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ΔΗΑΓΧΓΖ 

  Η κειέηε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαηέρεη κηα εμέρνπζα ζέζε ζηελ επηζηήκε ηεο Χπρνινγίαο, 

εθφζνλ ηα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ κηα ζεηξά απφ δηάθνξεο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο. Η ζχλζεζε, νη δηαζηάζεηο θαη ε ζεκαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηηο αλζξψπηλεο 

ζρέζεηο απνηεινχλ θχξηα ζεκεία κειέηεο ησλ εξεπλεηψλ ηνπ ρψξνπ. Γίλνληαο έλαλ νξηζκφ 

γηα ηα ζπλαηζζήκαηα, ν Levenson (1994) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη: «Δίλαη ζχληνκα 

ςπρν-θπζηνινγηθά θαηλφκελα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο 

πξνζαξκνγήο ζηηο κεηαβαιιφκελεο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο» (ζει. 123). Οη ιεηηνπξγίεο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη πνιπζήκαληεο, ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, φζν θαη γηα ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ. Η παξνπζία ηνπο είλαη ηδηαηηέξα εκθαλήο θαηά ηηο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ, θαηά ηελ νπνία εγείξεηαη θαη εθδειψλεηαη έλα εχξνο ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ 

θαη αληηδξάζεσλ. Μηα απφ ηεο θπξηφηεξεο κνξθέο επηθνηλσλίαο είλαη ε θαηά πξφζσπν επαθή, 

φπνπ ηα άηνκα αιιειεπηδξνχλ άκεζα θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Τα ηειεπηαία ρξφληα ε 

ηερλνινγηθή εμέιημε ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο, νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ θαηά πξφζσπν επαθή. Απηφ έρεη 

σο επαθφινπζν, ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ λα επηθεληξσζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

επηθνηλσλίαο θαη ζηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ζηε δηακφξθσζε ησλ δηαδηθηπαθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ, θέξλνληαο ζην πξνζθήλην λέα δεηήκαηα πξνο δηεξεχλεζε.  

  Σην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη αλαθνξά γηα ην ξφιν θαη ηε ζεκαζία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηηο θνηλσληθέο δηαδξάζεηο, θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ 

επηηεινχλ νξηζκέλα βαζηθά θαη απηεπίγλσηα ζπλαηζζήκαηα. Αθφκε, επηζεκαίλεηαη ε 

παξνπζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ θαηά πξφζσπν επηθνηλσλία, παξαζέηνληαο έλα ζχλνιν 

κειεηψλ πνπ δηεξεπλνχλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηνπ πξφζσπνπ θαη ηηο επηδξάζεηο 

πνπ επηδέρνληαη απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην, φπσο είλαη ε θνηλσληθφηεηα ηεο ζπλζήθεο θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε. Δπίζεο, αλαθέξεηαη ην κνληέιν ησλ Reis θαη Shaver (1988), ην 

νπνίν πεξηγξαθεί ηελ αλάπηπμε ηεο νηθεηφηεηαο, θαζψο θαη ηε ζεκαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ζηε δηακφξθσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Σηε ζπλερεία, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ εκπεηξία 

θαη ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία. Τα βαζηθά ζέκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη, είλαη ε επξεία ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζην πιαίζην ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ, νη θπξηφηεξεο ζεσξίεο γηα ηε δηακεζνιαβνχκελε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία θαη 

δηάθνξεο έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ην ειεθηξνληθφ κέζν επεξεάδεη ηε 

δπλακηθή ηεο ζρέζεο. Δπηπιένλ, ππνγξακκίδεηαη ε παξνπζία θαη ν ηξφπνο έθθξαζεο ησλ 
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ζπλαηζζεκάησλ ζηε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία, νη δπλαηφηεηεο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ 

ζπλδένληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν κέζν επηθνηλσλίαο. 

  Σην επφκελν κέξνο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ λα κειεηήζεη ηελ έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηηο θαζεκεξηλέο 

θνηλσληθέο δηαδξάζεηο, εζηηάδνληαο ζε δπν παξάγνληεο. Ο έλαο παξάγνληαο αλαθέξεηαη ζηνλ 

ηξφπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ζην πσο απηφο επεξεάδεη ηελ έληαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηελ θαηά πξφζσπν επηθνηλσλία (Face to Face Communication) θαη ζηε 

δηακεζνιαβνχκελε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία (Computer-Mediated Communication). Ο άιινο 

παξάγνληαο αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ ηα άηνκα, κειεηψληαο ηελ έληαζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο αλάινγα κε ην είδνο ηεο θνηλσληθήο ζρέζεο θαη ην βαζκφ ηεο νηθεηφηεηαο 

ηνπο. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο ηεο 

θαζεκεξηλήο εκπεηξία, γλσζηή θαη σο κειέηε εκεξνινγίνπ, ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο 

θαηέγξαθαλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσλαλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηνπο κε άιια πξφζσπα. Η παξαπάλσ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ πεξηγξαθή, ηελ 

εξκελεία θαη ην ζρνιηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Τα επξήκαηα δείρλνπλ φηη ηα 

ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο δηαθνξέο σο πξνο ηελ έληαζε 

κε ηελ νπνία βηψλνληαη. Σπγθεθξηκέλα, θαίλεηαη φηη ν βαζκφο ηεο έληαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζρεηίδεηαη κε ην κέζν επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα, ην είδνο 

ηεο ζρέζεο θαη ηελ νηθεηφηεηα πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Ζ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΧΝ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ ΣΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 

ΥΔΔΗ 

 

1.1. Οη ζεωρεηηθές προζεγγίζεης γηα ηης ιεηηοσργίες ηωλ ζσλαηζζεκάηωλ 

  Η ζεκαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ. Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφο ν ξφινο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

είλαη απαξαίηεηε ε κειέηε ησλ βηνινγηθψλ, γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαζηάζεσλ ηνπο 

(Parrott,2001). Σε βηνινγηθφ επίπεδν, ε θχξηα πξνζέγγηζε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα απνηειεί ε 

εμειηθηηθή ζεσξία, ε νπνία δίλεη κηα επαξθψο ηεθκεξησκέλε εξκελεία γηα ηε δνκή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Με βάζε απηήλ, ηα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ βηνινγηθά πξνθαζνξηζκέλν 

ππφβαζξν θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο απνζθνπεί ζηελ επίιπζε δεηεκάησλ επηβίσζεο, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζαξκνγή ηνπ αλζξψπνπ ζην πεξηβάιινλ 

(Ekman,1994). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εμειηθηηθή ζεψξεζε ησλ Cosmides θαη Tooby (2000) 

ππνζηεξίδεη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα αληηπξνζσπεχνπλ αλψηεξεο ηάμεο λεπξσληθά 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ξχζκηζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ νιφθιεξνπ ηνπ εγθεθαιηθνχ ζπζηήκαηνο. Ταπηφρξνλα, αιιειεπηδξνχλ θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζην ζπληνληζκφ θαη άιισλ λνεηηθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο είλαη νη δηεξγαζίεο 

κάζεζεο, κλήκεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Η δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη, φηαλ 

εκθαλίδνληαη πξνθιήζεηο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, θαηεπζχλνληαο ην άηνκν πξνο ηελ 

αληηκεηψπηζε απηψλ θαη ζηε βέιηηζηε δπλαηή πξνζαξκνγή ηνπ (Cosmides & Tooby, 2000; 

Niendental, Krauth-Gruber & Ric,2011).  

  Δπίζεο, ζηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ζεσξία ησλ Oatley θαη Johnson-Laird (1987), 

ε νπνία παξνπζηάδεη κηα γλσζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε 

ελδν-πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ πξνζαξκνζηηθή ηνπο αμία. 

Σχκθσλα κε ηνπο Oatley θαη Johnson-Laird (1987) ηα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ λνεηηθέο 

θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη, φηαλ νη ζηφρνη ηνπ αηφκνπ ηίζεληαη ζε θίλδπλν ή 

αλαδεηνχλ επαλαπξνζδηνξηζκφ. Παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ 

ηελ έθθξαζε ησλ πέληε βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (ηεο ραξάο, ηεο ιχπεο, ηνπ ζπκνχ, ηνπ 

θφβνπ θαη ηεο αεδίαο), θαζψο θαη ην είδνο ηεο κεηάβαζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξνο φθεινο 

ηνπ αηφκνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε ραξά εκθαλίδεηαη, φηαλ νξηζκέλνη ππν-ζηφρνη επηηπγράλνληαη, 

δίλνληαο ζην άηνκν ηελ ψζεζε λα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ή 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ, εάλ ην θξίλεη αλαγθαίν. Απφ ηελ άιιε, ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο είλαη 

παξφλ, φηαλ ν ζηφρνο δελ είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην 
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άηνκν ζηακαηά λα πξνζπαζεί θαη επηδηψθεη ηελ αλεχξεζε λέσλ εθηθηψλ ζηφρσλ (Οatley & 

Johnson-Laird,1987). Οη Oatley θαη Duncan (1994) εμέηαζαλ ηελ παξαπάλσ ζεσξία, 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα κειέηε εκεξνινγίνπ. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 69% ησλ 

βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ εθδειψζεθαλ ζε ζρέζε κε θάπνηα γεγνλφηα, φπσο είλαη ε επίηεπμε, 

ε απψιεηα, ε καηαίσζε θαη ε απεηιή ελφο ζηφρνπ. Μάιηζηα, ν ζπκφο ήηαλ ην πην ζπρλά 

βησκέλν ζπλαίζζεκα, φηαλ καηαησλφηαλ θάπνηνο ζηφρνο, ελψ ε αεδία είρε ρακειή 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο. Αθφκε, δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ πιαηζίνπ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη βξήθαλ φηη ην 59% ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ επεηζνδίσλ 

βξηζθφηαλ ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά άιισλ πξνζψπσλ θαη 

κφιηο ην 16% εμαηηίαο εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ. Τν ηειεπηαίν εχξεκα θαζηζηά ζαθέο, φηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα εθδειψλνληαη θπξίσο εληφο ηνπ δηαπξνζσπηθνχ πιαηζίνπ επαθψλ. 

  Αθφκε κηα πξνζέγγηζε πνπ έρεη δνζεί γηα ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα πεξηγξάθεη σο δηαδηθαζίεο 

γλσζηηθήο εθηίκεζεο ησλ γεγνλφησλ. Γειαδή, ηα άηνκα επεμεξγάδνληαη θαη αμηνινγνχλ ηα 

γεγνλφηα, πξνζδίδνληαο ζε απηά “ζπλαηζζεκαηηθή αμία θαη λφεκα” κε βάζε ηα θίλεηξα θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο (Lazarus, 1991). Σχκθσλα κε ηνλ Lazarus (1991), νη εθηηκήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε αξρηθφ επίπεδν, επηθεληξψλνληαη ζε ηξία ζεκεία, ηα νπνία αλαθέξεη, 

φηη ζρεηίδνληαη κε ηε “ζπλάθεηα” ηνπ γεγνλφηνο κε ην ζηφρν, ηελ “αλαινγία ηνπ ζηφρνπ”, 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζεηηθή, είηε ηελ αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή εθηίκεζε ηνπ γεγνλφηνο θαη 

ηελ “εκπινθή ηνπ Δγψ”, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αμία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπκβάληνο γηα ην 

άηνκν. Σηε ζπλέρεηα, πξνζζέηεη φηη ηα άηνκα πξαγκαηνπνηνχλ επηπιένλ εθηηκήζεηο, γλσζηέο 

θαη σο “δεπηεξνγελείο”, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ ζε βάζνο ην ηξέρνλ γεγνλφο.  

  Δπίζεο, νξηζκέλνη εξεπλεηέο δίλνπλ κηα δηαθνξεηηθή εξκελεία γηα ηα ζπλαηζζήκαηα, ε 

νπνία νλνκάδεηαη ζεσξία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Με βάζε ην ζεσξεηηθφ ηεο 

ππφβαζξν, ηα ζπλαηζζήκαηα δελ έρνπλ βηνινγηθή πξνέιεπζε, φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ 

εμειηθηηθή ζεσξία. Αληηζέησο, απνηεινχλ “θαηαζθεπάζκαηα”, ηα νπνία δηακνξθψλνληαη απν 

ην θπξίαξρν θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα αμίσλ, ηδεψλ θαη πεπνηζήζεσλ, θαη 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ θνηλσληθψλ ζθνπψλ (Parrott,2001). Γηα απηφ 

παξαηεξείηαη φηη κεξηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο θαη εθθξάζεηο πνηθίινπλ αλάινγα κε ην 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην θάζε θνηλσλίαο (Niedenthal et al.,2011). Παξά ην γεγνλφο φηη νη 

παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν σο πξνο ηε θχζε, ηνλ 

νξηζκφ θαη ην ξφιν ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, φιεο απνδέρνληαη θαη αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηηο θνηλσληθέο δηαδξάζεηο (Keltner & Haitd, 1999).  
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  Σε θνηλσληθφ επίπεδν, ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη παξφληα ζε θάζε είδνο θνηλσληθήο 

ζπλαλαζηξνθήο θαη εκπιέθνληαη ελεξγά ζην δηακφξθσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Σε 

κηα ελδηαθέξνπζα κειέηε, νη Keltner θαη Haitd (1999) πξαγκαηνπνηνχλ κηα πνιπεπίπεδε 

αλάιπζε γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Σε αηνκηθφ επίπεδν, ηνλίδνπλ φηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα εμππεξεηνχλ ελδν-πξνζσπηθέο αλάγθεο, φπσο ην λα πξνεηνηκάδνπλ ηα άηνκα 

γηα δξάζε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπλζεθψλ, θαζψο θαη λα κεηαδίδνπλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο πξνο ηα ππφινηπα άηνκα. Σε επίπεδν δπάδαο, αλαθέξνπλ φηη ζπκβάιινπλ ζηε 

ζχλαςε θαη ζηε ξχζκηζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ελψ ζε επίπεδν νκάδαο θαη 

επξχηεξεο θνηλσλίαο θαηέρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπγθξφηεζε θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο, εληζρχνληαο ή απνδπλακψλνληαο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

θνηλσλίαο.  

  Οη Fischer θαη Manstead (2008) επηζεκαίλνπλ ηε θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, 

θάλνληαο ιφγν γηα ηε ζεκαζία ηεο «θνηλσληθήο επηβίσζεο» (social survival), ε νπνία 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζχλαςεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηεο δηακφξθσζεο θαη ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο πξνζσπηθήο ζέζεο ηνπ αηφκνπ εληφο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. Πην 

αλαιπηηθά, αλαθέξνπλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα πξαγκαηνπνηνχλ δπν εηδψλ θνηλσληθέο 

ιεηηνπξγίεο, ηελ θνηλσληθή ζχλδεζε θαη ηελ θνηλσληθή απνζηαζηνπνίεζε. Η ιεηηνπξγία ηεο 

θνηλσληθήο ζχλδεζεο ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θαη ζηε ζπγθξφηεζε ησλ ζρέζεσλ ζε 

δπαδηθφ θαη ζε επξχηεξν επίπεδν νκάδαο. Τφζν ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φζν θαη ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο ε ιχπε, κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ζρέζεηο νηθεηφηεηαο θαη 

εγγχηεηαο, ξπζκίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλχπαξμε ησλ πξνζψπσλ. Απφ ηελ άιιε, ε 

ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο απνζηαζηνπνίεζεο είλαη εκθαλήο κέζα απφ ηελ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ζπκνχ, ηεο αεδίαο, ηεο πεξηθξφλεζεο θαη ηνπ θφβνπ. Η ζπγθεθξηκέλε 

ιεηηνπξγία επηδηψθεη λα βνεζήζεη ηα άηνκα λα δηαρσξίζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

θνηλσληθή ηνπο ζέζε. Κπξίσο, ιεηηνπξγεί πξνζηαηεπηηθά γηα ην άηνκν, φηαλ ε ζπκπεξηθνξά 

ηξίησλ πξνζψπσλ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή 

ππφιεςε ηνπ (Fischer & Manstead, 2008). 

  Δπίζεο, ν Parkinson (1996) ππνζηεξίδεη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα δελ απνηεινχλ απιψο άκεζεο 

εθδειψζεηο ηεο εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο ησλ αηφκσλ, αιιά φηη βξίζθνληαη ζε δηαξθή 

ζπλάξηεζε κε ην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Βαζηθά, δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ είλαη εκθαλήο κε ηελ παξνπζία ηεο 

ιεθηηθήο θαη κε-ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο είλαη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θσλήο θαη νη θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο. Μέζα απφ απηά ηα ζηνηρεία, ηα 
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άηνκα γλσζηνπνηνχλ ζηνπο απνδεθηέο ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο εκπεηξία, ηηο πξνζέζεηο θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπο, επηδηψθνληαο ηαπηφρξνλα λα επεξεάζνπλ θαη λα πξνθαιέζνπλ ζηνπο 

ηειεπηαίνπο κηα ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε, πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπο (Levenson, 1994). Δπίζεο, αξθεηέο θνξέο νη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ απνηεινχλ έλα κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ, ην νπνίν ηνπο πιεξνθνξεί 

γηα ηηο ζπλζήθεο θαη ηα γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα γχξσ ηνπο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκπεξηθεξζνχλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν (Levenson,1994;Niedenthal et al.,2011). 

Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην θαηλφκελν ηεο θνηλσληθήο αλαθνξάο (social 

referencing) πνπ παξαηεξείηαη θάησ απφ αζαθείο ζπλζήθεο, φπνπ ηα άηνκα δπζθνιεχνληαη 

λα εθηηκήζνπλ απφ κφλνη ηνπο κηα θαηάζηαζε θαη γηα απηφ αλαηξέρνπλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

αληίδξαζε ελφο άιινπ πξνζψπνπ. Σηελ εξεχλα ηνπο, νη Klinnert, Campos, Sorce, Emde θαη 

Svejda ην 1983 κειέηεζαλ πεηξακαηηθά ηε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο αλαθνξάο κέζσ ησλ 

εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ ηνπ γνλέα πξνο ην βξέθνο. Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ πξψηνπ είηε ζεηηθή, είηε αξλεηηθή πξνο ην βξέθνο, 

ιεηηνπξγνχζε σο ζηνηρείν πξνζδηνξηζκνχ θαη λνεκαηνδφηεζεο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο, 

επηιχνληαο ην δήηεκα ηεο αζάθεηαο (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Keltner & Kring, 1998).  

  Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη ηα ζπλαηζζήκαηα εμππεξεηνχλ ηελ 

εθπιήξσζε ελφο εχξνπο αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Η ζπκβνιή ηνπο ζηελ νξγάλσζε θαη ζην ζπληνληζκφ ησλ θνηλσληθψλ 

δηαδξάζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Οη Fischer θαη Manstead (2008) θάλνπλ κηα 

αμηνζεκείσηε δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

ηνλίδνληαο φηη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο θνηλσληθέο 

ζπλέπεηεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ. Γηφηη, νη ηειεπηαίεο ζρεηίδνληαη ζηελά κε ηελ 

ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη φρη 

κε ηηο θάζε απηνχ ιεηηνπξγίεο ηνπο. 

 

1.2.Σα ταραθηερηζηηθά θαη οη ιεηηοσργίες ηωλ ζσλαηζζεκάηωλ 

  Σηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, νη εξεπλεηέο δηαρσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ θαηεγνξία ησλ 

βαζηθψλ θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ απηεπίγλσησλ ζπλαηζζεκάησλ (Niedenthal et al.,2011). 

Σχκθσλα κε ηνπο Izard & Ackerman (2000) ηα ζπλαηζζήκαηα δηαθέξνπλ σο πξνο ηα δηαθξηηά 

γλσξίζκαηα ηνπο, ηελ αλαπηπμηαθή πεξίνδν εκθάληζεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, αλαθέξνπλ φηη ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη παξφληα απφ ηελ αξρή ηεο 

βξεθηθήο ειηθίαο, θαζψο ε έθθξαζε ηνπο δελ απαηηεί ηελ αλάπηπμε πνιχπινθσλ γλσζηηθψλ 
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δηεξγαζηψλ. Απφ ηελ άιιε, ηα απηεπίγλσηα ζπλαηζζήκαηα εκθαλίδνληαη γχξσ ζηηο ειηθίεο 

ησλ 2 θαη 3 εηψλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επίγλσζεο ηνπ εαπηνχ κέζα απφ ηελ γλσζηηθή σξίκαλζε θαη ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. 

