σχέσης των 

δύο φύλων, καθώς και λάθος εικόνα της γυναίκας και αυτών που θα έπρεπε να την απασχολούν, 

εστιάζοντας μόνο στην εξωτερική ομορφιά και το ντύσιμο. Η έρευνα καταλήγει σημειώνοντας πως 

πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά τα προγράμματα που 

παρακολουθούν τα παιδιά και τους επηρεάζουν λανθασμένα κοινωνικά πάνω στα έμφυλα 

στερεότυπα που καιρός είναι να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα.   

 Αντίστοιχο ενδιαφέρον έχουν και οι ήρωες των video games που φαίνεται να μην έχουν 

ερευνηθεί σε βάθος όσον αφορά τα έμφυλα στερεότυπα που προωθούν. Το κενό αυτό ήρθε να 

καλύψει η έρευνα των Dill και Thill (2007) όπου έγινε ανάλυση περιεχομένου των εικόνων των 

χαρακτήρων σε βιντεοπαιχνίδια που είναι πρώτα σε πωλήσεις στην Αμερική. Στα αποτελέσματα 
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φαίνεται το 83% των αρσενικών χαρακτήρων να είναι επιθετικοί έναντι των θηλυκών (62%). Οι 

θηλυκοί χαρακτήρες είναι πιθανότερο να εμφανίζονται ως σεξουαλικοί (60% των θηλυκών έναντι 1% 

των αρσενικών) και πιο προκλητικά ντυμένοι (39% των θηλυκών έναντι 8% των αρσενικών). 

Περαιτέρω έρευνα έδειξε πως το πρότυπο των αρσενικών χαρακτήρων ως επιθετικούς και των 

θηλυκών ως σεξουαλικούς, είναι αντιληπτό και παγιωμένο και από νέους που δεν παίζουν 

βιντεοπαιχνίδια. 
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Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία της έρευνας 

 

4.1 Εισαγωγή 

 Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου συγκεκριμένου 

αριθμού παιδικών διαφημίσεων αφού πρώτα έγινε μία αρκετά αναλυτική δευτερογενής έρευνα. Η 

βιβλιογραφική αυτή έρευνα αφορούσε τους τρόπους και το βαθμό κατά τον οποίο επηρεάζονται τα 

παιδιά από τη προβολή των έμφυλων στερεοτύπων στις παιδικές διαφημίσεις κυρίως, αλλά και πώς 

αυτά προάγονται μέσω της οικογένειας, του σχολείου, των κινουμέων σχεδίων ακόμα και των 

κοινωνικών στερεοτύπων γενικότερα.  

 

4.2 Η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου 

 Η ανάλυση περιεχομένου αποτελεί μία μέθοδο σχηματοποιημένη που επιτρέπει την πλήρη 

ανάλυση των δεδομένων και δίνει τη δυνατότητα να ερευνηθούν συγκεκριμένα οι όψεις που 

ενδιαφέρουν περισσότερο την κάθε έρευνα.  

 Μέσω της ανάλυσης αυτής παρέχεται η δυνατότητα μελέτης όλων των στοιχείων της 

επικοινωνίας αλλά και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των πομπών αλλά και των αποδεκτών 

των μηνυμάτων που εξετάζονται. Επίσης μπορεί να μελετηθεί ο σκοπός και τα μέσα του μηνύματος 

με τα οποία επιχειρείται η πρόκληση προσοχής και του ενδιαφέροντος των αποδεκτών καθώς και η 

μελέτη των αποτελεσμάτων που μπορεί να επιφέρει το μήνυμα στους αποδέκτες. Συνολικά λοιπόν, 

η εν λόγω μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του 

περιεχομένου, των χαρακτηριστικών του πομπού αλλά και των δεκτών του μηνύματος καθώς και τις 

επιπτώσεις των μηνυμάτων σε αυτούς, με σκοπό την εξαγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων (Βάμβουκας 

Μ., 1991). 

 Στην παρούσα έρευνα, αναλύθηκε το δείγμα των παιδικών διαφημίσεων ως προς 

συγκεκριμένους παράγοντες που υπήρχαν ή όχι στις διαφημίσεις και αφορούν τον τύπο και το τρόπο 

μετάδοσης του μηνύματος. Με βάση προηγούμενες σχετικές έρευνες (Buijen και Valkenburg, 2002;  

Browne, 1998) καταλήξαμε μα επιλέξουμε τους παράγοντες που θεωρήσαμε πως ερευνώντας τους 

θα έχουμε μια πλήρη εικόνα αποτελεσμάτων που θα απαντήσουν στα ερευνητικά ερωτήματα της 

παρούσας έρευνας. Οι παράγοντες που επιλέχθηκαν, φαίνονται στον Πίνακα 1. Πριν 

συμπεριληφθούν οι παράγοντες στην έρευνα, έγινε δοκιμή αυτών σε μικρό αριθμό διαφημίσεων, έτσι 
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ώστε να εξασφαλίσουμε πως αντανακλούσαν το περιεχόμενο τους επαρκώς. Ορισμοί των 

μεταβλητών, πέρα από τις εύκολα κατανοητές, φαίνονται στον Πίνακα 2. 

  

Εκκλήσεις/Αναφορές (Appeals) Δράση (Action-Adventure ) 

 

Φροντίδα (Nurturing) 

 

Ελκυστικότητα (Physical attractiveness) 

 

Φιλία (Friendship) 

 

Στοργή για τα ζώα (Affection for animals) 

 

Ρομαντισμός (Romance) 

 

Στοργή για τα παιδιά (Affection for children) 

 

Αθλήματα (Sports) 

 

Τύπος Διαφήμισης (Type of Commercial) 

 

Καθοδηγητικός (Institutional) 

 

Δημόσιες Υπηρεσίες (Public Service) 

 

Προϊόν ή Υπηρεσία (Product or Service) 

 

Κατηγορία Προϊόντος (Product Category) 

 

Παιχνίδι (Toy) 

 

Φαγητό ή γλυκό σνακ (Snack food/candy) 
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Δημητριακά ή άλλο φαγητό (Cereal and other 

food) 

 

Ρούχα (Clothing) 

 

Προϊόν για ενηλίκους (Adult Product) 

 

Άλλο (Other) 

 

Εκτέλεση (Execution style) 

 

Καρτούν (Cartoon) 

 

Άνθρωποι (Live people) 

 

Καρτούν και άνθρωποι μαζί (Mixed 

Animation/live people) 

 

Μόνο το προϊόν (Product only) 

 

Επιχείρημα (Argument type) Λογικός (Rational) 

 

Συναισθηματικός (Emotional) 

 

Ηθικός (Moral) 

 

Voice-over  

 

Άνδρας (Male) 

 

Γυναίκα (Female) 

 

Μίξη άνδρα και γυναίκας (Mixed) 
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Καθόλου (None) 

 

Που απευθύνεται το προϊόν (Product Gender-

Typing) 

 

Άνδρας (Male) 

 

Γυναίκα (Female) 

 

Ουδέτερο (Gender Neutral) 

 

Πίνακας 1: Παράγοντες που ερευνήθηκαν στην ανάλυση περιεχομένου 

 

Εκτέλεση (Execution style) 

 

Η εκτέλεση αναφέρεται στον τρόπο με τον 

οποίο παρουσιάζεται το μήνυμα. Οι τύποι 

εκτέλεσης μπορεί να είναι ξεκάθαρη 

παρουσίαση του προϊόντος μόνο του, με την 

χρήση καρτούν, φυσιολογικών ανθρώπων ή και 

με το συνδυασμό αυτών. 

Επιχείρημα (Argument type) Αφορά τον λόγο που δίνεται για την αγορά. 

Μπορεί να αφορά ορθολογικά επιχειρήματα, 

στοιχεία δηλαδή σχετικά με την ποιότητα, την 

αξιοπιστία, την απόδοση, την ασφάλεια, την 

αξία ή την οικονομία. Μπορεί να αφορά 

συναισθηματικά επιχειρήματα που προκαλούν 

συναισθήματα ή ηθικά επιχειρήματα που 

κατευθύνουν τη προσοχή του καταναλωτή στο 

τι είναι σωστό και τι λάθος. 

Voice-over  Το voice-over είναι η φωνή από μία αόρατη 

πηγή  που περιγράφει το προϊόν και/ή 

ενθαρρύνει την αγορά του προϊόντος. 

Που απευθύνεται το προϊόν (Product Gender-

Typing) 

 

Τα διαφημιζόμενα προϊόντα κατηγοριοποιούνται 

με βάση το φύλλο, αναλόγως με το αν οι 

περισσότερο άνθρωποι πιστεύουν πως είναι 
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περισσότερο κατάλληλο για το ένα φύλλο 

συγκριτικά με το άλλο. Συνεπώς υπάρχουν 

προϊόντα που απευθύνονται καθαρά σε 

κορίτσια, σε αγόρια και σε αυτά που θεωρούνται 

κατάλληλα για χρήση και από τα δύο φύλλα. 

