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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

     θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα εληνπίζνπκε ηα <<αλακελόκελα>> ζπλαηζζήκαηα 

πνπ ζα αηζζαλζνχλ νη έιιελεο θνηηεηέο ζηελ πξννπηηθή ηεο έλαξμεο κηαο δηθήο ηνπ 

επηρείξεζεο θη αλ απηά κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηνλ ρξνληθή ηνπνζέηεζε απηήο 

ηεο έλαξμεο (καθξηλή / θνληηλή ζε ζρέζε κε ην παξψλ).  

     Γηα ηελ έξεπλά καο δεηήζακε απφ πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο λα 

ζπκπιεξψζνπλ εξσηεκαηνιφγηα ζηα νπνία έπξεπε λα πξνβιέςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ ζα έλησζαλ, ζε πεξίπησζε πνπ μεθηλνχζαλ ηελ δηθή ηνπο επηρείξεζε. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ ηα ίδηα γηα φινπο κε ηελ εμήο δηαθνξεηηθή ζπλζήθε : ην έλα 

είρε ηελ ζπλζήθε ηνπ έκκεζνπ κέιινληνο (δειαδή, νη θνηηεηέο ξσηνχληαλ ζρεηηθά γηα 

θάηη πνπ ζα ζπλέβαηλε ζ έλα ρξφλν απφ ηελ ζηηγκή ηεο ζπκπιήξσζεο ) ελψ ην άιιν 

είρε ηελ ζπλζήθε ηνπ άκεζνπ κέιινληνο (δειαδή, νη θνηηεηέο ξσηνχληαλ ζρεηηθά γηα 

θάηη πνπ ζα ζπλέβαηλε ζε κία εβδνκάδα απφ ηελ ζηηγκή ηεο ζπκπιήξσζεο ).  

     Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φλησο ηα ζπλαηζζήκαηα κεηαβάιινληαλ αλάινγα κε 

ηνλ ρξφλν. Σα θπξίαξρα ζπλαηζζήκαηα, φπσο, κε ηελ κεγαιχηεξε έληαζε είλαη ην 

ελδηαθέξνλ, ε ειπίδα, ε ππεξεθάλεηα, ε πξφθιεζε ελψ κε ηελ ιηγφηεξε έληαζε ε 

αεδία, ε ληξνπή, ε βαξεκάξα , ε ιχπε. 

     Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ζεκαληηθά θαζψο ηα αλακελφκελα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ εμεηάδνπκε επεξεάδνπλ ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ε ιήςε 

απνθάζεσλ επεξεάδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε. Γλσξίδνληαο, ινηπφλ, πνηα είλαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ αξλεηηθνχο παξάγνληεο/εκπφδηα γηα ηελ 

ζηαδηνδξνκία κηαο επηρείξεζεο, ζα κπνξνχζακε λα βνεζήζνπκε ηνπο λένπο 

επηρεηξεκαηίεο πξνζθέξνληαο ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ζπλαηζζεκάησλ 

αξλεηηθήο ρξνηάο .  

 

 

Λέξειρ κλειδιά : επισείπηζη , αναμενόμενα ζςναιζθήμαηα , άμεζο μέλλον , 

                            έμμεζο μέλλον . 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

                                      

Ζ παξνχζα κειέηε δηεξεπλά ηα αλακελφκελα ζπλαηζζήκαηα ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ 

γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα σο πξννπηηθή επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. Με ηα 

ζπλαηζζήκαηα αζρνιήζεθαλ πνιινί εξεπλεηέο απφ ηα παιαηφηεξα ρξφληα κέρξη θαη 

ζήκεξα.<< ηα ζπλαηζζήκαηα αλαθέξζεθε θαη ν Αξηζηνηέιεο  νλνκάδνληαο ηα 

<<πάζε>>, αλαθεξφκελνο θπξίσο ζε ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, νξγήο αιιά θαη γεληθά ζε 

φζα ζπλδένληαη κε ηελ εδνλή ή ηνλ πφλν. Έθαλε ιφγν γηα ηηο <<δπλάκεηο>>, δειαδή, 

ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη εθ θχζεσο λα βηψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

ηέινο κίιεζε γηα ηηο <<έμεηο>>, αλαθεξφκελνο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βηψλνπκε ηα 

πάζε θαη ν νπνίνο ζπκβαίλεη κε δηθή καο πξναίξεζε φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ ν 

ζθφδξα νξγηδφκελνο έρεη θαθή θαη ν κεηξίσο νξγηδφκελνο έρεη θαιή πξνδηάζεζε πξνο 

ηα <<πάζε>> (Wikipedia).>> 

Γηάθνξνη εξεπλεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ κειέηεο θαη πξνζπάζεζαλ λα νξίζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα. Ο James (1884), ππέζεηε φηη ηα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχληαη απφ ηα 

δηαθνξεηηθά πξφηππα ησλ νξγάλσλ ησλ αηζζήζεσλ ( Frijda , 1987). 

χκθσλα κε άιινπο ζπγγξαθείο ην βησκαηηθφ πεξηερφκελν ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

παξέρεηαη απφ κηα ζηνηρεηψδε, κε αλαιχζηκε ςπρηθή ηδηφηεηα, απηή ε ζέζε 

παξαηεξείηαη ζε πξνζεγγίζεηο φπσο απηψλ ησλ Izard(1977) ησλ  Oatley & Jonshon – 

Laird (1987). Θεσξεηηθνί,  φπσο ν Schachter(1964) θαη ν  Madler (1984) εξκελεχνπλ 

ηα ζπλαηζζήκαηα σο αφξηζηεο αηζζήζεηο ‘’επαηζζεηνπνηεκέλεο δηέγεξζεο ‘’ 

ζπλδπαζκέλε κε ηδηαίηεξεο γλψζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηα δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα  

(Frijda, 1987 ). 

 Ο Wunt(1903), ππνζηήξημε φηη ηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχληαη απφ 

ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ ε θάζε κηα κπνξεί λα πνηθίιεη θαηά κήθνο ηξηψλ 

δηαζηάζεσλ : ηεο πνηφηεηαο, ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο έμαξζεο (Frijda, 1987). 

Ο Damasio ζηεξηδφκελνο ζε κηα πην λεπξνινγηθή - εγθεθαιηθή πξνζέγγηζε , φξηζε ηα 

ζπλαηζζήκαηα σο κνηίβα ησλ ρεκηθψλ θαη λεπξηθψλ απνθξίζεσλ, ε ιεηηνπξγία ησλ 

νπνίσλ είλαη λα βνεζνχλ ηνλ νξγαληζκφ λα δηαηεξείηαη ζηε δσή πξνζαξκφδνληαο ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Τπνζηήξημε, φηη ηα ζπλαηζζήκαηα νθείινληαη ζηελ ελεξγνπνίεζε 

ελφο ζπλφινπ δνκψλ ηνπ εγθεθάινπ θαη φηη ηα πεξηζζφηεξα παξαθνινπζνχλ θαη 

ξπζκίδνπλ ηηο ζσκαηηθέο θαηαζηάζεηο κε ζθνπφ ηηο θαιχηεξεο θπζηνινγηθέο ηηκέο πνπ 

κπνξεί λα ππάξμνπλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο νκνηφζηαζεο. Αλ θαη θαηά ηνλ ίδην ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαζνξίδνληαη βηνινγηθά, ζηεξενηππηθά θαη απηφλνκα σζηφζν, 

αλαγλσξίδεη φηη ε θνπιηνχξα θαη ε πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ην ζχλνιν ησλ παξαθηλεηψλ θαη κπνξεί λα αλαζηείιεη ή λα ηξνπνπνηήζεη 

ηηο εθθξάζεηο (A Review Essay on Antonio Damasio’s, 1999). 

O Damasio δηαθξίλεη ηα ζπλαηζζήκαηα ζε ηξείο θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ σο εμήο :  
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1. Έμη πξσηαξρηθά-θαζνιηθά ζπλαηζζήκαηα : ηελ επηπρία, ηελ δπζηπρία, ηνλ 

θφβν, ηνλ ζπκφ, ηελ έθπιεμε θαη ηελ αεδία [ε ιίζηα είλαη ίδηα κε ηνπ Ekman 

(1992)  θαη βαζίδεηαη ζε εθθξάζεηο πξνζψπνπ].  

2.  ‘’πκπεξηθνξέο’’ θαη θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα φπσο : ακεραλία, δήιεηα, 

ελνρή , ππεξεθάλεηα.  

3. Σέινο κηα θαηεγνξία ζπλαηζζεκάησλ φπσο :επθνξία/δπζθνξία, 

εξεκία/αλεζπρία, θνπξαζκέλνο / δσηηθφο, αλακνλή / ηξφκνο. 

 Ζ παξαθίλεζε απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη εζσηεξηθή θαη ε εζηίαζε ηεο 

απφθξηζεο είλαη θπξίσο ην ‘’εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ‘’ ηνπ ζψκαηνο (A Review Essay 

on Antonio Damasio’s, 1999 ). 

ηελ δηθή καο έξεπλα , ππνζηεξίδνπκε φηη ηα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο. Μεγάιε ζπλεηζθνξά ζε αλαιχζεηο πνπ ελέρνπλ γλσζηηθήο πξνζέγγηζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο Arnold(1960), Lazarous (1966), De Riviera (1977), 

Frijda(1984, 1986) Roseman (1984), Scherer (1986), Solomon(1976) & Weiner (1985 

). Οη γλσζηηθέο δνκέο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζεσξείηαη φηη εθπξνζσπνχλ ηα ζέκαηα 

αμηνιφγεζεο ησλ γεγνλφησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Οη αμηνινγήζεηο απηέο, ζπγθξνηνχλ 

ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία απφ ηα εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

απφθξηζε (Frijda, 1987). 

Τπάξρνπλ εθηηκήζεηο, φηη ζηνηρεηψδε ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα εθπξνζσπεζνχλ κε 

ηελ βνήζεηα ελφο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ζηνηρείσλ ή δηαζηάζεσλ. Κάζε ηχπνο 

εθηίκεζεο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο έλα κνλαδηθφ αληίγξαθν ηέηνησλ ζηνηρείσλ ή 

δηαζηάζεσλ. Οη ζπγγξαθείο δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην ζε πνηα 

ζηνηρεία ή δηαζηάζεηο πξέπεη λα εζηηάζνπλ. Όκσο νη Smith & Ellsworth (1985), 

θαηέιεμαλ ζην εμήο : αξθεηέο απφ ηηο δηαζηάζεηο – ζζέλνο, ηεξπλφηεηα, δπζαξέζθεηα, 

βεβαηφηεηα, δπλαηφηεηα ειέγρνπ, αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ή επζχλε – βξίζθνληαη ζε 

πνιιέο αλ φρη ζε φιεο ηηο αλαιχζεηο. Παξά ινηπφλ ηελ πιεζψξα ζπληζησζψλ, 

επηθξαηεί νκνθσλία (Frijda, 1987). 