  Σρεηηθά κε ηελ πξψηε θαηεγνξία, νη ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο ησλ βαζηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ αλαθέξνπλ φηη ε ραξά, ε ιχπε, ν θφβνο, ν ζπκφο, ε έθπιεμε θαη ε αεδία 

απνηεινχλ κηα νκάδα ζπλαηζζεκάησλ κε βηνινγηθφ ππφβαζξν. Ο Paul Ekman είλαη έλαο απφ 

ηνπο ζχγρξνλνπο εξεπλεηέο πνπ κειέηεζε ζε βάζνο ηελ νηθνπκεληθφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ κε βάζε ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ηνπο απφ άηνκα δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ. Φαξαθηεξηζηηθά, επηζεκαίλεη φηη ε χπαξμε ηνπ βηνινγηθνχ παξάγνληα δε 

ζηεξίδεηαη κφλν ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, αιιά θαη ζε άιια ζηνηρεία, 

φπσο είλαη ηα γεγνλφηα, νη εθηηκήζεηο πνπ εγείξνπλ ζπλαηζζήκαηα, νη θπζηνινγηθέο θαη 

ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ (Ekman, 1992). Σπλεπψο, ν δηαρσξηζκφο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηεξίδεηαη ζε κηα ζεηξά δηαθξηηψλ δηεξγαζηψλ πνπ πξνθαιεί ην                                

θάζε ζπλαίζζεκα μερσξηζηά. Οξηζκέλνη ζεσξεηηθνί απνδνθηκάδνπλ ηε ζεσξία ηεο 

νηθνπκεληθφηεηαο, ππνζηεξίδνληαο ηε ζπιινγή δηαθνξεηηθψλ πνζνζηψλ ζηελ αλαγλψξηζε 

ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο εκθάληζεο απηψλ ησλ δηαθνξψλ 

απνηειεί ε χπαξμε ελφο ζπλφινπ θνηλσληθψλ θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

ηηο δηεξγαζίεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, θαζψο θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπλζεθψλ (Ellsworth, 1995). Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ζε θάζε 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην πθίζηαληαη μερσξηζηέο αληηιήςεηο θαη εξκελείεο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα, 

κε βάζε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηαη ε θαηαιιειφηεηα ή κε ηνπ ηξφπνπ έθθξαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ (Frijda & Mesquita, 1995;Oatley & Jenkins, 2004). 

  Οη Scherer θαη Wallbott (1994) θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ζπλαηζζήκαηα 

απνηεινχλ νηθνπκεληθέο θαη δηαθξηηέο αληηδξάζεηο. Ψζηφζν, ε έθθξαζε ηνπο πνηθίιιεη 

αλάινγα κε ηα πνιηηηζκηθά γλσξίζκαηα θάζε θνηλσλίαο, ηνπο θπξίαξρνπο ηξφπνπο εξκελείαο 

θαη ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Μηα πξφζθαηε κεηα-αλάιπζε ησλ Elfenbein θαη Ambady 

(2002) επαιεζεχεη ην παξαπάλσ εχξεκα, ζπγθεληξψλνληαο έλα ζχλνιν εξεπλψλ γηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλαγλψξηζε ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ κεηαμχ αηφκσλ απφ φκνηνπο θαη 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. Η εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ δείρλεη φηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

εκπεηξίεο θαη εθθξάζεηο ζεκειηψλνληαη ζε έλα βηνινγηθφ ππφβαζξν θαη ζπγρξφλσο 

βξίζθνληαη ζε ζπλερή θαη δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

επηξξνέο.  
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1.3. Σα βαζηθά θαη ηα ασηεπίγλωηα ζσλαηζζήκαηα  

  Σηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο ησλ βαζηθψλ θαη 

ησλ απηεπίγλσησλ ζπλαηζζεκάησλ. Πην αλαιπηηθά, ε ραξά αληηπξνζσπεχεη κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία, ε νπνία κπνξεί λα θπκαίλεηαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

ελεξγνπνίεζεο. Όηαλ ην άηνκν βηψλεη έλα ρακειφ επίπεδν δηέγεξζεο, ηφηε ληψζεη ην αίζζεκα 

ηεο επραξίζηεζεο, ελψ φηαλ ζεκεηψλεη έλα πςειφ επίπεδν, αηζζάλεηαη έλαλ έληνλν 

ελζνπζηαζκφ θαη έμαξζε (Averill & More, 2000). Η ζεκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπλαηζζήκαηνο είλαη θαζνξηζηηθή ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, φζν θαη γηα ηε ξχζκηζε 

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ηνπ. Σχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο Fredrickson (1998) γηα ηε 

δηεχξπλζε θαη ηελ νηθνδφκεζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (Broaden-and-Build Theory), ε 

ραξά έρεη επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ζηε ζσκαηηθή, γλσζηηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ 

αηφκνπ. Σπρλά, ιεηηνπξγεί θαη σο κέζν απνθφξηηζεο κεηά απφ αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο 

εκπεηξίεο. Η θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο ραξάο εμππεξεηεί ηελ πξναγσγή ησλ ζρέζεσλ 

εγγχηεηαο, ζηνξγήο θαη αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο (Oatley & Johnson-Laird, 1987). Δπηπιένλ, 

απμάλεη ηε δεθηηθφηεηα ζε λέεο εκπεηξίεο, πξνσζψληαο ηε ζχλαςε θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

ζρέζεσλ, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν βειηηψλεη ηελ 

πξνζαξκνζηηθή ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ ζηηο ζπλερφκελεο αιιαγέο (Ιzard & Ackerman, 2000). 

  Τν ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο εκθαλίδεηαη, φηαλ ηα άηνκα έξρνληαη αληηκέησπα κε δπζάξεζηα 

γεγνλφηα ή ζεκαληηθέο απψιεηεο. Φαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ιχπεο απνηειεί ε κεησκέλε 

θηλεηηθή θαη γλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ. Σχκθσλα κε ηνπο Ιzard θαη Ackerman 

(2000), νη ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο έρνπλ πξνζαξκνζηηθή ζεκαζία, δηφηη δίλνπλ ζην άηνκν 

ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζεη ηα γεγνλφηα, λα ζθεθηεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο. Μέζα απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία αλαζηνραζκνχ θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ 

ησλ ζηφρσλ, ην άηνκν επηηπγράλεη ηελ αλάθηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ειέγρνπ, αιιά θαη ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ είρε ράζεη. Δπίζεο, ε έθθξαζε ηνπ ιππεκέλνπ πξνζψπνπ θαλεξψλεη ηελ 

θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κέζσ ηεο νπνίαο, ην άηνκν εθδειψλεη ηελ αλάγθε 

ηνπ γηα ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. Η ζπλαηζζεκαηηθή αιιειεπίδξαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζα απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο ζπκπαξάζηαζεο θαη βνήζεηαο, πξνσζεί ηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ (Bonanno, Goorin & Coifman, 2008; Keltner & Kring, 

1998). 

  Τν ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ ραξαθηεξίδεηαη απν δπλαηή ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή δηέγεξζε, 

φηαλ ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηελ χπαξμε ελφο εκθαλνχο ή επηθείκελνπ θηλδχλνπ (Ιzard & 

Ackerman, 2000). Καηά ηνλ Ӧhman (2008), ν θφβνο απνηειεί έλαλ πξνζαξκνζηηθφ 
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κεραληζκφ ηεο εμέιημεο ηνπ είδνπο ησλ ζειαζηηθψλ, πνπ ιεηηνπξγεί σο ζχζηεκα άκπλαο θαη 

πξνζηαζίαο. Όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Ιzard & Ackerman (2000), ν θφβνο αζθεί κεγάιε 

επίδξαζε ζηηο γλσζηηθέο θαη αληηιεπηηθέο δηεξγαζίεο ησλ αηφκσλ, κε ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ην θαηλφκελν ηεο εζηηαζκέλεο φξαζεο. Σπγθεθξηκέλα, κφιηο γίλεη αληηιεπηφ ην 

απεηιεηηθφ εξέζηζκα, ην άηνκν εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε εθείλν θαη αθνινχζσο 

ρξεζηκνπνηεί ζπκπεξηθνξέο απνθπγήο θαη ή δηαθπγήο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηεί. Δπίζεο, 

νη παξαπάλσ εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ, φηη νη ζπκπεξηθνξέο απηέο ελεξγνπνηνχληαη θάζε θνξά 

πνπ ηίζεηαη ζε απεηιή είηε ε ζσκαηηθή, είηε ε ςπρνινγηθή ζηαζεξφηεηα θαη επεκεξία ησλ 

αηφκσλ. 

  Δλ ζπλερεία, ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ έρεη σο ραξαθηεξηζηηθφ ηελ έληνλε νξγαληθή 

δηέγεξζε θαη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο. Σε πξνζσπηθφ επίπεδν, ε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ είλαη λα θηλεηνπνηεί ην άηνκν, ψζηε λα εληζρχζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ άκπλα 

θαη θπξηαξρία, φηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ παξεκπνδίδεηαη (Ιzard & Ackerman, 

2000; Lemerise & Dodge,2008). Σε δηαπξνζσπηθφ επίπεδν, ν ζπκφο έρεη σο θχξηα ιεηηνπξγία 

ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πξνζσπηθήο ζηάζεο ηνπ αηφκνπ ζην πιαίζην ησλ 

θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ (Fischer θαη Manstead, 2008). Σηε κειέηε ηνπο, νη Fischer θαη 

Roseman (2007) δηεξεχλεζαλ ιεπηνκεξψο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

ζπκνχ θαη ηεο πεξηθξφλεζεο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ν ζπκφο εθθξάδεη ηελ εκθαλή 

αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηελ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ άιινπ. Δίλαη έλαο 

ηξφπνο απην-ππεξάζπηζεο ηνπ ζηγνκέλνπ πξνζψπνπ, θαζψο θαη έλα κέζν ηξνπνπνίεζεο θαη 

ειέγρνπ ηεο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο. Μάιηζηα, εθδειψλεηαη σο κηα ζχληνκε επίζεζε, ε 

νπνία κπνξεί καθξνπξφζεζκα λα νδεγήζεη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ. Αληίζεηα, ην 

ζπλαίζζεκα ηεο πεξηθξφλεζεο είλαη ιηγφηεξν έληνλν απφ ην ζπκφ, εθθξάδεηαη σο κηα κνξθή 

ππνηίκεζεο θαη απφξξηςεο ηνπ πξνζψπνπ-ζηφρνπ. Σπρλά είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζηελ 

απνκάθξπλζε θαη ζηε δηάιπζε ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ. 

  Οινθιεξψλνληαο ηελ πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, γίλεηαη αλαθνξά ζην 

ζπλαίζζεκα ηεο αεδίαο. Ο Γαξβίλνο ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ κειέηεζαλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηεο αεδίαο σο κηα αληίδξαζε απνζηξνθήο απέλαληη ζε έλα 

γεπζηηθφ, νζθξεηηθφ ή άιινπ είδνπο επηβιαβέο εξέζηζκα γηα ηνλ νξγαληζκφ (Rozin, Haidt & 

McCauley, 2008). Δμειηθηηθά ε ιεηηνπξγία ηεο αεδίαο είλαη λα πξνζηαηεχεη ηνλ άλζξσπν απφ 

ηελ πξφζιεςε επηθίλδπλσλ ηξνθψλ γηα ηελ πγεία ηνπ. Σηε πνξεία, ε αεδία εμειίρηεθε απφ 

κεραληζκφο απφξξηςεο ηεο ηξνθήο ζε κηα ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε απέλαληη ζε νηηδήπνηε 

δπλεηηθά κπνξεί λα βιάςεη θαη ηελ ςπρηθή ππφζηαζε ηνπ αηφκνπ (Haidt, Rozei, McCauley & 
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Imada,1997). Σην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ην ζπλαίζζεκα ηεο αεδίαο πξνθαιείηαη 

απφ ζπλζήθεο θαη γεγνλφηα πνπ εξκελεχνληαη σο αεδηαζηηθά θαη απνθξνπζηηθά εξεζίζκαηα 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνηλσληθέο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο (Olatunji & Sawchuk, 2005). Οη 

Rozin, Markwith θαη McCauley (1994) πεξηγξάθνπλ ηέζζεξεηο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ 

αεδία κέζα ζηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο. Απηέο είλαη φηαλ ηα άηνκα έξρνληαη ζε επαθή 

κε άιια πξφζσπα πνπ ζεσξνχλ μέλνπο, κνιπζκαηηθνχο, εκθαληζηαθά παξακνξθσκέλνπο ή 

εζηθά αθαηάιιεινπο, ηα νπνία ελ δπλάκεη κπνξνχλ λα κνιχλνπλ θαη λα επεξεάζνπλ 

αξλεηηθά ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο ππφινηπνπο (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Rozin, Haidt & 

McCauley, 2008). Σπλεπψο, ε ιεηηνπξγία ηεο αεδίαο απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηεο 

πξνζσπηθήο αθεξαηφηεηα, ζηε ξχζκηζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο 

θνηλσληθήο ηάμεο (Olatunji & Sawchuk, 2005; Rozin, Haidt & McCauley,2008). 

  Δπηπιένλ, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ εκπεηξία θαη ηελ έθθξαζε ησλ απηεπίγλσησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Η εκθάληζε ησλ απηεπίγλσησλ ζπλαηζζεκάησλ πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε 

κηαο ζεηξάο γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε ηεο επίγλσζεο ηνπ 

εαπηνχ θαη ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ αηφκνπ (Tangney & Fischer, 1995). Οη Niedenthal θαη 

ζπλ. (2011) δηαθξίλνπλ ηα απηεπίγλσηα ζε δπν είδε ζπλαηζζεκάησλ, εθείλσλ ηεο θνηλσληθήο 

ζχγθξηζεο θαη ηεο απηναμηνιφγεζεο. Τν πξψην είδνο ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ 

λα ζπγθξίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. Απηή ε δηαδηθαζία εγείξεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ θζφλνπ θαη ηεο δήιηαο. Η άιιε θαηεγνξία βαζίδεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπ κε βάζε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηα θνηλσληθά πξφηππα θαη ηνπο εζηθνχο θαλφλεο κε ηα 

νπνία θνηλσληθνπνηείηαη. Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία. 

  Καηά ηνλ Lewis (2008) ην ζπλαίζζεκα ηεο ληξνπήο βηψλεηαη, φηαλ ην άηνκν απνηπγράλεη λα 

αθνινπζήζεη ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη ζηφρνπο. Η δεκφζηα έθζεζε, ε θνηλσληθή 

απφξξηςε θαη ε πξνζσπηθή απνηπρία ηνπ αηφκνπ λα επηδείμεη ηελ αλακελφκελε θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά απνηεινχλ νξηζκέλεο απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ ηελ εκθάληζε ηεο 

ληξνπήο. Τν άηνκν εξκελεχεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά σο κηα κνξθή αδπλακίαο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ζπλνιηθά ηνλ εαπηφ ηνπ. Κπξίσο δίλεηαη έκθαζε ζηηο εθηηκήζεηο πνπ θάλεη 

ην ίδην γηα ηε ζεκαζία ησλ γεγνλφησλ, παξά γηα ηελ χπαξμε απηψλ θαζαπηψλ ησλ γεγνλφησλ 

(Lewis, 2008; Niedenthal et al., 2011). Σχκθσλα κε ηελ Tangney (1991) ε ραξαθηεξηζηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ηεο ληξνπήο είλαη ε ζσκαηηθή ζπξξίθλσζε, ε απνθπγή 

βιεκκαηηθήο επαθήο, ε ηάζε θπγήο θαη αλαδήηεζεο θάπνηνπ ζεκείνπ πξνθχιαμεο. Σε 
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πξνζσπηθφ επίπεδν, ε ληξνπή ζηνρεχεη λα θηλεηνπνηήζεη ην άηνκν, ψζηε λα παξαηεξήζεη ηνλ 

εαπηφ θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαζψο θαη λα βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηα απηνειέγρνπ θαη ηελ 

αίζζεζε ππεπζπλφηεηάο ηνπ (Niedenthal et al.,2011). Η θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπλαηζζήκαηνο εληνπίδεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο ησλ αηφκσλ 

ζηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο, ζηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη ζπλνρήο (Barrett, 

1995;Izard & Ackerman,2000). 

  Τν ζπλαίζζεκα ηεο ελνρήο εγείξεηαη, φηαλ ην άηνκν έρεη ζπκπεξηθεξζεί αλήζηθα θαη 

πξνζβιεηηθά απέλαληη ζε θάπνην άιιν πξφζσπν, πξνθαιψληαο ηνπ ςπρηθφ πφλν (Niedenthal 

et al.,2011). Ο Lewis (2008) επηζεκαίλεη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο ελνρήο, ν εαπηφο 

αμηνινγείηαη απφ ην άηνκν κε βάζε ηελ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη εθδειψζεη, ρσξίο 

εθείλε λα ραξαθηεξίδεη νινθιεξσηηθά ην ζχλνιν ηνπ εαπηνχ ηνπ. Δπίζεο, έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ελνρήο είλαη ε επηζπκία επαλφξζσζεο ηεο δπζάξεζηεο 

θαηάζηαζεο πνπ έρεη πξνθιεζεί ζην άιιν πξφζσπν. Απηή ε ηάζε δείρλεη, φηη ην άηνκν κέζα 

απφ απηή ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία βειηηψλεη ηελ επίγλσζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, αλαγλσξίδεη 

ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ ηνπ θαη επηδηψθεη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ (Βarrett, 1995).  

  Τν ζπλαίζζεκα ηεο ακεραλίαο απνηειεί αθφκε έλα ζπλαίζζεκα απηναμηνιφγεζεο. Ο Lewis 

(2008) επηζεκαίλεη φηη αξθεηνί εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε ακεραλία θαη ε ληξνπή εκθαλίδνπλ 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο, φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ μερσξηζηά 

ζπλαηζζήκαηα κε δηαθξηηέο δηαθνξέο. Η βαζηθή ηνπο δηαθνξά είλαη φηη ε ακεραλία ζεκεηψλεη 

ρακειά επίπεδά έληαζεο, ζε ζχγθξηζε κε ηε ληξνπή (Tangney, Miller, Flicker & 

Barlow,1996). Δπίζεο, ε ακεραλία παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο, φπσο είλαη ε 

απνθπγή ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο, ην θνθθίληζκα ηνπ πξνζψπνπ θαη ε εκθάληζε ελφο 

ζπγθξαηεκέλνπ ρακφγεινπ (Miller,1995). Τν άηνκν αηζζάλεηαη κηα ζχγρπζε, κηα πξνζσπηθή 

απνηπρία θαη ππνηίκεζε, ε νπνία δελ ζπλδέεηαη κε ηε ζπλνιηθή αληίιεςε ηνπ εαπηνχ, αιιά 

κε ηνλ ηξφπν πνπ ν εαπηφο πξνβάιιεηαη ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. Η θχξηα ιεηηνπξγία ηεο 

ακεραλίαο είλαη λα πξνάγεη ηελ επαλφξζσζε ηεο εζθαικέλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ ηήξεζε 

ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ (Keltner & Haidt, 1999; Niedenthal et al.2011).  

  Τέινο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε ζεσξία ηεο δηεχξπλζεο θαη ηεο 

νηθνδφκεζεο ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ επίδξαζε θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο ραξάο, ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επραξίζηεζεο θαη ηεο 

αγάπεο ζηελ επεκεξία ησλ αηφκσλ. Σχκθσλα κε ηελ Fredrickson (1998) ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, εάλ θαη είλαη ζχληνκα ζε δηάξθεηα, εκπινπηίδνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ αηφκνπ, ζπκβάιινληαο καθξνπξφζεζκα ζηελ απφθηεζε ζσκαηηθψλ θαη 
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ςπρνινγηθψλ απνζεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ην ελδηαθέξνλ παξαθηλεί ηνλ άλζξσπν λα 

δηεξεπλήζεη ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ, ηθαλνπνηψληαο ηελ έκθπηε πεξηέξγεηα πνπ δηαζέηεη θαη 

επηηπγράλνληαο ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ (Fredrickson, 1998). Οη 

Fredrickson θαη Cohn (2008) αλαθέξνληαη ζε έλα ζχλνιν εξεπλεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ 

δείρλνπλ ηηο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζε επίπεδν γλσζηηθψλ 

δηεξγαζηψλ, φπσο είλαη ε δηεπξπκέλε αληίιεςε, ε απφθηεζε ελφο πην ζθαηξηθνχ, επέιηθηνπ 

ηξφπνπ ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Οη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηνπο επεθηείλνληαη θαη ζε νξγαληθφ 

επίπεδν, βνεζψληαο ηνλ νξγαληζκφ λα απνθνξηηζηεί απφ ηελ αξλεηηθή έληαζε θαη λα ηνλ 

επαλαθέξνπλ ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα ηνπ (Fredrickson & Levenson, 1998). Αθφκε, έρνπλ 

ηελ ηδηφηεηα λα πξνάγνπλ ηε ζχλαςε θαη ηε δηαηήξεζε ζηελψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε 

ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ζεκαληηθψλ ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ (Fredrickson, 1998). 

