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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται ένα σηµαντικός τοµέας της ζωής του 

ατόµου. Ο εαυτός µας ποτέ δεν είναι αποκοµµένος από τους άλλους. Ακόµα και όταν 

σκεφτόµαστε για τον εαυτό µας µόνο, στις σκέψεις µας και τα συναισθήµατα µας 

κυριαρχούν οι άλλοι. Εποµένως ένα κοµµάτι του εαυτού µας καθορίζεται από τη 

σχέση µας µε τους άλλους. Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει τη σηµασία που έχει για 

µας η σύνδεση µας µε τους άλλους, ιδιαίτερα σε καταστάσεις απειλής και σε 

στρεσογόνες καταστάσεις (Καφέτσιος, 2005). 

Όµως δεν αρκεί µόνο η δηµιουργία των διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά είναι 

απαραίτητο να βιώνει το άτοµο ικανοποίηση, θετικά συναισθήµατα και προσδοκίες 

από τις σχέσεις του για να αντιµετωπίσει τις καταστάσεις άγχους, αλλά και για να 

πετύχει το µέγιστο επίπεδο ψυχικής υγείας. Η ικανοποίηση από τις σχέσεις, η οποία 

αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς δείκτες της ποιότητας των σχέσεων, δεν 

είναι ένα απλό φαινόµενο, αλλά είναι πολύπλοκο, καθώς καθορίζεται από πολλούς 

παράγοντες. Εποµένως πρέπει να εξετάσουµε ποιοι µπορεί να είναι αυτοί οι 

παράγοντες και σε ποιο βαθµό επηρεάζουν το πώς βιώνει ένα άτοµο τις σχέσεις του. 

Η θεωρία δεσµού µπορεί να µας προσφέρει χρήσιµες πληροφορίες για το πώς ένα 

άτοµο βλέπει τον εαυτό του και τη σχέση του εαυτού του µε αυτόν των άλλων. Αυτό 

συµβαίνει, γιατί η θεωρία αυτή µας προσφέρει µια εξήγηση για όλο το φάσµα της 

ζωής του ατόµου, εξηγεί το βαθµό στον οποίο οι σύντροφοι είναι σε θέση να 

κατανοήσουν και να ανταποκριθούν στις συναισθηµατικές ανάγκες του άλλου και 

τέλος ανατρέχει σε σχήµατα και εµπειρίες από προηγούµενες σχέσεις, όπως αποτελεί 

η σχέση του παιδιού µε την µητέρα, για να εξηγήσει το βαθµό ικανοποίησης στο 

παρόν (Καφέτσιος, 2005). 

Οι τύποι δεσµού σχετίζονται διαφορετικά ο καθένας µε το βαθµό ικανοποίησης 

που βιώνει κανείς στις σχέσεις του. Συγκεκριµένα ένα άτοµο που έχει ασφαλή δεσµό 

είναι πιθανότερο να βιώνει ικανοποίηση από τις σχέσεις του, καθώς έχει θετική 

εικόνα για τον εαυτό του και τους άλλους, παρουσιάζει καλύτερες στρατηγικές 

αντιµετώπισης του στρες και των προβληµάτων, ενώ οι ανασφαλείς τύποι δεσµού 

παρουσιάζουν δυσλειτουργικές στρατηγικές, όπως η καταπίεση συναισθηµάτων και η 

έµφαση στο άγχος και τα αρνητικά συναισθήµατα που δεν το βοηθούν να βιώσει 

ικανοποίηση από τις σχέσεις του. 
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Ο τύπος δεσµού όµως δεν είναι ο µόνος παράγοντας που επηρεάζει την αντίληψη 

µας για τις σχέσεις. Έχει βρεθεί σε πολλές έρευνες ότι ο πολιτισµός µας προσφέρει 

αξίες, οι οποίες και αυτές µε τη σειρά τους επηρεάζουν τον τρόπο που 

αντιλαµβανόµαστε τους άλλους. Για παράδειγµα, σε ατοµικιστικές κουλτούρες το 

άτοµο επικεντρώνεται στις προσωπικές ανάγκες του και αγνοεί αυτές των άλλων, ενώ 

αντίθετα σε κολεκτιβιστικές κουλτούρες πρωταρχικός στόχος της ζωής του ατόµου 

είναι να προσφέρει αρµονία και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των άλλων. Εποµένως 

αυτές οι αξίες είναι πιθανόν να επηρεάζουν ιδιαίτερα τις προσδοκίες µας από τις 

σχέσεις µας. Ένας κολεκτιβιστής αναµένεται να εστιάζει στις ανάγκες του συντρόφου 

του, να µην εκφράζει αυτά που νιώθει, γιατί η προσωπική αυτο-έκφραση είναι 

ασήµαντη για αυτόν και ακόµα και αν υπάρχει σύγκρουση στη σχέση προτιµά να 

περιµένει να λυθεί η σύγκρουση παρά να διαλύσει τη σχέση. Αντίθετα ένας 

ατοµικιστής έχει ως στόχο στην ζωή του να γίνει αυτόνοµος και να µην εξαρτάται 

από τους άλλους και επίσης προτιµά να εκφράζει την δυσαρέσκεια του και να διαλύει 

τις σχέσεις του παρά να περιµένει να βελτιωθεί η κατάσταση. Βλέπουµε ότι υπάρχουν 

δηλαδή πολιτισµικές διαφορές που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το πώς 

αντιλαµβανόµαστε τις σχέσεις µας. 

Γι’ αυτούς λοιπόν τους λόγους σε αυτήν την ερευνητική εργασία θα 

προσπαθήσουµε να εξετάσουµε τις επιδράσεις των τύπων δεσµού, αλλά και τις 

επιδράσεις της κατασκευής του εαυτού στην ικανοποίηση στις σχέσεις, αλλά και σε 

άλλους τοµείς της ζωής του ατόµου, όπως είναι τα συναισθήµατα, η προσωπικότητα 

και άλλες γνωστικές διαδικασίες. 
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ΘΕΩΡΙΑ ∆ΕΣΜΟΥ 
 
 
Μια από τις πιο σηµαντικές θεωρίες που έχει αναπτυχθεί εδώ και δεκαετίες και θα 

µας απασχολήσει σε αυτήν εδώ την ερευνητική εργασία είναι η πολύ γνωστή θεωρία 

δεσµού, του J. Bowlby.  Ο Bowlby µε αφορµή τις καταστροφές του ∆εύτερου 

Παγκόσµιου Πολέµου µελέτησε τα προβλήµατα ψυχικής υγείας των παιδιών που 

είχαν αποχωριστεί τις οικογένειες τους. Με τη βοήθεια λοιπόν τόσο αυτών των 

παρατηρήσεων όσο και των εκθέσεων κλινικών συνεντεύξεων µε εφήβους και 

ενήλικες που παρουσίαζαν παραβατική συµπεριφορά ή διάφορα ψυχολογικά 

προβλήµατα ανακάλυψε ότι όταν τα παιδιά αποχωρίζονται από µικρή ηλικία τη 

µητέρα τους και ο αποχωρισµός αυτός παρέµενε σταθερός αργότερα, παρουσίαζαν 

ένα σύνολο αρνητικών συµπεριφορών και συναισθηµάτων, όπως είναι το κλάµα, η 

θλίψη, η απόγνωση, ο θυµός, η αδιαφορία προς τους άλλους. Αυτήν, λοιπόν την 

συµπεριφορά την αποκάλεσε, στη συνέχεια, αποδέσµευση (disattachment) 

(Bretherton, 1992. Cole & Cole, 2000).   

Ο Bowlby για να εξηγήσει την αιτία αυτής της συµπεριφοράς των παιδιών και 

επηρεασµένος από την ηθολογία και την θεωρία εξέλιξης του ανθρώπου, υποστήριξε 

ότι ο άνθρωπος στην ηλικία του αναπτυσσόµενου βρέφους είναι αβοήθητος και 

απροστάτευτος και έτσι για να επιβιώσει πρέπει να παραµείνει κοντά στη µητέρα του 

ή σε κάποιο πρόσωπο φροντίδας, που θα του παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για να 

ζήσει. Υπέθεσε λοιπόν, ότι υπάρχει ένας συµπεριφορικός, επανατροφοδοτούµενος 

µηχανισµός µεταξύ βρέφους και του προσώπου φροντίδας, κυρίως της µητέρας που 

παρέχει στο βρέφος ασφάλεια να εξερευνήσει, να παίξει, αλλά και να κάνει άλλες 

δραστηριότητες που µπορεί να το αποµακρύνουν από την µητέρα. Αυτόν τον 

µηχανισµό τον ονόµασε δεσµό (Cole & Cole, 2000. Kurth, 2013) 

Ο Bowlby στo πρώτο βιβλίο από την περίφηµη τριλογία που έγραψε σχετικά µε 

τον δεσµό (Βowlby, 1969) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο δεσµός δηµιουργεί µια 

δυναµική και όχι παθητική ισορροπία µεταξύ µητέρας και βρέφους, καθώς 

αναπτύσσεται σε φάσεις. Ο δεσµός δηλαδή µεταξύ βρέφους και µητέρας εξελίσσεται 

και διαµορφώνεται όσο µεγαλώνει το βρέφος και δεν παραµένει στατικός. Αναφέρει 

λοιπόν ότι ο δεσµός αρχίζει να διαµορφώνεται αµέσως µετά τη γέννηση του βρέφους, 

καθώς εκείνο δεν µπορεί µόνο του να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και βρίσκεται 

συνεχώς µαζί µε την µητέρα του που το ταΐζει και το κάνει να νιώθει άνετα. Σε αυτήν 

την φάση το βρέφος δεν είναι σε θέση να καταλάβει ότι το φροντίζει κάποιος και έτσι 
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δεν αναστατώνεται όταν µένει µόνο του.  Όσο περνάνε οι βδοµάδες και οι µήνες 

τελικά τα βρέφη µαθαίνουν να ανταποκρίνονται σε οικεία πρόσωπα και να 

αντιµετωπίζουν σχεδόν µε επιφυλακτικότητα τα άγνωστα πρόσωπα. Όµως, από τους 

έξι έως οκτώ µήνες και µετά αρχίζει το βρέφος να νιώθει αρνητικά συναισθήµατα 

όταν το οικείο πρόσωπο που έχει µάθει ότι το φροντίζει, όπως είναι η µητέρα του, το 

αποχωρίζεται και εµφανίζει δηλαδή άγχος αποχωρισµού (Bowlby, 1969). Η µητέρα 

δηλαδή αποτελεί µια ασφαλή βάση που βοηθάει το παιδί να εξερευνά το περιβάλλον 

του, να φεύγει από κοντά της και να επιστρέφει όποτε θέλει καθώς είναι σίγουρο ότι 

η µητέρα του θα είναι εκεί για να το προστατέψει. (Main, 1990). 

Ο δεσµός µεταξύ γονέα και βρέφους είναι αναπόφευκτος, καθώς πρόκειται τελικά 

για µια γενετικά προκαθορισµένη προδιάθεση του βρέφους και είναι σηµαντικός για 

τη ζωή του, καθώς του παρέχει διάφορες στρατηγικές για να επιβιώσει. Αυτές οι 

στρατηγικές επιβίωσης δεν αξιοποιούνται όµως µόνο στη βρεφική ηλικία, αλλά 

διατηρούνται σε όλο το φάσµα της ζωής του ανθρώπου, όπως θα δούµε στη συνέχεια. 

Σηµαντικό είναι, σε αυτό το σηµείο, να τονίσουµε ότι το πρόσωπο φροντίδας, που 

είναι κυρίως η µητέρα δεν είναι πάντα ολοκληρωτικά διαθέσιµο προς το παιδί και 

έτσι είναι δυνατόν το παιδί να βιώνει άγχος αποχωρισµού για µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα, γεγονός το οποίο µπορεί να οδηγήσει στη διαµόρφωση δυσλειτουργικού 

δεσµού µεταξύ τους. Με άλλα λόγια όταν το πρόσωπο φροντίδας είναι διαθέσιµο και 

ανταποκρίνεται µε συνέπεια σε περιόδους ανάγκης προς το παιδί, η λειτουργία του 

συστήµατος δεσµού θα προσφέρει στο βρέφος µια σταθερή αίσθηση φροντίδας και 

ασφάλειας, θα αυξήσει το αίσθηµα της πεποίθησης ότι όποτε έχει ανάγκη, το 

πρόσωπο φροντίδας θα είναι πάντα στην διάθεσή του. Έτσι, θα του προσφέρει µια 

λειτουργική στρατηγική ρύθµισης του άγχους, το οποίο θα αξιοποιεί το παιδί κάθε 

φορά που βρίσκεται µακριά από το πρόσωπο φροντίδας. Αντίθετα, όταν το πρόσωπο 

φροντίδας δεν είναι αξιόπιστα διαθέσιµο και υποστηρικτικό προς το βρέφος, η 

αναζήτηση εγγύτητας του βρέφους θα αποτυγχάνει να το ανακουφίσει από το άγχος 

που βιώνει και δεν θα µπορεί να νιώσει την αίσθηση ασφάλειας. Εποµένως το βρέφος 

θα αναπτύξει άλλου είδους στρατηγικές επιβίωσης, τις δευτερεύουσες στρατηγικές 

δεσµού, που θα βασίζονται κυρίως στους µηχανισµούς της αποφυγής και του άγχους 

(Mikulincer & Shaver, 2005). 

Σύµφωνα λοιπόν µε όλα τα παραπάνω ο δεσµός είναι ένα σύστηµα συµπεριφοράς, 

βιολογικά προκαθορισµένης, που στόχο έχει την εξασφάλιση επιβίωσης του 

ανθρώπου, αφού όχι µόνο του προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον για να ζει αλλά 



7 

 

του προσφέρει και σηµαντικές στρατηγικές επιβίωσης που θα τις αξιοποιεί σε 

καταστάσεις απειλής, για όλο το υπόλοιπο της ζωής του. Σηµαντική ρόλο, βέβαια, σε 

αυτό παίζει η ποιότητα της σχέσης µεταξύ των ατόµων, η οποία καθορίζεται από τη 

σταθερότητα της συµπεριφοράς και του βαθµού ανταπόκρισης του προσώπου 

φροντίδας, η οποία µπορεί να παρέχει ή όχι την προσβασιµότητα, την ευαισθησία, 

την αξιοπιστία και την προβλεπτικότητα στο παιδί. Τέλος καθορίζεται επίσης από την 

δυνατότητα της δυάδας να επαναξιολογεί και να ανταποκρίνεται στη µεταξύ τους 

διάδραση µε τον κατάλληλο βαθµό ειλικρίνειας και εγγύτητας (Talley, 2012). 

 

Τύποι δεσµού 

 

Η Ainsworth, ακολουθώντας τα βήµατα του Bowlby, προσπάθησε να εφαρµόσει 

στην πράξη την θεωρία δεσµού. Ήθελε δηλαδή να διαπιστώσει πώς λειτουργεί το 

σύστηµα δεσµού στη σχέση µητέρας βρέφους σε καταστάσεις βίωσης απειλής και 

υψηλού στρες (Ainsworth, 1979, 1991). Όπως αναφερθήκαµε και παραπάνω η 

διαµόρφωση του δεσµού µεταξύ προσώπου φροντίδας και βρέφους επηρεάζεται από 

την ποιότητα αυτής της σχέσης, δηλαδή από τον βαθµό που το πρόσωπο φροντίδας 

είναι διαθέσιµο, αλλά και την ποιότητα αυτής της διαθεσιµότητας. 

Η γνωστή λοιπόν µέθοδος που την βοήθησε να ανακαλύψει τις ατοµικές διαφορές 

που προκύπτουν από την ποιότητα του δεσµού µεταξύ µητέρας και βρέφους είναι 

αυτή της Συνθήκης του Ξένου. Αυτή η πειραµατική µέθοδος µας πρόσφερε πολύ 

σηµαντικά ευρήµατα για τη θεωρία του δεσµού καθώς προέκυψαν από αυτήν οι τύποι 

του δεσµού που παρατηρούνται στα παιδιά, αλλά και στους ενήλικες. 

Η Συνθήκη του Ξένου είχε ως στόχο να παρατηρήσει πώς θα αντιδράσουν τα 

βρέφη προς ένα ξένο, όταν ήταν µε την µητέρα τους, όταν ήταν µόνα τους και όταν 

επέστρεφε η µητέρα τους. Η Ainsworth υπέθεσε ότι αυτή η διαδικασία θα µας 

πρόσφερε διαφορετικά είδη αντιδράσεων, που θα αντανακλούσαν διαφορετικά είδη 

σχέσεων µεταξύ µητέρας και παιδιού. Με λίγα λόγια αυτή η συνθήκη είχε τη 

δυνατότητα να αναδείξει πώς διαµορφώνεται η συµπεριφορά δεσµού και 

εξερεύνησης του βρέφους σε συνθήκες χαµηλού και υψηλού στρες (Kurth, 2013) 

Μέσα από την παραπάνω πειραµατική συνθήκη προέκυψαν τρεις κατηγορίες 

δεσµού, οι οποίες βασίζονται στις αντιδράσεις του βρέφους στην επιστροφή της 

µητέρας. Οι κατηγορίες είναι οι εξής: 
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Α. ∆εσµός ανασφαλής/αποφυγής: Σε αυτήν την περίπτωση παρατηρούµε ότι όταν η 

µητέρα βρίσκεται µε το βρέφος µαζί και το παιδί ασχολείται µε τα παιχνίδια, αυτό 

αδιαφορεί για το που βρίσκεται η µητέρα του. Επίσης, όταν η µητέρα του φεύγει από 

το δωµάτιο µπορεί να κλάψει ή όχι. Σηµαντικό είναι ότι σε περιπτώσεις που το παιδί 

είναι αναστατωµένο, τόσο οι ξένοι όσο και η µητέρα του έχουν τις ίδιες πιθανότητες 

να το παρηγορήσουν. Τέλος όταν επιστρέφει η µητέρα του εκείνο µπορεί να 

προτιµήσει να αποµακρυνθεί από τη µητέρα του αντί να αναζητήσει επαφή και 

παρηγοριά από αυτήν (Cole & Cole, 2000, Kurth, 2013). 

Η Ainsworth εξηγεί ότι αυτό το είδος δεσµού προκύπτει από την συµπεριφορά της 

µητέρας που παρουσιάζει έλλειψη ευαισθησίας στις ανάγκες του παιδιού. Αυτό έχει 

ως συνέπεια το βρέφος να αισθάνεται τον εαυτό του µόνο και µη επιθυµητό, αλλά και 

να βλέπει τη µητέρα του ως άτοµο απορριπτικό, µη διαθέσιµο και µη αξιόπιστο. 

Εφόσον οι προσπάθειες του παιδιού για την αναζήτηση ασφάλειας και εγγύτητας 

αγνοούνται το παιδί σιγά-σιγά αποµακρύνεται και παρουσιάζει συµπεριφορά 

αποφυγής στους άλλους (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978. Collins & Read, 

1994). 

Β. Ασφαλής δεσµός: Τα παιδιά µε αυτόν τον τύπο δεσµού παίζουν ευχάριστα και 

αντιδρούν θετικά προς ξένα άτοµα, όταν βρίσκονται µαζί µε την µητέρα τους. Στην 

συνθήκη όπου η µητέρα τους φεύγει, εκείνα αναστατώνονται και το εκδηλώνουν 

λεκτικά και δεν µπορούν να παρηγορηθούν εύκολα από το άγνωστο άτοµο. Μόλις 

όµως η µητέρα επιστρέφει την προσεγγίζουν γρήγορα, ηρεµούν και αρχίζουν ξανά το 

παιχνίδι (Cole & Cole, 2000, Kurth, 2013). 

Σε αυτήν την περίπτωση η σχέση µεταξύ µητέρας και βρέφους διακρίνεται από 

υψηλή ευαισθησία από την µεριά της µητέρας και υψηλό αίσθηµα ασφάλειας από το 

βρέφος. Αυτό συµβαίνει γιατί η µητέρα ανταποκρίνεται αξιόπιστα και µε ειλικρίνεια 

απέναντι στα σήµατα του βρέφους. Έτσι, το βρέφος µπορεί µε ευκολία να εξερευνά 

το περιβάλλον του και όταν αισθάνεται απειλή µπορεί να στρέφεται στην µητέρα του 

για να µειώσει το στρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το βρέφος να νιώθει ότι είναι 

άτοµο άξιο και ικανό, όπως επίσης και να βλέπει τη µητέρα του ως άτοµο αξιόπιστο 

και έµπιστο (Ainsworth et al., 1978. Collins & Read, 1994). 

Γ. ∆εσµός ανασφαλής/αµφιθυµίας ή εµµονής:  Τα παιδιά µε αυτόν τον τύπο δεσµού 

έχουν προβλήµατα µε τον ξένο ακόµα και όταν βρίσκονται µαζί µε την µητέρα τους. 

Χαρακτηριστική συµπεριφορά αυτών των παιδιών είναι ότι µένουν κοντά στη µητέρα 

τους και είναι αγχωµένα. Επιπλέον, όταν φεύγει η µητέρα τους αναστατώνονται πολύ 
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και όταν εκείνη επιστρέφει δεν παρηγορούνται. Για παράδειγµα µπορεί να κλαίνε 

θυµωµένα, να απλώνουν τα χέρια για να τα σηκώσει, αλλά µόλις έρθουν σε επαφή 

µαζί της τη διώχνουν θυµωµένα. Τέλος δεν ξαναγυρίζουν εύκολα στο παιχνίδι µετά 

την επιστροφή της (Cole & Cole, 2000, Kurth, 2013). 

Σύµφωνα µε αυτό τον τύπο δεσµού η σχέση µητέρα και βρέφους χαρακτηρίζεται 

ως µη σταθερή και µη προβλέψιµη. Η µητέρα δηλαδή µπορεί άλλοτε να 

συµπεριφέρεται θετικά στο παιδί και άλλοτε αρνητικά. Έτσι το πώς νιώθει για το 

περιβάλλον του το βρέφος, όπως και η επιθυµία του να εξερευνήσει το περιβάλλον 

εξαρτάται από το πώς ανταποκρίνεται η µητέρα σε αυτό, αν το ενθαρρύνει ή όχι, αν 

του παρέχει στήριξη ή απόρριψη. Εποµένως τα βρέφη αυτά αναπτύσσουν τόσο για 

τον εαυτό τους όσο και για τους άλλους µια εικόνα απρόβλεπτη και µη σταθερή 

(Ainsworth et al., 1978. Collins & Read, 1994). 

Αυτό που διαπιστώνουµε από την παραπάνω πειραµατική µέθοδο της Ainsworth 

είναι ότι η ποιότητα του δεσµού µητέρας – βρέφους διαµορφώνει όχι µόνο την εικόνα 

του εαυτού µας, αλλά και την εικόνα για το πώς ανταποκρίνονται οι σηµαντικοί άλλοι 

στα σήµατά µας, όπως επίσης και τις προσδοκίες που έχουµε από τους άλλους. 

 

Ενεργά µοντέλα δεσµού 

 

Ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της θεωρίας δεσµού είναι αυτό των ενεργών µοντέλων 

δεσµού (ΕΜ∆). Σύµφωνα µε τον Main (1991) τα ενεργά µοντέλου δεσµού αποτελούν 

συναισθήµατα, µνήµες και προσδοκίες που προκύπτουν από τις πολύ σηµαντικές για 

εµάς διαπροσωπικές σχέσεις. Σηµαντικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν 

διατηρούνται µόνο στην παιδική ηλικία, αλλά µπορούν να αξιοποιηθούν στην 

εφηβεία και στην ενήλικη ζωή. Παρόλα αυτά διατηρούνται σταθερά, καθώς είναι 

δύσκολο να αλλάξουν, για παράδειγµα από ασφαλή σε ανασφαλή στην εφηβεία ή την 

ενηλικίωση (Καφέτσιος, 2005). 

Τα ΕΜ∆ αποτελούν περισσότερο αναπαραστάσεις συµπεριφορών δεσµού που 

παρουσιάζονταν στην παιδική ηλικία. Αυτό σηµαίνει ότι όλες οι εµπειρίες δεσµού 

που είχε ένας ενήλικας στην παιδική του ηλικία µε τα πρόσωπα φροντίδας 

αποθηκεύονται στη µνήµη του (Καφέτσιος, 2005). Όπως έχουµε αναφέρει, ο δεσµός 

δεν παρατηρείται µόνο ανάµεσα στη µητέρα και στο βρέφος, αλλά παρατηρείται και 

στις διαπροσωπικές µας σχέσεις, όπως είναι οι ροµαντικές σχέσεις, που 

παρουσιάζουν  πολλές οµοιότητες µε τις σχέσεις δεσµού προσώπου φροντίδας και 
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βρέφους. Εποµένως έχοντας αποθηκεύσει τις συµπεριφορές δεσµού, κάθε φορά που 

δηµιουργούµε διαπροσωπικές σχέσεις δεσµού, τα ΕΜ∆ µας βοηθούν να 

ενεργοποιήσουµε τις προηγούµενες συµπεριφορές µας.  Με λίγα λόγια, η ποιότητα 

της σχέσης µας µε τους γονείς µας στην παιδική ηλικία παίζει µεγάλο ρόλο στις 

µετέπειτα σχέσεις µας στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή. 