Πίνακας 2: Ορισμός μεταβλητών 

 

4.2.1.Στατιστική ανάλυση δεδομένων 

 Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε μετά την ανάλυση περιεχομένου των διαφημίσεων, για τη 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, ήταν το SPSS (Superior Performance 

Software System). To SPSS αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα προγράμματα για στατιστική 

ανάλυση, μιας και είναι εύκολο στη χρήση και σου δίνει πολλές δυνατότητες για ανάλυση των 

δεδομένων μας. 

 Χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες τύπου Crosstab, πίνακες διπλής εισόδου δηλαδή, όπου 

εμφανίζεται σε πίνακες όπως φαίνονται και παρακάτω, η συνάφεια για ζεύγη ποιοτικών μεταβλητών, 

όπου από τη μία είχαμε πάντα το target group του φύλου στο οποίο απευθυνόταν η κάθε διαφήμιση 

(Αγόρι:1, Κορίτσι:2, Ουδέτερο:3) και από την άλλη είχαμε τον εκάστοτε παράγοντα που ερευνήθηκε, 

όπως αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση παράγοντα λοιπόν, έχουμε άμεσα τη 

σύγκριση αλλά και συσχέτιση της χρήση των παραγόντων αυτών αναλόγως με το φύλο στο οποίο 

απευθύνεται η διαφήμιση έτσι ώστε να μπορούμε να βγάλουμε έγκυρα αποτελέσματα για το τρόπο 

αλλά και τη συχνότητα κατά την οποία προωθούνται τα έμφυλα στερεότυπα μέσω διαφημίσεων στα 

παιδιά ανά φύλο.  

 

4.2.2 Το δείγμα της έρευνας 

 Στόχος της παρούσας έρευνας, ήταν να συλλεχθεί ένας ικανοποιητικά εκτεταμένος αριθμός 

διαφημίσεων με ποικιλία όσον αφορά το περιεχόμενο και τις κατηγορίες προϊόντων που 

προβάλλονται σε παιδιά διαφόρων ηλικιών στην Ελλάδα. Προκειμένου να το πετύχουμε αυτό, 

ερευνήσαμε πρώτα ποιες ώρες της ημέρας τα παιδιά παρακολουθούν περισσότερο τηλεόραση. Για 

μία περίοδο δέκα μηνών (Αύγουστος 2019 – Ιούνιος 2020), καταγράφηκαν όλα τα προγράμματα σε 

δύο δημόσιους και 5 ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς στις ώρες μεταξύ 08:00-12:00 τα 

σαββατοκύριακα και 16:00-20:00 τις καθημερινές.  
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 Αφού συλλέχθηκαν οι διαφημίσεις και διαγράφηκαν οι πολλαπλές ίδιες, καταλήξαμε στο 

ικανοποιητικό σύνολο 198 διαφημίσεων τις οποίες και ερευνήσαμε με τη μέθοδο της ανάλυσης 

περιεχομένου.  
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Κεφάλαιο 5: Ερευνητικά ευρήματα 

 Το περιεχόμενο αυτού του κεφαλαίου αφορά την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 

της ανάλυσης περιεχομένου του δείγματος, μέσω του προγράμματος του SPSS που χρησιμοποιήθηκε. 

Έγινε ουσιαστικά στατιστικός συσχετισμός του κάθε παράγοντα που ερευνήθηκε, με σταθερή 

μεταβλητή το φύλο στο οποίο απευθυνόταν η κάθε διαφήμιση. Έτσι μπορούν να προκύψουν έγκυρα 

αποτελέσματα όσον αφορά τους παράγοντες που χρησιμοποιούνται από τους διαφημιστές ανά 

περίπτωση φύλου για να τραβήξουν το ενδιαφέρον του παιδιού, για το τρόπο με τον οποίο 

προβάλλονται και προωθούνται τα έμφυλα στερεότυπα μέσω των διαφημίσεων, κατά πόσο 

στοχοποιούνται τα κορίτσια ή τα αγόρια και σε τι βαθμό. Στην συγκεκριμένη έρευνα, για κάθε 

παράγοντα, έγινε ένα chi-square test, έτσι ώστε να διαπιστώνουμε ποιοι παράγοντες παρουσιάζουν 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. Αναλυτικός σχολιασμός γίνεται μόνο σε αυτούς που 

παρουσιάζουν κατά τα δεδομένα του spss σημαντικότητα. 

 

5.1 Παράγοντες όσον αφορά την έκκληση/αναφορά στην κάθε 

διαφήμιση 

 

 Οι παράγοντες όσον αφορά την έκκληση/αναφορά ανά διαφήμιση αποτελεί το συναίσθημα 

στο οποίο οι διαφημιστές επιλέγουν να ανακαλέσουν μέσω του διαφημιστικού μηνύματος για να 

προωθηθεί το προϊόν καλύτερα αναλόγως με το κοινό στόχο του προϊόντος, είναι οι εξής: 

Εκκλήσεις/Αναφορές (Appeals) Δράση (Action-Adventure) 

 

Φροντίδα (Nurturing) 

 

Ελκυστικότητα (Physical attractiveness) 

 

Φιλία (Friendship) 

 

Στοργή για τα ζώα (Affection for animals) 

 

Ρομαντισμός (Romance) 
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Στοργή για τα παιδιά (Affection for children) 

 

Αθλήματα (Sports) 

 

Παιχνίδι (Play) 

Πίνακας 3: Μεταβλητές όσον αφορά το παράγοντα της “έκκλησης/αναφοράς” 

 

5.1.1 Δράση (Action-Adventure) 

 

 Ο συγκεκριμένος παράγοντας, αφορούσε διαφημίσεις που προέβαλλαν κυρίως παιχνίδια και 

στις οποίες ήταν δυνατό το voice-over και ο ομιλητής προέτρεπε για δράση, έντονα συναισθήματα 

κατά το παιχνίδι ή τη χρήση του προϊόντος αλλά και έντονη εναλλαγή χρωμάτων καθώς και δυνατή 

μουσική υπόκρουση. Όπως φαίνεται και παρακάτω στους σχετικούς πίνακες, η “δράση” είναι 

παράγοντας που παρατηρήθηκε να χρησιμοποιείται στο 90,6% των διαφημίσεων που απευθύνονται 

σε αγόρια ενώ μόνο στο 2,5% αυτών που απευθύνονται στα κορίτσια. Αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός 

πως οι διαφημίσεις και τα προϊόντα που στοχεύουν στα αγόρια, εμπεριέχουν το στοιχείο της 

δυναμικότητας, της περιπέτειας και κατ’ επέκταση του ανδρισμού και του θάρρους. 

 

 

Crosstab    

 Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

 

 

Σύνολο 

 

1 2 3  

Action-Adventure (Δράση) 

0 

Count 3 77 61 141  

% σε Προϊόν που 

απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

9,4% 97,5% 70,1% 71,2%  

1 

Count 29 2 26 57  

% σε Προϊόν που 

απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, 

Και στα δύο φύλα:3) 

90,6% 2,5% 29,9% 28,8%  
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Total 

Count 32 79 87 198 198 

% σε Προϊόν που 

απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, 

Και στα δύο φύλα:3) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 86,305a 2 ,000 

Likelihood Ratio 93,009 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 16,597 1 ,000 

N of Valid Cases 198   

 

5.1.2 Φροντίδα (Nurturing) 

 Ο συγκεκριμένος παράγοντας, παρατηρήθηκε σε διαφημίσεις που προβάλουν τη φροντίδα 

σαν συναίσθημα που σου δημιουργείται από τη χρήση του προϊόντος που διαφημίζεται, είτε αυτό 

έχει να κάνει με φαγητό που τρως για να φροντίσεις τον εαυτό σου, είτε για να φροντίσεις κάποιον 

άλλο. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός πως ο παράγοντας της “φροντίδας” δεν παρατηρήθηκε σε καμία 

διαφήμιση που απευθύνεται σε αγόρι, ενώ παρατηρήθηκε στο 24,1% αυτών που απευθύνονται σε 

κορίτσια και μόνο στο 14,9% αυτών που απευθύνονται και στα δύο φύλα. Μπορούμε να 

συμπεράνουμε από το στατιστικό αυτό πως παραμένει να επικρατεί η άποψη πως το ανδρικό φύλο 

πρέπει να φαίνεται πιο σκληρό και αυστηρό, ενώ η φροντίδα αποτελεί χαρακτηριστικό των γυναικών, 

άποψη που προβάλλεται ως έμφυλο στερεότυπο στις παιδικές διαφημίσεις που εξετάστηκαν.  