  Καηαιήγνληαο ζε έλα ζπκπέξαζκα, είλαη θαηαλνεηφ φηη ε ιεηηνπξγία θάζε ζπλαηζζήκαηνο 

είλαη πνιπδηάζηαηε. Σε ελδνπξνζσπηθφ επίπεδν, ηα ζπλαηζζήκαηα νξγαλψλνπλ θαη 

ζπγθξνηνχλ ηε ζθέςε, δηακνξθψλνπλ ηα θίλεηξα ησλ αηφκσλ θαη εκπιέθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηνπο ζην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ (Izard & Ackerman, 2000). Σε 

επίπεδν θνηλσληθψλ δηαδξάζεσλ, ηα ζπλαηζζήκαηα πξνάγνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ 

ππνζηήξημεο, νηθεηφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο. Απφ ηελ άιιε, ζρεηίδνληαη κε ηελ απνκάθξπλζε 

θαη ηε δηαθνπή ησλ ζρέζεσλ, πνπ θξίλνληαη σο αθαηάιιειεο θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ αξκνληθή 

ζπλχπαξμε ησλ αηφκσλ (Fischer & Manstead, 2008; Frijda & Mesquita, 1995).  

 

1.4. Οη ζσλαηζζεκαηηθές εθθράζεης ηοσ προζώποσ θαη οη επηρροές ηοσ πιαηζίοσ 

  Οη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αηφκσλ, 

κεηαβηβάδνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηα θίλεηξα πνπ 

δηέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Δπίζεο, επεξεάδνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ απνδεθηψλ θαη 

ζηνρεχνπλ ζην ζπληνληζκφ ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ (Matsumoto, Keltner, Shiota, 

O‟Sullivan & Frank, 2008). Γηάθνξεο ζεσξίεο επηρεηξνχλ λα εμεγήζνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο θαη ησλ εθθξαζηηθψλ θηλήζεσλ ηνπ πξνζψπνπ. Σχκθσλα κε 

ηνλ Parkinson (2005), o Paul Ekman απνδερφκελνο ηε ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ γηα ηελ 

πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ, δηαηχπσζε ηελ δηθή ηνπ 

ζεσξία γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ε νπνία είλαη γλσζηή σο ε λεπξνπνιηηηζκηθή ζεσξία 

ηνπ Ekman (1972). Σπγθεθξηκέλα, εζηηάδεη ζε δπν βαζηθά ζηνηρεία πνπ δηέπνπλ ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θηλήζεηο ηνπ πξνζψπνπ. Τν έλα ζρεηίδεηαη κε ηελ εγγελή πξνέιεπζε ηνπο, 

ππνζηεξίδνληαο φηη είλαη γελεηηθά πξνθαζνξηζκέλεο εθθξάζεηο γηα θάζε ζπλαίζζεκα 
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μερσξηζηά. Δλψ, ην άιιν ζηνηρείν εκπιέθεη ηελ επίδξαζε ησλ πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ ζηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, φπσο είλαη νη θνηλσληθνί θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ 

ηελ έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Oatley & Jenkins, 2004).  

  Έλα ηέηνην παξάδεηγκα θνηλσληθήο επηξξνήο απνηεινχλ νη θαλφλεο έθζεζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ ην ρξνληθφ πιαίζην θαη ηνλ απνδεθηφ ηξφπν 

έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ αλάινγα κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ 

αηφκνπ θαη ηηο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο (Ekman & Friesen, 1969). Τα άηνκα ελζσκαηψλνπλ 

θαη εθαξκφδνπλ απηνχο ηνπο θαλφλεο κέζα απν ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, ψζηε ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο λα ζπλάδεη κε ην επξχηεξν θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα αμηψλ θαη 

πεπνηζήζεσλ. Δπίζεο, νη Ekman θαη Friesen (1969) αλαθέξνπλ φηη κε βάζε ηνπο θαλφλεο 

έθζεζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, νη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ κπνξεί λα 

δηεπθνιχλνπλ ή λα παξεκπνδίδνπλ ην βησκέλν ζπλαίζζεκα, λα ην θαιχπηνπλ θαη λα ην 

αληηθαζηζηνχλ κε έλα δηαθνξεηηθφ ζπλαίζζεκα, ή λα ην ζπγθξαηνχλ, δείρλνληαο απνπζία 

ζπλαηζζήκαηνο. Η απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ θαλφλσλ έθζεζεο γίλεηαη, φηαλ ηα άηνκα 

γλσξίδνπλ θαη δηαθξίλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο θαηάζηαζεο γηα ην πφηε θαη κε πνηνλ 

ηξφπν ζα πξέπεη λα εθθξάζνπλ ηα βησκέλα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Αθφκε, είλαη απαξαίηεην λα 

επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηνπο θαλφλεο έθζεζεο, θαζψο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

εθδειψζνπλ ηελ θνηλσληθά επηζπκεηή ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε (Zaalberg, Manstead & 

Fischer, 2004).  

  Άιιε κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζπλαληάηαη είλαη ε ζεσξία ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο 

νηθνινγίαο κε εηζεγεηή ηνλ A.Fridlund, ε νπνία δηαηππψλεη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα 

ην ξφιν ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ. Σχκθσλα κε ηνλ Fridlund (1994) νη εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ εμππεξεηνχλ επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο, κεηαβηβάδνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

πξνζέζεηο θαη ηα θνηλσληθά θίλεηξα ησλ αηφκσλ, ρσξίο λα αληηζηνηρνχλ απαξαίηεηα ζε 

βησκέλα ζπλαηζζήκαηα. Κπξίσο απεπζχλνληαη πξνο θάπνηνλ απνδέθηε θαη ζηνρεχνπλ ζηελ 

πξφθιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ. Η παξνπζία ησλ άιισλ είλαη ην ζηνηρείν πνπ 

εληζρχεη, αληί λα παξεκπνδίδεη ηηο θηλήζεηο ηνπ πξνζψπνπ, εμππεξεηψληαο ηε δηαδηθαζία ηεο 

επηθνηλσλίαο (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Parkinson, 2005). Καηά ηνλ Fridlund (1994) νξηζκέλεο 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ επηζπκία ησλ αηφκσλ γηα εγγχηεηα, θηιία ή 

πξφζεζε γηα επίζεζε. Αθφκε, παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ εθδήισζε ησλ 

εθθξάζεσλ αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ, θαζηζηψληαο εθηθηή ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπο θπξίσο απφ άηνκα ηνπ ηδίνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο (φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνπο Oatley & Jenkins, 2004). Καη νη δπν ζεσξίεο ηνπνζεηνχληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 
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φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ. Ο Parkinson (2005) επηζεκαίλεη 

φηη είλαη αδχλαηνλ λα ππνζηεξηρζεί φηη νη θηλήζεηο ηνπ πξνζψπνπ αληηπξνζσπεχνπλ εμ 

νινθιήξνπ ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ή φηη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν σο ζήκαηα 

επηθνηλσλίαο κε θνηλσληθφ πεξηερφκελν. Αληίζεηα, ε ζεκαζία ηνπο πξέπεη λα εηδσζεί κέζα ζε 

έλα γεληθφηεξν πιαίζην επηξξνψλ, εζηηάδνληαο θαηά θχξην ιφγν ζηε δπλακηθή ηεο θνηλσληθήο 

δηάδξαζεο ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα ζπλζήθε.  

  Οξηζκέλεο θνηλσληθέο επηξξνέο, φπσο είλαη ε άκεζε ή έκκεζε παξνπζία ησλ άιισλ, ην 

είδνο ηεο ζρέζεο θαη ηα θνηλσληθά θίλεηξα εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε ξχζκηζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ηνπ πξνζψπνπ ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαλαζηξνθέο. Ο Chovil 

(1991) δηεξεπλψληαο ηνλ παξάγνληα ηεο θνηλσληθφηεηαο ηεο ζπλζήθεο, αλαθέξεη φηη ε κε 

ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά, φπσο νη θηλήζεηο ηνπ πξνζψπνπ, επεξεάδεηαη απφ κε ην είδνο ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Σηελ έξεπλα ηνπ, νη ζπκκεηέρνληεο άθνπγαλ κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή ηζηνξία θάησ απφ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο. Σηε κηα πεηξακαηηθή ζπλζήθε ην άηνκν ήηαλ κφλν ηνπ, ζηελ άιιε 

βξηζθφηαλ ζε έκκεζε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ αθεγεηή, ζηε ηξίηε ππήξρε ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο θαη ζηελ ηειεπηαία θαη ηα δπν πξφζσπα βξηζθφηαλ ζε άκεζε 

επηθνηλσλία. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζηηο πην θνηλσληθέο ζπλζήθεο, φπνπ ππήξρε 

άκεζε, ηειεθσληθή ή έκκεζε αιιειεπίδξαζε, νη θηλήζεηο ηνπ πξνζψπνπ ήηαλ πςειέο ζε 

ζχγθξηζε κε ηε κε θνηλσληθή θαηάζηαζε. Σηελ θαηά πξφζσπν επαθή, νη θηλήζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ ήηαλ ζεκαληηθά πην ζπρλέο, δείρλνληαο φηη ε άκεζε αιιειεπίδξαζε θαη ε νπηηθή 

επαθή ζπληεινχλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ εθθξαζηηθψλ θηλήζεσλ ηνπ πξνζψπνπ (Chovil, 

1991). Οη Niedenthal θαη ζπλ. (2011) αλαθέξνπλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν εχξεκα ζπγθιίλεη κε 

ηελ ζεσξία ηνπ Flidlund, πνπ ππνζηεξίδεη ηελ επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ησλ θηλήζεσλ ηνπ 

πξνζψπνπ, φηαλ νη άιινη είλαη παξφληεο. 

  Σηε ζπλέρεηα, νη Buck, Losow, Murphy θαη Costanzo (1992) θαη νη Wagner θαη Smith 

(1991) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο θπζηθήο παξνπζίαο κεηαμχ γλσζηψλ θαη άγλσζησλ 

αηφκσλ ζρεηηθά κε ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε 

παξαθνινχζεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαθαλεηψλ κε ηελ παξνπζία ελφο θίινπ κπνξεί λα 

δηεπθνιχλεη ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ. Απφ ηελ άιιε, βξέζεθε φηη ε παξνπζία ελφο 

αγλψζηνπ αηφκνπ εκπφξεη λα παξεκπνδίζεη θαη λα ζπγθξνηήζεη ηηο απζφξκεηεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ. Δπίζεο, ε έξεπλα ησλ Buck θαη ζπλ. (1992) 

βξήθε ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζην είδνο ηεο δηαπξνζσπηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ζην 

ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηνπ εξεζίζκαηνο. Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, φηαλ ηα 
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άηνκα βηψλνπλ δηάθνξεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, αληηδξνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν 

ηνπο θαλφλεο έθζεζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ εξγαζία ησλ Ekman 

θαη Friesen (1969), φζν θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθήο δηάδξαζεο. 

  Οη Hess, Banse θαη Kappas (1995) έδεημαλ φηη νη θηλήζεηο ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ 

βξίζθνληαη ζε ακνηβαία αιιειεπίδξαζε κε ηελ έληαζε ηνπ βησκέλνπ ζπλαηζζήκαηνο, αιιά 

θαη κε ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο επηξξνέο. Σπγθεθξηκέλα, βξήθαλ φηη ηα άηνκα πνπ 

παξαθνινχζεζαλ κηα αξθεηά επράξηζηε ηαηλία, αλέθεξαλ φηη βίσζαλ έληνλα ηελ 

επραξίζηεζε, θαηαγξάθνληαο ηαπηφρξνλα κεγαιχηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθνχ ρακφγεινπ 

απφ εθείλνπο πνπ παξαθνινχζεζαλ κηα ιηγφηεξν επράξηζηε ηαηλία. Σηελ πεξίπησζε, φπνπ ε 

παξαθνινχζεζε ηεο ηαηλίαο γηλφηαλ κε ηελ παξνπζία θάπνηνπ θίινπ, ηα ρακφγεια 

επραξίζηεζεο ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξα ζε πνζνζηά ζπρλφηεηαο, απν φηη ζηηο άιιεο δπν 

ζπλζήθεο. Οη Zaalberg, Manstead θαη Fischer (2004) δηεχξπλαλ ηε κειέηε ηνπο, εζηηάδνληαο 

ζηε ζρέζε ησλ θαλφλσλ έθζεζεο θαη ηνπ ξφινπ ησλ θνηλσληθψλ θηλήηξσλ ζηηο εθθξάζεηο 

ηνπ πξνζψπνπ. Ψο ζπλαηζζεκαηηθφ εξέζηζκα ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ αθήγεζε ελφο αζηείνπ θαη 

ελφο ιηγφηεξν αζηείνπ αλέθδνηνπ. Σηελ έξεπλα κεηξήζεθαλ νη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο 

ηνπ πξνζψπνπ, θπξίσο ε έληαζε ηνπ ρακφγεινπ, θαη παξάιιεια αμηνινγήζεθαλ ηα θίλεηξα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ γέιαζαλ κε 

ην αζηείν αλέθδνην εθδήισζαλ κεγαιχηεξν ρακφγειν, έρνληαο σο θίλεηξν λα κνηξαζηνχλ 

θαη λα κεηαδψζνπλ ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ιηγφηεξν 

αζηείνπ αλέθδνηνπ, φπνπ ην βησκέλν ζπλαίζζεκα δελ ήηαλ αξθεηά επράξηζην, νη 

ζπκκεηέρνληεο εθδήισλαλ έλα πην ζπγθξαηεκέλν ρακφγειν, επηζπκψληαο λα απνθξχςνπλ 

ηελ δπζαξέζθεηα ηνπο, γηα λα κελ θέξνπλ ζε δχζθνιε ζέζε ηνλ αθεγεηή.  

  Οη ζρεηηθέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ηα άηνκα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

ηνπο αληηδξάζεηο, έρνληαο σο γλψκνλα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ πιαηζίνπ, ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ εθδήισζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, θαζψο θαη ηα θνηλσληθά 

θίλεηξα πνπ δηέπνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλνη παξάκεηξνη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

έλλνηα ηεο θνηλσληθήο εθηίκεζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην άηνκν γηα ηελ εθάζηνηε ζπλζήθε. 

Σχκθσλα κε ηνπο Fischer, Manstead θαη Zaalberg (2003) ε θνηλσληθή εθηίκεζε είλαη κηα 

δπλακηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα αμηνινγνχλ ηελ ίδηα ζηηγκή δηάθνξνπο 

παξάγνληεο, φπσο είλαη ην είδνο ηνπ εξεζίζκαηνο, ε παξνπζία θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

εθθξάζεσλ ησλ άιισλ, ηα θίλεηξα θαη νη ζηφρνη πνπ δηέπνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα άηνκα ξπζκίδνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπο, 
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ζηνρεχνληαο ζηελ επίδεημε ηεο θαηάιιειεο ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. 

 

1.5. Ζ ζσλαηζζεκαηηθή ρύζκηζε 

  Σην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ηα άηνκα ζπρλά θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη κε ην παξάδεηγκα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ηνπ 

πξνζψπνπ. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη γλσζηή σο ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε. Ο Gross (1998) 

ππνζηεξίδεη φηη ε έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο : « αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο κε 

ηηο νπνίεο ηα άηνκα αζθνχλ επηξξνή ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ, φηαλ ηα βηψλνπλ, 

θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηά βηψλνληαη θαη εθθξάδνληαη» (ζει. 275). Βαζηθά, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηελ θαηαζηνιή ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ, αιιά απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε, ζηε δηαηήξεζε θαη ζηε 

κείσζε ηφζν ησλ ζεηηθψλ, φζν θαη ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Δπίζεο, απνηειεί κηα 

ζπλεηδεηή δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ. Όκσο, 

νξηζκέλεο θνξέο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζε αζπλείδεην επίπεδν, φπσο κέζα απφ ηηο 

απηνκαηνπνηεκέλεο αληηδξάζεηο. Αθφκε, ε έλλνηα ηεο ξχζκηζεο πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίνλ ην άηνκν ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, αιιά θαη ζην πσο κπνξεί λα επεξεάζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (Gross, 1999; 2002). 

  Ο Gross (1999) αλαθέξεη φηη αξθεηνί εξεπλεηέο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο έρνπλ σο θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ηελ πνιππαξαγνληηθή δηάζηαζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Γειαδή, ζπγθιίλνπλ ζηελ παξαδνρή φηη ηα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχληαη 

απφ βαζηθά ζηνηρεία, φπσο είλαη ε θπζηνινγηθή δηέγεξζε, ε ππνθεηκεληθή εκπεηξία, ε 

γλσζηηθή εθηίκεζε θαη νη αληηδξάζεηο ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν 

Gross (1998) δηαηππψλεη έλα κνληέιν γηα ηηο δηεξγαζίεο θαη ηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Φαξαθηεξηζηηθά ππνζηεξίδεη φηη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε θαζέλα απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία θαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν απφ 

ηελ ζηηγκή ηεο πξφθιεζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο έσο ηελ ηειηθή ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε. 

Γηαθξίλεη δπν είδε ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, ηελ εζηηαζκέλε ξχζκηζε ζηα εγνχκελα 

γεγνλφηα (antecedent-focused) θαη ηελ εζηηαζκέλε ζηελ αληίδξαζε (response-focused). Τν 

πξψην είδνο ξχζκηζεο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα άηνκα, φηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα δεκηνπξγνχληαη, 

αιιά δελ έρνπλ πιήξσο αλαπηπρζεί. Δπίζεο, εζηηάδεη ζηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ αηφκσλ κε 

ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ ζπλζεθψλ πξηλ ηελ εθδήισζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο. Απηέο 

νη ζηξαηεγηθέο είλαη ε επηινγή ηεο ζπλζήθεο, ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπλζήθεο, ε επηζηξάηεπζε 



19 
 

ηεο πξνζνρήο θαη ε γλσζηηθή επαλεθηίκεζε (Gross,1999). Τν άιιν είδνο ξχζκηζεο 

επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, εθφζνλ απηφ έρεη εμειηρζεί θαη εθθξαζηεί 

πιήξσο, δειαδή επηθεληξψλνληαη ζην επίπεδν ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ. Σε απηήλ 

ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ε θαηαζηνιή ησλ βησκαηηθψλ, θπζηνινγηθψλ θαη εθθξαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ν θνηλσληθφο δηακνηξαζκφο (Gross,1998; Niedenthal et 

al.,2011). 

  Οη πην ζπρλά κειεηεκέλεο ζηξαηεγηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο είλαη ε γλσζηηθή 

επαλεθηίκεζε θαη ε θαηαζηνιή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Μηα ζεηξά 

πεηξακαηηθψλ κειεηψλ επηζεκαίλεη ηηο βαζηθέο δηαθνξέο θαη ηα επαθφινπζα ηεο ρξήζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ. Έρεη βξεζεί φηη ε παξεκπφδηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αληηδξάζεσλ κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ έθθξαζε ηνπο, ρσξίο λα επεξεάδεη απνηειεζκαηηθά ηε 

βίσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο. Παξάιιεια, απμάλεη ηελ έληαζε ηεο νξγαληθήο 

αληίδξαζεο, εμαηηίαο ηεο έληνλεο πξνζπάζεηαο ηνπ αηφκνπ λα ειέγμεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

Δλ αληηζέζεη, ε γλσζηηθή επαλεθηίκεζε ηεο ζπλζήθεο, επλνεί ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αληηδξάζεσλ, ρσξίο ηελ πξφθιεζε έληνλσλ νξγαληθψλ επηδξάζεσλ (Gross,2002; Gross & 

John, 2003). Δπηπιένλ, νξηζκέλεο κειέηεο επηζεκαίλνπλ ηελ επίδξαζε ησλ παξαπάλσ 

ζηξαηεγηθψλ ξχζκηζεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Η έξεπλα ησλ Butler, Egloff, Wilhelm, 

Smith, Erickson θαη Gross (2003) έδεημε φηη ε θαηαζηνιή ηφζν ησλ ζεηηθψλ, φζν θαη ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ δπζρεξαίλεη ηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο, 

απνδπλακψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ζχλαςε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Απηφ ζπκβαίλεη, 

δηφηη ε κεηάδνζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ κελπκάησλ παξεκπνδίδεηαη θαη ν απνδέθηεο 

αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ηηο αλάγθεο ηνπ εθθξαζηή. Δπίζεο, βξέζεθε εξεπλεηηθά φηη ε 

ρξήζε ηεο γλσζηηθήο επαλεθηίκεζεο ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε πςειά επίπεδα ζσκαηηθήο 

θαη ςπρνινγηθήο επεκεξίαο, ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ δσή, απην-εθηίκεζεο θαη ζεηηθψλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεηο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηαζηνιή, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε 

ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο, κεησκέλσλ επηπέδσλ επεκεξίαο θαη πεξηνξηζκέλσλ 

θνηλσληθψλ επαθψλ (Gross & John, 2003). 