Τα ΕΜ∆ εκτός απ’ το ότι περιλαµβάνουν σχήµατα και αναπαραστάσεις σχετικά µε 

την αξία και την αποδοχή του εαυτού µας, περιλαµβάνουν επίσης και σχήµατα για τις 

συµπεριφορές των άλλων, δηλαδή πεποιθήσεις για την διαθεσιµότητα και την 

ανταπόκριση των άλλων. Ο Bowlby αναφέρει επίσης ότι η διαπροσωπική 

αλληλεπίδραση µεταξύ γονέα και παιδιού και ειδικά το πώς ανταποκρίνεται ένα 

πρόσωπο φροντίδας/τροφός στις συµπεριφορές δεσµού διαµορφώνει ενεργά µοντέλα 

δεσµού για τον εαυτό µας και τους άλλους. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τον Βowlby 

(όπως αναφέρεται στο Καφέτσιος, 2005) τα ΕΜ∆ µπορούν να βασιστούν σε δυο 

µεταβλητές: α) στην πεποίθηση µας ότι το αντικείµενο δεσµού, το σηµαντικό 

πρόσωπο το οποίο µας φροντίζει είναι άτοµο που µπορεί να προσφέρει στήριξη και 

βοήθεια σε καταστάσεις απειλής και άγχους και β) στην πεποίθηση µας ότι οι ίδιοι 

µπορούµε να προσφέρουµε κατάλληλα στήριξη και βοήθεια στους άλλους. 

∆ιαπιστώνουµε επίσης ότι τα ΕΜ∆ είναι γνωστικά σχήµατα για τον εαυτό µας και 

τους άλλους, είναι αυστηρά κατηγοριοποιηµένα και ιεραρχηµένα και αποτελούνται 

από τέσσερεις βασικές δοµές: α) τις µνήµες εµπειριών που συνδέονται µε το δεσµό, 

β) τις στάσεις και πεποιθήσεις και προσδοκίες µας για τον εαυτό και τους άλλους σε 

σχέση µε τον δεσµό, γ) τους στόχους και τις ανάγκες µας που σχετίζονται µε τον 

δεσµό και δ) τις στρατηγικές για την πραγµατοποίηση των στόχων που σχετίζονται µε 

το δεσµό (Collins & Read, 1994). 

Σηµαντική είναι επίσης η συµβολή της Bartholomew στην εφαρµογή της θεωρίας 

των ενεργών µοντέλων δεσµού στις διαπροσωπικές σχέσεις. Το µοντέλο που έχει 

αναπτύξει, µας βοηθά να κατανοήσουµε πώς το άτοµο βιώνει τον εαυτό του και τους 

άλλους µέσα από τις διαπροσωπικές του σχέσεις, κυρίως τις ερωτικές, µε βάση τον 

τύπο δεσµού που έχει διατηρήσει από τα παιδικά του χρόνια µε ένα βασικό πρόσωπο 

φροντίδας, όπως η µητέρα.  

Σύµφωνα λοιπόν µε το µοντέλο της Bartholomew (1990), διακρίνουµε τέσσερεις 

τύπους ΕΜ∆. Συγκεκριµένα, ο ασφαλής τύπος χαρακτηρίζεται από θετικά, γνωστικά 

και συναισθηµατικά σχήµατα τόσο για τον εαυτό όσο και για τους άλλους, αλλά 

προσφέρει και τη σηµαντική, για εµάς, λειτουργική ρύθµιση των συναισθηµάτων.  
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Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω τα άτοµα µε ασφαλή δεσµό έχουν µεγαλύτερη 

αυτοεκτίµηση και αυτο-αποδοχή, αντιµετωπίζουν καλύτερα την ψυχολογική πίεση, 

καθώς ελέγχουν κατάλληλα τα θετικά και τα αρνητικά τους συναισθήµατα και 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη ικανοποίηση στις σχέσεις τους. Προσδοκούν ότι οι άλλοι 

έχουν θετικές προσθέσεις και γενικά εµπιστεύονται περισσότερο τους άλλους µε 

αποτέλεσµα να έχουν µεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα και να λαµβάνουν περισσότερη 

κοινωνική στήριξη (Kafetsios, 2003. Καφέτσιος & Λυδάκη, 2005. Luke, Maio & 

Carnelley, 2004. Pietromonaco & Barrett, 1997. Schwartz, Lindley & Bunoltz, 2007). 

Στην αντίθετη πλευρά βρίσκονται οι ανασφαλείς τύποι δεσµού. Ένας ανασφαλής 

τύπος δεσµού είναι ο τύπος εµµονής. Ο τύπος εµµονής χαρακτηρίζεται από µια 

αρνητική εικόνα για τον εαυτό και µια θετική εικόνα για τους άλλους. Αυτό σηµαίνει 

ότι τα αισθήµατα αυτο-αξίας είναι ιδιαίτερα χαµηλά και το άτοµο βασίζεται στην 

αποδοχή και στήριξη από τους άλλους. Τα άτοµα αυτά παρουσιάζουν ένα έµµονο 

δεσµό µε τους άλλους, ο οποίος όµως δεν είναι λειτουργικός, καθώς αυτό τους 

αναγκάζει να εξαρτώνται µονίµως από άλλα άτοµα. Επιπλέον τα άτοµα αυτά 

παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα άγχους και κατηγορούν πολλές φορές τους άλλους ότι 

δεν εισπράττουν την προσοχή που θα ήθελαν. Εποµένως η έµφαση που δίνουν στα 

αρνητικά συναισθήµατα για τον εαυτό τους, αλλά και τους άλλους δεν τους βοηθά να 

βιώσουν ικανοποίηση στις σχέσεις τους (Kafetsios, 2003. Καφέτσιος & Λυδάκη, 

2005. Luke et al., 2004. Pietromonaco & Barrett, 1997. Schwartz et al., 2007).  

Ο δεύτερος ανασφαλής τύπος είναι ο τύπος αποφυγής – φοβικός. Άτοµα µε αυτόν 

τον τύπο παρουσιάζουν αρνητική εικόνα τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τους 

άλλους. Αυτό σηµαίνει ότι θεωρούν τόσο τον εαυτό τους όσο και τους άλλους 

ανίκανους να παρέχουν φροντίδα και στήριξη. Τέτοια άτοµα δηλαδή αποφεύγουν τις 

στενές σχέσεις και καταπιέζουν τα συναισθήµατά τους. Εποµένως είναι αναπόφευκτο 

αυτά τα άτοµα να µην µπορούν να µειώσουν το άγχος τους κατάλληλα σε περιόδους 

στρες, µε αποτέλεσµα να βιώνουν και αυτοί χαµηλή ικανοποίηση στις σχέσεις, όπως 

και αισθήµατα καταπίεσης (Kafetsios, 2003. Καφέτσιος & Λυδάκη, 2005. Luke et al., 

2004. Pietromonaco & Barrett, 1997. Schwartz et al., 2007). 

Τέλος ο τρίτος ανασφαλής τύπος είναι ο αποφυγής-απορριπτικός. Αυτός το τύπος 

ενέχει µια εξιδανικευµένη εικόνα του εαυτού, ενώ για τους άλλους ενέχει µια 

αρνητική εικόνα. Σε αυτήν την περίπτωση τα άτοµα αποφεύγουν τις διαπροσωπικές 

επαφές και επιδιώκουν κυρίως την αυτονοµία τους. Έχουν την πεποίθηση δηλαδή ότι 

οι άλλοι είναι αναξιόπιστοι και δεν µπορούν να τους παρέχουν την κατάλληλη 
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φροντίδα ή αγάπη. Έτσι προτιµούν να καταπιέζουν και να µην εκφράζουν τα 

συναισθήµατα τους στους άλλους, γιατί δεν τους εµπιστεύονται. Αυτό τους οδηγεί µε 

τη σειρά του, όπως και στους άλλους ανασφαλείς τύπους, στην µη ικανοποίηση στις 

σχέσεις τους. (Kafetsios, 2003. Καφέτσιος & Λυδάκη, 2005. Luke et al., 2004. 

Pietromonaco & Barrett, 1997. Schwartz et al., 2007). 

Όπως διαφαίνεται λοιπόν από τα παραπάνω βλέπουµε πως το µοντέλο αυτό 

συνδέει όλα αυτά που αποτελούν τη θεωρία του δεσµού. Συγκεκριµένα 

διαπιστώνουµε ότι όλες οι συναισθηµατικές και γνωστικές αναπαραστάσεις που 

έχουµε αποκτήσει από τις σχέσεις µας µε τους γονείς µας, δηλαδή από τις σχέσεις 

δεσµού µε τα πρόσωπα φροντίδας της βρεφικής µας ηλικίας, καθορίζουν σηµαντικά 

το τι εικόνα θα έχουµε για τον εαυτό µας, για το πώς δηλαδή µας θεωρούν οι άλλοι 

ότι είµαστε, αλλά και το πώς θεωρούµε τους άλλους ότι είναι απέναντί µας. Επιπλέον 

καθορίζουν επίσης πως θα επεξεργαστούµε τα σήµατα φροντίδας και στήριξης που 

λαµβάνουµε από τους άλλους, πώς θα επιλέξουµε τους ερωτικούς µας συντρόφους, 

αλλά και το πώς σκεφτόµαστε, αισθανόµαστε και συµπεριφερόµαστε στις 

διαπροσωπικές µας σχέσεις. 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΕΑΥΤΟΣ 

 

Ατοµικισµός και κολεκτιβισµός 

 

Όπως αναφέραµε παραπάνω στόχος αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι να 

εξετάσει παράγοντες που µπορεί να επηρεάζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και κατ’ 

επέκταση την ικανοποίηση που βιώνουµε στις σχέσεις αυτές. Ένας παράγοντας που 

ήδη αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο είναι ο τύπος δεσµού που έχουµε 

αποκτήσει από τη βρεφική ηλικία µας, ο οποίος διατηρείται σε όλη µας τη ζωή και 

επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε τον εαυτό µας και τους άλλους. Ένας 

άλλος σηµαντικός παράγοντας, που επίσης αξίζει προσοχή είναι οι πολιτισµικές 

διαφορές που συναντάµε στο δυτικό και ανατολικό κόσµο. 

Σύµφωνα µε τον Triandis (1996), ο πολιτισµός αποτελείται από κοινά συστήµατα 

νοηµάτων, τα οποία παρέχουν στο άτοµα πρότυπα για το πώς να αντιλαµβάνεται, να 

διαµορφώνει πεποιθήσεις, να αξιολογεί, να επικοινωνεί και να δρα ανάµεσα σε άτοµα 

που µοιράζονται την ίδια γλώσσα, ιστορική περίοδο και γεωγραφική περιοχή. Ο 

πολιτισµός δηλαδή είναι «ένα δίκτυο γνώσεων, το οποίο παράγεται, µοιράζεται και 

αναπαράγεται ανάµεσα σε άτοµα διασυνδεόµενων ατόµων». (Chiu & Chen, 2004, 

p.173) Εποµένως ο πολιτισµός είναι καθοριστικός παράγοντας για το τι σηµαίνει να 

είναι κανείς άτοµο. Επίσης σύµφωνα µε τους Kitayama και συνεργάτες (1997), ο 

πολιτισµός µπορεί να προσφέρει στο άτοµο, µέσω της κοινωνικοποίησης, ένα σύνολο 

γνωστικών, συναισθηµατικών και κινητήριων διαδικασιών, το οποίο το βοηθούν να 

λειτουργεί φυσικά, ευέλικτα και προσαρµοστικά σε καταστάσεις, οι οποίες είναι 

κοινές και επαναλαµβανόµενες σε ένα πολιτισµικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν 

διαπιστώνουµε ότι το πολιτισµικό σύστηµα όχι µόνο διαµορφώνει και καθορίζει το 

πώς πρέπει να συµπεριφερόµαστε, αλλά ταυτόχρονα και η συµπεριφορά µας 

καθορίζει και ενισχύει το πολιτικό σύστηµα στο οποίο ζούµε. 

Οι παραπάνω πεποιθήσεις και αντιλήψεις οδήγησαν, λοιπόν, τους ερευνητές στο 

να διεξάγουν πολιτισµικές έρευνες. Ένας σηµαντικός ερευνητής, ήταν ο Hofstede, ο 

οποίος µας βοήθησε να ανακαλύψουµε ότι υπάρχουν πολιτισµικές διαφορές που 

επηρεάζουν άµεσα και έµµεσα το πώς αντιλαµβανόµαστε τον εαυτό µας και τους 

άλλους. Συγκεκριµένα, ο Hofstede (1980) ήταν που εισηγήθηκε τους όρους 

ατοµικισµός και κολεκτιβισµός για να δηλώσει αυτές τις πολιτισµικές διαφορές. 
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Ο ατοµικισµός - κολεκτιβισµός είναι µια αναλυτική διάσταση, η οποία µας βοηθά 

να καταλάβουµε πόσο σηµαντικά είναι για το άτοµο, τα προσωπικά ενδιαφέροντα και 

οι κοινές επιδιώξεις που έχει, όταν ανήκει σε µια κοινωνία. Η διάσταση αυτή έχει να 

κάνει δηλαδή µε το αν σκεφτόµαστε  και σε τι βαθµό µε όρους «εγώ ή εµείς». Όπως, 

θα δούµε στη συνέχεια, ως µέλη ενός πολιτισµού, καθώς κοινωνικοποιούµαστε, 

µαθαίνουµε ποιες είναι οι µεγαλύτερες αξίες του πολιτισµού µας και αποκτούµε 

συγκεκριµένους και προτιµώµενους τρόπους για το πώς προσδοκούµε να βλέπουµε 

τους εαυτούς µας (Kafetsios & Leontopoulou, 2006). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω σε µια ατοµικιστική κουλτούρα, όπως θεωρείται η 

Βόρεια Αµερική και η ∆υτική Ευρώπη, η µικρότερη µονάδα µιας κοινωνίας είναι το 

άτοµο. Έτσι σε µια τέτοια κοινωνία, οι δεσµοί µεταξύ των ατόµων είναι χαλαροί. 

Αυτό σηµαίνει ότι τα άτοµα είναι ανεξάρτητα από τους άλλους και αναµένεται ότι το 

κάθε άτοµο µπορεί να φροντίζει µόνο του τον εαυτό του. Στην ατοµικιστική 

κουλτούρα, τα προσωπικά ενδιαφέροντα έχουν πολύ µεγάλη σηµασία για το άτοµο 

από τις ανάγκες µιας οµάδας, στην οποία µπορεί να ανήκουν. Ακόµη δηλαδή και αν 

τα άτοµα ανήκουν σε κάποια οµάδα, τείνουν να εξυπηρετούν τις δικές τους ανάγκες 

και να αγνοούν αυτές τις οµάδας, όταν οι ανάγκες τις οµάδας συγκρούονται  µε τις 

προσωπικές τους επιθυµίες. Οι ατοµικιστικές κουλτούρες εστιάζουν δηλαδή 

περισσότερο στα δικαιώµατα του κάθε ατόµου και λιγότερο στις υποχρεώσεις που 

έχει το κάθε άτοµο απέναντι στους άλλους και στην κοινωνία (Friedlmeier, 

Schafermeier, Vasconcellos & Trommsdorf, 2008. Kafetsios & Leontopoulou, 2006. 

Sama & Papamarcos, 2000. Wagner, 1995). 

Σε ψυχολογικό επίπεδο, ο ατοµικισµός σηµαίνει ότι το άτοµο σκέφτεται, 

συµπεριφέρεται, αισθάνεται και κρίνει ανεξάρτητα από τους άλλους, καθώς σέβεται 

µόνο την κυριαρχία του δικού του νου. Αυτό µε τη σειρά του σηµαίνει ότι το κάθε 

άτοµο είναι αυτόνοµο. Η προσωπική ευτυχία, που απαιτεί πρωτοβουλία, ανεξαρτησία 

και υπευθυνότητα, αποτελεί βασικό δικαίωµα στον ατοµικισµό. Επίσης πρέπει να 

τονίσουµε ότι η προσωπική ευτυχία, για τις ατοµικιστικές κουλτούρες, αφορά όχι 

µόνο τα υλικά αγαθά, αλλά και τις γνώσεις που αποκτάµε, όπως και τις 

διαπροσωπικές µας σχέσεις. Επιπλέον η προσωπική ευτυχία δεν επιτυγχάνεται µόνο 

µε τη βοήθεια των ικανοτήτων µας και γενικά του εαυτού µας, αλλά µπορεί επίσης να 

επιτευχθεί και µε τη συνεργασία και µε την ένωση µας µε τους άλλους (Kafetsios & 

Leontopoulou, 2006. Sama & Papamarcos, 2000). 
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Τα χαρακτηριστικά δηλαδή του ατοµικισµού είναι ότι εκτός από την αυτονοµία 

και την προσωπική ευτυχία, βοηθάει το άτοµο να εκφράσει τις σκέψεις, τα 

συναισθήµατα, τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις του ελεύθερα, το βοηθά να 

προωθήσει την ατοµική σκέψη και την προσωπική επιλογή, αλλά και να ανακαλύψει 

τα ταλέντα και τις ικανότητες του µόνο του. Τέλος προωθεί την ισοτιµία στις σχέσεις, 

δηλαδή ο καθένας µπορεί να έχει τα ίδια και ίσα δικαιώµατα µε τους άλλους, όπως 

επίσης προσφέρει το δικαίωµα της ευελιξίας στην ανάληψη των ρόλων. Οι 

ατοµικιστικοί πολιτισµοί µε λίγα λόγια δίνουν έµφαση στο άτοµο και θεωρούν 

σηµαντικό ό,τι έχει να κάνει µε τις ατοµικές ανάγκες, αξίες και επιδιώξεις (Kafetsios 

& Leontopoulou, 2006). 

Στον αντίθετο πόλο βρίσκονται οι κολεκτιβιστικοί πολιτισµοί. Τέτοιοι πολιτισµοί 

θεωρούνται κυρίως αυτοί της Ιαπωνίας και γενικά των χωρών της Ασίας, αλλά και 

αυτοί των ανατολικών χωρών της Ευρώπης, όπως η Ελλάδα. Η µικρότερη µονάδα 

κατανόησης, αυτών των πολιτισµών, δεν είναι το άτοµο, αλλά η οµάδα.  Η οµάδα 

δηλαδή και όχι το άτοµο είναι το κέντρο του πολιτικού, κοινωνικού και οικονοµικού 

ενδιαφέροντος. Τα άτοµα σε αυτές τις κοινωνίες ήδη από τη γέννηση τους, 

δεσµεύονται σε ισχυρές και συµπαγείς οµάδες, στις οποίες εξακολουθούν να ανήκουν 

και να πιστεύουν τυφλά σε όλη τους τη ζωή και οι οποίες µε τη σειρά τους τα 

προστατεύουν (Friedlmeier et al., 2008. Hofstede, 1984. Kafetsios & Leontopoulou, 

2006. Sama & Papamarcos, 2000. Wagner, 1995). 

Πιο συγκεκριµένα σε τέτοιου είδους κουλτούρες η κοινωνία θεωρείται ως υπερ-

οργανισµός, ο οποίος θεωρεί την κάθε οµάδα, όπως είναι η φυλή, η εθνότητα, ακόµα 

και η οικογένεια ότι είναι πέρα και πάνω από τα άτοµα που την αποτελούν. Αυτό 

σηµαίνει ότι οι οµάδες είναι οι πρωταρχικές µονάδες της πραγµατικότητας, όπως και 

το πραγµατικό µέτρο των αξιών. Σύµφωνα µε τους Triandis, Bontempo, Villareal, 

Asai και Lucca (1988) αυτές είναι οι λεγόµενες εσω-οµάδες. Τα άτοµα που 

αποτελούν µια εσω-οµάδα νοιάζονται µόνο για την ευηµερία της, επιθυµούν να 

συνεργάζονται µόνο µε αυτήν χωρίς να απαιτούν δίκαιες αποδόσεις και όταν την 

αποχωρίζονται νιώθουν δυσφορία ακόµη και πόνο (Gudykunst, Matsumoto, Ting-

Toomey, Nishida, Kim & Heyman, 1996). Μάλιστα η σηµασία αυτή των εσω-

οµάδων και ο ρόλος τους εκφράζονται από την ιαπωνική κουλτούρα µε τη λέξη 

“Rashii” που σηµαίνει παρόµοιος µε ή πρωτότυπο του/της. Τα παιδιά δηλαδή στην 

Ιαπωνία, κατά τη διάρκεια των αναπτυξιακών σταδίων που περνούν µαθαίνουν να 
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συσχετίζουν διάφορους κοινωνικούς ρόλους και θέσεις µε µια διακριτή συναινετική 

εικόνα της έννοιας Rashii (Boone, Meng, Velden, 2007). 

Εποµένως, ο κολεκτιβισµός ενέχει χαρακτηριστικά του ατόµου, όπως είναι η 

συνεργασία, η αλληλεγγύη, όπως και µια συναισθηµατική επιθυµία του ατόµου για 

ένα ζεστό αίσθηµα ενότητας µε τα άτοµα µιας οµάδας. Τέλος, ο κολεκτιβισµός 

απαιτεί από το άτοµα να δείχνει βαθιά πίστη και αφοσίωση στην οµάδα του και στις 

ανάγκες αυτής, να δίνει προτεραιότητα στις υποχρεώσεις του απέναντι στην οµάδα 

του και να αγνοεί τις προσωπικές φιλοδοξίες και την προσωπική ευτυχία. Αυτό θα 

έχει ως αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται η αρµονία και η ευηµερία όχι µόνο στην οµάδα 

στην οποία ανήκει, αλλά και στην κοινωνία στην οποία είναι µέλος (Friedlmeier et 

al., 2008. Sama & Papamarcos, 2000). 

 

Ατοµικές διαφορές και κατασκευή του εαυτού 

 

Οι παραπάνω διαφορές που συζητήσαµε αναφέρονται στο πώς διαφέρουν οι 

κοινωνίες γενικά µεταξύ τους και έτσι διακρίναµε τις έννοιες του ατοµικισµού και 

κολεκτιβισµού. Παρόλα αυτά, αυτές οι πολιτισµικές διαφορές δεν µας βοηθούν να 

κατανοήσουµε σε βάθος τις ατοµικές διαφορές που µπορούν να υπάρχουν σε αυτές 

τις κοινωνίες.  

Από πολλές διαπολιτισµικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί, έχει διαπιστωθεί ότι τα 

άτοµα µπορεί να διαφέρουν πολύ στη διάσταση ατοµικισµός – κολεκτιβισµός, ακόµα 

και αν ανήκουν στον ίδιο πολιτισµό. Αυτό σηµαίνει ότι αυτή η διάσταση πρέπει να 

µελετηθεί όχι µόνο σε επίπεδο κουλτούρας, αλλά και σε ατοµικό.  

Η έννοια της κατασκευής του εαυτού αναφέρθηκε πρώτα σε ένα άρθρο των 

Markus και Kitayama (1991), οι οποίοι ήθελαν να περιγράψουν την πολιτισµική 

ποικιλία µε τρόπους µε τους οποίους το κάθε άτοµο ορίζει τον εαυτό του. Η 

κατασκευή του εαυτού, δηλαδή, είναι ένα τρόπος µε τον οποίο το άτοµο 

αντιλαµβάνεται και βιώνει τον εαυτό του. Οι Markus και Kitayama δεν παρέµειναν 

όµως µόνο σε αυτήν την έννοια, αλλά τη διαχώρισαν σε δύο δοµές, σε µία, δηλαδή 

ανεξάρτητη κατασκευή του εαυτού (independent self-construal), η οποία δίνει 

έµφαση στις προσωπικές ανάγκες και στόχους και σε µία αλληλοεξαρτώµενη 

κατασκευή εαυτού (interdependent self-construal), η οποία δίνει έµφαση στις 

κοινωνικές σχέσεις.  
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Συγκριµένα, αναφέρουν ότι σε χώρες όπως η Βόρεια Αµερική και οι δυτικές χώρες 

της Ευρώπης, η συµπεριφορά του ατόµου οργανώνεται και αποκτά σηµασία όταν 

αφορά τα δικά του εσωτερικά και προσωπικά γνωρίσµατα, αλλά και τις σκέψεις, τα 

αισθήµατα και τις δράσεις του παρά όταν αναφέρεται σε αυτά των άλλων. Αντίθετα 

σε κουλτούρες χωρών, όπως της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινο-Αµερικής 

κυριαρχεί η εικόνα του εαυτού, ο οποίος αλληλοεξαρτάται από τους άλλους και η 

συµπεριφορά του ατόµου οργανώνεται και αποκτά σηµασία όταν αφορά τις 

κοινωνικές σχέσεις του ατόµου. Αυτό σηµαίνει ότι για ένα άτοµο µε ανεξάρτητο 

εαυτό, η έκφραση των γνωρισµάτων του καθορίζεται από την αυτοεκτίµηση και την 

αυτο-αξία του, ενώ για ένα άτοµο µε αλληλοεξαρτώµενο-σχεσιακό εαυτό σηµασία 

έχει το πώς σχετίζεται ο εαυτός του µε τα άλλα άτοµα, το πώς ταιριάζει µε τα άλλα 

άτοµα καθώς και το πώς συνυπάρχει αρµονικά µε τους άλλους (Markus & Kitayama, 

1991. Lee, 2005). 

Παρόµοιους ορισµούς έχουν αναφερθεί και από άλλους ερευνητές κατά καιρούς. 

Για παράδειγµα σύµφωνα µε τους Shweder & Bourne (1984) τα άτοµα ανατολικών 

χωρών χαρακτηρίζονται ως κοινωνιοκεντρικά και συνδέονται µεταξύ τους σε ένα 

αλληλοεξαρτώµενο σύστηµα, ενώ τα άτοµα δυτικών χωρών χαρακτηρίζονται ως 

εγωκεντρικές, αυτόνοµες, αδιαίρετες και οριοθετηµένες µονάδες. Επίσης ο Triandis 

και συν. (1988) διαχωρίζει τον εαυτό µε δύο όρους, τον ιδιοκεντρισµό (idiocentrism) 

και τον αλλοκεντρισµό (allocentrism). Τα ιδιοκεντρικά άτοµα, δηλαδή, τείνουν προς 

µια ανάγκη επίτευξης, την ανοµία, την αποξένωση, τη µοναξιά και αξίες όπως µια 

άνετη ζωή, απόλαυση και κοινωνική αναγνώριση, ενώ τα αλλοκεντρικά άτοµα 

τείνουν προς την συνεργασία, την κοινωνική υποστήριξη, την ισότητα και την 

εντιµότητα. 

