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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας* ήταν η διερεύνηση της  Συναισθηματικής Αντίληψης και 

κυρίως η μελέτη του κατά πόσο οι διαφορές φύλου και οι στρατηγικές αντιμετώπισης κοινωνικών 

καταστάσεων επηρεάζουν την ικανότητα πρόσληψης συναισθηματικών εκφράσεων προσώπου σε παιδιά Ε΄ 

και Στ΄ Δημοτικού. Το  δείγμα αποτέλεσαν 223 μαθητές και μαθήτριες από πέντε Δημοτικά σχολεία του 

Νομού Ρεθύμνου. Οι μαθητές συμπλήρωσαν μια τροποποιημένη μορφή του Mayer-Salovey-Caruso 

Emotional Intelligence Test (MSCEIT) για την εκτίμηση της ικανότητας πρόσληψης των συναισθηματικών 

εκφράσεων του προσώπου και επεξεργασίας και ανταπόκρισης σε συναισθηματικά φορτισμένες κοινωνικές 

καταστάσεις. Η παραγοντική ανάλυση των δεδομένων έδειξε στην κλίμακα  συναισθηματικής επίγνωσης την 

ύπαρξη τεσσάρων παραγόντων (πρόσληψη συναισθηματικών εκφράσεων του προσώπου, θετική στρατηγική 

αντιμετώπισης διαπροσωπικών σχέσεων, τάση απόδοσης ευθυνών στους άλλους και αρνητική στρατηγική 

αντιμετώπισης διαπροσωπικών σχέσεων). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι: α. τα κορίτσια 

εμφανίζουν υψηλότερη Συναισθηματική Αντίληψη από τα αγόρια, β. τα παιδιά με υψηλή Συναισθηματική 

Αντίληψη υιοθετούν θετική στρατηγική επεξεργασίας κοινωνικών καταστάσεων, ενώ γ. τα παιδιά με χαμηλή 

ικανότητα πρόσληψης συναισθηματικών εκφράσεων προσώπου υιοθετούν τόσο αρνητική στρατηγική 

επεξεργασίας κοινωνικών καταστάσεων, όσο και την τάση απόδοσης ευθυνών στους άλλους και τέλος δ. τα 

κορίτσια σε αντίθεση με τα αγόρια επιλέγουν θετική στρατηγική αντιμετώπισης κοινωνικών καταστάσεων. 

Η έρευνα αυτή ίσως να μπορέσει να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των συναισθηματικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών προεφηβικής ηλικίας που προάγουν την ομαλή ανάπτυξή τους προς την 

ενηλικίωση.  

 

 

                                                 
*Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μέρος μιας έρευνας με τίτλο “Συναισθηματική Επίγνωση, Ενσυναίσθηση, 

Αυτοεκτίμηση και Κοινωνική Αλληλεπίδραση  σε παιδιά Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού”, που διεξήχθη κατά το Ακαδημαϊκό 

Έτος 2007-2008 από τους φοιτητές: Θεοδωράκης Μηνάς, Λιθαδιώτη Αικατερίνη και Κλαμπάνη Μαύρα σε 

συνεργασία με τους Καθηγητές: Κοκκινάκη Θεανώ και Σίμος Παναγιώτης,  του Τμήματος  Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Προσδιορίζοντας το συναίσθημα  ... 
Το συναίσθημα εύκολα αναγνωρίζεται αλλά δύσκολα ορίζεται (Campos, Keltner, Tapias, 

2004). Ο όρος θεωρείται δεδομένος και πολύ συχνά ορίζεται με βάση κάποιες λίστες 

συναισθημάτων (πχ. μια λίστα μπορεί να περιέχει τα συναισθήματα του θυμού, του φόβου, της 

χαράς, της λύπης και της έκπληξης (Cabanac, 2002). Όμως, η προσπάθεια ορισμού του 

συναισθήματος με αυτόν τον τρόπο συμβάλει στο πρόβλημα διαφοροποίησης και  καθορισμού 

των συναισθημάτων από άλλες ψυχολογικές καταστάσεις ή ψυχολογικά φαινόμενα (π.χ. 

διάθεση, αισθήματα και σχετιζόμενα με το συναίσθημα χαρακτηριστικά) (Scherer, 1984). 

Επομένως, κανένας απλός και επιγραμματικός ορισμός δεν μπορεί να είναι επαρκής (Sroufe, 

1999). Ένας  όμως  ορισμός που αποτελείται από τα βασικά στοιχεία, επιτρέπει σημαντικές 

διακρίσεις ανάμεσα στα συναισθήματα (που προκύπτουν από αρκετά ευέλικτες ερμηνείες 

ερεθισμάτων και έχουν σαφή και σκόπιμα κίνητρα) και στα απλά συναισθηματικά φαινόμενα. 

Τέτοια φαινόμενα μπορεί να είναι η διάθεση (που έχει λιγότερο σαφή αίτια και διαρκεί για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα), τα αισθήματα (που είναι συνεπείς συναισθηματικές αποκρίσεις 

σε κίνητρα-στόχους που μπορεί να διαρκέσουν για μια ζωή και να περάσουν από τη μια γενιά 

στην επόμενη πχ. εχθρικότητα μεταξύ ομάδων) και τέλος τα σχετιζόμενα με το συναίσθημα 

χαρακτηριστικά (πχ. η εχθρικότητα και η ντροπή που αντανακλούν σύμφωνους τρόπους 

συναισθηματικής απάντησης σε ευρείες κατηγορίες ερεθισμάτων) (Scherer, 1984; Campos et 

al., 2004). 
 Σήμερα, οι περισσότεροι επιστήμονες συμφωνούν ότι τα συναισθήματα εξυπηρετούν 

προσαρμοστικές λειτουργίες, αλλά διαφέρουν στις ερωτήσεις για τις οποίες αναζητούν 

απαντήσεις (Campos et al., 2004) και παράλληλα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 

συναλλαγών μας με το περιβάλλον μας, καθοδηγούν, διευθύνουν και ενίοτε αποδιοργανώνουν 

τη δράση (Campos, Campos, Barrett, 1989; Izard, 1991; Schoρe, 1994, παραπομπή από τον 

Sroufe, 2000; Thompson, 1990, 2001). Οι ερευνητές που μελετούν την κατασκευή των 

συστημάτων του συναισθήματος, θεωρούν ότι η προέλευση συγκεκριμένων συναισθημάτων, η 

συνδεόμενη με την συναισθηματική εμπειρία συμπεριφορά και οι προσωπικές και κοινωνικές 

συνέπειες της συμπεριφοράς  υποκινούνται από τα συναισθήματα. Άλλοι μελετητές που 

ασχολούνται με το ζήτημα της επικοινωνίας και με την διαπολιτισμική καθολικότητα, 

επικεντρώνονται στις εκφράσεις των συναισθημάτων στην περιοχή του προσώπου, 

φροντίζοντας να  τεκμηριώνουν τις ξεχωριστές κινήσεις των μυών που χαρακτηρίζουν μερικά 

συναισθήματα (Campos et al., 2004). 
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
 

Σύμφωνα με τον Zajonc (Zajonc, 1984; Zajonc & Markus, 1984) υπάρχουν δύο ομάδες 

θεωριών για το συναίσθημα. Η πρώτη ομάδα είναι οι Γνωστικές Θεωρίες (Cognitive Theories 

of Emotions), οι οποίες περιλαμβάνουν την αντίληψη (cognition) σαν πρωταρχικό παράγοντα 

στα συναισθήματα (Lazarus, 1966, παραπομπή από τους Zajonc & Markus, 1984; Mandler, 

1975, παραπομπή από τους Zajonc, & Markus, 1984; Schacher & Singer, 1962). Το κινητικό 

σύστημα και οι κινήσεις του προσώπου (έκφραση) δεν αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τις 

Γνωστικές Θεωρίες των συναισθημάτων, αλλά είναι κεντρικά στοιχεία στη δεύτερη ομάδα 

θεωριών, τις Σωματικές Θεωρίες συναισθημάτων (Somatic ή Motor Theories of Emotions). 

Αυτή η ομάδα  θεωριών περιλαμβάνει επίσης την γνωστική διαδικασία στην παραγωγή των 

συναισθημάτων, ωστόσο οι σωματικές διαδικασίες παίζουν έναν πολύ πιο σημαντικό ρόλο 

(Ekman & Friesen, 1975, παραπομπή από τους Zajonc & Markus, 1984; Izard, 1977; 

Leventhal, 1980, παραπομπή από τους Zajonc & Markus, 1984; Tomkins, 1962, 1963). 

Αυτές οι δύο κατηγοριοποιήσεις των θεωριών έχουν γενικά διαφορετικούς 

προσανατολισμούς και σκοπούς. Οι Γνωστικές Θεωρίες των συναισθημάτων ενδιαφέρονται 

περισσότερο για τη συναισθηματική εμπειρία και την φαινομενολογία των συναισθημάτων, 

αναζητούν κυρίως να επεξηγήσουν τις υποκειμενικές εκδηλώσεις των συναισθημάτων. Οι 

Σωματικές Θεωρίες από την άλλη μεριά, προσπαθούν κυρίως να περιγράψουν την έκφραση 

των συναισθηματικών εκφράσεων. Οι θεωρίες αυτές αφορούν την οικουμενικότητα των 

συναισθηματικών εκφράσεων και προσπαθούν να αναγνωρίσουν τις σημαντικές παραμέτρους 

της συναισθηματικής έκφρασης, ώστε να αναγνωρίζονται και να κατηγοριοποιούνται τα 

διάφορα συναισθήματα. Επίσης, οι  Σωματικές Θεωρίες προσπαθούν να 

συγκεκριμενοποιήσουν εκείνα τα ερεθίσματα των συναισθηματικών εκφράσεων που 

επιτρέπουν σε ένα άτομο να αναγνωρίζει τα συναισθήματα κάποιου άλλου ατόμου (Zajonc, 

1984; Zajonc & Markus, 1984). 

Τόσο στις Σωματικές όσο και στις Γνωστικές Θεωρίες των συναισθημάτων, οι κινητικές και 

οι σωματικές διαδικασίες είναι εξίσου βασικά στοιχεία για την παραγωγή συναισθημάτων. Οι 

θεωρίες των συναισθημάτων θεωρούνται η βάση για την αντιπροσώπευση της συγκίνησης 

(affect), παρά η κιναισθητική ανατροφοδότηση από τη δράση των μυών. Και για να γίνει αυτή 

η ανατροφοδότηση αντιπροσωπευτική, θα πρέπει οι κιναισθητικές πληροφορίες και οι 

πληροφορίες με εσωτερικά ερεθίσματα να κωδικοποιηθούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως 

κάθε άλλη πληροφορία που επικοινωνεί με τις αισθήσεις.  
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1.1. ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
Ο Izard (1984) θεωρεί ότι τα συναισθήματα επηρεάζουν την αντίληψη, αλλά και ότι η 

αντίληψη επηρεάζει τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα και η αντίληψη θεωρούνται για τον 

Izard (1984) ξεχωριστά αλλά αλληλοσυσχετιζόμενα και αλληλεπιδρώντα συστήματα. Τα 

διαφορετικά συναισθήματα επηρεάζουν διαφορετικά την αντιληπτική και γνωστική διαδικασία. 

Ωστόσο, πιστεύει ότι οι αλληλεπιδράσεις συναισθήματος – αντίληψης πρέπει να εξεταστούν σε 

διάφορα επίπεδα και συμφωνώντας με τον Zajonc (1980, παραπομπή από τον  Izard, 1984), 

προσδιορίζει τις αλληλεπιδράσεις με βάση τα τρία συστατικά του συναισθήματος 

(νευροφυσιολογικά, εκφραστικά και εμπειρικά συστατικά): 

1. Τα νευρικά υποστρώματα των συναισθημάτων και της αντίληψης αλληλεπιδρούν καθώς 

μοιράζονται κοινές δομές στο μεταιχμιακό σύστημα του εγκεφάλου. 

2. Τα συναισθήματα και η αντίληψη αλληλεπιδρούν με πολλούς τρόπους στο κινητικό – 

εκφραστικό επίπεδο. Η έκφραση των συναισθημάτων με τους όρους της αισθητηριακής 

ανατροφοδότησης (Izard, 1977, παραπομπή από τους Zajonc & Markus, 1984) οδηγεί σε 

συναισθηματική εμπειρία, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει την αντιληπτική και γνωστική 

διαδικασία –π.χ  επικέντρωση προσοχής, μάθηση, μνήμη. 

3. Πολλά πειράματα έχουν δείξει ότι η γνωστική διαδικασία (φωνητικές οδηγίες, σχήματα 

λόγου, ύπνωση) μπορεί να επιφέρει συναισθήματα, τα οποία με την σειρά τους επηρεάζουν 

σημαντικά την γνωστική διαδικασία -π.χ μάθηση, μνήμη.  

Βέβαια, η σχέση ανάμεσα στην αντίληψη και το συναίσθημα είναι ένα θέμα που 

απασχόλησε αρκετά τους αναπτυξιακούς θεωρητικούς και η διαμάχη αυτή συνεχίζεται να 

διατυπώνεται στην βιβλιογραφία (Darwin, 1872/1965; Lewis & Goldberg, 1969, παραπομπή 

από τους Lewis, Sullivan, & Michalson, 1984; McCall, 1972, παραπομπή από τους Lewis, 

Sullivan, & Michalson, 1984; Kagan, 1974, 1978, παραπομπές από τους Lewis, Sullivan, & 

Michalson, 1984, 1984a; Ulvund, 1980; Izard,  1984, 1992;  Lazarus, 1984;  Lewis, Sullivan, 

Michalson, 1984; Zajonc, 1984; Sroufe, 2000). Έτσι, από τη μια πλευρά διατυπώνεται ότι η 

αντίληψη δεν προαπαιτείται για τη γέννηση του συναισθήματος, με επιχειρήματα τόσο την 

αμεσότητα των θυμικών αντιδράσεων σε κάποιες περιπτώσεις, όσο και την πολύ πρώιμη 

έκφραση συναισθημάτων στα βρέφη, ενώ παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο όρος αντίληψη 

πρέπει να λάβει την ευρύτερη δυνατή έννοια π.χ διεργασία της κάθε πληροφορίας, 

προκειμένου να αντιστοιχεί σε κάθε συναισθηματικού χαρακτήρα περίσταση (Hoffman, 1985, 

παραπομπή από τον Sroufe, 2000; Zajonc, 1980, 1984). 

Από την άλλη μεριά, υποστηρίζεται ότι η αντίληψη πρέπει απαραίτητα να συνυπάρχει με το 

συναίσθημα και ότι με την εμπειρία, η αποτίμηση (arousal) καταστάσεων πραγματοποιείται 

ταχύτατα (Sroufe, 2000). 
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1.1.2. “ Τα συναισθήματα σαν συνέπεια της αντίληψης ”  
Η αντίληψη μπορεί να παίξει έναν πιο άμεσο ρόλο στην δημιουργία των συναισθημάτων 

μέσα από την ερμηνεία των καταστάσεων που διεγείρουν  τους συναισθηματικούς υποδοχείς  

ενός οργανισμού. Οι θεωρίες που αξιώνουν ότι τα συναισθήματα είναι απόρροια των 

γνωστικών δεξιοτήτων, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο ομάδες, τις Θεωρίες 

Αποτίμησης (Appraisal Theories) και τις Θεωρίες Ασυμφωνίας (Discrepancy Theories). Και οι 

δύο αυτές θεωρίες επικεντρώνονται  στην ποιότητα των καταστάσεων που διεγείρουν τους 

συναισθηματικούς υποδοχείς ενός οργανισμού. 

1.1.2.1. Θεωρίες Αποτίμησης 
Οι θεωρίες Αποτίμησης επιβεβαιώνουν την άποψη ότι τα συναισθήματα προκύπτουν από 

την εκτίμηση ενός ερεθίσματος. Σύμφωνα με την Arnold (1960, 1970, παραπομπές από τους 

Lewis, Sullivan, & Michalson, 1984), η αποτίμηση ορίζεται ως η άμεση, αυτόματη εκτίμηση σε 

οτιδήποτε αντιμετωπίζεται είτε σαν ''καλό'' (π.χ ευεργετικό για την ευημερία κάποιου), είτε σαν 

''κακό'' (π.χ επιζήμιο για την ευημερία κάποιου). Αυτή η αποτίμηση προκύπτει από μια τάση 

προσέγγισης αυτού που θεωρείται ''καλό'' και από μια τάση αποφυγής αυτού που θεωρείται 

΄΄κακό''. Η  Arnold (1960, παραπομπή από τους Lewis, Sullivan, & Michalson, 1984) πιστεύει 

ότι τα συναισθήματα παίζουν σημαντικό ρόλο στη καθοδήγηση και την κατεύθυνσης της 

συμπεριφοράς, και ορίζει το συναίσθημα ως ''αίσθημα τάσης προς την πράξη'' (Arnold, 1960, 

παραπομπή από τους Lewis, Sullivan, & Michalson, 1984; Frijda, 1988, παραπομπή από τον 

Sroufe, 2000). Συνεπώς, τα συναισθήματα δε βασίζονται ούτε στα αισθήματα, ούτε στις 

φυσιολογικές μεταβολές, ούτε στην αντιληπτική αποτίμηση  (Arnold, 1960, παραπομπή από 

τους Lewis, Sullivan, & Michalson, 1984).   

Η βάση των περισσότερων αποτιμήσεων είναι η μνήμη (Lewis, Sullivan, Michalson, 1984). 

Ένα καινούριο αντικείμενο θα προκαλέσει τη μνήμη από τα αισθήματα που συνδέονται με 

προηγούμενες εμπειρίες παρόμοιων αντικειμένων. Εκτός από τη μνήμη, και η φαντασία μπορεί 

να παίξει έναν ρόλο στην συναισθηματική διαδικασία, καθώς οι άνθρωποι πριν δράσουν 

μπορούν να φανταστούν αν οι συνέπειες της πράξης τους θα είναι ωφέλιμες ή βλαβερές. Τόσο 

η αποτίμηση της κατάστασης, όσο και η πιθανότητα δράσης καθορίζουν τη φύση της 

συναισθηματικής τάσης (Lewis, Sullivan, Michalson 1984).  

Στην θεωρία του Lazarus (Lazarus 1966, παραπομπή από τους Zajonc, & Markus, 1984;  

Lazarus 1982, 1994; Lazarus, Averill & Optin 1970, παραπομπή από τους Lewis, Sullivan, 

Michalson, 1984), τα συναισθήματα επίσης θεωρούνται ότι προέρχονται από τη γνωστική 

αποτίμηση. Ο οργανισμός εκτιμάται σαν ερέθισμα αποτίμησης και επαναποτίμησης σχετικά με 

το εάν μπορεί να προσαρμοστεί ή όχι σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Στη συνέχεια, οι 
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αποτιμήσεις αυτές προκαλούν φυσιολογικές, γνωστικές και συμπεριφορικές δραστηριότητες. 

Επιπλέον, ο Lazarus τονίζει ότι είναι χρήσιμη η μελέτη της αντίληψης που διαφοροποιείται 

ανάμεσα στα διάφορα συναισθήματα. Πολλοί μελετητές, συμπεριλαμβανομένου του  Lazarus,  

διαφωνούν με το γεγονός ότι απαιτείται μόνο μια μερική γνωστική διαδικασία για την 

παραγωγή του κάθε συναισθήματος, ενώ συμφωνούν ότι τέτοιες διαδικασίες μπορεί να είναι 

αρκετά αυτόματες (Lazarus,1994; Clore, 1994;  Ellsworth, 1994;  Frijda, 1994;  Scherer, 1994). 

Στην ίδια γραμμή με την Arnold και τον Lazarus, ο Klaus Scherer (1979b, 1981b,c, 1982, 

παραπομπές από τον Scherer, 1984)  έχει προτείνει ότι μια από τις κύριες λειτουργίες των 

συναισθημάτων βασίζεται στην αποτίμηση των εξωτερικών και εσωτερικών ερεθισμάτων, υπό 

το πλαίσιο της καταλληλότητάς τους για τον οργανισμό και την προετοιμασία των 

συμπεριφορικών αντιδράσεων, οι οποίες μπορούν να αξιωθούν ως μια απάντηση σε αυτά τα 

ερεθίσματα. 

Υιοθετώντας μια λειτουργική προσέγγιση, υποστηρίζει ότι υπάρχει μια ομοφωνία μεταξύ 

των θεωρητικών του συναισθήματος να βλέπουν τα συναισθήματα καλύτερα σαν ψυχολογικές 

κατασκευές, οι οποίες αποτελούνται από αρκετά συστατικά  όπως:  

α. το συστατικό της γνωστικής αποτίμησης ή της αποτίμησης των ερεθισμάτων και των 

καταστάσεων 

β. το ψυχολογικό συστατικό της διέγερσης, 

γ. το συστατικό των κινήσεων της έκφρασης, 

δ. το υποκινούν συστατικό που περιλαμβάνει τις προθέσεις της συμπεριφοράς και 

ε. το συστατικό της υποκειμενικής αισθητικής κατάστασης  (Scherer, 1984). 

Επίσης, ο Scherer  θεωρεί τα συναισθήματα σαν μια αλληλεπίδραση ανάμεσα σε έναν 

οργανισμό και στο περιβάλλον του. Η αλληλεπίδραση αυτή μεσολαβεί μεταξύ στις 

μεταβαλλόμενες καταστάσεις, τα γεγονότα και τις ατομικές συμπεριφορικές αντιδράσεις. Οι 

κύριες θέσεις αυτής της αλληλεπίδρασης είναι: 

α. η αποτίμηση της καταλληλότητας των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων ή γεγονότων για 

τις ανάγκες του οργανισμού, 

β. η προετοιμασία των κατάλληλων δράσεων, ψυχολογικών και φυσιολογικών, για την 

αντιμετώπιση αυτών των ερεθισμάτων και  

γ. η μετάδοση των αντιδράσεων ή των καταστάσεων από τον οργανισμό στο κοινωνικό 

περιβάλλον (Scherer,  1984). 

Στο πλαίσιο της θεωρίας του Scherer (1984) προτείνεται ένα μοντέλο συνθετικής 

διαδικασίας (component process model) για τις συγκινησιακές καταστάσεις. Αυτό το μοντέλο 

βασίζεται στην ιδέα ότι η δυναμική συγκινησιακή διαδικασία μπορεί να αντιλαμβάνεται σαν 

μοτίβο αλλαγών στα κατάλληλα υποσυστήματα του οργανισμού. Επιπλέον, ο  Scherer (1984) 



 10

εισηγείται και ένα μοντέλο αποτίμησης ερεθισμάτων που επικεντρώνεται σε διαφορετικούς 

τύπους ελέγχου της αποτίμησης ερεθισμάτων, οι οποίοι είναι διευθετημένοι σε ιεραρχική σειρά 

για να βοηθούν στην διευκρίνηση θεμάτων που αντιμετωπίζουν το ζήτημα γνωστικής – μη 

γνωστικής αποτίμησης.  

 

1.1.2.2. Θεωρίες Ασυμφωνίας 
Στις θεωρίες Ασυμφωνίας τα συναισθήματα θεωρούνται σαν προϊόν συγκεκριμένων 

ασυμφωνιών ή δυσαρμονιών ανάμεσα σε εξωτερικά συμβάντα και εσωτερικές αναπαραστάσεις 

(Lewis, Sullivan, Michalson, 1984). Ο Kagan (1974, 1978 παραπομπές από τους  Lewis, 

Sullivan, Michalson, 1984) υποστήριξε ότι η πρώτη αντίδραση του οργανισμού σε μια 

ασυμφωνία ή απρόσμενη αλλαγή στις φυσιολογικές παραμέτρους είναι μια ''ειδική κατάσταση'' 

που χαρακτηρίζεται από αναστολή της κινητικής δραστηριότητας και μείωση του καρδιακού 

ρυθμού. Ωστόσο, διαφορετικές αντιδράσεις είναι πιθανές, καθώς εξαρτώνται από τη γνωστική 

διαδικασία που βρίσκεται ή ακολουθεί ο οργανισμός. Για τον Kagan (1984a), η συγκίνηση που 

εμφανίζεται από την βρεφική ηλικία μέχρι την εφηβεία, διέπεται από τρεις αρχές:  

1. Η πιο σημαντική αρχή είναι ότι μια ομάδα συναισθηματικών καταστάσεων είναι το 

αποτέλεσμα αλλαγών στην τονική διαβάθμιση των συναισθημάτων (feeling tone). Δηλαδή, 

η γνωστική εξέλιξη δρα πάνω στην αντίληψη των τροποποιημένων αισθημάτων. Έτσι, οι 

αναπτυξιακές αλλαγές σε αυτές τις συναισθηματικές καταστάσεις οφείλονται στην 

ωρίμανση γνωστικών λειτουργιών και στην απόκτηση νέων γνώσεων. 