  Αθφκε, έλα είδνο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απν ηα άηνκα 

απνηειεί ν θνηλσληθφο δηακνηξαζκφο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Οη Rimé, Finkenauer, Luminet, 

Zech θαη Philippot (1998) αλαθέξνπλ φηη νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηάζε λα κνηξάδνληαη θαη λα 

ζπδεηνχλ κε άιια πξφζσπα θπξίσο νηθεία, ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αληηδξάζεηο 

πνπ ηνπο πξνθάιεζαλ δηάθνξα ζπλαηζζεκαηηθά γεγνλφηα. Σηε κειέηε ηνπο βξήθαλ φηη ην 80-

95% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ κνηξαδφηαλ κε άιινπο ηα ζπλαηζζήκαηα 
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ηνπο. Απφ απηφ ην απνηέιεζκα θαίλεηαη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ δηακνηξαζκνχ είλαη 

ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή ζε πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Με βάζε ηνλ Rimé (2007) ν 

δηακνηξαζκφο ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε ησλ επεξγεηηθψλ 

επηδξάζεσλ ησλ επράξηζησλ εκπεηξηψλ. Δπίζεο, ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο πξνζσπηθήο 

επεκεξίαο θαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ. Απφ ηελ άιιε, ε θνηλνπνίεζε ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα 

ππνζηήξημε, ζηελ θνηλσληθή απνδνρή θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ εγγχηεηαο. Δπηπιένλ, 

ζπληειεί ζηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη επεμεξγαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο απφ ην 

ίδην ην άηνκν, βνεζψληαο ζηελ επαλαηνπνζέηεζε ηνπ απέλαληη ζηα γεγνλφηα θαη ζηε 

ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Τέινο, ε κεηάδνζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εκπεηξηψλ κπνξεί λα έρεη ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα γηα ηνπο απνδέθηεο απηψλ, δηεπξχλνληαο 

ηηο γλψζεηο ηνπο γηα δηάθνξεο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο θαη θαηαζηάζεηο, ρσξίο λα 

εκπιαθνχλ άκεζα ζε απηέο. 

  Οη ζηξαηεγηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα, επεξεάδνπλ 

θαζνξηζηηθά δηάθνξεο πηπρέο ηεο αλάπηπμεο ηνπο, φπσο είλαη ε ςπρηθή επεκεξία θαη ε 

πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Τέηνηνπ είδνπο επηδξάζεηο παξαθηλνχλ ηνπο εξεπλεηέο λα 

δηεξεπλήζνπλ ηε ζρέζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο κε άιια ςπρνινγηθά θαηλφκελα θαη 

δηεξγαζίεο. Γηα παξάδεηγκα, ην κνληέιν ησλ Mayer θαη Salovery (1997) ζπκπεξηιακβάλεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε σο κηα απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. 

Σπγθεθξηκέλα, κειεηνχλ ηνλ παξάγνληα ηεο ξχζκηζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο άιινπο 

παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ ξχζκηζε 

ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπ ζρέζεσλ (Salovery, Detweiler-Bedell, Detweiler-Bedell & Mayer, 

2008). 

 

1.6. Ζ οηθεηόηεηα ζηης δηαπροζωπηθές ζτέζεης  

  Όπσο πξναλαθέξζεθε κηα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη λα πξνάγνπλ ηελ 

αλάπηπμε ζρέζεσλ εγγχηεηαο θαη νηθεηφηεηαο. Έλα απφ ηα πην γλσζηά κνληέια γηα ηε 

δεκηνπξγία νηθείσλ ζρέζεσλ είλαη ην κνληέιν ησλ Reis θαη Shaver. Σπγθεθξηκέλα, νη Reis 

θαη Shaver (1988) πεξηγξάθνπλ ηελ νηθεηφηεηα σο κηα βησκαηηθή εκπεηξία πνπ πξνθχπηεη απφ 

κηα δπλακηθή θαη ζπλαιιαθηηθή ζρέζε κεηαμχ δπν πξνζψπσλ. Απνηειείηαη απν δπν βαζηθά 

ζηνηρεία, ηελ απην-απνθάιπςε θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ ζπληξφθνπ (ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

ε έλλνηα ηνπ ζπληξφθνπ είλαη επξχηεξε θαη κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε θάπνην θηιηθφ 

πξφζσπν, γλσζηφ ή ζχδπγν). Η νηθεηφηεηα μεθηλά λα αλαπηχζζεηαη, φηαλ έλα άηνκν (ν 

εθθξαζηήο) απνθαιχπηεη ζε έλα άιιν νξηζκέλεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο. Η απην-
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απνθάιπςε κπνξεί λα είλαη δπν εηδψλ, ε πεξηγξαθηθή (factual or descriptive) θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή απην-απνθάιπςε (emotional or evaluative). Η πξψηε θαηεγνξία 

πεξηιακβάλεη γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ, ελψ 

ε δεχηεξε αλαθέξεηαη ζε πην πξνζσπηθά ζηνηρεία, φπσο είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα, νη ζθέςεηο, 

νη αλεζπρίεο, νη επηζπκίεο θαη νη απφςεηο (Laurenceau, Rivera, Schaffer & Pietromonaco, 

2004).  

  Σηε ζπλέρεηα, ν αθξναηήο επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη θαη ζπκπεξηθέξεηαη 

κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ εθθξαζηή. Η 

θαηαιιειφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αθξναηή ζα 

θαζνξίζνπλ ηελ εμέιημε ηεο ζρέζεο σο νηθεία ή απφκαθξε (Laurenceau et al.,2004). Τα 

ζεκεία πνπ νξίδνπλ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ αθξναηή σο νηθεία, είλαη ν εθθξαζηήο λα ληψζεη 

φηη γίλεηαη θαηαλνεηφο, φηη επηβεβαηψλεηαη κέζσ ηεο απνδνρήο θαη φηη ιακβάλεη ηελ 

θαηάιιειε θξνληίδα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αθξναηή. Δπηπιένλ, ππνγξακκίδνπλ φηη κηα 

ζρέζε νηθεηφηεηαο εμειίζζεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ζηεξίδεηαη ζηελ ακνηβαία 

απην-απνθάιπςεο ησλ ζπληξφθσλ, θαζψο θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη έκπξαθηε 

αληαπφθξηζε ηνπο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε αίζζεζε ηεο ακνηβαηφηεηαο ηφζν πεξηζζφηεξν 

απμάλεηαη ε δέζκεπζε ησλ ζπληξφθσλ αλαθνξηθά κε ηε δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο ηνπο.  

  Σχκθσλα κε ηνπο Reis, Clark θαη Holmes (2004) ε αληηιακβαλφκελε αληαπφθξηζε ηνπ 

ζπληξφθνπ απνηειεί έλα δηακεζνιαβεηηθφ παξάγνληα πνπ επηδξά ζηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθεηφηεηαο. Σπγθεθξηκέλα, πξνζδηνξίδνπλ απηήλ ηελ έλλνηα σο ηελ πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ 

φηη ν ζχληξνθνο ηνπ αληαπνθξίλεηαη ππνζηεξηθηηθά ζηελ έθθξαζε ησλ πξνζσπηθψλ αλαγθψλ 

θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Γηάθνξεο κειέηεο εληνπίδνπλ έλα ζχλνιν παξαγφλησλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αληηιακβαλφκελεο αληαπφθξηζεο ηνπ ζπληξφθνπ. 

Φαξαθηεξηζηηθή απνηειεί ε αλαθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηψλ ζηε ζεσξία ηνπ δεζκνχ 

θαη ζηε ζεκαζία ησλ ελεξγψλ κνληέισλ. Η έξεπλα δείρλεη φηη ν ηχπνο δεζκνχ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηελ εκπεηξία ηεο νηθεηφηεηαο ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ δηαδξάζεσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, έρεη βξεζεί φηη ηα άηνκα κε αζθαιή ηχπν δεζκνχ ζεκεηψλνπλ κεγαιχηεξα 

πνζνζηά απην-απνθάιπςεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ηχπνπο αλαζθαινχο δεζκνχ. Δπίζεο, 

αληηιακβάλνληαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπληξφθσλ ηνπο σο πεξηζζφηεξν αληαπνθξηλφκελε 

πξνο ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη ζπρλά αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο αιιειεπηδξάζεηο (Kafetsios & Nezlek,2002).  

  Η αληηιακβαλφκελε αληαπφθξηζε ηνπ ζπληξφθνπ επηδέρεηαη δηάθνξεο επηδξάζεηο απφ ην 

θνηλσληθφ πιαίζην, φπσο είλαη νη θνηλσληθνί ξφινη, νη πξνζδνθίεο θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη κέζα απφ ηα δίθηπα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (Reis, Clark & Holmes, 2004). Οη 
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Clark θαη Mills (1993) ππνγξακκίδνπλ φηη ηα άηνκα ζρεκαηίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο 

γηα ηελ ζρέζε ηνπο κε ηνπο άιινπο, θαζψο θαη γα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο αληαπφθξηζεο ηνπο. 

Κάζε άηνκν αλακέλεη απφ ηνπο άιινπο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ, αλάινγα κε ην 

ξφιν πνπ έρνπλ θαη ην είδνο ηεο ζρέζεο ηνπο. Καηά θχξην ιφγν, νη θίινη, νη ζηελνί ζπγγελείο 

θαη νη ζχδπγνη ζεσξνχληαη σο ηα πξφζσπα πνπ νθείινπλ λα αληαπνθξίλνληαη ππνζηεξηθηηθά 

κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηηο αλάγθεο ησλ ζπληξφθσλ ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

μέλνπο θαη ηνπο γλσζηνχο  (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Reis, Clark θαη Holmes, 2004).  

  Οξηζκέλεο κειέηεο εμέηαζαλ εκπεηξηθά ην κνληέιν ησλ Reis θαη Shaver (1988) γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηα ζπζηαηηθά ηεο νηθεηφηεηαο. Φαξαθηεξηζηηθή απνηειεί ε κειέηε εκεξνινγίνπ 

ησλ Laurenceau, Feldman Barrett θαη Pietromonaco (1998), ε νπνία αμηνιφγεζε ηελ εκπεηξία 

ηεο νηθεηφηεηαο ζε δηαθνξεηηθά είδε θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Τα επξήκαηα 

επηβεβαίσζαλ ην κνληέιν, δείρλνληαο φηη ε απην-απνθάιπςε ηνπ ελφο, ε απνθάιπςε θαη ε 

αληαπφθξηζε ηνπ άιινπ ζπληεινχλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθεηφηεηαο. Αθφκε, 

βξέζεθε φηη ν παξάγνληαο ηεο αληηιακβαλφκελεο αληαπφθξηζεο ηνπ ζπληξφθνπ έρεη ελ κέξεη 

δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ζηε εκπεηξία ηεο νηθεηφηεηαο θαη γηα ηνπο δπν ζπληξφθνπο. Τέινο, 

βξήθαλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή απην-απνθάιπςε ζπλδεφηαλ πην ζηελά κε ηελ εκπεηξία ηεο 

νηθεηφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηελ απιή απην-απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ εαπηφ. Δπίζεο 

κειεηήζεθε ν ξφινο ηεο νηθεηφηεηαο ζηηο εξσηηθέο θαη ζπδπγηθέο ζρέζεηο. Τα επξήκαηα 

επηζεκαίλνπλ ηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηφζν ηεο απην-απνθάιπςεο θαη ηεο έθθξαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, φζν θαη ηεο αληίιεςεο ηεο θαηάιιειεο αληαπφθξηζεο ησλ ζπληξφθσλ γηα 

ηελ εκπεηξία ηεο νηθεηφηεηαο ζηε ζρέζε. Αθφκε, βξέζεθε φηη ηα δεπγάξηα πνπ ραξαθηήξηδαλ 

ηε ζρέζε ηνπο σο πην νηθεία, ζεκείσλαλ απμεκέλα πνζνζηά ζπδπγηθήο ηθαλνπνίεζεο, ελψ ηα 

δεπγάξηα πνπ αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία θάλεθε λα 

αλαθέξνπλ ρακειά επίπεδα νηθεηφηεηαο(Laurenceau, Feldman Barrett & Rovine,2005; 

Lippert & Prager, 2001). 

  Σπκπεξαζκαηηθά, ε έλλνηα ηεο νηθεηφηεηαο είλαη πνιπζήκαληε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

αηφκσλ, θαζψο πξνάγεη ηε ςπρνινγηθή ηνπο επεκεξία, ηελ πξνζαξκνζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, 

ηελ εθπιήξσζε ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ 

ζρέζεσλ (Reis & Shaver, 1988). Τν παξαπάλσ κνληέιν πεξηγξάθεη δηεμνδηθά ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίνλ αλαπηχζζεηαη κηα ζρέζε νηθεηφηεηαο. Δπίζεο, αλαγλσξίδεη ηελ δπλακηθή ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ ζπληξφθσλ, ε νπνία ζηαδηαθά νδεγεί ζε κηα γεληθή εθηίκεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο ζρέζεο. Οη έξεπλεο γηα ην ζρεηηθφ κνληέιν έρνπλ ζπκβάιεη θαη ζην θιηληθφ 

εθαξκνζκέλν πιαίζην, φπσο ζηε ζεξαπεία δεχγνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπδπγηθψλ 

πξνβιεκάησλ (Laurenceau et al., 2005). Ψζηφζν, είλαη αλαγθαία κηα επξχηεξε δηεξεχλεζε 
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ηνπ κνληέινπ γηα ηηο δηεξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε ηεο νηθεηφηεηαο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιινπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ν ξφινο ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ, νη 

επηδξάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ (Laurenceau et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΣΑ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

2.1.Ζ τρήζε ηοσ δηαδηθηύοσ θαη οη δηαπροζωπηθές ζτέζεης  

  Σην πξψην εηζαγσγηθφ θνκκάηη έγηλε ιφγνο γηα ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηηο θαηά 

πξφζσπν θνηλσληθέο δηαδξάζεηο. Η εμέιημε ζηνλ ηνκέα ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ 

δεκηνχξγεζε λέεο δπλαηφηεηεο θαη θαηεπζχλζεηο ζην πεδίν ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο. Η 

παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηε 

δηακεζνιαβνχκελε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. Δάλ θαη ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

κειεηψλ γηα ηηο ζεσξίεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο, ην θνκκάηη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ε ζεκαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο απαηηνχλ 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.  

  Αξρηθά, ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ εμππεξεηνχζε ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνκέα, ελψ 

ζηελ πνξεία επεθηάζεθε ζην πιαίζην ησλ θαζεκεξηλψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (McKenna & 

Bargh, 1999). Η πνηθηιία ησλ κέζσλ ειεθηξνληθήο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε θπξίαξρε 

ηελ ρξήζε ηνπ Facebook, ηνπ Twitter, ηνπ Skype θαη άιισλ ηζηνηφπσλ, απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη McKenna θαη 

Bargh (1999) παξνπζηάδνπλ δπν είδε θηλήηξσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επξεία ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ αληίιεςε ηνπ εαπηνχ θαη κε ηελ θνηλσληθή 

ηνπ δηάζηαζε. Η πξψηε θαηεγνξία θηλήηξσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ 

αλαγθψλ, φπσο είλαη ε επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα κνηξάδεηαη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ εαπηνχ 

ηνπ. Σπρλά παξαηεξείηαη φηη θάπνηα άηνκα θνηλνπνηνχλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζην 

δηαδίθηπν, ηηο νπνίεο δηζηάδνπλ λα εθθξάζνπλ ζηηο εθηφο δηαδηθηχνπ ζρέζεηο. Δπίζεο, ην 

ζπγθεθξηκέλν κέζν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηνπο ρξήζηεο λα εμσηεξηθεχνπλ ζπλαηζζήκαηα, 

ζθέςεηο θαη πξνζδνθίεο, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ επηζπκεηά θαη εμηδαληθεπκέλα ζηνηρεία 

ηνπ εαπηνχ ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχνπλ ηελ αληίιεςε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο, ηελ απην-εθηίκεζε θαη ηνλ απην-ζεβαζκφ ηνπο.  

  Η άιιε θαηεγνξία αλαγθψλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηα θνηλσληθά θηλήηξσλ, φπσο είλαη ε 

επηζπκία γηα ηε δεκηνπξγία νηθείσλ ζρέζεσλ, ε αλάγθε ηεο αίζζεζεο ηνπ «αλήθεηλ» ζε κηα 

δπάδα ή νκάδα κε θνηλά ελδηαθέξνληα, θαζψο θαη ε αλαδήηεζε ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο. Τν  

δηαδίθηπν σο ηφπνο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο 

κνλαμηάο θαη ηεο απνμέλσζεο πνπ ελδερνκέλσο βηψλεηαη απφ νξηζκέλα άηνκα. Αθφκε, επλνεί 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ επαθψλ εληφο ηνπ δηαδηθηχνπ, νη νπνίεο 

ζπρλά κεηαθέξνληαη ζην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ εθηφο δηαδηθηχνπ. Τέινο, θαζνξηζηηθή 
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απνηειεί ε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηαηήξεζε θαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ήδε δηακνξθσκέλσλ 

ζρέζεσλ, θαζψο έρεη ην πιενλέθηεκα λα ειαρηζηνπνηεί ηελ απφζηαζε θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ 

άκεζε αληαπφθξηζε ησλ αηφκσλ (McKenna & Bargh,1999). 

  Σε κηα πξφζθαηε έξεπλα εκεξνινγίνπ, νη Baym, Zhang θαη Lin, (2004) θαηέγξαςαλ ηε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηεο θαηά πξνζψπνπ θαη ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ζε θνηηεηηθφ 

πιεζπζκφ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ ζε ηη βαζκφ ζπλαληάηαη 

ε ρξήζε ηνπ θάζε κέζνπ ζηηο θαζεκεξηλέο αιιειεπηδξάζεηο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 

δηαδίθηπν απνηειεί θαζεκεξηλφ κέζν επηθνηλσλίαο θαη δηαηήξεζεο ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα 

άηνκα. Παξά ηε ζπρλή ρξήζε ηνπ, ε θαηά πξφζσπν επηθνηλσλία παξακέλεη θπξίαξρε κνξθή 

επηθνηλσλίαο κε ην πνζνζηφ λα αλέξρεηαη ζην 64%. Δλψ, αθνινπζεί ε ρξήζε ηνπ ηειέθσλνπ 

κε 18.4% θαη ηνπ δηαδηθηχνπ κε 16.1%. Σηηο ζηελέο θαη θνληηλέο ζρέζεηο ζεκεηψζεθαλ πςειά 

πνζνζηά ζηε ρξήζε ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηελψλ ζρέζεσλ εμ 

απνζηάζεσο ε ρξήζε ηνπ ηειεθψλνπ ήηαλ πην ζπρλή. Η πνηφηεηα ηεο δηακεζνιαβνχκελεο 

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο αμηνινγήζεθε απμεκέλε, αιιά ρακειφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηα 

άιια κέζα επηθνηλσλίαο. Οη Baym θαη ζπλ. (2004) θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη παξά ηηο 

πνηνηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, νη ζπκκεηέρνληεο αμηνπνηνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο κε ζηφρν λα ελδπλακψζνπλ ηηο θνηλσληθέο επαθέο 

ηνπο. 

  Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Utz (2007) εζηίαζε ζηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία θαη ζηελ 

επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ, ψζηε λα δηαπηζηψζεη πνην είδνο 

ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ εμ απνζηάζεσο. Τα 

επξήκαηα έδεημαλ φηη ζε γεληθέο γξακκέο, ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ήηαλ πην 

ζπρλή απφ εθείλε ηνπ ηειεθψλνπ. Η νηθεηφηεηα ηεο ζρέζεο θάλεθε λα απνηειεί παξάγνληα 

αχμεζεο ηεο ρξήζεο θαη ησλ δπν κέζσλ επηθνηλσλίαο. Τα ειεθηξνληθά κελχκαηα απνηεινχλ 

βαζηθφ ηξφπν επαθήο κεηαμχ ησλ θίισλ, δηφηη επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία αλά πάζα ζηηγκή, 

αλεμάξηεηα απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο απφζηαζεο. Σπλήζσο ην πεξηερφκελν ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ κελπκάησλ απνηειεί γεληθνχ πεξηερνκέλνπ. Η ρξήζε ηνπ ηειεθψλνπ ήηαλ 

πην ζπρλή ζηηο ζπδεηήζεηο γηα πην πξνζσπηθά ζέκαηα. Η Utz (2007) απνδίδεηαη απηήλ ηελ 

επηινγή ηνπ ηειέθσλνπ ζην φηη ζεσξείηαη πην εκπινπηηζκέλν θαλάιη επηθνηλσλίαο, πνπ 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο ηεο ζπδήηεζεο, ηελ άκεζε έθθξαζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη ηελ ηαπηφρξνλε επηθνηλσλία ησλ ζπλνκηιεηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

  Σηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη ιφγνο γηα δπν αληηθξνπφκελεο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Η κηα 
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πξνζέγγηζε απνδνθηκάδεη ηελ δηακεζνιαβνχκελε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, ραξαθηεξίδνληαο 

ηελ σο απξφζσπε, πεξηνξηζκέλε θαη ειιηπήο. Δλψ, ε άιιε ππνζηεξίδεη θαη αλαγλσξίδεη ηε 

ζπκβνιή ηεο ζηε ζχλαςε θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Bargh & 

McKenna,2004). Παξαηεξείηαη φηη ε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία δηαζέηεη νξηζκέλα ζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια κέζα επηθνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα, δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ηαρείαο κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, θαιχπηνληαο κεγάιεο απνζηάζεηο (Kiesler, 

Siegel & McGuire, 1985). Δπίζεο, ε αλσλπκία ησλ ρξεζηψλ δηεπθνιχλεη ηελ ειεχζεξε 

έθθξαζε θπξίσο εθείλσλ ησλ αηφκσλ πνπ βηψλνπλ ηνλ θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ θαη ηε 

κνλαμηά. Παξάιιεια, πξνάγεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ελδηαθέξνληα, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ζηελψλ ζρέζεσλ (Bargh & Mckenna,2004). 

  Ψζηφζν, ε δηακεζνιαβνχκελε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία παξνπζηάδεη νξηζκέλνπο 

πεξηνξηζκνχο ιφγσ ηεο κνξθήο ηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αδπλακία κεηάδνζεο ησλ κε-

ιεθηηθψλ ζηνηρείσλ. Σχκθσλα κε ηνπο Kiesler θαη ζπλ. (1985) ζηελ θαηά πξφζσπν 

επηθνηλσλία ηα ιεθηηθά κελχκαηα ζπλνδεχνληαη απφ ηελ παξνπζία κε-ιεθηηθψλ λχμεσλ, 

φπσο είλαη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θσλήο θαη νη θηλήζεηο ηνπ 

ζψκαηνο. Απηά ηα ζηνηρεία ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε κεηάδνζε πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο ζπδήηεζεο. Οη Bavelas θαη Chovil (2006) κειεηψληαο ηε 

ιεηηνπξγία ησλ θηλήζεσλ ηνπ πξνζψπνπ θαη ησλ ρεξηψλ σο ζήκαηα επηθνηλσλίαο, 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη κε-ιεθηηθέο θηλήζεηο εληάζζνληαη θαη ζπληνλίδνληαη δπλακηθά κε ηελ 

απζφξκεηε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη φηη είλαη ζπλαθείο κε ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο. Η 

ιεηηνπξγία ηνπο έρεη επηθνηλσληαθή ζεκαζία, εθφζνλ ε εκθάληζε ηνπο παξαηεξείηαη 

ηδηαίηεξα απμεκέλε ζηελ απεπζείαο αιιειεπίδξαζε κε άιια πξφζσπα θαη ράξε ζε απηέο, ηα 

άηνκα αληηιακβάλνληαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηηο πνηθίιεο πιεξνθνξίεο ησλ ζπλνκηιεηψλ 

ηνπο. Αληίζεηα, ζηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, ε απνπζία ησλ κε-ιεθηηθψλ κελπκάησλ 

παξαηεξείηαη λα δπζρεξαίλεη ην ζπληνληζκφ θαη ηε ξχζκηζε ηεο επηθνηλσλίαο (Kiesler at 

al.,1985). Ψζηφζν, κηα πξφζθαηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηνλίδεη φηη ε δηακεζνιαβνχκελε 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ππνδεέζηεξε, δηφηη παξνπζηάδεη 

ην δηθφ ηεο ζπκβνιηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο, ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ (Walther,2006). Αθφκε, κηα θξηηηθή εζηηάδεη ζηε κείσζε ηεο 

επίδξαζεο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ θαη ζην ζηνηρείν ηεο αλσλπκίαο, ηα νπνία θάπνηεο θνξέο 

είλαη δπλαηφλ λα παξαθηλήζνπλ ηα άηνκα ζε αλεπηζχκεηεο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο 

είλαη ε ρξήζε πξνζβιεηηθήο γιψζζαο (Kiesler et al.,1985).  
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2.2. Θεωρίες γηα ηε δηακεζοιαβούκελε ειεθηροληθή επηθοηλωλία 

  Γηάθνξεο ζεσξίεο επηρεηξνχλ λα εμεγήζνπλ ηε δπλακηθή θαη ηηο δηαθνξέο πνπ 

παξαηεξνχληαη κεηαμχ ηεο δηαδηθηπαθήο θαη άκεζεο θπζηθήο επηθνηλσλίαο. Οη πξψηεο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο επηθεληξψλνληαη ζηελ απνπζία ησλ κε-ιεθηηθψλ ζεκάησλ. Μηα απφ 

ηηο πην αληηπξνζσπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη ε Θεσξία ηεο Κνηλσληθήο Παξνπζίαο (Social 

Presence Theory). Οη Short, Williams θαη Christie (1976) δηαηχπσζαλ ηελ παξαπάλσ ζεσξία, 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο παξνπζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ νξίδνπλ σο 

ηελ αληίιεςε ηεο παξνπζίαο ηνπ άιινπ πξνζψπνπ θαη ηε ζεκαζία ηεο εκπινθήο ηνπ ζηε 

δπλακηθή ηεο αιιειεπίδξαζεο (φπσο αλαθέξεηαη ζην Walther, 1995). Οη Biocca θαη Nowak 

(2001) ηελ πξνζδηνξίδνπλ σο ηελ «επίγλσζε» ηεο ζπλχπαξμε ηνπ αηφκνπ κε έλα άιιν 

πξφζσπν (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Kim, Frank & Kim, 2014). Σχκθσλα κε ηε ζεσξία, 

θαζνξηζηηθφ ξφιν έρεη ν βαζκφο αληίιεςεο ηεο παξνπζίαο ηνπ άιινπ. Σηελ πεξίπησζε ηεο 

θαηά πξφζσπν αιιειεπίδξαζεο, ηα άηνκα αληαιιάζνπλ πνηθίιεο ιεθηηθέο θαη κε-ιεθηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ε ακεζφηεηα ηνπο είλαη εκθαλήο, θάλνληαο έληνλε θαη αηζζεηή ηελ παξνπζία 

θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλνκηιεηή. Αληίζεηα, ζηε δηακεζνιαβνχκελε ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία, ην κέζν, δειαδή ν ππνινγηζηήο αδπλαηεί λα κεηαδψζεη απεπζείαο ηηο κε-

ιεθηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ κελχκαηνο, φπσο είλαη νη θηλήζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ε ζηάζε ηνπ 

ζψκαηνο θαη άιιεο ζπκπεξηθνξέο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απνδπλακσκέλε αίζζεζε ηεο 

παξνπζίαο ηνπ ζπλνκηιεηή θαη ηε δεκηνπξγία κηαο απξφζσπεο αιιειεπίδξαζεο (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Walther, 1995). 

  Η επφκελε ζεσξία νλνκάδεηαη ε ππφζεζε ηεο έιιεηςεο ησλ λχμεσλ ηνπ θνηλσληθνχ 

πιαηζίνπ (The Lack of Social Context Cues Hypothesis). Οη Sproull θαη Kiesler (1986) 

ππνζηήξημαλ ηε ζρεηηθή ζεσξία κειεηψληαο ηελ επηθνηλσλία κέζσ ηεο αληαιιαγήο 

ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ. Με βάζε ηε ζεσξία κηα απφ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο είλαη ην είδνο ηεο θνηλσληθήο πιεξνθνξίαο πνπ δχλαηαη λα κεηαβηβαζηεί απφ ην 

κέζν. Πην αλαιπηηθά, νη Sproull θαη Kiesler (1986) αλαθέξνπλ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, φπσο είλαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ, νη θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο, νη 

θπξίαξρνη θαλφλεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ, φπσο είλαη νη ξφινη θαη νη ζρέζεηο 

ηνπο, επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε, ηελ εξκελεία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζε ηνπο. Τα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη πην αηζζεηά ζηελ άκεζε 

επαθή, ελψ πην πεξηνξηζκέλα ζηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. Μάιηζηα, εμαηηίαο απηήο ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ηεο ηειεπηαίαο παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο. Γειαδή, 

είλαη δπλαηφλ θάπνηα άηνκα, ιηγφηεξν επεξεαζκέλα απφ ηηο επηξξνέο ηνπ πιαηζίνπ, λα 

παξνπζηάδνπλ κεησκέλν απην-έιεγρν θαη λα εθδειψλνπλ αλεπηζχκεηεο θαη πξνζβιεηηθέο 
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ζπκπεξηθνξέο. Σπλεπψο, ε παξνπζία ή κε ησλ θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιαηζίνπ 

ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ.  

  Αθφκε, κηα ζεσξία πνπ θάλεη ιφγν γηα ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα κέζα επηθνηλσλίαο είλαη ε 

ζεσξία ηνπ πινχηνπ ηνπ κέζνπ (Media Richness). Σχκθσλα κε ηνπο Daft θαη Lengel (1986) 

έθηνο απφ ην εχξνο ησλ ιεθηηθψλ θαη κε-ιεθηηθψλ κελπκάησλ πνπ είλαη εθηθηφ θάζε κέζν λα 

κεηαδψζεη, ππάξρνπλ επίζεο ηξία ζεκεία δηαθνξνπνίεζεο ηνπο. Τα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία 

αλαθέξνληαη ζηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ κελχκαηνο ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο, ζηε ρξήζε ηεο γισζζηθήο πνηθηιίαο θαη ζην είδνο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 

πνπ παξέρνπλ (άκεζε ή αζχγρξνλε). Κάζε κέζν αλάινγα κε ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

κεηαδίδεη, επεξεάδεη ηελ αληηκεηψπηζε δπν δεηεκάησλ πνπ ζπλαληψληαη ζηελ επηθνηλσλία, 

ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηελ αζάθεηα ηνπ κελχκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, νη Daft θαη Lengel (1986) 

αλαθέξνπλ φηη ζηελ θαηά πξφζσπν επηθνηλσλία, ην κήλπκα κεηαδίδεηαη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο, φπσο είλαη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θσλήο. Ο 

πινχηνο απηνχ ηνπ κέζνπ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε κείσζε ηεο αζάθεηαο, εθφζνλ ε 

εξκελεία ηνπ κελχκαηνο γίλεηαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Απφ ηελ άιιε, ηα κέζα πνπ 

ζεσξνχληαη πεξηνξηζκέλα ζε πινχην, φπσο είλαη ε δηακεζνιαβνχκελε ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία παξεκπνδίδνπλ νξηζκέλεο θνξέο ηελ επίιπζε ηεο αζάθεηαο, εμαηηίαο ηεο 

πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο ησλ λχμεσλ θαη ηεο έγθαηξεο αλαηξνθνδφηεζεο. Ψζηφζν, ε ρξήζε ησλ 

κέζσλ κε κηθξφ εχξνο πινχηνπ είλαη απνηειεζκαηηθή ζηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ κε 

νξγαλσκέλν θαη πεξηζζφηεξν ζαθέο πεξηερφκελν (Daft & Lengel, 1986;Walther,1995).  

  Οη πην πξφζθαηεο ζεσξίεο πξνηείλνπλ κηα λέα νπηηθή γηα ηε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία, 

εζηηάδνληαο ζηε δπλαηφηεηα ησλ αηφκσλ λα πξνζαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο. Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ζεσξία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

θνηλσληθήο πιεξνθνξίαο (Social Information Processing Theory). Ο Walther (1992) σο 

θχξηνο εθθξαζηήο ηεο ζεσξίαο δίλεη έκθαζε ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο θνηλσληθήο 

πιεξνθνξίαο θαη ζηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο, ν νπνίνο θαηά θχξην ιφγν ζηεξίδεηαη ζηε δνκή 

θαη ζην πεξηερφκελν ηεο πιεξνθνξίαο. Πην αλαιπηηθά, αλαθέξεη φηη ηα άηνκα κε ηε βνήζεηα 

ησλ γισζζηθψλ θαη ζηηιηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ αληηθαζηζηνχλ κε 

επάξθεηα ηελ απνπζία ηεο κε-ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο (Walther, 2006). 

  Δπίζεο, ην κνληέιν ηεο ππεξ-πξνζσπνπνίεζεο (Hyperpersonal Model) ηνπ Walther (1996) 

πεξηγξάθεη κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε ηεο δηακεζνιαβνχκελεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. 

Με βάζε ηνλ Walther (2006), ε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ άκεζε αιιειεπίδξαζε 

ζπλνδεχεηαη απν κε-ιεθηηθά κελχκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ απζφξκεηεο αληηδξάζεηο ηνπ 

αηφκνπ, ηηο νπνίεο αδπλαηεί λα ειέγμεη. Τέηνηα παξαδείγκαηα είλαη νη δηαθνπέο ζην ιφγν, νη 
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αζχκβαηεο εθθξαζηηθέο θηλήζεηο, ν παξάγνληαο ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο. Αληίζεηα, ζηελ 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, ηα άηνκα ειέγρνπλ πην ζπλεηδεηά ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο, 

γξάθνληαο πην πξνζεγκέλα κελχκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Έηζη, νη ρξήζηεο 

επηιέγνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ζα εθθξαζηνχλ θαη ζα απην-παξνπζηαζηνχλ ζηνπο 

ζπλνκηιεηέο ηνπο. Η ζπγθεθξηκέλε ζεσξία δίλεη κηα εξκελεία γηα ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

ησλ δηαδηθηπαθψλ ζρέζεσλ. Σηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, ηα άηνκα κπνξνχλ λα 

ζρεκαηίζνπλ εληππψζεηο ν έλαο γηα ηνλ άιινλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο πιεξνθνξίεο ην 

πεξηερφκελν ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηα θνηλά ζηνηρεία επαθήο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Απηφ ην είδνο αιιειεπίδξαζεο θαίλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ 

επηθνηλσλία, ηελ δηακφξθσζε ζεηηθψλ εληππψζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία νηθείσλ ζρέζεσλ ζην 

πιαίζην ζην δηαδηθηπαθψλ δηαδξάζεσλ (Walther, Deandrea & Tong,2010). 

 

2.3. Έρεσλες γηα ηε δηακεζοιαβούκελε ειεθηροληθή επηθοηλωλία 

  Η επξεία ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ζέηεη δηάθνξα δεηήκαηα πξνο δηεξεχλεζε 

αλαθνξηθά κε ην θνκκαηη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Οη Riordan θαη Kreuz (2010) κειέηεζαλ 

ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ. Αμηνιφγεζαλ κε εξσηεκαηνιφγηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζχκθσλα λε ηηο νπνίεο γίλεηαη ε επηινγή ηνπ κέζνπ γηα ηε κεηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ κε ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν. Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλέθεξε φηη ε θαηά 

πξφζσπν επηθνηλσλία απνηειεί ην θπξίαξρν κέζν επηθνηλσλίαο θαη φηη ε παξνπζία ησλ κε 

ιεθηηθψλ λχμεσλ δηεπθνιχλεη ηελ αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Γηα ηελ αθξίβεηα, δίλεη ζηα 

άηνκα ηε δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία ηεο 

επηθνηλσλίαο, ζεσξψληαο ηελ πεξηζζφηεξν πξνζσπηθή, άλεηε θαη άκεζε. Αλαθνξηθά κε ηελ 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, νη ζπκκεηέρνληεο ππνζηήξημαλ φηη παξά ηελ χπαξμε λχμεσλ εληφο 

ηνπ γξαπηνχ κελχκαηνο, φπσο είλαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά εηθνλίδηα, ε έθθξαζε θαη ε 

αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κπνξεί λα είλαη αζαθήο θαη δηθνξνχκελε. Σρεηηθά κε ηα 

άκεζα ειεθηξνληθά (instant message) κελχκαηα, ηα άηνκα έδεημαλ λα ηα επηιέγνπλ γηα δπν 

ιφγνπο, ηελ γξήγνξε κεηάδνζε θαη ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ησλ παξαιεπηψλ. Η ρξήζε ηνπο 

ήηαλ ζπρλφηεξε γηα ηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ κε ζεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν. 

Βέβαηα, νξηζκέλεο θνξέο, αμηνινγήζεθε απν ηα άηνκα σο έλαο επηθαλεηαθφο θαη ζχληνκνο 

ηξφπνο επηθνηλσλίαο.  

  Σηελ πεξίπησζε ησλ αξλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηα άηνκα αλέθεξαλ σο πξνηηκφηεξε ηελ 

ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ, ησλ νπνίσλ ε αλάγλσζε δελ είλαη ηαπηφρξνλε κε ην 
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ρξφλν απνζηνιή ηνπο. Ο απνζηνιέαο πξηλ ηελ ζχληαμε ηνπ κελχκαηνο, νξγαλψλεη ηηο 

ζθέςεηο θαη επηκειείηαη ην ιφγν ηνπ, ψζηε λα θάλεη πην ήπηεο ηηο αληηδξάζεηο ηνπ παξαιήπηε. 

Ο ηξφπνο γξαθήο θαη ν ρξφλνο αλάγλσζεο ησλ κελπκάησλ είλαη δπλαηφλ λα κεηξηάζνπλ ηηο  

αληηδξάζεηο ηνπ παξαιήπηε, πξνζηαηεχνληαο ηνλ απνζηνιέα απφ άκεζεο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο. Αθφκε, ε θαηαγξαθή ησλ κελπκάησλ ζηνλ ππνινγηζηή δίλεη ηελ επθαηξία εθ λένπ 

αλάγλσζεο θαη αλαζηνραζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, επηηξέπνληαο ηα άηνκα λα 

επεμεξγάδνληαη θαιχηεξα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζηέιλνπλ ή δέρνληαη. Οη Riordan θαη Kreuz 

(2010) επηζεκαίλνπλ φηη παξά ην γεγνλφο φηη ε έξεπλα ηνπο δείρλεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

ηχπνπ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ είδνπο ηεο πιεξνθνξίαο, 

ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ κειέηε γηα ηελ εμαγσγή πιεξέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηα θξηηήξηα 

επηινγήο ησλ αηφκσλ θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ εθπιεξψλνπλ κέζα απφ απηά.  

  Αθφκε, έλα κείδνλ δήηεκα πνπ κειεηάηαη είλαη εάλ ην δηαδίθηπν πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο ζηελψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Οη Mckenna θαη Bargh (2000) επηζεκαίλνπλ φηη 

ην ζηνηρείν αλσλπκία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο απην-πξνβνιήο 

βνεζνχλ ηα άηνκα λα εμσηεξηθεχζνπλ θαη λα απνθαιχςνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο κε κεγαιχηεξε άλεζε. Ο Joinson (2001) πξαγκαηνπνίεζε ηξεηο κειέηεο γηα ηελ 

απην-απνθάιπςε κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ 

εκθάληζε ηεο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε απην-απνθάιπςε ήηαλ πην απμεκέλε θαηά ηελ 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. Η νπηηθή αλσλπκία θάλεθε λα είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα 

ηε δηαδηθαζία ηεο απην-απνθάιπςεο ζε ζχγθξηζε κε ηε ζπλζήθε, φπνπ ε ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία γηλφηαλ κέζα απφ βηληενδηάζθεςε. Αθφκε, αμηνινγήζεθε ε επίδξαζε ηεο 

πξνζσπηθήο θαη δεκφζηαο απην-επίγλσζεο. Σεκεηψζεθε φηη ε απνπζία ησλ κε-ιεθηηθψλ 

λχμεσλ ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηεο πξνζσπηθήο απηεπίγλσζεο θαη ζηελ έθθξαζε 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ, θπξίσο φηαλ ε δεκφζηα απηεπίγλσζε, δειαδή ε αληίιεςε ηεο 

δεκφζηαο εηθφλαο ηνπ εαπηνχ ήηαλ ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε, φπσο ζπκβαίλεη ζηε 

δηακεζνιαβνχκελε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. 