Ο Weiner(1985), αλέθεξε αξθεηέο κειέηεο ζηηο νπνίεο ηα ζελάξηα πνηθίινπλ 

ζπζηεκαηηθά γηα ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο ζπληζηψζεο πνπ παξήγαγαλ ζηαζεξέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλαζέζεηο επηηπγράλνληαο φκσο φιεο ηελ εκθάληζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ ζεσξία ζπλαηζζεκάησλ (Frijda, 1987). 

Ο Arnold(1960), φξηζε ην ζπλαίζζεκα σο ‘’ ηελ ηάζε γηα αηζζεηή δξάζε ‘’ θαη 

κειέηεζε πνηεο ηάζεηο κπνξεί λα είλαη δηαθξηηέο γηα ηα πην ζηνηρεηψδε ζπλαηζζήκαηα 

( Frijda, 1987). 

O Frijda(1986), ππνζηεξίδεη φηη ε πξνζπκία γηα δξάζε κεηαηξέπεηαη ζην δηαθξηηφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη δηαθνξεηηθνί ζπξκνί πξνζπκίαο ζρεκαηίδνπλ 

ηα ‘’ βαζηθά ζπλαηζζήκαηα ‘’. Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ δνκψλ αμηνιφγεζεο, πνπ 

απνξξένπλ απφ ην πψο ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη θαη εθηηκνχλ ηα γεγνλφηα, εμάγεη 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνζπκίαο γηα δξάζε. Δκπεηξηθέο έξεπλεο γηα ηελ ζρέζε 

κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζρεκαηηζκψλ επαηζζεηνπνηεκέλεο 
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δξάζεο ζπαλίδνπλ. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο επαηζζεηνπνηεκέλεο δξάζεο ζε ππνθεηκεληθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζπλαηζζεκάησλ είλαη αδηεξεχλεηε. 

Γχν φξνη πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ αλαθνξηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζα 

ζπλαληήζνπκε θαη αλαιχζνπκε ζην δεχηεξν θεθάιαην είλαη απηφο ηνπ affective 

forecasting θαη ησλ anticipated ζπλαηζζεκάησλ. Οη άλζξσπνη κπνξνχλ λα 

πξνβιέςνπλ πνηεο ζα είλαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αληίδξαζεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

εκθαληζηεί ζην κέιινλ έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο είηε επηζπκεηφ είηε φρη, απηέο ε 

ζπλαηζζεκαηηθέο πξνβιέςεηο γηα έλα θαληαζηηθφ κειινληηθφ γεγνλφο απνηεινχλ ηα 

anticipated ή αιιηψο αλακελφκελα ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία είλαη απνηέιεζκα ηνπ 

affective forecasting θαη είλαη ην είδνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εμεηάδεη ε έξεπλα 

καο.  

Δλ ζπλερεία, ζρεηηθά κε ηνλ φξν ηνπ affective forecasting, έλαο αξηζκφο θηινζνθηθψλ 

ζεσξηψλ πξνηείλεη, πσο φηαλ νη άλζξσπνη παίξλνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηελ 

δσή ηνπο φπσο γηα παξάδεηγκα πνην επάγγεικα ζα αθνινπζήζνπλ ή πνην ζπίηη ζα 

αγνξάζνπλ, ηφηε ζπρλά επηδηψθνπλ είηε λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ επεκεξία ηνπο θαη 

ηηο ζεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο είηε λα ειαηηψζνπλ ηελ δηάξθεηα ηεο 

απνγνήηεπζεο, ηεο ιχπεο ή άιισλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθά θαηαζηάζεσλ. 

Πξάγκαηη, πξφζθαηα κνληέια ζρεηηθά κε ηελ ιήςε απνθάζεσλ έδεημαλ φηη νη 

άλζξσπνη ζπρλά βαζίδνληαη γηα ηηο επηινγέο θαη απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ ζηηο 

αλακελφκελεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο (Hoerger  & Quirk, 2010).  

Δίλαη έλαο αλαδπφκελνο ηνκέαο πάλσ ζηελ έξεπλα θαη εμεηάδεη ηελ αθξίβεηα ησλ 

αλακελφκελσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ. Σα αλακελφκελα ζπλαηζζήκαηα θαη 

νη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ βηψλνληαη είλαη πνιχ παξαπάλσ απφ ζπλψλπκα. 

Οη Larsen & Prizmi – Larsen (2006) εμήγεζαλ πσο νη ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο 

είλαη πεξίπινθεο θαη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ‘’πβξηδηθά θαηλφκελα’’ πνπ 

πεξηέρνπλ δχν ζπζηαηηθά :   

1. Μηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαηζζεκαηηθή ζηηγκή ή ρξφληεο θαηαζηάζεηο δηάζεζεο πνπ 

είλαη ζρεηηθά ζηαζεξέο ζην ρξφλν. 

2. Μία ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζε ζπλαηζζεκαηηθά εξεζίζκαηα θαη γεγνλφηα.  

ε κειέηεο ζρεηηθά κε ην affective forecasting, δεηείηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

πξνβιέςνπλ αξρηθά ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπο ζ έλα κειινληηθφ γεγνλφο 

ή εξέζηζκα θαη κεηά ηελ εκθάληζε ηνπο λα αλαθέξνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο 

αληηδξάζεηο. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κειέηεο ζρεηηθά κε ηα αλακελφκελα θαη ηα 

‘’πξαγκαηηθά’’ ςυναιςκιματα για διάφορα γεγονότα και ερεκίςματα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθινγηθψλ απνηειέζκαηψλ, ηνπο πνδνζθαηξηθνχο 

αγψλεο, ηα έπαζια, ηα γεχκαηα, ηηο εξγαζίεο ζπηηηνχ, ηα ξνκάληδα, ηνπο ρσξηζκνχο, 

ηηο βαζκνινγίεο ηειεπηαίσλ καζεκάησλ, ηηο ρακέλεο αλαρσξήζεηο ηξέλσλ, ηα video 

clips θαη ηηο δηαθνπέο (Hoerger & Quirk , 2010). 
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Οη πξνθαηαιήςεηο θαη ε ηάζε λα παξαβιεθζνχλ κειινληηθέο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο νδεγνχλ ζπζηεκαηηθά ηνπο αλζξψπνπο ζην λα ππεξεθηηκνχλ ηελ  

έληαζε θαη ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ ηνπο ζε κειινληηθά 

γεγνλφηα. Με δεδνκέλν απηφ ην επίπεδν ηεο απφθιηζεο , κεηαμχ αλακελφκελσλ θαη 

βησκέλσλ δξάζεσλ, αμίδεη λα εμεηαζζεί  φπσο αλαθέξνπλ νη Hoeger & Quirk (2010), 

πφηε ν ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ πξνζσπηθφηεηαο θαη επηξξνήο επεθηείλεηαη ζε 

αλακελφκελεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. 

ηηο κειέηεο γηα ην affective forecasting ρξεζηκνπνηνχληαη ηεζη επαλαιεπηηθψλ 

κεηξήζεσλ θαη θπζηθά νη ίδηνη ζπκκεηέρνληεο παξέρνπλ ηηο αλακελφκελεο θαη 

βησκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο δξάζεηο (Hoerger & Quirk , 2010 ). 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ δηθή καο έξεπλα 

είλαη απηά ησλ anticipated ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία απνηεινχλ ‘’πξντφλ’’ ηνπ 

affective forecasting  θαη είλαη ην είδνο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ πνπ 

απνξξένπλ φηαλ δεηείηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πξνβιέςνπλ πνηα ζα είλαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο γηα έλα θαληαζηηθφ γεγνλφο πνπ είηε είλαη επηζπκεηφ ζ απηνχο 

είηε αλεπηζχκεην. ηελ δηθή καο έξεπλα ην θαληαζηηθφ γεγνλφο είλαη ε έλαξμε κηαο 

δηθήο ηνπο επηρείξεζεο. Αλαθνξηθά ε γθάκα ησλ αλακελφκελσλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

εμεηάδνπκε απνηειείηαη απφ ηα εμήο : Πξφθιεζε, Δλδηαθέξνλ, Διπίδα, Τπεξεθάλεηα, 

Έθπιεμε, Δπηπρία, Ηθαλνπνίεζε, Αλαθνχθηζε, Φφβν, Απνγνήηεπζε, Θπκφ, Λχπε, 

Πεξηθξφλεζε, Δλνρή, Νηξνπή, Βαξεκάξα, Εήιεηα, Αεδία.  

Ο ξφινο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαζψο 

φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν The  role of affect in the entrepreneunial process(2008), 

ηα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ πνιιέο γλσζηηθέο δνκέο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία θάηη 

πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ απνηειέζκαηα πνιιψλ εξεπλψλ φπσο απηψλ ησλ Borman, 

Penne, Allen & Motowildo (2001) θαη ησλ  Staw, Salton &Pelled (1984). 

Ζ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή πνπ έρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ππνδεηθλχεη φηη είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα αζθεζνχλ πνιχ δπλαηέο 

επηξξνέο ζηηο γλσζηηθέο δνκέο θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά κέζα ζ’ έλα  εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ φπσο νη επηρεηξήζεηο, ζην νπνίν νη ζπλζήθεο ζπλερψο κεηαβάιινληαη θαη 

δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθηνχλ. ε θαηαζηάζεηο πνπ ππάξρεη αβεβαηφηεηα θαη κε – 

πξνβιεπηηθφηεηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή επηξξνή  κπνξεί λα ηζνξξνπήζεη ηελ θαηάζηαζε 

κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ θαη απνθάζεσλ. Γη’ απηφ ην ιφγν ε ζπλαηζζεκαηηθή 

επίδξαζε  κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (Robert A. 

Baron , 2008 ). 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε έρεη απνδεηρζεί φηη επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ πεηζψ, ηελ θξίζε, ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ παξαγσγηθή 

(ζπλ-)εξγαζία κε άιινπο. Έηζη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ 

απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (Robert A. 

Baron , 2008 ). 
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Σα ζπλαηζζήκαηα ηεο επραξίζηεζεο ή ηεο δπζαξέζθεηαο κπνξνχλ λα επεξεάζεη ηελ 

θαηεχζπλζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ, ηηο επηινγέο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Άλζξσπνη κε 

ζπλαηζζεκαηηθά ζεηηθή ζηάζε είλαη πην πηζαλφ λα ζπκπεξηθεξζνχλ εγγελψο, δειαδή,  

λα αλαδεηήζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ ηα πην ζεηηθά αλακελφκελα απνηειέζκαηα. 