2. Αν και μερικά συναισθήματα φαίνεται να έχουν πλεονεκτήματα από εξελικτική άποψη, 

δεν είναι αναγκαίο οι αλλαγές στην συναισθηματική κατάσταση να συνοδεύουν τις 

γνωστικές λειτουργίες που έχουν αναπτυχθεί με τη φυλογένεση, και 

3. Οι συναισθηματικές καταστάσεις μπορούν να τροποποιηθούν από την απόκτηση 

πληροφοριών (Kagan, 1984a). Όταν για παράδειγμα, ένα βρέφος το οποίο αποφεύγει την 

βαθιά πλευρά του οπτικού γκρεμού, δει το χαμόγελο της μητέρας του, η έκφραση ανησυχίας 

στο πρόσωπό του αλλάζει και διασχίζει τη βαθιά πλευρά (Klinnert et al., 1983, παραπομπή 

από τον Kagan, 1984a). Ωστόσο, όταν οι πληροφορίες που δέχονται τα άτομα δεν 

ανακουφίζουν την συναισθηματική κατάσταση, μερικά συναισθήματα δύσκολα 

τροποποιούνται (Kagan, 1984a). 

Ο Kagan επίσης τονίζει,  ότι τα συναισθήματα μπορούν να τροποποιηθούν από τη γνώση. 

Αυτό  είναι σύμφωνο με το επιχείρημα ότι μια μεγάλη ομάδα συναισθημάτων εξαρτάται από 

την αντίληψη. Κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής, οι συγκινήσεις παράγονται πιο 

συχνά από εξωτερικά γεγονότα, ενώ μέχρι την ηλικία των επτά χρόνων, οι αντιλήψεις – 

γνώσεις έχουν γίνει πιο σημαντικές. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα, τα συναισθήματα να 
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τροποποιούνται ευκολότερα στα μικρότερα παιδιά παρά στα μεγαλύτερα. Ωστόσο, οι ενήλικες 

χαρακτηρίζονται από λιγότερες αλλαγές στα έντονα συναισθήματα και από σταθερές 

διαθέσεις, και αυτό γιατί οι συναισθηματικές καταστάσεις έχουν γίνει περισσότερο 

εξαρτημένες από τα μεγάλης διάρκειας ''πιστεύω'' τους και λιγότερο ευαίσθητες στις αλλαγές 

που συμβαίνουν στο περιβάλλον τους (Kagan, 1984a). 

Στις Θεωρίες Ασυμφωνίας επίσης, το συναίσθημα ορίζεται σαν τη συνέπεια της ανάγκης 

του οργανισμού για πληροφόρηση, ώστε να επιτύχει κανείς ένα σκοπό (Lewis, Sullivan, 

Michalson, 1984). Το ισοζύγιο ανάμεσα στις πληροφορίες και τους στόχους καθορίζει την 

συναισθηματική αντίδραση. Έτσι, η έλλειψη πληροφοριών  θα εμποδίσει μια σωστή οργάνωση 

και το Νευρικό Σύστημα θα ενεργοποιηθεί με τρόπο που θα παράγει αρνητικά συναισθήματα. 

Τα θετικά συναισθήματα αντιθέτως, απορρέουν από ένα πλεόνασμα πληροφοριών, το οποίο 

είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των αναγκών  (Lewis, Sullivan, Michalson, 1984). 

Γενικά, οι Θεωρίες Ασυμφωνίας επικεντρώνονται στην διατάραξη της γνωστικής 

διαδικασίας παρά στο περιεχόμενο της σκέψης (Lewis, Sullivan, Michalson, 1984). Η φύση 

αυτών των διαταράξεων σχετίζεται με παράγοντες όπως, οι προηγούμενες εμπειρίες, το 

περιεχόμενο της σκέψης και η επακόλουθη συναισθηματική συμπεριφορά (Gunnar, 1980, 

παραπομπή από τους Lewis, Sullivan, Michalson, 1984). Έτσι, είτε μέσω της μάθηση, είτε 

μέσω συνδέσεων, η γνωστική διαδικασία μπορεί να παράγει συναισθήματα (Lewis, Sullivan, 

Michalson, 1984). 

Η γνωστική διαδικασία μπορεί να επηρεάσει την συναισθηματική εμπειρία μέσα από :  

α. την αντίληψη των μοναδικών φυσιολογικών αλλαγών που συμβαίνουν στο σώμα ενός 

ατόμου ή  

β. την γνωστική ερμηνεία και εκτίμηση μια γενικής κατάστασης διέγερσης (Lewis, 

Sullivan, Michalson, 1984). 

Ο πρώτος ρόλος της αντίληψης διατυπώνεται και στη θεωρία του James (1884, 1890, 

παραπομπές από τους Lewis, Sullivan, Michalson, 1984) για τα συναισθήματα. Για τον James, 

η αντίληψη των σωματικών αλλαγών όπως αυτές συμβαίνουν, συνδέεται με  τα συναισθήματα. 

Ο ίδιος πιστεύει ότι και μια ελάχιστη ποσότητα γνωστικής διαδικασίας εμπλέκεται πέρα από 

την αντίληψη των σωματικών αλλαγών. Έτσι, η διανοητική αναπαράσταση αυτών των 

αντιδράσεων συνθέτει τα συναισθήματα (Tomkins, 1962, παραπομπή από τους Zajonc, & 

Markus, 1984, 1963, 1970, παραπομπές από τους Lewis, Sullivan, Michalson, 1984). 

Η αντίληψη (cognition) μπορεί να επηρεάσει επίσης την συναισθηματική εμπειρία μέσα 

από μια ερμηνεία και εκτίμηση μιας γενικής κατάστασης διέγερσης. Αφού μια γενική 

κατάσταση διέγερσης είναι κοινή σε όλα τα συναισθήματα, οι γνωστικές ερμηνείες και 

εκτιμήσεις είναι απαραίτητες για το διαχωρισμό ανάμεσα στις συναισθηματικές εμπειρίες 
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(Lewis, Sullivan, Michalson, 1984). Σύμφωνα με τους Schachter & Singer (1962, παραπομπή 

από τους Zajonc, & Markus, 1984), το άτομο δημιουργεί τη συναισθηματική εμπειρία από τη 

γνώση της κατάστασης διέγερσης συμπεριλαμβάνοντας την κοινωνική συμπεριφορά άλλων 

ανθρώπων και έτσι, το συναίσθημα ορίζεται σα μια κατάσταση συναισθηματικής διέγερσης  

και γνώσης. Οι Schachter & Singer πρότειναν επίσης ότι τα συναισθήματα παράγονται από την 

αλληλεπίδραση δύο συνιστωσών, από μια μη σαφή διέγερση προκαλούμενη από τη 

δραστηριότητα του Συμπαθητικού Νευρικού Συστήματος και από μια αντίληψη που προκύπτει 

από την απόδοση της αιτίας της διέγερσης στο ερέθισμα που την προκάλεσε.  

H περιγραφή των συναισθημάτων ως ένα πολυδιάστατο μοντέλο ερευνήθηκε και από τους 

Plutchik (1970),  Leventhal & Scherer (1987) και Parrott & Schultin (1993). Πιο συγκεκριμένα, 

ο Plutchik (1970) πρότεινε ένα μοντέλο με τρεις διαστάσεις: ένταση (π.χ διάκριση ανάμεσα 

στο φόβο και τον πανικό), ομοιότητα (π.χ ενοχή και ντροπή) και πολικότητα (π.χ η χαρά σαν 

αντίθετο της λύπης). Πολύ πιο πρόσφατα, ο Cabanac (2002) βασιζόμενος σε ένα μοντέλο με 

τέσσερις διαστάσεις (ποιότητα, ένταση, ηδονή και διάρκεια)  πρότεινε ότι το συναίσθημα είναι 

κάθε διανοητική εμπειρία με υψηλή ένταση και ηδονή.  Για το λόγο αυτό, ένα συναίσθημα 

μπορεί να προκύψει από την αίσθηση-εντύπωση, την αντίληψη, την μνημονική ανάκληση, την 

αποτίμηση και την φαντασία. 

Στην θεωρία του ο Mandler (1975, παραπομπή από τους Zajonc, & Markus, 1984; 

Mandler, 1980) ρίχνει όλο το βάρος στην ''νοηματική ανάλυση'', στο επίπεδο της υποκίνησης 

των συναισθημάτων και θεωρεί τα συναισθήματα ως αντιληπτικές ερμηνείες, φυσιολογικής 

αιτιοκρατίας. Η αντίληψη φαίνεται να παίζει ένα διπλό ρόλο στο συναίσθημα, πρώτα σαν 

δημιουργός μιας συναισθηματικής κατάστασης και ύστερα σαν επεξηγηματική δράση. Η 

διακοπή μιας αυξανόμενης δραστηριότητας παράγει μια γενική διέγερση, η οποία είναι 

υπεύθυνη για την ένταση της συναισθηματικής εμπειρίας, ενώ η ποιότητα του συναισθήματος 

εξαρτάται από την συνοδευόμενη αποτίμηση της εσωτερικής κατάστασης και του 

περιβάλλοντος. Αν και οι αυτόνομες αντιδράσεις παράγουν συναισθηματικές εμπειρίες μόνο σε 

συνδυασμό με γνωστικές αποτιμήσεις, οι γνωστικές αποτιμήσεις και οι κρίσεις μπορούν να 

λαμβάνουν χώρα και κατά την απουσία της αυτόματης δραστηριότητας. Έτσι, στην θεωρία του 

Mandler (1975, παραπομπή από τους Zajonc, & Markus, 1984; Mandler, 1980), η γνωστική 

αντίδραση μπορεί να δημιουργήσει αυτόνομη δραστηριότητα και να παράγει μια ''πλήρως 

ολοκληρωμένη συναισθηματική αντίδραση''.  
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1.1.3. “Τα συναισθήματα ως πρόγονοι της αντίληψης  ” 
Οι θεωρίες που υποστηρίζουν ότι τα συναισθήματα είναι πρόγονοι της αντίληψης  

ασχολούνται με το εάν είναι δυνατόν να βιώσουμε ένα συναίσθημα κατά την απουσία της 

σκέψης ή να αισθανόμαστε χωρίς να σκεφτόμαστε (Zajonc, 1980, παραπομπή από τον  Izard, 

1984). Ωστόσο, ένα άλλο σχετικό ερώτημα που πραγματεύονται οι θεωρίες αυτές είναι εάν τα 

συναισθήματα μπορούν να παράγουν διαφορετικούς τρόπους σκέψης ή διαφορετικές 

γνωστικές διαδικασίες (Lewis, Sullivan, Michalson, 1984). 

Για την περιγραφή αυτών των θεωριών θα πρέπει να δούμε τα συναισθήματα ως κίνητρα, 

ως σηματοδότες (markers) και ως υποκινητές.  

 

1.1.3.1. Συναισθήματα ως κίνητρα 
Οι θεωρίες που περιγράφουν τα συναισθήματα ως κίνητρα, τα οποία υποκινούν δράσεις, 

μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: 

α. σε αυτές που θεωρούν τα συναισθήματα σα συνέπεια και ως εκ τούτου μια ενίσχυση 

ενός σχεδίου δράσης και  

β. σε αυτές που θεωρούν τα συναισθήματα σαν μια διαδικασία παραγωγής ενός σχεδίου 

δράσης που βασίζεται στην εξελικτική θεωρία των ειδών (Lewis, Sullivan, Michalson, 1984). 

Όσο αφορά την πρώτη κατηγορία, ακόμα και αν η συναισθηματική εμπειρία συμβαίνει 

μετά τη δράση, η αξία της ενίσχυσης αυτής της εμπειρίας επαρκεί για να παράγει τις ίδιες 

συμπεριφορές, ώστε να βιωθεί ξανά τα συγκεκριμένο συναίσθημα. Συνεπώς, τα συναισθήματα, 

τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά, δρουν σαν ενισχύσεις δράσεων ή σκέψεων (Lewis, 

Sullivan, Michalson, 1984).  

Όμως, τα συναισθήματα δεν είναι μόνο τα  ενισχυμένα αποτελέσματα δράσεων, αλλά και οι 

πρόγονοι των δράσεων αυτών. Αυτή η άποψη για τα συναισθήματα συνήθως σχετίζεται με τις 

βιολογικές τους επεξηγήσεις (Lewis, Sullivan, Michalson, 1984). Ο Δαρβίνος (1872/ 1965) για 

παράδειγμα, υποστήριξε ότι η διαδικασία της εξέλιξης δεν αφορά μόνο τις ανατομικές δομές 

αλλά και τις διανοητικές και εκφραστικές συμπεριφορές. Τα συναισθήματα από τη φύση τους 

συνδέονται με σχέδια δράσης, τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωση. 

 

      1.1.3.2. Συναισθήματα ως σηματοδότες (markers) 
Πολλές γνωστικές διαδικασίες έχουν διαφορετικά αποτελέσματα που εξαρτώνται από το αν 

αυτές οι γνωστικές διαδικασίες ''σηματοδοτούν'' ειδικές συναισθηματικές αποχρώσεις – ''ψυχρή 

αντίληψη, ζεστή αντίληψη'' (Zajonc, 1980, παραπομπή από τον  Izard, 1984 ). 

Η “ψυχρή αντίληψη” είναι μια διαδικασία που ανακύπτει αυτόματα και επικεντρώνεται 

στην ερμηνεία των πληροφοριών που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον, ενώ η 
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“θερμή αντίληψη” είναι μια διαδικασία που αφορά την υποκειμενική θεώρηση των γεγονότων, 

την συναισθηματική κατάσταση και τις περασμένες εμπειρίες (Lazarus, 1991). 

 

1.1.3.3. Συναισθήματα ως υποκινητές 
Ο τρίτος ρόλος των συναισθημάτων στη αντίληψη επικεντρώνεται στο αν κάποια 

αισθήματα (feelings) μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους να σκέφτονται με συγκεκριμένους 

τρόπους (Lewis, Sullivan, Michalson, 1984). Τα συναισθήματα όχι μόνο μπορούν να 

παράγουν, με κάποιο βιολογικό τρόπο, κάποια μοντέλα δράσης (Plutchik, 1980), αλλά στην 

πραγματικότητα, τα συναισθήματα μπορούν να παράγουν και κάποια μοντέλα σκέψης, γεγονός 

που αφορά τη φύση ή το περιεχόμενο της σκέψης (Lewis, Sullivan, Michalson, 1984). 

 

Ωστόσο, γίνεται κατανοητό ότι τόσο η θεωρία για τα συναισθήματα ως συνέπεια της 

αντίληψης, όσο και η θεωρία για τα συναισθήματα ως πρόγονοι της αντίληψης δεν μπορούν να 

θεωρηθούν επαρκείς για να ερμηνεύσουν και να εξηγήσουν τη σχέση ανάμεσα στην αντίληψη 

και το συναίσθημα. Έτσι, οι Lewis, Sullivan & Michalson (1984) κάνουν λόγο για ένα 

μοντέλο , Cognitive – emotional fugue, το οποίο μπορεί να παρουσιάσει καλύτερα τη σχέση 

αυτή. Το Cognitive – emotional fugue μοντέλο δείχνει ότι τόσο η αντίληψη, όσο και το 

συναίσθημα είναι δύο αχώριστα κομμάτια της συμπεριφοράς και πρέπει να θεωρούνται ούτε 

χωριστές, ούτε ανεξάρτητες, αλλά συνεχείς διαδικασίες που περιπλέκονται με διάφορους 

τρόπους. 
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1.2 ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ - ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
Ποιά είναι η σχέση ανάμεσα στη φυσιολογία και τα συναισθήματα; Οι σύνθετες σχέσεις 

μεταξύ του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ), του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος 

(ΑΝΣ) και των ορμονών με το συναίσθημα έχουν μελετηθεί με ποικίλους τρόπους. 

Από τις πιο παλιές φυσιολογικές θεωρίες του συναισθήματος είναι η θεωρία των Lange και 

James (1885/1967). Η θεωρία αυτή τονίζει ότι το συναίσθημα είναι η αντίληψη των 

σωματικών αλλαγών (π.χ καρδιακός ρυθμός), δηλαδή είμαστε λυπημένοι επειδή κλαίμε. Ο 

James και o Lange αναφέρονται στην συμπεριφορά όχι με τον τρόπο που ο όρος συνήθως 

χρησιμοποιείται (π.χ περιγραφή της φυγής ή του κλάματος), αλλά για να περιγράψουν την 

συναισθηματική εμπειρία (π.χ φόβος ή λύπη).  

Ο Walter Cannon (1927, παραπομπή από τον Tarpy, 1977) πρότεινε την πρώτη θεωρία 

του συναισθήματος που εστιάζεται στη δραστηριότητα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος 

(ΚΝΣ). Η θεωρία αυτή αναφέρεται ως ΄΄Θαλαμική θεωρία του συναισθήματος'' καθώς ο 

θάλαμος και άλλες κατώτερες περιοχές του εγκεφαλικού στελέχους θεωρούνται τα ''κέντρα'' 

του συναισθήματος. Τα κέντρα αυτά ελέγχονται από τον φλοιό και αποτελούν περιοχές του 

εγκεφάλου στις οποίες οι εμπειρικές ιδιότητες του συναισθήματος προστίθενται στις αισθήσεις 

(Cannon, 1927, παραπομπή από τον Tarpy, 1977)). Επίσης, ο Cannon πίστευε ότι η ακολουθία 

των γεγονότων του συναισθήματος είναι ως εξής: το ερέθισμα λαμβάνεται από τους υποδοχείς 

και αυτή η πληροφορία περνάει από τις αισθήσεις στον φλοιό, ο φλοιός ύστερα 

''απελευθερώνει'' τον θάλαμο από την φλοιώδη  αναστολή, γεγονός που οδηγεί σε ενστικτώδη 

(visceral) διέγερση. Με τον τρόπο αυτό, ο θάλαμος είναι ένα συντονισμένο κέντρο για τις 

συναισθηματικές αντιδράσεις στις οποίες τα εμπειρικά χαρακτηριστικά των συναισθημάτων 

προστίθενται στις αισθήσεις (Cannon, 1931, παραπομπή από τον Tarpy, 1977). 

Στη συνέχεια, ο Papez (1937, παραπομπή από τον Παναγή, 2002) προεκτείνοντας την 

θεωρία του Cannon πρότεινε μια θεωρία όπου ο υποθάλαμος, ο θάλαμος, ο ιππόκαμπος, η 

έλικα του προσαγωγίου, η παραϊπποκάμπεια έλικα και τα μαστία του υποθαλάμου αποτελούν 

το ανατομικό υπόστρωμα των συναισθημάτων, ενώ παράλληλα κάνει λόγο για δύο κυκλώματα 

συναισθημάτων. Στο πρώτο κύκλωμα, ο ερεθισμός περνάει από τον φλοιό στον ιππόκαμπο, 

από τον ιππόκαμπο στον υποθάλαμο και ύστερα μέσω της έλικας του προσαγωγίου σε άλλες 

φλοιώδεις περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο, τα συναισθήματα μπορεί να έχουν φλοιώδη 

προέλευση και ενστικτώδεις (visceral) ιδιότητες . Στο δεύτερο κύκλωμα, τα συναισθήματα 

μπορεί να έχουν αισθητηριακή προέλευση και ξεκινώντας από τον υποθάλαμο με ψυχικά 

στοιχεία που έχουν προστεθεί ως πληροφορίες περνούν μέσα από το κύκλωμα. Έτσι, μέσα από 
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τα δύο αυτά κυκλώματα, οι φαινομενικά ανόμοιες αισθητηριακές και φλοιώδης πληροφορίες 

οργανώνονται και ενοποιούνται σε ένα συναίσθημα, με όλες του τις ομοιότητες και τις 

διαφορές από τα άλλα συναισθήματα. 

Ο MacLean (1955, 1990, παραπομπές από τον Παναγή, 2002) με την σειρά του προχώρησε 

τα αποτελέσματα του Papez και συμπεριέλαβε επιπλέον υποφλοιικές δομές, όπως η αμυγδαλή, 

το διάφραγμα και τα ηνία. Το κύκλωμα αυτό πήρε ποικίλα ονόματα όπως μεταιχμιακό σύστημα, 

ενστικτώδης (visceral) εγκέφαλος και ρινεγκέφαλος. Ο MacLean διαφώνησε ότι το μεταιχμιακό 

σύστημα λειτουργεί σαν μια σειρά από κυκλώματα μέσα στα οποία διαμορφώνονται οι 

''συναισθηματικές πληροφορίες''. Αντιθέτως, πίστευε ότι οι αρχικές συναισθηματικές 

πληροφορίες είναι ένα σύνολο άσχετων φαινομένων που οργανώνονται στο μεταιχμιακό 

σύστημα σε ένα συναίσθημα. Τόνισε επίσης, ότι το μεταιχμιακό σύστημα χωρίζεται σε τρία 

συστήματα. Τα δύο από αυτά είναι σχετικά με τις δομές που ελέγχουν την όσφρηση και 

εμπλέκονται στις στοματικές και σεξουαλικές λειτουργίες που σχετίζονται με την διατήρηση 

του είδους, ενώ το τρίτο σύστημα είναι περισσότερο αναπτυγμένο στους ανθρώπους και 

σχετίζεται με τη σημασία που έχουν τα οπτικά στοιχεία στο συναίσθημα. Τέλος, ο MacLean, 

για να τονίσει περισσότερο τη σημασία του μεταιχμιακού συστήματος στα συναισθήματα, 

υποστήριξε ότι βλάβη σε αυτή την περιοχή μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα, όπως 

διαταραχές του συναισθήματος και της διάθεσης, αισθήματα  αποπροσωποίησης, διαστροφή 

της αντίληψης και παρανοϊκές καταστάσεις (MacLean, 1970, παραπομπή από τον Leshner, 

1977). 

Μια άλλη βιολογική προσέγγιση υποστήριξε και ο Pribram (1967, 1969, 1970, 1971, 

παραπομπές από τον Pribram, 1980), ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις νευροενδοκρινείς 

και εγκεφαλικές δομές που περιλαμβάνουν τον έλεγχο των συναισθηματικών καταστάσεων. 

Για τον  Pribram, οι συναισθηματικές εμπειρίες είναι κατηγορίες των αισθημάτων (feelings) 

(Pribram,1980), οι οποίες περικλείουν μια σειρά από εμπειρίες που μπορούν να διαχωριστούν 

από αυτές που μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε πράγματα μέσω της αφής (Pribram, 1970, 

1971, παραπομπές από τον Pribram, 1980). O Pribram (1980, 1984) περιέγραψε  τρία 

συστήματα ελέγχου που εμπλέκονται στη ρύθμιση διαφορετικών πλευρών των αισθημάτων και 

των συμπεριφορών. Το πρώτο σύστημα είναι το σύστημα νευροχημικού ελέγχου, το οποίο 

περιλαμβάνει σταθερές καταστάσεις όπως η ομοιόσταση. Για παράδειγμα, οι κατεχολαμίνες, οι 

αμίνες, και αρκετά πεπτίδια είναι σημαντικά συστατικά του νευρομεταβιβαστικού 

σχηματισμού που προσδιορίζουν τέτοιες καταστάσεις.   Το δεύτερο σύστημα είναι το σύστημα 

νευροηλεκτρικού ελέγχου, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ρύθμιση των κέντρων διέγερσης 

που εδρεύουν στην αμυγδαλή. Το σύστημα αυτό είναι πλούσιο σε ορμόνες του φύλου και σε 

ενδορφίνες και παρέχει συνεχή ετοιμότητα για δράση. Το τρίτο σύστημα είναι το σύστημα 
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ελέγχου που εδρεύει στον ιππόκαμπο και συντονίζει την διέγερση και την ετοιμότητα για 

δράση. 