 

Crosstab  

 Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

 

 

Σύνολο 1 2 3 

Φροντίδα 

(Nurturing) 

0 

Count 32 60 74 166 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

100,0% 75,9% 85,1% 83,8% 

1 

Count 0 19 13 32 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

0,0% 24,1% 14,9% 16,2% 

Total Count 32 79 87 198 
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% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,893a 2 ,007 

Likelihood Ratio 14,626 2 ,001 

Linear-by-Linear Association 1,197 1 ,274 

N of Valid Cases 198   

 

5.1.3 Ελκυστικότητα (Physical attractiveness) 

 Ο παράγοντας της ελκυστικότητας αναμένεται να εμφανίζεται συχνότερα στις διαφημίσεις 

που αφορούν προϊόντα που απευθύνονται σε κορίτσια, βάση της μέχρι τώρα στερεοτυπικής άποψης 

που επικρατούσε πως η γυναίκα και το κορίτσι είναι το φύλο που πρέπει να απασχολείται 

περισσότερο με το κομμάτι της εμφάνισης. Παρατηρείται λοιπόν σε διαφημίσεις προϊόντων που 

έχουν να κάνουν με τους τρόπους για ένα άτομο να γίνει πιο ελκυστικό. Φαίνεται από τα 

αποτελέσματα πως ο συγκεκριμένος παράγοντας δε χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο αριθμό 

διαφημίσεων (μόνο στο 18,7%), ενώ πιο συγκεκριμένα εμφανίστηκε στο 15,6% των διαφημίσεων 

που απευθύνονται σε αγόρια και στο 32,9% που απευθύνονται σε κορίτσια. Το ποσοστό είναι σχεδόν 

το διπλάσιο για τα κορίτσια, παρατηρείται όμως μία αύξηση στο ποσοστό των αγοριών σχετικά με 

παλαιότερες σχετικές έρευνες. Αυτό σαν αποτέλεσμα συμφωνεί και με την εξέλιξη του κοινωνικού 

φαινομένου που θέλει τους άνδρες να προσέχουν όλο και περισσότερο την εμφάνιση τους. 

 

Crosstab    

 Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

 

 

Σύνολο 

 

1 2 3  

Ελκυστικότητα 

(Physical 

attractiveness) 

0 

Count 27 53 81 161  

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

84,4% 67,1% 93,1% 81,3%  

1 Count 5 26 6 37  
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% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

15,6% 32,9% 6,9% 18,7%  

Total 

 

Count 32 79 87 198  

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 18,676a 2 ,000 

Likelihood Ratio 19,229 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 5,434 1 ,020 

N of Valid Cases 198   

 

5.1.4 Φιλία (Friendship) 

 Η έκκληση στη φιλία, φαίνεται πως δεν χρησιμοποιείται αρκετά για τη προώθηση προϊόντων 

στις παιδικές διαφημίσεις (χρησιμοποιήθηκε μόνο στο 6,6% του συνολικού μας δείγματος), παρόλα 

αυτά, φαίνεται να μην έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου σε διαφημίσεις που απευθύνονται σε αγόρια, σε 

ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 5,1% σε αυτές που απευθύνονται σε κορίτσια και τέλος σε ένα 

ποσοστό του 10,3% σε αυτές που απευθύνονται και στα δύο φύλα. Η διαφορά στo chi-square test, 

δεν είναι στατιστικά σημαντική για τα δικά μας αποτελέσματα. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,565a 2 ,102 

Likelihood Ratio 6,403 2 ,041 

Linear-by-Linear Association 4,541 1 ,033 

N of Valid Cases 198   

 

5.1.5 Στοργή για τα ζώα (Affection for animals) 

 Η στοργή για τα ζώα χρησιμοποιήθηκε στο ποσοστό του 10,1% του συνολικού αριθμού των 

διαφημίσεων που μελετήθηκαν ως έκκληση για να παρακινηθεί το κοινό να προσέξει το προϊόν. 

Χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο σε διαφημίσεις παιχνιδιών που αφορούσαν ψεύτικα ζωάκια που 

έπρεπε το παιδάκι να φροντίσει. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός πως υπήρχε σαν έκκληση στο 

σημαντικό ποσοστό του 16,5% των διαφημίσεων που απευθύνονται σε κορίτσια και μόνο στο 3,1% 
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αυτών που απευθύνονται σε αγόρια. Επιβεβαιώνεται στη περίπτωση αυτή για ακόμα μία φορά, η 

στερεοτυπική άποψη πως τα κορίτσια είναι πιο ευαισθητοποιημένα όσον αφορά τη φροντίδα των 

ζώων ενώ τα αγόρια θα έπρεπε να είναι όχι τόσο ευαίσθητα και στοργικά απέναντι στα ζώα αλλά και 

στην καθημερινότητα γενικότερα. 

 

Crosstab     

 Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

 

Σύνολο 

 

1 2 3  

Στοργή για τα 

ζώα (Affection 

for animals) 

0 

Count 
31 66 81  

178 

 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

96,9% 83,5% 93,1%  

89,9% 

 

1 

Count 
1 13 6  

20 

 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

3,1% 16,5% 6,9%  

10,1% 

 

Total 

Count 
32 79 87  

198 

 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

100,0% 100,0% 100,0%  

100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,212a 2 ,045 

Likelihood Ratio 6,394 2 ,041 

Linear-by-Linear Association ,033 1 ,857 

N of Valid Cases 198   

 

5.1.6 Ρομαντισμός (Romance) 

 Η έκκληση στο ρομαντισμό δε χρησιμοποιείται συχνά από τους διαφημιστές στις παιδικές 

διαφημίσεις που προβάλλονται και ερευνήθηκαν. Φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε μόνο στο ποσοστό 
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του 4,5%, με ένα 9% σε αυτές που απευθύνονται σε κορίτσια και σε καμία που να απευθύνεται σε 

αγόρια. Αναμενόμενο το αποτέλεσμα όσον αφορά τις διαφημίσεις που στοχεύουν σε αγόρια, να μη 

χρησιμοποιείται καθόλου σαν τρόπος προσέγγισης τους. 

 

Crosstab    

 Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

 

 

Σύνολο 

 

1 2 3  

Ρομαντισμός 

(Romance) 

0 

Count 
32 70 87  

189 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

100,0% 88,6% 100,0%  

95,5% 

1 

Count 
0 9 0  

9 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

0,0% 11,4% 0,0%  

4,5% 

Total 

Count 
32 79 87  

198 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

100,0% 100,0% 100,0%  

100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,203a 2 ,001 

Likelihood Ratio 17,190 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 1,382 1 ,240 

N of Valid Cases 198   

 

5.1.7 Στοργή για τα παιδιά (Affection for children)  

 Η έκκληση στο συναίσθημα της στοργής για τα παιδιά, χρησιμοποιήθηκε από τους 

διαφημιστές στο ποσοστό του 10,1% των διαφημίσεων που ερευνήθηκαν. Τυχαία φαίνεται να είναι 

ακριβώς το ίδιο ποσοστό που χρησιμοποιήθηκε και το συναίσθημα της στοργής για τα ζώα, με μία 

πολύ σημαντική διαφορά. Στην περίπτωση της στοργής για τα παιδιά, το ποσοστό χρήσης της σε 
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διαφημίσεις που απευθύνονται σε αγόρια είναι μηδενικό, ενώ σε αυτές που απευθύνονται σε κορίτσια 

είναι το 17,7%. Επιβεβαιώνεται ακόμα και σήμερα με τα αποτελέσματα αυτά, η στερεοτυπική άποψη 

πως τα κορίτσια και κατ’ επέκταση οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για την ανατροφή των παιδιών ενώ 

οι άνδρες οφείλουν να είναι περισσότερο δυναμικοί και αμέτοχοι όσον αφορά τα συναισθήματα 

στοργής απέναντι στα παιδιά. Αυτό σαν γεγονός έχει αρκετές επιπτώσεις στη διαμόρφωση του φύλου 

του παιδιού αλλά και στη διαιώνιση της πατριαρχίας. 

 

Crosstab   

 Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, Κορίτσια:2, 

Και στα δύο φύλα:3) 

1 2 3 Σύνολο 

Στοργή για τα 

παιδιά (Affection 

for children) 

0 

Count 32 65 81 178 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

100,0% 82,3% 93,1% 89,9% 

1 

Count 0 14 6 20 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

0,0% 17,7% 6,9% 10,1% 

Total 

 

Count 32 79 87 198 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,631a 2 ,008 

Likelihood Ratio 12,135 2 ,002 

Linear-by-Linear Association ,021 1 ,885 

N of Valid Cases 198   

 

5.1.8 Αθλήματα (Sports) 

 Τα αθλήματα φάνηκε να χρησιμοποιούνται σαν μέσο πρόκλησης της προσοχής των παιδιών 

σε διαφημίσεις που αφορούσαν κυρίως παιχνίδια. Από την προηγούμενη βιβλιογραφική επισκόπηση, 

φάνηκε πως οι αρσενικοί χαρακτήρες εμφανίζονταν πολύ πιο συχνά ως δυναμικοί, με γυμνασμένο 

σώμα, να ασχολούνται με αθλήματα και γυμναστική σε αντίθεση με τους θηλυκούς χαρακτήρες να 

εμφανίζονται σπάνια να ενδιαφέρονται για τη φυσική τους κατάσταση. Όσον αφορά τα 

αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, επιβεβαιώνεται η βιβλιογραφία μέχρι τώρα, με μηδενικό 
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ποσοστό διαφημίσεων που απευθύνονται σε κορίτσια να χρησιμοποιούν τα αθλήματα ως αναφορά 

σε αντίθεση με αυτές που απευθύνονται σε αγόρια, με ποσοστό χρήσης της συγκεκριμένης έκκλησης 

το 15,6%. Το συνολικό ποσοστό των διαφημίσεων που χρησιμοποίησαν την ενασχόληση με τα 

αθλήματα ως έκκληση είναι 6,6%. 