Οι Markus και Kitayama (1991), αναφέρουν επίσης ότι η κατασκευή του εαυτού 

παίζει σηµαντικό ρόλο στις συναισθηµατικές, γνωστικές και κινητήριες διαδικασίες 

και κατά συνέπεια επηρεάζει και την ψυχολογική ευεξία του ατόµου. Οι παραπάνω 

ερευνητές αποδεικνύουν την επίδραση της κατασκευής του εαυτού στις εµπειρίες του 

ατόµου, υποστηρίζοντας, µε την βοήθεια εµπειρικών δεδοµένων, ότι τα άτοµα µε µια 

ανεξάρτητη εικόνα του εαυτού εκφράζουν και βιώνουν συχνά συναισθήµατα 

εγωκεντρικά ή αλλιώς συναισθήµατα που προωθούν την κοινωνική απεµπλοκή. Αυτά 

τα συναισθήµατα µπορεί να είναι θυµός, µαταίωση ή υπερηφάνεια, τα οποία 

σχετίζονται µε την προσωπική επιτυχία ή την παραβίαση προσωπικών στόχων και 

επιθυµιών. Αντίθετα, τα άτοµα µε αλληλοεξαρτώµενο εαυτό εκφράζουν και βιώνουν 
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συχνότερα συναισθήµατα που σχετίζονται µε τους άλλους ή συναισθήµατα που 

προωθούν την κοινωνική εµπλοκή.   Παραδείγµατα τέτοιων συναισθηµάτων είναι η 

συµπάθεια, η ενσυναίσθηση ή το συναίσθηµα που συναντάται στην Ιαπωνία, το 

amae, τα οποία σχετίζονται µε συµπεριφορές που τείνουν προς την σύνδεση και την 

υποστήριξη των ατόµων µεταξύ τους. 

Μελέτες που παρουσιάζουν τις παραπάνω υποθέσεις αφορούν Ιάπωνες και 

Αµερικάνους. Συγκεκριµένα, παράδειγµα αποτελεί η έρευνα που έδειξε ότι στην 

Ιαπωνία, η οποία είναι µια κολεκτιβιστική κοινωνία, το να αισθάνεται κανείς καλά 

σχετίζεται περισσότερο µε διαπροσωπικές καταστάσεις, όπως το να αισθάνεται 

κανείς φιλικός, ενώ στις ΗΠΑ, που είναι µια ατοµικιστική κουλτούρα σχετιζόταν 

περισσότερο µε την ύπαρξη διαπροσωπικής απόστασης, όπως µε το να αισθάνεται 

κανείς υπερήφανος ή ανώτερος. Επίσης άλλη έρευνα που έγινε σε κολεκτιβιστικές 

κουλτούρες, έδειξε ότι τα συναισθήµατα σε αυτές τις κουλτούρες σχετίζονταν 

περισσότερο µε αισθήµατα κοινωνικής αξίας και µε την αίσθηση των ατόµων ότι 

σχετίζονταν µε τον διαπροσωπικό κόσµο, παρά µε αισθήµατα σχετικά µε τον ενδο-

ατοµικό κόσµο κάποιου (Kafetsios & Leontopoulou, 2006). 

Εκτός όµως από τα συναισθήµατα, η κατασκευή του εαυτού ενός ατόµου µπορεί 

να επηρεάσει επίσης και τα κίνητρα του. Οι διαφορές µεταξύ του ανεξάρτητου και 

αλληλοεξαρτώµενου εαυτού παρατηρούνται για παράδειγµα στη γνωστική συνοχή, 

µε την οποία ένα άτοµο προσπαθεί να µειώσει την γνωστική ασυµφωνία, που 

προκύπτει όταν αυτά που νιώθει και εκφράζει ή κάνει συγκρούονται. Συγκεκριµένα, 

τα άτοµα µε ανεξάρτητο εαυτό χρειάζονται τη γνωστική συνοχή για να εκφράζουν 

αυτό που επιθυµούν, ενώ αντίθετα τα άτοµα µε αλληλεξαρτώµενο εαυτό προτιµούν 

να ελέγχουν παρά να εκφράζουν τα εσωτερικά τους αισθήµατα, έτσι ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι και οι επιθυµίες των άλλων (Cross, Hardin & Gercek – Swing, 

2011.  Markus & Kitayama, 1991). 

Οι ερευνητές µάλιστα διαφοροποιούν τα κίνητρα των ατόµων µε ανεξάρτητο και 

αλληλοεξαρτώµενο εαυτό. Τα άτοµα µε ανεξάρτητο εαυτό κινητοποιούνται για τα 

προσωπικά τους οφέλη και φιλοδοξίες και διαχωρίζουν τα προσωπικά ενδιαφέροντα 

από αυτά των άλλων (disjoint agency). Αντίθετα τα άτοµα µε αλληλοεξαρτώµενο 

εαυτό ενσωµατώνουν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα µε αυτά των άλλων (conjoint 

agency) (Markus & Kitayama, 1991). 

Τέλος η επίδραση της κατασκευής του εαυτού στη νόηση και τις γνωστικές 

διαδικασίες διαφαίνεται από εµπειρικά δεδοµένα που δείχνουν τρεις επιδράσεις των 
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διαφορών της κατασκευής εαυτού. Η πρώτη διαφορά σχετίζεται µε το ότι ένας 

αλληλοεξαρτώµενος εαυτός είναι περισσότερος προσεκτικός και ευαίσθητος σε 

άλλους από ότι ένας ανεξάρτητος εαυτός. Η δεύτερη διαφορά αναφέρεται στο ότι ο 

αλληλοεξαρτώµενος εαυτός, βιώνει τον εαυτό σε σχέση µε τους άλλους ως 

εξαρτηµένος από το πλαίσιο. Τέλος η τρίτη διαφορά αναφέρεται στο ότι η έµφαση 

που δίνει στο κοινωνικό πλαίσιο το χαρακτηριστικό της προσήλωσης, που διακρίνει 

τον αλληλοεξαρτώµενο εαυτό, επηρεάζει γνωστικές διαδικασίες, όπως η 

κατηγοριοποίηση και η σκέψη αντιπαραδείγµατος (Cross et al. 2011. Markus & 

Kitayma, 1991). 

Επιπλέον άλλο στοιχείο που διακρίνει τις δυο κατασκευές εαυτού είναι ότι η 

δυτική αντίληψη και νόηση δίνει έµφαση σε ένα κεντρικό αντικείµενο, ενώ η 

ανατολική αντίληψη και νόηση δίνει έµφαση στις σχέσεις και στην κατανόηση του 

πλαισίου. Για παράδειγµα, µια έρευνα που έγινε ανάµεσα σε Ασιάτες και σε 

Αµερικάνους, στην οποία οι συµµετέχοντες έπρεπε να επιλέξουν ένα χρώµα για µια 

πένα, όταν τους δινόταν η ευκαιρία να το δώσουν ως δώρο, έδειξε ότι οι Ασιάτες 

επέλεξαν το πιο κοινό χρώµα, το οποίο δηλώνει την συµµόρφωση, ενώ οι Αµερικάνοι 

επέλεξαν το πιο σπάνιο χρώµα, το οποίο δηλώνει την µοναδικότητα (Kim & Markus, 

1999). 

Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι οι ατοµικές και 

κολεκτιβιστικές κουλτούρες προσφέρουν διαφορετικές αξίες στα µέλη που τις 

αποτελούν. Σηµαντικό είναι επίσης ότι το κάθε άτοµο επεξεργάζεται διαφορετικά 

αυτές τις αξίες και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να προκύπτουν οι παραπάνω διαφορές. 

 

Εναλλακτικά µοντέλα κατασκευής εαυτού 

 

Οριζόντιος/Κάθετος - Ατοµικισµός/Κολεκτιβισµός 

 

Ο ατοµικισµός και ο κολεκτιβισµός ως χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν τις 

πολιτισµικές διαφορές έχουν δεχτεί αρκετή κριτική στο χώρο της έρευνας. Πολλά 

ερωτήµατα σχετικά µε την εγκυρότητα των δύο αυτών εννοιών έχουν δηµιουργηθεί 

και πολλές φορές αµφισβητούνται από ορισµένους ερευνητές. Η κριτική αυτή, 

µάλιστα έχει επεκταθεί και στην έννοια της κατασκευής του εαυτού. 

Χαρακτηριστική κριτική αποτελεί αυτή του Matsumoto (1999), ο οποίος 

αµφισβητεί την ύπαρξη της κατασκευής του εαυτού που πρότειναν οι Markus & 
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Kitayama (1991), καθώς υποστηρίζει ότι η µεθοδολογία των ερευνών τους δεν ήταν 

αξιόπιστη. Συγκεκριµένα, αναφέρεται σε έρευνες, οι οποίες δεν απέδειξαν κάποιες 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα σε πολιτισµικά πλαίσια, αλλά και σε έρευνες, οι οποίες 

δείχνουν αντίθετα αποτελέσµατα από την θεωρία που προτείνουν οι Markus και 

Kitayama. Για παράδειγµα, ο Matsumoto αναφέρει έρευνες που µετρούν τον 

ατοµικισµό-κολεκτιβισµό, οι οποίες ανέδειξαν ότι Ιάπωνες συµµετέχοντες, οι οποίοι 

θεωρούνται ότι ανήκουν σε µια κολεκτιβιστική κοινωνία, ήταν περισσότερο 

ατοµικιστές από τους Αµερικάνους, οι οποίοι θεωρούνται από την πλειοψηφία των 

ερευνητών ότι ανήκουν σε µια ατοµικιστική κοινωνία. Επιπλέον σε µια µετα-

ανάλυση, που αφορούσε έρευνες πάνω στον κολεκτιβισµό – ατοµικισµό των 

Oyserman, Coon και Kemmelmeier (2002), αποδεικνύουν ότι πολλά ευρήµατα είναι 

αντιφατικά. Συγκεκριµένα, αναφέρουν ότι οι Ευρωπαίοι Αµερικανοί δεν ήταν 

περισσότερο ατοµικιστές από τους Αφρικανούς Αµερικανούς ή τους Λατίνους, αλλά 

ούτε και λιγότερο κολεκτιβιστικοί από τους Γιαπωνέζους ή Κορεάτες. Επίσης, από 

τους Ασιάτες, περισσότερο στους Κινέζους φαίνεται να υπάρχει µεγαλύτερη 

επίδραση, που είναι σύµφωνη µε την θεωρία. Βρέθηκε δηλαδή, ότι οι Κινέζοι ήταν 

λιγότερο ατοµικιστές και περισσότερο κολεκτιβιστές. 

Επιπλέον σύµφωνα µε τους Singelis, Triandis, Bhawuk και Gelfand (1995) 

βρέθηκε ότι πολλές µειονότητες των ΗΠΑ, όπως οι Ισπανοί και οι Ασιάτες, τείνουν 

να είναι κολεκτιβιστές. Επίσης βρέθηκε ότι οι µοντέρνες, βιοµηχανικές-αστικές και οι 

ευέλικτες κουλτούρες τείνουν να είναι ατοµικιστικές, ενώ οι παραδοσιακές, 

γεωργικές-αγροτικές, στατικές κουλτούρες τείνουν να είναι κολεκτιβιστικές. 

Επιπροσθέτως άλλες µελέτες έχουν δείξει ότι ο ατοµικισµός παρατηρείται κυρίως 

στις ανώτερες τάξεις µιας κουλτούρας, όπου η διαφοροποίηση της θέσης του ατόµου 

στην κοινωνία είναι παρούσα, ενώ ο κολεκτιβισµός παρατηρείται στις µεσαίες ή 

κατώτερες τάξεις. Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζουν και ευρήµατα που αφορούν 

κοινωνικά φαινόµενα, όπως είναι οι διαφορετικές µορφές των διαπροσωπικών 

σχέσεων στην βιοµηχανία, τα διαφορετικά δείγµατα στατιστικών υγείας, οι µορφές 

πολιτικού συστήµατος που σχετίζονται µε τον ατοµικισµό - κολεκτιβισµό. 

Τα παραπάνω ευρήµατα αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα που 

αποδεικνύουν ότι ο ατοµικισµός – κολεκτιβισµός δεν αποτελεί µια διάσταση. Πολλοί 

ερευνητές έχουν καταλήξει δηλαδή στο να θεωρούν ότι ο ατοµικισµός – 

κολεκτιβισµός δεν αποτελούν µια έννοια, η οποία έχει δύο αντίθετους πόλους (Li & 

Aksoy, 2007). Αν συνέβαινε αυτό τότε οι κουλτούρες που θεωρούνται κατεξοχήν 
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ατοµικιστικές θα ήταν αποκλειστικά ατοµικιστικές και οι κουλτούρες που 

θεωρούνται κατεξοχήν κολεκτιβιστικές θα ήταν αποκλειστικά κολεκτιβιστικές, το 

αντίστοιχο θα συνέβαινε και σε ατοµικό επίπεδο. Αυτό όµως όπως αποδεικνύουν οι 

έρευνες δεν συµβαίνει, γιατί πρέπει να λάβουµε υπόψη και τις ατοµικές διαφορές που 

υπάρχουν µέσα στις ίδιες τις κουλτούρες, αλλά και τις νόρµες που επικρατούν σε µια 

κοινωνία. Έτσι πολλοί διαπολιτισµικοί ερευνητές, όπως οι Singelis και συν. (1995), 

καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι ο κολεκτιβισµός και ο ατοµικισµός είναι δύο 

πολυδιάστατες κατασκευές, οι οποίες διαφέρουν, αλλά ταυτόχρονα µπορούν να 

συνυπάρχουν σε ένα πολιτισµό. Αυτό σηµαίνει δηλαδή ότι ένα άτοµο µπορεί να είναι 

ατοµικιστής σε µια περίπτωση και κολεκτιβιστής σε µια άλλη και παροµοίως ο 

κολεκτιβισµός µπορεί να υπάρχει σε µια κυρίαρχη κολεκτιβιστική κουλτούρα, αλλά 

και σε µια ατοµικιστική κουλτούρα. 

Οι Singelis και συν. (1995) πρότειναν ένα εναλλακτικό µοντέλο κατηγοριοποίησης 

του ατοµικισµού και κολεκτιβισµού. Συγκεκριµένα πρότειναν ότι αυτές οι δύο 

διαστάσεις µπορούν να κατηγοριοποιηθούν είτε οριζόντια είτε κάθετα.  Το µοντέλο 

αυτό βασίζεται στο στοιχείο της ισότητας ή µη των κοινωνικών σχέσεων. Έτσι η 

οριζόντια διάσταση σχετίζεται µε την πεποίθηση ότι οι σχέσεις µεταξύ των ατόµων 

µιας κοινωνίας πρέπει να είναι ισότιµες, ενώ η κάθετη αναφέρεται στην ιεραρχία και 

τη διαφορά εξουσίας µεταξύ των ατόµων. Έτσι από την ένωση αυτών των 

διαστάσεων µε τις διαστάσεις του ατοµικισµού και κολεκτιβισµού προκύπτουν οι 

εξής συνδυασµοί: α) ο οριζόντιος κολεκτιβισµός, β) ο κάθετος κολεκτιβισµός, γ) ο 

οριζόντιος ατοµικισµός και τέλος δ) ο κάθετος ατοµικισµός. 

Αναλυτικότερα ο οριζόντιος κολεκτιβισµός είναι ένα πολιτισµικό πρότυπο 

σύµφωνα µε το οποίο το άτοµο βλέπει τον εαυτό του ως µια πτυχή µιας εσω-οµάδας. 

Αυτό σηµαίνει ότι ο εαυτός συγχωνεύεται µε τα µέλη της εσω-οµάδας, έτσι ώστε όλα 

τα µέλη που την αποτελούν να είναι ισότιµα και άκρως όµοια µεταξύ τους. Σε αυτό 

το πρότυπο τόσο ο εαυτός όσο και ο εαυτός των άλλων είναι αλληλοεξαρτώµενος. Η 

ισότητα είναι ο πυρήνας αυτής της διάστασης (Li & Askoy, 2007. Triandis & 

Gelfand, 1998. Singelis et al. 1995). 

Ο κάθετος κολεκτιβισµός είναι ένα πολιτισµικό πρότυπο στο οποίο το άτοµο 

βλέπει τον εαυτό του ως πτυχή µιας εσω-οµάδας, όµως κάθε µέλος αυτής της εσω-

οµάδας είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο, καθώς κάποια άτοµα έχουν ανώτερη 

κοινωνική θέση από άλλα. Ο εαυτός του ατόµου και σε αυτό το πρότυπο είναι 

αλληλοεξαρτώµενος, αλλά διαφέρει παράλληλα και από τον εαυτό των άλλων. Η 
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ανισότητα είναι αυτή που κυριαρχεί σε αυτό το πρότυπο και τα άτοµα βλέπουν ότι 

δεν είναι όµοια µεταξύ τους. Σηµαντική πτυχή αυτού του πολιτισµικού προτύπου 

επίσης είναι το να υπηρετεί και να θυσιάζεται το άτοµο για την εσω-οµάδα στην 

οποία ανήκει (Li & Askoy, 2007. Triandis & Gelfand, 1998. Singelis et al. 1995). 

Ο οριζόντιος ατοµικισµός είναι ένα πολιτισµικό πρότυπο, στο οποίο προνοείται ο 

ανεξάρτητος, αυτόνοµος εαυτός. Παρόλα αυτά όµως κάθε άτοµο είναι λίγο ή πολύ 

ισότιµο και ίσο σε σχέση µε τους άλλους ως προς την κοινωνική θέση που έχει. Έτσι 

λοιπόν σε αυτή τη διάσταση ο εαυτός είναι ανεξάρτητος, αλλά ίδιος µε τον εαυτό των 

άλλων (Li & Askoy, 2007. Triandis & Gelfand, 1998. Singelis et al. 1995). 

Τέλος ο κάθετος ατοµικισµός είναι ένα πολιτισµικό πρότυπο στο οποίο προνοείται 

ο ανεξάρτητος εαυτός, µε τη διαφορά όµως ότι τα άτοµα βλέπουν τους άλλους 

διαφορετικούς µεταξύ τους. Σε αυτό το πρότυπο τα άτοµα ως ξεχωριστές οντότητες 

βιώνουν την ανισότητα µεταξύ τους. Επιπλέον ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό που 

επικρατεί στις σχέσεις αυτές είναι ο ανταγωνισµός (Li & Askoy, 2007. Triandis & 

Gelfand, 1998. Singelis et al. 1995). 

Οι Singelis και συν. (1995) µάλιστα αναφέρουν και συγκεκριµένες χώρες που 

παρουσιάζουν τα παραπάνω πολιτισµικά πρότυπα. Για παράδειγµα, προτείνει ότι οι 

ΗΠΑ και η Γαλλία αποτελούν πολιτισµούς κάθετου ατοµικισµού, η Σουηδία και η 

Αυστραλία αποτελούν πολιτισµούς οριζόντιου ατοµικισµού. Αντίθετα χώρες όπως η 

Ινδία και η παραδοσιακή Ελλάδα αποτελούν πολιτισµούς κάθετου κολεκτιβισµού ενώ 

το Ισραήλ και διάφοροι µοναστικά τάγµατα αποτελούν πολιτισµούς οριζόντιου 

κολεκτιβισµού. 

Αυτός ο διαχωρισµός επίσης έρχεται σε συµφωνία µε την θεωρία της κατανοµής 

των πόρων, όπως προτείνεται από τον Fiske (1990). Συγκεκριµένα ο οριζόντιος 

κολεκτιβισµός σχετίζεται µε την ισότητα και την κοινή ανταλλαγή πόρων, που 

σηµαίνει ότι η ανταλλαγή πόρων είναι ίση µεταξύ των ατόµων, αλλά και ότι όταν το 

άτοµο ανήκει σε µια οµάδα δικαιούται όπως όλα τα µέλη της να έχει µερίδιο από τα 

αγαθά της οµάδας αυτής, όταν το χρειάζεται. Στον κάθετο κολεκτιβισµό κυριαρχεί η 

κοινή ανταλλαγή πόρων, όµως υπάρχει και η κατάταξη των αρχών, που σηµαίνει ότι 

οι πόροι µοιράζονται ανάλογα µε την τάξη στην οποία ανήκει το κάθε άτοµο. Σε 

αυτήν την κοινωνία περισσότερα προνόµια έχουν οι ανώτερες τάξεις. Ο οριζόντιος 

ατοµικισµός χαρακτηρίζεται από τιµολόγηση της αγοράς, αλλά και από ισότητα στην 

ανταλλαγή πόρων. Η τιµολόγηση στην αγορά αναφέρεται στο ότι οι πόροι 

µοιράζονται σύµφωνα µε την συνεισφορά του κάθε µέλους της κοινωνίας. Τέλος ο 



23 

 

κάθετος ατοµικισµός χαρακτηρίζεται από την τιµολόγηση στην αγορά, αλλά και την 

κατάταξη αρχών. 

Μια άλλη διάκριση που αντιστοιχεί µε αυτή του κάθετου/οριζόντιου 

κολεκτιβισµού/ατοµικισµού είναι αυτή που κάνει ο Rockeach (1973) για τα πολιτικά 

συστήµατα. Σύµφωνα µε αυτές τις διακρίσεις ο ακραίος οριζόντιος κολεκτιβισµός 

αντιστοιχεί µε τον θεωρητικό κοµουνισµό, σύµφωνα µε τον οποίο η ισότητα των 

ατόµων είναι υψηλή, ενώ η ελευθερία χαµηλή. Ο ακραίος κάθετος κολεκτιβισµός 

αντιστοιχεί στον φασισµό, στον οποίο και η ισότητα και η ελευθερία είναι χαµηλή. Ο 

οριζόντιος ατοµικισµός αντιστοιχεί µε την κοινωνική δηµοκρατία, όπου και η 

ελευθερία και η ισότητα είναι υψηλή και τέλος ο κάθετος ατοµικισµός που σχετίζεται 

µε την φιλελεύθερη δηµοκρατία, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή ελευθερία, αλλά 

χαµηλή ισότητα. 

Σε µια έρευνα των Triandis και Gelfand (1998) αναφέρουν επιπλέον 

διαφοροποιήσεις ανάµεσα στις τέσσερεις διαστάσεις που σχετίζονται µε τον 

κολεκτιβισµό και ατοµικισµό. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι τα άτοµα που είναι 

κάθετοι ατοµικιστές δίνουν έµφαση περισσότερο στον ανταγωνισµό και τον 

ηδονισµό, ενώ οι οριζόντιοι ατοµικιστές δίνουν έµφαση κυρίως στην αυτονοµία. 

Αντίθετα οι κάθετοι κολεκτιβιστές φαίνεται να είναι περισσότερο αυταρχικοί και 

παραδοσιακοί, δίνοντας έµφαση και στην κοινωνικότητα, ενώ οι οριζόντιοι 

κολεκτιβιστές δίνουν έµφαση στην κοινωνικότητα, την αλληλεξάρτηση και τον 

ηδονισµό. 

Όπως διαπιστώνουµε από το µοντέλο των  Singelis και συν. (1995), ο κάθε 

πολιτισµός και κατ’ επέκταση κάθε άτοµο που ανήκει σε κάθε πολιτισµό 

παρουσιάζουν κάθε µία από αυτές τις διαστάσεις σε διαφορετικές χρονικές στιγµές 

και σε διαφορετικές καταστάσεις. Εποµένως το πλαίσιο επιδρά σηµαντικά στο ποια 

από αυτές τις τέσσερεις διαστάσεις αξιοποιείται, καθώς οι πολιτισµοί ίσως να 

διαφέρουν στο τρόπο που δίνουν έµφαση και επικράτηση σε αυτές τις διαστάσεις. 

Επιπλέον αυτό το µοντέλο µας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουµε το πώς τα 

άτοµα, αλλά και οι κοινωνίες αντιλαµβάνονται και αποδέχονται την ισότητα ή µη 

µεταξύ των ανθρώπων. Αυτές οι διαστάσεις µπορούν να µας παρέχουν πληροφορίες 

για τις κοινωνικές αλλά και διαπροσωπικές συγκρούσεις, για τις στάσεις που έχουν τα 

άτοµα απέναντι στην εξουσία, δηλαδή, για την ιεραρχία και την ισότητα, αλλά και τις 

σχέσεις του ατόµου και της οµάδας, δηλαδή για τον ατοµικισµό και τον 

κολεκτιβισµό.    
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Τρισδιάστατος πολιτισµικός εαυτός 

 

Σύµφωνα µε τους Brewer και Gardner (1996) τα άτοµα αναζητούν τον αυτο-

καθορισµό και την αυτό-ερµηνεία τους µε τρεις λειτουργικούς τρόπους: α) σύµφωνα 

µε τα µοναδικά και ατοµικά τους χαρακτηριστικά, β) σύµφωνα µε τις δυαδικές τους 

σχέσεις και γ) σύµφωνα µε την ιδιότητα τους ως µέλος οµάδων. 

Βλέπουµε δηλαδή ότι το µοντέλο αυτό προτείνει µια διαφοροποίηση µεταξύ του 

εξατοµικευµένου ή προσωπικού εαυτού, ο οποίος διαχωρίζει τον εαυτό από όλους 

τους άλλους και του σχεσιακού ή κοινωνικού εαυτού, ο οποίος προωθεί την 

αφοµοίωση του εαυτού µε σηµαντικούς άλλους ή µε σηµαντικές κοινωνικές οµάδες. 