Πέρα από τα παραπάνω συστήματα ελέγχου, ο Pribram (1980, 1984)  τονίζει  ότι οι μύες, 

το δέρμα  και οι ενστικτώδεις πληροφορίες δεν είναι άμεσα υπεύθυνα για τα αισθήματα. 

Τέλος, ο Richard Davidson (1984) επικεντρώνεται σε μια άλλη διάσταση της βιολογικής 

προσέγγισης που αφορά το συναίσθημα, την ημισφαιρική ασυμμετρία. Τα δύο ημισφαίρια του 

ανθρώπινου εγκεφάλου συμβάλλουν με διαφορετικό τρόπο στα διάφορα είδη συγκινησιακής 

συμπεριφοράς. Έτσι, ο Davidson  υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρχει μια φυλογενετικά συνεχής 

ασυμμετρία στην συγκινησιακή διαδικασία, με το δεξί ημισφαίριο να ειδικεύεται στα αρνητικά 

συναισθήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από αποφυγή, και το αριστερό ημισφαίριο να 

ειδικεύεται στα θετικά συναισθήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από την τάση προσέγγισης.  

Ο Tompkins (1984)  θεωρεί τη συγκίνηση (affect) σαν το βασικό, έμφυτο, βιολογικό και 

κινητήριο μηχανισμό που είναι περισσότερο πιεστικός από  την ενόρμηση της αποστέρησης 

και της ευχαρίστησης. Το 1982, στο βιβλίο “Affect, imagery, consciousness”, ο Tompkins 

περιγράφει τη θεωρία του για το συναίσθημα με τον όρο “Θεωρία της Συγκίνησης” (Affect 

Theory).  

Το συγκινησιακό σύστημα, κατά τον  Tompkins, είναι το βασικό υποκινητικό σύστημα, 

επειδή με την ενίσχυσή του οτιδήποτε μπορεί να έχει σημασία, ενώ χωρίς την ενίσχυσή του 

τίποτα δεν έχει σημασία. Το συγκινησιακό σύστημα επίσης τροφοδοτεί όχι μόνο τις 

ενορμήσεις, αλλά και τη μνήμη, την αντίληψη (perception), τη σκέψη και τη δράση   

(Tompkins, 1984). 

Οι συγκινήσεις παρά οι ενορμήσεις αποτελούν τα βασικά ανθρώπινα κίνητρα. Αυτή η 

πρωτοκαθεδρία αποδεικνύεται: α) από το γεγονός ότι οι ενορμήσεις απαιτούν ενίσχυση από τις 

συγκινήσεις, ενώ οι συγκινήσεις είναι επαρκείς υποκινητές και κατά την απουσία των 

ενορμήσεων, και β) από το γεγονός ότι το συγκινησιακό σύστημα έχει μια γενικότητα στο 

χρόνο παρά μια ρυθμική ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει κυρίως το σύστημα των ενορμήσεων. 

Επειδή το σύστημα των ενορμήσεων είναι ένα σύστημα που μεταφέρει υλικό μέσα και έξω από 

το σώμα, πρέπει να επιβάλλει τους ειδικούς χρονικούς ρυθμούς του αυστηρά. Για παράδειγμα, 

κάποιος δεν μπορεί να αναπνέει μόνο την Δευτέρα και την Τρίτη, αλλά μπορεί να είναι 

χαρούμενος την Δευτέρα και την Τρίτη και λυπημένος τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας. Το 

συγκινησιακό σύστημα εκτός από μια γενικότητα στο χρόνο, επιτρέπει επίσης μια γενικότητα 

αντικειμένου και μια γενικότητα έντασης, δηλαδή αν κάποιος πεινάει μπορεί να ικανοποιήσει 

την πείνα του τρώγοντας ένα φαγητό, ένα γλυκό ή ένα φρούτο, αρκεί αυτό που θα φάει να είναι 

φαγώσιμο και όταν κάποιος δεν τρώει, γίνεται ολοένα και περισσότερο πεινασμένος 

(Tompkins, 1984). 
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 Ο Tompkins (Izard & Tompkins, 1965, παραπομπή από τον Tompkins, 1984) ξεχωρίζει 

εννιά συγκινήσεις.  

Οι θετικές συγκινήσεις είναι οι εξής:  

1. ενδιαφέρον ή ενθουσιασμός, με τα φρύδια πάνω, προσηλωμένο βλέμμα σε ένα 

αντικείμενο, 

2. διασκέδαση ή χαρά, χαμογελαστή αντίδραση,  

3. έκπληξη ή αιφνιδιασμός, με ανασηκωμένα τα φρύδια και με τα μάτια να ανοιγοκλείνουν. 

Ενώ οι αρνητικές συγκινήσεις είναι:  

1. στενοχώρια (λύπη) ή αγωνία, αντίδραση με κλάματα, 

2. φόβος ή τρόμος, με διάπλατα παγωμένα μάτια, με ωχρό, παγωμένο και ιδρωμένο δέρμα, 

3. ντροπή ή ταπείνωση, με χαμηλωμένο βλέμμα και κεφάλι, 

4. περιφρόνηση, με το άνω χείλος ανασηκωμένο – σαρκασμός, χλευασμός, 

5. αηδία, με το κάτω χείλος κατεβασμένο και να προεξέχει και 

6.  θυμός ή οργή (μανία), με συνοφρυωμένο και σφιγμένο σαγόνι και κατακόκκινο 

πρόσωπο. 

Τέλος, η θεωρία του  Tompkins (1982) έχει αναπτυχθεί και τροποποιηθεί με διάφορους 

τρόπους (Tompkins, 1984) από τότε που πρωτοδιατυπώθηκε. Πρώτον, η Θεωρία των 

Συγκινήσεων (Affect Theory) σαν ενίσχυση καθορίζεται πλέον από τον  Tompkins (1984) σαν 

αναλογική ενίσχυσή. Δεύτερον, ο  Tompkins (1984) πιστεύει ότι είναι το δέρμα του προσώπου, 

παρά οι μύες, ο κύριος μηχανισμός της αναλογικής ενίσχυσης και τρίτον, μια ουσιαστική 

ποσότητα συγκίνησης που βιώνουν οι ενήλικες είναι ''ψευδοσυγκίνηση''. 

Ένα ακόμα ζήτημα με το οποίο ασχολούνται οι Σωματικές – Κινητικές Θεωρίες είναι τα 

βασικά συναισθήματα. Ο όρος βασικά συναισθήματα έχει χρησιμοποιηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους από τους θεωρητικούς του συναισθήματος. Για παράδειγμα, ο Izard 

(1992) ορίζει τα συναισθήματα ως βασικά επειδή έχουν έμφυτα νευρικά υποστρώματα, 

έμφυτες και οικουμενικές εκφράσεις, και μοναδικές αισθηματικές-υποκινητικές καταστάσεις, 

ενώ για τον  Panksepp (1994) ο όρος βασικά συναισθήματα αναφέρεται στην ανάπτυξη των 

γενετικών δυναμικών, τονίζοντας ότι τα γονίδια είναι ''δυναμικά ανταποκρινόμενες πηγές 

πληροφοριών.'' Από την άλλη μεριά, ο Ekman (1994), ο οποίος  επηρεάστηκε από τις μελέτες 

του Tompkins, χρησιμοποιεί  τον όρο αυτό για να δώσει έμφαση στο ρόλο που έχει παίξει η 

εξέλιξη στο σχηματισμό τόσο των μοναδικών όσο και των κοινών χαρακτηριστικών των 

συναισθημάτων αλλά και στη λειτουργία τους.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Ekman (1992, 1994) υποστηρίζει ότι όλα τα συναισθήματα είναι 

βασικά και διαθέτουν οκτώ χαρακτηριστικά: αυτόματη αποτίμηση, ομοιότητες σε 

προηγούμενα γεγονότα, παρουσία και σε άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά, γρήγορη έναρξη, 
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σύντομη διάρκεια, αυθόρμητη εμφάνιση, συμμετοχή της φυσιολογίας (μέσω της 

δραστηριότητας του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος) και συμμετοχή των εκφράσεων 

προσώπου. Τα χαρακτηριστικά αυτά ξεχωρίζουν τα συναισθήματα από άλλα συναισθηματικά 

φαινόμενα (π.χ. η διάθεση, τα αισθήματα κ.α.) και μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε στα 

γεγονότα της ζωής γρήγορα, χωρίς περίπλοκους σχεδιασμούς και σκέψεις, άλλα με έναν τρόπο 

που είναι σύμφωνος με το εξελικτικό μας παρελθόν (Ekman, 1994). Για να στηρίξει την άποψή 

του για τα βασικά συναισθήματα, βασίζεται στις ενδείξεις οικουμενικότητας των εκφράσεων 

προσώπου άλλα και στη δραστηριότητα του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (ΑΝΣ) 

(Ekman, 1992). Ο Ekman (1972, παραπομπή από τον Ekman, 1994) επιβεβαίωσε την άποψη 

του Δαρβίνου, ότι οι εκφράσεις προσώπου που προκαλούνται από τα συναισθήματα  είναι 

οικουμενικές στους ανθρώπους επειδή αυτές είναι κομμάτι της βιολογικής μας κληρονομιάς, 

ερευνώντας τις πρώτα σε ανθρώπους που ζούσαν απομακρυσμένοι από το Δυτικό πολιτισμό 

και ύστερα σε ανθρώπους του Δυτικού πολιτισμού. Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι έξι 

εκφράσεις προσώπου που εμφανίζονται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως του 

πολιτισμικού τους υπόβαθρου. Οι εκφράσεις αυτές αποτελούν τον πυρήνα των βασικών 

συναισθημάτων και περιγράφονται ως έκπληξη, χαρά, λύπη, φόβος, θυμός και αηδία. 

 Επίσης, ο Ekman, o Levenson και o Friesen είχαν αναφέρει διαφορετικά μοτίβα 

δραστηριότητας του ΑΝΣ για το θυμό, το φόβο, την  αηδία (Ekman, Levenson, & Friesen, 1983, 

παραπομπή από τον Ekman, 1994; Levenson, Ekman, & Friesen, 1990) και τέλος την λύπη 

(Levenson, Carstensen, Friesen, & Ekman, 1991, παραπομπή από τον Ekman, 1994).  Τα 

μοτίβα αυτά υποβοηθούν μοτίβα κινητικής συμπεριφοράς που είναι προσαρμοσμένα σε καθένα 

από τα παραπάνω συναισθήματα, προετοιμάζοντας τον οργανισμό για διαφορετικές δράσεις. 

Για παράδειγμα,  η μάχη (fighting) μπορεί να είναι η προσαρμοστική δράση στο θυμό κατά τη 

διάρκεια του οποίου το αίμα πάει στα χέρια. Ωστόσο, αν κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο 

κινητικής δραστηριότητας  δεν έχει ικανότητα προσαρμογής για ένα συναίσθημα, τότε δεν 

υπάρχει λόγος να αναμένεται ένα μοτίβο δραστηριότητας  του ΑΝΣ για το συναίσθημα αυτό, 

π.χ χαρά και έκπληξη (Ekman, 1992, 1994). Βασιζόμενος σε όλα αυτά τα ευρήματα, ο Ekman 

(1993) προτείνει την νευροπολιτισμική θεωρία για τα συναισθήματα. Σύμφωνα με αυτή τη 

θεωρία, τα βασικά συναισθήματα παράγουν ειδικά μοτίβα φυσιολογίας και εκφράσεων 

προσώπου που είναι οικουμενικές και  ανεξάρτητες από τον εκάστοτε πολιτισμό. Βέβαια, 

αυτές μπορούν να τροποποιηθούν, να κατασταλούν ή να καλυφτούν από την διαδικασία της 

κοινωνικής μάθησης που εξαρτάται από προσωπικούς, οικογενειακούς ή πολιτισμικούς 

κανόνες έκφρασης [οι κανόνες έκφρασης παρεμβαίνουν στις αυθόρμητες αντιδράσεις και 

καθορίζουν το ποιος έχει δικαίωμα να εκφράζει τι, πως, πότε, με ποιον τρόπο και σε ποιον, 

καθορίζουν δηλαδή τον κοινωνικά αποδεκτό τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων 
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(Παπαδάκη-Μιχαηλίδη , 1998)].  

Τέλος, ο Ekman (1994) σε μια προσπάθειά του να καθορίσει πόσα συναισθήματα 

υπάρχουν, κάνει λόγο για  ''οικογένειες' συναισθημάτων. Κάθε συναίσθημα δεν είναι μόνο μια 

συγκινησιακή κατάσταση, αλλά μια οικογένεια σχετικών καταστάσεων. Κάθε μέλος μιας 

οικογένειας συναισθημάτων μοιράζεται τα οκτώ χαρακτηριστικά του συναισθήματος. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά διαφέρουν ανάμεσα στις οικογένειες συναισθημάτων ξεχωρίζοντας την 

μια οικογένεια από την άλλη. Κάθε οικογένεια δηλαδή έχει ένα θέμα  με πολλές παραλλαγές, 

όπου τα  θέματα είναι τα προϊόντα της εξέλιξης και οι παραλλαγές τους αντανακλούν τη 

μάθηση (Ekman, 1994). 

Ο Leventhal (1984) εμπνευσμένος τόσο από τις μελέτες του Tompkins, όσο και από αυτές 

του Ekman, παρουσιάζει μια θεωρία η οποία περιλαμβάνει τους μηχανισμούς που είναι ενεργοί 

στην κατασκευή της συναισθηματικής εμπειρίας. Η θεωρία αυτή ονομάζεται “Αντιληπτική – 

Κινητική Θεωρία”(Perceptual Motor Theory). Αυτή η θεωρία σχεδιάστηκε για να ερμηνεύσει 

τα βασικά γεγονότα των συναισθηματικών φαινομένων. Μερικά από αυτά τα γεγονότα είναι τα 

εξής: 

1. Τα συναισθήματα είναι οικουμενικά. Άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς 

εκφράζουν και αναγνωρίζουν την κοινή ομάδα του πυρήνα των συναισθημάτων (Ekman 

& Friesen, 1975, παραπομπή από τον Leventhal, 1984). 

2. Τα συναισθήματα είναι διακριτά. Οι συναισθηματικές διακρίσεις ξεκινούν με τη γέννηση 

και συνεχίζουν με την ωρίμανση. Η μάθηση επηρεάζει τη γενίκευση των συναισθημάτων 

στις νέες καταστάσεις καθώς επίσης και την ίδια τη φύση της συναισθηματικής εμπειρίας 

και  

3. Τα συναισθήματα φαίνεται να μεταβάλλουν την οργάνωση του συστήματος της 

συμπεριφορά σε ένα ''όλο''. Αυτά δομούν όλα τα συστατικά του συστήματος της 

διαδικασίας αυτής σε ένα κοινό στόχο. 

Ο Leventhal (1984) επίσης προτείνει μέσα από τη θεωρία του, τρία διαφορετικά επίπεδα που 

δομούν τη συναισθηματική εμπειρία: 

1. την αισθητήρια – κινητήρια διαδικασία, 

2. τη σχηματική διαδικασία και 

3. τη θεμελιώδης διαδικασία. 

Και τα τρία αυτά επίπεδα συνδέουν τη διέγερση και την συναισθηματική εμπειρία. Καθένα 

επίπεδο είναι μια διαδρομή προς τη δημιουργία της συναισθηματικής εμπειρίας. Η αισθητήρια 

– κινητήρια διαδικασία είναι μια ''έμφυτη'' (ενδογενής) διαδρομή που παράγει ''αρχέγονα'' 

συναισθήματα. Η σχηματική και η θεμελιώδης διαδικασία είναι συστήματα μνήμης. Αυτά 

αναπαριστούν διαφορετικούς τρόπους αφαίρεσης και αποθήκευσης μνημών προηγούμενων 
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καταστάσεων, οι οποίες παράγουν συναισθήματα αλλά και μνήμες των ίδιων των 

συναισθημάτων. 

Ο Leventhal (1984) υποστηρίζει επίσης την πολυπλοκότητα των σχέσεων ανάμεσα στα 

ποικίλα συστατικά των συναισθημάτων, π.χ αντίληψη (cognition), έκφραση, φυσιολογική 

διαδικασία και εμπειρία. Η “Αντιληπτική – Κινητική Θεωρία”(Perceptual Motor Theory) είναι 

μια δυναμική θεωρία στην οποία το κινητικό σύστημα αποτελείται από  αυτόνομα και 

βουλητικά (volitional) συστατικά και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους στο Κεντρικό Νευρικό 

Σύστημα είναι η πηγή των συναισθημάτων  (Leventhal, 1984). 

O Plutchik (1984) υιοθετεί μια εθολογική προσέγγιση υπό το πλαίσιο της ψυχοεξελικτικής 

θεωρίας, δίνοντας έμφαση στην εξελικτική συνέχεια των συναισθημάτων μέσα από ενστικτώδη 

μοτίβα συμπεριφοράς ζώων. Η ψυχοεξελικτική θεωρία των συναισθημάτων προτείνει μια 

εναλλακτική κατηγοριοποίηση των κύριων συναισθηματικών φαινομένων (Griffiths, 1990), 

αλλά και ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο για τα συναισθήματα (Plutchik, 1984). Το μοντέλο 

αυτό αποτελείται από τρεις διαστάσεις: ένταση (π.χ διάκριση ανάμεσα στο φόβο και τον 

πανικό), ομοιότητα (π.χ ενοχή και ντροπή) και πολικότητα (π.χ η χαρά σαν αντίθετο της λύπης) 

(Plutchik, 1970). Σύμφωνα με τον Plutchik (1984), υπάρχουν οκτώ βασικά μοτίβα αντίδρασης 

που σχετίζονται μεταξύ τους και παρουσιάζουν προσαρμόσιμα συμπεριφορικά μοτίβα που 

έχουν να κάνουν με την επιβίωση. Τα μοτίβα αυτά μπορούν να αναγνωριστούν σε όλα τα 

φυλογενετικά επίπεδα σαν ενδείξεις των βασικών συναισθημάτων. 

Τα βασικά συμπεριφορικά μοτίβα είναι τα εξής: ενσωμάτωση, απόρριψη, προστασία, 

καταστροφή, αναπαραγωγή, νέα ολοκλήρωση (reintegration), προσαρμογή και εξερεύνηση, τα 

οποία μπορούν να συνδεθούν με ένα σύμπλεγμα συναισθηματικών λέξεων που υπάρχουν στη 

γλώσσα μας (Plutchik, 1984). 

Παραπάνω αναφερθήκαμε ότι ο Plutchik (1970, 1984) είχε προτείνει ένα πολυπαραγοντικό 

μοντέλο για τα συναισθήματα το οποίο παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Κάθε κομμάτι του 

σχήματος αναπαριστά ένα διαφορετικό βασικό συναίσθημα, με τη κάθετη διάσταση να 

υποδηλώνει μια μεταβλητή έντασης – διέγερσης, ενώ οι όροι που υπάρχουν στην κορυφή 

δείχνουν τα μεγαλύτερα επίπεδα  έντασης – διέγερσης κάθε βασικού συναισθήματος. Το σχήμα 

του μοντέλου φανερώνει ότι τα συναισθήματα γίνονται λιγότερα ευδιάκριτα στις χαμηλότερες 

εντάσεις, καθώς επίσης, τα συναισθήματα που είναι το ένα πιο κοντά στο άλλο, είναι 

παρόμοια, σε αντίθεση με αυτά που βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση, τα οποία μπορεί να 

είναι ακόμα και αντίθετα (Plutchik, 1984). 

Έτσι, σύμφωνα με την ψυχοεξελικτική θεωρία του συναισθήματος, ο Plutchik (1984) ορίζει 

το συναίσθημα σα μια λογικά εξαγόμενη και σύνθετη ακολουθία αντιδράσεων σε ένα 

ερέθισμα, η οποία περιλαμβάνει γνωστικές αποτιμήσεις, υποκειμενικές αλλαγές, αυτόνομη 
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διέγερση, παρορμήσεις για δράση, και συμπεριφορά σχεδιασμένη για να έχει ένα αποτέλεσμα 

στο ερέθισμα που προκάλεσε τη σύνθετη ακολουθία. Αυτές οι σύνθετες αντιδράσεις 

ακολουθιών μπορούν να υφίστανται ποικίλες αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν την πιθανότητα 

εμφάνισης του κάθε ενδιάμεσου συνδέσμου στην αλυσίδα. Βέβαια, πρέπει να τονιστεί το 

γεγονός ότι αυτές οι σύνθετες αντιδράσεις είναι προσαρμόσιμες σε μια προσπάθεια κατά την 

οποία όλοι οι οργανισμοί παλεύουν για να επιβιώσουν (Plutchik, 1984). 

Πιο συγκεκριμένα, ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα οκτώ βασικά συναισθήματα του Plutchik 

(1984) σε συνάρτηση με τις πέντε κατηγορίες θεώρησή τους. Η ύπαρξη συγκεκριμένων 

γεγονότων – ερεθισμάτων όπως μια απειλή από έναν εχθρό ή η απώλεια ενός γονιού, 

ακολουθείται από μια γνωστική εξήγηση όπως ''κίνδυνος'' ή ''απομόνωση''. Τέτοιες αντιλήψεις 

μπορεί να είναι ή να μην είναι αντανακλαστικές και ασυνείδητες. Η συναισθηματική 

κατάσταση είναι μόνο ένα βήμα στην αλυσίδα των αντιδράσεων οι οποίες ακολουθούνται από 

ένα είδος κατάλληλης συμπεριφοράς. Έτσι, η λέξη συναίσθημα αναφέρεται σε αυτή τη 

σύνθετη αλυσίδα αντιδράσεων που έχει προσαρμοστική αξία για το άτομο που ασχολείται με 

τις διάφορες κρίσεις της ζωής του ή με τα προβλήματα επιβίωσης (Plutchik, 1984). 

Ολοκληρώνοντας τις θεωρητικές προσεγγίσεις του συναισθήματος είναι σημαντικό να 

αναφέρουμε και τις απόψεις του Trevarthen για τα συναισθήματα ή τις συγκινήσεις όπως αυτός 

τα ονομάζει και τον ρόλο τους στην αρχή της ζωής. Ο  Trevarthen (1987, 1988, 1993, 

2001a,b, 2005, παραπομπές από τους Κουγιουμουτζάκης, Μαρκοδημητράκη, Κοκκινάκη, 

2007) υποστηρίζει ότι οι συγκινήσεις είναι ενδογενείς, κεντρικές, ρυθμιστικές καταστάσεις του 

εγκεφάλου, που δρουν ενοποιητικά στη συνείδηση και στη συντονισμένη δράση του 

υποκειμένου. Είναι καταστάσεις που οι άνθρωποι μοιράζονται όταν επικοινωνούν, και 

συνιστούν αναπόσπαστο, πυρηνικό μέρος των κινήτρων του ανθρώπου. Οι συγκινήσεις για τον 

Trevarthen έχουν μια έντονη προσαρμοστική λειτουργία, κατευθύνουν τη γνώση και της 

παρέχουν υποκειμενική εκτίμηση. Οι λειτουργίες των συγκινήσεων έχουν εξελιχθεί στο είδος 

μας από το ''μεταξύ των υποκειμένων'' προς το ενδοψυχικό, από το διυποκειμενικό προς το 

υποκειμενικό. Οι συγκινήσεις είναι ρυθμιστές των ψυχολογικών δραστηριοτήτων και όχι 

παράγωγά τους. Αποτελούν τα αίτια και τον οδηγό και όχι τα αποτελέσματα της αντίληψης και 

της δράσης.  
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Σχήμα 1: Πολυπαραγοντικό Μοντέλο των συναισθημάτων του  Plutchik. (Plutchik, 1984 σελ. 