Αληίζεηα άλζξσπνη κε ζπλαηζζεκαηηθά αξλεηηθή ζηάζε είλαη πην πηζαλφ λα 

εζηηάζνπλ ζηελ απνθπγή θαη λα εκπνδίζνπλ ηελ εκθάληζε πηζαλψλ αξλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ, ζπλεπψο λα εκθαλίζνπλ ακπληηθή ζπκπεξηθνξά (Myeong-Gu Seo, 

Feldman & Bartunek , 2004). 

Σα anticipated ζπλαηζζήκαηα θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ, ινηπφλ, ηελ ιήςε απνθάζεσλ 

θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ πνξεία κηαο επηρείξεζεο. Γη απηφ ην ιφγν πέξα απφ ηελ 

ζεσξεηηθή ζεκαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο καο, ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο νδεγφο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ αλζξψπσλ πνπ ζέινπλ 

λα μεθηλήζνπλ ηελ δηθή ηνπο επηρείξεζε, βνεζψληαο ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πηζαλφηαηα ζα βηψζνπλ θαη ζα ηνπο επεξεάζνπλ.  

Σέινο, ηα απνηειέζκαηά καο βαζίδνληαη ζηελ Construal Level Theory, γηα ηελ νπνία 

ζηνηρεία ζα βξείηε ζην ηειεπηαίν θεθάιαην θαη ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη νη λνεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπκπεξηθνξέο 

ζρεηίδνληαη αλάινγα κε ην αλ ην εξέζηζκα αληηιακβάλεηαη σο θάηη ην καθξηλφ ή ην 

θνληηλφ ρξνληθά, ρσξηθά, θνηλσληθά ή κε βάζε ηεο πηζαλφηεηαο (Zhbanova & Rule, 

2014 ). 

ηελ έξεπλα καο ην εξέζηζκα αληηιακβάλεηαη σο θάηη είηε ην καθξηλφ είηε ην θνληηλφ 

ρξνληθά. Έηζη κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε αλ ηα ζπλαηζζήκαηα δηαθνξνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ην ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ (καθξηλφ/θνληηλφ) ηεο έλαξμεο ηεο επηρείξεζεο.  

πλνςίδνληαο, δηαβάδνληαο ηα παξαθάησ θεθάιαηα, ζα δηαπηζηψζεηε  πφζν αξκνληθά 

δέλνπλ νη πξναλαθεξφκελνη φξνη κεηαμχ ηνπο θαη πφζν αλαγθαία είλαη ε χπαξμε ηνπο 

γηα ηελ δνκή ηεο έξεπλαο καο. Δπηπιένλ, είλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ λα γλσξίδνπκε ην 

πψο αηζζάλνληαη νη λένη άλζξσπνη ηεο ρψξαο καο αλαθνξηθά κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, δεδνκέλνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

δηαλχνπκε .  
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ΣΑ ΤΝΑΙΘΗΜΑ ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΓΝΧΣΙΚΔ ΓΙΔΡΓΑΙΔ 

 

     ην παξψλ θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζα απνδείμνπκε φηη 

απνηεινχλ γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θπξίσο κέζα απφ επξέσο απνδεθηέο ζεσξίεο 

ζπλαηζζεκάησλ γλσζηηθήο πξνζέγγηζεο αιιά θαη ζηνλ ηξφπν επίδξαζεο αλαθνξηθά 

κε ηα ζπλαηζζήκαηα δηαθφξσλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αηφκνπ . Δπηπιένλ ζα 

δηεπθξηληζηνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ ζεκαληηθνί φξνη γηα ηελ εξεπλά καο φπσο απηνί 

ησλ αλακελφκελσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ affective forecasting. 

   <<Σν θίλεκα πνπ νλνκάζηεθε γλσζηαθή επηζηήκε θαη άλζηζε ηελ δεθαεηία ηνπ 

1960 άιιαμε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξεπλεηέο ηε δσή ηνπ λνπ. Ζ βαζηθή 

κέζνδνο απηνχ ηνπ θαηλνχξγηνπ θηλήκαηνο είλαη ε θαηαζθεπή ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ κηκνχληαη ηνλ αλζξψπηλν λνπ. Σν εξψηεκα ηεο γλσζηαθήο 

επηζηήκεο είλαη ην εμήο : αλ θάπνηνο έπξεπε λα ζρεδηάζεη έλα λνπ , πνηα πξνβιήκαηα 

ζα αληηκεηψπηδε, πνηεο αξρέο ζα απνδερφηαλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πεξηνξηζκψλ φρη κφλν φζνλ αθνξά ηνπο αλζξψπνπο αιια θαη νπνηνδήπνηε λνήκνλ 

πιάζκα; Αλ κπνξέζνπκε λα δηαθξίλνπκε νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο γεληθέο αξρέο, ζα 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο ςπρνινγίαο >> (πγθίλεζε 

, 2004 ). 

     Ο Simon(1967), ππνζηήξημε φηη νη ζπγθηλήζεηο δελ είλαη κφλν βηνινγηθέο. Οη 

ζπγθηλήζεηο είλαη απαξαίηεηεο ζε θάζε επθπή χπαξμε, αλαθεξφκελνο ζην αλζξψπηλν 

είδνο αιια θαη φρη κφλν θαζψο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη ην ίδην γηα έλαλ 

εμσγήηλν ή αθφκε θαη γηα έλα επθπέο ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα αλ πνηέ 

θαηαζθεπάδνληαλ έλα << Οη ζπγθηλήζεηο δελ είλαη έλα επθπνιφγεκα ηεο βηνινγίαο 

αιιά ε ιχζε ζ έλα γεληθφ πξφβιεκα. Ο Simon ξσηά : ηη ζα ρξεηαδφηαλ ψζηε λα 

πξνζαξκνζηεί έλα γλσζηηθφ ζχζηεκα ζε έλαλ πνιχπινθν θφζκν ; Πνηεο αξρέο πξέπεη 

λα πεξηιεθζνχλ ζην ζρεδηαζκφ ππάξμεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ φπσο εκείο , νη άλζξσπνη ; 

<<Ζ ζσζηή κειέηε ηεο αλζξσπφηεηαο>>, έιεγε << είλαη ν ζρεδηαζκφο >>. Ζ 

πξφθιεζε λα αλαθαιπθζνχλ  νη αξρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο 

γλσζηαθήο επηζηήκεο >> (πγθίλεζε , 2004). 

   Σν αληηθείκελν ηεο έξεπλαο πνπ απαζρφιεζε ηνλ Tomkins θαη ζηήξημε πάλσ ζ απηφ 

ηελ ζεσξία ηνπ, ήηαλ κία απφ ηηο παξαπάλσ αξρέο, δειαδή : << έρνπκε πνιιά 

δηαθνξεηηθά θίλεηξα ή ζηφρνπο θαη φηη νη ζπγθηλήζεηο νξίδνπλ ηελ πξνηεξαηφηεηα. Ο 

Simon ππνζηήξημε φηη θαζψο αξρίδνπκε λα αλαπηχζζνπκε πξνγξάκκαηα 

ππνινγηζηψλ πνπ δελ έρνπλ έλαλ αιιά πνιινχο ζηφρνπο, ζα ζπκβαίλνπλ γεγνλφηα 

πνπ πξέπεη λα δηαθφπηνπλ ηελ ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηα δψα, νη δηαθνπέο 

ζεκεηψλνληαη φηαλ ζπκβαίλεη θάηη ερεξφ ή απξφζκελν ή θάηη πνπ πξναλαγγέιιεη  

θίλδπλν, φηαλ κηα θπζηθή αλάγθε γίλεηαη επείγνπζα ή φηαλ νξηζκέλνη γλσζηηθνί 

ζπλεηξκνί πξνκελχνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε ζεκαζία. Όια απηά ηα γεγνλφηα επεξεάδνπλ 

ηελ πξνζνρή καο θαη φπσο αλέθεξε ν Simon ‘’φιεο νη ελδείμεηο ηνλίδνπλ ηελ ζηελή 
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ζρέζε αλάκεζα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθνπήο θαη απηνχ πνπ ζπλήζσο 

απνθαιείηαη ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ‘’ >> ( πγθίλεζε , 2004 ). 

     Ζ ππφζεζε ησλ δχν πξναλαθεξφκελσλ ζπγξαθέσλ απνηειεί ηελ βάζε ησλ  

πεξηζζφηεξσλ ζχγρξνλσλ γλσζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο ζπγθίλεζεο. Ο ξφινο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγθηλήζεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ δειαδή, είλαη ζρεδηαζκέλνο ψζηε 

λα δηαρεηξίδνληαη ηα πνιιαπιά θίλεηξά καο, λα κεηαθέξνπλ ηελ πξνζνρή καο απφ ηελ 

κηα ζθέςε ζηελ άιιε, φηαλ απξφνπηα - κε ειεγρφκελα γεγνλφηα ζπκβαίλνπλ ζηνλ 

θφζκν, ζην ζψκα ή ην λνπ καο  θαη ηα νπνία καο επεξεάδνπλ ( πγθίλεζε, 2004). 

    Αλαιπηηθφηεξα o Sylvan Tomkins φπσο αλαθέξεηαη ζην βηβιίν πγθίλεζε (2004), 

ζεσξνχζε ηα ζπλαηζζήκαηα πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή. Οη 

ππνζέζεηο ηνπ (βαζηζκέλεο ζηελ ηδέα ηεο επαλαηξνθνδφηεζεο) θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ ζπλεηδεηνχ, πξνηάζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζην Γηεζλέο 

πλέδξην Φπρνινγίαο ην 1954.  

    << Ζ βαζηθή ζθέςε ηεο ζεσξίαο ηνπ Tomkins είλαη φηη ε ζπγθίλεζε απνηειεί ην 

πξσηαξρηθφ ζχζηεκα θηλήηξσλ θαη ε θεληξηθή ζέζε απηήο ηεο ηδέαο είλαη πσο ηα 

ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ εληζρπηηθά ζηνηρεία. ην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο είρε 

δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ην δήηεκα ησλ θηλήηξσλ επηιπφηαλ βάζεη ηεο έλλνηαο ησλ 

ελζηίθησλ φπσο είλαη ε πείλα, ε δίςα θαη ην ζεμ. Ο Σomkins δηαθψλεζε : << 

Πξφθεηηαη γηα βαζηθφ ιάζνο. Ζ έληαζε, ε ακεζφηεηα, ε απηαξρηθφηεηα ν 

δεζπνηηζκφο ησλ ελζηίθησλ είλαη κηα ςεπδαίζζεζε. Ζ ςεπδαίζζεζε δεκηνπξγείηαη 

απφ ηελ ιαλζαζκέλε αλαγλψξηζε ηνπ <<ζήκαηνο>> ηνπ ελζηίθηνπ απφ ηνλ 

<<εληζρπηή>> ηνπ. Ζ ηδέα ηνπ Tomkins αθνξνχζε κηα ζεηξά ζπζηεκάησλ θηλήηξσλ 

πνπ ην θαζέλα κπνξνχζε λα εθπιεξψζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία (θαγεηφ, 

αλαπλνή, ζεμ ) θαη λα αληαγσληζζεί ηα άιια, θαηαιακβάλνληαο νιφθιεξν ην άηνκν 

>> (πγθίλεζε, 2004). 