 

Crosstab  

 Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

1 2 3 Σύνολο 

Αθλήματα 

(Sports) 

0 

Count 27 79 79 185 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

84,4% 100,0% 90,8% 93,4% 

1 

Count 5 0 8 13 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

15,6% 0,0% 9,2% 6,6% 

Total 

 

Count 32 79 87 198 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,813a 2 ,004 

Likelihood Ratio 14,772 2 ,001 

Linear-by-Linear Association ,058 1 ,809 

N of Valid Cases 198   

 

5.1.9 Παιχνίδι (Play) 

 Το παιχνίδι σαν παράγοντας είναι από αυτούς που φαίνεται να χρησιμοποιούνται χωρίς 

μεγάλες ποσοστιαίες διαφορές στις διαφημίσεις που απευθύνονται και στα δύο φύλα. Φαίνεται να 

χρησιμοποιείται λίγο περισσότερο στις διαφημίσεις που απευθύνονται στα αγόρια με ποσοστό 37,5%, 

συγκριτικά με το 32,9% αυτών που απευθύνονται στα κορίτσια. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως το 

μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης αφορά τις διαφημίσεις που απευθύνονται και στα δύο φύλα, με ποσοστό 

58,6%.  
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Crosstab  

 Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και 

στα δύο φύλα:3) 

1 2 3 Σύνολο 

Παιχνίδι 

(Play) 

0 

Count 20 53 36 109 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

62,5% 67,1% 41,4% 55,1% 

1 

Count 12 26 51 89 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

37,5% 32,9% 58,6% 44,9% 

Total 

Count 32 79 87 198 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,915a 2 ,003 

Likelihood Ratio 12,013 2 ,002 

Linear-by-Linear Association 7,902 1 ,005 

N of Valid Cases 198   

 

5.2 Παράγοντες που αφορούν το τύπο της διαφήμισης 

 Οι παράγοντες αυτοί, αφορούν το ύφος και το χαρακτήρα της διαφήμισης που είναι άμεσα 

εξαρτημένοι από το τι ουσιαστικά διαφημίζεται. Υπάρχει περίπτωση η διαφήμιση να έχει 

καθοδηγητικό χαρακτήρα, κυρίως όσον αφορά το τρόπο χρήσης του προϊόντος αλλά και το έμμεσα 

το τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει η χρήση του. Μπορεί να είναι απλά διαφήμιση μιας υπηρεσίας ή 

απλά ενός προϊόντος. 

Τύπος Διαφήμισης (Type of Commercial) 

 

Καθοδηγητικός (Institutional) 

 

Δημόσιες Υπηρεσίες (Public Service) 

 

Προϊόν ή Υπηρεσία (Product or Service) 

 

Πίνακας 4: Μεταβλητές όσον αφορά το παράγοντα του “τύπου της διαφήμισης” 
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 Όσον αφορά τη συγκεκριμένη κατηγορία παραγόντων, πρέπει να σημειωθεί πως καμία 

διαφήμιση δεν φαίνεται αφορούσε Δημόσια Υπηρεσία για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των 

παιδιών, αποτέλεσμα αναμενόμενο, οπότε και δεν χρειάζεται να σχολιαστεί περαιτέρω σαν 

αποτέλεσμα.  

 

5.2.1 Προϊόν ή υπηρεσία (Product or Service) 

 Σημαντικότητα στατιστικά παρουσιάζουν τα αποτελέσματα όσον αφορά τις διαφημίσεις που 

φαίνεται να παρουσιάζουν ένα προϊόν. Η πλειοψηφία των διαφημίσεων που εξετάστηκαν, με 

ποσοστό παραπάνω από το μισό (55,1%) προβάλλουν ένα προϊόν χωρίς καθοδηγητικό χαρακτήρα, 

παρά μόνο με παρουσίαση των χαρακτηριστικών του προϊόντος και το τρόπο χρήσης του. Το ποσοστό 

των σχετικών διαφημίσεων που απευθύνονται στα αγόρια είναι στο 62,5%, ενώ στα κορίτσια το 

44,3%. 

Crosstab   

 Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και 

στα δύο φύλα:3) 

1 2 3 Σύνολο 

Προϊόν ή 

Υπηρεσία 

(Product or 

Service) 

0 

Count 12 44 33 89 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

37,5% 55,7% 37,9% 44,9% 

1 

Count 20 35 54 109 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

62,5% 44,3% 62,1% 55,1% 

Total 

 

Count 32 79 87 198 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,137a 2 ,046 

Likelihood Ratio 6,145 2 ,046 

Linear-by-Linear Association ,537 1 ,464 

N of Valid Cases 198   
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5.3 Παράγοντες που αφορούν την κατηγορία του προϊόντος 

που διαφημίζεται 

 Οι παράγοντες αυτοί αφορούν ξεκάθαρα την κατηγορία του προϊόντος που διαφημίζεται. 

Γίνεται ουσιαστικά συσχετισμός του τι προϊόντα απευθύνονται τελικά στα κορίτσια, ποια σε αγόρια 

και ποια και στα δύο φύλα. Αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που μπορούν να 

ερευνηθούν για να διαπιστώσουμε το κατά πόσο προωθούνται έμφυλα στερεότυπα μέσω των 

διαφημίσεων στα παιδιά, από το τι προϊόντα ουσιαστικά προωθούνται στα δύο φύλα ξεχωριστά αλλά 

και μαζί.  

 

Κατηγορία Προϊόντος (Product Category)  

 

Παιχνίδι (Toy) 

 

Φαγητό ή γλυκό σνακ (Snack food/candy) 

 

Δημητριακά ή άλλο φαγητό (Cereal and other 

food) 

Ρούχα (Clothing) 

 

Προϊόν για ενηλίκους (Adult Product) 

 

Άλλο (Other) 

 

Πίνακας 5: Μεταβλητές όσον αφορά το παράγοντα της “κατηγορίας του προϊόντος” 

 

5.3.1 Παιχνίδι (Toy) 

 Στη συγκεκριμένη μελέτη διαπιστώθηκε πως το μεγαλύτερο ποσοστό των διαφημίσεων που 

απευθύνονται σε παιδιά, προβάλλουν και αφορούν παιχνίδια, αποτέλεσμα αναμενόμενο μιας και τα 

παιδιά ενδιαφέρονται περισσότερο για τα παιχνίδια παρά για οτιδήποτε άλλο. Τα περισσότερα 

συμπεράσματα όσον αφορά το πως και το κατά πόσο προβάλλονται τα έμφυλα στερεότυπα στα 

παιδιά μέσω των παιδικών διαφημίσεων, προκύπτουν από το τι είδους παιχνίδια εμφανώς 

προορίζονται για το κάθε φύλο σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους παράγοντες που ερευνώνται. Πιο 
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συγκεκριμένα, τα περισσότερα παιχνίδια που προβλήθηκαν στο συγκεκριμένο δείγμα διαφημίσεων 

απευθύνονται σε κορίτσια, με ποσοστό 86,1% και ακολουθούν αυτές που απευθύνονται σε αγόρια 

με ποσοστό 75%, ενώ και στα δύο φύλα με ποσοστό 46%. 

 

Crosstab 

  

 Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 
Σύνολο 

1 2 3 

Παιχνίδι 

(Toy) 

0 

Count 
8 11 47  

66 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

25,0% 13,9% 54,0%  

33,3% 

1 

Count 
24 68 40  

132 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

75,0% 86,1% 46,0%  

66,7% 

Total 

Count 
32 79 87  

198 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

100,0% 100,0% 100,0%  

100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 31,151a 2 ,000 

Likelihood Ratio 32,260 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 18,437 1 ,000 

N of Valid Cases 198   

 

5.3.2 Φαγητό ή Γλυκό Σνακ (Snack food/Candy) 

 Από τα αποτελέσματα προκύπτει πως τα τηλεοπτικά μηνύματα που διαφήμιζαν γλυκό ή 

αλμυρό σνακ για παιδιά απευθύνονταν και στα δύο φύλα με ποσοστό 28,7%, ενώ υπάρχει μία 

συγκεκριμένη που αντιστοιχεί σε ποσοστό του 1,3% που απευθύνεται μόνο σε κορίτσια κι είναι 

παγωτό της Barbie. Διαφήμιση που να απευθύνεται αποκλειστικά σε αγόρια, σε αυτή την κατηγορία 

δεν υπήρξε. 
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Crosstab   

 Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

 

Σύνολο 

1 2 3 

Φαγητό ή γλυκό 

σνακ (Snack 

food/candy) 

0 

Count 32 78 62 172 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

100,0% 98,7% 71,3% 86,9% 

1 

Count 0 1 25 26 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

0,0% 1,3% 28,7% 13,1% 

Total 

 

Count 32 79 87 198 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 33,159a 2 ,000 

Likelihood Ratio 38,909 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 26,577 1 ,000 

N of Valid Cases 198   

 

5.3.3 Δημητριακά ή Άλλο Φαγητό (Cereal and other food) 

 Όσον αφορά τις διαφημίσεις δημητριακών ή άλλου φαγητού, φαίνεται από τα αποτελέσματα 

να αναφέρονται και στα δύο φύλα με ένα συνολικό ποσοστό 2,5% των συνολικών διαφημίσεων που 

ερευνήθηκαν. Σχετικές διαφημίσεις που να αναφέρονται μεμονωμένα μόνο σε αγόρια ή κορίτσια, 

δεν υπήρξαν. 