  Οη Tidwell θαη Walther (2002) δηεξεχλεζαλ ηε ζεκαζία ηεο απην-απνθάιπςεο θαη ηνπο 

ηξφπνπο γλσξηκίαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ ζην δηαδίθηπν. Φξεζηκνπνίεζαλ ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ κείσζεο ηεο αβεβαηφηεηα (Uncertainty Reduction Theory) ησλ 

Berger θαη Calabrese (1975), ψζηε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα απηή ηε δηαδηθαζία. Όπσο 

αλαθέξεηαη ζηνπο Tidwell θαη Walther (2002), νη Berger θαη Calabrese (1975) ππνζηεξίδνπλ 

φηη ηα άηνκα εθαξκφδνπλ δηάθνξνπο ηξφπνπο, είηε άκεζνπο, είηε έκκεζνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα έλα λέν άηνκν θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Οη 
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Tidwell θαη Walther (2002) θαηέιεμαλ ζε νξηζκέλα ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα, βξίζθνληαλ 

φηη ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ζηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ θαηά πξφζσπν επαθή. Σπγθεθξηκέλα, ζην δηαδίθηπν παξαηεξήζεθε φηη ηα 

άηνκα επηιέγνπλ πην δηαδξαζηηθέο ζηξαηεγηθέο, φπσο είλαη ε απην-απνθάιπςε θαη ε 

δηαηχπσζε άκεζσλ εξσηήζεσλ πξνο ηνπο ζπλνκηιεηέο, γηα λα γλσξηζηνχλ θαιχηεξα κεηαμχ 

ηνπο. Αθφκε, βξέζεθε φηη ε απην-απνθάιπςε ησλ ζπλνκηιεηψλ είλαη πην ζπρλή κέζα απφ ηελ 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. Σπλεπψο, ηα άηνκα κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο νηθεηφηεηαο, 

παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ άκεζε αιιειεπίδξαζε.   

  Με απηφλ ηνλ ηξφπν παξαηεξείηαη φηη ε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία κπνξεί λα επλνήζεη ηε 

δεκηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Αξθεηά απφ ηα παξαπάλσ επξήκαηα ππνζηεξίδνπλ ηε 

ζεσξία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θνηλσληθήο πιεξνθνξίαο ηνπ Walther (1995), ππνζηεξίδνληαο φηη 

ε δηακεζνιαβνχκελε ειεθηξνληθή αιιειεπίδξαζε απνηειεί έλαλ εμίζνπ απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν επηθνηλσλίαο. Μάιηζηα, ε έξεπλα ησλ Walther θαη Burgoon (1992) ζε νκάδεο 

επηθνηλσλίαο εληφο θαη εθηφο ηνπ δηαδηθηχνπ, έδεημε φηη ε ζπλερηδφκελε ρξνληθή  

αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δηαδηθηπαθφ επίπεδν, έθαλε ηελ επηθνηλσλία ηνπο πην 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη πξνζσπηθή, ππεξβαίλνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ 

ζε ζρέζε κε ηελ θαηά πξφζσπν επηθνηλσλία.. Σπλεπψο ν παξάγνληαο ηνπ ρξφλνπ θαη ν 

αξηζκφο αληαιιαγήο ησλ γξαπηψλ κελπκάησλ κπνξεί λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ εληνο ηνπ δηαδηθηχνπ.   

 

2.4. Ζ έθθραζε ηοσ ζσλαηζζήκαηος ζηε δηακεζοιαβούκελε ειεθηροληθή επηθοηλωλία 

  Μηα αθφκε πξφθιεζε απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηεο παξνπζίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία θαη νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζε ζχγθξηζε κε ηελ θαηά 

πξφζσπν επαθή. Οη Derks, Fischer θαη Bos (2008) νξίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία 

σο κηα δηαδηθαζία «αλαγλψξηζεο, έθθξαζεο θαη δηακνηξαζκνχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ή ησλ 

δηαζέζεσλ κεηαμχ δπν ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ» (ζει.767). Η παξνπζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

είλαη άκεζε εκθαλήο, κέζσ ηεο ιεθηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο, ή έκκεζε κέζα απφ ην 

χθνο γξαθήο. Δπηπιένλ, αλαθέξνπλ δπν ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία. Απηνί είλαη ε θνηλσληθή παξνπζία, ε νπνία επεξεάδεη ηνλ 

ηξφπν έθθξαζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ε νπηηθή επαθή πνπ θαζνξίδεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ. Σηε δηαδηθηπαθή αιιειεπίδξαζε ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο 

έρνπλ αξθεηά πεξηνξηζκέλε επίδξαζε ζηελ εθδήισζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Η ζπλαθφινπζε 

αλσλπκία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαίλεηαη λα επηδξά ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Γηα 
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παξάδεηγκα, ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα εθθξάδνληαη κε κεγαιχηεξε επθνιία ζηε 

δηαδηθηπαθή αιιειεπίδξαζε, εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο παξνπζίαο ησλ θνηλσληθψλ επηξξνψλ 

ηνπ πιαηζίνπ. 

  Δπίζεο, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αδπλακία κεηάδνζεο ησλ κε-ιεθηηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο. Όπσο αλαθέξνπλ νη Derks θαη ζπλ. (2008) ε κε-ιεθηηθή 

επηθνηλσλία είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ηελ κεηάδνζε 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ζπλνκηιεηή θαη γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, είηε εληζρχνληαο, είηε ειέγρνληαο ηελ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Σηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, ε απνπζία απηψλ ησλ λχμεσλ παξεκπνδίδεη 

σο έλα βαζκφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία. Παξά ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνξηζκφ, νη Harris 

θαη Paradice (2007) επηζεκαίλνπλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία είλαη παξνχζα θαη ζηε 

δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία κέζσ ηεο ρξήζεο ιεθηηθψλ θαη κε-ιεθηηθψλ λχμεσλ. Σπγθεθξηκέλα, 

δηαθξίλνπλ δπν ηξφπνπο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, ηελ ρξήζε ζπλαηζζεκαηηθψλ ιέμεσλ θαη ηηο 

γισζζηθέο ελδείμεηο, πνπ δειψλνπλ ηελ έληαζε θαη ην ζζέλνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Δλψ, νη 

κε-ιεθηηθέο λχμεηο αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηα παξαγισζζηθά ζηνηρεία, ηα νπνία 

αληηθαζηζηνχλ ηελ κε-ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά, φπσο είλαη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, νη 

θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη ν ηφλνο ηεο θσλήο. Ο Carey (1980) πεξηγξάθεη νξηζκέλα είδε 

παξαγισζζηθψλ λχμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αληαιιαγή ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ. 

Γηα παξάδεηγκα, είλαη ν θσλεηηθφο ζπιιαβηζκφο (vocal spelling) θαη νη αληηθαηαζηάηεο 

ιέμεσλ (lexigal surrogates), ηα νπνία ππνθαζηζηνχλ ηνλ ηφλν θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο θσλήο. 

Η ρξήζε ζπκβφισλ (spatial arrays) πνπ αληηθαζηζηνχλ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, φπσο 

είλαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά εηθνλίδηα θαη ε εθαξκνγή ησλ γξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

(manipulation of grammatical markers), δειαδή ε ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ γξακκάησλ θαη ησλ 

ζεκείσλ ζηίμεο (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Riordan & Kreuz, 2010).     

  Οη Harris & Paradice (2007) επηβεβαίσζαλ πεηξακαηηθά ηελ παξνπζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ζηηο δηαδηθηπαθέο δηαδξάζεηο, κειεηψληαο ηε ρξήζε ησλ δηάθνξσλ λχμεσλ θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίνλ νη παξαιήπηεο αληηιακβάλνληαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο. 

Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη, φηαλ ηα κελχκαηα δε δηέζεηαλ ζπλαηζζεκαηηθέο λχμεηο, νη 

παξαιήπηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ 

ηε ζεηηθή ή ηελ αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ απνζηνιέα. Δλψ, ζηηο ζπλζήθεο, 

φπνπ ηα κελχκαηα πεξηείραλ ζπλαηζζεκαηηθέο λχμεηο, φπσο ζπλαηζζεκαηηθέο ιέμεηο ή 

παξαγισζζηθά ζηνηρεία, νη παξαιήπηεο βαζηδφηαλ ζην πεξηερφκελν, αιιά θαη ζηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο λχμεηο ηνπ γξαπηνχ κελχκαηνο γηα λα αληηιεθζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 
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ζπλνκηιεηή. Μάιηζηα, ζεκεηψζεθε φηη νη παξαιήπηεο αληηιακβαλφηαλ θαιχηεξα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ απνζηνιέα, φηαλ γηλφηαλ απμεκέλε ρξήζε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

λχμεσλ ζην γξαπηφ κήλπκα. Αθφκε, νη Riordan θαη Kreuz (2010) εμέηαζαλ ηε ρξήζε ησλ 

παξαγισζζηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ κελχκαηνο. 

Τα επξήκαηα έδεημαλ φηη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ξφινπο ηεο ρξήζεο ηνπο είλαη λα 

δηαζαθελίζνπλ ην κήλπκα ζε πνζνζηφ 36%, δίλνληαο έκθαζε ζην πεξηερφκελν ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηξαβψληαο ηελ πξνζνρή ηνπ παξαιήπηε. Δπίζεο, θάλεθε λα εκπιέθνληαη 

ζην ζπληνληζκφ ηεο επηθνηλσλίαο ησλ ζπλνκηιεηψλ κε πνζνζηφ 24% θαη ζηελ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ απνζηνιέα κε πνζνζηφ 15%. Σε θάζε πεξίπησζε, ν ξφινο ηνπο είλαη λα 

επηζεκάλνπλ θαη λα θάλνπλ πην θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο, δηεπθνιχλνληαο 

ηελ επηθνηλσλία. Ψζηφζν, νη εξεπλεηέο πξνζζέηνπλ φηη παξά ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο ξφιν σο 

ζηνηρεία ηεο κε-ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, είλαη απαξαίηεηε ε βαζχηεξε δηεξεχλεζε ηεο 

ζεκαζίαο ηνπο, θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε ηνπο. 

  Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα παξαγισζζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ κειεηάηαη εθηελψο είλαη ε 

ρξήζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εηθνληδίσλ (emoticons). Τα ζπγθεθξηκέλα εηθνλίδηα απνηεινχλ 

ζχκβνια κε ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν, ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ δηάθνξεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ραξνχκελν ή ην ιππεκέλν πξφζσπν 

(Walther & D‟Addario, 2001). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Rezabek θαη Cochenour (1998) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ζπλαηζζεκαηηθά εηθνλίδηα αληηπξνζσπεχνπλ ηηο κε-ιεθηηθέο λχμεηο πνπ 

είλαη απνχζεο ζηε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία κε θχξην ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ πεξηερφκελνπ 

ησλ κελπκάησλ (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Walther & D‟Addario, 2001). Μηα βαζηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη ζηα ζπλαηζζεκαηηθά εηθνλίδηα 

είλαη φηη νη πξψηεο ζπρλά απνηεινχλ απζφξκεηεο αληηδξάζεηο, ελψ ε ρξήζε ησλ δεχηεξσλ 

γίλεηαη πην ζπλεηδεηά θαη ζπρλά ππνθηλείηαη απφ ηα θίλεηξα θαη ηηο πξνζζέζεηο ηνπ αηφκνπ, 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία ηνπ (Derks et al.,2008). 

  Οξηζκέλνη παξνκνηάδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εηθνληδίσλ κε εθείλε ησλ 

κε-ιεθηηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο άκεζεο αιιειεπηδξάζεηο. Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνησλ 

εξεπλεηψλ απνηεινχλ νη Derks, Bos & von Grumbkow (2007), νη νπνίνη κειέηεζαλ ην ξφιν 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εηθνληδίσλ ζηα ειεθηξνληθά κελχκαηα. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

ε ρξήζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εηθνληδίσλ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ εξκελεία ηνπ κελχκαηνο, 

δίλνληαο θπξίσο έκθαζε ζην ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελνπ ηνπ. Σηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ ην 

γξαπηφ κήλπκα ζπλνδεπφηαλ απφ έλα αζχκβαην ζπλαηζζεκαηηθφ εηθνλίδην κε ην πεξηερφκελν 

ηνπ κελχκαηνο, πξνθαινχηαλ αζάθεηα ζε ζχγθξηζε κε ηα κελχκαηα ρσξίο ζπλαηζζεκαηηθά 
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εηθνλίδηα. Με βάζε ηα παξαπάλσ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ιεηηνπξγία ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εηθνληδίσλ παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε εθείλε ησλ κε-ιεθηηθψλ ζηνηρεηψλ ζηελ θαηά 

πξφζσπν ζπλαλαζηξνθή. Οη Walther θαη D‟Addario (2001) θαηαιήγνπλ ζε έλα δηαθνξεηηθφ 

ζπκπέξαζκα αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία ηνπο, επηζεκαίλνληαο φηη ν ξφινο ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εηθνληδίσλ είλαη λα ζπκπιεξψλνπλ ην κήλπκα, ρσξίο λα εκπιέθνληαη 

άκεζα ηελ εξκελεία ηνπ. Υπνζηεξίδνπλ κηα πην έκκεζε ιεηηνπξγία, εζηηάδνληαο ζε απηά 

πεξηζζφηεξν σο κέζα ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ηνπ ζπληάθηε, παξά σο ζηνηρεία πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ εξκελεία ηνπ κελχκαηνο. 

  Γηάθνξεο έξεπλεο εμέηαζαλ κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εηθνληδίσλ ζε ζρέζε κε επξχηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο. Η πεηξακαηηθή έξεπλα ησλ Derks, Bos θαη von Grumbkow 

(2007) δηεξεχλεζε ηελ επίδξαζε αλάκεζα ζηε ρξήζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εηθνληδίσλ, ηνπ 

είδνπο θαη ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ζζέλνπο ηνπ πιαηζίνπ. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο έθαλαλ ρξήζε πεξηζζφηεξσλ εηθνληδίσλ ζηε ζπλζήθε ηεο θηιηθήο ζπδήηεζεο 

απφ φηη ζηε ζπλζήθε, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα νινθιεξψζνπλ έλα έξγν. Δπίζεο, 

θάλεθε φηη ε ρξήζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εηθνληδίσλ ζρεηηδφηαλ κε ην ζζέλνο ηεο ζπλζήθεο, 

δειαδή πεξηζζφηεξα ζεηηθά εηθνλίδηα ζην ζεηηθφ πιαίζην αιιειεπίδξαζεο θαη ηα αληίζηνηρα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ άιιε ζπλζήθε. Τέινο, βξήθαλ ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζην είδνο θαη ζην ζζέλνο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. Γηα παξάδεηγκα, παξαηεξήζεθε 

κεησκέλε ρξήζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εηθνληδίσλ ζηε ζπλζήθε, φπνπ ην πιαίζην είρε 

αξλεηηθφ ζζέλνο θαη αθνξνχζε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Δλψ, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

αξλεηηθήο ζπδήηεζεο κε έλα θίιν, νη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχζαλ πεξηζζφηεξα 

εηθνλίδηα. 

  Με βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, νη Derks θαη ζπλ. (2007) παξαηεξνχλ φηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, δειαδή ε παξνπζία ελφο γλσζηνχ ή μέλνπ 

πξνζψπνπ θαη ην πεξηερνκέλνπ ηεο ζπδήηεζεο, θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, έζησ θαη κε ηελ κνξθή ησλ ζρεηηθψλ εηθνληδίσλ ζηηο δηαδηθηπαθέο 

δηαδξάζεηο. Απηά ηα επξήκαηα είλαη ζε ζπκθσλία κε ζρεηηθέο έξεπλεο, φπσο είλαη εθείλε ησλ 

Wagner θαη Lee (1999) πνπ κειεηνχλ ηελ επίδξαζε ηνπ πιαηζίνπ ζηελ έθθξαζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ζηηο θαηά πξφζσπν αιιειεπηδξάζεηο. Σπκπεξαζκαηηθά, ηα άηνκα αλεμάξηεηα 

απφ ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφδνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πιαηζίνπ θαη λα ξπζκίδνπλ αλαιφγσο ηελ ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηνπο. Σε κηα άιιε 

έξεπλα, νη Derks, Bos θαη von Grumbkow (2008) δηεξεχλεζαλ κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ 
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ηα θίλεηξα πνπ σζνχζαλ ηνπο ρξήζηεο λα απνζηέιινπλ ζπλαηζζεκαηηθά εηθνλίδηα ζηνπο 

ζπλνκηιεηέο ηνπο. Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ έδεημαλ φηη νη θχξηνη ιφγνη ρξήζεο ηνπο 

ήηαλ γηα λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα, λα ηνλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο θαη λα 

εθθξάζνπλ ηε δηάζεζε ηνπο. Δπίζεο, ζεκεησζήθαλ απμεκέλα πνζνζηά ρξήζεο 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εηθνληδίσλ ζε θηιηθά πξφζσπα, ζε ζχγθξηζε κε ηα άγλσζηα θαη 

πεξηζζφηεξα εηθνλίδηα ζε ζεηηθά πιαίζηα, παξά ζε αξλεηηθά. Γηα αθφκε, κηα θνξά ε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εηθνληδίσλ θαίλεηαη λα έρεη νξηζκέλα θνηλά ζεκεία  κε ηε 

ρξήζε ησλ κε-ιεθηηθψλ λχμεσλ ζηηο άκεζεο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο. 

 

5. Οη δσλαηόηεηες θαη οη περηορηζκοί ηες δηαδηθησαθής επηθοηλωλίας 

  Σπκπεξαζκαηηθά, ην δηαδίθηπν θαηέρεη ζεκαίλνλ ξφιν ζηελ θαζεκεξηλή αλζξψπηλε 

επηθνηλσλία, εμππεξεηψληαο έλα εχξνο θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Μάιηζηα, ν δηαδηθηπαθφο 

ηξφπνο επηθνηλσλίαο δηαθέξεη ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ θαηά πξφζσπν επαθή. 

Απηή ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ έρεη νξηζκέλεο ζπλέπεηεο γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο 

ησλ αηφκσλ, δεκηνπξγψληαο λέεο πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο ζηελ επηθνηλσλία. Ο 

Parkinson (2008) ζπλνςίδεη ηξία ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξνπνίεζεο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο 

πνπ επεξεάδνπλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ θνκκάηη ηεο αιιειεπίδξαζεο. Τν πξψην ζηνηρείν 

ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο ελφο εχξνπο δηαθφξσλ ιεθηηθψλ θαη κε-ιεθηηθψλ 

ζηνηρείσλ, πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία. Τν άιιν ζηνηρείν ζπλδέεηαη κε 

ην είδνο ελαιιαγήο ησλ κελπκάησλ πνπ επηηξέπεη θάζε κέζν, ην νπνίν είλαη γλσζηφ σο 

«δηαδνρηθφηεηα» θαη αλαθέξεηαη ζηελ ακεζφηεηαο ηεο έθθξαζεο θαη ηεο αληαπφθξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Τν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ν παξάγνληαο ηνπ ζπγρξνληζκνχ ηε ζηηγκή 

ηεο αιιειεπίδξαζεο, ην νπνίν αθνξά ηε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο ή ηεο θαζπζηεξεκέλεο 

αλαηξνθνδφηεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επηθνηλσλίαο. Σηε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία, ε 

ηδηνκνξθία ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

νξηζκέλα εκπφδηα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ.  