     <<Σέινο ν Tomkins, κε ηελ ηδέα ηεο ζσκαηηθήο αλάδξαζεο θαη ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ κεηαμχ ησλ ελζηίθησλ, εζηηάδεη ην έξγν ηνπ ζηελ θηλεηηθή πιεχξα. 

Ο Tomkins πξφηεηλε κηα ηδέα πνπ έδηλε πξνηεξαηφηεηα ζηελ έξεπλα γχξσ απφ ηηο 

ζπγθηλήζηαθέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ >> (πγθίλεζε, 2004 ). 

    << Σν 1954 εμέθξαζε θαη ε Magda Arnold ηελ άπνςε ηεο φηη νη ζπγθηλήζεηο 

βαζίδνληαη ζε εθηηκήζεηο ησλ γεγνλφησλ. Ζ  <<εθηίκεζε >> ζηελ ζχγρξνλε έξεπλα 

γχξσ απφ ηηο ζπγθηλήζεηο είλαη ε ηδέα φηη νπνηνδήπνηε ζπλαίζζεκα βαζίδεηαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ελφο γεγνλφηνο. Αλ γλσξίδνπκε ηηο αμηνινγήζεηο (ή ηηο εθηηκήζεηο ) πνπ 

έρνπλ γίλεη, κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ην ζπλαίζζεκα – θαη αλ γλσξίδνπκε πνην 

είλαη ην ζπλαίζζεκα κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ηελ αμηνιφγεζε. Ο Frijda έγξαςε : 

<< Ζ εθηίκεζε απνηειεί ην θεληξηθφ ζέκα ζηε ζεσξία πεξί ζπγθίλεζεο >> . Ζ Arnold 

κε ηελ ηδέα ηεο πεξη αμηνινγήζεσλ , κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εζηηάδεη θπξίσο ην έξγν 

ηεο ζηελ αληηιηπηηθή δηάζηαζε >> (πγθίλεζε, 2004). 

     Οη  Arnold & Gasson εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ζπγθηλήζεηο ζρεηίδνληαη κε έλα 

αληηθείκελν, σο εμήο : << Μηα ζπγθίλεζε απνηειεί ηάζε πξνζέγγηζεο ελφο 
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αληηθεηκέλνπ πνπ θξίλεηαη θαηάιιειν ή απνκάθξπλζεο απφ έλα αληηθείκελν πνπ 

θξίλεηαη αθαηάιιειν – εληζρπκέλε απφ ζπγθεθξηκέλεο ζσκαηηθέο κεηαβνιέο 

αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ζπγθίλεζεο >> (πγθίλεζε, 2004 ). 

     πλερίδνπλ αλαθέξνληαο πσο  << …. ε ηάζε πνπ βηψλεη ην ππνθείκελν αθνξά 

έιμε ή απψζεζε πξνο έλα αληηθείκελν. Ζ θξίζε ( ζπλεηδεηή ή κε ) ζεκαίλεη φηη ην 

αληηθείκελν είλαη θαηάιιειν ή αθαηάιιειν γηα ηνλ εαπηφ καο, κε απνηέιεζκα ε 

ζπγθίλεζε πνπ ληψζνπκε γη απηφ λα είλαη αληίζηνηρα ζεηηθή ή αξλεηηθή. Μεηά 

αθνινπζνχλ θαη άιιεο δηαθξίζεηο, αλάινγα κε ην αλ ην αληηθείκελν είλαη παξφλ ή φρη 

θαη κε ην αλ ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηε δξάζε. Αλ δελ ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

εμαζθάιηζε ή ηελ απνθπγή ελφο αληηθεηκέλνπ, ηφηε ην άηνκν πιεζηάδεη ή 

απνκαθξχλεηαη απφ απηφ θαη ηα ζρεηηθά ζπλαηζζήκαηα απνθαινχληαη<< 

παξνξκεηηθά >>. Αλ ππάξρνπλ δπζθνιίεο, ηφηε νη Arnold θαη Gasson απνθαινχλ 

απηά ηα ζπλαηζζήκαηα << ζπλαηζζήκαηα δηακάρεο >>. Με βάζε απηέο ηηο δηαθξίζεηο 

πξνηείλνπλ έλα θαηάινγν ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ην θαζέλα 

πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο αμηνινγήζεηο ηνπ. Έηζη αλ έλα 

αληηθείκελν έρεη ραξαθηεξηζηεί θαηάιιειν θαη είλαη παξφλ, ηφηε ην παξνξκεηηθφ 

ζπλαίζζεκα είλαη ε αγάπε, αλ ην αληηθείκελν θξίλεηαη θαηάιιειν θαη δελ είλαη 

παξφλ, ηφηε ην ζπλαίζζεκα δηακάρεο είλαη ν θφβνο >> (πγθίλεζε, 2004 ). 

     Ο Jack W. Brehm  αλαθέξεη ζην άξζξν ηνπ Personality and Social Psychology 

Review φηη νη ζπκπεξηθνξηθέο επηινγέο αμηνινγνχληαη αλάινγα κε ηα πηζαλά 

απνηειέζκαηα θαη ηα επίπεδα ζπληειεζηηθήο. Αλάκεζα ζ απηέο ηηο δχν ελαιιαθηηθέο 

δεκηνπξγείηαη ζχγθξνπζε. Σα ζπλαηζζήκαηα πεξλνχλ ζ’ απηήλ ηελ δηαδηθαζία κφλν 

φηαλ ε αμηνιφγεζε κηαο επηινγήο έρεη σο απνηέιεζκα έλα αξλεηηθφ ή ζεηηθφ 

ζπλαίζζεκα, αιιά απηφ ην ζπλαίζζεκα είλαη ππνζεηηθά ζχκθσλν κε ηελ πιεξνθνξία 

πνπ αμηνινγείηαη. Έρνληαο σο δεδνκέλν πσο ην ζπλαίζζεκα ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ 

θχζε καο, ν ηξφπνο πνπ ζα επηιερζεί ζα είλαη απηφο κε ηελ κεγαιχηεξε νξκή είηε 

απνθπγήο είηε πξφθιεζεο. Μφιηο παξζεί ε απφθαζε δελ ζα ππάξρεη παξψλ θαλέλα 

άιιν ζπλαίζζεκα. Με άιια ιφγηα ηα ζπλαηζζήκαηα δίλνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο 

εληνιέο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά. ηελ απνπζία ζπλαηζζεκάησλ φκσο, ην γλσζηηθφ 

ζχζηεκα πηζαλφηαηα δελ ζα κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηελ ζπκπεξηθνξά θαζψο δελ ζα 

είλαη ζε ζέζε λα απνθαζίζεη πνηνο ζπλδπαζκφο ζα είλαη θαιχηεξνο, ηα ζεηηθά ή ηα 

αξλεηηθά γλσξίζκαηα.  
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πλαηζζήκαηα θαη κλήκε  

     Όηαλ έλα γεγνλφο έρεη ζπλαηζζεκαηηθή ζεκαζία γηα έλα άηνκν αξρηθά απνηειεί 

θάηη ην μερσξηζηφ θαη κνλαδηθφ.<< Αλ φκσο γεγνλφηα ηέηνηνπ είδνπο επαλαιεθζνχλ, 

ράλνπλ φηη μερσξηζηφ έρνπλ, ην νπνίν αληηθαζηζηάηαη απφ πην γεληθέο πιεξνθνξίεο. 

Οη μερσξηζηέο αλακλήζεηο επεηζνδίσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα γεγνλφηα ηα νπνία 

γίλνληαη κέξνο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, ράλνληαη θαη κεηαηξέπνληαη ζε ζεκαζηνινγηθή 

κλήκε. Πην ζπγθεθξηκέλα θάλνληαο ιφγν γηα ηελ κλήκε επεηζνδίσλ αλαθεξφκαζηε 

ζε πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθεθαλ κέζα απφ ην πξνζσπηθφ βίσκα ηνπ ππνθεηκέλνπ 

θαη νη νπνίεο δελ έρνπλ απαξαηηήησο νινθιεξσκέλε ζπκβνιηθή θαη ελλνηνινγηθή 

αλαπαξάζηαζε. Ζ ζεκαζηνινγηθή κλήκε πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλσκέλεο γλψζεηο πνπ 

έρεη ην άηνκν γηα έλλνηεο θαη ζχκβνια, θαζψο θαη γηα ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θαλφλσλ 

θαη ησλ ελλνηψλ πνπ ηηο δηέπνπλ >> ( πγθίλεζε, 2004 ). 

     Ζ Linton ζπκπέξαλε ζρεηηθά, φηη ηα γεγνλφηα κε ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηα πνπ 

απνηππψλνληαη ζηελ κλήκε σο δηαθξηηά επεηζφδηα πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά : 

1.  << Σν γεγνλφο πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθφ θαη λα ζεσξείηαη έληνλα 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηε ζηηγκή πνπ ζπκβαίλεη (ή πξέπεη λα <<μαλαγξαθηεί >> 

ιίγν αξγφηεξα ) >>. 

2. << Ζ κεηέπεηηα πνξεία ηεο δσήο πξέπεη λα έρεη σο αθεηεξία ή επίθεληξν 

εθείλν ην γεγνλφο, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ζεκείν θακπήο, αξρή 

αιιεινπρηψλ ή θαζνξηζηηθφ γηα κεηέπεηηα δξαζηεξηφηεηεο >>.  

3. << Σν γεγνλφο πξέπεη λα παξακείλεη ζρεηηθά κνλαδηθφ. Ζ εηθφλα ηνπ δελ 

πξέπεη λα ζνιψζεη απφ λεφηεξεο εκθαλίζεηο παξφκνησλ γεγνλφησλ >>. 

     Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Linton γίλεηαη θαηαλνεηφ ην εμήο : << γηαηί 

ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ζεκαζία, αλαθαινχληαη ζηε 

κλήκε καο σο μερσξηζηά επεηζφδηα. Αθξηβψο απηά ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδίδνπλ 

ζπγθηλεζηαθφ θνξηίν ζ έλα γεγνλφο, ε ζεκαζία ηνπο γηα θάπνην ζηφρν, ην γεγνλφο φηη 

είλαη αζπλήζηζηα θαη απξφβιεπηα, ε απνπζία πξνππάξρνπζαο εκπεηξίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπο θάλνπλ ην γεγνλφο μερσξηζηφ γηα ηε κλήκε >> (πγθίλεζε, 2004).  