Επιπλέον ο κοινωνικός εαυτός διαχωρίζεται σε δύο επίπεδα, δηλαδή σε αυτόν που 

προκύπτει από τις διαπροσωπικές σχέσεις και την αλληλεξάρτηση µε συγκεκριµένους 

άλλους και σε αυτό που προκύπτει όταν γινόµαστε µέλος σε µια απρόσωπη 

κοινωνική οµάδα ή κατηγοριοποίηση. Όπως διαφαίνεται και η διαπροσωπική και η 

οµαδική πτυχή του εαυτού αποτελούν επεκτάσεις του κοινωνικού εαυτού, οι οποίες 

όµως διαφέρουν στο αν οι κοινωνικές αυτές συνδέσεις προκύπτουν από τους 

διαπροσωπικούς µας δεσµούς µε τους άλλους ή από τους απρόσωπους, συµβολικούς 

δεσµούς µε µια οµάδα ή µια κοινωνική κατηγορία. Επίσης οι ερευνητές τονίζουν ότι 

οι διαπροσωπικές αυτές σχέσεις είναι δυαδικές κυρίως σχέσεις, όπως είναι η σχέση 

γονέα-παιδιού, των εραστών ή των φίλων, αλλά µπορεί να αναφέρονται επίσης σε 

πολύ µικρές οµάδες, οι οποίες ευνοούν την δηµιουργία δικτύου δυαδικών σχέσεων. 

Αντίθετα, όσον αφορά τη κολεκτιβιστική, κοινωνική πτυχή του εαυτού, η 

ενσωµάτωση του ατόµου στις κοινωνικές οµάδες δεν προϋποθέτει τη δηµιουργία 

προσωπικών σχέσεων µεταξύ των µελών της οµάδας (Brewer & Gardner, 1996). 

Το µοντέλο αναφέρεται ξεχωριστά για την κάθε διάσταση του εαυτού. 

Συγκεκριµένα ο ατοµικός αυτός επιτυγχάνεται µε την διαφοροποίηση του ατόµου από 

τους άλλους. Ο εαυτός δηλαδή του κάθε ατόµου βιώνεται ως ξεχωριστή οντότητα, η 

οποία αποτελείται από ένα συνδυασµό χαρακτηριστικών και γνωρισµάτων που, τα 

οποία κάνουν το εαυτό του ατόµου να ξεχωρίζει και να διαφοροποιείται µέσα στο 

κοινωνικό πλαίσιο. Αυτή η αναπαράσταση του εαυτού στηρίζεται στις διαδικασίες 

διαπροσωπικής σύγκρισης, όπως επίσης σχετίζεται και µε την τάση και το κίνητρο 

του ατόµου να ενισχύει ή να προστατεύει ψυχολογικά τον εαυτό του. (Brewer & 

Gardner, 1996. Sedikides, 1993. Sedikides & Brewer, 2001). 
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Ο σχεσιακός εαυτός, όπως αναφερθήκαµε παραπάνω επιτυγχάνεται µε την 

αφοµοίωσή του ατόµου µε άλλα πρόσωπα. Αυτή η διάσταση του εαυτού 

περιλαµβάνει πτυχές της αυτοαντίληψης οι οποίες µοιράζονται µε τους συντρόφους 

µε τους οποίους το άτοµο έχει σχέση και καθορίζει το ρόλο ή τη θέση του ατόµου 

αυτού που έχει στις σηµαντικές του σχέσεις. Επιπλέον οι δυαδικές σχέσεις του 

ατόµου αποτελούν σχέσεις δεσµού. Τέτοιες σχέσεις είναι η σχέση γονέα και παιδιού, 

οι ερωτικές σχέσεις, οι φιλικές, αλλά και σχέσεις στις οποίες το άτοµο αναλαµβάνει 

ειδικούς ρόλους, όπως είναι ο δάσκαλος µε τον µαθητή ή ένας γιατρός µε τον ασθενή 

του. Αυτή η µορφή αυτο-αναπαράστασης βασίζεται σε διαδικασίες εκτίµησης και 

σχετίζεται µε το κίνητρο του ατόµου να προστατεύει και να ενισχύει τους 

σηµαντικούς άλλους, αλλά και να διαχειρίζεται τις σχέσεις του (Brewer & Gardner, 

1996. Sedikides & Brewer, 2001). 

Ο κολεκτιβιστικός εαυτός επιτυγχάνεται µε την ενσωµάτωση του ατόµου σε 

µεγάλες κοινωνικές οµάδες. Η οµάδα στην οποία ανήκει το άτοµο συγκρούεται και 

έρχεται συχνά σε αντίθεση µε άλλες εξω-οµάδες. Έτσι λοιπόν ο κολεκτιβιστικός 

εαυτός σχετίζεται µε την διαφοροποίηση της εσω-οµάδας στην οποία ανήκει το 

άτοµο και άλλων εξω-οµάδων. Το άτοµο συνδέεται απρόσωπα και συµβολικά µε την 

οµάδα στην οποία ανήκει και δεν δηµιουργεί στενές διαπροσωπικές σχέσεις µε άλλα 

µέλη της οµάδας. Πρωταρχική σηµασία για το άτοµο λοιπόν έχει η οµάδα στην οποία 

ανήκει και προσπαθεί να την προστατεύσει από άλλες εξω-οµάδες. (Brewer & 

Gardner, 1996. Sedikides & Brewer, 2001). 

Οι ερευνητές που ανέπτυξαν το µοντέλο, εκτός από το ότι παρουσιάζουν ένα 

τρισδιάστατο πολιτισµικό εαυτό, διαµόρφωσαν τρεις υποθέσεις. Η πρώτη υπόθεση 

αναφέρεται στο ότι ο ένας από τους τρεις πολιτισµικούς εαυτούς είναι ο κυρίαρχος ως 

προς την κατασκευή, τη λειτουργία, την επίδραση του στα συναισθήµατα, τις 

γνωστικές διαδικασίες και τα κίνητρα. Η δεύτερη υπόθεση αναφέρεται στο ότι και οι 

τρεις διαστάσεις του πολιτισµικού εαυτού είναι ισότιµες και κυρίαρχες και είναι 

ξεχωριστές πτυχές του εαυτού. Αυτό σηµαίνει ότι και οι τρεις αναπαραστάσεις του 

εαυτού είναι συµπληρωµατικές ή λειτουργούν ανεξάρτητα. Τέλος η τρίτη υπόθεση 

αναφέρεται στο ότι οι τρεις διαστάσεις του εαυτού αλληλεπιδρούν και αποτελούν ένα 

ενιαίο µοντέλο του εαυτού (Sedikides & Brewer, 2001). 

Οι Sedikides, Gaertner, Luke, O’Mara και Gebauer (2013) προσπάθησαν να 

µελετήσουν αν υπάρχει κάποια µορφή ιεραρχίας ανάµεσα στους τρεις πολιτισµικούς 

εαυτούς. Τα αποτελέσµατα των ερευνών τους παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
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καθώς δείχνουν ότι υπάρχει ιεραρχία µεταξύ των τριών διαστάσεων του εαυτού. 

Συγκεκριµένα φαίνεται ότι ο ανεξάρτητος εαυτός βρίσκεται στην κορυφή της 

ιεραρχίας, ενώ ακολουθεί ο σχεσιακός εαυτός και στο τέλος βρίσκεται ο 

αλληλοεξαρτώµενος εαυτός. Παρόλο δηλαδή που συνυπάρχουν και οι τρεις µορφές 

αναπαράστασης του εαυτού, ο ανεξάρτητος εαυτός φαίνεται να έχει πρωταρχική 

σηµασία για µας. Αυτό διαφαίνεται κυρίως από καταστάσεις απειλής του εαυτού. Για 

παράδειγµα, οι συµµετέχοντες στις έρευνες αυτές αντιδρούσαν περισσότερο στις 

απειλές και ενισχύσεις που απευθύνονταν στον ανεξάρτητο εαυτό. Επιπλέον οι 

συµµετέχοντες απέδιδαν περισσότερους στόχους στον ανεξάρτητο εαυτό.  

Άλλωστε πολλές έρευνες έχουν δείξει την υπεροχή του ανεξάρτητου εαυτού. 

Συγκεκριµένα οι Gaertner, Sedikidis και Gretz (1999) αναφέρουν ότι οι άνθρωποι 

έχουν µια δυνατή παρόρµηση να προστατεύουν και να ενισχύουν τον ανεξάρτητο 

εαυτό περισσότερο από τον σχεσιακό και τον αλληλοεξαρτώµενο. Για παράδειγµα, 

θυµούνται καλύτερα τα θετικά γνωρίσµατα του εαυτού, αποδίδουν στον εαυτό τους 

διάφορα θετικά αποτελέσµατα και αρνητικά σε άλλους, αποφεύγουν τις κοινωνικές 

συγκρίσεις, οι οποίες οδηγούν σε φτωχή προσωπική επίδοση σε τοµείς που 

σχετίζονται µε τον εαυτό κ.ά. Το άτοµο δηλαδή έχει την τάση να αξιολογεί θετικά τον 

εαυτό του σε σχέση µε τους άλλους, γιατί αυτό το βοηθάει να διατηρεί µια καλή 

ψυχική υγεία. Επιπλέον ο ανεξάρτητος εαυτός είναι πολύ χρήσιµος σύµφωνα µε τις 

θεωρίες εξέλιξης καθώς βοηθάει το άτοµο να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές πιέσεις, 

να επεξεργάζεται µε µεγαλύτερη ευκολία τις πληροφορίες, που αφορούν τον εαυτό 

και τους άλλους, να ρυθµίζει τα συναισθήµατα του, όπως και να καθοδηγεί την 

συµπεριφορά του (Gaertner, Sedikides, Luke & Iuzzini, 2008). 

Επίσης σηµαντικό εύρηµα αποτελεί το ότι η υπόθεση της επίδρασης του 

πολιτισµικού πλαισίου δεν επιβεβαιώνεται. Αυτό το εύρηµα υποστηρίζει ότι ο 

πολιτισµικός εαυτός δεν καθορίζεται ανάλογα µε το πλαίσιο στο οποίο ανήκει ένα 

άτοµο. Αυτό εξηγεί γιατί κουλτούρες που θεωρούνται κατεξοχήν κολεκτιβιστικές 

παρουσιάζουν σε πολλές έρευνες και στοιχεία ατοµικισµού ή το αντίστροφο. Το 

άτοµο δηλαδή ανάλογα τις καταστάσεις που βιώνει θα είναι περισσότερο ή λιγότερο 

ατοµικιστής και κολεκτιβιστής (Gaertner, Sedikidis, Graetz, 1999. Gaertner, 

Sedikides, Luke & Iuzzini, 2008). 

Τέλος παρόλα τα ευρήµατα αυτά οι ερευνητές εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι 

όλες οι αναπαραστάσεις του εαυτού είναι ζωτικές για µας. Μπορεί δηλαδή ο 

ανεξάρτητος εαυτός να µας προσφέρει πολλά οφέλη, όπως η επιβίωση, όµως ο 
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σχεσιακός εαυτός παίζει σηµαντικό ρόλο για το άτοµο, καθώς προσφέρει σηµαντικές 

λειτουργίες για το πώς εκτιµάµε τις σχέσεις µας και τον εαυτό µας, το οποίο είναι 

χρήσιµο για τα άτοµα που βασίζουν τον αυτο-καθορισµό τους σε δυαδικούς δεσµούς. 

Επιπροσθέτως µπορεί ο αλληλοεξαρτώµενος εαυτός να βρίσκεται στο τέλος της 

ιεραρχίας, αλλά είναι σηµαντικός για το άτοµο καθώς προσφέρει τις κανονιστικές 

αντιλήψεις της οµάδας στην οποία ανήκει το άτοµο, οι οποίες επηρεάζουν το 

περιεχόµενο του ανεξάρτητου εαυτού, αλλά και ενδυναµώνει την ψυχολογική 

χρησιµότητα διαδικασιών που σχετίζονται µε τον ανεξάρτητο και σχεσιακό εαυτό 

(Gaertner, Sedikidis, Graetz, 1999. Gaertner, Sedikides, Luke & Iuzzini, 2008). 
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ΘΕΩΡΙΑ ∆ΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

Όπως αναφερθήκαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο η θεωρία δεσµού προτείνει ότι 

µια υγιής σχέση, η οποία διαµορφώνεται µεταξύ ενός κυρίαρχου προσώπου 

φροντίδας, το οποίο είναι συνήθως η µητέρα και ενός βρέφους, έχει ως αποτέλεσµα 

να δηµιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον για το βρέφος, διαµορφώνοντας 

παράλληλα ένα στενό δεσµό µεταξύ του γονέα και του παιδιού. Αυτό το πρότυπο 

συµπεριφορών προσώπου φροντίδας και βρέφους, έχει βρεθεί ότι παρατηρείται σε 

πολλούς πολιτισµούς και έτσι θεωρείται ένα παγκόσµιο φαινόµενο. 

Οι ερευνητές της θεωρίας δεσµού δεν περιορίστηκαν όµως µόνο στην παραπάνω 

υπόθεση, αλλά ανέπτυξαν και άλλες παραδοχές, τις οποίες θεωρούν ότι ισχύουν 

παγκοσµίως. Οι σηµαντικότερες από αυτές είναι: α) η υπόθεση ασφαλούς βάσης, β) η 

υπόθεση της µητρικής ευαισθησίας και γ) η υπόθεση ικανοτήτων. 

 

Υπόθεση καθολικότητας 

 

Σύµφωνα µε την υπόθεση καθολικότητας όλα τα βρέφη σε όλους τους πολιτισµούς 

διαµορφώνουν δεσµό µε το πρόσωπο φροντίδας τους. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να 

διαµορφωθεί οποιοσδήποτε τύπος δεσµού, είτε είναι ασφαλής, είτε ανασφαλής 

ανάµεσα στο πρόσωπο φροντίδας και το βρέφος. Ήδη έχουµε αναφέρει ότι η 

συµπεριφορά δεσµού είναι µια προδιάθεση που έχει το άτοµο για να εξασφαλίσει την 

επιβίωση του και εποµένως είναι ένα αναπόφευκτο φαινόµενο. Επίσης ακόµα και αν 

κάποιο βρέφος παρουσιάζει κάποια αναπτυξιακή καθυστέρηση, κακοποίηση ή 

υπάρχει ψυχοπαθολογία στους γονείς το βρέφος θα διαµορφώσει δεσµό µε τους 

γονείς του (DiTommaso, Brannen & Burgess, 2005)  

Η υπόθεση της καθολικότητας επίσης υποστηρίζει ότι υπάρχουν διάφοροι 

προβλεπτικοί παράγοντες και συνέπειες που αφορούν τον ασφαλή τύπο δεσµού. Για 

αυτήν την παραδοχή όµως, σε αντίθεση µε την προηγούµενη που είναι κοινώς 

αποδεκτή, υπάρχουν πολλές αντιπαραθέσεις για το ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες ή 

ικανότητες που προβλέπουν τον ασφαλή δεσµό. Αυτό συµβαίνει γιατί ο κάθε 

πολιτισµός ορίζει διαφορετικά τις συµπεριφορές δεσµού. 

Τέλος άλλη παραδοχή της υπόθεσης καθολικότητας είναι ότι υπάρχει µια 

παγκόσµια κατανοµή των διάφορων τύπου δεσµού στους διάφορους πολιτισµούς. Το 

πρότυπο κατανοµής δηλαδή που υποστηρίζεται σχετίζεται µε το ότι ο κυρίαρχος και 
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ιδανικός τύπος δεσµού είναι ο ασφαλής, µετά ακολουθεί ο ανασφαλής-αποφυγής 

τύπος και τέλος ο ανασφαλής-εµµονής. Παρόλα αυτά πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι 

αυτό ισχύει µόνο σε δυτικούς πολιτισµούς, ενώ σε ανατολικούς πολιτισµούς κάτι 

τέτοιο δεν ισχύει. Υποστηρίζεται ότι στις ανατολικές χώρες αυτό που επηρεάζει την 

κατανοµή δεσµού είναι διάφοροι παράγοντες κινδύνου, όπως είναι οι εσωτερικοί 

παράγοντες που αφορούν την ανάπτυξη του παιδιού, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, 

όπως είναι η φτώχεια, αλλά και παράγοντες που προκύπτουν από τον τρόπο 

φροντίδας του παιδιού, όπως η µητρική κατάθλιψη (McKenna, 2009. Rothbaum, 

Weisz, Pott, Miyake & Morelli, 2000).  

 

Υπόθεση της ασφαλούς βάσης 

 

Η υπόθεση της ασφαλούς βάσης δίνει έµφαση στο κυρίαρχο πρόσωπο φροντίδας 

του παιδιού. Το πρόσωπο φροντίδας είναι απαραίτητο στο βρέφος, καθώς του παρέχει 

ασφάλεια και προστασία ειδικά όταν το βρέφος νιώθει κάποια πίεση ή απειλή από το 

περιβάλλον του. Επίσης ο φροντιστής του βρέφους παρέχει σε αυτό ευκαιρίες 

µάθησης για το περιβάλλον γύρω του, αλλά και για την αξία των στενών σχέσεων.  

Έτσι λοιπόν αν οι φροντιστές είναι ικανοί να προσφέρουν στήριξη και φροντίδα στο 

παιδί την κατάλληλη στιγµή, τότε τα βρέφη µπορούν να εξερευνήσουν το περιβάλλον 

τους µε άνεση, αντίθετα όταν οι φροντιστές του παιδιού αδυνατούν να προσφέρουν 

ένα ασφαλές περιβάλλον, τότε το παιδί αναπτύσσει στρατηγικές αντιµετώπισης του 

άγχους, οι οποίες είναι δυσλειτουργικές και αποτρέπουν την ανάπτυξη στενών 

σχέσεων. Εποµένως παίζει πολύ µεγάλο ρόλο το πόσο ικανός είναι ο φροντιστής να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες του παιδιού (Waters & Cummings, 2000). 

Η εξερεύνηση σύµφωνα µε τους Ainsworth και συν. (1978) και τον Bowlby (1988) 

είναι πολύ σηµαντική για το βρέφος και αποτελεί τον µελλοντικό στόχο του δεσµού, 

καθώς του δίνει την δυνατότητα να γίνει ανεξάρτητο και αυτόνοµο άτοµο από τους 

άλλους, εξασφαλίζοντας παράλληλα και την επιβίωση του. Παρόλη όµως την 

απήχηση που έχει αυτή η παραδοχή, πολλοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι αυτό το 

πρότυπο συµπεριφοράς σχετίζεται κυρίως µε ατοµικιστικές κουλτούρες, που 

προωθούν την ανεξαρτησία και βλέπουν τον εαυτό του ατόµου να διαφέρει από τον 

εαυτό των άλλων. Μάλιστα πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτή η συµπεριφορά της 

εξερεύνησης που σχετίζεται µε τον ατοµικό πολιτισµικό εαυτό συνδέεται µε πολλές 

θετικές και υγιείς συνέπειες για το άτοµο. Από την άλλη µεριά όµως, πολλοί 



30 

 

ισχυρίζονται ότι ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί η ασφαλής βάση που προσφέρει ο 

βασικός τροφός του παιδιού διαφέρει ανάµεσα στους µη-δυτικούς και ατοµικιστικούς 

πολιτισµούς. Αυτό συµβαίνει γιατί οι κολεκτιβιστικές κουλτούρες δεν ευνοούν την 

ανεξαρτησία των ατόµων, αλλά αντίθετα ευνοούν την αλληλεξάρτηση. Συγκεκριµένα 

στις κολεκτιβιστικές κουλτούρες προωθούνται αξίες που σχετίζονται µε την 

κοινωνική αρµονία µεταξύ των µελών των κοινωνικών οµάδων, την υπακοή στις 

κοινωνικές νόρµες, την συµµόρφωση στις επιθυµίες των άλλων κλπ. Εποµένως οι 

συµπεριφορές δεσµού σε αυτές τις κουλτούρες προωθούν λιγότερο τον αποχωρισµό 

του παιδιού από τον φροντιστή του (Rothbaum et al., 2000).  

Εκτός όµως από την παραπάνω παραδοχή, έχει διαµορφωθεί και µια δεύτερη 

υπόθεση που αφορά τους τύπους δεσµού.  Ο ασφαλής τύπος δεσµού θεωρείται ότι 

είναι ο ιδανικότερος τύπος δεσµού, καθώς προσφέρει στα άτοµα λειτουργικές 

στρατηγικές αντιµετώπισης του στρες και πολλά άλλα θετικά στοιχεία που είναι 

χρήσιµα για το άτοµο. Αντίθετα οι ανασφαλείς τύποι δεσµού σχετίζονται µε πολλές 

αρνητικές συνέπειες για τη ζωή του ατόµου. Όµως πολλοί διαπιστώνουν ότι στις 

δυτικές κουλτούρες κυριαρχεί περισσότερο ο ασφαλής τύπος, ενώ στις µη δυτικές 

κυρίως οι ανασφαλείς τύποι δεσµού, γιατί δεν προωθείται η συµπεριφορά της 

εξερεύνησης σε αυτές τις κουλτούρες, που είναι τόσο χρήσιµη για το άτοµο. Έτσι 

πολλοί αναρωτιούνται αν το σύστηµα φροντίδας που περιορίζει ή ελέγχει την 

εξερεύνηση είναι κανονιστικό, προσαρµοστικό ή ασφαλές στις κολεκτιβιστικές 

κουλτούρες (Rothbaum et al., 2000).  

 

Υπόθεση της µητρικής ευαισθησίας 

 

Η υπόθεση της µητρικής ευαισθησίας δίνει έµφαση στη σηµασία που έχει η 

ευαισθησία και η ανταπόκριση που δείχνει το βασικό πρόσωπο φροντίδα προς το 

βρέφος για τη διαµόρφωση του ασφαλούς τύπου δεσµού. Η µητρική ευαισθησία 

αναφέρεται στην ικανότητα του φροντιστή να αντιλαµβάνεται τα σήµατα ανάγκης 

του βρέφους, αλλά στην ικανότητα του να ανταποκρίνεται κατάλληλα σε αυτά. 

Πολλοί ερευνητές προτείνουν ότι οι συµπεριφορές της µητρικής ευαισθησίας είναι 

κοινές παγκοσµίως, όµως κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει, όπως επισηµαίνουν ο Rothbaum 

και συν. (2000) 

Αναλυτικότερα έρευνες έχουν δείξει ότι οι µητέρες κολεκτιβιστικών κοινωνιών, 

όπως είναι η Ιαπωνία, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών τους ανάλογα την 
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κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα παιδιά τους. Αντίθετα µητέρες ατοµικιστικών 

κοινωνιών, όπως είναι οι ΗΠΑ, περιµένουν πρώτα από τα παιδιά τους να εκφράσουν 

τις ανάγκες τους και µετά ανταποκρίνονται. Βλέπουµε δηλαδή ότι η ανταπόκριση των 

Γιαπωνέζων µητέρων σχετίζεται περισσότερο µε την συναισθηµατική εγγύτητα και 

δίνουν έµφαση κυρίως στην ρύθµιση των συναισθηµατικών καταστάσεων που βιώνει 

το βρέφος. Αντίθετα οι µητέρες στις ΗΠΑ ανταποκρίνονται µε τέτοιο τρόπο στα 

παιδιά τους, ώστε να µάθουν στα βρέφη τους πώς να διεκδικούν και να ικανοποιούν 

µόνα τους, αργότερα ως παιδιά και µετά ως ενήλικες, τις ανάγκες τους (Keller, 2013. 

Rothbaum et al., 2000). 

Επίσης άλλες διαφορές αναφέρονται στον τρόπο που προωθείται η εξερεύνηση 

από τις µητέρες. Για παράδειγµα οι Γιαπωνέζες µητέρες δίνουν έµφαση στην 

αλληλεξάρτηση µε αποτέλεσµα τα παιδιά τους να βασίζονται σε αυτές για το πώς να 

συµπεριφερθούν, ενώ αντίθετα οι Αµερικανίδες µητέρες µαθαίνουν στο παιδί πώς να 

στηρίζεται στο περιβάλλον για να εξερευνήσει τον κόσµο γύρω του και να γίνει 

αυτόνοµο. Ακόµα και ο τρόπος επικοινωνίας παρουσιάζει πολιτισµικές 

διαφοροποιήσεις. Για παράδειγµα οι Γιαπωνέζες µητέρες δίνουν έµφαση στα 

συναισθήµατα, παρουσιάζουν στενή οπτική επαφή µε τα βρέφη και κατευθύνουν την 

προσοχή των παιδιών τους προς τις ίδιες, έτσι ώστε το παιδί να µάθει συµπεριφορές 

κοινωνικής εµπλοκής. Στον αντίθετο πόλο, οι Αµερικανές µητέρες µαθαίνουν στα 

παιδιά τους να εστιάζουν στις πληροφορίες του περιβάλλοντος γύρω τους, έχουν 

απόµακρη οπτική επαφή µε τα παιδιά τους και κατευθύνουν την προσοχή των 

παιδιών τους προς τα φυσικά αντικείµενα, µαθαίνοντας τους την αυτονοµία. 

Συµπερασµατικά διαπιστώνουµε ότι η µητρική ευαισθησία διαφέρει από πολιτισµό 

σε πολιτισµό ως προς τον τρόπο που εκφράζεται, ως προς το πότε εκφράζεται και ως 

προς τους στόχους που εξυπηρετεί (Keller, 2013. Rothbaum et al., 2000). 