  Ψζηφζν, ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, εάλ θαη έρεη δηαθνξεηηθή κνξθή ζηελ 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία είλαη δπλακηθά παξνχζα. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ηνπ πεξηερφκελν θαη ησλ 

παξαγισζζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ. Σχκθσλα κε ηνπο Derks θαη ζπλ. (2008) ηα 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα εθδειψλνληαη κε παξφκνηα έληαζε θαη ζε ίδην βαζκφ κε ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνληαη ζηελ άκεζε θαη θπζηθή επηθνηλσλία. Απφ ηελ άιιε, ε 

έθθξαζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ δηαθνξνπνηείηαη ζε επίπεδν έληαζεο, ζεκεηψλνληαο  
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πςειφηεξα πνζνζηά έληαζεο απφ εθείλα ζηελ θαηά πξφζσπν επηθνηλσλία. Η κεησκέλε 

θνηλσληθφηεηα ηεο ζπλζήθεο, ε πεξηνξηζκέλε νπηηθή επαθή θαη ε αλσλπκία θαίλεηαη φηη 

δηεπθνιχλνπλ ηελ έθθξαζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ (Derks et al., 

2008). Δπίζεο, νη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ δπν ζεκεία ζηα νπνία δηαθέξνπλ ηα 

δπν είδε επηθνηλσλίαο. Τν πξψην αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο «ζπλαηζζεκαηηθήο 

ελζάξθσζεο» (emotional embodiment). Γειαδή, θαηά ηε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία, ην άηνκν 

βηψλεη ην ζπλαίζζεκα πνπ εγείξεηαη εθείλε ηε ζηηγκή, φκσο ε έθθξαζε ηνπ είλαη κηθξφηεξεο 

έληαζεο θαη ρξνληθήο δηάξθεηαο ζε ζχγθξηζε κε εθείλν πνπ βηψλεηαη ζηελ θαηά πξφζσπν 

επηθνηλσλία. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη, δηφηη ην ζπλαηζζεκαηηθφ εξέζηζκα δε βξίζθεηαη ζε 

άκεζε επαθή κε ην πξφζσπν πνπ βηψλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

φηη ε κνξθή ηνπ κέζνπ κεηξηάδεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ.  

  Τo άιιν ζεκείν ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ην ζηνηρείν 

ηεο ακεζφηεηαο. Σπρλά ζηηο δηαδηθηπαθέο αιιειεπηδξάζεηο, ε θαζπζηεξεκέλε ρξνληθή 

έθθξαζε θαη αληαπφθξηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ επεξεάδνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία. Γηα παξάδεηγκα, ε ζχληαμε ελφο ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην άηνκν λα ζθεθηεί θαη λα επεμεξγαζηεί ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, θαζηζηψληαο 

πην ειεγρνκέλε ηε έθθξαζε ηνπο (Derks et al.,2008). Σθηαγξαθψληαο, ηα βαζηθά γλσξίζκαηα 

θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο δηακεζνιαβνχκελεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, είλαη θαηαλνεηφ 

φηη είλαη ε παξνπζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη εκθαλήο θαη θαζνξηζηηθή ζηηο δηαδηθηπαθέο 

αιιειεπηδξάζεηο, εάλ θαη ιακβάλεη δηαθνξεηηθή κνξθή θαη έθθξαζε. Σεκαληηθφ ζεκείν 

αλαθνξάο απνηειεί ε ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

κέζνπ επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θάζε θνξά, επηηπγράλνληαο έηζη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

αλάγθεο ηνπο γηα επηθνηλσλία. 
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Μέζοδος 

Γείγκα 

  Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο ήηαλ 260 θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ ηκήκαηνο Χπρνινγίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Οη ειηθίεο θπκαίλνληαλ απφ 17 έσο θαη 48 εηψλ, κε κέζνο φξνο  

ειηθίαο ηα 20 εηψλ θαη ηππηθή απφθιηζε (SD=3.88). Αλαθνξηθά κε ην θχιν, ην 80% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ  ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 20% ήηαλ άλδξεο. Τν θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είρε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ήηαλ πςειφ=1.2%, κέηξηα πςειφ=12.7%, 

κέηξην=58.1%, κέηξηα ρακειφ = 20.8% θαη ρακειφ = 0.4%. Η ελεκέξσζε γηα ηελ δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ελφο καζήκαηνο Χπρνινγίαο. Η ζπκκεηνρή ησλ 

αηφκσλ ήηαλ πξναηξεηηθή θαη σο θίλεηξν δφζεθε ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο επηπιένλ 

αθαδεκατθψλ κνλάδσλ ζην ζρεηηθφ κάζεκα. 

 

Δργαιείο  

  Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ εθαξκφζηεθε σο εξγαιείν ε ρξήζε εκεξνινγίνπ, ε νπνία 

είλαη γλσζηή σο κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο. Μηα εηδηθά ζρεδηαζκέλε 

δηαδηθηπαθή εθαξκνγή θαηέγξαθε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ κεηά απφ θάζε 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Οη ζπκκεηέρνληεο θαηέγξαθαλ ηελ έληαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εκπεηξίαο ηνπ ζπκνχ, ηεο εξεκίαο, ηεο έθπιεμεο, ηνπ ελζνπζηαζκνχ, ηεο ραξάο, ηνπ 

ελδηαθέξνληνο, ηεο ληξνπήο, ηεο ιχπεο θαη ηεο απφξξηςεο, ζπκπιεξψλνληαο κηα θιίκαθα κε 

πέληε δηαβαζκίζεηο (1=θαζφινπ, 2= ιίγν, 3=κεηξηα, 4=πνιχ, 5= πάξα πνιχ). Αθφκε, αλέθεξαλ  

ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ ζε θάζε επαθή, επηιέγνληαο αλάκεζα ζηελ 

θαηά πξφζσπν θαη ζηε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία, θαζψο θαη ην είδνο ηεο ζρέζεο πνπ είραλ κε 

ην πξφζσπν αιιειεπίδξαζεο. Η ηειεπηαία κεηαβιεηή πεξηιάκβαλε 7 θαηεγνξίεο ζρέζεσλ, ηνπ 

θίινπ, ηνπ θαινχ θίινπ, ηνπ θαιπηέξνπ θίινπ, ηνπ ζπληξφθνπ, ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ ζπγγελψλ 

θαη ηνπ γλσζηνχ. 

Γηαδηθαζία 

  Αξρηθά, νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

δφζεθαλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο. Οη νδεγίεο αθνξνχζαλ 

ηελ εγγξαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην εηδηθφ ζχζηεκα θαη ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαγξαθψλ. Σπγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ γηα 10 εκέξεο λα 

ζεκεηψζνπλ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, ηελ έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βίσλαλ 

ζε θάζε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Τν είδνο ηεο αιιειεπίδξαζεο ζπκπεξηιάκβαλε ηελ θαηά 

πξφζσπν επαθή θαη ηε δηακεζνιαβνχκελε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο 
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αιιειεπίδξαζεο ήηαλ απφ 10 έσο θαη πεξηζζφηεξα ιεπηά. Μεηά απφ θάζε αιιειεπίδξαζε, 

έπξεπε λα ζπλδεζνχλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ηελ έληαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπο κε ηνπο άιινπο. Σε 

πεξίπησζε πνπ ε θαηαγξαθή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο δελ ήηαλ απεπζείαο δπλαηή, νη 

ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ λα ηε ζπκπιεξψζνπλ ζην ηέινο ηεο εκέξαο.  

 

Αποηειέζκαηα 

  Γηα λα εμεηαζηεί ε έληαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αλάκεζα ζην είδνο ηεο ζρέζεο (ζηελή ή κε 

δηαπξνζσπηθή ζρέζε) θαη ην κέζν επηθνηλσλίαο (θαηά πξφζσπν ή δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία) 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο. Σπγθεθξηκέλα, ππνινγίζηεθαλ νη επηδξάζεηο πνπ 

επηδέρεηαη ην θάζε ζπλαίζζεκα ζε ζρέζε ηα παξαπάλσ επίπεδα ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα γηα ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη αθνινχζσο γηα ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Δπίζεο, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 1 ηα πνζνζηά ηεο 

δηαθχκαλζεο θαη νη  ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ηηκψλ. 

  Λακβάλνληαο σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο, βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε αλάκεζα ζην είδνο ηεο δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο θαη ζηελ έληαζε ηεο ραξάο 

(F(260)=0.331, p<0.001). Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ φηη ε ραξά βηψλεηαη πην 

έληνλα ζηηο ζηελέο ζρέζεηο απφ φηη ζηηο κε ζηελέο ζρέζεηο. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε αλάκεζα ζην κέζν επηθνηλσλίαο θαη ζην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο 

(F(260)=0.131, p< 0.001), δείρλνληαο φηη ε ραξά βηψλεηαη πην έληνλα ζηηο θαηά πξφζσπν 

ζπλαλαζηξνθέο απφ φηη ζηε δηακεζνιαβνχκελε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. Σεκεηψζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε γηα ηελ έληαζε ηεο ραξάο αλάκεζα ζην κέζν 

επηθνηλσλίαο θαη ζην είδνο ηεο ζρέζεο (F(260)=0.063, p=0.05). Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

δείρλεη φηη ζηελ θαηά πξφζσπν επηθνηλσλία ηα άηνκα βηψλνπλ κεγαιχηεξε ραξά ζηηο πην ζηελέο 

ζρέζεηο, απφ φηη ζηε δηακεζνιαβνχκελε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία.  

  Με εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην ζπλαίζζεκα ηνπ ελζνπζηαζκνχ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε αλάκεζα ζηελ έληαζε ηνπ ελζνπζηαζκνχ θαη ζην είδνο ηεο ζρέζεο 

(F(260)=0.199, p<0.001), ην νπνίν δείρλεη φηη ν ελζνπζηαζκφο είλαη πην έληνλνο ζηηο ζηελέο 

ζρέζεηο, απφ φηη ζηηο κε ζηελέο ζρέζεηο. Δπίζεο, ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε 

αλάκεζα ζηελ έληαζε ηνπ ελζνπζηαζκνχ θαη ζην κέζν επηθνηλσλίαο (F(260)=0.119, p=0.001), 

πνπ ζεκαίλεη φηη ζηελ θαηά πξφζσπν επηθνηλσλία ηα άηνκα βηψλνπλ πεξηζζφηεξν 

ελζνπζηαζκφο απφ φηη ζηε δηακεζνιαβνχκελε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. Δπηπιένλ, βξέζεθε 

νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην κέζν επηθνηλσλίαο θαη ην είδνο ηεο 

ζρέζεο (F(260)=0.058, p=0.062), ην νπνίν δείρλεη φηη ζηελ θαηά πξφζσπν επηθνηλσλία ε 
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έληαζε ηνπ ελζνπζηαζκνχ είλαη κεγαιχηεξε ζηηο ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ έλζηαζε ηνπ ελζνπζηαζκνχ ζηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. 

  Με εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην ζπλαίζζεκα ηνπ ελδηαθέξνληνο βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε αλάκεζα ζηελ έληαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ζην είδνο ηεο ζρέζεο (F(260)=0.175, 

p<0.001). Τα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ην ελδηαθέξνλ βηψλνληαλ πην έληνλα ζηηο 

ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο απφ φηη ζηηο ιηγφηεξν ζηελέο. Γε ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε αλάκεζα ζηελ έληαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ζην κέζν επηθνηλσλίαο 

(F(260)=0.046, p>0.05), αιιά παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε γηα ηελ 

έληαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο αλάκεζα ζην κέζν επηθνηλσλίαο θαη ην είδνο ηεο ζρέζεο 

(F(260)=0.076, p=0.016). Η αλάιπζε δείρλεη φηη ζηελ θαηά πξφζσπν επηθνηλσλία ηα άηνκα 

βηψλνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζηηο πην ζηελέο ζρέζεηο, απφ φηη ζηε δηακεζνιαβνχκελε 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. 

  Γηα ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο εξεκίαο παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε 

αλάκεζα ζηελ έληαζε ηεο εξεκίαο θαη ζην είδνο ηεο ζρέζεο (F(260)=0.186, p<0.001). Φαίλεηαη 

φηη ε εξεκία είλαη κεγαιχηεξε ζηηο ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο κε 

ζηελέο ζρέζεηο. Δπηπιένλ, ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε αλάκεζα ζηελ έληαζε 

ηεο εξεκίαο θαη ζην κέζν επηθνηλσλίαο (F(260)=0.108, p=0.001), δείρλνληαο φηη ζηελ θαηά 

πξφζσπν επηθνηλσλία βηψλεηαη πεξηζζφηεξε εξεκία απφ εθείλε πνπ βηψλεηαη ζηε δηαδηθηπαθή 

επηθνηλσλία. Γε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε γηα ηελ έληαζε ηεο εξεκίαο 

αλάκεζα ζην κέζν επηθνηλσλίαο θαη ζην είδνο ηεο ζρέζεο (F(260)=0.037, p>0.05), ην νπνίν 

δείρλεη φηη ε έληαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλαηζζήκαηνο δε θαίλεηαη λα αιιειεπηδξά κε ην είδνο 

ηεο ζρέζεο, νχηε θαη κε ηε κνξθή ηεο επηθνηλσλίαο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα άηνκα. 

  Με εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην ζπλαίζζεκα ηεο έθπιεμεο δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε αλάκεζα ζηελ έληαζε ηεο θαη ζην είδνο ηεο ζρέζεο (F(260)= -0.042, p>0.05), νχηε 

αλάκεζα ζηελ έληαζε ηεο έθπιεμεο θαη ζην κέζν επηθνηλσλίαο (F(260)= -0.040, p>0.05). 

Όκσο, ζρεηηθά κε ηελ έληαζε ηεο έθπιεμεο ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζην είδνο ηεο ζρέζεο θαη ζην κέζν επηθνηλσλίαο (F(260)= 0.051, p=0.03) ην νπνίν 

δείρλεη φηη ζηελ θαηά πξφζσπν επηθνηλσλία ε έληαζε ηεο έθπιεμεο είλαη κεγαιχηεξε γηα ηηο πην 

ζηελέο ζρέζεηο, απφ φηη εθείλε πνπ βηψλεηαη ζηε δηακεζνιαβνχκελε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. 

  Σρεηηθά κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηα επξήκαηα έδεημαλ φηη γηα ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ 

δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε αλάκεζα ζηελ έληαζε ηνπ ζπκνχ θαη ζην είδνο ηεο 

ζρέζεο (F(260) =0.029, p>0.05). Όκσο, παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε 

αλάκεζα ζηελ έληαζε ηνπ ζπκνχ θαη ζην κέζν επηθνηλσλίαο (F(260)=-0.051, p=0.014), 

δείρλνληαο φηη ζηε δηακεζνιαβνχκελε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ν ζπκφο είλαη κεγαιχηεξνο ζε 
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ζχγθξηζε κε ηελ έληαζε πνπ βηψλεηαη ζηελ θαηά πξφζσπν επηθνηλσλία. Οη αλαιχζεηο δελ 

έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε γηα ηελ έληαζε ηνπ ζπκνχ αλάκεζα ζην είδνο ηεο 

ζρέζεο θαη ζην κέζν επηθνηλσλίαο (F(260)=-0.024, p>0.05). 

  Με εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε αλάκεζα ζηελ έληαζε ηεο ιχπεο θαη ζην είδνο ηεο ζρέζεο 

(F(260)=0.087, p=0.001). Γειαδή, ηα άηνκα βίσλαλ κεγαιχηεξε ιχπε ζηηο πην ζηελέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, απφ φηη ζηηο κε ζηελέο ζρέζεηο. Όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε αλάκεζα 

ζηελ έληαζε ηεο ιχπεο θαη ζην κέζν επηθνηλσλίαο βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα 

(F(260)=-0.063,p=0.005), δείρλνληαο φηη ε ιχπε είλαη εληνλφηεξε ζηε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία 

ζε ζχγθξηζε κε ηε ιχπε πνπ βηψλεηαη ζηελ θαηά πξφζσπν αιιειεπίδξαζε. Ψζηφζν, δε 

βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε γηα ηελ έληαζε ηεο ιχπεο αλάκεζα ζην είδνο 

ηεο ζρέζεο θαη ζην κέζν επηθνηλσλίαο (F(260)=-0.020, p>0.05), δειαδή ε έληαζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπλαηζζήκαηνο δελ θαίλεηαη λα αιιειεπηδξά κε ην είδνο ηεο ζρέζεο, νχηε θαη 

κε ηε κνξθή ηεο επηθνηλσλίαο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα άηνκα. 

  Με εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην ζπλαίζζεκα ηεο ληξνπήο βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε αλάκεζα ζηελ έληαζε ηεο ληξνπήο θαη ζην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο (F(260)=-0.015, 

p=0.033), πνπ ζεκαίλεη φηη ζηηο ζηελέο ζρέζεηο βηψλεηαη κε πην κεγάιε έληαζε ε ληξνπή απφ 

φηη ζηηο κε ζηελέο ζρέζεηο. Γε ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή επίδξαζε αλάκεζα ζηελ έληαζε ηεο 

ληξνπήο θαη ζην κέζν επηθνηλσλίαο (F(260)=0.015, p>0.05. Ψζηφζν, νη αλαιχζεηο έδεημαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε γηα ηελ έληαζε ηεο ληξνπήο αλάκεζα ζην είδνο ηεο 

ζρέζεο θαη ζην κέζν επηθνηλσλίαο (F(260)=-0.030, p=0.017). Τν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα δείρλεη 

φηη ε ληξνπή ζεκεηψλεη κεγαιχηεξε έληαζε ζηηο πην ζηελέο ζρέζεηο θαηά ηε δηακεζνιαβνχκελε 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ζε ζχγθξηζε κε ηελ έληαζε πνπ βηψλεηαη ζηηο ζρέζεηο ζην πιαίζην ηεο 

απεπζείαο επηθνηλσλίαο. 

  Γηα ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο απφξξηςεο, νη αλαιχζεηο έδεημαλ φηη 

δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε αλάκεζα ζηελ έληαζε ηεο απφξξηςεο θαη ζην 

είδνο ηεο ζρέζεο (F= -0.003, p>0.05), νχηε θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε αλάκεζα ζηελ 

έληαζε ηεο απφξξηςεο θαη ζην κέζν επηθνηλσλίαο (F(260)= -0.0001, p>0.05), δειαδή ε έληαζε 

ηνπ απφξξηςεο δελ επεξεάδεηαη απφ ηε ζρέζε πνπ έρνπλ ηα άηνκα, αιιά νχηε θαη απφ ην κέζν 

επηθνηλσλίαο κε ην νπνίν αιιειεπηδξνχλ. Η επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ζεκείσζε ζρεδφλ 

νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε γηα ηελ έληαζε ηεο απφξξηςεο αλάκεζα ζην είδνο 

ηεο ζρέζεο θαη ζην κέζν επηθνηλσλίαο (F(260)=-0.027, p=0.085). Γείρλνληαο φηη ε απφξξηςε 

βηψλεηαη πην έληνλα ζηηο ζηελέο ζρέζεηο, φηαλ ηα άηνκα επηθνηλσλνχλ ζην πιαίζην ηεο 

δηακεζνιαβνχκελεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο απν φηη ζηελ θαηά πξφζσπν επηθνηλσλία. 
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Πίλαθαο 1  

Ποζοζηά διακύμανζης και ησπικές αποκλίζεις ηων μεηαβληηών είδος ζτέζης και μέζο επικοινωνίας 

(Ν=260) 

σλαηζζήκαηα  Οηθείες τέζεης  

         (Ο.) 

Άκεζε Δπηθοηλωλία 

             (Α.Δ) 

Αιιειεπίδραζε 

    Ο. +Α.Δ 

    
Φαξά  

 

 

Δλζνπζηαζκφο 

 

 

Δλδηαθέξνλ 

 

 

Ηξεκία       

                            

 

Έθπιεμε    

                              

 

Θπκφο 

 

 

Λχπε 

 

 

Νηξνπή 

 

 

Απφξξηςε 

 

         0.33** 

        (.031) 

 

         0.19** 

        (.032) 

 

        0.17** 

        (.034) 

 

         0.18** 

        (.034) 

 

         -0.04 

         (.028) 

 

         0.03 

        (.024) 

 

         0.08** 

        (.023) 

 

         -0.03* 

         (.014) 

 

         -0.00 

         (.016) 

            0.13** 

           (.029) 

 

           0.11** 

           (.033) 

 

           0.04 

          (.031) 

 

           0.10** 

          (.032) 

 

           -0.04 

          (.027) 

 

          -0.05* 

          (.020) 

 

         - 0.06* 

          (.022) 

 

            0.01 

          (.012) 

 

           -0.00 

          (.013) 

         0.06* 

         (.032) 

 

         0.06 

        (.031) 

 

         0.07* 

        (.031) 

 

          0.03 

        (.028) 

 

         0.05* 

        (.023) 

 

         -0.02 

        (.022) 

 

         -0.02 

        (.023) 

  

         -0.03* 

         (.012) 

 

          -0.02 

         (.016) 

 

* p < 0,05. ** p < 0,001  
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σδήηεζε  

 

  Η παξνχζα έξεπλα είρε σο ζθνπφ ηε κειέηε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζην πιαίζην ησλ 

θαζεκεξηλψλ δηαπξνζσπηθψλ δηαδξάζεσλ. Γηα ηε βαζχηεξε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο 

εμεηάζηεθε ε έληαζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζρέζε κε ην 

κέζν επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ην είδνο ηεο ζρέζεο πνπ είραλ κε ηα πξφζσπα 

αιιειεπίδξαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε ε έληαζε νξηζκέλσλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία εγείξνληαη ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Τν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πνπ 

εθαξκφζηεθε ήηαλ ε δεηγκαηνιεςία ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο. Απηή ε κέζνδνο ζεσξείηαη σο 

κηα απφ ηηο πην θαηάιιειεο ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ επηηξέπεη ηελ θαηαγξαθή ησλ 

ππνθεηκεληθψλ εκπεηξηψλ ζην πξαγκαηηθφ θαη άκεζν πιαίζην, φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη άιισλ ςπρνινγηθψλ δηεξγαζηψλ (Bolger, 

Davis & Rafaeli, 2003). Τα επξήκαηα ηεο κειέηεο θαηαιήγνπλ ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηελ έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ επίδξαζε πνπ αζθείηαη ζε εθείλε απν ην κέζν 

επηθνηλσλίαο θαη ην είδνπο ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ ηα άηνκα. 

