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ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΑΦΟΡΔ ΣΩΝ ΓΤΟ ΦΤΛΩΝ


Ορμόνεσ:
Τεςτοςτερόνθ ςτουσ άνδρεσ και οιςτρογόνα ςτισ
γυναίκεσ. Το γεγονόσ ότι βρίςκονται ςε διαφορετικζσ
αναλογίεσ ςτον άνδρα και ςτθ γυναίκα είναι θ κφρια
αιτία για τθσ αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά τουσ .



Δομή των κυττάρων:
Η διαφορά βρίςκεται κυρίωσ ςτα νευρικά κφτταρα
κακϊσ θ πυκνότθτα των νευρϊνων ςτον εγκζφαλο τον
ανδρϊν είναι μεγαλφτερθ. Αυτό εξθγεί τισ διαφορζσ
ςτον τρόπο ςκζψθσ των δφο φφλων (π.χ. Οι άνδρεσ
ζχουν καλφτερθ αίςκθςθ προςανατολιςμοφ ενϊ οι
γυναίκεσ λεκτικι μνιμθ)



Εγκζφαλοσ:
Ο εγκζφαλοσ του άνδρα είναι βαρφτεροσ από τθσ γυναίκασ, χωρίσ
αυτό να επθρεάηει τθν ευφυΐα. Σε αντίκεςθ ο εγκζφαλοσ τθσ
γυναίκασ μπορεί να ςυνδυάηει τισ γνϊςεισ αρμονικά
χρθςιμοποιϊντασ και τα δυο θμιςφαίρια ταυτόχρονα.



ΕΠΟΜΕΝΩΣ:
Έρευνεσ δείχνουν πωσ το γεγονόσ ότι τα δυο φφλα επικοινωνοφν
και ςυμπεριφζρονται με διαφορετικό τρόπο οφείλεται ςτισ
διαφορζσ ςτθ λειτουργία του εγκζφαλου.



Εγκζφαλοσ:
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Και τα δυο φφλα νιϊκουν ζντονθ τθν επικυμία για
επικοινωνία. Οι άνδρεσ μζςα από τθ ςυηιτθςθ
επικυμοφν να εκφράςουν τθ ςκζψθ τουσ και να
επιλφςουν τυχόν προβλιματα, ενϊ οι γυναίκεσ εκτόσ
από το να εκφραςτοφν και να μοιραςτοφν τα τυχόν

προβλιματα τουσ κζλουν και να ξεκακαρίςουν τισ
ςκζψεισ και να εξωτερικεφςουν τα ςυναιςκιματά τουσ.

ΓΙΑΦΟΡΑ ΣΟ ΡΟΛΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ &
ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ
Στθ φφςθ τα κθλυκά και τα αρςενικά λειτουργοφν με
ζνςτικτα, που πολλζσ φορζσ κακορίηουν τθ ςυμπεριφορά
ι ακόμα και τισ ςυνικειεσ τουσ. Ωσ προσ τθν
αναπαραγωγι τα δφο φφλα ακολουκοφν διαφορετικζσ
ςτρατθγικζσ:
 Τα Θηλυκά είναι αυτά που κυοφοροφν και είναι
ςίγουρα πωσ θα ζχουν απογόνουσ. Εκείνα επιλζγουν το
ςφντροφο τουσ με βάςη το πόςο υγιήσ φαίνεται.
 Τα Αρςενικά δεν κυοφοροφν, άρα δεν είναι ςίγουρα ότι
θα ζχουν απογόνουσ. Δεν είναι αυτά που επιλζγουν
αλλά επιλζγονται. Τα αρςενικά ζχουν αναπαραγωγικό
ςυμφζρον με την τακτική τησ διαςποράσ.


ΤΜΠΔΡΑΜΑ:


Υπάρχουν διαφορζσ τόςο βιολογικζσ όςο και ςτθ
ςυμπεριφορά των 2 φφλων. Οι διαφορζσ αυτζσ όμωσ
δεν είναι τόςο μεγάλεσ, ϊςτε να εμποδίηουν τα δυο
φφλα να ςυνυπάρχουν και να κατανοοφν το ζνα το
άλλο.

Ευχαριςτοφμε πολφ
για την προςοχή ςασ!!!