 

Υπόθεση µελλοντικών ικανοτήτων 

 

Η τελευταία υπόθεση αναφέρεται στους παράγοντες και τις ικανότητες που 

καθορίζουν τον ασφαλή τύπο δεσµού. Αυτές οι αναπτυξιακές και κοινωνικές 

ικανότητες είναι κοινές για όλα τα παιδιά, αλλά και για τους ενήλικες και αποτελούν 

αποκλειστικά συνέπεια του ασφαλούς δεσµού που αναπτύσσεται µεταξύ των παιδιών 

και των φροντιστών τους. Οι θεωρητικοί του δεσµού υποστηρίζουν ότι αυτές οι 

ικανότητες σχετίζονται µε πρότυπα συµπεριφοράς, όπως αυτό της εξερεύνησης, µε 
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χαρακτηριστικά του εαυτού, όπως αυτά της αυτονοµίας, της αποτελεσµατικότητας 

στην λύση προβληµάτων, της ανεξαρτησίας, της αυτο-έκφρασης, της ρύθµισης 

συναισθηµάτων, της ανθεκτικότητας του εαυτού, όπως και µε τη δηµιουργία θετικών 

διαπροσωπικών σχέσεων. Αντίθετα άτοµα που παρουσιάζουν ανασφαλείς τύπους 

δεσµού, όχι µόνο παρουσιάζουν λιγότερο τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αλλά 

σχετίζονται περισσότερο µε την εξάρτηση από τους άλλους, καθώς αποτυγχάνουν να 

εξασφαλίσουν στα άτοµα την ανεξαρτησία και την αυτονοµία. Υποστηρίζεται δηλαδή 

ότι το να εξαρτάται κάποιο άτοµο από τους άλλους είναι υποτιµητικό και σχετίζεται 

µε δυσλειτουργική συµπεριφορά. Αλλά αυτό, τονίζουν οι ερευνητές, ισχύει µόνο σε 

ατοµικιστικές κουλτούρες, ενώ αντίθετα σε κολεκτιβιστικές η εξάρτηση στους 

άλλους θεωρείται θετική και αποδεκτή συµπεριφορά. Το να εξαρτάται κανείς από 

τους άλλους για να εκφράσει τις ανάγκες του, όπως και το να συντονίζει κανείς τις 

ανάγκες του µε τις ανάγκες των άλλων αποτελεί νόρµα και κοινωνική αξία για τις 

κολεκτιβιστικές κουλτούρες, γιατί έτσι εξασφαλίζεται η αρµονία της κοινωνίας 

(Carlson & Harwood, 2003. Harwood, 2006. Rothbaum et al., 2000). 

Ο ασφαλής τύπος δεσµού σύµφωνα µε την υπόθεση των µελλοντικών ικανοτήτων 

σχετίζεται επίσης µε την συναισθηµατική εκφραστικότητα, αλλά και µε την 

ευαίσθητη ανοιχτή επικοινωνία των παιδιών µε τους γονείς. Αυτά τα δύο 

χαρακτηριστικά καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό το ευ ζην των ατόµων. Όµως και σε 

αυτά τα χαρακτηριστικά υπάρχουν πολιτισµικές διαφοροποιήσεις. Για παράδειγµα οι 

Γιαπωνέζες µητέρες αποτρέπουν τα παιδιά τους να εκφράζουν τα συναισθήµατα τους. 

Αυτό έχεις ως αποτέλεσµα τα άτοµα να καταπιέζουν τα συναισθήµατα τους, έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται η ευηµερία της κοινωνίας. Χαρακτηριστική συµπεριφορά των 

γονέων στην Ιαπωνία είναι η άµεση αποφυγή διαπληκτισµού µε τα παιδιά τους και 

πολλές φορές η υποχώρηση όταν αυτά αντιστέκονται στα αιτήµατα τους. Σε 

περίπτωση όµως που κάποιο άτοµο εκφράσει ανοιχτά τα συναισθήµατα του, επειδή 

αυτή η συµπεριφορά είναι αντίθετη προς τις αξίες της κουλτούρας του, µπορεί να 

δηµιουργηθεί οριστικό και ανεπανόρθωτο ρήγµα στις σχέσεις του µε τους άλλους 

(Rothbaum et al., 2000). 

Ο ασφαλής δεσµός επιπλέον συνδέεται µε την κοινωνικότητα, η οποία σχετίζεται 

µε τη θετική, κατάλληλη συµπεριφορά, τη δηµοτικότητα, την φιλία, αλλά και την 

ανοικτή επικοινωνία µε οικεία ή άγνωστα πρόσωπα. Αυτό το µοτίβο συµπεριφοράς, 

θεωρείται ότι συναντάται µόνο στο δυτικό κόσµο, στον οποίο τα άτοµα επικοινωνούν 

ανοικτά µε τους άλλους, ακόµα και µη οικεία άτοµα, συνάπτουν πιο εύκολα σχέσεις 
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και είναι µέλη σε πολλές εσω-οµάδες. Αντίθετα τέτοιες συµπεριφορές στις 

ανατολικές κουλτούρες θεωρούνται ακατάλληλες και αντίθετες µε τις κοινωνικές 

αξίες. Συγκεκριµένα τα κολεκτιβιστικά άτοµα προτιµούν να αποφεύγουν την επαφή 

µε άγνωστα άτοµα και περιορίζουν τις σχέσεις τους µόνο στην εσω-οµάδα στην 

οποία ανήκουν, διαφοροποιώντας την από άλλες εξω-οµάδες (Rothbaum et al., 2000). 

Η υπόθεση των ικανοτήτων δεν περιορίζεται όµως µόνο στην βρεφική και παιδική 

ηλικία, αλλά επεκτείνεται και στην ενήλικη ζωή. Ο ασφαλής δεσµός θεωρείται ότι 

σχετίζεται µε τις ικανότητες και τα θετικά χαρακτηριστικά που έχουµε ως ενήλικες. 

Αυτή η παραδοχή υποστηρίζει δηλαδή ότι τα πρότυπα δεσµού που έχουµε αποκτήσει 

διατηρούνται σταθερά και στην ενήλικη ζωή και αυτό ισχύει για όλους τους 

πολιτισµούς. Οι ικανότητες αυτές αναφέρονται στο ότι τα άτοµα βιώνουν µε 

µεγαλύτερη άνεση την αυτονοµία, δίνοντας της µάλιστα µεγάλη αξία, έχουν 

καλύτερη και θετικότερη εικόνα του εαυτού, εκφράζουν µεγαλύτερη επιθυµία και 

θέληση να επικοινωνούν λεκτικά µε τους άλλους, να λύνουν ζητήµατα που είναι 

σηµαντικά για αυτούς, προτιµούν λιγότερο να εκδηλώνουν αρνητικά συναισθήµατα 

όταν έρχονται σε σύγκρουση µε άλλα άτοµα και τέλος προτιµούν να αξιολογούν τους 

άλλους περισσότερο ρεαλιστικά αποφεύγοντας να εξιδανικεύουν τους συντρόφους 

τους ή παλιές σχέσεις τους. Επιπλέον τα άτοµα του δυτικού, ατοµικιστικού κόσµου 

τείνουν να µην βασίζονται στους άλλους όταν έχουν κάποιες ανάγκες, προτιµούν να 

τις αντιµετωπίζουν µόνοι τους, ενδιαφέρονται λιγότερο για την αποδοχή που 

εισπράττουν από τους άλλους, προτιµούν λιγότερο την ανεπιφύλακτη εγγύτητα και 

βιώνουν λιγότερο την αγάπη που χαρακτηρίζεται από την ένωση των ατόµων 

(Rothbaum et al., 2000). 

Το ίδιο πρότυπο συµπεριφορών δεν φαίνεται να ισχύει σε κολεκτιβιστικές 

κουλτούρες, όπως αναφέραµε και στις προηγούµενες υποθέσεις. Οι συµπεριφορές 

αυτές βιώνονται και αντιµετωπίζονται αρνητικά. Για παράδειγµα οι Γιαπωνέζοι δεν 

προτιµούν την αυτό-ενίσχυση, αλλά προτιµούν την αυτοκριτική και την αυτό-

εξάλειψη. Τα άτοµα αυτής της κοινωνίας αναµένεται να δείχνουν σεβασµό και 

ενσυναίθηση προς τους άλλους, να αποφεύγουν τις αντιρρήσεις και τις συγκρούσεις, 

να σέβονται ιδιαίτερα τους γονείς τους και τους µεγαλύτερους, και να µην εκφράζουν 

συναισθήµατα, ιδίως αν είναι αρνητικά προς τους άλλους. Τέλος αρετή αποτελεί για 

τα άτοµα αυτά να στρέφονται και να στηρίζονται προς τους άλλους, να αναζητούν 

την αποδοχή και την αφοσίωση στους άλλους, αλλά και να επιθυµούν την ένωση µε 

τους άλλους (Rothbaum et al., 2000). 
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Ενώ βλέπουµε ότι η αρχική αντίληψη των ερευνητών ήταν ότι οι παραπάνω 

υποθέσεις είναι παγκόσµιες, στη συνέχεια είδαµε ότι υπάρχουν αρκετές πολιτισµικές 

διαφοροποιήσεις. Βλέπουµε δηλαδή ότι οι αντιλήψεις και οι αξίες που έχει ο κάθε 

πολιτισµός αλληλεπιδρά µε τον τύπο δεσµού που αναπτύσσουν τα άτοµα από την 

παιδική τους ηλικία. Ενώ δηλαδή οι δυτικές, ατοµικιστικές κουλτούρες φαίνεται να 

παρουσιάζουν τον ασφαλή τύπο δεσµού σε µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε τους 

άλλους τύπους, αλλά και ως τον ιδανικότερο και λειτουργικότερο για την ευηµερία 

του ατόµου, οι ανατολικές και κολεκτιβιστικές κουλτούρες δεν παρουσιάζουν το ίδιο 

µοτίβο. Οι κουλτούρες αυτές φαίνεται να παρουσιάζουν ανασφαλείς τύπους δεσµού, 

αλλά ακόµη και αν αυτό δεν ισχύει φαίνεται ότι αντιλαµβάνονται τις συµπεριφορές 

του ασφαλή τύπου δεσµού διαφορετικά από τις δυτικές κουλτούρες. 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω που συζητήσαµε διαπιστώνουµε ότι τόσο ο τύπος 

δεσµού, που προκύπτει από την σύνδεση του ατόµου µε το κύριο πρόσωπο φροντίδας 

όσο και η κατασκευή του εαυτού, η οποία προκύπτει από τα δυτικά και ανατολικά 

πολιτισµικά πρότυπα βοηθούν το άτοµο να διαµορφώσει την εικόνα του εαυτού του 

και του εαυτού των άλλων. Επίσης διαπιστώνουµε ότι εξαιτίας των πολιτισµικών 

διαφορών πρέπει να λάβουµε υπόψη µας όχι µόνο πως επιδρούν ξεχωριστά τα 

παραπάνω στο πως αντιλαµβανόµαστε τις σχέσεις µας µε τους άλλους, αλλά πρέπει 

να µελετήσουµε και το πώς αλληλεπιδρούν µεταξύ τους στην ικανοποίηση που βιώνει 

κανείς σε µία σχέση. Σκοπός λοιπόν της παρούσας µελέτης είναι να διερευνήσει κατά 

πόσο επιδρούν και αλληλεπιδρούν η οργάνωση δεσµού και ο πολιτισµικός εαυτός 

στην αντίληψη που έχει ένα άτοµο για τις σχέσεις του, αλλά και στην 

προσωπικότητα, στα συναισθήµατα, στην µοναξιά και σε διάφορες συναισθηµατικές 

και γνωστικές διαδικασίες.   
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

∆είγµα 

 

Το δείγµα µας αποτελούνταν από 120 άτοµα (16 άντρες και 104 γυναίκες) µε Μ.Ο 

ηλικίας = 20,07. Το δείγµα µας αποτελούνταν κατά κύριο λόγο από φοιτητές του 

τµήµατος Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, αλλά συµµετείχαν όµως και 

µερικοί κάτοικοι της Κρήτης. Όσον αφορά το οικονοµικό-κοινωνικό επίπεδο, το 

21,8% ανήκε στο υψηλό-µεσαίο επίπεδο, το 58%  στο µεσαίο επίπεδο, το 17,6% στο 

µεσαίο-χαµηλό επίπεδο και το 2,5% στο χαµηλό, ενώ ένας συµµετέχοντας δεν 

συµπλήρωσε αυτό το στοιχείο. Επιπλέον όσον αφορά τον τόπο διαµονής, το 15,1% 

των συµµετεχόντων διέµενε σε αγροτική περιοχή, το 50,4% διέµενε σε αστική 

περιοχή και το 33,6% διέµενε σε µικροαστική περιοχή, ενώ ένας συµµετέχοντας δεν 

συµπλήρωσε αυτό το στοιχείο. Όσον αφορά τα χρόνια εκπαίδευσης ο Μ.Ο ήταν 

13,29 χρόνια. Επιπλέον από τους συµµετέχοντες µόνο οι 44 είχαν κάποια σχέση (3 

ήταν παντρεµένοι και 41 σε σχέση), ενώ οι υπόλοιποι 76 δεν είχαν σχέση. Ο Μ.Ο της 

διάρκειας της σχέσης, όσων ήταν παντρεµένοι ήταν 23 χρόνια, ενώ για αυτούς που 

είχαν σχέση ~1,02 χρόνια. Όσον αφορά το πόσο θρησκευόµενοι ήταν, το 10,8%, 

11,7%, 16,7% δήλωσε ότι ήταν καθόλου, λίγο ή µέτρια θρήσκος αντίστοιχα, το 

15,8% ούτε λίγο ούτε πολύ θρήσκος και το 24,2%, 15% και 4,2% δήλωσε µέτρια, 

αρκετά και πολύ θρήσκος αντίστοιχα. Όσον αφορά τον αριθµό των αδελφών, από 

αυτούς που είχαν µεγαλύτερους αδελφούς, το 24,2% είχε ένα αδερφό, το 7,5% δύο 

αδερφούς και το 0,8% τρία αδέρφια, ενώ το 67,5% κανένα µεγαλύτερο αδερφό. 

Επίσης από αυτούς που είχαν µικρότερους αδερφούς, το 28,3% είχε ένα αδερφό, το 

3,3% δύο αδέρφια, ενώ το 68,3% κανένα µικρότερο αδερφό. Για τους συµµετέχοντες 

που είχαν µεγαλύτερες αδερφές, το 21,7% είχε µία αδερφή, το 1,7% δύο, το 0,8% 

τρεις αδερφές, ενώ το 75,8% καµία µεγαλύτερη αδερφή. Τέλος από εκείνους που 

είχαν µικρότερη αδερφή, το 25% είχε µία αδερφή, το 1,7% δύο, το 0,8% τρεις 

αδερφές και το 72,5% καµία µικρότερη αδερφή. 

 Η µέθοδος που ακολουθήθηκε για την επιλογή του δείγµατος ήταν η τυχαία 

δειγµατοληψία. Η τυχαία δειγµατοληψία επιλέχτηκε για το λόγο ότι κάθε µέλος του 

πληθυσµού έχει τις ίδιες πιθανότητες να επιλεγεί αλλά και για να µην επηρεαστούν τα 

αποτελέσµατα από τυχόν ατοµικές διαφορές. Επιλέξαµε τους φοιτητές γιατί 

αποτελούν ένα δείγµα ενήλικων ατόµων, καθώς θέλουµε να µελετήσουµε την 
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αλληλεπίδραση του τύπου δεσµού και κατασκευής εαυτού στην ικανοποίηση που 

βιώνουν οι ενήλικες στις σχέσεις τους γενικά. 

 

Εργαλεία 

 

Η συγκεκριµένη έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση το 

ερωτηµατολόγιο που χορηγήθηκε περιελάµβανε τις εξής κλίµακες: 

 

 ∆ηµογραφικά στοιχεία: Τα δηµογραφικά στοιχεία που συµπεριλαµβάνονταν στο 

ερωτηµατολόγιο αφορούσαν το φύλο, την ηλικία, το αν ήταν παντρεµένοι, σε σχέση 

ή χωρίς σχέση οι συµµετέχοντες, το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο, δηλαδή υψηλό-

µεσαίο, µεσαίο, µεσαίο-χαµηλό και χαµηλό, την περιοχή διαµονής, δηλαδή αν 

ζούσαν σε αστική, ηµιαστική ή αγροτική περιοχή, τα χρόνια εκπαίδευσης, το βαθµό 

πίστης σε ένα θρήσκευµα και τον αριθµό µεγαλύτερων ή µικρότερων αδελφών. 

 

Κλίµακα δεσµού ενηλίκων – Trait attachment scale (Fraley et al., 2000): Η κλίµακα 

αυτή µετράει το πώς αισθάνεται ένα άτοµο µέσα στις ερωτικές του σχέσεις, αλλά και 

πώς αισθάνεται και στο γάµο τη στιγµή εκείνη. Αποτελείται από 36 προτάσεις και οι 

συµµετέχοντες πρέπει να απαντήσουν σε µια κλίµακα εφτά βαθµίδων, στην οποία το 

1 αντιστοιχεί στο «διαφωνώ απόλυτα» και το 7 στο «συµφωνώ απόλυτα». Οι 

απαντήσει τις κλίµακας αυτής µας δίνουν δύο τύπους δεσµού, αυτόν της αποφυγής 

και αυτόν της εµµονής. Επιπλέον ο βαθµός αξιοπιστίας της κλίµακας αυτής ήταν  α= 

.91 και α= .89 για τον τύπο αποφυγής και εµµονής αντίστοιχα. 

 

Κλίµακα Θετικού και Αρνητικού Συναισθήµατος - PANAS (Watson, Clark & Tellegen, 

1988): Η κλίµακα αυτή µετράει δύο αντίθετες και διακριτές διαστάσεις του 

συναισθήµατος, δηλαδή το θετικό και αρνητικό συναίσθηµα. Αυτές οι δύο διαστάσεις 

διαφοροποιούνται από την εξωστρέφεια και τον νευρωτισµό, και από 

ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, όπως το άγχος και η κατάθλιψη. Οι συµµετέχοντες 

πρέπει να δηλώσουν πως αισθάνονται την χρονική στιγµή που συµπληρώνουν τη 

κλίµακα. Η κλίµακα αυτή αποτελείται από 20 επίθετα και οι συµµετέχοντες πρέπει να 

απαντήσουν σε πέντε βαθµίδες, όπου το 1 σηµαίνει «καθόλου», ενώ το 5 «πολύ». Ο 

δείκτης αξιοπιστίας για τις δυο αυτές διαστάσεις ήταν α= .76 για το θετικά 

συναισθήµατα και α= .81 για τα αρνητικά. 
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Ερωτηµατολόγιο Ρύθµισης Συναισθήµατος – Emotional Regulation Questionnaire 

(Gross & John, 2003): Η κλίµακα αυτή αναφέρεται στην ικανότητα του ατόµου να 

ελέγχει και να ρυθµίζει τα συναισθήµατα του. Συγκεκριµένα αναφέρεται σε δύο 

πλευρές της συναισθηµατικής ζωής του ατόµου. Η πρώτη πλευρά αναφέρεται στην 

συναισθηµατική εµπειρία του ατόµου, δηλαδή στο πώς νιώθουν τα άτοµα και η άλλη 

πλευρά στην συναισθηµατική έκφραση, δηλαδή, στο πώς δείχνουν τα άτοµα τα 

συναισθήµατά τους στον τρόπο που µιλάνε, χειρονοµούν ή συµπεριφέρονται. Η 

κλίµακα αυτή αποτελείται από 10 προτάσεις, από τις οποίες οι έξι αντιστοιχούν στην 

γνωστική επανεκτίµηση και οι τέσσερεις στην συναισθηµατική καταπίεση. Οι 

συµµετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε εφτά βαθµίδες, όπου το 1 αντιστοιχεί 

στο «διαφωνώ απόλυτα» και το 7 στο «συµφωνώ απόλυτα». Η αξιοπιστία της 

κλίµακας αυτής ήταν α= .81 για την γνωστική επανεκτίµηση και α= .75 για την 

συναισθηµατική καταπίεση. 

 

Κλίµακα κατασκευής εαυτού – Self-construal Scale (Singelis, 1994): Η κλίµακα αυτή 

αναφέρεται στις ατοµικές διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά τον πολιτισµικό 

εαυτό. Αναφέρεται δηλαδή στα χαρακτηριστικά του ανεξάρτητου και 

αλληλεξαρτώµενου εαυτού. Αποτελείται από 30 προτάσεις, από τις οποίες οι 15 

αναφέρονται στην ανεξάρτητη κατασκευή του εαυτού και οι υπόλοιπες 15 στην 

αλληλεξαρτώµενη κατασκευή εαυτού. Οι συµµετέχοντες απαντάνε µε τη βοήθεια 

µιας κλίµακας εφτά βαθµίδων, όπου το 1 σηµαίνει «διαφωνώ απόλυτα» και το 7 

σηµαίνει «συµφωνώ απόλυτα». Ο δείκτης αξιοπιστίας για την ανεξάρτητη κατασκευή 

εαυτού ήταν α= .59 και για την αλληλεξαρτώµενη κατασκευή εαυτού α= .68.  

 

Asian Values Scale (Kim, Atkinson & Yang, 1999): Η κλίµακα αυτή σχετίζεται µε τις 

στάσεις και αντιλήψεις που έχει ένα άτοµο. Αυτές οι αντιλήψεις αναφέρονται στον 

ατοµικισµό και κολεκτιβισµό. ∆είχνει επίσης τις απόψεις ατόµων που εκφράζονται σε 

κολεκτιβιστικές κουλτούρες. Η κλίµακα αυτή αποτελείται από 12 προτάσεις, στις 

οποίες το άτοµο πρέπει να δείξει το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας του σε µία 

κλίµακα εφτά βαθµίδων, όπου το 1 αντιστοιχεί στο «διαφωνώ απόλυτα» και το 7 στο 

«συµφωνώ απόλυτα». Η αξιοπιστία της κλίµακας αυτής ήταν α= .53. 
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 State part of the State-Trait Anxiety Inventory (Spielberger, 1983): Η κλίµακα αυτή 

αναφέρεται στο άγχος που µπορεί να προκαλούν κάποιες καταστάσεις 

συναισθηµατικής εγγύτητας µε σηµαντικούς άλλους. ∆είχνουν πώς βιώνει το άτοµο 

τη συναισθηµατική εγγύτητα εκείνη τη στιγµή και αναφέρεται στους τρεις τύπους 

δεσµού τον ασφαλή, τον αποφυγής και τον εµµονής. Η κλίµακα αποτελείται από 20 

προτάσεις και οι συµµετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σύµφωνα µε εφτά 

βαθµίδες, όπου το 1 σηµαίνει «διαφωνώ απόλυτα» και το 2 «συµφωνώ απόλυτα». Ο 

δείκτης αξιοπιστίας της κλίµακας αυτής είναι α= .89 για τον ασφαλή δεσµό, α= .76 

για τον δεσµό εµµονής και α= .72 για τον δεσµό αποφυγής. 

 

Relationship Assessment Scale (Hendrick, 1988): Η κλίµακα αυτή µετράει το κατά 

πόσο βιώνουν τα άτοµα τις ροµαντικές τους σχέσεις ή τον γάµο γενικά. Από αυτήν 

την κλίµακα, η οποία αποτελείται από εφτά προτάσεις, χρησιµοποιήσαµε µόνο µία 

πρόταση. Επίσης οι συµµετέχοντες έπρεπε να απαντήσουν µε βάση µια κλίµακα 10 

βαθµίδων, όπου το 1 αντιστοιχεί στο «εξαιρετικά δυστυχισµένος/η», το 5 στο 

«ευτυχισµένος/η» και το 10 στο «τελείως ευτυχισµένος/η». 

 

Big Five Inventory 10-items (Rammstedt & John, 2007): Η κλίµακα αυτή µετράει την 

προσωπικότητα σύµφωνα µε το µοντέλο των πέντε παραγόντων, οι οποίοι είναι η 

εξωστρέφεια, ο νευρωτισµός, η δεκτικότητα στην εµπειρία, η προσήνεια και η 

ευσυνειδησία. Είναι η σύντοµη έκδοση του Big Five Inventory 44-items. Αποτελείται 

από 10 προτάσεις και βαθµολογείται σε πέντε βαθµίδες, όπου το 1 αντιστοιχεί στο 

«διαφωνώ απόλυτα» και το 5 στο «συµφωνώ απόλυτα». 

 

Loneliness (Hughes, Waite, Hawkley & Cacioppo, 2004): Η κλίµακα αυτή σχετίζεται 

µε το πώς νιώθει το άτοµο σε διάφορους τοµείς της ζωής του και πόσο συχνά νιώθει 

µόνο του. Αποτελείται από τρεις προτάσεις και βαθµολογείται σε τρεις βαθµίδες, 

δηλαδή οι συµµετέχοντες µπορούν να απαντήσουν σπάνια, µέτρια ή συχνά. Η 

αξιοπιστία της κλίµακας αυτής ήταν α=. 77. 

 

Η δεύτερη φάση αποτελούνταν από τα εξής: 

 

Prime – Sumerian Warrior (Trafimaw et al., 1991): To prime αποτελεί µια 

πειραµατική µέθοδο, µε την οποία θέλουµε να χειριστούµε και να ελέγξουµε την 
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επίδραση της κατασκευής εαυτού. Αποτελείται από δύο ιστορίες, από τις οποίες η µία 

αναφέρεται στον ανεξάρτητο πολιτισµικό εαυτό (Ο Νίκος ως µοναδικό άτοµο που 

ασχολείται µε το Tae Kwo Do) και η άλλη αναφέρεται στον αλληλεξαρτώµενο εαυτό 

(Ο Νίκος ως µέλος µιας ποδοσφαιρικής οµάδας). Επίσης µετά από κάθε ιστορία οι 

συµµετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε εννιά προτάσεις ή σε 11 προτάσεις που 

αφορούν τον ανεξάρτητο και αλληλεξαρτώµενο εαυτό αντίστοιχα, µε τη βοήθεια µιας 

κλίµακας εφτά βαθµίδων, όπου το 1 σηµαίνει «καθόλου» και το 7 «πάρα πολύ». 