   Με βάζε ηηο αλαιχζεηο παξαηεξήζεθε φηη ε έληαζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ-ηεο ραξάο, 

ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηνπ ελζνπζηαζκνχ θαη ηεο έθπιεμεο-ήηαλ πεξηζζφηεξν έληνλε ζηηο θαηά 

πξφζσπν αιιειεπηδξάζεηο, φηαλ δειαδή νη ζπκκεηέρνληεο επηθνηλσλνχζαλ κε νηθεία πξφζσπα, 

φπσο θίινπο, νηθνγέλεηα θαη ζπγγελείο. Γελ ζεκεηψζεθαλ παξφκνηα απνηειέζκαηα γηα ηελ 

έληαζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηε δηακεζνιαβνχκελε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. Η 

έξεπλα ησλ Kafetsios θαη Nezlek (2012) εληζρχεη ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

δείρλνληαο φηη ε εκπεηξία ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε ησλ 

αξλεηηθψλ, φηαλ ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αηφκσλ είλαη άκεζε. Τν ζρεηηθφ εχξεκα 

αλαθέξεηαη θπξίσο γηα ζηηο θνηλσληθέο δηαδξάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα αηνκνθεληξηθά 

θνηλσληθά πιαίζηα. 

  Η επίδξαζε ηνπ κέζνπ επηθνηλσλίαο θαίλεηαη λα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ έληαζε ησλ 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Σχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ πινχηνπ ηνπ κέζνπ (Media Richness) ε 

θαηά πξφζσπν επηθνηλσλία απνηειεί έλα αξθεηά πινχζην κέζν επηθνηλσλίαο, δηφηη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα κεηαδίδνπλ θαη λα αληαιιάζνπλ κηα πνηθίια πιεξνθνξηψλ (Daft & 

Lengel,1986). Οπφηε αλακέλεηαη φηη ζηελ θαηά πξφζσπν επηθνηλσλία ε κεηάδνζε ησλ κε-

ιεθηηθψλ λχμεσλ, φπσο είλαη θηλήζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη ν ηφλνο ηεο θσλήο ζα θάλνπλ πην 

έληνλε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία ζε ζχγθξηζε κε ηελ δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία. Αθφκε, έλα 

πιενλέθηεκα ηεο θαηά πξφζσπν επηθνηλσλίαο είλαη ην ζηνηρείν ηεο ακεζφηεηαο θαη ηεο  

αλαηξνθνδφηεζεο ηεο επηθνηλσλίαο. Απφ ηελ άιιε, ν ειεθηξνληθφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο 
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εμαηηίαο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ πινχηνπ πιεξνθνξηψλ πνπ δχλαηαη λα κεηαδίδεη, θαίλεηαη λα 

επεξεάδεη ζε θάπνην βαζκφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία ησλ αηφκσλ. Απηή ε ζεσξία 

βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ δείρλνπλ φηη ε 

ακεζφηεηα θαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηεο θπζηθήο επηθνηλσλίαο ίζσο είλαη ζηνηρεία πνπ θάλνπλ 

πην έληνλε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία θπξίσο ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνληαη, 

φηαλ ηα άηνκα αιιειεπηδξνχλ.  

  Αθφκε έλα εχξεκα δείρλεη φηη ε έληαζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ επεξεάδεηαη απφ ην 

είδνο ηεο ζρέζεο θαη απφ ην κέζν επηθνηλσλίαο, φζνλ αθνξά ηηο θαηά πξφζσπν θαη νηθείεο 

επαθέο. Μηα πηζαλή εξκελεία δίλεηαη απφ ηηο έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηηο επηξξνέο ηνπ 

θνηλσληθνχ πιαηζίνπ πάλσ ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηεξγαζίεο. Καηά ηνπο Fischer θαη ζπλ. 

(2003) δηάθνξνη παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, 

ε νπνία εκπιέθεηαη ελεξγά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία θαη ηελ έθθξαζε. Γηα παξάδεηγκα, ε 

παξνπζία ησλ άιισλ θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηνπο απνηεινχλ παξάγνληεο επηξξνήο. 

Σπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεηαη εξεπλεηηθά φηη ε παξνπζία θηιηθψλ αηφκσλ ζηηο άκεζεο 

ζπλαλαζηξνθέο δηεπθνιχλεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

ζπλζήθεο, φπνπ ηα άηνκα αιιειεπηδξνχλ κε άγλσζηα πξφζσπα. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ηα 

άηνκα θαίλεηαη θπξίσο λα θαηαζηέιινπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπο (Buck et 

al.,1992, Wagner & Smith, 1991). Σπλεπψο, νη επηξξνέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θνηλσληθνχ 

πιαηζίνπ γίλνληαη εκθαλείο ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ, 

είηε εληζρχνληαο ηελ έθθξαζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, είηε παξεκπνδίδνληαο ηε 

εθδήισζε ησλ αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ ( Derks et al.2008). 

  Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο εθηίκεζεο ζπλδέεηαη κε ηελ ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ έθζεζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ θπξηαξρνχλ ζε θάζε θνηλσληθφ πιαίζην. Καηά ηνπο 

Ekman θαη Friesen (1989) απηνί νη θαλφλεο έθζεζεο νξίδνπλ ηνλ απνδεθηφ ηξφπν έθθξαζεο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ θαη ηηο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο. 

Οη ίδηνη ππνζηεξίδνπλ, φηη ζεσξείηαη πην απνδεθηή ε έθθξαζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζε 

νηθεία πξφζσπα, απφ φηη ζε άγλσζηα. Αθφκε, παξαηεξείηαη φηη ε παξνπζία ησλ νηθείσλ 

πξνζψπσλ δεκηνπξγεί ηελ επηζπκία γηα κεγαιχηεξε έθθξαζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

πξνο εθείλνπο (Fischer et al.,2003). Ψζηφζν, νη ζρεηηθέο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ππνδειψλνληαο άκεζα ηελ επίδξαζε ησλ 

θνηλσληθψλ επηξξνψλ ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθδειψζεηο θαη έκκεζα ηελ εκπινθή ηνπο ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε θαη εκπεηξία ησλ αηφκσλ. Γηα πην ζαθή ζπκπεξάζκαηα είλαη 

απαξαίηεηνο ν ζρεδηαζκφο κηα πην εζηηαζκέλεο κειέηεο γηα ηελ έληαζε ηεο ππνθεηκεληθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο. 
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  Δπηπξνζζέησο, ε απμεκέλε έληαζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηηο πην νηθείεο ζρέζεηο 

ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Μηα απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπο είλαη ε θνηλσληθή ζχλδεζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία 

θαη ζηε ζπγθξφηεζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Σηε βηβιηνγξαθία, ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ησλ 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ πξναγσγή θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ νηθεηφηεηαο θαη 

εγγχηεηαο, κε ζθνπφ ηνλ βέιηηζην δπλαηφ ζπληνληζκφ ηεο ζπλχπαξμεο ησλ αηφκσλ ζε 

δηαπξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν (Fischer & Manstead, 2008). Γηα παξάδεηγκα, ην 

ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο, φπσο θαη άιια ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα βξέζεθε φηη ζπκβάιινπλ ζηε 

ζχλαςε ζεηηθψλ ζρέζεσλ ππνζηήξημεο, νηθεηφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο (Fredrickson, 1998). Απηφ 

ην ζπκπέξαζκα βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

ππνγξακκίδνληαο ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Σπλεπψο, ε απμεκέλε 

έληαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ εθηηκάηαη φηη εμππεξεηεί ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δηαηήξεζεο ησλ ζηελψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, απνβιέπνληαο ζηελ ηθαλνπνίεζε δηαθφξσλ 

ησλ ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ.  

  Σρεηηθά κε ηελ έληαζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα απνηειέζκαηα νδεγνχλ ζε 

νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα άμηα αλαθνξάο. Πην αλαιπηηθά, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή επίδξαζε 

ηνπ κέζνπ επηθνηλσλίαο ζε ζρέζε κε ηελ έληαζε ηνπ ζπκνχ θαη ηεο ιχπεο. Γειαδή, βξέζεθε φηη 

ζηε δηακεζνιαβνχκελε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ν ζπκφο θαη ε ιχπε βηψλνληαη πην έληνλα ζε 

απφ φηη ζηελ θαηά πξφζσπν αιιειεπίδξαζε. Μηα πηζαλή εξκελεία δίλεηαη ελ κέξε απφ ηε 

ζεσξία ηεο Κνηλσληθήο Παξνπζίαο ησλ Short θαη ζπλ. (1976) (φπσο αλαθέξεηαη ζην Walther, 

1995), ε νπνία επηζεκαίλεη φηη ε πεξηνξηζκέλε αληίιεςε ηεο παξνπζίαο ηνπ άιινπ θαηά ηε 

δηακεζνιαβνχκελε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία δηεπθνιχλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε θαη ηελ 

έθθξαζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ε θνηλσληθή παξνπζία 

ζεκαηνδνηεί ηελ χπαξμε ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ, φπσο είλαη νη θαλφλεο έθζεζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο. Όηαλ ε παξνπζία ηνπ άιινπ είλαη κηθξή, αλακέλεηαη ειάρηζηε επίδξαζε ησλ 

θνηλσληθψλ επηξξνψλ ηνπ πιαηζίνπ (Daft & Lengel, 1986; Walther, 1995). Φαίλεηαη φηη ε 

δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο εθηίκεζεο ηεο ζπλζήθεο επεξεάδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο θαλφλεο 

έθζεζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, δηεπθνιχλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε κεγαιχηεξε έληαζε 

νξηζκέλσλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Η δηαθνξά αλάκεζα ζηηο θαηά πξφζσπν θαη 

δηαδηθηπαθέο αιιειεπηδξάζεηο βξίζθεηαη ζην είδνο θαη ηελ ηζρχ ησλ επηξξνψλ ηνπ πιαηζίνπ, 

ζηελ εκπεηξία θαη ζηελ έθθξαζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Η πεξηνξηζκέλε ζεκαζία ηεο 

θνηλσληθφηεηαο ζην δηαδίθηπν ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεησκέλε επίδξαζε ησλ θαλφλσλ έθζεζεο, 

εκπιέθεηαη θαηά θάπνην ηξφπν ζηελ εκπεηξία ηεο απμεκέλεο έληαζεο ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ (Derks et al.,2008). 
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  Αθφκε, ζεκεηψζεθε γηα ην ζπλαίζζεκα ηεο ληξνπήο ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ 

κέζνπ θαη ηνπ είδνπο ηεο δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε έληαζε ηεο 

ληξνπήο ήηαλ πςειφηεξε ζηε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία, φηαλ ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

γηλφηαλ κεηαμχ νηθείσλ πξνζψπσλ. Απηφ ην εχξεκα κεξηθψο κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην 

γεγνλφο φηη ε δηακεζνιαβνχκελε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία παξεκπνδίδεη ηελ κεηάδνζε ησλ κε-

ιεθηηθψλ λχμεσλ πνπ ζπλππάξρνπλ ζηελ άκεζε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Η παξαηεξνχκελε 

απνπζία ηνπο δπζθνιεχεη ηε κεηάδνζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ κελπκάησλ, απμάλνληαο ηελ 

αζάθεηα ζηελ επηθνηλσλία, πνπ πηζαλφλ επηδεηλψλεη ην ζπλαίζζεκα ηεο ληξνπήο (Daft & 

Lengel,1986). Αξθεηνί ππνζηεξίδνπλ φηη απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ν ξφιν ησλ κε-ιεθηηθψλ λχμεσλ 

είλαη θαζνξηζηηθφο ζηελ θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα 

(Bavelas &Chovil,2006).  

  Τν βαζηθφηεξν ζπκπέξαζκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλαθέξεηαη ζηηο παξαηεξνχκελεο 

δηαθνξέο ηεο έληαζεο ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ 

κέζνπ επηθνηλσλίαο. Αθφκε, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ, φζν θαη ζε κεζνδνινγηθφ επίπεδν, δηφηη εζηηάδεη ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαηά ηηο θνηλσληθέο δηαδξάζεηο, εμεηάδνληαο ηελ παξνπζία ηνπο ζε δπν 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα επηθνηλσλίαο. Δπίζεο, δηεξεπλά ηελ έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε ζρέζε 

ην είδνο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ έρνπλ ηα άηνκα κεηαμχ ηνπο. Σε γεληθέο γξακκέο, 

νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα, επηθεληξψλνληαη ζηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ν 

δηαδηθηπαθφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο, παξά ζηε κνξθή θαη ζηελ δπλακηθή ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην δηαδίθηπν. Απηή ε κειέηε ίζσο ελζαξξχλεη ηελ 

εμέηαζε πην εζηηαζκέλσλ επηδξάζεσλ ζε ζρέζε κε ην ξφιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζην πιαίζην 

ησλ θνηλσληθψλ δηαδξάζεσλ θαη ηελ εκθάληζε ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο. 

  Σε κεζνδνινγηθφ επίπεδν, κε αθνξκή ηελ παξνχζα κειέηε πξνηείλεηαη έλαο δηαθνξεηηθφο 

ηξφπνο κέηξεζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ πνπ είλαη γλσζηφο σο κέζνδνο 

δεηγκαηνιεςίαο ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο. Οξηζκέλα απφ ηα πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ 

είλαη ε δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε πξαγκαηηθφ θαη άκεζν ρξφλν, ηε 

ζηηγκή πνπ βηψλνληαη, θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα έρνπλ ζπλείδεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εκπεηξίαο ηνπο (Bolger et al.,2003;Feldman Barrett & Barrett, 2001). Σε αξθεηέο κειέηεο γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα, νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν αλάθιεζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εκπεηξηψλ. Τν αλαθαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν ηεο αλάθιεζεο ζπρλά επεξεάδεη ζηελ θάζε απηνχ 

αλάκλεζε, δπζθνιεχνληαο ηελ αθξηβή θαηαγξαθή ησλ εκπεηξηψλ (Feldman Barrett & Barrett, 

2001). Σε ζχγθξηζε κε ηελ παξαπάλσ κέζνδν, νη κεηξήζεηο ηεο δεηγκαηνιεςίαο ηεο 

θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή εγθπξφηεηα, δηφηη ε θαηαγξαθή ηνπ 
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ζπλαηζζήκαηνο γίλεηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ζηηγκή ηεο εκπεηξίαο, 

απνθεχγνληαο ηα ζθάικαηα αλάθιεζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ. Έηζη, ράξε ζε απηφ 

ην κεζνδνινγηθφ ζρεδηαζκφ ζπγθεληξψλεηαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ αμηφπηζησλ θαη έγθπξσλ 

απαληήζεσλ (Bolger et al.2003). Σχκθσλα κε ηνπο Feldman Barrett θαη Barrett (2001) ε ρξήζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ κνξθψλ εκεξνινγίνπ ζπκβάιιεη ζηελ άκεζε, ζπλεπή θαη αθξηβή θαηαγξαθή 

ησλ αλαθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Αθφκε, νη ίδηνη θάλνπλ ιφγν γηα δπν δεηνχκελα πνπ 

ηίζεληαη γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ κειεηψλ εκεξνινγίνπ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάιιειε 

ελεκέξσζε γηα ηε ζσζηή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηε δέζκεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

απηήλ. Τα ζρεηηθά ζέκαηα ζηελ παξνχζα κειέηε αληηκεησπίζηεθαλ κε ηε ιεπηνκεξή θαη 

αθξηβή ελεκέξσζε ησλ αηφκσλ γηα ηελ απνθπγή πηζαλψλ ιαζψλ. Γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο 

βέιηηζηεο δπλαηήο δέζκεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ δφζεθε αθαδεκατθφ θίλεηξν, πξνθεηκέλνπ 

λα ειεγρζεί ν παξάγνληαο ηεο ρακειήο δέζκεπζε ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

 

Περηορηζκοί  

  Πην πάλσ έγηλε ιφγνο γηα ηε ζεκαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηε ζχλδεζε ηνπο 

κε ην ζρεηηθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εγείξνληαη ζηηο 

θαηά πξφζσπν θαη δηαδηθηπαθέο θνηλσληθέο δηαδξάζεηο. Σην παξφλ θνκκάηη επηζεκαίλνληαη 

νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ παξνχζα έξεπλα, ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα κεξηθά 

ζεκεία πνπ απαηηνχλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο ζρεηίδεηαη 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ έιαβαλ κέξνο αλήθαλ 

ζην θνηηεηηθφ πιεζπζκφ, ζηνηρείν πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ. Τν ζπγθεθξηκέλν δείγκα δε δηαζέηεη αξθεηά αληηπξνζσπεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, νπφηε έλα ζέκα γηα ηηο κειινληηθέο έξεπλεο ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε κειέηε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηηο θαζεκεξηλέο θνηλσληθέο δηαδξάζεηο ζε 

δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο, ζπλδπάδνληαο ηνπο παξάγνληεο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ θχινπ. 

  Ο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο κειέηεο παξνπζηάδεη αθφκε έλαλ πεξηνξηζκφ. Καηά ηνπο 

Bolger θαη ζπλ. (2003) νη κειέηεο εκεξνινγίνπ δε ζεσξνχληαη πεηξακαηηθέο κειέηεο θαη γηα 

απηφλ ην ιφγν ηα απνηειέζκαηα δελ θαλεξψλνπλ ηζρπξέο ζρέζεηο αηηίνπ-αηηηαηνχ. Απφ ηελ 

άιιε, απηφ δε κεηψλεη ηελ αμία ησλ κε πεηξακαηηθψλ εξεπλψλ, δηφηη θάζε είδνο κειέηεο δίλεη 

ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ, εκθαλίδνληαο παξάιιεια 

ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο. Η ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ 

επηηξέπεη ηελ πνιχπιεπξε κειέηε ηνπ ππν εμέηαζε εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο δίλνληαο ηελ 

δπλαηφηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ, αλαθνξηθά κε ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 
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  Δλ θαηαθιείδη, ε κειέηε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηηο θνηλσληθέο δηαδξάζεηο απνηειεί έλα 

αμηνζεκείσην ζέκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. Η εκπεηξία θαη ε 

έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, θαζψο θαη απφ 

άιιεο παξεκθεξείο κειέηεο, επεξεάδνληαη κεξηθψο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπ είδνπο ηεο δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο. Δπίζεο, κέλεη λα δηεξεπλεζνχλ ζε 

βάζνο νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν ηελ παξνπζία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ν ξφινο ηνπο ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηεξγαζηψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε 

ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζην πιαίζην ηεο θαηά πξφζσπν θαη δηακεζνιαβνχκελεο 

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. Αθφκε, ν Parkinson (1996) ηνλίδεη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα 

βξίζθνληαη ζε άκεζε θαη δηαξθή ζπλάξηεζε κε ην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εληνο ησλ 

νπνίσλ εγείξνληαη θαη εθδειψλνληαη. Γηα απηφ ε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιαηζίνπ ζα 

εκπινπηίζεη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε, δίλνληαο ζπκπιεξσκαηηθέο απαληήζεηο θαη λέεο 

πξνεθηάζεηο γηα ηε κειέηε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαη εθθξάζεσλ ηφζν ζε επίπεδν 

ησλ ζηελψλ, φζν θαη επξχηεξσλ θνηλσληθψλ δηαδξάζεσλ. 
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