 

Crosstab   

 Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

 

 

Σύνολο 1 2 3 

Δημητριακά ή 

άλλο φαγητό 

(Cereal and 

other food) 

0 

Count 32 79 82 193 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

100,0% 100,0% 94,3% 97,5% 

1 Count 0 0 5 5 



 

66 Κορδάμπαλου Δέσποινα 

 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

0,0% 0,0% 5,7% 2,5% 

Total 

 

Count 32 79 87 198 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,545a 2 ,038 

Likelihood Ratio 8,389 2 ,015 

Linear-by-Linear Association 5,082 1 ,024 

N of Valid Cases 198   

 

5.3.4 Προϊόν για ενηλίκους (Adult Product) 

 Σε αυτή την κατηγορία χαρακτηρίστηκαν ως τέτοια διαφημιζόμενα προϊόντα αυτά που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από ενήλικες όπως επιτραπέζια παιχνίδια (όπου οι διαφημιστές 

προτρέπουν να παιχτούν οικογενειακά) ή τρόφιμα και σνακ που τα φτιάχνουν οι γονείς στα παιδιά 

τους. Ένα μόνο προϊόν απευθυνόταν  μόνο σε κορίτσια (μία παλέτα με καλλυντικά), ενώ το υπόλοιπο 

10,3% των διαφημίσεων με προβολή τέτοιων προϊόντων απευθύνονταν και στα δύο φύλα. 

 

Crosstab   

 Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

 

Σύνολο 

1 2 3 

Προϊόν για 

ενηλίκους 

(Adult Product) 

0 

Count 32 78 78 188 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

100,0% 98,7% 89,7% 94,9% 

1 

Count 0 1 9 10 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

0,0% 1,3% 10,3% 5,1% 

Total 

Count 32 79 87 198 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,147a 2 ,010 

Likelihood Ratio 10,602 2 ,005 

Linear-by-Linear Association 7,744 1 ,005 

N of Valid Cases 198   

 

 

5.3.5 Άλλο (Other) 

 Σε αυτή την κατηγορία ανήκαν προϊόντα που δεν μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν στις 

προηγούμενες και αφορούσαν κυρίως σχολικά είδη και τσάντες για τη νέα χρονιά, αντηλιακά, 

παιδικά βιβλία, τα ζελεδάκια Mollers αλλά και διαφημίσεις με διδακτικό χαρακτήρα, όπως αυτές του 

Jumbo για να καθαρίζουμε τις ακτές αλλά και για την προστασία μας από τον κορωνοϊό της Playmobil. 

Από τις διαφημίσεις που μελετήθηκαν, το μεγαλύτερο ποσοστό απευθύνονταν και στα δύο φύλα με 

ποσοστό 18,4%, ακολουθούν αυτές που απευθύνονται σε αγόρια με 28,1% και τέλος αυτές που 

απευθύνονται σε κορίτσια με ποσοστό 8,9%. Οι διαφορές προκύπτουν κυρίως από τις σχολικές 

τσάντες που φάνηκε να απευθύνονται αμιγώς σε ένα από τα δύο φύλα αναλόγως με το χρώμα και τον 

ήρωα που απεικόνιζαν.  

 

Crosstab 

 Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

 

Σύνολο 

1 2 3 

Άλλο 

(Other) 

0 

Count 23 72 71 166 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

71,9% 91,1% 81,6% 83,8% 

1 

Count 9 7 16 32 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

28,1% 8,9% 18,4% 16,2% 

Total 

Count 32 79 87 198 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,807a 2 ,033 

Likelihood Ratio 6,808 2 ,033 

Linear-by-Linear Association ,253 1 ,615 

N of Valid Cases 198   

 

5.4 Παράγοντες που αφορούν το τρόπο εκτέλεσης της 

διαφήμισης 

 Η εκτέλεση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το μήνυμα. Οι τύποι 

εκτέλεσης μπορεί να είναι ξεκάθαρη παρουσίαση του προϊόντος μόνο του, με την χρήση καρτούν, 

φυσιολογικών ανθρώπων ή και με το συνδυασμό αυτών. 

 

Εκτέλεση (Execution style) 

 

Καρτούν (Cartoon) 

 

Άνθρωποι (Live people) 

 

Καρτούν και άνθρωποι μαζί (Mixed 

Animation/live people) 

 

Μόνο το προϊόν (Product only) 

 

Πίνακας 6: Μεταβλητές όσον αφορά το παράγοντα της “εκτέλεσης της διαφήμισης” 

 

5.4.1 Καρτούν (Cartoon) 

 Ενώ θα περίμενε κανείς οι διαφημιστές στις παιδικές διαφημίσεις να χρησιμοποιούν κατά 

κόρον τα καρτούν και τα animation γενικότερα για να είναι πιο φιλικά προς τα παιδιά, τα 

αποτελέσματα δείχνουν πως υπάρχει μεγάλη τάση στο να χρησιμοποιούνται πραγματικοί άνθρωποι 

για την παραγωγή του διαφημιστικού μηνύματος. Πράγματι, στο 56,6% των διαφημίσεων που 

αναλύθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν μόνο άνθρωποι στο γύρισμα της διαφήμισης. Προκύπτει από τη 

παρούσα έρευνα πως μόνο στο 13,1% των συνολικών διαφημίσεων χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα 
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καρτούν για την παραγωγή της διαφήμισης, με το 21,9% να απευθύνονται μόνο στα αγόρια, το 5,1% 

να απευθύνονται μόνο στα κορίτσια και το 17,2% και στα δύο φύλα. 

 

Crosstab   

  Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

 

Σύνολο 

1 2 3 

Καρτούν 

(Cartoon) 

0 

Count 25 75 72 172 

% σε  Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

78,1% 94,9% 82,8% 86,9% 

1 

Count 7 4 15 26 

% σε  Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

21,9% 5,1% 17,2% 13,1% 

Total 

Count 32 79 87 198 

% σε  Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,941a 2 ,019 

Likelihood Ratio 8,728 2 ,013 

Linear-by-Linear Association ,051 1 ,822 

N of Valid Cases 198   

 

 Όσον αφορά τους υπόλοιπους τρόπου εκτέλεσης των διαφημιστικών παιδικών μηνυμάτων, 

δεν υπήρχαν βάση του προγράμματος spss σημαντικές στατιστικά διαφορές στα αποτελέσματα. 

Σημειώνεται απλά πως από το σύνολο των διαφημίσεων, στο 56,6% χρησιμοποιήθηκαν πραγματικοί 

άνθρωποι για τη παραγωγή του διαφημιστικού μηνύματος, στο 12,1% χρησιμοποιήθηκε μίξη των 

καρτούν και των ανθρώπων και τέλος στο 18,2% γινόταν προβολή του προϊόντος, χωρίς χρήση 

καρτούν ή ζωντανών ανθρώπων. 
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5.5 Παράγοντες που αφορούν το βασικό επιχείρημα της 

διαφήμισης 

 Οι παράγοντες αυτοί αφορούν τον λόγο που δίνεται από τους διαφημιστές για την αγορά του 

προϊόντος, ποια ανάγκη του καταναλωτή μπορεί να ικανοποιήσει ή τι μπορεί να πετύχει το παιδί με 

την αγορά του προϊόντος που διαφημίζεται. Μπορεί να αφορά ορθολογικά επιχειρήματα, στοιχεία 

δηλαδή σχετικά με την ποιότητα, την αξιοπιστία, την απόδοση, την ασφάλεια, την αξία ή την 

οικονομία του προϊόντος. Μπορεί να αφορά συναισθηματικά επιχειρήματα που προκαλούν 

συναισθήματα ή ηθικά επιχειρήματα που κατευθύνουν τη προσοχή του καταναλωτή στο τι είναι 

σωστό και τι λάθος. 