     Ο Waganaar βαζηδφκελνο θαη επαλαιακβάλνληαο ηελ κειέηε ηεο Linton, 

θαηέγξαθε έλα ζπκβαλ απφ ηελ δσή ηνπ θάζε κέξα γηα ηέζζεξα ρξφληα, θαηαζθεχαζε 

κία ζηαζεξή θφξκα ζηελ νπνία θαηέγξαθε γηα θάζε γεγνλφο ην πνηνλ αθνξνχζε, ηη 

ήηαλ, πνπ ζπλέβαηλε θαη πφηε. εκαληηθφ ήηαλ επηπιένλ λα θαηαγξάςεη θαη κηα 

θξίζηκε ιεπηνκέξεηα γηα ην θάζε γεγνλφο θαη λα ην βαζκνινγήζεη ζε ηξείο θιίκαθεο : 

κνλαδηθφηεηα, ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή θαη επραξίζηεζε. ηφρνο ηνπ ήηαλ λα 

αλαθαιέζεη ζε δηάζηεκα πέληε ρξφλσλ, φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκβάληνο θαη κε 

ηελ πξνυπφζεζε πσο είρε θαη ηηο ηέζζεξηο ελδείμεηο  έπξεπε λα κπνξέζεη λα ζπκεζεί 

ηηο θξίζηκεο ιεπηνκέξεηεο. Αλ δελ ηα θαηάθεξλε ζε ηίπνηα απφ απηά ην ζπκβάλ 

ζεσξείην εληειψο μεραζκέλν, ηα γεγνλφηα πνπ είρε μεράζεη ήηαλ πεξίπνπ ζην 20 % . 

Ο Waganaar, ινηπφλ, δηαπίζησζε φηη << ζε γεληθέο γξακκέο ζπκφηαλ θαιχηεξα ηα 
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γεγνλφηα κε ηα νπνία είρε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή απφ φηη εθείλα κε ηα νπνία δελ 

είρε. Γηαπίζησζε επίζεο φηη ζπκφηαλ ηα επράξηζηα γεγνλφηα πεξηζζφηεξν απφ ηα 

δπζάξεζηα >> ( πγθίλεζε, 2004 ). 

     Όπσο αλαθέξνπλ θαη νη Salorey & Muyer ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα 

κεηαβάιινπλ ηελ νξγάλσζε ηεο κλήκεο έηζη ψζηε ην γλσζηηθφ πιηθφ λα είλαη πην 

νινθιεξσκέλν θαη αληηθαηηθέο ηδέεο λα ζεσξνχληαη πην ζρεηηθέο. πλερίδνπλ, 

ππνζηεξίδνληαο πσο ε δηάζεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ιφγν ηνπ αληίθηππνπ πνπ έρεη ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο 

κλήκεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα άηνκα κπνξεί λα βξίζθνπλ πην εχθνιν ην λα 

θαηεγνξηνπνηνχλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνβιεκάησλ είηε είλαη ζρεηηθά είηε φρη θαζψο 

βηψλνπλ ζεηηθή δηάζεζε. Απηή ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα έρεη 

ζεηηθή επίδξαζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 

ΤΝΑΙΘΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΥΗ 

  

     O William James ζην εγρεηξίδην ηνπ πεξί ςπρνινγίαο έγξαθε : << Αληηθείκελν ηεο 

εκπεηξίαο κνπ γίλεηαη απηφ ην νπνίν ζπγθαηαηίζεκαη λα πξνζέμσ >> αλαθεξφκελνο 

ζην ζέκα ηεο επηιεθηηθήο πξνζνρήο, ηνλίδσληαο ηε ζεκαζία ηνπ ππνθεηκεληθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Σα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ ηελ πξνζνρή, αζθψληαο επηδξάζεηο 

πνπ πνηθίινπλ απφ ηελ άθξσο αζπλείδεηε δηεξγαζία δηχιηζεο ησλ εηζεξρφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ εψο ηε ζπλεηδεηή εκπινθή κε έλα ζέκα πνπ καο δεκηνπξγεί άγρνο >> ( 

πγθίλεζε , 2004 ). 

     Οη πην κειεηεκέλεο επηδξάζεηο ηεο ζπγθίλεζεο, αθνξνχλ θπξίσο ην άγρνο, θαζψο 

είλαη έλα απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απμάλεη ην επίπεδν ηεο πξνζνρήο ζην εξέζηζκα 

πνπ ην πξνθαιεί. << Όηαλ νη άλζξσπνη θνβνχληαη ή αλεζπρνχλ εζηηάδνπλ θπξίσο ζε 

απηφ πνπ ηνπο θνβίδεη θαη παξαβιέπνπλ φια ηα άιια. Πνιιέο απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπ 

άγρνπο ζηελ πξνζνρή ηεθκεξηψλνληαη εξγαζηεξηαθά. Οη Mathews θαη άιινη 

εξεπλεηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη κία κέζνδν ζχκθσλα κε ηελ νπνία δχν ιέμεηο 

αλαβνζβήλνπλ, ε κία πάλσ απφ ηελ άιιε ζε κηα νζφλε θαη κεηά αληηθαζίζηαληαη απφ 

κηα θνπθίδα. Μία απφ ηηο ιέμεηο έρεη απεηιεηηθή ρξνηά, φπσο <<απνηπρία>> ή 

<<αξξψζηηα>> ε άιιε είλαη νπδέηεξε φπσο <<ηξαπέδη >>. Οη εξεπλεηέο δεηνχλ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πηέζνπλ έλα θνπκπί φηαλ εκθαληζηεί ε θνπθίδα. Μεξηθνί απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη αγρψδεηο ζχκθσλα κε κηα θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηνπ άγρνπο 

σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο, ελψ νη ππφινηπνη φρη. Όηαλ ε θνπθίδα 

εκθαλίδεηαη ζηε ζέζε ηεο απεηιεηηθήο ιέμεο, νη αγρψδεηο άλζξσπνη αληηδξνχλ ζην 

πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ πην γξήγνξα απ φζνπο δελ είλαη αγρψδεηο. Όηαλ νη θνπθίδα 

εκθαλίδεηαη ζηε ζέζε ηεο νπδέηεξεο ιέμεο δελ ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο 

αγρψδεηο θαη ηνπο κε αγρψδεηο αλζξψπνπο. Ζ εμήγεζε πνπ δίλεη ν Mathews είλαη πσο 

ν ρξφλνο αληίδξαζεο είλαη κηθξφηεξνο επεηδή ε θνπθίδα εκθαλίδεηαη ζηε ζέζε κηαο 

ιέμεο ηελ νπνία ην άηνκν πξνζέρεη έληνλα. Σα αγρψδε άηνκα θνηηάδνπλ κε 
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κεγαιχηεξε πξνζνρή ηελ απεηιεηηθή ιέμε παξά ηελ νπδέηεξε. Απηφ ην εχξεκα 

επαλαιήθζεθε κε θιηληθά αγρψδεηο αζζελείο θαζψο θαη κε αλζξψπνπο πνπ 

εθδειψλνπλ άγρνο σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο >> (πγθίλεζε, 2004 ). 

    Σν ηεζη ηνπ Stroup, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή παξαιιαγή θαη 

απνηειεί έλα παξφκνην είδνο πεηξάκαηνο κε ην παξαπάλσ. << H ηδέα ηεο 

ζπγθηλεζηαθήο εθδνρήο ηνπ ηεζη Stroop είλαη λα παξνπζηάδνληαη ιέμεηο νπδέηεξεο ή 

ιέμεηο κε ζπγθηλεζηαθή ζεκαζία γηα λα ειεγρζεί αλ νη άλζξσπνη θαζπζηεξνχλ λα 

νλνκαηίζνπλ ην ρξψκα ηεο κειάλεο κε ηελ νπνία είλαη γξακκέλεο νη ζπγθηλεζηαθά 

θνξηηζκέλεο ιέμεηο >> ( πγθίλεζε, 2004 ). 

     << Ο Mathews ζπλνςίδεη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ πνιιψλ πεηξακάησλ πνπ έγηλαλ 

κε ηελ ηερληθή απηή : ε επηβξάδπλζε ηεο θαηνλνκαζίαο ηνπ ρξψκαηνο είλαη 

κεγαιχηεξε φηαλ νη ιέμεηο αληηζηνηρνχλ ζε κηα κεγάιε αγσλία ηνπ ππνθεηκέλνπ. Έηζη 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ θάπνηα θνηλσληθή θνβία θαζπζηεξνχλ κε ιέμεηο απεηιεηηθέο γηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ απηή ηελ επίδξαζε : ην ζέκα είλαη λα έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή 

ζεκαζία. Αλ νη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο ιέμεηο πεξηιάκβαλαλ φξνπο φπσο 

<<ζηγνπξηά>> ή <<πγεία>> ηφηε νη άλζξσπνη πνπ ππέθεξαλ απφ θνηλσληθή θνβία ή 

απφ ην θφβν κηαο αζζέλεηαο θαζπζηεξνχζαλ λα νλνκαηίζνπλ ην ρξψκα ζεηηθψλ 

ιέμεσλ, κφλν φηαλ νη ιέμεηο απηέο είραλ ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ άγρνπο ηνπο >> 

( πγθίλεζε, 2004 ). 

     Ζ ηθαλφηεηα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ λα επηθεληξψλνπλ εθ λένπ ηελ 

πξνζνρή ζε ζεκαληηθά εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο επσθειή ηνπο αλζξψπνπο. 

Απφ ην λα δηαηαξάζζνληαη ηξέρνπζεο γλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ην ζπλαίζζεκα 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηα άηνκα λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ απαηηήζεσλ ηεο πξνζνρήο ηνπο θαη λα δηαζέζνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο αλαιφγσο.( Salorey & Mayer, 1990 ). 

     Σν πνην ζπλαίζζεκα εκθαλίδεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν εμαξηάηαη απφ ην 

επίθεληξν ηεο πξνζνρήο. Γεληθά αλ θαη ε πξνζνρή ζα είλαη ζηξακκέλε πξνο ηελ πην 

ζεκαληηθή απφ ηελ πην πηζαλή ή πξαγκαηηθή έθβαζε, σζηφζν, κπνξεί ζηηγκηαία λα 

επεξεαζηεί απφ παξάγνληεο φπσο ηελ έληαζε ηνπ εξεζίζκαηνο, ηελ ζπρλφηεηα ή  

αθφκε θαη ην απξνζδφθεην. (Brehm, 1999). 

     Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα άηνκν εξσηεζεί θαηά πφζν είλαη επραξηζηεκέλν απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ, ζα πξαγκαηνπνηήζεη κηα αλαζθφπεζε (ςπρηθή) πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο θαη κεηά ζα απνθαλζεί γηα ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο πνπ 

αληαλαθιά νπνηαδήπνηε ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε, νη νπνία επήιζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα απηήο ηεο ςπρηθήο αλαζθφπεζεο. Αλ έλα άιιν άηνκν εξσηνχληαλ πσο 

ληψζεη γηα ηνλ βηαζκφ, κπνξεί λα έλησζε αίζρνο θαη λα ην αλέθεξε θη αλ ε επφκελε 

εξψηεζε είρε ηελ επηινγή ζρεηηθά κε ηελ άκβισζε κπνξεί λα έλησζε επλντθά γη 

απηήλ θαη λα ην αλέθεξε. Ο Jack W. Brehm (1999 ), ππνζέηεη πσο ην ζπλαηζζεκαηηθφ 

ζχζηεκα είλαη ζρεδφλ ην ίδην επέιηθην κε ην γλσζηηθφ. Μνινηαχηα, αλ ν θαιχηεξνο 

θίινο ησλ δχν αηφκσλ πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ είρε κφιηο απξνζδφθεηα πεζάλεη, 
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θαη νη δχν πηζαλφηαηα ζα έιεγαλ πσο είλαη αξθεηά ιππεκέλνη γηα λα απαληήζνπλ ζε 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα. Ζ πξνζνρή ηνπο ζα εζηίαδε κφλν 

ζηνλ ζάλαην ηνπ θίινπ ηνπο , ζην γεγνλφο δειαδή κε ηελ κεγαιχηεξε ζεκαζία. 

Παξφιν πνπ ην γλσζηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα εζηηάζεη ζε νηηδήπνηε ζειήζεη, 

αλαγθάδεηαη λα εζηηάζεη ζε γεγνλφηα πνπ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλα.  

     Όζν πην έληνλν είλαη έλα ζπλαίζζεκα ηφζν πεξηζζφηεξν πξνθαιεί ην γλσζηηθφ 

θαη ζπκπεξηθνξηθφ ζχζηεκα λα εθηειέζεη ηελ ζηφρν – θαηεπζπλφκελε εξγαζία ηνπο. 

Σν ζπλαίζζεκα δηαηεξεί ην ελδηαθέξνλ ηεο πξνζνρήο ζηελ ππνλννχκελε θαηάζηαζε 

θαη ζηελ πηζαλφηεηα ζπληειεζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, απαζρνιεί ηελ γλσζηηθή 

θσδηθνπνίεζε, ηελ κεηαπνίεζε θαη ηελ επαλφξζσζε θαη εγείηαη ησλ θπζηνινγηθψλ 

θαη ζπκπεξηθνξηθψλ ζπζηεκάησλ γηα λα πξνεηνηκάζνπλ θαη λα παξάγνπλ 

νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά νξηζζεί θαηάιιειε. Με ηελ κείσζε ηεο έληαζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, επηηξέπεηαη μαλά ζην γλσζηηθφ ζχζηεκα λα παξαθνινπζεί θαη λα 

επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε θαη πνπ ζα ήηαλ ρξήζηκεο 

(Brehm, 1999). 

     Ζ πξνζνρή εζηηάδεη πξψηα ζηηο ζεηηθέο θαη κεηά ζηηο αξλεηηθέο πηπρέο κηαο 

ελαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη γηα λα ζηξαθεί ζε κία απφ ηηο δχν πξέπεη λα 

ζεσξεζεί ζεκαληηθφ ην αληίζηνηρν εξέζηζκα (Brehm, 1999). 

     Σέινο, ν Jack W. Brehm (1999), αλαθέξεη πσο είλαη θαλεξφ, φηη ε ζεκαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ θαζνξίδεη ηελ εζηίαζε ηεο 

πξνζνρήο ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Οη πην πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα ην άηνκν είλαη απηέο πνπ πξέπεη λα επηβιέπνληαη γηα λα 

θαηαθέξεη ην άηνκν λα επηβηψζεη θαη λα επδνθηκήζεη. Αλ ε ζεσξία είλαη ζσζηή φζεο 

πηζαλέο εθβάζεηο θη αλ ππάξρνπλ ηελ ίδηα ζηηγκή, ε πξνζνρή ζα εζηηάζεη ζε κηα κφλν 

έθβαζε θαη ζα πξνθιεζεί κφλν έλα ζπλαίζζεκα. Κάζε απνηέιεζκα έθβαζεο πνπ δελ 

θαηαθέξλεη λα ππνθηλεζεί απφ ην ζπλαίζζεκα επεηδή δελ θξίλεηαη σο ην πην 

ζεκαληηθφ, απνηξέπεηαη απφ ην ππνθηλνχκελν ζπλαίζζεκα. Αλάκεζα ζηηο γλσζηηθέο 

επηδξάζεηο, αλαθνξηθά κε ηα αίηηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ζρεηηθά κε ην ηη ζα ζπκβεί 

κ απηφ, απμάλεη ε πξνζνρή θαη παξάιιεια κεηψλεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο.  

 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΧΝ  

 

     ην άξζξν Emotional Cognition νη Elaine Hatfield, John T. Cacioppo θαη ν 

Richard L.Rapson έθαλαλ ιφγσ γηα ηελ κεηαθνξά ζπλαηζζεκάησλ κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ. Οξίδνπλ ηελ κεηαθνξά ζπλαηζζεκάησλ σο ‘’Σελ ηάζε γηα 

απηνκαηνπνηεκέλε κίκεζε θαη ζπγρξνληζκέλεο εθθξάζεηο, θσλήκαηα, ζηάζεηο θαη 

θηλήκαηα κε εθείλα ελφο άιινπ αηφκνπ, κε απνηέιεζκα λα ζπγθιίλνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθά ‘’ .  
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    Αλαθέξνπλ πσο αλ θαη ηα άηνκα θαίλνληαη λα είλαη ελήκεξνη φηη νη ζπλεηδεηέο 

αμηνινγήζεηο παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο άιινπο , σζηφζν θαίλνληαη 

λα είλαη ιηγφηεξν ελήκεξνη γηα ην γεγνλφο φηη νη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε αλ ζπγθεληξσζνχλ ζηηο δηθέο ηνπο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο 

θαηά ηελ δηάξθεηα θνηλσληθψλ ζπλαληήζεσλ. Δπηπιένλ, αζπλείδεηα θαη απηφκαηα νη 

άλζξσπνη κηκνχληαη θεπγαιέα ηηο εθθξάζεηο ησλ αηφκσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο θαη 

ζπρλά θαηαθέξλνπλ λα αηζζαλζνχλ αληαλαθιάζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

ζπληξφθσλ ηνπο (Hatfield E., Cacioppo J.T., Rapson R.L., 1993). 

     Αλ θαη ππάξρεη δηρνγλσκία κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθψλ γηα ην ηη απαξηίδεη ηελ 

νηθνγέλεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ, νη πεξηζζφηεξνη πηζαλφηαηα ζα ζπκθσλνχζαλ φηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ζπληεινχληαη απφ πνιιέο ζπληζηψζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο 

ζπλεηδεηήο επίγλσζεο, ηηο εθθξάζεηο πξνζψπνπ, ηηο νξζνζηαηηθέο, ηηο θσλεηηθέο 

φπσο αθφκε θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ θαη απηφλνκνπ θεληξηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηέινο ηε ζπληειεζηηθή ζπκπεξηθνξά. Γεδνκέλνπ φηη ν εγθέθαινο 

ιακβάλεη θαη ελζσκαηψλεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή πιεξνθνξία ηφηε θάζε έλα απφ ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία ελεξγεί πξνο ηνπο άιινπ (Hatfield E., Cacioppo 

J.T., Rapson R.L., 1993). ήκεξα αλαπηπμηαθνί ζεσξεηηθνί κπνξνχλ λα 

παξαηεξήζνπλ ηελ κεηαθνξά ζπλαηζζεκάησλ κε πνιινχο ηξφπνπο θαη κέζα απφ 

πνιινχο κεραληζκνχο. ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν πξφηεηλαλ ηνπο εμήο : 

     Μίκεζε : ζηηο ζπδεηήζεηο, νη άλζξσπνη απηφκαηα θαη ζπλερφκελα κηκνχληαη θαη 

ζπγρξνλίδνπλ ηηο δηθέο ηνπο θηλήζεηο κε ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ηηο ζηάζεηο, ηηο 

θσλέο, ηηο θηλήζεηο  θαη ηηο ζπληειεζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ (Hatfield E., 

Cacioppo J.T., Rapson R.L., 1993). 

     Οη θνηλσληθνί ςπρνιφγνη, έρνπλ ελδείμεηο φηη ε κίκεζε πξνηχπσλ θάπνηεο θνξέο 

είλαη ζρεδφλ ζηηγκηαία, νη άλζξσπνη θαίλνληαη λα είλαη ηθαλνί λα εληνπίζνπλ ηηο πην 

αλεπαίζζεηεο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ιεπηφ ζε ιεπηφ. Σέηνηεο έξεπλεο 

έρνπλ απνδείμεη, φηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο αηφκσλ θαη νη εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα αληαλαθινχλ ζηνηρεηψδε ραξαθηεξηζηηθά ησλ αιιαγψλ 

ηηο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο απηψλ πνπ παξαηεξνχλ. Απηή ε απηφκαηε κίκεζε 

είλαη ζπρλά ηφζν αλεπαίζζεηε πνπ δελ δεκηνπξγεί αηζζεηή, παξαηεξήζηκε αιιαγή 

ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ. Αθφκε θαη ηα βξέθε κηκνχληαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

εθθξάζεηο πξνζψπνπ ιίγν κεηά ηελ γέλλα θαη εμαθνινπζνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζε 

φιε ηνπο ηελ δσή, παξφκνηα δξνπλ θαη νη ελήιηθνη φζνλ αλαθνξά ηελ κίκεζε 

(Hatfield, Cacioppo, Rapson , 1993). 

     Σέινο, ππάξρνπλ αμηφπηζηεο απνδείμεηο πξψηνλ, φηη νη άλζξσπνη είλαη ηθαλνί λα 

κηκνχληαη θαη λα ζπγρξνλίδνπλ κε ηα πξφζσπα ηνπο, ηηο θσλέο, ηηο πφδεο θαη ηηο  

θηλήζεηο κε εληππσζηαθή ηαρχηεηα θαη δεχηεξνλ φηη είλαη ηθαλνί λα κηκνχληαη θαη λα 

ζπγρξνλίδνπλ απηφκαηα έλα εληππσζηαθφ αξηζκφ ζπλαηζζεκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζ έλα κφλν ιεπηφ (Hatfield E., Cacioppo J.T., Rapson R.L., 1993). 

http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+T.+Cacioppo%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+L.+Rapson%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+T.+Cacioppo%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+L.+Rapson%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+T.+Cacioppo%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+L.+Rapson%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+T.+Cacioppo%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+L.+Rapson%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+T.+Cacioppo%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+L.+Rapson%22
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     Αλαηξνθνδφηεζε : (ζεσξεηηθά) ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία, ε νπνία επεξεάδεηαη 

απφ ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ην νπνίν δίλεη εληνιέο πνπ θαζνδεγνχλ ηελ 

κίκεζε. Σελ πξνζαγσγφ αλαηξνθνδφηεζε απφ κίκεζε πξνζψπνπ, θσλήο ή ζηάζεο. 