 

Energy Scale (Ryan & Frederick, 1997): Η κλίµακα αυτή µετρά τη συναισθηµατική 

κατάσταση του ατόµου σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Αποτελείται από εφτά 

επίθετα και οι συµµετέχοντες απαντούν σε µια κλίµακα πέντε βαθµίδων, όπου το 1 

σηµαίνει «καθόλου» και το 5 «πολύ». Ο δείκτης αξιοπιστίας για αυτήν την κλίµακα 

ήταν α= .89. 

 

Manipulation Check: Η κλίµακα αυτή µετρά το κατά πόσο το άτοµο θεωρεί 

σηµαντικό να ξεχωρίζει από τους άλλους. Αποτελείται από δύο προτάσεις και οι 

συµµετέχοντες απαντούν σε µία κλίµακα εφτά βαθµίδων, όπου το 1 είναι «διαφωνώ 

απόλυτα» και το 7 «συµφωνώ απόλυτα».  

 

Relation Expectations: Η κλίµακα αυτή κατασκευάστηκε για τους σκοπούς της 

έρευνας αυτής και βασίζεται στο Love Attitudes Scale (Hendrick & Hendrick, 1986). 

Αυτή η κλίµακα µετράει το πώς βιώνουµε τις σχέσεις µας γενικά και αν βιώνουµε 

ικανοποίηση από αυτές. Αποτελείται από εννιά προτάσεις και οι συµµετέχοντες 

απαντούν µε την βοήθεια µιας κλίµακας εφτά βαθµίδων, όπου το 1 αντιστοιχεί στο 

«διαφωνώ απόλυτα» και το 7 στο «συµφωνώ απόλυτα». 

 

Χορήγηση 

 

Η χορήγηση των ερωτηµατολογίων έγινε στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. 

Συγκεκριµένα έγινε πρώτα η χορήγηση του πρώτου ερωτηµατολογίου που αναφέραµε 

προηγουµένως. Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα, περίπου τριών εβδοµάδων, οι 

συµµετέχοντες κλήθηκαν να έρθουν σε µία αίθουσα εργαστηρίου του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης. Οι συµµετέχοντες έπρεπε δηλαδή να συµπληρώσουν το prime για δούµε πώς 

θα επιδράσει ο χειρισµός της µεταβλητής της κατασκευής του εαυτού στις σκέψεις 
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και τα συναισθήµατα των συµµετεχόντων. Επειδή η έρευνα έγινε εντός οµάδας, 

δηλαδή όλοι οι συµµετέχοντες είχαν την ίδια ευκαιρία να επιλεγούν στους χειρισµούς 

της παραπάνω µεταβλητής, για να µην επηρεάσει το ένα επίπεδο της µεταβλητής 

(ανεξάρτητος εαυτός) την επίδοση του άλλου επιπέδου (αλληλεξαρτώµενος εαυτός), 

η σειρά µε την οποία έγινε η χορήγηση των prime που αφορούν την κατασκευή του 

εαυτού άλλαζε από συµµετέχοντα σε συµµετέχοντα. Στη συνέχεια δόθηκε στους 

συµµετέχοντες ένα δεύτερο ερωτηµατολόγιο, το οποίο αποτελούνταν από την energy 

scale, το manipulation check και την κλίµακα για τις προσδοκίες στη σχέση, αλλά 

περιελάµβανε την state attachment scale και την ερώτηση για την ικανοποίηση από 

τις ερωτικές σχέσεις. Θέλαµε δηλαδή να δούµε κατά πόσο ο χειρισµός της 

µεταβλητής της κατασκευής του εαυτού αλληλεπιδρά µε τον τύπο δεσµού και την 

ικανοποίηση που βιώνουν τα άτοµα στις σχέσεις. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Οι αναλύσεις των δεδοµένων που συλλέξαµε έγιναν µε τη βοήθεια του SPSS και 

µε την µέθοδο της πολλαπλής παλινδρόµησης. Η µέθοδος αυτή επιλέχτηκε για το 

λόγο ότι θέλαµε να ελέγξουµε πώς διάφορες ανεξάρτητες µεταβλητές, όπως ο τύπος 

δεσµού ή η κατασκευή του εαυτού, προβλέπουν τις εξαρτηµένες µεταβλητές µας, 

όπως είναι τα συναισθήµατα, το πώς βιώνουν οι συµµετέχοντες τις σχέσεις τους, οι 

παράγοντες προσωπικότητας κλπ.   

Οι αρχικές αναλύσεις που έγιναν, οι οποίες αφορούσαν την συσχέτιση µεταξύ των 

χρόνιων τύπων δεσµού και της κατασκευής του εαυτού µε τις συλλογικές απόψεις 

των συµµετεχόντων (Asian Values) έδειξαν ότι οι τελευταίες σχετίστηκαν θετικά µε 

τον τύπο αποφυγής (b= .190 p= .049), αλλά και µε τον αλληλεξαρτώµενο εαυτό (b= 

.414, p= .000). Παρατηρούµε δηλαδή ότι ο τύπος αποφυγής, όπως και ο 

αλληλεξαρτώµενος εαυτός προβλέπουν την έκφραση των συλλογικών αντιλήψεων, οι 

οποίες αφορούν τους κολεκτιβιστικούς πολιτισµούς. 

Όσον αφορά την ρύθµιση του συναισθήµατος και συγκεκριµένα τη γνωστική 

επανεκτίµηση του συναισθήµατος, συσχετίζοντας την µε τους χρόνιους τύπους 

δεσµού, µε την κατασκευή του εαυτού και µε την αλληλεπίδραση τους, βρέθηκε µια 

αρνητική συσχέτιση µε τον τύπο αποφυγής (b= -.254, p= .019), αλλά και µε την 

αλληλεπίδραση του αλληλεξαρτώµενου εαυτού και του τύπου αποφυγής (b= -.307, 

p= .003). Αυτό σηµαίνει ότι τα άτοµα που παρουσιάζουν δεσµό αποφυγής και ειδικά 

εκείνα που έχουν αλληλεξαρτώµενο εαυτό, ρυθµίζουν λιγότερο τα συναισθήµατα 

τους. Επίσης συσχετίζοντας τις παραπάνω µεταβλητές µε την διάσταση της 

καταπίεσης των συναισθηµάτων βρέθηκε ότι σχετίστηκε θετικά µε τον τύπο 

αποφυγής (b= .484, p= .000). Έτσι ένα άτοµο που έχει τύπο αποφυγής παρουσιάζει 

περισσότερη συναισθηµατική καταπίεση. Όσον αφορά τις συσχετίσεις των παραπάνω 

µεταβλητών µε τα θετικά και αρνητικά συναισθήµατα βρέθηκε µια θετική συσχέτιση 

των θετικών συναισθηµάτων µε τον ανεξάρτητο εαυτό (b= .358, p= .000), ενώ 

βρέθηκε µια θετική συσχέτιση των αρνητικών συναισθηµάτων µε τον αγχώδη τύπο 

δεσµού (b= .037, p= .007). Βλέπουµε δηλαδή ότι ένα άτοµο που έχει ανεξάρτητο 

εαυτό βιώνει περισσότερα θετικά συναισθήµατα, ενώ ένα άτοµο που έχει αγχώδη 

τύπο δεσµού βιώνει περισσότερο αρνητικά συναισθήµατα. 

Όσον αφορά τη µοναξιά και την συσχέτιση της µε τις ίδιες µεταβλητές βρέθηκε ότι 

συσχετίστηκε αρνητικά µε τον ανεξάρτητο εαυτό του ατόµου (b= -.362, p= .000). Τα 
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άτοµα δηλαδή που έχουν ενσωµατώσει στον εαυτό τους ατοµικιστικές αντιλήψεις 

αισθάνονται λιγότερη µοναξιά. 

Για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, η εξωστρέφεια βρέθηκε να σχετίζεται 

αρνητικά µε τον τύπο αποφυγής (b= -.248, p= .018) θετικά µε τον ανεξάρτητο εαυτό 

(b= .300, p= .002), αρνητικά µε την αλληλεπίδραση του ανεξάρτητου εαυτού και του 

αγχώδη τύπου δεσµού (b= -.215, p= .036) και αρνητικά µε την αλληλεπίδραση του 

αλληλεξαρτώµενου εαυτού και του αγχώδη τύπου (b= -.200, p= .043).  Επιπλέον η 

προσήνεια βρέθηκε να συσχετίζεται αρνητικά µε τον τύπο αποφυγής (b= -.223, p=  

.036). Επίσης ο νευρωτισµός σχετίστηκε θετικά µε τον αγχώδη τύπο δεσµού (b= .247, 

p= .014), ενώ η δεκτικότητα στην εµπειρία σχετίστηκε αρνητικά µε τον ανεξάρτητο 

εαυτό (b= -.272, p= .007).  

Εκτός όµως από τις συσχετίσεις που αφορούσαν τους χρόνιους τύπους δεσµού, οι 

κλίµακες που µελετήσαµε συσχετίστηκαν επίσης µε τους ιδιοσυγκρασιακούς τύπους 

δεσµού. Συγκεκριµένα οι συλλογικές αντιλήψεις βρέθηκε ότι σχετίζονταν θετικά µε 

τον αγχώδη τύπο δεσµού  (b= .257, p= .010), τον τύπο αποφυγής (b= .222, p= .023), 

καθώς και µε τον αλληλεξαρτώµενο εαυτό (b= .286, p= .004). Τα θετικά 

συναισθήµατα συσχετίστηκαν θετικά µε τον ασφαλή τύπο δεσµού (b= .270, p= .014) 

αλλά και µε τον ανεξάρτητο εαυτό (b= .359, p= .001), Ενώ τα αρνητικά 

συναισθήµατα σχετίστηκαν θετικά µε τον αγχώδη τύπο δεσµού (b= .323, p= .002). 

Επιπλέον η κλίµακα ενεργητικότητας σχετίστηκε θετικά και µε τον ανεξάρτητο (b= 

.290, p= .006) και µε τον αλληλεξαρτώµενο εαυτό (b= .217, p= .033). Τέλος η 

µοναξιά σχετίστηκε αρνητικά µε τον ασφαλή τύπο δεσµού (b= -.459, p= .000) µε τον 

ανεξάρτητο εαυτό (b= -.186 p= .041) και µε την αλληλεπίδραση αλληλεξαρτώµενου 

εαυτού και ασφαλή τύπο δεσµού (b= -.223, p= .024).  

Οι συσχετίσεις που ακολουθούν αφορούν τις συσχετίσεις που έγιναν µετά τον 

πειραµατικό χειρισµό της ενεργοποίησης του ανεξάρτητου ή αλληλεξαρτώµενου 

εαυτού. Οι επιδράσεις που βρέθηκαν αφορούν κυρίως τον ιδιοσυγκρασιακό τύπο 

δεσµού και την αλληλεπίδραση του µε το prime.  

Συγκεκριµένα το manipulation check που αναφέρεται στον βαθµό µε τον οποίο το 

άτοµο νιώθει διαφορετικό και ανεξάρτητο από τους άλλους, έδειξε θετική συσχέτιση 

µε τον τύπο αποφυγής (b= .235, p= .036) και τον ανεξάρτητο εαυτό (b= .274, p= 

.011) ενώ αρνητικά µε τον αλληλεξαρτώµενο εαυτό (b= -.229, p= .026). Επιπλέον ο  

ιδιοσυγκρασιακός αγχώδης τύπος δεσµού σχετίστηκε αρνητικά µε τον ανεξάρτητο 

εαυτό (b= -.242, p= .002), ενώ ο τύπος αποφυγής σχετίστηκε θετικά µε την 
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αλληλεπίδραση του prime µε τον αγχώδη τύπο δεσµού (b= .157, p= .008) και ο 

ασφαλής τύπος συσχετίστηκε θετικά µε τον ανεξάρτητο εαυτό (b=  .175, p= .033). 

Τέλος όσον αφορά την ικανοποίηση στις ερωτικές σχέσεις και στον γάµο, βρέθηκε 

αρνητική συσχέτιση µε την αλληλεπίδραση του prime µε τον αγχώδη δεσµό (b= -

.259, p= .026). Επίσης για τα άτοµα που βίωναν αρνητικά τις σχέσεις τους γενικά 

βρέθηκε αρνητική συσχέτιση µε την ικανοποίηση στις σχέσεις (b= -.475, p= .005) και 

µε τον ασφαλή τύπο δεσµού (b= -.435, p= .013) , ενώ για όσα άτοµα βίωναν τις 

σχέσεις τους θετικά βρέθηκε αρνητική συσχέτιση µε τον ανεξάρτητο εαυτό (b= -.354, 

p= .001). 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Τα ευρήµατα της έρευνας αυτής έδειξαν τις σηµαντικές επιδράσεις που έχουν οι 

τύποι δεσµού, η κατασκευή του εαυτού και η αλληλεπίδραση αυτών σε διάφορους 

τοµείς και χαρακτηριστικά του ατόµου, όπως είναι η διαδικασία ρύθµισης του 

συναισθήµατος, η µοναξιά που µπορούν να βιώσουν τα άτοµα, η προσωπικότητα, η 

ικανοποίηση στις σχέσεις και το πώς βιώνουν τα άτοµα τις σχέσεις τους. 

Συγκεκριµένα αναφέραµε προηγουµένως ότι η ρύθµιση του συναισθήµατος, ιδίως 

η γνωστική επανεκτίµηση σχετίστηκε αρνητικά µε τον τύπο αποφυγής και µε την 

αλληλεπίδραση του µε τον αλληλεξαρτώµενο εαυτό και επίσης η καταπίεση των 

συναισθηµάτων σχετίστηκε θετικά µε τον τύπο αποφυγής. Τα δεδοµένα αυτά είναι 

σύµφωνα µε τα ευρήµατα πολλών ερευνών, που υποστηρίζουν ότι τα άτοµα που 

παρουσιάζουν ανασφαλείς τύπους δεσµού παρουσιάζουν χαµηλή ρύθµιση του 

συναισθήµατος. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ρύθµιση του συναισθήµατος 

επηρεάζεται και καθορίζεται σε σηµαντικό βαθµό από τον τύπο δεσµού. Έτσι 

βλέπουµε ότι τα άτοµα µε ασφαλή δεσµό έχουν αναπτύξει λειτουργικές στρατηγικές 

ρύθµισης του συναισθήµατος, καθώς βιώνουν λιγότερο άγχος και στρες και δίνουν 

έµφαση περισσότερο στα συναισθήµατα. Αντίθετα τα άτοµα µε ανασφαλείς τύπους 

δεσµού εστιάζουν κυρίως σε αρνητικά συναισθήµατα και τείνουν ή να βιώνουν τις 

εµπειρίες τους ως αγχογόνες ή να µην εκφράζουν τα συναισθήµατα τους προτιµώντας 

να τα καταπιέζουν. Επίσης, όπως αναφέραµε παραπάνω οι κολεκτιβιστές τείνουν να 

αγνοούν τα προσωπικά τους συναισθήµατα και να τα καταπιέζουν (Mikulincer & 

Sheffi, 2000). Ακόµα και αν δεν συµφωνούν για παράδειγµα µε κάποια συµπεριφορά 

ενός συντρόφου τείνουν να αποφεύγουν την επεξεργασία αρνητικών συναισθηµάτων 

ή να την ελαχιστοποιούν, γιατί προτιµούν να διατηρούν την αρµονία στις σχέσεις 

τους, γνωρίζοντας επίσης ότι οποιαδήποτε έκφραση αρνητικών συναισθηµάτων 

µπορεί να οδηγήσει σε απειλή, όπως την ανεπανόρθωτη ρήξη στις σχέσεις τους µε 

τους άλλους. 

Επιπλέον επιβεβαίωση των παραπάνω ευρηµάτων αποτελούν και οι συσχετίσεις 

που αφορούν τα αρνητικά συναισθήµατα και τα θετικά συναισθήµατα. Όπως λοιπόν 

υποστηρίζεται από την πλειοψηφία των ερευνητών, τα άτοµα µε ανασφαλείς τύπους 

δεσµού βιώνουν περισσότερα αρνητικά συναισθήµατα από αυτά µε ασφαλή δεσµό. 

Εξαιτίας λοιπόν των δυσλειτουργικών στρατηγικών ρύθµισης του συναισθήµατος οι 

ανασφαλείς και ειδικά τα άτοµα µε αγχώδη δεσµό δίνουν έµφαση κυρίως στα 
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αρνητικά συναισθήµατα που βιώνουν, εκφράζουν περισσότερο αυτά τα 

συναισθήµατα, καθώς σκέφτονται συνεχώς ότι είναι άτοµα χωρίς αξία, καθώς επίσης 

το µοντέλο του εαυτού τους είναι αρνητικό. Μάλιστα το γνωστικό αυτό έλλειµµα 

στην συναισθηµατική επεξεργασία διαφαίνεται και από το γεγονός ότι αντιδρούν µε 

τον ίδιο τρόπο στην αντίληψη των θετικών συναισθηµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα 

και αν οι άλλοι εκφράζουν θετικές συµπεριφορές απέναντι σε αυτά τα άτοµα, δεν 

µπορούν να επεξεργαστούν τα σήµατα των άλλων ατόµων µε λειτουργικό τρόπο 

καθώς η επεξεργασία αυτή βασίζεται στο άγχος. Αυτό δηλαδή που παρατηρείται είναι 

µια γνωστική στρέβλωση στην κωδικοποίηση των συναισθηµατικών εµπειριών. Το 

αντίθετο όµως συµβαίνει µε τα άτοµα που παρουσιάζουν ασφαλή τύπο δεσµού, τα 

οποία τείνουν να αξιολογούν θετικότερα τις συναισθηµατικές εκφράσεις των άλλων, 

κάνουν λιγότερες εχθρικές αποδόσεις  και εκτιµούν περισσότερο την θετική 

συµπεριφορά των άλλων (Mikulincer & Sheffi, 2000). 

Ο πολιτισµικός εαυτός φαίνεται να συσχετίζεται σηµαντικά µε τα συναισθήµατα. 

Πιο συγκεκριµένα αναφέραµε ότι ο ανεξάρτητος εαυτός σχετίστηκε θετικά µε τα 

θετικά συναισθήµατα, εύρηµα το οποίο συµφωνεί µε προηγούµενες έρευνες. Για 

παράδειγµα έχει βρεθεί ότι ο ανεξάρτητος εαυτός συσχετίζεται θετικά µε το ευ ζην. 

Το ευ ζην αναφέρεται, σύµφωνα µε τον Diener (1984), στο σύνολο των γνωστικών 

και συναισθηµατικών αξιολογήσεων, που πραγµατοποιούν τα άτοµα για τη ζωή τους. 

Το ευ ζην αποτελείται από τρεις διαστάσεις, δηλαδή την ικανοποίηση απ’ τη ζωή, το 

θετικό και το αρνητικό συναίσθηµα. Εποµένως οι ατοµικιστές είναι πιο πιθανόν να 

βιώνουν θετικά συναισθήµατα, καθώς προσανατολίζονται και ενεργούν µε βάση τις 

προσωπικές τους ανάγκες και στόχους, σε αντίθεση µε τους κολεκτιβιστές που δίνουν 

έµφαση στις ανάγκες των άλλων. 

Άλλα σηµαντικά ευρήµατα αποτελούν αυτά που αναφέρονται στους πέντε 

παράγοντες της προσωπικότητας. Συγκεκριµένα η εξωστρέφεια συνδέθηκε τόσο µε 

το τύπο δεσµού όσο και µε την κατασκευή εαυτού. Αυτός ο παράγοντας της 

προσωπικότητας συσχετίστηκε αρνητικά τόσο µε τον τύπο αποφυγής όσο και µε τον 

τύπο εµµονής σε αλληλεπίδραση µε τις δύο κατασκευές του εαυτού. Αυτές οι 

συσχετίσεις είναι αναµενόµενες αν λάβουµε υπόψη ότι ο τύπος αποφυγής ωθεί το 

άτοµο να είναι απόµακρο και ψυχρό προς τους άλλους, αφού έχει αρνητική εικόνα 

για τους άλλους, ενώ η εξωστρέφεια αναφέρεται σε χαρακτηριστικά του ατόµου που 

προωθούν τη συχνή επαφή του ατόµου µε τους άλλους. Επιπλέον ο τύπος εµµονής 

δίνει έµφαση στα αρνητικά συναισθήµατα που βιώνει το άτοµο, ενώ ένα εξωστρεφές 
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άτοµο δίνει έµφαση στα θετικά συναισθήµατα. Επίσης αναµενόµενη είναι και η 

συσχέτιση της εξωστρέφειας µε τον ανεξάρτητο εαυτό καθώς τα άτοµα µε 

ατοµικιστικό εαυτό παρουσιάζουν περισσότερες σχέσεις µε άλλα άτοµα ακόµα και µε 

µη οικεία άτοµα και συµµετέχουν σε περισσότερες εσω-οµάδες από ότι οι 

κολεκτιβιστές, είναι περισσότερο κοινωνικά, το οποίο είναι χαρακτηριστικό των 

εξωστρεφών ατόµων (Noftle & Shaver, 2005). 

Άλλες συσχετίσεις σηµαντικές αφορούν τον νευρωτισµό, ο οποίος συσχετίστηκε 

θετικά µε τον αγχώδη τύπο δεσµού. Αυτό το εύρηµα συµφωνεί µε τις έρευνες που 

αφορούν τον νευρωτισµό, ο οποίος σχετίζεται µε αρνητικά συναισθήµατα, όπως το 

άγχος και η κατάθλιψη. Επίσης η προσήνεια σχετίζεται αρνητικά µε τον τύπο 

αποφυγής καθώς χαρακτηρίζεται από συµπεριφορές, όπως η εµπιστοσύνη, οι οποίες 

δεν παρατηρούνται σε άτοµα µε τύπο αποφυγής. (Noftle & Shaver, 2005). Ενώ 

ενδιαφέρον αποτελεί ότι η δεκτικότητα στην εµπειρία σχετίστηκε αρνητικά µε τον 

ανεξάρτητο εαυτό. 

Όσον αφορά την µοναξιά που βιώνουν τα άτοµο φαίνεται να σχετίζεται κυρίως µε 

τον δεσµό. Η επίδραση ιδιαίτερα του ασφαλή δεσµού δείχνει πόσο σηµαντικός είναι 

για το άτοµο και πόσα σηµαντικά οφέλη χαρίζει στο άτοµο, αφού το άτοµο µε αυτόν 

τον τύπο δεσµού βιώνει λιγότερα αισθήµατα µοναξιάς, όπως επίσης χαρίζει οφέλη 

στο άτοµο όταν αλληλεπιδρά µε τις δυο όψεις τις κατασκευής εαυτού. 

Η ικανοποίηση στις σχέσεις στις πρώτες µετρήσεις δεν φάνηκε να σχετίζεται 

σηµαντικά µε τον δεσµό και µε τον πολιτισµικό εαυτό. Σηµαντική επίδραση είχαµε 

όµως µετά τον πειραµατικό χειρισµό της κατασκευής του εαυτού. Συγκεκριµένα 

βρέθηκε σηµαντική  αρνητική συσχέτιση µε την αλληλεπίδραση του prime µε τον 

ιδιοσυγκρασιακό τύπο εµµονής. Οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι ο τύπος 

εµµονής προσφέρει στα άτοµα µια δυσλειτουργία στην επεξεργασία των σηµάτων 

που αντιλαµβανόµαστε από τα άλλα άτοµα. Εποµένως είναι πιθανότερο τα άτοµα µε 

τύπο εµµονής να µην αισθάνονται υψηλή ικανοποίηση από τις σχέσεις τους και γι’ 

αυτό σε πολλές έρευνες, όπως αναφέραµε σε προηγούµενα κεφάλαια, 

παρουσιάζονται ως άτοµα που συνήθως ζηλεύουν, συγκρούονται, δεν εµπιστεύονται 

και κατηγορούν τους συντρόφους τους, ότι δεν ικανοποιούν τις ανάγκες τους.  

Επιπροσθέτως κατά τη δεύτερη µέτρηση θέλαµε να δούµε κατά πόσο ο τύπος 

δεσµού και η κατασκευή εαυτού επηρεάζουν το πώς βιώνουν οι συµµετέχοντες τις 

σχέσεις τους. Αυτό που βρέθηκε ήταν ότι για τα αρνητικά συναισθήµατα κυρίαρχο 

λόγο παίζει ο ιδιοσυγκρασιακός τύπος δεσµού, ενώ για τα θετικά συναισθήµατα ρόλο 
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παίζει η επίδραση που έχει η ενεργοποίησης της κατασκευής του εαυτού. 