203) 
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 Πίνακας 1: Η πολύπλοκη σειρά γεγονότων που περιλαμβάνονται στην ανάπτυξη ενός 

συναισθήματος. (Plutchik, 1984, σελ. 208) 

 

Γεγονός - 
Ερέθισμα 

Νοητική 
επισήμανση 

Συναίσθημα Συμπεριφορά Επιδράσεις -
Αποτέλεσμα 

Απειλή “Κίνδυνος” Φόβος (πανικός) Απομάκρυνση ή 
φυγή  

Προστασία 

Εμπόδιο “Εχθρός” Θυμός (οργή) Δάγκωμα, 
χτύπημα 

Καταστροφή, 
αφανισμός 

Δυνατότητα 
σεξουαλικού 
συντρόφου 

“Απόκτηση” Έκσταση (χαρά) Επιζήτηση, 
ζευγάρωμα 

Μετάδοση 
αναπαραγωγή 

Απώλεια ενός 
εκτιμώμενου 
ατόμου 

“Απόγνωση” Στενοχώρια 
(θλίψη) 

Κλάματα Επανένωση, 
επανεύρεση 

Συμμετοχή σε 
ομάδα 

“Φίλος” Επιδοκιμασία 
Εμπιστοσύνη 

Φροντίδα, 
συμμετοχή 

Προσχώρηση, 
σύνδεση 

Αποκρουστικό 
αντικείμενο 

“Δηλητήριο” Αποστροφή 
(αηδία) 

Εμετός, απώθηση Απόρριψη 

Νέα περιοχή “Τι συμβαίνει 
εκεί” 

Περιέργεια 
(προσδοκία, 
ελπίδα) 

Έρευνα, 
οργάνωση 

Αναγνώριση 

Απροσδόκητο 
αντικείμενο 

“ΤΙ είναι αυτό” Έκπληξη 
(αιφνιδιασμός) 

Ακινησία, τρόμος Προσανατολι-   
σμός 

 

 

Οι συγκινήσεις, κατά τον Trevarthen, λειτουργούν στα ακόλουθα τρία στάδια και 

κυβερνώνται από τις ακόλουθες ειδικές για κάθε επίπεδο, αρχές:  

α. προστατεύουν τη ζωτική απαρτίωση και το εσωτερικό περιβάλλον του σώματος (ο 

εαυτός ως σώμα ή αυτονομικό επίπεδο) και κυβερνώνται από την αρχή της ενδο-υποκειμενικής 

συνοχής1  και την αρχή της αυτονομικής ρύθμισης του σώματος2, 

                                                 
1Σύμφωνα με την αρχή της ενδο-υποκειμενικής συνοχής, οι συγκινήσεις, ως κινητήριες καταστάσεις ενός 
συμπεριφερόμενου υποκειμένου, θέτουν όρια και κατευθύνσεις για μια συνεκτική επίγνωση και μια ενοποιημένη 
εμπροθεσιμότητα ολόκληρου του οργανισμού (Κουγιουμουτζάκης, Μαρκοδημητράκη, Κοκκινάκη, 2007). 
 
2Σύμφωνα με την αρχή της αυτονομικής  ρύθμισης του σώματος, οι συγκινήσεις διατηρούν τις ζωτικές λειτουργίες 
και την οργάνωση του σώματος με το να συνεισφέρουν στον έλεγχο των εσωτερικών καταστάσεων και των 
διεργασιών, εξισορροπώντας τις εσωτερικές απαιτήσεις του υποκειμένου έναντι των απαιτήσεων του εξωτερικού 
περιβάλλοντος (Κουγιουμουτζάκης, Μαρκοδημητράκη, Κοκκινάκη, 2007). 
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β. καθοδηγούν τη γνώση, την αντίληψη, τη δράση και τη μάθηση μέσω της αποτίμησης των 

προσφορών (δηλαδή των αντιληπτών δυνατοτήτων που ο κόσμος προσφέρει στο σώμα για 

χρήση) των αντικειμένων και των καταστάσεων του άψυχου, εξωτερικού κόσμου (εαυτός-

αντικείμενα ή γνωστικό επίπεδο). Στο επίπεδο αυτό κυριαρχεί η αρχή της γνωστικής ρύθμισης 

του συνειδητού εαυτού3, και 

γ. προάγουν και αναπτύσσουν τη διυποκειμενική επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους 

(εαυτός-άλλος ή επικοινωνιακό επίπεδο). Στο επίπεδο αυτό κυριαρχούν η αρχή της 

επικοινωνιακής ρύθμισης των σχέσεων εαυτού-άλλου4 και η αρχή της ουσιαστικής 

διυποκειμενικής ισχύος5.  

Ο  Trevarthen (παραπομπή από τους Κουγιουμουτζάκης, Μαρκοδημητράκη, Κοκκινάκη, 

2007) αναφέρει ότι οι πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις σωματικές, γνωστικές και 

διυποκειμενικές ρυθμίσεις των συγκινήσεων συνεισφέρουν στην εκμάθηση κοινωνικών ή 

πολιτισμικών προσαρμογών, συνηθειών και σκέψεων μέσω των οποίων αλλάζουν σε ένα 

πρώτο επίπεδο οι λειτουργίες των συγκινήσεων στην κοινωνία. Τέλος υποστηρίζει ότι οι 

συγκινήσεις είναι οι σε αναμονή υποψήφιοι εσωτερικοί εκτιμητές, που προβλέπουν και 

αξιολογούν την πραγματοποίηση των σχεδίων μας, των εμπειριών μας και των σχέσεών μας 

στην κοινωνία 

 

 
 

 

 

 
                                                 
3Η αρχή της γνωστικής ρύθμισης του συνειδητού εαυτού σημαίνει ότι οι συγκινήσεις ενέχονται στις γνωστικές 
αποτιμήσεις των άψυχων αντικειμένων ή άψυχων γεγονότων του εξωτερικού κόσμου. Ρυθμίζουν τη διερευνητική 
και επιλεκτική πρόσληψη των πληροφοριών για την αντίληψη, κατευθύνοντας τις κινήσεις αναζήτησης ή 
αποφυγής, προσανατολίζοντας ή τροποποιώντας ανάλογα τους αισθητηριακούς υποδοχείς (Κουγιουμουτζάκης, 
Μαρκοδημητράκη, Κοκκινάκη, 2007). 
 
4Σύμφωνα με την αρχή της επικοινωνιακής ρύθμισης των σχέσεων εαυτού-άλλου, οι συγκινήσεις που υπηρετούν 
κοινωνικές λειτουργίες μπορούν να μοιραστούν άμεσα ανάμεσα στα υποκείμενα. Η έκφραση των συγκινήσεων 
γίνεται μέσω πρότυπων εκφραστικών κινήσεων, η αντίληψη των οποίων από το σύντροφο μπορεί άμεσα να τον 
οδηγήσει σε ενσυναίσθηση (Κουγιουμουτζάκης, Μαρκοδημητράκη, Κοκκινάκη, 2007).   
 
5Σύμφωνα με την αρχή της ουσιαστικής διυποκειμενικής ισχύος, όλες   οι  ανθρώπινες συγκινήσεις μπορούν να 
προκαλέσουν άμεση αλλαγή στις συγκινήσεις και στα κίνητρα των άλλων ανθρώπων. Κάθε συγκίνηση που 
εκφράζεται μπορεί άμεσα να επηρεάσει τις συγκινήσεις του άλλου. Η φύση αυτών των μεταδιδόμενων 
συναισθημάτων δεν εξαρτάται μόνο από τη σαφήνεια της έκφρασής τους από τον έναν σύντροφο, αλλά και  από 
την κατάσταση της συγκινησιακής ισορροπίας του άλλου συντρόφου (Κουγιουμουτζάκης, Μαρκοδημητράκη, 
Κοκκινάκη, 2007).    
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Συμπερασματικά ... 
Ενώ η καθημερινή εμπειρία επιβεβαιώνει την ύπαρξη των συναισθημάτων, και ενώ οι 

άνθρωποι μπορούν γενικά να να αναγνωρίσουν διάφορα είδη συναισθημάτων, η βιβλιογραφία 

αποκαλύπτει ότι ο ορισμός τους είναι το πιο δύσκολο μέρος της μελέτης του συναισθήματος 

και της συναισθηματικής ανάπτυξης κατ΄ επέκταση.      

Ωστόσο, πάνε πάνω από 2000 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η ενασχόληση με τα 

συναισθήματα. Ξεκινώντας από τους φιλοσοφικούς στοχασμούς του Αριστοτέλη και του 

Καρτέσιου και  φτάνοντας στους μελετητές (James, Lange, Cannon, Lazarus, Izard, Ekman 

κ.ά) που προσπάθησαν με ερευνητικό και μεθοδικό τρόπο να περιγράψουν την φύση των 

συναισθημάτων, ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί ένας ορισμός που να πληρεί όλες τις πλευρές  

και διαστάσεις του συναισθήματος. Βέβαια, κάθε θεωρία που έχει αναπτυχθεί,  συνείσφερε σε 

αυτο το πεδίο έρευνας τόσο με καινούριες ιδέες όσο και με καινοτόμα πειραματικά δεδομένα.  

Οι Σωματικές-Κινητικές Θεωρίες (James1884; Lange, 1885; Cannon, 1927;  Davidson, 

1979, 1984; Pribram, 1980, 1984; Leventhal, 1984; Tompkins, 1984; Ekman, 1994; Panksepp, 

1994)προσπάθησαν να περιγράψουν λεπτομερώς το φυσιολογικό υπόβαθρο του 

συναισθήματος και τις φλοιώδεις και υποφλοιώδεις εγκεφαλικές δομές του. Παράλληλα, 

πολλοί θεωρητικοί υποστήριξαν την ύπαρξη βασικών συναισθημάτων και την καθολικότητα 

τους, καθώς δεν ήταν και λίγοι αυτοί που εξέταζαν  τα συναισθήματα υπό τη σκοπιά των 

εκφράσεων του προσώπου.  

Από την άλλη μεριά, οι Γνωστικές Θεωρίες (Lazarus, 1966; Mandler, 1975; Schacher & 

Singer, 1962) προσπάθησαν να καθορίσουν το ρόλο της αντίληψης (cognition) στις 

συναισθηματικές εμπειρίες. Μερικοί μελετητές θεώρησαν τα συναισθήματα ως συνέπεια της 

αντίληψης, έτσι μέσω της αποτίμησης γεγονότων και καταστάσεων μπορούν να 

δημιουργηθούν διάφορα συναισθήματα. Ωστόσο, υπήρξαν και άλλοι μελετητές οι οποίοι 

θεώρησαν  ότι τα συναισθήματα προηγούνται της αντίληψης και προσπάθησαν να μελετήσουν 

εάν είναι δυνατόν να βιώσουμε ένα συναίσθημα κατά την απουσία της σκέψης ή να 

αισθανόμαστε χωρίς να σκεφτόμαστε αλλά και επίσης, εάν τα συναισθήματα μπορούν να 

παράγουν διαφορετικούς τρόπους σκέψης ή διαφορετικές γνωστικές διαδικασίες. Βέβαια, 

ακόμα και σήμερα η διαμάχη για το αν τα συναισθήματα προηγούνται ή έπονται της αντίληψης 

δεν έχει καταλήξει κάπου.  

Όμως, όλοι οι θεωρητικοί  αναγνωρίζουν ότι κάποιο ρόλο παίζουν στα συναισθήματα τόσο 

η διαδικασία της αντίληψης όσο και οι φυσιολογικές αλλαγές (Sroufe, 1999). Στο σημείο αυτό, 

θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο κάθε θεωρητικός προσπαθεί να δώσει μια ολοκληρωμένη θεωρία 

για τα συναισθήματα, ερευνώντας όμως ο καθένας μία μόνο διάσταση των συναισθημάτων. Με 

τον τρόπο αυτό, ο κάθε ερευνητής έχει μια διαφορετική αντίληψη του συναισθήματος. Ωστόσο, 
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κάθε αντίληψη που σκιαγραφεί μόνο μια πλευρά των συναισθημάτων, δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ότι εξηγεί και ορίζει ολοκληρωμένα την έννοια του συναισθήματος, καθώς το συναίσθημα 

εμπεριέχει ίσως ταυτόχρονα όλα τα συστατικά που μεμονωμένα ο κάθε θεωρητικός συζητά.   
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2. Συναισθηματική Ανάπτυξη 
 

Τα συναισθήματα είναι μια συνηθισμένη αλλά ψυχολογικά περίπλοκη ανθρώπινη εμπειρία. 

Συνεπώς, η ανάπτυξη των συναισθημάτων ολοκληρώνει τη μοναδική αναπτυξιακή διαδικασία 

στα βρέφη και στα παιδιά, περιλαμβάνοντας τη ψυχοβιολογική ανάπτυξη, την εξέλιξη της 

αντίληψης, τη συναισθηματική και κοινωνική κατανόηση, την αυτογνωσία και την ανάπτυξη 

του αυτοελέγχου. Η έρευνα της συναισθηματικής ανάπτυξης ασχολείται επίσης και με θέματα 

σχετικά με τη φύση των ίδιων των συναισθημάτων και με το ρόλο τους στη συμπεριφορά και 

στην ανάπτυξη (Thompson, 2001).  

Τα συναισθήματα επιδρούν στη ζωή των ανθρώπων όλων των ηλικιών. Για τα βρέφη και τα 

παιδιά, τα συναισθήματα έχουν ιδιαίτερα ισχυρές υποκινητικές συνέπειες, αφού η ικανότητα 

συναισθηματικής αντίληψης είναι θεμελιώδης, η ικανότητα για συναισθηματική αυτορύθμιση 

είναι περιορισμένη και η εμπλοκή ή η απομάκρυνση των παιδιών από τα γεγονότα είναι 

πρωταρχικώς συναισθηματική. Η συναισθηματική ανάπτυξη είναι θεμελιώδης για την 

κατανόηση της ανάπτυξης της κοινωνικής ικανότητας, της διανοητικής επάρκειας, της 

αυτογνωσίας και της πρώιμης πηγής της ψυχικής υγείας ή της ψυχοπαθολογίας, εξαιτίας της 

σημαντικότητας των συναισθημάτων στην οργάνωση και στη ρύθμιση της πρώιμης 

συμπεριφοράς (Lewis & Haviland-Jones, 2000, παραπομπή από τον Thompson, 2001).  

Η συναισθηματική ανάπτυξη παρέχει ένα παράθυρο σε ολόκληρη την ψυχολογική 

ανάπτυξη του παιδιού από τη βρεφική ηλικία ως το τέλος της παιδικής ηλικία. Τα 

συναισθήματα συνενώνονται σε μια ευρύτερη δομή της συμπεριφορικής επάρκειας. Γίνονται 

αντικείμενα της σκέψης και της ανάλυσης, διαμορφώνονται από την εμπειρία των παιδιών στις 

σημαντικές διαπροσωπικές σχέσεις, ενεργοποιούνται από προ-κοινωνικές και επιθετικές 

τάσεις, γίνονται μέρος της αυτογνωσίας (ειδικά όσο αφορά τα συναισθήματα ενοχής και 

περηφάνιας) και χρωματίζουν την ατομικότητα της ανάπτυξης της προσωπικότητας. Τέλος, τα 

συναισθήματα μπορούν προσποιητά να εκφραστούν ή να αποκρυφτούν σε διάφορες 

κοινωνικές καταστάσεις (Thompson, 2001). Οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει κανόνες  

[κοινωνικοί κανόνες έκφρασης ή display rules κατά τον Ekman (1993)] οι οποίοι παρεμβαίνουν 

στις αυθόρμητες αντιδράσεις και καθορίζουν το ποιος έχει δικαίωμα να εκφράζει τι, πως, πότε, 

με ποιον τρόπο και σε ποιον, καθορίζουν δηλαδή τον κοινωνικά αποδεκτό τρόπο έκφρασης των 

συναισθημάτων. Έτσι, οι περισσότερες καθημερινές εκδηλώσεις των ανθρώπων είναι κατά ένα 

μέρος αυθόρμητες και κατά ένα άλλο μέρος ελεγχόμενες ή υποκριτικές. Οι αυθόρμητες μη 

λεκτικές συμπεριφορές είναι εγγενείς και επομένως είναι κοινές σε όλους τους ανθρώπους, 

ασχέτως πολιτισμικού συστήματος. Αντιθέτως, οι ελεγχόμενες-υποκριτικές μη λεκτικές 

συμπεριφορές μαθαίνονται με τη μίμηση και την εξάσκηση. Κατ' επέκταση λοιπόν και οι 
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κοινωνικοί κανόνες έκφρασης που ανέπτυξαν οι άνθρωποι ποικίλουν στα διάφορα πολιτισμικά 

συστήματα (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη Ε. , 1998). 

Η συναισθηματική ανάπτυξη ξεκίνησε να μελετάται από τις αρχές του 20ου αιώνα και 

πρόσφατα έχει λάβει νέες διαστάσεις που διαφέρουν από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις που 

είναι ριζωμένες στις ψυχοδυναμικές και πιαζετιανές θεωρίες: 

1. Τα συναισθήματα θεωρούνται πλέον σημαντικά όχι μόνο για την επιφανειακή ή 

διασπαστική όψη της ανάπτυξης αλλά και για την κατανόηση της ανάπτυξης κατά τη διάρκεια 

της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας (Thompson, 2001).  

2. Η συναισθηματική ανάπτυξη, συνδυάζοντας τη βιολογική (νευροβιολογική ανάπτυξη, 

ορμονική λειτουργία) με την κοινωνική ανάπτυξη (φιλικές, οικογενειακές και πολιτισμικές 

επιρροές), προσφέρει μια πολύ σπουδαία και ολοκληρωμένη προοπτική της ανθρώπινης 

ανάπτυξης (Thompson, 2001).  

3. Τα συναισθήματα μπορούν να έχουν είτε εποικοδομητικές είτε αποδιοργανωτικές 

λειτουργίες. Αν και τα συναισθήματα είναι ικανά να φθείρουν αποτελεσματικές λειτουργίες, οι 

αναπτυξιακές έρευνες δίνουν επίσης έμφαση στο πως τα συναισθήματα ενεργοποιούν και 

οργανώνουν την κοινωνική αλληλεπίδραση, διαμορφώνουν την αυτοεπίγνωση και παρέχουν 

κίνητρα για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων (Thompson, 2001).  

 

2.1 Βρεφική ηλικία 
Οι Cole και Cole (2002) αναφέρουν ότι υπάρχει μια διαμάχη στο ποια συναισθήματα  είναι 

παρόντα κατά τη γέννηση. Μερικοί υποστηρίζουν ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται με έναν 

πυρήνα πρωτογενών συναισθημάτων (Malatesta, 1985). Αυτή η άποψη βασίζεται στην 

υπόθεση ότι η έκφραση του προσώπου είναι ένας αξιόπιστος δέκτης της συναισθηματικής 

κατάστασης των  άλλων. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες εκφράσεις του προσώπου είναι 

οικουμενικές και δείχνουν στους άλλους τη συναισθηματική κατάσταση των ατόμων που τις 

εκφράζουν και ότι οι εκφράσεις του προσώπου των πολύ μικρών βρεφών υποδηλώνουν την 

παρουσία του αντίστοιχου βασικού συναισθήματος. Ο Trevarthen (1984) υποστηρίζει ότι 

βρέφη έξι εβδομάδων μπορούν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για ένα αντικείμενο, 

ευχαρίστηση στην αναγνώριση της μητέρας τους και εσωστρέφεια ως προς τα ξένα άτομα. 

Επίσης, μητέρες που πήραν μέρος σε μια μελέτη ανέφεραν, βάσει των εκφράσεων του 

προσώπου και των φωνοποιήσεων των βρεφών τους, ότι τα βρέφη εξέφραζαν τα βασικά 

συναισθήματα, δηλαδή, χαρά, φόβο, λύπη, θυμό, αηδία και έκπληξη, στην ηλικία του ενός 

μηνός (Johnson, Emde, Pannebecker, Stenberg, & Davis, 1982). Επιπλέον, κι άλλες έρευνες 

αναφέρουν ότι τόσο τα τριών μηνών βρέφη (Young-Browne, Rosenfeld, & Horowitz, 1977), 

όσο και τα πέντε μηνών (Schwartz, Izard, Ansul, 1985) μπορούν να ξεχωρίσουν τις εκφράσεις 
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του θυμού, της λύπης, του φόβου και της χαράς, όταν αυτές δίνονται μέσα από οπτικές 

πληροφορίες. Φαίνεται μάλιστα, τα βρέφη να αλληλεπιδρούν με αυτές τις εκφράσεις με τρόπο 

παρόμοιο με αυτόν που παρατηρείται να  αλληλεπιδρούν με την μητέρα τους (Stern, 1977, 

παραπομπή από τους Schwartz, Izard, Ansul, 1985).                          

Τα βασικά συναισθήματα εμφανίζονται σταδιακά τον πρώτο χρόνο της ζωής των ατόμων, 

από τη στιγμή που τα βρέφη διαφοροποιούν και συνδέουν τις συναισθηματικές τους 

αντιδράσεις με συγκεκριμένα γεγονότα. Η πρώτη έκφραση στα πρόσωπα των βρεφών είναι 

αυτή που συνοδεύει το κλάμα ως αντίδραση στον πόνο ή στην πείνα. Το κλάμα του μωρού 

αποτελεί πολύ αποτελεσματικό ερέθισμα για τους ενηλίκους και σχεδόν πάντα τους 

κινητοποιεί. Σταδιακά, το κλάμα του βρέφους διαφοροποιείται σε κλάμα πόνου, πείνας και 

θυμού (Izard, 1978). Άλλες εκφράσεις που εμφανίζονται από νωρίς στα βρέφη είναι η αηδία, 

ως αντίδραση σε μια άσχημη γεύση και το ξάφνιασμα ως αντίδραση σε ένα απότομο και 

έντονο ερέθισμα (Argyle, 1988, παραπομπή από την Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 1998). 

 Πιο συγκεκριμένα, το χαμόγελο εμφανίζεται από πολύ νωρίς στο πρόσωπο του βρέφους, 

ειδικά κατά τη διάρκεια του ύπνου, όχι όμως σαν αποτέλεσμα ευχάριστου εξωτερικού 

ερεθίσματος αλλά ως αντανακλαστική αντίδραση. Το κοινωνικό χαμόγελο εμφανίζεται 

περίπου στους στους δυόμισι μήνες. Το γέλιο, το ενδιαφέρον, η θλίψη, η έκπληξη και ο θυμός 

εμφανίζονται στους έξι μήνες. Στην ηλικία των έξι μηνών, τα περισσότερα υγιή βρέφη 

διαθέτουν σχεδόν όλες τις εκφράσεις, αποτέλεσμα κυρίως της ωρίμανσης των εκ γενετής 

υπαρχόντων μηχανισμών. Έτσι, οι συναισθηματικές τους αντιδράσεις παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη συχνότητα και αλλάζουν σημαντικά (Lewis, & Michalson, 1983, παραπομπή από 

τη Χατζηχρήστου, 2005; Sroufe, 2000).Αργότερα τα βρέφη μαθαίνουν να ελέγχουν τις 

συναισθηματικές τους εκφράσεις και προσαρμόζονται στους κοινωνικούς κανόνες ελέγχου ή 

ακόμα και πλήρους απόκρυψης των συναισθημάτων τους ανάλογα με τις  περιστάσεις 

(Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 1998).   

Τα παιχνίδια της μίμησης των εκφράσεων του προσώπου, που παίζουν συχνά οι ενήλικες με 

τα βρέφη, βοηθούν στην εκμάθηση των λεπτών κινήσεων του προσώπου που απαιτούνται  για 

την έκφραση των συναισθημάτων τους (Meltzoff, & Moore, 1977, παραπομπή από την 

Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 1998). Από τους έξι μήνες τα βρέφη, όταν δεν είναι βέβαια για το πως 

πρέπει να αντιδράσουν σε ένα άγνωστο ερέθισμα, αναζητούν συναισθηματικές πληροφορίες 

από του ενήλικες, όχι μόνο για να συμπληρώσουν τις δικές τους πληροφορίες για το ερέθισμα 

αυτό, αλλά ακόμα και για να παραμερίσουν τις δικές τους εκτιμήσεις και αντιλήψεις για το 

ερέθισμα (Feinman, 1985, παραπομπή από την Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 1998; Tronick, 1989). 

Τα παιδιά ενός έτους συχνά κοιτάνε με φόβο και λύπη ή καλύπτουν τα μάτια τους ή το στόμα 

τους με τα χέρια τους ή κλαίνε στην παρουσία ενός ξένου, παρά την ευγενική και φιλική του 
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προσέγγιση (Trevarthen, 1984). Ωστόσο, προς το τέλος του πρώτου έτους, τα βρέφη είναι σε 

θέση να διακρίνουν πότε μια κατάσταση είναι καινούρια ή αν κάποιο ξένο άτομο αποτελεί 

απειλή για τα ίδια και εκφράζουν έκπληξη ή δυσφορία αντίστοιχα. Οι εκτιμήσεις τους, βέβαια, 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται και ιδιαίτερα από την 

αίσθηση ασφάλειας και ελέγχου που έχουν (Sroufe, 2000).   