Σελ ζπλεηδεηή δηαδηθαζία ηεο απηναληίιεςεο, θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα βγάδνπλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο δηθέο ηνπο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ δηθή 

ηνπο ζπκπεξηθνξηθή έθθξαζε (Hatfield E., Cacioppo J.T., Rapson R.L., 1993). 

     Πην αλαιπηηθά, φηαλ νη άλζξσπνη έπαηξλαλ εθθξάζεηο πξνζψπνπ πνπ 

αληαλαθινχζαλ ζπκφ, θφβν, ιχπε ή αεδία ήηαλ πην πηζαλφ λα ληψζνπλ ην ζρεηηθφ 

ζπλαίζζεκα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε (Hatfield E., Cacioppo J.T., Rapson R.L., 

1993). 

     Ο Ekman αθάιπςε πσο φηαλ ηα άηνκα πξνζπνηνχληαη, μαλαδνχλ ζπλαηζζεκαηηθέο 

εκπεηξίεο ή φηη ε θάκςε ησλ κπψλ ηνπ πξνζψπνπ ζε ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο έρεη 

επίδξαζε ζην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα πνπ θπζηνινγηθά ζπλνδεχνπλ ηέηνηα 

ζπλαηζζήκαηα. Όπσο θαίλεηαη νη εθθξάζεηο πξνζψπνπ είλαη ηθαλέο λα ελεξγνπνηνχλ 

θαηάιιεια ηελ δηέγεξζε ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (Hatfield E., Cacioppo 

J.T., Rapson R.L., 1993). 

 

ΘΔΧΡΙΔ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΧΝ ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ   

                           

     Έλαο δηαθεθξηκέλνο ζεσξεηηθφο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ν Lazarus (1991) ππνζηήξημε 

φηη ‘’ ε γλσζηηθή κεζνιάβεζε είλαη ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ην ζπλαίζζεκα ‘’ 

ηφζν γηα ηα πξνθιεηά ζπλαηζζήκαηα απφ νπζίεο φζν θαη γηα ηα ζπλαηζζήκαηα 

κεηαπνηεκέλα εληειψο απφ ππνθινηψδεηο δνκέο θαη νδνχο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ 

αληίιεςε. Ο Lazarus ζεψξεζε φηη ην λα ζπδεηάκε γηα κε γλσζηηθά αίηηα 

ελεξγνπνίεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ‘’καο εκπνδίδεη  απφ ην λα ζέζνπκε ηα ζσζηά 

εξσηήκαηα, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην είδνο ησλ γλσζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ηπραία ζηελ δηαδηθαζία (πξφθιεζεο) ζπλαηζζεκάησλ‘’. Γηα λα 

ππνζηεξίμεη απηή ηνπ ηε ζέζε ν Lazarus (1984) , έθξηλε φηη ην πην απιφ αληηιεπηηθφ 

θαηλφκελν, ρσξίο φιεο ηηο ελδείμεηο, κπνξεί λα απνηειέζεη γλσζηηθή εθηίκεζε, ε 

νπνία ελέρεη λνήκαηνο , αμηνινγήζεσο  θαη ζπλαηζζήκαηνο (Izard, 1993). 

     Παξφκνηα ζέζε είλαη απηή ηνπ Frijda (1986) ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ‘’ηα 

ζπλαηζζήκαηα είλαη απνηέιεζκα ησλ αληηιήςεσλ – λνεκάησλ θαη ηα λνήκαηα ζε 

κεγάιν βαζκφ, ηεθκεξηψλνληαη απφ ηηο ζπλέπεηεο ή ηηο αηηίεο‘’.  

     Παξφηη ν Frijda θαη άιινη γλσζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλνη ζεσξεηηθνί γλσξίδνπλ φηη 

ε δηέγεξζε ηνπ εγθεθάινπ κπνξεί λα εμάγεη ζπλαίζζεκα, νχηε απηή νχηε άιιε κε – 

γλσζηηθή κεηαβιεηή δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηθή ηνπο αγσγή γηα ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ελεξγνπνίεζε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ν Frijda έθξηλε φηη ‘’νη 

λεπξνθπζηνινγηθνί κεραληζκνί ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλαηζζεκαηηθά θαηλφκελα‘’ σο ‘’ 

http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+T.+Cacioppo%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+L.+Rapson%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+T.+Cacioppo%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+L.+Rapson%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+T.+Cacioppo%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+L.+Rapson%22
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ζπλζήθεο γηα ην ζπλαίζζεκα‘’ παξά ην λεπξηθφ ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

σο αλεμάξηεηνο ελεξγνπνηεηήο ζπλαηζζεκάησλ (Izard, 1993). 

     O Hoffman (1985), επηρείξεζε λα δηαιεπθάλεη ην εξψηεκα ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο 

αληίιεςεο ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζθηαγξαθφληαο πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε. Μίιεζε γη απηνχο ηνπο ηξφπνπο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν 

πνπ αλαδχνληαη ζηελ αλάπηπμε. Ο πξψηνο ηξφπνο, σο άκεζε απφθξηζε ζηα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξεζίζκαηνο, κπνξεί λα κελ είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο αληίιεςεο 

εάλ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηνλ φξν απηφ. χκθσλα κε ηνλ Hoffman, ρξεηάδεηαη κφλν 

‘’ελεξγνπνίεζε απφ ην γεγνλφο–εξέζηζκα θαη ειάρηζηε αληηιεπηηθή νξγάλσζε‘’  

(Izard, 1993). 

     O Weiner’s(1985), αληίζεηα κε ηελ θνηλσληθφ-γλσζηηθή ζεσξία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ απνηειεί εμαίξεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσζηηθψλ 

ζεσξηψλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα. Ζ ζεσξία ηνπ εμεγεί ηελ παξαγσγή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ σο κηα ιεηηνπξγία αηηησδψλ απνδφζεσλ αιιά αλαγλσξίδεη φηη 

ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα (π.ρ. ραξά, ελζνπζηαζκφ, αεδία ) δελ είλαη απαξαίηεηα ή 

έζησ πξσηαξρηθά, θαζψο δηακεζνιαβνχληαη απφ ηηο αληηιήςεηο ηεο αηηηφηεηαο (Izard, 

1993). 

     O Izard, ζην άξζξν ηνπ <<Four Systems for Emotion Activation : Cognitive and 

Noncognitive Processes>>, πεξηγξάθεη ηέζζεξηο ηχπνπο ζπζηεκάησλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο ελεξγνπνίεζεο. Έλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο αλαθέξεηαη ζην γλσζηηθφ 

ζχζηεκα. Πξνζδηνξίδνληαη γλσζηηθνί θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο θαη ζπζρεηίζεηο 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ.  

     πλήζσο ηα πεηξάκαηα, αλαθέξεη, πξνυπνζέηνπλ ηα ππνθείκελα λα πξνθαιέζνπλ 

ζηνλ εαπηφ ηνπο ζπλαηζζήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαληαζία ηνπο ή κέζσ 

δηαδηθαζηψλ αλάθιεζεο θαη χζηεξα λα βαζκνινγήζνπλ απηά ηα πξνθιεηά 

ζπλαηζζήκαηα αμηνινγψληαο ηα ζε δηαζηάζεηο. Δλαιιαθηηθά, ηα ππνθείκελα 

δηαβάδνπλ κηα βηλέηα ζηελ νπνία νη δηαζηάζεηο αμηνιφγεζεο είλαη παξαπνηεκέλεο 

(ρεηξηδφκελεο απφ ηνλ εξεπλεηή) θαη κεηά πξνβιέπνπλ ην ζπλαίζζεκα πνπ ζα ληψζεη 

ν ραξαθηήξαο ζηελ ηζηνξία πνπ δηάβαζαλ. Όπσο απέδεημαλ νη Smith-Ellsworth(1985) 

θαη ν Frijda et al (1989) θαη άιινη, απηέο νη κειέηεο εκθαλίδνπλ ζπλεθηηθέο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηδηαίηεξσλ δηαζηάζεσλ αμηνιφγεζεο θαη ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ.  

Γλσζηηθέο δηαζηάζεηο πνπ ελεξγνπνηνχλ ζπλαηζζήκαηα : 

1. Αμηνιφγεζε  

2. Απφθαζε, ζχγθξηζε, θαηεγνξηνπνίεζε, θξίζε  

3. Απφδνζε θαη ηδαληθά  

4. Μλήκε θαη πξνζδνθία  
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     Σα δεδνκέλα γηα ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο – εθηηκήζεηο, απνδφζεηο, ηδαληθά , 

επηζπκίεο – ζεσξνχληαη ηζρπξνί ζπζρεηηζκνί ζπλαηζζεκάησλ. Ο Harris (1983, 1989) 

ηφζν κε εκπεηξηθή έξεπλα φζν θαη ζεσξεηηθά , έθαλε κηα ηδηαίηεξε πξνζζήθε ζρεηηθά 

κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ηδαληθά θαη νη επηζπκίεο ησλ παηδηψλ , θαηαδεηθλχνπλ 

ην δείθηε θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Σν επηρείξεκα ηνπ βαζίδεηαη ζηελ 

παξαδνρή φηη αθφκε θαη ηα παηδηά πνπ δελ πάλε ζρνιείν γλσξίδνπλ ηελ λνεηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε θαη είλαη ηθαλά λα πξνζπνηεζνχλ, λα μερσξίζνπλ ηελ πξνζπνίεζε απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, κέζσ παηρληδηψλ πξνζπνίεζεο θαηαλνψληαο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

άιισλ αηφκσλ. Οη κειέηεο ηνπ έδεημαλ φηη αλ ηα παηδηά γλσξίδνπλ ηα ηδαληθά θαη ηηο 

επηζπκίεο ελφο ραξαθηήξα αηφκνπ ή δψνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη 

κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε ηνπ ραξαθηήξα ζε 

πεξίπησζε πνπ ιάβεη ή φρη ην αληηθείκελν. Ο ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ησλ ηδαληθψλ , ησλ 

επηζπκηψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαίλεηαη αδηακθηζβήηεηνο θαη ν Harris 

ηζρπξίδεηαη πσο απηή ε ζρέζε καο βνεζάεη λα θαηαιάβνπκε ηελ ζεσξία ελφο παηδηνχ 

γηα ηελ λφεζε (Izard, 1993). 