Επιχείρημα (Argument type) Λογικός (Rational) 

 

Συναισθηματικός (Emotional) 

 

Ηθικός (Moral) 

 

Πίνακας 7: Μεταβλητές όσον αφορά το παράγοντα του “βασικού επιχειρήματος της διαφήμισης” 

 

5.5.1 Λογικό επιχείρημα (Rational) 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο συναίσθημα που σου 

προκαλεί η διαφήμιση σαν βασικό επιχείρημα μιας και όσον αφορά τα στερεότυπα που υπάρχουν σε 

γενικότερο πλαίσιο, η λογική επικρατεί στους άντρες που παρουσιάζονται πιο σκληροί και λιγότερο 

συναισθηματικοί από τις γυναίκες, οι οποίες από την άλλη στερεοτυπικά είναι πιο παρορμητικές και 

ευαίσθητες. Με βάση λοιπόν τα γενικά χαρακτηριστικά του φύλου, επιλέγεται και το αντίστοιχο 

επιχείρημα για το κάθε κοινό στόχο ανά προϊόν και διαφήμιση. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται από 

τα παρακάτω αποτελέσματα όπου φαίνεται πως το λογικό επιχείρημα χρησιμοποιείται με μεγάλη 

στατιστική διαφορά στις διαφημίσεις που απευθύνονται στα αγόρια, με ποσοστό 62,5% ενώ σε αυτές 

που απευθύνονται στα κορίτσια χρησιμοποιείται μόνο στο 24,1%. Όσον αφορά τα διαφημιστικά 

μηνύματα που απευθύνονται και στα δύο φύλα, το ποσοστό αγγίζει το 62,1% που είναι αναμενόμενο, 

μιας και στα προϊόντα που αναφέρονται και στα δύο φύλα πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία στο 

τρόπο προβολής τους. 

 



 

71 Κορδάμπαλου Δέσποινα 

 

Crosstab  

 

 

Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

 

Σύνολο 

1 2 3 

Λογικό 

Επιχείρημα 

(Rational) 

0 

Count 12 60 33 105 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

37,5% 75,9% 37,9% 53,0% 

1 

Count 20 19 54 93 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

62,5% 24,1% 62,1% 47,0% 

Total 

Count 32 79 87 198 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 27,722a 2 ,000 

Likelihood Ratio 28,768 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 2,568 1 ,109 

N of Valid Cases 198   

 

 

5.5.2 Συναισθηματικό επιχείρημα (Emotional) 

 Σε συνέχεια των παραπάνω αποτελεσμάτων, φαίνεται πως το συναισθηματικό επιχείρημα 

είναι αυτό που προτιμάται από τους διαφημιστές για να προσεγγίζει το σύνολο των παιδιών και στο 

δείγμα μας χρησιμοποιήθηκε σε ποσοστό 53% των συνολικών διαφημίσεων. Σε συνδυασμό με τα 

αποτελέσματα όσον αφορά το λογικό επιχείρημα, το συναισθηματικό χρησιμοποιείται κατά κόρον 

στις διαφημίσεις που απευθύνονται αποκλειστικά στα κορίτσια, με ποσοστό 77,2%, ενώ αυτές που 

απευθύνονται στα αγόρια είναι σε ποσοστό 37,5%, όσο περίπου και το ποσοστό αυτών που 

απευθύνονται και στα δύο φύλα (36,8%). 
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Crosstab   

 Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

 

Σύνολο 

1 2 3 

Συναισθηματικό 

Επιχείρημα 

(Emotional) 

0 

Count 20 18 55 93 

Σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

62,5% 22,8% 63,2% 47,0% 

1 

Count 12 61 32 105 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

37,5% 77,2% 36,8% 53,0% 

Total 

Count 32 79 87 198 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 30,872a 2 ,000 

Likelihood Ratio 32,171 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 3,236 1 ,072 

N of Valid Cases 198   

 

5.6 Το voice-over στη διαφήμιση 

 Το voice-over είναι η φωνή από μία αόρατη πηγή  που περιγράφει το προϊόν και/ή ενθαρρύνει 

την αγορά του προϊόντος σε κάθε διαφήμιση. Υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιείται μόνο 

ανδρική φωνή, μόνο γυναικεία, συνδυασμός αυτών αλλά και καθόλου voice-over. Στο παρελθόν 

έχουν γίνει έρευνες που αναλύουν την επίδραση που έχει το voice-over των παιδικών διαφημίσεων 

στην αντίδραση των παιδιών στο εκάστοτε προϊόν και άλλες καταλήγουν πως το φύλο της φωνής 

που ακούγεται στις διαφημίσεις ελάχιστα επηρεάζει τα παιδιά ως καταναλωτές, ενώ άλλες 

συμπεραίνουν πως υπάρχει ολόκληρο πεδίο που πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και αφορά το 

λεξιλόγιο, το τόνο της φωνής και φυσικά το φύλο του voice-over, τα οποία επηρεάζουν τα παιδιά ως 

προς τη διαμόρφωση της ταυτότητας του φύλου τους ενώ παράλληλα προωθούνται έμφυλα 

στερεότυπα.  
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Voice-over  

 

Άνδρας (Male) 

 

Γυναίκα (Female) 

 

Μίξη άνδρα και γυναίκας (Mixed) 

Καθόλου (None) 

 

Πίνακας 8: Μεταβλητές όσον αφορά το παράγοντα το “voice-over της διαφήμισης” 

 

5.6.1 Ανδρικό voice-over (Male voice-over) 

 Το voice-over αποτελεί χαρακτηριστικό παράγοντα στην έρευνα του κατά πόσο προωθούνται 

έμφυλα στερεότυπα μέσω των παιδικών διαφημίσεων. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, 

επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα των σχετικών προηγούμενων από τις οποίες  προκύπτει πως το 

ανδρικό voice-over χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις διαφημίσεις που απευθύνονται στα αγόρια 

και προτιμάται από το γυναικείο σε αυτές που απευθύνονται και στα δύο φύλα. Πράγματα, στο δείγμα 

της συγκεκριμένης μελέτης, το ανδρικό voice-over χρησιμοποιείται στο 100% των διαφημίσεων που 

απευθύνονται στα αγόρια και στο 42,5% αυτών που απευθύνονται και στα δύο φύλα. Στις 

διαφημίσεις που απευθύνονται στα κορίτσια, δεν χρησιμοποιείται μεμονωμένα το ανδρικό voice-over. 

 

Crosstab  

 Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

 

Σύνολο 

1 2 3 

Ανδρικό 

Voice-over 

(Male) 

0 

Count 0 79 50 129 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

0,0% 100,0% 57,5% 65,2% 

1 

Count 32 0 37 69 

% wσε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

100,0% 0,0% 42,5% 34,8% 

Total 

Count 32 79 87 198 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 104,342a 2 ,000 

Likelihood Ratio 137,358 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 8,479 1 ,004 

N of Valid Cases 198   

 

5.6.1 Γυναικείο voice-over (Female voice-over) 

 Όσον αφορά το γυναικείο voice-over, σε συνέχεια των αποτελεσμάτων για το ανδρικό, 

χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά σε διαφημίσεις που απευθύνονται σε κορίτσια σε ποσοστό 93,7%, 

με τις υπόλοιπες από αυτές να έχουν μίξη γυναικείου και ανδρικού voice-over. Από τα αποτελέσματα 

βλέπουμε πως το γυναικείο voice-over χρησιμοποιήθηκε κατά το 20,7% στις διαφημίσεις που 

απευθύνονται και στα δύο φύλα, αλλά σε καμία που να απευθύνεται αποκλειστικά σε αγόρια. 

 

Crosstab  

 Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

 

Σύνολο 

1 2 3 

Γυναικείο voice-

over (Female 

voice-over) 

0 

Count 32 5 69 106 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

100,0% 6,3% 79,3% 53,5% 

1 

Count 0 74 18 92 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

0,0% 93,7% 20,7% 46,5% 

Total 

Count 32 79 87 198 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 121,781a 2 ,000 

Likelihood Ratio 147,511 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 2,201 1 ,138 

N of Valid Cases 198   
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5.6.2 Μίξη άνδρα και γυναίκας (Mixed) 

 Η βιβλιογραφία δείχνει πως υπάρχει μία τάση στη μίξη των voice-over για να υπάρξει 

μικρότερη κατηγοριοποίηση των προϊόντων που διαφημίζονται και να μη προβάλλονται έντονα 

στερεοτυπικές απόψεις όσον αφορά τη διαμόρφωση φύλου των παιδιών. Αυτό δε θα λέγαμε ότι 

προκύπτει και από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, μιας και στις διαφημίσεις που 

απευθύνονται και στα δύο φύλα, το ποσοστό της μίξης των voice-over (35,6%) είναι περίπου ίδιο με 

αυτό του ανδρικού voice-over στις αντίστοιχες διαφημίσεις. Υπάρχει τέλος ένα πολύ μικρό ποσοστό 

της τάξεως του 6,3% των διαφημίσεων που απευθύνονται σε κορίτσια και χρησιμοποιούν μεικτό 

voice-over.  