 Απ΄ την άλλη μεριά, οι εκφράσεις του προσώπου, όσο οικουμενική κι αν είναι η σημασία 

τους για του ενήλικες, μπορεί να μην αποτελούν αξιόπιστους δείκτες των ίδιων 

συναισθηματικών καταστάσεων για τα νεογέννητα. Τα νεογέννητα μπορεί να συνοφρυώνονται 

επειδή απλώς πεινούν ή κρυώνουν. Οι εκφράσεις του προσώπου τους και τα συνοδευτικά 

συναισθήματα είναι αντιδράσεις στις άμεσες φυσικές συνθήκες. Ένας ενήλικας, όμως, μπορεί 

να συνοφρυώνεται γιατί μόλις έχασε τη δουλειά του ή γιατί έχει οικονομικές δυσκολίες. Το 

συναίσθημά του συνεπάγεται τη σύνθεση πληροφοριών σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες της 

ζωής του και το τι περιμένει από το μέλλον. Αυτή τη σύνθεση απαιτεί συσσώρευση εμπειριών 

και αλληλενέργεια μεταξύ των ανώτερων κέντρων του εγκεφάλου, τα οποία κατά τη γέννηση 

είναι ανώριμα. Συνεπώς, οι διεργασίες που βρίσκονται πίσω από τις εκφράσεις του προσώπου 

των νεογέννητων μπορεί να διαφέρουν από εκείνες που αντικατοπτρίζουν οι ίδιες οι εκφράσεις  

του προσώπου των μεγαλύτερων βρεφών, των παιδιών και των ενηλίκων.  

Έτσι, αυτή η αβεβαιότητα αμφισβητεί τον ισχυρισμό ότι τα πρωτογενή συναισθήματα 

υπάρχουν από την αρχή. Αυτή η άποψη που διαφοροποιεί τη συναισθηματική ανάπτυξη, 

υποστηρίζει ότι τα νεογέννητα βιώνουν μόνο δύο γενικά είδη συναισθημάτων, ένα θετικό 

(ικανοποίηση) και ένα αρνητικό (δυσαρέσκεια). Τα άλλα συναισθήματα προκύπτουν από τον 

διαχωρισμό ή τη διαφοροποίηση των αρχικών δύο καταστάσεων, καθώς το βρέφος 

αναπτύσσεται: η χαρά διαφοροποιείται από την ικανοποίησή στους τρεις μήνες περίπου, ο 

θυμός και ο φόβος διαφοροποιούνται από την δυσαρέσκεια στους τέσσερις μήνες περίπου 

κ.ο.κ. (Fischer, Kenny, & Pipp, 1990, παραπομπή από τους Cole, & Cole, 2002). 
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2.2. Νηπιακή ηλικία 
Κατά την νηπιακή ηλικία, η συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου παίζει σημαντικό ρόλο 

στις διαπροσωπικές του σχέσεις και το βοηθά να αποδεχθεί τις κοινωνικές νόρμες. Πιο 

συγκεκριμένα, στα μέσα του δεύτερου έτους, τα νήπια αρχίζουν να κατανοούν τους 

κοινωνικούς κανόνες (π.χ. ότι συγκεκριμένες δραστηριότητες-ενέργειες δεν είναι αποδεκτές) 

(Kochanska, 1993, παραπομπή από την Χατζηχρήστου, 2005), ελέγχουν σε ένα πρώτο στάδιο 

τη συμπεριφορά τους και είναι περισσότερο ευάλωτα στον πόνο των άλλων, εκφράζουν, 

δηλαδή, ενσυναίσθηση (Kagan, 1984; Zahn,-Waxler, Radke-Yarrow, Wagner, & Chapman, 

1992, παραπομπή από τη Χατζηχρήστου, 2005). Στη φάση αυτή, ωστόσο, οι συναισθηματικές 

τους αντιδράσεις δε διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατάσταση ή το γεγονός που βιώνουν. 

Προς το τέλος του ίδιου χρόνου, τα παιδιά αντιδρούν σε αρνητικές συναισθηματικές 

εκδηλώσεις άλλων ατόμων (Emde, 1992; Saarni, Mumme, & Campos, 1998) και νιώθουν 

δυσφορία ή άγχος, όταν πρόκειται να κάνουν κάτι που απαγορεύεται (Kochanska, 1993, 

παραπομπή από τη Χατζηχρήστου, 2005). Το χαμόγελο που ακολουθεί την επιτυχή 

ολοκλήρωση ενός δύσκολου έργου, για το οποίο έχει καταβληθεί προσπάθεια, δείχνει ότι ένας 

προσωπικός στόχος έχει επιτευχθεί (Kagan, 1984b). Για αυτό, κατά τη διάρκεια του δεύτερου 

και τρίτου έτους,  οι  αιτίες των συναισθημάτων περιλαμβάνουν γνωστικές αποτιμήσεις οι 

οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μικρότερη ηλικία (Kagan, 1984b).   

Σε γενικές γραμμές, κατά τη διάρκεια της νηπιακής ηλικίας αρκετά συναισθήματα που 

βίωναν τα παιδιά μέχρι τώρα αλλάζουν και οι αλλαγές αυτές οφείλονται κυρίως στην 

ικανότητα των παιδιών να ξεχωρίζουν τον εαυτό τους από τους άλλους (Thompson, 2001). 

Μετά την ηλικία των δύο ετών, τα περισσότερα παιδιά είναι σε θέση να διακρίνουν σωστά και 

εύκολα τις έξι κυριότερες εκφράσεις συναισθηματικών καταστάσεων (Εkman, 1982, 

παραπομπή από την Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 1998). Επιπλέον, εκδηλώνουν καινούρια 

συναισθήματα, όπως η ντροπή και η λεγόμενη θετική αυτοαξιολόγηση, η οποία μπορεί να 

θεωρηθεί και ως απαρχή του συναισθήματος της υπερηφάνειας. Τα συναισθήματα αυτά που 

εμφανίζονται στη νηπιακή ηλικία (αλλά και στην προσχολική) αποκαλούνται “συναισθήματα 

αυτογνωσίας” ή “δευτερεύοντα συναισθήματα”, διαφοροποιώντας τα με τον τρόπο αυτό από τα 

βασικά συναισθήματα (χαρά, λύπη, θυμός, φόβος,αηδία και έκπληξη) που χαρακτηρίζουν τη 

βρεφική ηλικία (Lewis, 1992, παραπομπή από τη Χατζηχρήστου, 2005). Η διαφορά ανάμεσα 

στις δύο κατηγορίες συναισθημάτων έγκειται στο ότι τα δευτερεύοντα συναισθήματα 

προϋποθέτουν να έχει το παιδί μια ξεκάθαρη αίσθηση του εαυτού του και των άλλων, καθώς 

και να κατανοεί τους κανόνες συμπεριφοράς. 
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2.3. Προσχολική ηλικία  
Στην προσχολική ηλικία, σημειώνονται σημαντικές αλλαγές, καθώς τα παιδιά αρχίζουν να 

κατανοούν τα συναισθήματα και τις αιτίες τους (Pons, & Harris, 2005) αναπτύσσουν την 

ικανότητα ελέγχου των συναισθημάτων τους και βιώνουν περισσότερο συναισθήματα που 

σχετίζονται με την αξιολόγηση του ίδιου τους του εαυτού (Sroufe, 2000). Πιο συγκεκριμένα, 

στο τέταρτο έτος, τα παιδιά γνωρίζουν ότι τα συναισθήματα δεν επηρεάζονται μόνο από το τι 

έχει συμβεί, αλλά και από το τι περιμένει ή νομίζει ένα άτομο ότι συνέβη. Στο πέμπτο περίπου 

έτος, η άμεση αιτία των συναισθημάτων είναι η εκτίμηση των ικανοτήτων του εαυτού σε 

σύγκριση με τους τους άλλους (Κagan, 1984b). Το αποτέλεσμα αυτή της διαδικασίας είναι η 

εκδήλωση συναισθημάτων όπως η ανασφάλεια, η κατωτερότητα, η ταπεινότητα, η περηφάνια 

και η αυτοπεποίθηση (Κagan, 1984b).  

Γύρο στο έκτο έτος, τα παιδιά κατανοούν σύνθετες έννοιες που περιγράφουν 

συναισθηματικές καταστάσεις, όπως τι σημαίνει να είναι κάποιος ζηλιάρης, υπερήφανος, 

αμήχανος ή στεναχωρημένος. Επιπλέον, η ικανότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας να 

αναγνωρίζουν θετικά συναισθήματα μοιάζει με την αντίστοιχη των ενηλίκων, ενώ αντίθετα, 

εξακολουθούν να συναντούν δυσκολίες στην ερμηνεία των ποικίλων αρνητικών 

συναισθημάτων που εκφράζονται από άλλα άτομα (Fabes, Eisenberg, Karrbon, Bernsweig, 

Speer, Carlo, 1994, παραπομπή από τη Χατζηχρήστου, 2005) και δεν μπορούν ακόμα να 

διακρίνουν τι αισθάνεται κάποιος πραγματικά από τι δίνει την εντύπωση ότι νιώθει (Friend, & 

Davis, 1993, παραπομπή από τη Χατζηχρήστου, 2005). Επίσης, τα παιδιά αυτής της ηλικίας 

αρνούνται την πιθανότητα να βιώνει κάποιος δύο συναισθήματα την ίδια στιγμή (Harter, 1982; 

Harter, & Buddin, 1987; Reissland, 1985, παραπομπές από τους Gross, & Ballif, 1991). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας βιώνουν συναισθήματα 

αξιολόγησης του εαυτού του, τα οποία διαφέρουν ποιοτικά από τα αντίστοιχα της νηπιακής 

περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά μπορούν πλέον να νιώσουν αυθεντική υπερηφάνεια και 

ενοχή, δύο συναισθήματα που έρχονται να αντικαταστήσουν τη θετική αυτοαξιολόγηση και 

την ντροπή που βίωναν ως νήπια. Τα νέα αυτά συναισθήματα προϋποθέτουν την αποδοχή και 

την εσωτερίκευση των κοινωνικών κανόνων εκ μέρους του παιδιού και την αξιολόγηση του 

εαυτού του βάση αυτών (Saarni, Mumme, & Campos, 1998; Sroufe, 2000). 
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2.4. Παιδική ηλικία 
Η συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών συνεχίζεται ραγδαία και στη παιδική ηλικία (6-

12), κατά τη διάρκεια της οποίας τα παιδιά όχι μόνο βιώνουν δευτερεύοντα συναισθήματα, 

όπως η ενοχή ή η υπερηφάνεια, αλλά αρχίζουν και κατανοούν περισσότερο τόσο τα 

συγκεκριμένα συναισθήματα, όσο και τις αιτίες που τα προκαλούν (Saarni, Mumme, & 

Campos, 1998). Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά είναι πλέον σε θέση να κατανοούν την 

πολυπλοκότητα των συναισθημάτων. Για παράδειγμα, τα παιδιά του δημοτικού σχολείου 

γνωρίζουν ότι διάφορες παράμετροι μια συγκεκριμένης κατάστασης μπορούν να τους 

δημιουργήσουν ευχάριστα ή δυσάρεστα συναισθήματα, καθώς και ότι οι συναισθηματικές τους 

εμπειρίες δεν εξαρτώνται μόνο από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, αλλά μπορούν να 

επηρεαστούν και από σκέψεις, συναισθήματα και προσδοκίες του παρελθόντος (Gnepp, 1989).  

Έτσι, τα παιδιά σχολικής ηλικίας δείχνουν να αντιλαμβάνονται το γεγονός ότι σε μια δεδομένη 

κατάσταση τα συναισθήματά τους μπορούν να ποικίλουν και να εξαρτώνται από το 

αποτέλεσμα, ότι διαφορετικά παιδιά είναι δυνατό να έχουν διαφορετικά συναισθήματα για τις 

ίδιες καταστάσεις (Pancer, & Weinstein, 1987; Gross, & Ballif, 1991), καθώς και το ότι οι 

συναισθηματικές τους αντιδράσεις μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρονική στιγμή 

που εκδηλώνονται (Gnepp, & Klayman, 1992). Σύμφωνα με τη Dunn (2006), τα παιδιά 

σχολικής ηλικίας αναγνωρίζουν ότι οι δικές τους εμπειρίες αλλά και οι εμπειρίες των άλλων 

μπορούν να προκαλέσουν ανάμεικτα συναισθήματα. Τα παιδιά  αυτού του ηλικιακού σταδίου 

μπορούν επίσης, να καταλάβουν ότι τα συναισθήματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ένα θετικό 

συναίσθημα που ακολουθεί ένα αρνητικό μπορεί να βελτιώσει τα αρνητικά συναισθήματα που 

κάποιος έχει, αλλά και το αντίστροφο. Ομοίως, τα  παιδιά αναφέρουν ότι η θύμηση 

συναισθημάτων που είχαν βιώσει μπορεί  να επηρεάσει τα συναισθήματα που βιώνουν στο 

παρόν (Saarni, 2001). Στη μέση παιδική ηλικία, τα παιδιά ξεκινούν να κατανοούν τη δυναμική 

των συναισθηματικών εμπειριών, δηλαδή, πως η συναισθηματική ένταση μειώνεται με τον 

χρόνο, πως συγκεκριμένα συναισθήματα σχετίζονται με συγκεκριμένες αιτίες και πως το 

μοναδικό υπόβαθρο των εμπειριών και της προσωπικότητας ενός ατόμου μπορεί να αποφέρει 

μοναδικές συναισθηματικές αντιδράσεις (Thompson, 2001). Επίσης, στη μέση παιδική ηλικία, 

το άτομο βιώνει πραγματική ενσυναίσθηση, καθώς δεν περιορίζεται στο να εκφράσει τη λύπη 

ή τη στενοχώρια του, όταν κάποιος άλλος είναι πληγωμένος, λυπημένος ή θυμωμένος, αλλά 

είναι πλέον σε θέση να συμμερίζεται τα συναισθήματα του άλλου  (Fabes, Eisenberg, & 

Eisenbud, 1993; Strayer, 1993,  παραπομπή από τη Χατζηχρήστου, 2005). Γενικά, τα παιδιά 

αυτής της ηλικίας κατανοούν καλύτερα τα ηθικά συναισθήματα αλλά και τους τρόπους με τους 

οποίους μπορούν να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους (Pons, & Harris, 2005). Σύμφωνα με τη 

Saarni (1979, παραπομπή από τους Gross, & Ballif, 1991), οι λόγοι που τα παιδιά 
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χρησιμοποιούν κοινωνικούς κανόνες έκφρασης για να κρύψουν τα πραγματικά τους 

συναισθήματα, συχνά περιλαμβάνουν κίνητρα αυτοπροστασίας (αποφυγή των μπελάδων, 

διατήρηση της αυτοεκτίμησης κ.ά.).   

 

2.5. Εφηβική ηλικία 
Η εφηβεία είναι μια μεταβατική περίοδος από την παιδική στην ώριμη ηλικία. Το στοιχείο 

που τη διαφοροποιεί από τα προηγούμενα ηλικιακά στάδια είναι ότι κύριο αναπτυξιακό 

χαρακτηριστικό στον συναισθηματικό τομέα είναι η μεγάλη ένταση και η αστάθεια της 

ψυχικής διάθεσης (Lerner, & Calambos, 1998, παραπομπή από τη Χατζηχρήστου, 2005). Οι 

έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις των εφήβων συνδέονται, συνήθως, με τις ραγδαίες 

αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο ορμονικό σύστημα του ατόμου και την αφύπνιση της 

σεξουαλικότητας (Steinberg, 1999, παραπομπή από τη Χατζηχρήστου, 2005). Η εφηβεία έχει 

περιγραφεί ως μια περίοδος ψυχικού αναβρασμού και θυμικής αναστάτωσης, καθώς 

χαρακτηρίζεται από μεταπτώσεις και ταλαντεύσεις ανάμεσα σε αντιφατικές και 

αντικρουόμενες διαθέσεις (π.χ. πάθος – αδιαφορία, φιλία- εχθρότητα, ευφορία- μελαγχολία 

κ.α.) (Saarni, 2001; Χατζηχρήστου, 2005). Οι μεταπτώσεις αυτές και οι διαθέσεις αποτελούν 

μέρος της προσπάθειας των παιδιών να αναπτύξουν την προσωπική τους ταυτότητα, μια 

ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία που προϋποθέτει να κατανοήσουν οι έφηβοι των εαυτό τους, 

τις σχέσεις τους με τους άλλους, καθώς και τις αξίες της κοινωνίας στην οποία μεγαλώνουν 

(Χατζηχρήστου, 2005). 

Στην ηλικία αυτή οι έφηβοι έχουν αποκτήσει ένα αρκετά ανεπτυγμένο λεξιλόγιο 

συναισθημάτων και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται και εκφράζουν τα συναίσθημα τα τους 

επηρεάζει τη συμπεριφορά των ατόμων στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Αναπτύσσουν 

ποικίλες προσδοκίες για το πως θα αντιδράσουν οι σημαντικοί  άλλοι στα συναισθήματά τους 

και προσπαθούν να τα ρυθμίσουν λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις αντιδράσεις. Σύμφωνα με 

αποτελέσματα ερευνών, κατά το πρώτο στάδιο της εφηβείας, τα παιδιά προσπαθούν να 

δημιουργήσουν περισσότερο στενές σχέσεις με τους συνομηλίκους παρά με τους γονείς. Ιδίως 

τα αγόρια τείνουν να κρύβουν τα συναισθήματά τους από τις μητέρες τους, επειδή δεν 

επιζητούν τόσο τη συναισθηματική τους υποστήριξη, όσο τη επιζητούσαν σε μικρότερη ηλικία 

(Zeman, & Shipman, 1997, παραπομπή από τη Χατζηχρήστου, 2005).  

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την έκφραση των συναισθημάτων κατά την εφηβική 

ηλικία, αποτελεί η ευαισθησία που δείχνουν τα παιδιά στον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται 

από τους συνομηλίκους τους. Εξαιτίας αυτών των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων ένα μεγάλο 

ποσοστό εφήβων είναι δυνατό να βιώνει το συναίσθημα της μοναξιάς. Παρόλο που οι έφηβοι 

νιώθουν έντονα την ανάγκη να αναπτύξουν στενές σχέσεις με τους συνομηλίκους, ορισμένοι 
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δυσκολεύονται ιδιαίτερα στη διαδικασία αυτή, επειδή δεν έχουν αναπτύξει τις κατάλληλες 

κοινωνικές δεξιότητες, με αποτέλεσμα να νιώθουν έντονα το συναίσθημα της μοναξιάς, να μην 

έχουν στενούς φίλους ή να μην είναι ενταγμένοι στην ομάδα των συνομηλίκων τους. Με άλλα 

λόγια, νιώθουν απομονωμένοι και κοινωνικά αποκλεισμένοι (Koenig, & Faigeles, 1995, 

παραπομπή από τη Χατζηχρήστου, 2005).  

Τέλος, στην προσπάθειά τους να αυτονομηθούν και να γίνουν ανεξάρτητοι, οι έφηβοι  

βιώνουν έντονο στρες και άλλα αρνητικά συναισθήματα, εξαιτίας, κυρίως, των συγκρούσεων 

που λαμβάνουν χώρα στο οικογενειακό τους περιβάλλον (Steinberg, 2001, παραπομπή από τη 

Χατζηχρήστου, 2005; Steinberg, & Morris, 2001, παραπομπή από τη Χατζηχρήστου, 2005).         
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3. Τρόποι έκφρασης συναισθημάτων 
Όταν λαμβάνει χώρα ανταλλαγή συναισθημάτων, οι άνθρωποι εμπιστεύονται τη μη λεκτική 

οδό της επικοινωνίας περισσότερο από το λόγο. Τα συναισθήματα μπορούν να εκφραστούν 

μέσω της εμφάνισης, της στάσης και  της κίνησης του σώματος και της ενδυμασίας. Μπορούν 

επίσης να εκφραστούν μέσα από το βλέμμα, τη σωματική επαφή, τις χειρονομίες, τα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και τη φωνητική επικοινωνία (π.χ οι παραδρομές του 

λόγου που σύμφωνα με τον Freud δεν είναι λάθη του λόγου, ούτε γίνονται τυχαία, αλλά 

αποτελούν διέξοδο των σκέψεων και των συναισθημάτων που προέρχονται από το ασυνείδητο 

αλλά και τα χαρακτηριστικά της φωνής που αντανακλούν με ειλικρινή τρόπο τα συναισθήματα 

και τις στάσεις των ατόμων). Ωστόσο, ο πιο σημαντικός τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων 

είναι μέσω των εκφράσεων του προσώπου, καθώς αυτό είναι το πιο αποκαλυπτικό κανάλι τη 

μη λεκτικής επικοινωνίας και το κέντρο των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Πολλοί λένε ότι το 

ανθρώπινο πρόσωπο είναι το ''παράθυρο της ψυχής'' (Keltner, 2004) από όπου αναδύονται 

πληροφορίες για τον πνευματικό και ψυχοσυναισθηματικό κόσμο του ατόμου. Η ευτυχία και η 

δυστυχία, η ευχαρίστηση και η δυσαρέσκεια, το ενδιαφέρον ή η έλλειψή του, ο φόβος και ο 

θυμός είναι μερικά από τα στοιχεία που οι περισσότεροι άνθρωποι αποκωδικοποιούν με 

ακρίβεια από το πρόσωπο. Από το πρόσωπο ξεκινούν όλες οι επαφές μεταξύ των ανθρώπων 

και από εκεί έχουν αναπτυχθεί οι πρώτες εκφράσεις χαιρετισμού (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 

1998). Έχει διαπιστωθεί και πειραματικά ότι τόσο οι άνθρωποι όσο και τα ζώα, όταν δεν 

καταφέρνουν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους στην περιοχή του προσώπου τους, 

δυσκολεύονται ή αποτυγχάνουν τελείως στη δημιουργία σχέσεων οποιασδήποτε μορφής (Izard, 

1977). 

 

 

3.1. Καθορίζοντας τις εκφράσεις προσώπου 
Από όλους τους τύπους της ανθρώπινης επικοινωνίας, η οποία περιλαμβάνει τη λεκτική και 

τη μη λεκτική, οι εκφράσεις προσώπου (που αποτελούν κομμάτι της μη λεκτικής επικοινωνίας 

και συμπεριφοράς) θεωρούνται οι πιο σημαντικές και αξιοπρόσεχτες. Οι κινήσεις των μυών 

του προσώπου μεταδίδουν σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές, αλλά μπορούν να 

εκφράζουν ακόμα και μη συγκεκριμένα μηνύματα, για παράδειγμα, μερικές κινήσεις των μυών 

του προσώπου που συνοδεύουν την εκφορά μια λέξης, όπως το να υψώνει κάποιος τα φρύδια 

του όταν τονίζει μια συγκεκριμένη λέξη (Ekman, 1991). 

Το πρόσωπο μπορεί να εκφράσει ποικίλες σκέψεις. Για παράδειγμα, ένα άτομο που υψώνει 
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την εξωτερική γωνία του ενός φρυδιού του μπορεί να δείχνει ένα σοφιστικό σκεπτικισμό. Ένα 

άτομο του οποίου τα φρύδια είναι ελαφρώς ανασηκωμένα φανερώνουν συμπάθεια για κάποιον. 

Ένα γρήγορο άνοιγμα-κλείσιμο των ματιών δείχνει πείραγμα. Ένα αστραπιαίο κούνημα των 

φρυδιών προς τα επάνω μπορεί να αποτελέσει ένα χαιρετισμό, ενώ η συνοφρύωση 

αβεβαιότητα (Eibl-Eibesfeldet, 1989, παραπομπή από τον Frank, 2001). Οι ερευνητές 

συμφωνούν ότι αυτές οι εκφράσεις προσώπου μαθαίνονται όπως η γλώσσα και τίθονται κάτω 

από συνειδητό έλεγχο (κοινωνικοί κανόνες έκφρασης). Για το λόγο αυτό, το νόημά τους 

διαφέρει στους διάφορους πολιτισμούς και βασίζεται στην κατάλληλη ερμηνεία (Birdwhistell, 

1970, παραπομπή από τον Frank, 2001). 