Συγκεκριµένα όπως έχουµε αναφέρει και προηγουµένως ο ασφαλής τύπος δεσµού 

βοηθάει το άτοµο να κάνει περισσότερες θετικές αξιολογήσεις για τις σχέσεις του, να 

συγκρούεται λιγότερο και να αντιµετωπίζει το στρες µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αισθάνεται λιγότερο αρνητικά στις σχέσεις του γενικά, 

δηλαδή στις ερωτικές του σχέσεις, αλλά και στις φιλικές σχέσεις (Kafetsios & 

Nezlek, 2002). Αντίθετα όταν τα άτοµα βιώνουν θετικά τις σχέσεις του φαίνεται να 

παίζει ρόλο η ενεργοποίηση του πολιτισµικού εαυτού. Σε αυτή την έρευνα βρέθηκε 

ότι µόνο ο ανεξάρτητος εαυτός είχε σηµαντική επίδραση, οι συµµετέχοντες δηλαδή 

µε ανεξάρτητο εαυτό βίωναν λιγότερο θετικά τη σχέση τους. Ενώ θα αναµέναµε ότι 

τα άτοµα µε ανεξάρτητο εαυτό θα παρουσιάζουν περισσότερη ικανοποίηση από τις 

σχέσεις τους και άρα θα βίωναν τις σχέσεις τους περισσότερο θετικά αυτό δεν ισχύει 

στην περίπτωση της επίδρασης του prime. Ίσως όταν τα άτοµα χρησιµοποιούν τον 

ανεξάρτητο εαυτό τους δίνουν περισσότερη έµφαση στις προσωπικές τους ανάγκες 

και είναι πιο εύκολο να εκφράζουν την δυσαρέσκεια τους και να καταφεύγουν 

περισσότερο στην λήξη των σχέσεων αν δεν βιώνουν ικανοποίηση σε σχέση µε τους 

κολεκτιβιστές. Οι κολεκτιβιστές νοιάζονται να µην πληγώσουν τον άλλο, δίνουν 

έµφαση στο να ικανοποιούν τις προσδοκίες των άλλων, δεν απαιτούν οι άλλοι να 

ικανοποιούν τις δικές τους προσωπικές ανάγκες και ακόµα και αν είναι 

δυσαρεστηµένοι δεν το εκφράζουν και περιµένουν να βελτιωθεί η κατάσταση. 

Τέλος σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα σχετικά µε την κατασκευή εαυτού 

είναι και τα ευρήµατα της έρευνας αυτής για το manipulation check. Αυτή η κλίµακα 

αναφέραµε ότι µετράει το βαθµό στον οποίο το άτοµο θέλει να νιώθει ανεξάρτητος 

και διαφορετικός µε τους άλλους και εποµένως ήταν αναµενόµενο να βρεθεί θετική 

συσχέτιση της κλίµακας αυτής µε τον τύπο αποφυγής και τον ανεξάρτητο εαυτό, 

αλλά και αρνητική συσχέτιση µε τον αλληλεξαρτώµενο εαυτό που σχετίζεται µε τις 

αντιλήψεις κολεκτιβιστικών κοινωνιών, που δίνουν έµφαση στην εξάρτηση του 

ατόµου από τους άλλους. 

Τα ευρήµατα της έρευνας αυτής δείχνουν πόσο σηµαντική επίδραση έχει ο τύπος 

δεσµού σε βασικούς τοµείς της συµπεριφοράς του ατόµου. Τέτοιοι τοµείς είναι η 

προσωπικότητα, η ρύθµιση του συναισθήµατος, το θετικό και αρνητικό συναίσθηµα, 

η αίσθηση µοναξιάς και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Βλέπουµε ιδιαίτερα ότι ο 

ασφαλής τύπος δεσµού είναι σηµαντικός σε όλα τα πολιτισµικά πλαίσια και βασικός 

παράγοντας για την βίωση θετικών αντιλήψεων και συναισθηµάτων για τους άλλους, 
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όπως βλέπουµε επίσης ότι ο τύπος δεσµού εξακολουθεί να επηρεάζει τα άτοµα και 

στην ενήλικη ζωή. Όµως φαίνεται ότι και οι πολιτισµικές αξίες που έχουµε 

ενσωµατώσει στον εαυτό µας παίζουν ρόλο στους τοµείς της ζωής µας. Αυτό που 

διαπιστώνουµε είναι ότι το κάθε άτοµο µπορεί να ενεργοποιήσει αναλόγως την 

κατάσταση που βιώνει και τις δύο κατασκευές του εαυτού. Αυτό σηµαίνει ότι το 

άτοµο δεν σκέφτεται µόνο ατοµικιστικά ή κολεκτιβιστικά. Άρα πρέπει να λάβουµε 

σοβαρά υπόψη µας τις επιδράσεις και του τύπου δεσµού και της κατασκευής του 

εαυτού στο πως βιώνουµε τον εαυτό µας και τους άλλους..  
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Πίνακες ∆εδοµένων: 

 

Πίνακας 1 

 Συσχέτιση συλλογικών αντιλήψεων µε χρόνιο δεσµό και κατασκευή εαυτού

 

Πίνακας 2 

Συσχέτιση γνωστικής επανεκτίµησης µε χρόνιο δεσµό

αλληλεπίδραση τους 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Συσχέτιση συλλογικών αντιλήψεων µε χρόνιο δεσµό και κατασκευή εαυτού

επανεκτίµησης µε χρόνιο δεσµό, κατασκευή εαυτού

Συσχέτιση συλλογικών αντιλήψεων µε χρόνιο δεσµό και κατασκευή εαυτού 

 

    

κατασκευή εαυτού και την 
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Πίνακας 3 

Συσχετισµός συναισθηµατικής καταπίεσης µε χρόνιο δεσµό, κατασκευή εαυτού και την 

αλληλεπίδραση τους 

      

 

 
 
Πίνακας 4 

Συσχετισµός αρνητικών συναισθηµάτων µε χρόνιο δεσµό 

 

 
       a.Depedent Variable: negaf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πίνακας 5 

Συσχετισµός θετικών συναισθηµάτων µε χρόνιο δεσµό κατασκευή εαυτού και την

αλληλεπίδραση τους 

 
Πίνακας 6 

Συσχετισµός εξωστρέφειας µε χρόνιο δεσµό κατασκευή εαυτού και αλληλεπίδραση
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Συσχετισµός θετικών συναισθηµάτων µε χρόνιο δεσµό, κατασκευή εαυτού και την

Συσχετισµός εξωστρέφειας µε χρόνιο δεσµό, κατασκευή εαυτού και αλληλεπίδραση

Συσχετισµός θετικών συναισθηµάτων µε χρόνιο δεσµό κατασκευή εαυτού και την 

 

 

Συσχετισµός εξωστρέφειας µε χρόνιο δεσµό κατασκευή εαυτού και αλληλεπίδραση τους 

 

 



 

Πίνακας 7 

Συσχετισµός προσήνειας µε χρόνιο δεσµό κατασκευή εαυτού και αλληλεπίδραση

 

Πίνακας 8 

Συσχετισµός  νευρωτισµού µε χρόνιο δεσµό κατασκευή εαυτού και αλληλεπίδραση τους
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Συσχετισµός προσήνειας µε χρόνιο δεσµό, κατασκευή εαυτού και αλληλεπίδραση

νευρωτισµού µε χρόνιο δεσµό, κατασκευή εαυτού και αλληλεπίδραση τους

Συσχετισµός προσήνειας µε χρόνιο δεσµό κατασκευή εαυτού και αλληλεπίδραση τους 

 

 

νευρωτισµού µε χρόνιο δεσµό κατασκευή εαυτού και αλληλεπίδραση τους 
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Πίνακας 9 

Συσχετισµός δεκτικότητας προς την εµπειρία µε χρόνιο δεσµό, κατασκευή εαυτού και 

αλληλεπίδραση τους 

 

 
 
Πίνακας 10 

Συσχετισµός µοναξιάς µε χρόνιο δεσµό, κατασκευή εαυτού και αλληλεπίδραση τους 
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Πίνακας 11 

Συσχετισµός αρνητικών συναισθηµάτων µε ιδιοσυγκρασιακό δεσµό, κατασκευή εαυτού 

και αλληλεπίδραση τους 

 

 

Πίνακας 12 

Συσχετισµός θετικών συναισθηµάτων µε ιδιοσυγκρασιακό δεσµό, κατασκευή εαυτού και 

αλληλεπίδραση τους 
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Πίνακας 13 

Συσχετισµός συλλογικών αντιλήψεων µε ιδιοσυγκρασιακό δεσµό, κατασκευή εαυτού και 

αλληλεπίδραση τους 

 

 

Πίνακας 14 

Συσχετισµός µοναξιάς µε ιδιοσυγκρασιακό τύπο δεσµού, κατασκευή εαυτού και 

αλληλεπίδραση τους 
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Πίνακας 15 

Συσχετισµός ενεργητικότητας µε ιδιοσυγκρασιακό δεσµό, κατασκευή εαυτού και 

αλληλεπίδραση τους 

 

 

Πίνακας 16 

Συσχετισµός manipulation check µε ιδιοσυγκρασιακό δεσµό, κατασκευή εαυτού και 

αλληλεπίδραση τους  

 

 



64 

 

Πίνακας 17 

Συσχετισµός ιδιοσυγκρασιακού ασφαλούς δεσµού µε κατασκευή εαυτού και prime 

 

 
 
Πίνακας 18 

Συσχετισµός ιδιοσυγκρασιακού αγχώδη δεσµού µε κατασκευή εαυτού και prime 
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Πίνακας 19 

Συσχετισµός ιδιοσυγκρασιακού δεσµού αποφυγής µε κατασκευή εαυτού και prime 

 

 
 
Πίνακας 20 

Συσχετισµός ικανοποίησης στις σχέσεις µε ιδιοσυγκρασιακό τύπο δεσµού, κατασκευή 

εαυτού και prime 
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Πίνακας 21 

Συσχετισµός αρνητικών βιωµάτων στις σχέσεις µε ιδιοσυγκρασιακό δεσµό, κατασκευή 

εαυτού και prime 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Πίνακας 22 

Συσχετισµός θετικών βιωµάτων µε ιδιοσυγκρασιακό δεσµό, κατασκευή εαυτού και 

prime 
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Ερωτηµατολόγιο 1 
 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την συνεργασία σας σε αυτή την έρευνα. 

Βασικός στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των διαπροσωπικών σχέσεων και των 

συναισθημάτων. Αυτή είναι μια σημαντική περιοχή επιστημονικής μελέτης που μπορεί να 

βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων και επαφών. 

 Αναφορικά με την συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου, θα θέλαμε να 

τονίσουμε τα παρακάτω: Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική. Οι απαντήσεις είναι 

απολύτως εμπιστευτικές και η ταυτότητά των συμμετεχόντων θα παραμείνει ανώνυμη. 

Δεν θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε κανένα στοιχείο από το οποίο θα προκύπτει η 

ταυτότητά σας ούτε θα συμπληρωθεί ένα τέτοιο στοιχείο αργότερα. Η συμπλήρωση όλων 

των ερωτηματολογίων διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Η συμπλήρωση και η επιστροφή του 

ερωτηματολογίου αποτελεί την αποδοχή σας να συμμετάσχετε στην έρευνα.  

 Κρατήστε αυτό το γράμμα στο αρχείο σας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία 

αναφορικά με αυτή την έρευνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: Δρ. Κωνσταντίνος 

Καφέτσιος, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γάλλος, Τ.Κ. 74100, Κρήτη. 

 

   Τέλος, αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας 

ως συμμετέχων/ουσα σε μια έρευνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

                                            

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη βοήθειά σας. 
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ID: 

 

 

  

ΦΦύύλλοο  ((σσηημμεειιώώσσααττεε  έένναα))::                  <<          ΆΆννδδρρααςς                                            ΗΗλλιικκίίαα  ((σσεε  έέττηη))::        __________  

                                                                                              <<          ΓΓυυννααίίκκαα  

  

ΠΠααρροούύσσαα  ΚΚααττάάσστταασσηη  ((σσηημμεειιώώσσααττεε  όόλλαα  όόσσαα  σσααςς  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύοουυνν))::  

<<    ΠΠααννττρρεεμμέέννοοςς//ππααννττρρεεμμέέννηη    ((έέττηη    ________  μμήήννεεςς    ________))  

<<    ΈΈχχωω  σσχχέέσσηη  ((έέττηη    ______  μμήήννεεςς    ________  ))  

<<    ΑΑυυττήή  ττηη  σσττιιγγμμήή  δδεενν  έέχχωω  σσχχέέσσηη  μμεε  κκααννέένναα  

  

ΣΣεε  ττιι  κκοοιιννωωννιικκοο--οοιικκοοννοομμιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  μμεεγγααλλώώσσααττεε  ττοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  δδιιάάσσττηημμαα  ττηηςς  ζζωωήήςς  σσααςς  

((σσηημμεειιώώσσααττεε  έένναα));;  

ΑΑννώώττεερροο  ΑΑννώώττεερροο--

μμεεσσααίίοο  

ΜΜεεσσααίίοο  ΜΜεεσσααίίοο--χχααμμηηλλόό  ΧΧααμμηηλλόό  

          

ΣΣεε  ττιι  ππεερριιοοχχήή  μμεεγγααλλώώσσααττεε  ττοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  δδιιάάσσττηημμαα  ττηηςς  ζζωωήήςς  σσααςς  ((σσηημμεειιώώσσααττεε  έένναα));;  

ΑΑγγρροοττιικκήή  ΑΑσσττιικκήή  ΗΗμμιιαασσττιικκήή  

      

  

ΣΣυυννοολλιικκόόςς  ααρριιθθμμόόςς  εεττώώνν  εεππίίσσηημμηηςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ((σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννοουυ  κκααιι  ττοουυ  

δδηημμοοττιικκοούύ))::    

                                            __________  

  

ΕΕίίσσττεε  ((κκυυκκλλώώσσττεε  έένναα))::  

ΚΚααθθόόλλοουυ                        11                        22                        33                        44                        55                        66                        77                        ΠΠοολλύύ    

θθρρήήσσκκοοςς//αα                                                                                                                                                                                                      θθρρήήσσκκοοςς//αα  

 



70 

 

  

ΑΑππααννττήήσσττεε  μμεε  ννοούύμμεερραα  σστταα  ππααρραακκάάττωω::    

ΠΠόόσσοουυςς  μμεεγγααλλύύττεερροουυςς  ααδδεελλφφοούύςς  έέχχεεττεε;;      ____  

ΠΠόόσσεεςς  μμεεγγααλλύύττεερρεεςς  ααδδεελλφφέέςς  έέχχεεττεε;;      ____  

ΠΠόόσσοουυςς  μμιικκρρόόττεερροουυςς  ααδδεελλφφοούύςς  έέχχεεττεε;;      ____  

ΠΠόόσσεεςς  μμιικκρρόόττεερρεεςς  ααδδεελλφφέέςς  έέχχεεττεε;;      ____  

 

A. 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Οι 36 προτάσεις που ακολουθούν αφορούν το πως αισθάνεσαι μέσα σε ερωτικές 

σχέσεις/δεσμούς, συμπεριλαμβανομένου και του γάμου. Μας ενδιαφέρει το πώς βιώνεις 

γενικά τις σχέσεις αυτές και όχι μόνο τι συμβαίνει σε μια τωρινή σχέση. Σημείωσε δίπλα 

από την κάθε πρόταση το κατά πόσο συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτήν με βάση την 

ακόλουθη κλίμακα: 

 
∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

∆ιαφωνώ Κάπως 
διαφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ 

Ούτε 
διαφωνώ 

Κάπως 
συµφωνώ 

Συµφωνώ Συµφωνώ 
απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 7 
__1 Προτιμώ να μη δείχνω στο/στη σύντροφό μου τι αισθάνομαι κατά βάθος. 

__2 Φοβάµαι ότι θα χάσω την αγάπη του/της συντρόφου µου. 
__3 Αισθάνομαι άνετα να μοιράζομαι προσωπικές σκέψεις και συναισθήματα με το/τη 

σύντροφό μου. 

__4 Ανησυχώ συχνά με την ιδέα ότι ο/η σύντροφός μου δε θα θέλει να μείνει μαζί μου. 

__5 Το βρίσκω δύσκολο ν’ αφήσω τον εαυτό µου να στηριχθεί σε ερωτικούς συντρόφους. 

__6 Ανησυχώ συχνά με την ιδέα ότι ο/η σύντροφός μου δε με αγαπάει πραγματικά. 

__7 Αισθάνομαι πολύ άνετα να είμαι συναισθηματικά κοντά με ερωτικούς συντρόφους. 

__8 Ανησυχώ ότι οι ερωτικοί μου σύντροφοι δε θα νοιάζονται για μένα όσο εγώ γι’ 

αυτούς. 

__9 Δεν αισθάνομαι άνετα να ‘ανοίγομαι’ σε ερωτικούς συντρόφους. 
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__10 Συχνά εύχομαι τα αισθήματα του/της συντρόφου μου για μένα να ήταν τόσο δυνατά 

όσο τα δικά μου γι’ αυτόν/αυτήν. 

__11 Προτιμώ να μην είμαι συναισθηματικά πολύ κοντά σε ερωτικούς συντρόφους. 

__12 Ανησυχώ πολύ για τις σχέσεις μου. 

__13 Αισθάνομαι άβολα όταν ο/η ερωτικός μου σύντροφος θέλει να είναι συναισθηματικά 

πολύ κοντά μου. 

__14 Όταν ο σύντροφός μου είναι μακριά μου, ανησυχώ ότι μπορεί ν’ ενδιαφερθεί για 

κάποιον/α άλλο/η. 

__15 Το βρίσκω σχετικά εύκολο να έρθω συναισθηματικά κοντά με το/τη σύντροφό μου. 

__16 Όταν δείχνω τα αισθήματά μου στους ερωτικούς συντρόφους, φοβάμαι ότι εκείνοι 

δεν θα αισθάνονται το ίδιο για μένα. 

__17 Δε μου είναι δύσκολο να πλησιάσω συναισθηματικά με το/τη σύντροφό μου. 

__18 Σπάνια ανησυχώ για το ότι ο/η σύντροφός μου μπορεί να με αφήσει. 

__19 Συνήθως συζητάω τα προβλήματα και τις ανησυχίες μου με το/τη σύντροφό μου. 

__20 Ο/Η ερωτικός μου σύντροφος με κάνει ν’ αμφισβητώ τον εαυτό μου. 

__21 Με βοηθάει να στραφώ στο/στη σύντροφό μου σε ώρες ανάγκης.  

__22 Σπάνια ανησυχώ με την ιδέα ότι μπορεί να με εγκαταλείψουν. 

__23 Λέω στο/στη σύντροφό μου σχεδόν τα πάντα. 

__24 Διαπιστώνω ότι οι σύντροφοί μου δεν θέλουν να έρθουν συναισθηματικά τόσο κοντά 

μου όσο θα ήθελα. 

__25 Συζητάω τα πράγματα που με απασχολούν με το/τη σύντροφό μου. 

__26 Μερικές φορές οι ερωτικοί μου σύντροφοι αλλάζουν τα αισθήματά τους για μένα 

χωρίς φανερό λόγο. 

__27 Αισθάνομαι νευρικότητα όταν ένας σύντροφος έρθει συναισθηματικά πολύ κοντά 

μου. 
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__28 Η επιθυμία μου να είμαι συναισθηματικά πολύ κοντά με τους άλλους μερικές φορές  

τους φοβίζει και τους απομακρύνει. 

__29 Αισθάνομαι άνετα να στηριχθώ στον/στην ερωτικό μου σύντροφο. 

__30 Φοβάμαι ότι μόλις ένας ερωτικός σύντροφος με γνωρίσει καλά, δε θα του αρέσει το 

ποιος/α πραγματικά είμαι. 

__31 Το βρίσκω εύκολο να στηριχθώ σε ερωτικούς συντρόφους. 

__32 Θυμώνω που δεν παίρνω τη στοργή και τη στήριξη που χρειάζομαι από το/τη 

σύντροφό μου. 

__33 Μου είναι εύκολο να είμαι τρυφερός με τον/την ερωτικό μου σύντροφο. 

__34 Ανησυχώ ότι υστερώ σε σύγκριση με άλλους ανθρώπους. 

__35 Ο/Η σύντροφός που πραγματικά καταλαβαίνει εμένα και τις ανάγκες μου. 

__36 Μου φαίνεται ότι ο/η σύντροφός μου με προσέχει μόνο όταν είμαι θυμωμένος. 

 

Β. 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Διάβασε την κάθε πρόταση και απαντήσε στις ερωτήσεις για το πως αισθάνεσαι 

για τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Συμφωνώ Διαφωνώ Διαφωνώ  

απόλυτα 

1 2 3 4 

__1 Πιστεύω ότι είμαι άνθρωπος με αξία, τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους.  

__2 Πιστεύω ότι έχω αρκετά θετικά στοιχεία. 

__3 Σε γενικές γραμμές τείνω να αισθάνομαι αποτυχημένος. 

__4 Μπορώ να κάνω τα πράγματα το ίδιο καλά όσο οι περισσότεροι άλλοι. 

__5 Αισθάνομαι ότι δεν υπάρχουν πολλά πράγματα στην ζωή μου για τα οποία μπορώ να 

είμαι περήφανος. 
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C. 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Βάλε σε κύκλο τον αριθμό που δείχνει πώς αισθάνεσαι αυτή, τη συγκεκριμένη, 

στιγμή. 

 

Συναίσθημα  Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ 

Ενδιαφέρον 1 2 3 4 5 

Προσεκτικός/ή  1 2 3 4 5 

Σε ετοιμότητα 1 2 3 4 5 

Ενθουσιασμένος/η  1 2 3 4 5 

Συνεπαρμένος  1 2 3 4 5 

Με έμπνευση 1 2 3 4 5 

Περήφανος 1 2 3 4 5 

Αποφασισμένος/η 1 2 3 4 5 

Δυνατός/ή 1 2 3 4 5 

Γεμάτος ενέργεια 1 2 3 4 5 

Δυστυχισμένος/η 1 2 3 4 5 

Απογοητευμένος/η 1 2 3 4 5 

Επιθετικός/η 1 2 3 4 5 

Εκνευρισμένος/η 1 2 3 4 5 

Φοβισμένος/η 1 2 3 4 5 

Ταραγμένος/η 1 2 3 4 5 

__6 Έχω μια θετική στάση απέναντι στον εαυτό μου. 

__7 Σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος με τον εαυτό μου. 

__8 Θα ήθελα να είχα περισσότερο αυτοσεβασμό. 

__9 Κάποιες στιγμές αισθάνομαι τελείως άχρηστος. 

__10 Μερικές φορές αισθάνομαι ότι δεν έχω τίποτα καλό επάνω μου. 
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Ντροπιασμένος/η 1 2 3 4 5 

Ένοχος/η 1 2 3 4 5 

Αγχωμένος/η 1 2 3 4 5 

Ταραγμένος/η 1 2 3 4 5 

 

D. 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Θα θέλαμε να σας κάνουμε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τη συναισθηματική 

σας ζωή, πώς ελέγχετε (δηλ. πώς ρυθμίζετε και διαχειρίζεστε) τα συναισθήματά σας. 

Ενδιαφερόμαστε για δύο πλευρές της συναισθηματικής σας ζωής. Η μία είναι η 

συναισθηματική σας εμπειρία, ή πώς νιώθετε μέσα σας. Η άλλη είναι η συναισθηματική 

σας έκφραση, ή πώς δείχνετε τα συναισθήματά σας στον τρόπο που μιλάτε, χειρονομείτε ή 

συμπεριφέρεστε. Αν και μερικές από τις ερωτήσεις που ακολουθούν μπορεί να φαίνονται 

παρόμοιες μεταξύ τους, διαφέρουν με σημαντικό τρόπο. Παρακαλούμε απαντήστε σε κάθε 

πρόταση χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα: 

 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

∆ιαφωνώ Κάπως 
διαφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ 

Ούτε 
διαφωνώ 

Κάπως 
συµφωνώ 

Συµφωνώ Συµφωνώ απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 7 
__1 Όταν θέλω να νιώσω περισσότερο θετικό συναίσθημα (όπως χαρά ή διασκέδαση), 

αλλάζω τον τρόπο που σκέφτομαι. 

__2 Κρατάω τα συναισθήματά μου για τον εαυτό μου 

__3 Όταν θέλω να νιώσω λιγότερο αρνητικό συναίσθημα (όπως λύπη ή θυμό), αλλάζω τον 

τρόπο που σκέφτομαι. 

__4 Όταν νιώθω θετικά συναισθήματα, προσέχω να μην τα εκφράζω 

__5 Όταν βρίσκομαι αντιμέτωπος/η με μια στρεσογόνο κατάσταση, κάνω τον εαυτό μου να 

σκέφτεται γι’ αυτήν μ’ ένα τρόπο που με βοηθάει να παραμένω ήρεμος/η. 

__6 Ελέγχω τα συναισθήματά μου με το να μην τα εκφράζω. 

__7 Όταν θέλω να νιώσω πιο θετικό συναίσθημα, αλλάζω τον τρόπο που σκέφτομαι για 

την κατάσταση. 
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__8  Ελέγχω τα συναισθήµατά µου αλλάζοντας τον τρόπο που σκέφτοµαι για την κατάσταση 

στην οποία βρίσκοµαι. 

__9 Όταν νιώθω αρνητικά συναισθήματα, σιγουρεύω το να μην τα εκφράζω. 

__10 Όταν θέλω να νιώσω λιγότερο αρνητικό συναίσθημα, αλλάζω τον τρόπο που 

σκέφτομαι για την κατάσταση. 

 

E. 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Ακολουθεί κατάλογος με ερωτήσεις που εκφράζουν τα συναισθήματά μας και τη 

συμπεριφορά μας κάτω από ορισμένες συνθήκες. Σημείωσε για το πόσο συμφωνείς ή διαφωνείς 

ότι ισχύει η κάθε πρόταση για εσένα.  

  

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

∆ιαφωνώ Κάπως 
διαφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

Κάπως 
συµφωνώ 

Συµφωνώ Συµφωνώ 
απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 7 
__ 1 Μου αρέσει να ξεχωρίζω και να είμαι διαφορετικός από τους άλλους. 

__ 2 Μπορώ να μιλήσω ανοιχτά με κάποιον που συναντώ για πρώτη φορά, ακόμη και αν 

αυτός/η είναι μεγαλύτερος/η σε ηλικία. 