 

Crosstab   

 Προϊόν που απευθύνεται σε  (Αγόρια:1, 

Κορίτσια:2, Και στα δύο φύλα:3) 

 

Σύνολο 

1 2 3 

Μίξη άνδρα και 

γυναίκας 

(Mixed) 

0 

Count 32 74 56 162 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

100,0% 93,7% 64,4% 81,8% 

1 

Count 0 5 31 36 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

0,0% 6,3% 35,6% 18,2% 

Total 

Count 32 79 87 198 

% σε Προϊόν που απευθύνεται σε  

(Αγόρια:1, Κορίτσια:2, Και στα δύο 

φύλα:3) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 32,381a 2 ,000 

Likelihood Ratio 37,161 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 28,437 1 ,000 

N of Valid Cases 198   
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5.7 Σε ποιο φύλο φαίνεται να απευθύνεται η διαφήμιση 

 Τα διαφημιζόμενα προϊόντα κατηγοριοποιούνται με βάση το φύλλο, αναλόγως με το αν οι 

περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν πως είναι περισσότερο κατάλληλο για το ένα φύλλο συγκριτικά 

με το άλλο. Συνεπώς υπάρχουν προϊόντα που απευθύνονται καθαρά σε κορίτσια, σε αγόρια και σε 

αυτά που θεωρούνται κατάλληλα για χρήση και από τα δύο φύλλα. Στην έρευνα μας, η 

κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση το προϊόν και πως αυτό προβάλλεται συνολικά στο διαφημιστικό 

μήνυμα.  

 Στη παρούσα έρευνα, οι διαφημίσεις που μελετήθηκαν ήταν στο σύνολο 198, με τις 32 (16%) 

να απευθύνονται μόνο σε αγόρια, τις 79 (40%) να απευθύνονται στα κορίτσια και τις υπόλοιπες 87 

(44%) να απευθύνονται και στα δύο φύλα. Με βάση τα δεδομένα αυτά πραγματοποιήθηκε η 

παραπάνω στατιστική έρευνα. 

Που απευθύνεται το προϊόν (Product Gender-

Typing) 

 

Άνδρας (Male) 

 

Γυναίκα (Female) 

 

Ουδέτερο (Gender Neutral) 

 

Πίνακας 9: Μεταβλητές όσον αφορά το παράγοντα του “σε ποιο φύλο απευθύνεται η διαφήμιση” 
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Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα της έρευνας 

 

 Τα παιδιά, αποτελούν την αγορά “κλειδί” για τους διαφημιστές, την εξέλιξη του μάρκετινγκ 

και το τρόπο προβολής των προϊόντων πλέον, είτε μέσω των τηλεοπτικών διαφημίσεων, είτε της 

έντυπης διαφήμισης, είτε του διαδικτύου και άλλων τρόπων. Βάσει του Kunkel (1992), φαίνεται οι 

διαφημιστές να χρησιμοποιούν απεικονίσεις της διασκέδασης, της δράσης, των συναισθημάτων και 

των καινούργιων τεχνολογιών για να προσεγγίσουν τη προσοχή των παιδιών μέσω των τηλεοπτικών 

διαφημίσεων. Αναμφισβήτητα μία πτυχή της διαφήμισης που τα τελευταία χρόνια φαίνεται να 

επηρεάζει σημαντικά τον βαθμό στον οποίο αποσπάται η προσοχή ενός παιδιού στη διαφήμιση, είναι 

η προβολή των έμφυλων στερεοτύπων και η κατανόηση των εννοιών της ταυτότητας του φύλου. 

 Δεδομένων των όσων παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα αναλυτικά στα προηγούμενα κεφάλαια, τα 

έμφυλα στερεότυπα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καθημερινής μας ζωής και επηρεάζει 

σημαντικά τις επιλογές μας κοινωνικά, ακόμα και προσωπικά. Αποτελεσματικά, είναι εμφανώς 

ιδιαίτερης σημασίας το πως αυτά θα προβληθούν στις μικρές ηλικίες μέσω των διαφημίσεων αλλά 

και του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, η σημασία των οποίων αναλύεται εκτενώς σε 

σχετικές έρευνες των Koblinsky και Sugawara (1984), του Leaper (2000) , των Fulcher et al (2008), 

των Zmyj και Bischof-Köhler (2015) καθώς και των Weisgram και Bruun (2018). 

 Στη παρούσα έρευνα, οι διαφημίσεις που απευθύνονται και στα δύο φύλα, αποτελούν το 

μεγαλύτερο ποσοστό επί των συνολικών που μελετήθηκαν (44%). Όσον αφορά τα δύο φύλα 

ξεχωριστά, αριθμητικά υπερτερούν οι διαφημίσεις με παιχνίδια που απευθύνονται σε κορίτσια, 

συγκριτικά με όσες απευθύνονται σε αγόρια, με αυτές των κοριτσιών στο 40%. Στο σύνολο λοιπόν,  

η παρουσία θηλυκών χαρακτήρων υπερτερεί, αποτέλεσμα που έρχεται σε αντίθεση με αποτελέσματα 

προηγούμενων σχετικών ερευνών (ενδεικτικά βάσει των Barcus (1980) και των Johnson και Young 

(2002)), όπου δείχνουν πως τα αγόρια ξεπερνούν αριθμητικά τα κορίτσια ως χαρακτήρες στις 

τηλεοπτικές διαφημίσεις που απευθύνονται στα παιδιά.  

 Όσον αφορά τις εκκλήσεις που φαίνεται ότι κυριαρχούν σε χρήση στις παιδικές διαφημίσεις, 

σε συντριπτική πλειοψηφία η “Δράση” χρησιμοποιήθηκε σε αυτές που απευθύνονταν στα αγόρια, 

ενώ σε αυτές που απευθύνονται στα κορίτσια κυριάρχησε η “Ελκυστικότητα” και η “Φροντίδα”, 

αναμενόμενο αποτέλεσμα, βάση των στερεοτυπικών απόψεων που υφίστανται γενικότερα. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως η “Στοργή για τα παιδιά” χρησιμοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου σε 

διαφημίσεις που απευθύνονται στα κορίτσια αλλά σε καμία που να αφορά τα αγόρια, σε αντίθεση με 

τα “Αθλήματα” που ως έκκληση χρησιμοποιήθηκε μόνο σε διαφημίσεις με προϊόντα για αγόρια. 

Επιβεβαιώνεται στο σύνολο των διαφημίσεων, πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις, πως καμία ουσιαστική 
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διαφορά δεν παρατηρείται στο τρόπο που προβάλλονται οι ρόλοι των φύλων στις παιδικές 

διαφημίσεις, συγκριτικά με τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών των τελευταίων χρόνων. Τα αγόρια 

παρουσιάζονται σε περισσότερα σκηνικά εκτός σπιτιού, με περισσότερη δράση και ρόλους ηρώων 

και να είναι περισσότερο ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Αντίθετα τα κορίτσια εμφανίζονται 

περισσότερο σε δραστηριότητες εντός σπιτιού, με παιχνίδια που αφορούν την εξωτερική τους 

εμφάνιση ή τη φροντίδα μωρών και ζώων, με μικτό φόντο σε απαλούς χρωματισμούς όπου 

κυριαρχούσε ο ρομαντισμός.  

 Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι παρατηρήσεις που αφορούν μεμονωμένες διαφημίσεις και 

προκύπτουν από την αναλυτική έρευνα αυτών και καταγραφή των εκκλήσεων που χρησιμοποιούσαν. 

Παρατηρήθηκε να εμφανίζονται, χωρίς μεγάλο ρόλο, αγόρια σε διαφημίσεις με προϊόντα που 

απευθύνονται σε κορίτσια, απλά συμμετέχοντας στο παιχνίδι. Ήταν επίσης αισθητή η παρουσία 

αντρών να εμφανίζονται ως πατέρες στις παιδικές διαφημίσεις, γεγονός που δε συνέβαινε συχνά τα 

τελευταία χρόνια. Επίσης, παρατηρήθηκε σε ορισμένες διαφημίσεις να εμφανίζονται τα φύλα σε 

αντίστροφους εργασιακούς ρόλους σχετικά με τους στερεοτυπικούς, όπου τα κορίτσια εμφανίζονταν 

ως γιατροί ενώ τα αγόρια ως νοσοκόμοι. 

 Το επιχείρημα που κυριαρχούσε στις διαφημίσεις που απευθύνονται στα αγόρια, ήταν αυτό 

της Λογικής, με επιθετικό τόνο αλλά και τους χαρακτήρες να είναι πιο δυναμικοί και με γυμνασμένο 

σώμα, έχοντας στη κατοχή τους αρκετές φορές εξαρτήματα όπως όπλα. Αντίθετα, το Συναισθηματικό 

ήταν το επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε σε πλειοψηφία στις διαφημίσεις που απευθύνονταν σε 

κορίτσια, όπου οι θηλυκοί χαρακτήρες παρουσιάζονται στη πλειοψηφία των διαφημίσεων όχι τόσο 

δυναμικοί, με κυρίαρχη ασχολία τα καλλυντικά και το τρόπο να γίνουν περισσότερο ελκυστικοί για 

το αντίθετο φύλο. Η φιλία επίσης φαίνεται να αποτέλεσε επιχείρημα για την προσέλκυση της 

προσοχής των κοριτσιών και όχι των αγοριών. 