Το πρόσωπο εκφράζει και συναισθήματα. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι εκφράζουν το 

συναίσθημα της χαράς ανασηκώνοντας τις γωνίες των χειλιών δημιουργώντας αυτό που κοινά 

ονομάζεται χαμόγελο, ενώ εκφράζουν τη λύπη με το να συνοφρυώνονται. Εκτός από τη χαρά 

και τη λύπη, άλλα συναισθήματα που φαίνονται να έχουν συγκεκριμένες εκφράσεις προσώπου 

είναι ο θυμός, η αηδία, ο φόβος και η έκπληξη και σε μικρότερο βαθμό η περιφρόνηση, η 

αμηχανία, το ενδιαφέρον, ο πόνος και η ντροπή (Ekman, 1993; Izard, 1991). Αυτό που κάνει 

τις εκφράσεις του προσώπου των προαναφερόμενων συναισθημάτων να διαφέρουν από άλλες 

εκφράσεις προσώπου είναι το γεγονός ότι τα προαναφερόμενα συναισθήματα (χαρά, λύπη, 

θυμός, αηδία, φόβος και έκπληξη) εκφράζονται και αποκωδικοποιούνται το ίδιο σε όλους τους 

πολιτισμούς. Αυτή η οικουμενική αντίληψη μεταξύ των πολιτισμών υποδηλώνει ότι αυτά τα 

συναισθήματα και οι συγκεκριμένες εκφράσεις προσώπου τους μπορεί να είναι γενετικά 

καθορισμένα (Ekman, 1993; Izard, 1971) παρά καθορισμένα μέσω της κοινωνικής μάθησης 

όπως άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν (Russell, 1994, παραπομπή από τον Frank, 2001).  
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4. Συναισθηματική Επίγνωση 
Ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους έκφρασης των συναισθημάτων είναι μέσω των 

εκφράσεων του προσώπου. Οι εκφράσεις προσώπου παίζουν ένα σημαντικό επικοινωνιακό 

ρόλο στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Η Συναισθηματική Αντίληψη-Επίγνωση, η ικανότητα 

αναγνώρισης των συναισθηματικών ερεθισμάτων στον εαυτό και στους άλλους, αποτελεί 

χρήσιμο στοιχείο στην ανάπτυξη της κοινωνικής επάρκειας (Gross, Ballif, 1991).  

Αν και οι θεωρητικοί συμφωνούν ότι η γνωστική διαδικασία παίζει σημαντικό ρόλο στην 

συναισθηματική ανάπτυξη, το κεντρικό σημείο της διαμάχης τους είναι το εάν τα 

συναισθήματα μπορούν να λαμβάνουν χώρα χωρίς τη γνωστική αποτίμηση (Izard, Kagan, 

Zajonc, 1984). Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω θέμα, ο ρόλος που παίζουν οι 

εκφράσεις προσώπου στην ανάπτυξη της συναισθηματικής επίγνωσης των παιδιών ποικίλει 

(Gross, & Ballif, 1991).  

Μια άποψη θεωρεί τα συναισθήματα σαν την πρωταρχική νοητική διαδικασία και σαν 

κίνητρο για την αντίληψη (Izard, 1978), ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση στο ρόλο των 

εκφράσεων του προσώπου στην ανάπτυξη. Κάθε συναίσθημα επιτρέπει στο παιδί να 

συμμετέχει σε καινούριες εμπειρίες, οι οποίες βοηθούν τη γνωστική πρόοδο. Αυτή η 

τοποθέτηση οδηγεί στη άποψη, ότι η Συναισθηματική Επίγνωση των παιδιών αναπτύσσεται 

από τη σχέση ανάμεσα στα ξεχωριστά αισθήματα και τις εκφράσεις του προσώπου, οι οποίες 

τροποποιούνται από τις συνδέσεις τους με εικόνες, συμπεριφορές καθώς το παιδί ωριμάζει και 

συμμετέχει σε μια ποικιλία κοινωνικών εμπειριών (Malatesta, & Izard, 1984, παραπομπή από 

τους Gross, & Ballif, 1991). 

Άλλοι θεωρητικοί ωστόσο, θεωρούν την αντίληψη σαν την αιτία των συναισθημάτων και 

σαν την πρωταρχική νοητική διαδικασία (Kagan, 1984a). Έτσι, η άποψη αυτή οδηγεί στο 

γεγονός ότι η Συναισθηματική Επίγνωση των παιδιών αναπτύσσεται σαν αποτέλεσμα 

εκμάθησης εμπειριών. Κατά την εκμάθηση αυτή, η γνωστική διαδικασία, περιλαμβάνοντας τις 

εκφράσεις προσώπου, ενεργεί στις μη διαφοροποιημένες συναισθηματικές καταστάσεις. Τα 

παιδιά μαθαίνουν το νόημα των εκφράσεων του προσώπου για τα συναισθήματα με τον ίδιο 

τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν το νόημα των αριθμών και των λέξεων (Gross, & Ballif, 1991) 

(για περισσότερα βλ. Εισαγωγή).  

Γενικά, οι εκφράσεις προσώπου είναι ένα μέσο επικοινωνίας με το οποίο οι άνθρωποι 

μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα για την κατάσταση της διάθεσης των συνανθρώπων τους. 

Οι εκφράσεις προσώπου των βασικών συναισθημάτων είναι οικουμενικές. Ο Ekman και 

Friesen (1971) ανέφεραν έξι συναισθήματα (χαρά, λύπη, θυμός, αηδία, φόβος, έκπληξη) και τις 

αντίστοιχες εκφράσεις του προσώπου που αναγνωρίζονται από όλους τους ανθρώπους 

ανεξαρτήτως του πολιτισμικού τους υπόβαθρου. 
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Νευροεπιστημονικές μελέτες έχουν βρει ότι ειδικά και ξεχωριστά νευρικά υποσυστήματα 

ενεργοποιούνται για την αναγνώρισης συγκεκριμένων συναισθηματικών εκφράσεων του 

προσώπου ( Puce, Allison, Asgari, Gore, McCarthy, 1996; Allison, Puce, McCarthy, 2000). Οι 

εμπλεκόμενες περιοχές περιλαμβάνουν φλοιώδεις (προμετωπιαίος, μετωπιαίος φλοιός, ινιακο-

μετωπιαία ένωση, δευτερογενή σωματοαισθητικό φλοιό και σφυροειδή έλικα) και 

υποφλοιώδεις δομές (αμυγδαλή, βασικά γάγγλια, νήσος του Reil) (Adolphs, 2002; Adolphs, & 

Heberlein, 2002; Adolphs, Tranel, & Damasio, 2003; Batty, & Taylor, 2003; Kilts, Egan, 

Gideon, Ely, & Hoffman, 2003; Yurgelun-Todd, 2007). 

Πιο συγκεκριμένα, η αντίληψη για το πιο πολυμελετημένο συναίσθημα, το φόβο, έχει 

συνδεθεί με την αμυγδαλή (Adolphs, Tranel, Damasio, Damasio, 1994; Whalen, 1998; Calder, 

Lawrence, Young, 2001) όπως και το συναίσθημα της λύπης (Blair, Morris, Frith, Prrett, & 

Dolan, 1999). H δρεπανοειδή αύλακα ενεργοποιείται από την αντίληψη της χαράς (Kesler-

West, Andersen, Smith, Avison, Davis, & Kryscio, 2001), ενώ περιφερειακές μετωπιαίες 

περιοχές ενεργοποιούνται με την αντίληψη του θυμού (Blair, Morris, Frith, Prrett, & Dolan, 

1999). Τέλος, η αντίληψη της αηδίας φαίνεται να ενεργοποιεί τα βασικά γάγγλια και τη νήσο 

του Reil (Philips, Young, Senior Brammer, Anderew, Calder, Bullmore, Rowland, Parrett, 

Williams, Gray, & David, 1997). 

Τα παραπάνω συστήματα ενεργοποιούνται από στατικές συναισθηματικές εκφράσεις 

προσώπου, καθώς αποτελέσματα έρευνας έδειξαν ότι εμπλέκονται διαφορετικά νευρικά 

υποσυστήματα για την αναγνώριση των δυναμικών εκφράσεων του προσώπου (Adolphs, 

Tranel, & Damasio, 2003; Kilts, Egan, Gideon, Ely, & Hoffman, 2003).  

 Νευροαναπτυξιακές μελέτες υποστηρίζουν ότι οι εγκεφαλικές περιοχές που είναι 

σημαντικές για την αναγνώριση των συναισθηματικών εκφράσεων του προσώπου συνεχίζουν 

να αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του τέλους της παιδικής ηλικίας και κατά την εφηβεία και 

δείχνουν αντίστοιχες λειτουργικές αλλαγές. Για παράδειγμα, ο προμετωπιαίος φλοιός είναι μια 

από τις τελευταίες περιοχές του εγκεφάλου που ωριμάζουν (Casey, Giedd, & Thomas, 2000 ; 

Casey, Tottenham, Liston, & Durston, 2005). Η αμυγδαλή συνεχίζει να αναπτύσσεται και αυτή 

κατά τη διάρκεια αυτών των αναπτυξιακών σταδίων (Giedd, Vaituzis, Hamburger, Lange, 

Rajapalse, Kaysen, King, Vauss, & Rapoport, 1996 ; Thomas, Drevets, Whalen, Eccard, Dalh, 

Ryan, & Casey, 2001; Schumann, Hamstra, Goodlin-Jones, Lotspeich, Kwon, Buonocore, 

Lammers, Reiss, & Amaral, 2004) όπως επίσης συμβαίνει και με την έλικα του προσαγωγίου 

(Aylward, Park, Field, Parson, Richards, Cramer, & Meltzoff, 2005). Επίσης, 

νευροαπεικονιστικές μελέτες δείχνουν ότι οι έφηβοι έχουν διαφορετικά νευρικά μοτίβα 

ενεργοποίησης στις διαδοχικές ανακαλούμενες συναισθηματικές εκφράσεις του προσώπου, 

από ότι οι ενήλικες, περιλαμβάνοντας αλλαγές στον προμετωπιαίο φλοιό και σε άλλες 
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εγκεφαλικές περιοχές σχετικές με τα συναισθήματα (Nelson, McClure, Monk, Zarahn, 

Leibenluft, Pine, & Ernst, 2003). 

Αυτές οι ανατομικές και λειτουργικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά το τέλος της παιδικής 

ηλικίας και στην εφηβεία είναι σύμφωνες με τη απόκτηση τόσο των γνωστικών, όσο και των  

συναισθηματικών ικανοτήτων και δείχνουν ότι η ικανότητα πρόσληψης συναισθημάτων δεν 

ωριμάζει πριν την ενήλικη ζωή. Συναισθήματα όπως ο φόβος και ο θυμός, τα οποία βασίζονται 

σε περιοχές του εγκεφάλου που συνεχίζουν να ωριμάζουν κατά τη διάρκεια της εφηβείας, 

αναπτύσσονται τελευταία (Thomas, De Bellis, Graham, LaBar, 2007).  

Γενικά, έρευνες έχουν δείξει ότι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την ικανότητα των 

παιδιών να αναγνωρίζουν τις συναισθηματικές εκφράσεις προσώπου είναι η ηλικία, το φύλο, η 

λεκτική ικανότητα, τα χαρακτηριστικά αυτού που εκφράζει το συναίσθημα κ.ά. (Gross, & 

Ballif, 1991).  

Πιο συγκεκριμένα, η ικανότητα Συναισθηματικής Επίγνωσης των παιδιών φαίνεται ότι 

βελτιώνεται με την ηλικία. Η πλειονότητα των ερευνών για την αναγνώριση των εκφράσεων 

προσώπου επικεντρώνονται κατά την βρεφική και τη προσχολική ηλικία. Τα βρέφη ηλικίας 3 – 

9 μηνών μπορούν να ξεχωρίζουν έναν αριθμό εκφράσεων προσώπου όπως, τη χαρά, το φόβο, 

το θυμό, τη λύπη ή την έκπληξη (Young-Brown, Rosenfrld, Horowitz, 1977; Caron, Caron, 

Myers,1982; Schwartz, Izard, Ansul, 1985; Nelson, 1987) . Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά 

αναγνωρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη χαρά, ενώ είναι λιγότερο ακριβή στην αναγνώριση 

της λύπης, του θυμού, του φόβου και τέλος της έκπληξης (Bullock, & Russell, 1984; Denham, 

1986; Markham, & Adams, 1992). Κατά την προσχολική και σχολική ηλικία, η απόδοση των 

παιδιών βελτιώνεται αναγνωρίζοντας και κατονομάζοντας με ακρίβεια αρκετές 

συναισθηματικές εκφράσεις προσώπου, ιδιαίτερα τη λύπη, το θυμό και το φόβο (Gross, & 

Ballif, 1991; Vicari, Reilly, Pasqualetti, Vizzotto, Caltagirone, 2000; Trembley, Kirouac, Dore, 

2001;  Widen, Russell, 2004; Pons, Harris, 2005; Thomas, De Bellis, Graham, LaBar, 2007). 

Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο αν η ικανότητα της Συναισθηματικής Επίγνωσης συνεχίζει να 

αναπτύσσεται και σε επόμενα ηλικιακά στάδια. Βέβαια αρκετές μελέτες αναφέρουν μερικές 

ενδιαφέρουσες αλλαγές στην αναγνώριση των συναισθηματικών εκφράσεων του προσώπου 

μετά την ηλικία των επτά (Kirouac, Dore, Glosselin, 1985, παραπομπή τους Thomas, De Bellis, 

Graham, LaBar, 2007) ή των δέκα ετών (Tremblay et al., 2001; Batty, & Taylor, 2006; Tonks, 

Williamw, Frampton, Yatew, & Slater, 2007). Ο Κolb και οι συνεργάτες του (Kolb, Wilson, 

Taylor, 1992) περιέγραψαν μια βελτίωση της Συναισθηματικής Αντίληψης σε παιδιά δέκα με 

δεκατεσσάρων ετών· περίοδοι οι οποίες φαίνεται να είναι κοντά σε περιόδους ωρίμανσης που 

συνδέονται με την ανάπτυξη του εγκεφάλου και με τις αναπτυξιακές περιόδους του Piaget. 

Γενικά, κι άλλοι ερευνητές αναφέρουν ότι η ικανότητα να αναγνωρίζουμε και να 
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κατονομάζουμε διαφορετικές συναισθηματικές εκφράσεις προσώπου αναπτύσσεται κατά τη 

διάρκεια των σχολικών χρόνων και στη συνέχεια η ικανότητα αυτή μπορεί να βελτιώνεται σε 

κάθε ηλικιακό επίπεδο. 

 Έτσι, έρευνες που αφορούν ενήλικο πληθυσμό, δείχνουν πως η αναγνώριση μερικών  

συναισθηματικών εκφράσεων του προσώπου (π.χ. λύπη, θυμός, φόβος) μπορεί να μειωθεί με 

την αύξηση της ηλικίας, ενώ η αναγνώριση άλλων εκφράσεων μπορεί να παραμείνει η ίδια ή 

και ακόμα να βελτιωθεί (π.χ. χαρά, έκπληξη, αηδία) (Malatesta, Izard, Cluver, Nicolich, 1987 ; 

Moreno, Borod, Welkowitz, Alpert, 1993; Calder, Keane, Manly, Sprengelmeyer, Scott, 

Nimmo-Smith, Young, 2003; Suzuki, Hoshino, Shigemasu, Kawamura, 2007).  

Όσο αφορά τη Συναισθηματική Αντίληψη και τον παράγοντα φύλο στα παιδιά τα 

αποτελέσματα ερευνών είναι αντικρουόμενα. Μερικές έρευνες δεν έχουν βρει διαφορές 

ανάμεσα στα δύο φύλα (Gross, & Ballif, 1991). Ωστόσο, άλλες ενισχύουν την άποψη ότι τα 

κορίτσια  διαθέτουν μεγαλύτερη ικανότητα αναγνώρισης των συναισθηματικών εκφράσεων 

του προσώπου (Block, 1983, παραπομπή από τους Leppanen, & Hietanen, 2001; McClure, 

2000). Επιπλέον, μερικά ευρήματα μελετών δείχνουν ότι οι διαφορές αυτές εντοπίζονται μόνο 

στην αναγνώριση των εκφράσεων του θυμού  και της λύπης, και δεν αντανακλούν συνολικές 

διαφορές στην ικανότητα αναγνώρισης των συναισθηματικών εκφράσεων του προσώπου 

(Reichenbach, Master, 1983 ; Stoddart, 1985, παραπομπές από τους Gross, & Ballif, 1991). 

Έρευνα που μελετούσε τη Συναισθηματική Επίγνωση βρήκε μια σημαντική αλληλεπίδραση 

ηλικίας – φύλου στην ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν συναισθήματα. Πιο 

συγκεκριμένα, περίπου στην ηλικία των έξι ετών τα κορίτσια έχουν καλύτερη επίδοση από ότι 

τα αγόρια στις δοκιμασίες που απαιτούν αναγνώριση των συναισθηματικών εκφράσεων του 

προσώπου. Καθώς όμως η ηλικία αυξάνεται, δεν υπάρχουν διαφορές στη συναισθηματική 

επίγνωση ανάμεσα στα κορίτσια και στα αγόρια (Harrigan, 1984, παραπομπή από τους Gross, 

& Ballif, 1991). Βέβαια, το εύρημα ότι υπάρχουν διαφορές φύλου μόνο γύρω από την ηλικία 

των έξι ετών, ίσως να σχετίζεται περισσότερο με την λεκτική ικανότητα των παιδιών και όχι 

τόσο με την ικανότητά τους για Συναισθηματική Αντίληψη (Gross, & Ballif, 1991).  Μια άλλη 

μελέτη ανέφερε σημαντικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο φύλο του παιδιού που 

αποκωδικοποιεί τις συναισθηματικές εκφράσεις προσώπου και στο φύλο (ή την ηλικία) αυτού 

που τις εκφράζει. Ωστόσο, αν και αυτές οι αλληλεπιδράσεις ήταν στατιστικά σημαντικές, 

ερμήνευαν μόνο μια μικρή διάσταση της διακύμανσης των απαντήσεων των παιδιών 

(Tremblay et al., 2001). 

Όσο αφορά τους ενήλικες, τα ευρήματα των μελετών δε δίνουν επίσης ξεκάθαρη υπεροχή 

στις γυναίκες (Ηall, 1978, παραπομπή από τους Hampson, van Anders, Mullin, 2006 ) . 

Ωστόσο, οι γυναίκες φαίνεται να είναι πιο ακριβείς αλλά και πολύ πιο γρήγορες από ότι οι 
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άνδρες στο να αναγνωρίσουν σωστά ένα συναίσθημα, ακόμα και όταν έχουν ελάχιστες 

πληροφορίες για το ερέθισμα που τους παρουσιάζεται (π.χ. ταχύτητα παρουσίασης) (Ladavas, 

Umilta, Ricce-Bitti, 1980; Hall, Matsumoto, 2004; Kafetsios, 2004; Hampson, van Anders, 

Mullin, 2006; Güntekin, Başar, 2007).   

Οι εξελικτικές θεωρίες επιβεβαιώνουν την γυναικεία υπεροχή στην Συναισθηματική 

Αντίληψη καθώς αυτή προέρχεται από την υπευθυνότητα της γυναίκας για την ανατροφή των 

παιδιών της. Πιο συγκεκριμένα, η Υπόθεση της ανατροφής του παιδιού μπορεί να ερμηνευτεί 

με δύο τρόπους. Σύμφωνα με την πρώτη ερμηνεία της θεωρίας, την ''attachment promotion'' 

hypothesis (Υπόθεση ''προαγωγής του δεσμού''), η υπεροχή της γυναίκας στην αναγνώριση και 

το διαχωρισμό των συναισθηματικών εκφράσεων προσώπου, οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

μητέρες που ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στο κλάμα, στο γέλιο και σε άλλες ανάγκες του 

βρέφους τους, δημιουργούν βρέφη με ασφαλή δεσμό και συνεπώς τα ασφαλή βρέφη 

εκδηλώνουν καταλληλότερες, μακροχρόνιες, υγιείς, και αυτόνομες λειτουργίες και κοινωνικές 

συμπεριφορές (Golberg, 2000, παραπομπή από τους Hampson, van Anders, Mullin, 2006). Η 

δεύτερη ερμηνεία της θεωρίας αυτής, η ''fitness of threat'' hypothesis (Υπόθεση 

΄΄καταλληλότητας'' της απειλής), αναφέρεται  ειδικά στα αρνητικά συναισθήματα. Έτσι, στην 

συγκεκριμένη περίπτωση, η υπεροχή της γυναίκας περιορίζεται μόνο στην αναγνώριση των 

αρνητικών συναισθημάτων π.χ. φόβος, θυμός, αηδία, λύπη. Επειδή τα αρνητικά αυτά 

συναισθήματα σηματοδοτούν έναν ενδεχόμενο κίνδυνο για την επιβίωση του βρέφους (π.χ. 

απειλή για την ασφάλεια, πόνος κ.ά.) κινητοποιούν το βασικό φροντιστή για δράση και έτσι με 

τον τρόπο αυτό, μπορούμε να πούμε ότι οι γυναίκες ασκούν εντατικά τις ικανότητές τους στην 

αποκωδικοποίηση αυτών των μη λεκτικών μηνυμάτων (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 1998; 

Hampson, van Anders, Mullin, 2006). 

Έρευνες επίσης, έχουν δείξει ότι τα δύο φύλα διαθέτουν διαφορετικά μοτίβα ενεργοποίησης 

εγκεφαλικών δομών, όπως η αμυγδαλή, κατά τη διάρκεια της Συναισθηματικής Αντίληψης 

(Killgore, & Yurgelun-Todd, 2001, παραπομπή από τους Thomas, De Bellis, Graham, LaBar, 

2007), αλλά και διαφορετικά μοτίβα ανάπτυξης των εγκεφαλικών περιοχών που είναι 

υπεύθυνες για την αναγνώριση των συναισθηματικών εκφράσεων προσώπου (Killgore, Oki, & 

Yurgelun-Todd, 2001; Killgore, & Yurgelun-Todd, 2004, παραπομπές από τους Thomas, De 

Bellis, Graham, LaBar, 2007). Οι Ladavas, Umilta, Bitti (1980) βρήκαν ότι οι γυναίκες 

ξεχώριζαν πολύ πιο γρήγορα από ότι οι άνδρες μια συγκεκριμένη συναισθηματική έκφραση 

προσώπου, όταν αυτή τους παρουσιαζόταν στο αριστερό οπτικό πεδίο παρά όταν η 

παρουσίαση γινόταν στο δεξί. Ωστόσο, καμιά παρόμοια διαφοροποίηση στην ταχύτητα 

διαχωρισμού συναισθηματικών εκφράσεων δεν παρατηρήθηκε στους άνδρες. 

Τέλος, επιπλέον λόγοι, οι οποίοι ενισχύουν αυτό το πλεονέκτημα των γυναικών, μπορεί να 
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είναι τόσο οι διαφορές μεταξύ ανδρών – γυναικών στην βιολογική τους  ωρίμανση όσο και τα 

κοινωνικά στερεότυπα του φύλου (Block, 1983, παραπομπή από τους  Leppanen, & Hietanen, 

2001; McClure, 2000). 

Μια σειρά ερευνών έχει δείξει ότι η ικανότητα αναγνώρισης συναισθηματικών εκφράσεων 

προσώπου σχετίζεται με την κοινωνική ικανότητα, στοιχείο της οποίας αποτελούν οι 

στρατηγικές αντιμετώπισης διαπροσωπικών σχέσεων (Edwards, Manstead, & MacDonald, 

1984; Custrini, & Feldman, 1989; Nowicki, & Duke, 1992, 1994, παραπομπές από τους 

Leppanen, & Hietanen, 2001; Leppanen, & Hietanen, 2001). Στη παραπάνω σχέση φαίνεται να 

υπερτερούν τα κορίτσια, καθώς αυτά υιοθετούν πιο συχνά από τα αγόρια στρατηγικές για να 

αντιμετωπίσουν καταστάσεις συγκρούσεων, ενδιαφέρονται περισσότερο από τα αγόρια για τη 

συναισθηματική κατάσταση των άλλων και δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικο-

συναισθηματικές ενδείξεις, όταν καθοδηγούν και ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους (Custrini, & 

Feldman, 1989; Leppanen, Hietanen, 2001). Ωστόσο, αποτελέσματα άλλων ερευνών δεν 

έδειξαν διαφορές φύλου ανάμεσα στη σχέση  της Συναισθηματική Επίγνωσης και των  

στρατηγικών αντιμετώπισης διαπροσωπικών σχέσεων (Edwards, Manstead & MacDonald, 

1984; Nowicki & Duke, 1992,  1994). 

Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να διερευνήσει τη Συναισθηματική Αντίληψη και 

κυρίως να εξετάσει κατά πόσο οι διαφορές φύλου και οι στρατηγικές αντιμετώπισης 

κοινωνικών καταστάσεων επηρεάζουν την ικανότητα πρόσληψης συναισθηματικών 

εκφράσεων προσώπου σε παιδιά Ε΄και Στ΄Δημοτικού. 
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5. Μεθοδολογία 
  

5.1. Συμμετέχοντες 
Στην παρούσα μελέτη έλαβαν μέρος 230 μαθητές της Ε' και Στ' τάξης από πέντε δημοτικά 

σχολεία του Νομού Ρεθύμνης. Το δείγμα των μαθητών επιλέχθηκε τυχαία αλλά 

συμπεριλήφθηκαν μόνο οι μαθητές των οποίων οι γονείς παρέθεσαν γραπτή συγκατάθεση 

μέσω επιστολής που δόθηκε από τους ερευνητές. Από τους 230  απορρίφθηκαν εφτά μαθητές, 

καθώς συμπλήρωσαν μόνο το ερωτηματολόγιο για τη δημοτικότητα . Έτσι, το τελικό δείγμα 

της έρευνας ήταν 223 άτομα, από τα οποία τα 114 ήταν κορίτσια και τα 109 αγόρια.  Η επιλογή 

των σχολείων έγινε βάσει σχετικής έγκρισης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο 

Παιδείας.   

 

5.2. Διαδικασία 
Σε κάθε τάξη, η αξιολόγηση των μαθητών έγινε με ομαδική χορήγηση των 

ερωτηματολογίων και διαρκούσε περίπου 45 με 60 λεπτά. Οι δοκιμασίες χορηγήθηκαν από 

τρία ειδικά εκπαιδευμένα άτομα τα οποία παράλληλα επιτηρούσαν τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων και βοηθούσαν στην επίλυση τυχόν αποριών των παιδιών. Τα 

ερωτηματολόγια δόθηκαν με διαφορετική σειρά στον κάθε συμμετέχοντα, σε κλειστούς 

ατομικούς φακέλους ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της χορήγησης. Μετά το πέρας της 

κάθε χορήγησης, κάθε ατομικός φάκελος κωδικοποιούνταν κατά αύξοντα αριθμό έτσι ώστε να 

επιτευχθεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων. 

 

5.3. Εργαλεία 

5.3.1. Τest Συναισθηματικής Νοηνοσύνης [Mayer-Salovey-Caruso 

Emotional Intelligence Test (MSCEIT)] 
Το  MSCEIT, βασιζόμενο στο μοντέλο των Mayer και Salovey για τη Συναισθηματική 

Νοημοσύνη, είναι ένα τεστ που σχεδιάστηκε για να μετρήσει τις τέσσερις διαστάσεις της. 

Προήλθε από τη Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS) την πρώτη δημοσιευμένη 

κλίμακα που σχεδιάστηκε για τη μέτρηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Mayer, Salovey 

& Caruso, 2000, παραπομπή από τον Kafetsios, 2004). Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι '' η 

ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα, να δημιουργούμε συναισθήματα και να τα 

προσαρμόζουμε στο τρόπο σκέψης μας, να κατανοούμε την αιτία της  συναισθηματικής 
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εμπειρίας και να ρυθμίζουμε τα συναισθήματα μας για να προάγουμε τη συναισθηματική και 

διανοητική μας ανάπτυξη'' (Mayer & Salovey, 1997, σελ .3-31 ). 

 

Οι τέσσερις διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης είναι: 

α) Η Συναισθηματική αντίληψη (emotional perception) που ορίζεται ως η βασική ικανότητα 

αναγνώρισης των συναισθηματικών ερεθισμάτων στον εαυτό και  στους άλλους.(Kafetsios, 

2004) 

β) Η Συναισθηματική διευκόλυνση (emotonal facilitation) που αναφέρεται στις διαδικασίες 

με τις οποίες το συναίσθημα προάγει τη σκέψη μέσω της αξιολόγησης των προβλημάτων, της 

μνημονικής διεργασίας, της αλλαγής της διάθεσης και της επεξεργασίας των πληροφοριών 

(Mayer, 2001, παραπομπή από τους Rossen, Kranzler, Algina, 2008). 

γ) Η συναισθηματική επίγνωση (emotion understanding) που ορίζεται ως η ικανότητα 

κατανόησης των συναισθηματικών πληροφοριών και καταστάσεων μέσω των μνημονικών 

διαδικασιών (Mayer, Salovey & Caruso, 2002, παραπομπή από τους Palmer, Gignac, Manocha, 

Stough, 2005) .    

δ) Η Διαχείριση του συναισθήματος (management of emotion) που αναφέρεται στην 

ικανότητα ρύθμισης των συναισθημάτων στον εαυτό και στους άλλους με σκοπό την 

προαγωγή της συναισθηματικής και διανοητικής ανάπτυξης (Mayer, Salovey & Caruso, 2002, 

παραπομπή από τους Palmer, Gignac, Manocha, Stough, 2005) .   

Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε, μεταξύ άλλων, η Συναισθηματική Επίγνωση παιδιών 10-

12 ετών. Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκαν, από το MSCEIT μόνο δύο διαστάσεις της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης, τη Συναισθηματική Αντίληψη (emotional perception) και την 

Διαχείριση του Συναισθήματος (Management of emotion).  

Η Συναισθηματική Αντίληψη εκτιμάται μέσω μιας σειράς εικόνων από πρόσωπα και 

τοπία  που εκφράζουν τα έξι βασικά συναισθήματα του Ekman (1994). Στην έρευνα 

χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι εικόνες των προσώπων καθώς εκτιμήθηκε ότι οι εικόνες με τα 

τοπία ήταν δύσκολο να προκαλέσουν τις κατάλληλες συναισθηματικές αντιδράσεις στα παιδιά. 

Πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκαν τέσσερα πρόσωπα (από τη συλλογή εικόνων του Ekman), τα  

οποία θεωρήθηκαν ότι είναι πιο οικεία για τους Έλληνες μαθητές, με σκοπό να αποφευχθούν οι 

μεροληπτικές απαντήσεις. (βλ. Παράρτημα, σελ. 54) Το κάθε πρόσωπο εκφράζει μία ευρεία 

γκάμα συναισθημάτων, ώστε να επιτευχθεί η γενίκευση των αποτελεσμάτων. Οι 

συμμετέχοντες κοιτώντας τις εικόνες, τους ζητήθηκε να αντιστοιχίσουν την κάθε έκφραση 

προσώπου με ένα από τα έξι συναισθήματα για να δείξουν πως αισθανόταν το κάθε πρόσωπο 

τη κάθε φορά. Στη συνέχεια, κλήθηκαν να καθορίσουν την ένταση της κάθε συναισθηματικής 

έκφρασης σε μία κλίμακα από το 1 (πολύ λίγο) ως το 5 (πάρα πολύ). Την κλίμακα αυτή την 
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ονομάσαμε MSCEITA. Τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά της κλίμακας  είναι ικανοποιητικά 

(αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας {συντελεστής άλφα}, α= .82).  

Η  Διαχείριση του Συναισθήματος εκτιμάται μέσω δύο υποκλιμάκων, τη Συναισθηματική 

Διαχείριση (Emotional Management) και τις Συναισθηματικές Σχέσεις (Emotional 

Relationships). Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε μόνο η υποκλίμακα Συναισθηματικές Σχέσεις, 

καθώς θέλαμε να μελετήσουμε τις στρατηγικές επεξεργασίας κοινωνικών σχέσεων των 

παιδιών. Η εν λόγω υποκλίμακα, την οποία μετονομάσαμε σε  MSCEITB,  τροποποιήθηκε για 

να ανταποκρίνεται στον τρόπο σκέψης των παιδιών κι έτσι περιελάμβανε τρεις ιστορίες-

ερωτήσεις που αντανακλούν τον κάθε πιθανό τρόπο διαχείρισης των διαπροσωπικών σχέσεων 

(βλ. Παράρτημα σελ. ). Επομένως, το παιδί καλείται να καθορίσει πόσο αποτελεσματικά  ένα 

άτομο ρυθμίζει και διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, με βάση μια τακτική κλίμακα μέτρησης 

που διαβαθμίζεται από το Συμφωνώ πολύ έως το Διαφωνώ πολύ. 
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6. Αποτελέσματα 
 

Συναισθηματική Αντίληψη (MSCEITA) 
Με τη χρήση διπλής ανάλυσης διακύμανσης για μη συσχετισμένες τιμές εξετάστηκε η 

επίδραση του φύλου και της ηλικίας στην μεταβλητή Συναισθηματική Αντίληψη (MSCEITA). 

Τα αποτελέσματα του ANOVA παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2. Παρατηρούμε ότι η 

μεταβλητή φύλο επιδρά στη μεταβλητή MSCEITA [F(1, 219)= 12.07, p< .001]. Τα κορίτσια 

(Μκορίτσια= 30.39, sd= 3.14) εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανότητα συναισθηματικής επίγνωσης απ' 

ότι τα αγόρια (Μαγόρια= 28.28, sd= 6.35). Ωστόσο, δεν σημειώθηκε κάποια στατιστικά 

σημαντική επίδραση της ηλικίας στην ικανότητα συναισθηματικής επίγνωσης [F(1,219)=1 .35, 

p> .05]. 

 

 

Πίνακας 1:  Αποτελέσματα ANOVA 

Παράγοντας Εξαρτημένη Μεταβλητή F p η2 

φύλο MSCEITA 12,071 * ,001 ,052 

 MSCEITB-Παράγοντας Ι 10,532 * ,001 ,046 

  
MSCEITB-Παράγοντας ΙΙ 
  

1,109 ,294 ,005 

 MSCEITB-Παράγοντας ΙΙΙ ,491 ,484 ,002 

τάξη  
MSCEITA 1,353 ,246 ,006 

 MSCEITB-Παράγοντας Ι ,627 ,429 ,003 

  
MSCEITB-Παράγοντας ΙΙ 
 

,029 ,865 ,000 

 MSCEITB-Παράγοντας ΙΙΙ ,254 ,615 ,001 

Φύλo x 
τάξη 

 
MSCEITA ,377 ,540 ,002 

  
MSSCEITB-Παράγοντας Ι 
 

,001 ,974 ,000 

  
MCEITB-Παράγοντας ΙΙ 
 

2,004 ,158 ,009 

  
MSCEITB-Παράγοντας ΙΙΙ 
 

,003 ,954 ,000 
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Πίνακας 2:  Μέσος όρος και τυπική απόκλιση της κάθε εξαρτημένης μεταβλητής. 
 

  φύλο Μ.Ο 

 
Τυπική 
απόκλιση(sd) N 

 
κορίτσι 
  

30,3860 3,14124 114 
MSCEITA 
  
  
  
 

αγόρι 28,0826 6,35250 109 

 
κορίτσι 
  
  

3,2844 ,69420 114 
 
MSCEITB-
Παράγοντας Ι 

αγόρι 
  
  

2,9472 ,86741 109 

κορίτσι 
  
  

1,6535 1,17332 114 
MSCEITB-
Παράγοντας ΙΙ 
 

αγόρι 
  
  

1,8440 1,22983 109 

κορίτσι 
  
  

1,7602 ,93785 114 
MSCEITB-
Παράγοντας ΙΙΙ 
  
   αγόρι 

  
  

1,8578 ,99893 109 

 
 

Στρατηγικές επεξεργασίας κοινωνικών καταστάσεων (MSCEITB) 

 

Η παραγοντική ανάλυση κύριων συνιστωσών έδειξε την ύπαρξη τριών παραγόντων . Η 

ορθογωνική περιστροφή (Varimax με Kaiser Normalization) των παραγόντων έδωσε την δομή 

που φαίνεται στον Πίνακα 3. Ο Παράγοντας Ι που είναι υπεύθυνος για το 21% της συνολικής 

διακύμανσης, αντανακλά μια θετική στρατηγική αντιμετώπισης διαπροσωπικών σχέσεων. Ο 

Παράγοντας ΙΙ που ερμηνεύει το 16.3% της συνολικής διακύμανσης, αντανακλά μια τάση 

απόδοσης ευθυνών στους άλλους και ο Παράγοντας ΙΙΙ που εξηγεί το 16.1% της συνολικής 

διακύμανσης , αντανακλά μια αρνητική στρατηγική αντιμετώπισης διαπροσωπικών σχέσεων. 
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Πίνακας 3: Οι φορτίσεις επιμέρους ερωτήσεων σε καθέναν από τους τρεις παράγοντες του 

MSCEITB 

Παράγοντες                       

 Ι ΙΙ ΙΙΙ 

MSCEITB2a ,751 -,127 ,052 

MSCEITB3b ,689 ,006 ,020 

MSCEITB1a ,648 ,280 -,285 

MSCEITB3c ,555 -,508 ,102 

MSCEITB2c -,182 ,740 ,186 

MSCEITB2b ,231 ,687 ,226 

MSCEITB1b -,016 -,063 ,776 

MSCEITB1c -,083 ,185 ,607 

MSCEITB3a ,077 ,243 ,550 

 

Η μήτρα συσχετίσεων ανάμεσα στους δείκτες των κλιμάκων MSCEITA και MSCEITB (βλ. 

Πίνακα 4) δείχνει καλή διακριτική εγκυρότητα του MSCEITB, αφού υπάρχουν χαμηλές 

αρνητικές συσχετίσεις ανάμεσα στον Παράγοντα Ι και στους Παράγοντα ΙΙ και ΙΙΙ  [(rI-II= -.05), 

df= 221, p> .05 και rI-III= -.11, df= 222, p> .05]. Στην τελευταία περίπτωση (rI-III) θα 

περιμέναμε ακόμα πιο αρνητική συνάφεια και όχι μόνο -.11. Αυτό βέβαια μπορεί να οφείλεται 

τόσο στην συμπίεση των απαντήσεων, όσο και στο ότι τα περισσότερα παιδιά τείνουν να 

συμφωνούν με τα σενάρια. Επίσης, όπως αναμενόταν, υπάρχει μια χαμηλή θετική σχέση 

μεταξύ των Παραγόντων ΙΙ και ΙΙΙ (rII-III = .26, df=221, p< .001) . 
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 Πίνακας 4 : Συσχετίσεις μεταξύ βαθμολογιών σε επιμέρους παράγοντες της κάθε 

 κλίμακας. 

   

MSCEITB-
Παράγοντας Ι (A) 

 

MSCEITB-
Παράγοντας ΙΙ (B) 

 

MSCEITB-
Παράγοντας ΙΙΙ   (Γ)

  

 MSCEITA (Δ) 

Α 

r 

p 

 

 

 

-,050 

 ,455 

-,109 

 ,105 

   

,188** 

,005 

 

Β r 

p 
  ,259* 

,000 

 

-,250 

,000 

 

Γ r 

p 
   -,176 

,008 

 

 

 

Στρατηγικές επεξεργασίας κοινωνικών καταστάσεων (MSCEITB), 

 φύλο και ηλικία 
Με την χρήση μη συσχετισμένων αναλύσεων διακύμανσης εξετάστηκε κατά πόσο το φύλο 

και η ηλικία των συμμετεχόντων επηρεάζουν κάθε ένα παράγοντα επεξεργασίας κοινωνικών 

καταστάσεων. Τα αποτελέσματα του ANOVA για κάθε ένα από τους Παράγοντες του 

MSCEITB παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Βλέπουμε πάλι τη μεταβλητή φύλο να επιδρά στον 

Παράγοντα Ι    [FI(1,219)= 10.53, p< .001]. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των κοριτσιών 

(Μκορίτσια= 3.28, sd= .69) είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο των αγοριών (Μαγοριών= 2.94, sd= 

.87) (βλ. Πίνακα 2). Ωστόσο, δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους 

μέσους όρους των κοριτσιών και των αγοριών στους Παράγοντες ΙΙ και ΙΙΙ, δηλαδή στην τάση 

απόδοσης ευθυνών στους άλλους και στην αρνητική στρατηγική επεξεργασίας κοινωνικών 

καταστάσεων, [FIΙ(1,219)= 1,11, p> .05 και FIΙΙ(1,219)= .49, p> .05]. Επίσης, δε βρέθηκε η 

ηλικία να ασκεί στατιστικά σημαντική επίδραση σε κανένα από τους τρεις παράγοντες του 

MSCEITΒ  [FΙ(1,219)= .63, p> .05,   FIΙ(1,219)= .03, p> .05,  FIΙΙ(1,219)= .25, p> .05]. 
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Συναισθηματική Αντίληψη (MSCEITA) και Στρατηγικές επεξεργασίας 

κοινωνικών καταστάσεων (MSCEITB) 
Οι συσχετίσεις ανάμεσα στου MSCEITA και στους τρεις δείκτες ικανότητας επεξεργασίας 

κοινωνικών καταστάσεων του MSCEITΒ παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Παρατηρούμε ότι η 

υψηλή ικανότητα συναισθηματικής επίγνωσης σχετίζεται με την τάση υιοθέτησης θετικής 

στρατηγικής αντιμετώπισης διαπροσωπικών σχέσεων (r= .19, df=223, p< .001). Αντίθετα, η 

χαμηλή ικανότητα συναισθηματικής επίγνωσης σχετίζεται με την τάση απόδοσης ευθυνών 

στους άλλους (r= - .25, df= 221, p< .001) και με την υιοθέτηση αρνητικής στρατηγικής 

αντιμετώπισης διαπροσωπικών σχέσεων (r= - .18, df= 222, p< .001). Τα παραπάνω 

αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και μέσω αναλύσεων πολλαπλής ιεραρχικής παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή κάθε έναν από τους δείκτες ικανότητας επεξεργασίας κοινωνικών 

καταστάσεων (βλ. Πίνακα 5α,β,γ). Ωστόσο, δεν επιβεβαιώθηκε η προβλεπτική συνεισφορά της 

χαμηλής ικανότητας πρόσληψης εκφράσεων προσώπου στην αναφερόμενη τάση υιοθέτησης 

αρνητικής στρατηγικής αντιμετώπισης διαπροσωπικών σχέσεων (Β= - .066,  t= - .951,  p> .05).  

 
Πίνακας 5: Ιεραρχικές πολλαπλές παλινδρομήσεις της Ικανότητα πρόσληψης συναισθημάτων 
για την πρόβλεψη  των τριών Παραγόντων του MSCEITB.  

Εξαρτημένη Μεταβλητή: τάση υιοθέτησης 
θετικής στρατηγικής αντιμετώπισης 
κοινωνικών καταστάσεων 

 β t p r Partial r 
α. Ικανότητα πρόσληψης συναισθημάτων ,156 2,241 ,026 ,153 ,016 

 

Εξαρτημένη Μεταβλητή:  τάση απόδοσης 
ευθυνών στους άλλους 

 β t p r Partial r 
β. Ικανότητα πρόσληψης συναισθημάτων -,206 -3,140 ,002 -,202 ,020 

 

Εξαρτημένη Μεταβλητή:  τάση υιοθέτησης 
αρνητικής στρατηγικής αντιμετώπισης 
κοινωνικών καταστάσεων   

  β t p r Partial r 
γ. Ικανότητα πρόσληψης συναισθημάτων -,066 -,951 ,343 -,065 ,017 
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7. Συζήτηση 
 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση τόσο της Συναισθηματικής Αντίληψης 

των παιδιών, ηλικίας 10-12 ετών, όσο και του κατά πόσο οι στρατηγικές αντιμετώπισης 

κοινωνικών καταστάσεων επηρεάζουν την ικανότητα πρόσληψης συναισθηματικών 

εκφράσεων προσώπου.   

Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε ότι τα κορίτσια εμφανίζουν μεγαλύτερη 

ικανότητα συναισθηματικής επίγνωσης απ' ότι τα αγόρια. Το εύρημα αυτό ενισχύεται και από 

άλλες μελέτες (Block, 1983, παραπομπή από τους Leppanen, & Hietanen, 2001 ; Reichenbach, 

Master, 1983; Stoddart, 1985; McClure, 2000, παραπομπές από τους Gross, & Ballif, 1991) 

όπως είδαμε και στην ενότητα ''Συναισθηματική Επίγνωση'' (σελ. 38-43), αν και η έρευνα σε 

αυτό το πεδίο κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας είναι αρκετά περιορισμένη. 

Πιο συγκεκριμένα, η McClure (2000) κάνοντας μετα-ανάλυση 104 ερευνών, των οποίων το 

δείγμα περιελάμβανε παιδιά και εφήβους, βρήκε ένα στατιστικά σημαντικό πλεονέκτημα των 

κοριτσιών να αναγνωρίζουν συναισθηματικές εκφράσεις προσώπου. Σε δύο αρκετά 

παλαιότερες μετα-αναλύσεις ερευνών που εστίαζαν περισσότερο στον ενήλικο πληθυσμό, αλλά 

περιείχαν και έναν μικρό αριθμό ερευνών που αφορούσαν παιδιά, ο συνυπολογισμός των 

μεγεθών επίδρασης που προέρχονται από το δείγμα των παιδιών, οδήγησε  στην δημοφιλή 

αντίληψη ότι οι διαφορές φύλου στην αναγνώριση των συναισθηματικών εκφράσεων 

προσώπου και γενικά των μη λεκτικών μηνυμάτων συμβαίνει από νωρίς στη ζωή του ατόμου 

(Hall, 1978, 1984, παραπομπές από τους Hampson, van Anders, Mullin, 2006). Στην 

πραγματικότητα, όμως, αυτές οι έρευνες παρείχαν ελάχιστες πληροφορίες για το αν τα 

κορίτσια και τα αγόρια διαφέρουν ως προς τις ικανότητές τους να ξεχωρίζουν και να 

αναγνωρίζουν μη λεκτικές συναισθηματικές ενδείξεις όπως είναι οι εκφράσεις του προσώπου.  

Λίγο αργότερα, δύο ακόμα ανασκοπήσεις ερευνών που αφορούσαν παιδιά και εφήβους 

αμφισβήτησαν την υπόθεση ότι οι διαφορές φύλου των ενηλίκων ως προς την ικανότητά τους 

για Συναισθηματική πρόσληψη μπορούν να επεκταθούν και στα παιδιά (Brody, 1985;  Gross, 

& Ballif, 1991). Oι  Brody (1985),  Gross και  Ballif (1991) ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν 

ξεκάθαρες ή σταθερές διαφορές φύλου ανάμεσα στα κορίτσια και στα αγόρια στην 

Συναισθηματική Αντίληψη, ενώ άλλη ανασκόπηση ερευνών, πάλι σε παιδιά και εφήβους, 

εξήγησε ότι τα αντιφατικά αυτά ευρήματα ως προς το φύλο των παιδιών μπορεί να οφείλονται 

και σε μεθοδολογικές διαφορές ανάμεσα στις έρευνες (Butler, 1991, παραπομπή από την 

McClure, 2000). 

Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί λόγοι που υποστηρίζουν ότι τα κορίτσια διαφέρουν από τα 

αγόρια στην Συναισθηματική Αντίληψη.  
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Οι διαφορές φύλου στην Συναισθηματική Επίγνωση είναι σύμφωνες με τις διαφορές φύλου 

στην ωρίμανση εγκεφαλικών δομών που μεσολαβούν σε αυτή την διαδικασία, ειδικά της 

αμυγδαλής και του κροταφικού φλοιού. Τα ευρήματα μελετών που αναφέρονται στις 

κροταφικές φλοιώδεις περιοχές προκύπτουν από έρευνες σε πρωτεύοντα θηλαστικά και  

δείχνουν ότι οι περιοχές αυτές εξακολουθούν να αναπτύσσονται κατά τους πρώτους  έξι μήνες 

της ζωής (Bachevalier, Brickson, Hagger, & Mishkin, 1990 ; Bachevalier, Mishkin, 1994) και 

μάλιστα γρηγορότερα στα θηλυκά από ότι στα αρσενικά θηλαστικά, ως αποτέλεσμα απότομης 

ορμονικής αύξησης (Bachevalier, Hagger, & Bercu, 1989). Μια μελέτη των Overman, 

Bachevalier, Schuhmann, & Ryan (1996) έδειξε παρόμοια μοτίβα διαφορών φύλου και για τα 

ανθρώπινα βρέφη. Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά για τις διαφορές φύλου στην ανάπτυξη της 

αμυγδαλής (Nelson, & de Haan, 1997, παραπομπή από την McClure, 2000). Παρ' όλα αυτά, η 

πυκνότητα των υποδοχέων των ορμονών του φύλου σε αυτήν την περιοχή, δείχνει ότι οι 

λειτουργίες της μπορεί να επηρεάζονται από την ξαφνική αύξηση των ορμονών αυτών, όπως 

συμβαίνει και στις κροταφικές περιοχές (Hampson, et al., 2006). Οι διαφορές φύλου, όσο 

αφορά την εγκεφαλική ασυμμετρία μπορεί να σχετίζονται με τις διαφορές φύλου στην 

ανάπτυξη της συναισθηματικής αντίληψης, αλλά η έλλειψη επαρκών στοιχείων περιορίζει τις 

ακριβείς προβλέψεις πριν την ενηλικίωση (Kestenbaum, & Nelson, 1992) (βλ. Εισαγωγή).   

Επιπλέον, μερικές έρευνες υποστηρίζουν ότι οι διαφορές φύλου μπορεί να οφείλονται τόσο 

στη γρηγορότερη βιολογική ωρίμανση των κοριτσιών, όσο και στο ότι τον πρώτο χρόνο της 

ζωής, τα κορίτσια-βρέφη μπορεί να αναπτύξουν γενικές οπτικές ικανότητες πιο γρήγορα από 

ότι τα αγόρια-βρέφη. Έτσι, τα κορίτσια-βρέφη αποκτούν ικανότητα συναισθηματικής 

πρόσληψης νωρίτερα από ότι τα αγόρια (Block, 1983, παραπομπή από τους Leppanen, & 

Hietanen, 2001 ; McClure, 2000).  Ακόμα, τα κορίτσια-βρέφη μπορεί να έχουν μια βιολογική 

προδιάθεση να συμπεριφέρονται με τρόπο που να δείχνει δεκτικότητα τις εκφράσεις προσώπου 

(McClure, 2000).  

Απ΄ την άλλη μεριά, έχει βρεθεί ότι οι μητέρες είναι γενικά πιο εκφραστικές, εκφράζουν τα 

συναισθήματά τους πιο συχνά στις κόρες τους και ότι  είναι πιο ευαίσθητες  στις 

συναισθηματικές αντιδράσεις αυτών. Επιπλέον, αν και τα βρέφη (αγόρια και κορίτσια) 

λαμβάνουν έκθεση στις ίδιες συναισθηματικές εκφράσεις από τους ενήλικες, οι μητέρες 

φαίνεται να τροποποιούν τη συχνότητα και την ένταση των εκφράσεών τους ανάλογα με το 

φύλο του παιδιού. Για παράδειγμα, τα κορίτσια-βρέφη μπορεί να είναι περισσότερο επιδέξια 

στο να διαβάζουν τις συναισθηματικές εκφράσεις των μητέρων τους, καθώς αυτά έχουν εκτεθεί 

σε περισσότερα μητρικά συναισθηματικά μηνύματα, από ότι τα αγόρια,  από πολύ νωρίς στη 

βρεφική τους ηλικία. Εναλλακτικά, τα αγόρια μπορεί να είναι και αυτά εξίσου επιδέξια με τα 

κορίτσια στο να αναγνωρίζουν τις μητρικές συναισθηματικές ενδείξεις, αλλά είναι λιγότερο 
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πιθανό να ανταποκριθούν σε αυτές, καθώς η προσοχή τους περιορίζεται στις δικές τους 

εσωτερικές καταστάσεις (McClure, 2000). 

Καθώς τα παιδιά κατακτούν τη γλώσσα, οι μητέρες δυναμικά παρακινούν τις κόρες τους να 

προσέχουν και να ανταποκρίνονται στις συναισθηματικές ενδείξεις, πάλι στη βάση των 

πεποιθήσεων ότι τέτοια γνώση είναι περισσότερο πολύτιμη στις γυναίκες. Ενώ τα αγόρια, την 

ίδια περίοδο, λαμβάνουν λιγότερη γονεϊκή καθοδήγηση σχετικά με τα συναισθήματα. Έτσι, 

όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα μοτίβο μέσα στο οποίο οι διαφορές φύλου εμφανίζονται 

σταδιακά κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους των παιδιών και αυξάνονται καθ' όλη τη διάρκεια 

της ανάπτυξής τους μέχρι να φθάσουν στην ενηλικίωση (McClure, 2000 ; Vicari et al., 2000). 

Οι ενήλικες επιπλέον, θεωρούν τα κορίτσια περισσότερο ενδιαφέροντα, πιο ευαίσθητα και 

πιο ικανά με τις συναισθηματικές ενδείξεις. Αυτές οι αντιλήψεις, με τη σειρά τους, μπορεί να 

ενδυναμώσουν τα στερεότυπα του φύλου (McClure, 2000). Η επίδραση των κοινωνικών 

στερεοτύπων απαιτούν από τα κορίτσια να είναι εκδηλωτικά, ευαίσθητα και υποστηρικτικά, 

ενώ από τα αγόρια να είναι ανεξάρτητα, αποφασιστικά και να έχουν ισχυρή αυτοεκτίμηση 

(Richmond, McCroskey & Payne, 1991). Έτσι, τα κορίτσια υπερέχουν στις γνωστικές, 

συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, με αποτέλεσμα να ερμηνεύουν με περισσότερη 

ευαισθησία τις προθέσεις της συμπεριφοράς των άλλων.  

Μια σειρά ερευνών έχει δείξει ότι η ικανότητα αναγνώρισης συναισθηματικών εκφράσεων 

προσώπου σχετίζεται με την κοινωνική ικανότητα, στοιχείο της οποίας αποτελούν οι 

στρατηγικές αντιμετώπισης διαπροσωπικών σχέσεων (Edwards, Manstead & MacDonald, 1984 

; Custrini & Feldman, 1989 ; Nowicki & Duke, 1992 ; 1994 ;  Leppanen, Hietanen, 2001).  

Στην παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι τα παιδιά, και ειδικά τα κορίτσια, που έχουν υψηλή 

Συναισθηματική Αντίληψη  υιοθετούν θετικές στρατηγικές αντιμετώπισης των κοινωνικών 

καταστάσεων και έτσι επιτυγχάνουν στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις τους, σε αντίθεση με τα 

παιδιά που έχουν χαμηλή ικανότητα πρόσληψης συναισθηματικών εκφράσεων και υιοθετούν 

τόσο την αρνητική στρατηγική επεξεργασίας κοινωνικών καταστάσεων, όσο και την τάση 

απόδοσης ευθυνών στους άλλους.  

Έρευνα έχει δείξει ότι η ικανότητα αναγνώρισης των συναισθηματικών καταστάσεων των 

άλλων μέσα από μη λεκτικές ενδείξεις είναι μια σημαντική κοινωνικο-γνωστική ικανότητα για 

τα παιδιά σχολικής ηλικίας, και ιδιαίτερα για τα κορίτσια (Leppanen, Hietanen, 2001). Πιο 

συγκεκριμένα,  στην έρευνα αυτή, στην οποία συμμετείχαν παιδιά 7-10 ετών, φάνηκε ότι η 

Συναισθηματική Αντίληψη σχετίζεται με την κοινωνική προσαρμογή. Επίσης βρέθηκε ότι η 

σχέση αυτή επηρεάζεται τόσο από το φύλο των συμμετεχόντων, όσο και από συγκεκριμένα 

συναισθήματα. Έτσι, η σχέση της  Συναισθηματική Επίγνωση με την κοινωνική προσαρμογή 

είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα κορίτσια (Leppanen, Hietanen, 2001) καθώς όπως δηλώνουν 
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οι Rose και Asher (1999), τα κορίτσια, πιο συχνά από τα αγόρια,  υιοθετούν προκοινωνικές 

συμπεριφορές, όπως αλτρουισμός, παρηγορητική διάθεση και συναισθηματική ταύτιση (Miller 

& Jansen op de Haar, 1997) αλλά και  συμπεριφορικές στρατηγικές (behavioral strategies) για 

να επιλύσουν καταστάσεις σύγκρουσης, επιδεικνύοντας έτσι περισσότερη ευαισθησία για τα 

συναισθήματα των άλλων (Findlay, Girardi & Coplan, 2006). 

Το παραπάνω εύρημα μπορεί να εξηγηθεί  και από το γεγονός ότι οι γονείς τονίζουν και 

αυτοί την κοινωνική αλληλεπίδραση των συναισθημάτων περισσότερο στα κορίτσια από ότι 

στα αγόρια (Fivush, 1991).  Για παράδειγμα, όταν οι μητέρες διαβάζουν μια ιστορία, είναι 

περισσότερο πιθανό να καθοδηγήσουν την προσοχή της κόρης τους στις κοινωνικές θέσεις της 

αφήγησης και να ενθαρρύνουν την ενσυναίσθησή τους (Fabes et al., 1994). Συνεπώς, αυτό 

υποδηλώνει ότι τα κορίτσια, σε αντίθεση με τα αγόρια, τείνουν να υιοθετούν θετικές 

στρατηγικές επεξεργασίας κοινωνικών καταστάσεων, καθώς ενθαρρύνονται να σκέφτονται και 

να συμπεριφέρονται με κοινωνική ευαισθησία (McClure, 2000) και να χρησιμοποιούν την 

ήρεμη συζήτηση για να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις σύγκρουσης με τις οποίες έρχονται 

αντιμέτωπες (Bryant, 1992).  

Τέλος, δεν βρέθηκε καμιά σημαντική επίδραση της ηλικίας στην ικανότητα 

Συναισθηματικής Επίγνωσης. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι στην παρούσα 

έρευνα το δείγμα των παιδιών που συμπεριλήφθηκε αντιστοιχούσε  σε  ένα περιορισμένο 

ηλικιακό φάσμα, 10 έως 12 ετών, και έτσι είναι λογικό να μην υπάρχουν  διαφορές στην 

Συναισθηματική αντίληψη σε ένα τόσο περιορισμένο ηλικιακό φάσμα. 

 

8. Περιορισμοί της Έρευνας 
Ένας περιορισμός της έρευνας μπορεί να προέρχεται από τα γεγονός ότι το δείγμα της 

έρευνας αποτελούνταν μόνο από μαθητές του Νομού Ρεθύμνου. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι 

τα αποτελέσματα ίσως να μην έχουν καθολική ισχύ, αν και υπάρχει ισχυρή θετική σχέση 

ανάμεσα στην Συναισθηματική Αντίληψη, τις στρατηγικές αντιμετώπισης κοινωνικών 

καταστάσεων και στον παράγοντα φύλο.  

Όσο αφορά τις κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν, αυτές ήταν τροποποιημένες μορφές 

κλιμάκων και δεν έχουν σταθμιστεί σε Ελληνικό πληθυσμό, αν και ψυχομετρικά 

χαρακτηριστικά της  κλίμακας Συναισθηματική Αντίληψη (MSCEITA) είναι ικανοποιητικά με 

δείκτη εσωτερικής συνέπειας .82. Επιπλέον, για την μέτρηση της ικανότητας πρόσληψης 

συναισθηματικών εκφράσεων προσώπου  χρησιμοποιήθηκαν μαυρόασπρες εικόνες προσώπων 

και μάλιστα τα πρόσωπα αυτά ήταν μόνο μη Έλληνες ενήλικες (άνδρες και γυναίκες). Τα 

παραπάνω ίσως να επηρέασαν τις απαντήσεις των παιδιών, αν και έγινε προσπάθεια να 

συμπεριληφθούν πρόσωπα τα οποία θεωρήθηκαν ότι είναι πιο οικεία για τους Έλληνες 
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μαθητές. Πέρα από αυτά, οι εικόνες προσώπων, που επιλέχθηκαν ως ερεθίσματα, 

παρουσιάζουν τις εκφράσεις του προσώπου στατικές και όχι δυναμικές, όπως είναι στην 

πραγματικότητα στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Kilts et al., 2002). Έτσι, τα παιδιά μπορεί 

να μην ήταν ικανά να ξεχωρίσουν ή να αναγνωρίσουν συγκεκριμένες συναισθηματικές 

εκφράσεις του προσώπου κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, αφού το υλικό – ερέθισμα που τους 

παρουσιάστηκε ίσως τους παρείχε ελάχιστες συναισθηματικές πληροφορίες. Συνεπώς, πρέπει 

να είμαστε γενικά προσεχτικοί στην γενίκευση των αποτελεσμάτων που προέρχονται  από 

έρευνες που μελετούν την Συναισθηματική Αντίληψη των παιδιών, χρησιμοποιώντας στατικές 

αναπαραστάσεις των συναισθηματικών εκφράσεων του προσώπου (Gross, & Ballif, 1991).  

Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ζητήθηκε από τα παιδιά να αντιστοιχίσουν τις 

εκφράσεις προσώπου που έβλεπαν στις εικόνες με το αντίστοιχο συναίσθημα. Όμως, η σχολική 

εμπειρία μπορεί να έχει εξασκήσει τα παιδιά στην παραπάνω διαδικασία και έτσι οι απαντήσεις 

που έχουν δώσει τα παιδιά να μην είναι αντιπροσωπευτικές (Gross, & Ballif, 1991).  

Για τους παραπάνω λόγους θα ήταν σκόπιμο πέρα από την τροποποιημένη μορφή της 

κλίμακας “Συναισθηματική Αντίληψη” του Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test 

να είχαν συμπεριληφθεί και άλλες μη λεκτικές και λεκτικές κλίμακες και τεχνικές που μετράνε 

την Συναισθηματική Αντίληψη μέσω άλλων συναισθηματικών εκφράσεων όπως τα μάτια-

βλέμμα, η φωνή, ή η στάση του σώματος. Επιπλέον, νευροαπεικονιστικές τεχνικές όπως η 

λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI), η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) και η 

τομογραφία εκπομπής μονήρους φωτονίου (SPECT) που παρέχουν πληροφορίες για την 

λειτουργία περιοχών του εγκεφάλου και επομένως συσχετίζουν την ανατομία του εγκεφάλου 

με τη συμπεριφορά (Παναγής, 2002), θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας.   

Όσο αφορά τώρα την τροποποιημένη κλίμακα που μελετούσε τις στρατηγικές 

αντιμετώπισης  κοινωνικών καταστάσεων, ίσως θα ήταν προτιμότερο να είχαν διατυπωθεί 

περισσότερες ιστορίες -  σενάρια, ώστε να εξασφαλιζόταν περισσότερο η αξιοπιστία της εν 

λόγω κλίμακας. 
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9.  Συμπεράσματα   &   Περαιτέρω Μελέτη 
Η προεφηβική  και η εφηβική ηλικία χαρακτηρίζονται από την ωρίμανση των γνωστικών 

και των συναισθηματικών ικανοτήτων (Spear, 2000, παραπομπή από την Yurgelun-Todd, 

2007). Έτσι, τα παιδιά μπορούν να αναγνωρίζουν τις κοινωνικές και τις συναισθηματικές 

ενδείξεις αλλά και να βασίζονται στις διαπροσωπικές τους σχέσεις (Herba, Philips, 2004). Οι 

ικανότητες αυτές εφοδιάζουν το αναπτυσσόμενο άτομο, ώστε να  ενεργεί αυτόνομα κατά τη 

διάρκεια της ενήλικης ζωής του (Spear, 2000, παραπομπή από την Yurgelun-Todd, 2007). 

Επειδή κατά την προεφηβεία και την εφηβεία ο εγκέφαλος δεν έχει πλήρως ωριμάσει, οι 

συναισθηματικές αποκρίσεις των παιδιών δεν είναι ολοκληρωμένες (Yurgelun-Todd, 2007). 

Πρόσφατες νευροαπεικονιστικές μελέτες, κατά την περίοδο αυτών των αναπτυξιακών σταδίων, 

έχουν δείξει αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου που θεωρούνται πως είναι 

παράλληλες με τη βελτίωση  τόσο των γνωστικών και κοινωνικών ικανοτήτων, όσο και της 

συναισθηματικής διαδικασίας (Casey, Giedd & Thomas, 2000· Nelson, McClure, Monk, 

Zarahn, Leibenluft, Pine & Ernst, 2003· Casey, Tottenham, Liston & Durston, 2005).  

Η παρούσα έρευνα παρουσίασε μια σημαντική σειρά αποτελεσμάτων που ενίσχυσαν τα 

αποτελέσματα άλλων ερευνών. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι: 

1.  τα κορίτσια εμφανίζουν υψηλότερη Συναισθηματική Αντίληψη από τα αγόρια, 

2. παιδιά με υψηλή Συναισθηματική Αντίληψη υιοθετούν θετική στρατηγική επεξεργασίας 

κοινωνικών καταστάσεων, 

3. παιδιά με χαμηλή ικανότητα πρόσληψης συναισθηματικών εκφράσεων προσώπου 

υιοθετούν τόσο αρνητική στρατηγική επεξεργασίας κοινωνικών καταστάσεων, όσο και την 

τάση απόδοσης ευθυνών στους άλλους και τέλος 

4. τα κορίτσια σε αντίθεση με τα αγόρια επιλέγουν θετική στρατηγική αντιμετώπισης 

κοινωνικών καταστάσεων. 

Βέβαια, μελλοντικές έρευνες χρησιμοποιώντας πιο διευρυμένες και πολύπλοκες τεχνικές 

μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τη φύση της Συναισθηματικής Επίγνωσης των παιδιών, 

καθώς δεν έχει μελετηθεί ακόμα επαρκώς. Η μελλοντική έρευνα θα ήταν σημαντικό να 

εξετάσει παιδιά σε ένα ευρύτερο ηλικιακό φάσμα, ώστε να βρεθούν ξεκάθαρες διαφορές ή 

ομοιότητες ανάμεσα στα ηλικιακά στάδια του ατόμου. Επίσης, είναι σημαντικό να μελετηθεί 

ποια συναισθήματα μπορούν να αναγνωριστούν ευκολότερα από τα κορίτσια και ποια από τα 

αγόρια. Η περαιτέρω μελέτη των στρατηγικών επεξεργασίας κοινωνικών καταστάσεων, ίσως 

να έδινε χρήσιμες απαντήσεις στο γιατί τα παιδιά επιλέγουν μια συγκεκριμένη στρατηγική ή 

στο κατά πόσο η επιλογή τους αυτή επηρεάζεται από ένα συγκεκριμένο συναίσθημα, καθώς 

είναι ένα πεδίο το οποίο δεν έχει ερευνηθεί αρκετά.  

Συνεπώς, κατανοώντας καλύτερα τις συναισθηματικές – κοινωνικές και  γνωστικές  
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δεξιότητες των παιδιών  μπορούμε να προλάβουμε τις μη επιθυμητές συμπεριφορές, που 

μπορεί να εκδηλώσουν τα παιδιά, οι οποίες εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη τους αλλά και την 

προσαρμογή τους στο οικογενειακό, σχολικό και ευρύτερα κοινωνικό περιβάλλον τους. 
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Α ΜΕΡΟΣ. Τράβηξε μια γραμμή για να δείξεις πως αισθάνεται η κυρία της εικόνας κάθε φορά. Κάτω από 

κάθε εικόνα σημείωσε πόσο χαρούμενη, λυπημένη, θυμωμένη κτλ. είναι η κυρία. Ενώστε την κάθε εικόνα 

με μία μόνο λέξη. 
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σημείωσε πόσο χαρούμενος, λυπημένος, θυμωμένος κτλ. είναι ο κύριος. Ενώστε την κάθε εικόνα με μία 
μόνο λέξη. 
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● Στρατηγικές Επεξεργασίας Κοινωνικών Καταστάσεων 

(MSCEITΒ). 
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Β. Επιστολή προς τους Γονείς των Μαθητών. 
 
 
 

Πανεπιστήμιο Κρήτης  
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών  

Τμήμα Ψυχολογίας 
74100 Ρέθυμνο-Κρήτη 
Τηλ.: 28310-31063 
Fax: 28310-77578 

 
Αγαπητοί γονείς, 
 
   Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη διεπιστημονική έρευνα με τίτλο: “Η ανάπτυξη 
των αναγνωστικών δεξιοτήτων στους μαθητές του δημοτικού σχολείου” που διεξάγεται με 
σκοπό να προσδιοριστεί, για πρώτη φορά στη χώρα μας, το εύρος των αναγνωστικών 
δεξιοτήτων στους μαθητές του Δημοτικού και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν. Η 
έρευνα έχει εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή (Ερευνών και Επιστημονικής 
Τεκμηρίωσης) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και από το Υπουργείο Παιδείας. Το 
σχολείο του παιδιού σας έχει επιλεγεί στο τελικό δείγμα των σχολικών μονάδων που θα 
λάβουν μέρος στην εν λόγω έρευνα μαζί με άλλες 20 μονάδες της Κρήτης και του 
Λεκανοπεδίου Αττικής.  
 
Στα πλαίσια της έρευνας θα χορηγηθούν ομαδικά στην τάξη κλίμακες εκτίμησης 
αναπτυξιακών ικανοτήτων σε μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης από ειδικά εκπαιδευμένους 
συνεργάτες. Η χορήγηση των δοκιμασιών θα γίνει σε χώρο του σχολείου στη διάρκεια της 
σχολικής ημέρας, σε συνεργασία με τον δάσκαλο της τάξης και διαρκεί περίπου μια ώρα. 
Η συμμετοχή των παιδιών είναι φυσικά εθελοντική και μπορούν να διακόψουν την 
εξέταση οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν. 
Οι πληροφορίες συλλέγονται ανώνυμα με τρόπο ώστε τα δεδομένα της έρευνας να μην 
είναι δυνατόν να συνδεθούν με την ταυτότητα των μαθητών. 
 
   Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνδρομή σας σε αυτήν την προσπάθεια. Τα 
μέλη της ερευνητικής ομάδας είναι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε μορφής ερωτήσεις 
στο παρακάτω τηλέφωνο: 28310-77536. 
 
Η ερευνητική ομάδα: 
 
Παναγιώτης Σίμος, Ph.D., Αναπτυξιακός Νευροψυχολόγος, Καθηγητής & Αναπλ. 
Πρόεδρος, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν/μιο Κρήτης 
Κοκκινάκη Θεανώ, Ph.D., Αναπτυξιακή Ψυχολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια 
 Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν/μιο Κρήτης 
Αγγελική Μουζάκη, Ph.D., Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος, Παιδαγωγικό Τμήμα 
 Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παν/μιο Κρήτης 
 
Ονοματεπώνυμο μαθητή______________________________________ 
Ημερομηνία_________________ 
Ονοματεπώνυμο γονιού ή κηδεμόνα____________________________ 

Υπογραφή_____________________
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτρια Θ. Κοκκινάκη για την υποστήριξη και την 

επιστημονική καθοδήγηση που πρόσφερε κατά τη διεξαγωγή της έρευνας αλλά και για την εποπτεία της 

συγγραφή της παρούσας πτυχιακής εργασίας . Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον καθηγητή Π. Σίμο 

για την βοήθειά του στην ανεύρεση του δείγματος, στις στατιστικές αναλύσεις αλλά και για την 

γενικότερη επιστημονική του καθοδήγηση. Ευχαριστώ επίσης τους μαθητές και τους γονείς τους, τους 

Διευθυντές και τους Δασκάλους των σχολείων που συμμετείχαν στην έρευνα. Τέλος, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τους συμφοιτητές μου, Λιθαδιώτη Κατερίνα και Θεοδωράκη Μηνά, για την εξαίρετη 

συνεργασία που είχαμε αλλά και για την απεριόριστη βοήθεια και διαρκή ενθάρρυνση που μου 

προσέφεραν για την ολοκλήρωση της μελέτης αυτής.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