     3 Ακόμα και εάν διαφωνώ έντονα με τα μέλη της ομάδας μου (οικογένεια, σχολική τάξη, 

ομάδα συνεργατών, παρέα κ.α.) αποφεύγω να τσακωθώ μαζί τους. 

     4 Σέβομαι άτομα με μεγαλύτερο κύρος από εμένα (αφεντικό στην δουλειά, αστυνομία-

υπηρεσίες) με τα οποία έρχομαι σε επαφή. 

__ 5 Κάνω του κεφαλιού μου ανεξάρτητα από το τι σκέφτονται οι άλλοι. 

__ 6 Εκτιμώ τους μετριόφρονες ανθρώπους. 

__ 7 Είναι σημαντικό για μένα να ενεργώ σαν ανεξάρτητο άτομο. 

__ 8 Μπορώ να θυσιάσω το προσωπικό μου συμφέρον για το καλό της ομάδας στην οποία 

ανήκω. 

__ 9  Προτιμώ να πω ‘όχι’ κατευθείαν (όταν δεν μου αρέσει κάτι), παρά μισόλογα και να μην 
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με καταλάβουν.  

__ 10  Είναι σημαντικό για μένα να έχω ζωηρή φαντασία.  

__ 11 Όσον αφορά στις σπουδές μου και τα επαγγελματικά μου σχέδια, οφείλω να λαμβάνω 

υπόψη τη συμβουλή των γονέων μου. 

__ 12 Νοιώθω ότι η μοίρα μου είναι συνυφασμένη με αυτή των ανθρώπων γύρω μου.  

__ 13 Όταν γνωρίζω για πρώτη φορά κάποιον άνθρωπο προτιμώ να είμαι ευθύς και ειλικρινής. 

__ 14 Νιώθω καλά όταν συνεργάζομαι με άλλους. 

__ 15 Νιώθω άνετα (όχι αμήχανα) όταν με επαινούν ή με  επιβραβεύουν. 

__ 16 Θα αισθανθώ συνυπεύθυνος αν κάποιο από τα αδέλφια μου αποτύχει σε κάτι. 

__ 17 Συχνά αισθάνομαι ότι οι σχέσεις μου με τους άλλους είναι σημαντικότερες από τις 

προσωπικές μου επιτυχίες. 

__ 18 Δεν δυσκολεύομαι να παίρνω το λόγο μέσα στην τάξη ή σε μία συνεδρίαση. 

__ 19 Θα έδινα την θέση μου στο λεωφορείο στον καθηγητή μου ή το αφεντικό μου. 

__ 20 Συμπεριφέρομαι πάντα με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα με ποιόν είμαι μαζί. 

     21 Η ευτυχία μου εξαρτάται από την ευτυχία των ανθρώπων που με περιβάλλουν. 

     22 Η υγεία μου είναι το σημαντικότερο πράγμα για μένα. 

__ 23 Θα παραμείνω στην  ομάδα μου εάν με χρειάζεται ακόμα και εάν είμαι δυσαρεστημένος 

μαζί της. 

__ 24 Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο για μένα ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις που θα έχει 

στους άλλους. 

__ 25 Το να είμαι ικανός να φροντίζω τον εαυτό μου είναι πρωταρχικής σημασίας για μένα. 

__ 26 Είναι σημαντικό για μένα να σέβομαι τις αποφάσεις της ομάδας μου. 

__ 27  Η ταυτότητά μου ως πρόσωπο, η ανεξαρτησία μου από τους άλλους, είναι  πολύ 

σημαντικό πράγμα για ‘μένα. 
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__ 28  Είναι σημαντικό για μένα να διατηρούνται οι ισορροπίες μέσα στην ομάδα μου. 

__ 29 Συμπεριφέρομαι στο σπίτι και στο σχολείο με τον ίδιο τρόπο. 

__ 30 Συνήθως κάνω αυτό που θέλουν οι άλλοι να κάνω, ακόμα και εάν θα ήθελα να κάνω 

κάτι διαφορετικό.  

 

F. 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Οι παρακάτω προτάσεις περιγράφουν στάσεις και συμπεριφορές. Διαβάστε την κάθε 

πρόταση και σημειώστε στο κενό αριστερά τον αριθμό που εκφράζει περισσότερο (από το 7 ως το 1). 

 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

∆ιαφωνώ Κάπως 
διαφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

Κάπως 
συµφωνώ 

Συµφωνώ Συµφωνώ 
απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 7 
       

__ 1 Το χειρότερο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να σπιλώσει την υπόληψη της  

οικογένειας του. 

__2 Είναι καλό κανείς να θέλει να κάνει τους γονείς του περήφανους (μέσα από τις σπουδές 

του, τη ζωή του κτλ.). 

__3 Οι καλές σχέσεις βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό.  

__ 4 Όταν δέχεται κανείς ένα δώρο θα πρέπει να ανταποδώσει με δώρο ίσης αξίας ή 

μεγαλύτερο.  

__ 5 Είναι απαραίτητο να είναι κανείς συγκρατημένος. 

__ 6 Η γυναίκα πρέπει να κάνει τις δουλειές του σπιτιού. 

__ 7 Πολύ σπάνια αμφιβάλλω για το πώς πρέπει να συμπεριφερθώ. 

__ 8 Η πατρική αγάπη δεν είναι ανάγκη να εκφράζεται ανοιχτά, πρέπει να γίνεται κατανοητή 

από το παιδί. 

__ 9 Τα παιδιά δεν θα πρέπει να βάζουν τους γονείς τους στο γηροκομείο. 
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__ 10 Προτιμώ να μην αναλαμβάνω ευθύνες εκτός αν πρέπει. 

__ 11 Μερικές φορές, η κυβέρνηση θα πρέπει να δίνει τις προϋποθέσεις στα άτομα για να τα 

καταφέρουν να αναπτυχθούν οικονομικά. 

__ 12 Ανύπαντρες γυναίκες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποκτούν και να ανατρέφουν 

παιδιά μόνες τους.  

 

G. 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Οι παρακάτω ερωτήσεις σχετίζονται με το πώς αισθάνεσαι για τον εαυτό σου τώρα, 

αυτή τη στιγμή. Σημείωσε δίπλα από την κάθε πρόταση το κατά πόσο συμφωνείς ή διαφωνείς με 

αυτήν, με βάση την ακόλουθη κλίμακα:  

 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

∆ιαφωνώ Κάπως 
διαφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

Κάπως 
συµφωνώ 

Συµφωνώ Συµφωνώ 
απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 7 
__1 Αισθάνομαι ήρεμα γνωρίζοντας ότι οι στενοί μου φίλοι βρίσκονται εδώ αν τους 

χρειαστώ 

__2 Χρειάζομαι πραγματικά την συναισθηματική στήριξη κάποιου 

__3 Αισθάνομαι ότι έχω κάποιον στον οποίο μπορώ να στηριχθώ 

__4 Αν κάτι δεν πάει καλά αισθάνομαι ότι έχω κάποιον στον οποίο μπορώ να στηριχθώ 

__5  Αισθάνομαι ότι με αγαπούν 

__6 Διατηρώ ανάμεικτα συναισθήματα για το να έρθω κοντά με τους άλλους 

__7 Αισθάνομαι ασφαλής και συναισθηματικά κοντά με άλλα άτομα 

__8 Εύχομαι να υπήρχε κάποιος να μου πει ότι με αγαπά πραγματικά και με νοιάζεται 

__9 Εύχομαι κάποιος στενός μου φίλος να μπορούσε να με δει τώρα 

__10 Αισθάνομαι ότι οι άλλοι με αγαπούν αλλά πραγματικά δεν με απασχολεί αυτό 

__11 Θα αισθανόμουν άβολα ένας φίλος ή ένα σύντροφος να ερχόταν πολύ κοντά μου 

συναισθηματικά 



79 

 

__12 Θέλω να μοιραστώ τα συναισθήματά μου με κάποιον 

__13 Αισθάνομαι μια μεγάλη ανάγκη για απόλυτη αγάπη τώρα 

__14 Αισθάνομαι μόνος και όμως δεν θέλω να έρθω κοντά με τους άλλους 

__15 Πραγματικά αισθάνομαι την ανάγκη να αισθανθώ ότι με αγαπούν τώρα 

__16 Φοβάμαι ότι κάποιος θα θελήσει να έρθει κοντά μου 

__17 Αισθάνομαι ότι μπορώ να εμπιστευτώ του ανθρώπους που είναι κοντά μου 

__18 Αισθάνομαι ότι οι άλλοι νοιάζονται για εμένα 

__19 Αν κάποιος προσπαθούσε να έρθει συναισθηματικά κοντά μου τώρα, θα κρατούσα μια 

απόσταση 

__20 Η ιδέα ότι έρχομαι συναισθηματικά κοντά με κάποιον μου δημιουργεί άγχος 

 

H. 

Στην παρακάτω κλίμακα, κύκλωσε το σημείο που περιγράφει καλύτερα το βαθμό ευτυχίας, 

συνολικά, στη σχέση σου ή το γάμο σου (αν δεν έχεις σχέση μη το συμπληρώνεις). Το μεσαίο 

σημείο ‘ευτυχισμένος’ αναφέρεται στο βαθμό ευτυχίας που βιώνουν οι περισσότεροι άνθρωποι 

από μια σχέση ή ένα γάμο. Η κλίμακα αυξάνεται σταδιακά στα δεξιά γι’ αυτούς που βιώνουν 

έντονη χαρά στη σχέση ή στο γάμο τους και μειώνεται στα αριστερά γι αυτούς που βιώνουν 

έντονη δυσαρέσκεια ή δυστυχία. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     

Εξαιρετικά 

∆υστυχισµέν

ος/η 

   Ευτυχισµέ

νος/η 

    Τελείως 

Ευτυχισµέ

νος/η 
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I. 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ: Οι παρακάτω προτάσεις σχετίζονται µε το πώς βλέπεις τον εαυτό σου. 
Σηµείωσε δίπλα από την κάθε πρόταση το κατά πόσο συµφωνείς ή διαφωνείς µε 
αυτήν µε βάση την ακόλουθη κλίµακα: 

 
Βλέπω τον εαυτό μου ως 

κάποιος που… 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

μέτρια 

Ούτε 

συμφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφων

ώ μέτρια 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

… είναι επιφυλακτικός      

… σε γενικές γραμμές 

εμπιστεύεται 

     

…κάνει επιμελή δουλειά      

…είναι χαλαρός, χειρίζεται 

καλά το στρες 

     

… έχει ενεργή φαντασία       

… είναι εξωστρεφής      

… τείνει να βρίσκει λάθη 

στους άλλους 

     

… τείνει να είναι τεμπέλης      

… εκνευρίζεται εύκολα      

… έχει καλλιτεχνικά 

ενδιαφέροντα 

     

 

J. 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Οι παρακάτω ερωτήσεις σχετίζονται με το πώς αισθάνεσαι σχετικά με 

διαφορετικούς τομείς της ζωής σου. Για την κάθε ερώτηση απάντησε πόσο συχνά 

αισθάνεσαι έτσι. 

 

Ερωτήσεις  Σπάνια Μερικές 

φορές 

Συχνά 

Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι σου λείπουν οι φιλικές    
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συναναστροφές; 1 2 3 

 

Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι στο περιθώριο; 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι είσαι απομονωμένος από 

τους άλλους; 

 

1 

 

2 

 

3 

 
 

Ερωτηµατολόγιο 2 

 
A. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ: Βάλε σε κύκλο τον αριθµό που δείχνει πώς αισθάνεσαι αυτή, τη 
συγκεκριµένη, στιγµή. 

Συναίσθηµα  Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ 

Ζωντανός/ή 1 2 3 4 5 

Ενεργητικός/ή 1 2 3 4 5 

Ενεργός/ή 1 2 3 4 5 

∆ραστήριος/α 1 2 3 4 5 

∆υναµικός/ή 1 2 3 4 5 

Ενθουσιασµένος/η 1 2 3 4 5 

 

B. 

 Ο∆ΗΓΙΕΣ: Σηµείωσε για το πόσο συµφωνείς ότι ισχύει η κάθε πρόταση για εσένα.   

 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

∆ιαφωνώ Κάπως 
διαφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

Κάπως 
συµφωνώ 

Συµφωνώ Συµφωνώ 
απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 7 
__ 1 Μου αρέσει να ξεχωρίζω και να είμαι διαφορετικός από τους άλλους. 

__ 2 Είναι σημαντικό για μένα να ενεργώ σαν ανεξάρτητο άτομο. 
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C. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ: Παρακαλούµε απαντήστε σε κάθε πρόταση χρησιµοποιώντας την παρακάτω 
κλίµακα:  

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

∆ιαφωνώ Κάπως 
διαφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ 
Ούτε 
διαφωνώ 

Κάπως 
συµφωνώ 

Συµφωνώ Συµφωνώ 
απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 7 

__1 Είµαι ευχαριστηµένος/η από τον τρόπο που ικανοποιούνται οι ανάγκες µου 
στις σχέσεις µου µε καλούς φίλους και ερωτικούς συντρόφους. 

__2 Είµαι απογοητευµένος/η από τις σχέσεις µου. 

__3 O/H φίλος/η µου ή ο/η σύντροφος µου δεν µου δείχνει το ενδιαφέρον που θα 
ήθελα. 

__4 Ο/η σύντροφός µου ή φίλος/η µου είναι τις περισσότερες φορές δίπλα µου όταν 
τον/την χρειάζοµαι. 

__5 Τις περισσότερες φορές κάνω του άλλους να χάνουν το ενδιαφέρον τους για 
µένα. 

__6 Το πώς θα ξεκινήσει ή/και θα καταλήξει µια σχέση µου εξαρτάται 
αποκλειστικά από µένα. 

__7 ∆εν µε προτιµούν συχνά ως φίλο/η ή σύντροφο. 

__8 Πιστεύω ότι είµαι ευχάριστη παρέα ή συντροφιά για τους άλλους. 

__9 Τις περισσότερες φορές ο/η φίλος ή σύντροφός µου δεν καταλαβαίνει τι 
αισθάνοµαι. 

 
D. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ: Οι παρακάτω ερωτήσεις σχετίζονται µε το πώς αισθάνεσαι για τον εαυτό σου 
τώρα, αυτή τη στιγµή. Σηµείωσε δίπλα από την κάθε πρόταση το κατά πόσο συµφωνείς ή 
διαφωνείς µε αυτήν, µε βάση την ακόλουθη κλίµακα:  

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

∆ιαφωνώ Κάπως 
διαφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ 
ούτε 
διαφωνώ 

Κάπως 
συµφωνώ 

Συµφωνώ Συµφωνώ απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 7 

__1 Αισθάνοµαι ήρεµα γνωρίζοντας ότι οι στενοί µου φίλοι βρίσκονται εδώ αν τους χρειαστώ 

__2 Χρειάζοµαι πραγµατικά την συναισθηµατική στήριξη κάποιου 
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__3 Αισθάνοµαι ότι έχω κάποιον στον οποίο µπορώ να στηριχθώ 

__4 Αν κάτι δεν πάει καλά αισθάνοµαι ότι έχω κάποιον στον οποίο µπορώ να στηριχθώ 

__5 Αισθάνοµαι ότι µε αγαπούν 

__6 ∆ιατηρώ ανάµεικτα συναισθήµατα για το να έρθω κοντά µε τους άλλους 

__7 Αισθάνοµαι ασφαλής και συναισθηµατικά κοντά µε άλλα άτοµα 

__8 Εύχοµαι να υπήρχε κάποιος να µου πει ότι µε αγαπά πραγµατικά και µε νοιάζεται 

__9 Εύχοµαι κάποιος στενός µου φίλος να µπορούσε να µε δει τώρα 

__10 Αισθάνοµαι ότι οι άλλοι µε αγαπούν αλλά πραγµατικά δεν µε απασχολεί αυτό 

__11 Θα αισθανόµουν άβολα ένας φίλος ή ένα σύντροφος να ερχόταν πολύ κοντά µου 
συναισθηµατικά 

__12 Θέλω να µοιραστώ τα συναισθήµατά µου µε κάποιον 

__13 Αισθάνοµαι µια µεγάλη ανάγκη για απόλυτη αγάπη τώρα 

__14 Αισθάνοµαι µόνος και όµως δεν θέλω να έρθω κοντά µε τους άλλους 

__15 Πραγµατικά αισθάνοµαι την ανάγκη να αισθανθώ ότι µε αγαπούν τώρα 

__16 Φοβάµαι ότι κάποιος θα θελήσει να έρθει κοντά µου 

__17 Αισθάνοµαι ότι µπορώ να εµπιστευτώ του ανθρώπους που είναι κοντά µου 

__18 Αισθάνοµαι ότι οι άλλοι νοιάζονται για εµένα 

__19 Αν κάποιος προσπαθούσε να έρθει συναισθηµατικά κοντά µου τώρα, θα κρατούσα µια 
απόσταση 

__20 Η ιδέα ότι έρχοµαι συναισθηµατικά κοντά µε κάποιον µου δηµιουργεί άγχος 

 

E.  

Ο∆ΗΓΙΕΣ: ∆ιάβασε την κάθε πρόταση και βάλε σε κύκλο την απάντηση που 
περιγράφει καλύτερα το πως αισθάνεσαι για τον εαυτό σου αυτή τη στιγµή. 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

Συµφωνώ ∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ  
απόλυτα 

1 2 3 4 

__1 Πιστεύω ότι είµαι άνθρωπος µε αξία, τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο µε τους άλλους.  

__2 Πιστεύω ότι έχω αρκετά θετικά στοιχεία. 

__3 Σε γενικές γραµµές τείνω να αισθάνοµαι αποτυχηµένος. 



84 

 

__4 Μπορώ να κάνω τα πράγµατα το ίδιο καλά όσο οι περισσότεροι άλλοι. 

__5 Αισθάνοµαι ότι δεν υπάρχουν πολλά πράγµατα στην ζωή µου για τα οποία µπορώ να 
είµαι περήφανος. 

__6 Έχω µια θετική στάση απέναντι στον εαυτό µου. 

__7 Σε γενικές γραµµές είµαι ικανοποιηµένος µε τον εαυτό µου. 

__8 Θα ήθελα να είχα περισσότερο αυτοσεβασµό. 

__9 Κάποιες στιγµές αισθάνοµαι τελείως άχρηστος. 

__10 Μερικές φορές αισθάνοµαι ότι δεν έχω τίποτα καλό επάνω µου. 

 

F. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ:  Στην παρακάτω κλίµακα, κύκλωσε το σηµείο που περιγράφει καλύτερα το 
βαθµό ευτυχίας, συνολικά, στη σχέση ή το γάµο σου.  

1 2   3   4 5  6 7   8 9              10 

 

Εξαιρετικά 

∆υστυχισµέν

ος/η 

    

Ευτυχισµένος/

η 

     

 Τελείως 

Ευτυχισµένος/η 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



85 

 

Σας παρακαλούμε αφού διαβάσετε το κείμενο που ακολουθεί, να αξιολογήσετε σε ποιο 

βαθμό οι παρακάτω προτάσεις αντανακλούν τον χαρακτήρα του Νίκου κυκλώνοντας έναν 

αριθμό από το 0 έως το 7 για να δείξετε πόσο τον χαρακτηρίζει η κάθε μία πρόταση.  

Ο Νίκος είναι ένα μοναδικό άτομο. Ασχολείται με το Tae Kwo Do με επιμονή για πολύ 

καιρό. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικούς αγώνες όπου έχει κερδίσει αρκετά μετάλλια. 

Αυτό οφείλεται στο ότι προπονείται σκληρά και πιστεύει στις δυνατότητές του. Είναι 

δυναμικός χαρακτήρας και αγωνίζεται με αποφασιστικότητα για να πετύχει τους στόχους 

του. Του αρέσει να είναι ανεξάρτητος και προτιμά να αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο του 

στις προπονήσεις παρά στη διασκέδαση. Είναι ανταγωνιστικός και στον τελευταίο του 

αγώνα απέκλεισε πολύ ισχυρούς αντιπάλους για να φτάσει στον τελικό. Τη στιγμή της 

απονομής ένιωσε να δικαιώνονται οι κόποι του και η προσπάθεια τόσων χρόνων. Γενικά 

ο Νίκος πιστεύει ότι αν κανείς πραγματικά το θέλει μπορεί να επιτύχει τα πάντα στη ζωή 

του. 

                                                                        καθόλου                                                            πάρα πολύ 

 

Ο Νίκος είναι αισιόδοξος.                        1 . . . . . 2 . . . . . 3 . . . . . 4 . . . . . 5 . . . . . 6 . . . . . 7  

 

Ο Νίκος είναι ενθουσιασμένος.              1 . . . . . 2 . . . . . 3 . . . . . 4 . . . . . 5 . . . . . 6 . . . . . 7  

 

Ο Νίκος είναι χαρούμενος.                      1 . . . . . 2 . . . . . 3 . . . . . 4 . . . . . 5 . . . . . 6 . . . . . 7  

 

Ο Νίκος είναι γεμάτος ενέργεια.           1 . . . . . 2 . . . . . 3 . . . . . 4 . . . . . 5 . . . . . 6 . . . . . 7  

 

Ο Νίκος είναι πειθαρχημένος.               1 . . . . . 2 . . . . . 3 . . . . . 4 . . . . . 5 . . . . . 6 . . . . . 7  

 

Ο Νίκος είναι δυναμικός χαρακτήρας.  1 . . . . . 2 . . . . . 3 . . . . . 4 . . . . . 5 . . . . . 6 . . . . . 7  

 

Ο Νίκος είναι ανεξάρτητος.                  1 . . . . . 2 . . . . . 3 . . . . . 4 . . . . . 5 . . . . . 6 . . . . . 7  

 

Ο Νίκος είναι αποφασιστικός.              1 . . . . . 2 . . . . . 3 . . . . . 4 . . . . . 5 . . . . . 6 . . . . . 7  

Prime 1 



86 

 

Ο Νίκος είναι ανταγωνιστικός.             1 . . . . . 2 . . . . . 3 . . . . . 4 . . . . . 5 . . . . . 6 . . . . . 7  

 

Prime 2 

Σας παρακαλούμε αφού διαβάσετε το κείμενο που ακολουθεί, να αξιολογήσετε σε ποιο 

βαθμό οι παρακάτω προτάσεις αντανακλούν τον χαρακτήρα του Νίκου κυκλώνοντας έναν 

αριθμό από το 0 έως το 7 για να δείξετε πόσο τον χαρακτηρίζει.  

Ο Νίκος συμμετέχει σε μία τοπική ποδοσφαιρική ομάδα. Προπονείται καθημερινά μαζί 

με τους συμπαίκτες του για πολλές ώρες. Μετά από τόσο καιρό μαζί τους, η μεταξύ τους 

σχέση χαρακτηρίζεται από αλληλοσεβασμό και κατανόηση. Χάρη στο πνεύμα 

συνεργασίας, τη συνοχή και την αλληλοϋποστήριξη των παικτών, η ομάδα κατάφερε σε 

τρία χρόνια να φτάσει στην πρώτη κατηγορία. Ο Νίκος πιστεύει στην ομάδα του, γιατί 

έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των συμπαικτών του και στην καλή συνεργασία 

μεταξύ τους. Το γεγονός ότι η ομάδα κατάφερε να φτάσει στον τελικό του κυπέλλου τον 

γεμίζει χαρά και περηφάνια που όλοι μαζί προσπάθησαν για την επιτυχία της ομάδας 

τους.  

 

                                                                                              καθόλου                                       πάρα πολύ 

 

Ο Νίκος δείχνει εμπιστοσύνη στους άλλους.        1 . . . . . 2 . . . . . 3 . . . . . 4 . . . . . 5 . . . . . 6 . . . . . 7  

  

Ο Νίκος δείχνει σεβασμό στους άλλους.                1 . . . . . 2 . . . . . 3 . . . . . 4 . . . . . 5 . . . . . 6 . . . . . 7  

  

Ο Νίκος δείχνει κατανόηση στους άλλους.           1 . . . . . 2 . . . . . 3 . . . . . 4 . . . . . 5 . . . . . 6 . . . . . 7  

 

Ο Νίκος είναι αφοσιωμένος στους άλλους.           1 . . . . . 2 . . . . . 3 . . . . . 4 . . . . . 5 . . . . . 6 . . . . . 7  

 

Ο Νίκος δείχνει ευγνωμοσύνη στους άλλους.       1 . . . . . 2 . . . . . 3 . . . . . 4 . . . . . 5 . . . . . 6 . . . . . 7  

 

Ο Νίκος είναι περήφανος για τους άλλους.           1 . . . . . 2 . . . . . 3 . . . . . 4 . . . . . 5 . . . . . 6 . . . . . 7  
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Ο Νίκος  συνεργάζεται με τους άλλους.                1 . . . . . 2 . . . . . 3 . . . . . 4 . . . . . 5 . . . . . 6 . . . . . 7  

 

Ο Νίκος αισθάνεται χαρά με τους άλλους  1 . . . . . 2 . . . . . 3 . . . . . 4 . . . . . 5 . . . . . 6 . . . . . 7  

 

Ο Νίκος στηρίζει τους άλλους.                  1 . . . . . 2 . . . . . 3 . . . . . 4 . . . . . 5 . . . . . 6 . . . . . 7  

 

Ο Νίκος είναι φιλότιμος.                                           1 . . . . . 2 . . . . . 3 . . . . . 4 . . . . . 5 . . . . . 6 . . . . . 7  

 

Ο Νίκος είναι συμπόνια προς τους άλλους.          1 . . . . . 2 . . . . . 3 . . . . . 4 . . . . . 5 . . . . . 6 . . . . . 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