 Εκτενής έρευνα έχει σημειωθεί όσον αφορά το πώς χρησιμοποιείται το voice-over και ο λόγος 

στις παιδικές διαφημίσεις σε συνδυασμό με το φύλο του χαρακτήρα που επικρατεί στο σκηνικό της 

διαφήμισης. Βάσει των Kolbe και Muehling (2012) το voice-over αποτελεί βασικό παράγοντα στο 

πόσο τελικά θα επηρεαστεί το παιδί από τον χαρακτήρα που προβάλλεται στην εκάστοτε διαφήμιση, 

ενώ μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στην προβολή του χαρακτήρα και κατ’ επέκταση του ρόλου 

του φύλου που προωθείται μέσω αυτής. Στην παρούσα έρευνα, το γυναικείο voice-over 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις διαφημίσεις που απευθύνονται στα κορίτσια, ενώ το ανδρικό 

αντίστοιχα σε αυτές που απευθύνονται στα αγόρια. Στο γυναικείο voice-over παρατηρήθηκε υψηλός 

και τραγουδιστός λόγος, ενώ στο ανδρικό κυριάρχησε ο δυνατός και βαρύς τόνος. Παρατηρήθηκε σε 

αρκετές διαφημίσεις παιχνιδιών για αγόρια, να χρησιμοποιείται εξωπραγματικό voice-over με 

υπερβολή στο τόνο της φωνής του ανδρικού φύλου, κυρίως για να τονιστεί ίσως έμμεσα, η κοινωνική 
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διαφορά των δύο φύλων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως το ανδρικό voice-over 

χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερο ποσοστό (42,5%) συγκριτικά με το γυναικείο όσον αφορά τις 

διαφημίσεις προϊόντων που αφορούν και τα δύο φύλα. Τέλος, από την αναλυτική παρατήρηση του 

δείγματος, παρατηρήθηκε να χρησιμοποιείται το γυναικείο voice-over στις διαφημίσεις που 

αφορούσαν τρόφιμα και παρουσίαζαν μόνο τις γυναίκες ως γονέα να φροντίζουν τα παιδιά τους, 

αποτέλεσμα που δεν διαφέρει από τα αναμενόμενα βάσει των Johnson και Young (2002) αλλά 

έρχεται σε αντίθεση  με την σύγχρονη άποψη που δείχνει τους άντρες όλο και περισσότερο 

υπεύθυνους για την ανατροφή των παιδιών. Ως συνολικό συμπέρασμα όσον αφορά το voice-over, 

ήταν πως οι διαφημίσεις που εξετάστηκαν προβάλουν ξεκάθαρα μόνο τους παραδοσιακούς ρόλους 

των δύο φύλων, εφόσον το φύλο των εκφωνητών συμφωνούσε πάντα με το φύλο του ηθοποιού και 

το φύλο στο οποίο απευθυνόταν η διαφήμιση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να περιορίζεται το φάσμα 

των εμπειριών που μπορούν τα παιδιά να αντιληφθούν πέραν των στερεοτυπικών. 

 Κλείνοντας, καταλήγουμε πως τα παιδιά αποτελούν τους μελλοντικούς καταναλωτές, οπότε 

σε αυτούς στοχεύουν τις περισσότερες φορές οι διάφορες βιομηχανίες προϊόντων με σκοπό να 

αυξηθούν τα κέρδη τους. Το πώς αντιλαμβάνονται τη διαφήμιση τα παιδιά, είναι βασικός παράγοντας 

στο τρόπο που επιλέγουν τελικά οι βιομηχανίες να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Όσον αφορά τα 

έμφυλα στερεότυπα και το πως αυτά προβάλλονται επηρεάζοντας την άποψη των παιδιών, 

αναμφισβήτητα παίζει μεγάλο ρόλο και το οικογενειακό περιβάλλον (όπως πρόσφατα επιβεβαιώθηκε 

και από τους Weisgram και Bruun (2018)) και το πόσο λογικά και με τεκμηριωμένες απόψεις θα 

σταθούν οι γονείς δίπλα στα παιδιά τους ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά η αυριανή στάση ζωής 

τους.  Η παρούσα έρευνα, αλλά και άλλες σχετικές με αυτή, μπορούν να αποτελέσουν εγχειρίδιο για 

τους διαφημιστές έτσι ώστε να μπορούν πιο αποτελεσματικά να προβάλουν τα προϊόντα τους αλλά 

και τις υπηρεσίες τους στα παιδιά, κερδίζοντας μερίδιο αγοράς αντιμετωπίζοντας παράλληλα με 

διαφορετικούς τρόπους τους “μικρούς” καταναλωτές επιδεικνύοντας ευαισθησία και σεβασμό στο 

ψυχισμό τους. 
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Κεφάλαιο 7: Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα 

 

 Κατά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, υπήρξαν ορισμένοι περιορισμοί οι οποίοι θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψιν των μελλοντικών ερευνητών, για να γίνει σωστή αξιοποίηση των 

πορισμάτων που προέκυψαν. 

 Τα στοιχεία της μελέτης προέκυψαν από ένα σχετικό μικρό δείγμα διαφημίσεων (198 στο 

σύνολο), ικανοποιητικό μεν για την παρούσα έρευνα αλλά για να είμαστε ικανοί να γενικεύσουμε τα 

πορίσματα της μελέτης, θα πρέπει να διεξαχθεί διεξοδικότερη έρευνα σε μεγαλύτερο δείγμα 

διαφημίσεων. 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι διαφημίσεις που ερευνήθηκαν αφορούσαν στη 

πλειονότητα τους παιχνίδια και όχι άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες για να υπάρξει μεγαλύτερο εύρος 

πληροφοριών. Περαιτέρω έρευνα θα πρέπει να εξετάσει κι άλλων ειδών προϊόντα που απευθύνονται 

στα παιδιά για να προκύψουν αποτελέσματα με μεγαλύτερη ισχύ όσον αφορά το πως προβάλλονται 

τα έμφυλα στερεότυπα μέσω των διαφημιστικών μηνυμάτων. 

 Ένας άλλος περιορισμός συνδέεται με το μέσο το οποίο ερευνήθηκε στη παρούσα μελέτη. 

Χρησιμοποιήθηκε δείγμα μόνο τηλεοπτικών διαφημίσεων, ενώ για περαιτέρω έρευνα προτείνεται να 

μελετηθεί το διαδίκτυο ως μέσο προβολής διαφημίσεων στα παιδιά. Ήδη στη συγκεκριμένη μελέτη, 

παρατηρήθηκαν διαφημίσεις που προέτρεπαν το παιδί να παρακολουθεί τα social media της εταιρίας 

που διαφημιζόταν ή να ανατρέχει στην εταιρική σελίδα για να συμμετέχει και σε άλλες 

δραστηριότητες. Η πληθώρα των παιδικών διαφημίσεων που προβάλλονται στο διαδίκτυο αποτελεί 

σίγουρα ένα μεγάλο ανεξερεύνητο μέχρι τώρα κομμάτι του marketing και σίγουρα θα προκύψουν 

σημαντικά πορίσματα για τη προβολή των έμφυλων στερεοτύπων σε αυτά. 

 Στη μελέτη αυτή, επιλέχθηκε η ανάλυση περιεχομένου ως μέθοδος παρατήρησης του 

δείγματος. Αφενός με τη μέθοδο αυτή προκύπτουν κατά ένα ποσοστό συμπεράσματα που οφείλονται 

σε προσωπική άποψη και αντίληψη του δείγματος των διαφημίσεων, αφετέρου δεν υπολογίζει τη 

πραγματική διάθεση των παιδιών και το πως τα ίδια αντιλαμβάνονται τη προβολή στερεοτύπων στις 

διαφημίσεις, παρά βασίζεται σε τυπολόγια προηγούμενης βιβλιογραφίας. Ένα επόμενο φυσικό βήμα 

λοιπόν, για περαιτέρω έρευνα των παραπάνω αποτελεσμάτων, θα ήταν να γίνει συνδυασμός των 

πορισμάτων αυτών με προσωπικές δομημένες συνεντεύξεις σε παιδιά με μεγάλο ηλικιακό εύρος για 

να έχουμε πιο σαφή αποτελέσματα όσον αφορά τη διείσδυση της πληροφορίας στο υποσυνείδητο 

του παιδιού μέσω των διαφημιστικών μηνυμάτων. Ένας άλλος τρόπος θα μπορούσε να ήταν η 
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παρατήρηση του ίδιου δείγματος από παραπάνω από έναν παρατηρητή για πιο αντικειμενικά 

αποτελέσματα.  

Τέλος, η συγκεκριμένη έρευνα μελέτησε διαφημίσεις που προβάλλονται στην ελληνική 

τηλεόραση και απευθύνονται σε παιδιά της ελληνικής επικράτειας, γεγονός που αποτελεί μια 

παράμετρο που καθιστά τα αποτελέσματα μη γενικεύσιμα. Η αντίληψη και η συμπεριφορά των 

Ελλήνων παιδιών μπορεί να διαφέρει από καταναλωτές της ίδια ηλικίας εκτός ελληνικών συνόρων. 

Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αντίστοιχη έρευνα σε τηλεοπτικές διαφημίσεις και 

άλλων χωρών για να μπορέσει να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων και να διευκρινιστούν η 

συμπεριφορά των παιδιών αλλά και ο σκοπός των marketers σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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