      Oη κειέηεο ησλ Smith & Ellsworth (1985) έδεημαλ φηη ηα γλσζηηθά πξνθιεζέληα 

ζπλαηζζήκαηα πνηθίινπλ ζπζηεκαηηθά ζηηο βαζκνινγήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ 

αλάκεζα ζηηο έμη νξζνινγηθέο δηαζηάζεηο αμηνιφγεζεο πνπ εμήγαγαλ βαζηδφκελνη ζε 

αξθεηέο γλσζηηθέο ζεσξίεο ζπλαηζζεκάησλ, π.ρ. ε ππεπζπλφηεηα/ν έιεγρνο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ έθπιεμε θαη ηνλ ζπκφ θαη ε δηάζηαζε ηεο ππεπζπλφηεηαο ηνπ 

εαπηνχ θαη ηνπ απηνειέγρνπ κε ηελ ληξνπή θαη ηελ ελνρή (Izard, 1993). 

     Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ην γλσζηηθφ ζχζηεκα 

ιεηηνπξγεί σο ζχζηεκα ελεξγνπνίεζεο ζπλαηζζεκάησλ (Izard, 1993). 

 

ΓΝΧΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Χ ΑΙΣΙΑ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΟ  

 

     Μηα ζεψξεζε ηνπ Frijda(1988), είλαη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα αλέξρνληαη σο 

απφθξηζε ζε γεγνλφηα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηνπο ζηφρνπο , ηα θίλεηξα θαη ηηο 

αλεζπρίεο ησλ αηφκσλ. Δλαιιαθηηθά, νη ζηφρνη, ηα θίλεηξα θαη νη αλεζπρίεο 

παξαρσξνχληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα.  

     Μηα άιιε ζεψξεζε ηνπ είλαη φηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο είλαη θαζνξηζηηθέο 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλεζπρίεο θάπνηνπ. Γηα ηνλ Frijda νη 

έλλνηεο ησλ ζηφρσλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ αλεζπρηψλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

ζπλαηζζεκαηηθέο – γλσζηηθέο δνκέο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Οη παξαπάλσ έλλνηεο είλαη ζηελ νπζία κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπλείδεζεο θαη 

αλ αλαγλσξηζζεί φηη έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα ζα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

έλα ζπλερέο, ζπλαηζζεκαηηθφ ή ζπγθηλεζηαθφ πνπ επεξεάδεη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

απφδνζε  (Izard, 1993). 
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     Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία πσο ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα αθαηάιιειε απφθξηζε 

απαηηεί απφ ην άηνκν λα εηζέιζεη ζηελ κλήκε, λα θάλεη ζπγθξίζεηο, 

θαηεγνξηνπνηήζεηο, θξίζεηο θαη λα πάξεη απνθάζεηο, νη νπνίεο είλαη φιεο γλσζηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα απνηεινχλ επαξθή αίηηα πξφθιεζεο ζπλαηζζήκαηνο 

(Izard, 1993). 

     Αλ ν Black(1986), είλαη ζσζηφο κε ηελ ππφζεζε ηνπ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαζνξίδνπλ ηη μέξνπκε ή αθφκε φηη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο αηζζεηεξηαθέο 

πιεξνθνξίεο ζηνλ λενθινηφ, ηφηε πξέπεη λα επαλαμεηάζνπκε ην δήηεκα ηεο ζρεηηθήο 

ζπλεηζθνξάο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ ζπλερψλ ζπγθηλήζεσλ ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ (Izard, 1993). 

     H Isen θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο ππνζηήξημαλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα 

εμππεξεηήζνπλ σο λχμεηο αλάθηεζεο. Μεηά απφ εξεπλεηηθή αλαζθφπεζε πάλσ ζηελ 

επηξξνή ηεο ζπγθίλεζεο ζην γλσζηηθφ ζχζηεκα, ε Isen (1984) ζπκπέξαλε φηη ‘’ αλ νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο εμππεξεηνχλ σο λχμεηο αλάθηεζεο, ηφηε ην πιηθφ πνπ 

ππάξρεη ζηελ κλήκε πξέπεη λα θσδηθνπνηείηαη αλάινγα κε ην πψο θαλεη θάπνηνλ λα 

ληψζεη ‘’. Απηφ ππνδεηθλχεη κηα πνιχ πην ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ πνηέ άιινηε (Izard, 1993). 

     Ζ ζέζε ηεο Isen θαίλεηαη λα ζπκπιεξψλεη ηελ αληίιεςε φηη θάπνηα ζπλαηζζήκαηα 

βξίζθνληαη δηαξθψο παξψλ ζηελ ζπλείδεζε. Οη δχν ηδέεο καδί πξνηείλνπλ φηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία θαζνδεγεί ζπλερψο ηηο αληηιεπηηθέο–γλσζηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλάθιεζε ησλ αλακλήζεσλ (Izard, 1993). 

     Σα ζπλαηζζήκαηα ζπρλά ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ 

παξνπζία ζπλαηζζήκαηνο πξνζζέηεη ην κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο επηθέληξσζεο θαη 

ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο απφδνζεο (Izard, 1993). 

     Οη ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο πξνυπνζέηνπλ αξθεηνχο ηχπνπο γλσζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, απφ ηελ πην απιή ή αθφκε ζπλεηδεηή αμηνιφγεζε ζηελ ζπιινγηζηηθή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ (Izard, 1993). 

     

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

                                                            
                                                            
 

 

ΤΓKΡΙΗ ΣΡΙΧΝ ΚΤΡΙΧΝ ΘΔΧΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΤΝΑΙΘΗΜΑ 

 

     Οη  Keith Oatley & P.N. Johnson – Laird ζην άξζξν ηνπο Cognitive Approaches to 

emotion, παξνπζηάδνπλ ηξείο θπξίαξρεο γλσζηηθέο ζεσξίεο ζπλαηζζεκάησλ. 

1
ε
 Θεσξία Frijda  : Δηνηκόηεηα Γξάζεο  

     Δίλαη ε παιαηφηεξε αιιά θαη ε επηθξαηέζηεξε γλσζηηθή ζεσξία γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ε νπνία βξίζθεηαη ζε ζπλερή εμέιημε. 

     Τπνζηεξίδεη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα πξνέξρνληαη απφ ζηνηρεία πνπ δελ είλαη ηα ίδηα 

ηα ζπλαηζζήκαηα. Γηα ηνλ Frijda ηα ‘δηθά καο-ζπλαηζζήκαηα ‘, είλαη θαηαζηάζεηο 

εηνηκφηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο δξάζεο, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. Ο Frijda αληηζηνηρεί ηηο 

απνδφζεηο/αμηνινγήζεηο, ηεο επραξίζηεζεο ή ηεο δπζαξέζθεηαο, κε ηελ ηάζε γηα 

πξνζέγγηζε ή γηα απνθπγή.  

     Οη  θαηαζηάζεηο εηνηκφηεηαο εκπεξηέρνπλ θίλεηξα. Μεηαδίδνπλ κηα επείγνπζα 

αλάγθε γηα δεκηνπξγία, δηαηήξεζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ κε ην 

γεγνλφο ή ην άηνκν πνπ πξνθάιεζε ην ζπλαίζζεκα κε κηα δξάζε πνπ απνζθνπνχζε 

λα επηηχρεη ηελ θηλεηήξηα θαηάζηαζε ηνπ ζθνπνχ. Γηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο 

εηνηκφηεηαο γηα δξάζε έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο, πνπ παξάγνληαη απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πηπρψλ ηνπ γεγνλφηνο πνπ πξνθάιεζε έλα ζπλαίζζεκα θη αλ απηφ 

πξέπεη λα εληζρπζεί ή λα κεησζεί.  

     Σέινο, γηα ηνλ Frijda ην ζπλαίζζεκα δελ είλαη κηα θαηάζηαζε αιιά κηα δηαδηθαζία 

θαη νη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε κηα απφ ηηο θάζεηο ηνπ. Έλα 

ζπλαίζζεκα κπνξεί λα πξνθιεζεί/παξαρζεί γηα πνιιά είδε δξάζεο είηε πξνζσπηθά 

είηε θνηλσληθά. Ζ εηνηκφηεηα είλαη ε νπζία.  

     Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία βαζίδεηαη ζηελ απφδεημε φηη δηαθνξεηηθά  ζπλαηζζήκαηα 

ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθέο αμηνινγήζεηο θαη κε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο 

εηνηκφηεηαο γηα δηαθνξεηηθά είδε δξάζεο. Ζ ζεσξία ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

ππνινγηζηηθά κνληέια, ζηελ αλάιπζε Κηλέδσλ πνηεηψλ θαη ζε δηαπνιηηηζκηθέο 

ζπνπδέο.  

2
ε
 Θεσξία Russel : Κέληξν – Δπηξξνήο  

     Ο Russel πξφηεηλε πσο νπνηνδήπνηε ζπλαίζζεκα απνηειεί ην θέληξν επηξξνήο .Σν 

θέληξν επηξξνήο είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ ελέρεη δχν δηαζηάζεσλ : ην επίπεδν 

δηέγεξζεο θαη επραξίζηεζεο έλαληη ηεο δπζαξέζθεηαο.  

     Σν θέληξν – επηξξνήο πεγάδεη απφ εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο αηηίεο αιιά ηα άηνκα 

δελ έρνπλ πξφζβαζε(ελδνζθνπηθή) ζην ηη είλαη απηφ πνπ ην πξνθαιεί. Δίλαη κηα 
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ζπλερήο αμηνιφγεζε ηηο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο. Μπνξεί λα ηελ βηψζνπλ σο ειεχζεξε 

δηαθχκαλζε, αιιά κπνξεί αθφκε λα απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ζ έλα αληηθείκελν. 

      Όπσο ζηελ ζεσξία ηνπ Shachter θαη ηνπ Singer ε ζεσξία ηνπ θέληξνπ επηξξνήο 

δηαθξίλεη δχν ζηάδηα ζηελ παξαγσγή ζπλαηζζήκαηνο. Σν πξψην είλαη απηφ ηεο 

δηέγεξζεο θαη ην δεχηεξν ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο. Ζ θνηλσληθή θαηαζθεπή 

θαηέρεη κηα καθξνρξφληα ζέζε ζηηο γλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Αθνινπζψληαο απηήλ ηελ ζεσξία, ην θέληξν – επηξξνήο παξαθηλεί εκπεηξίεο ελφο 

ζπλαηζζεκαηηθνχ επεηζνδίνπ θαηαζθεπαζκέλν βάζε θνπιηνχξαο θαη θνηλσληθψλ 

επηηαγψλ σο πξφηππν ηνπ ζπκνχ, ηνπ θφβνπ θαη παξφκνησλ ζπλαηζζεκάησλ. Έλα 

πξφηππν ζπλαίζζεκα πεξηιακβάλεη έλα γεγνλφο, ηελ αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

θέληξνπ-επηξξνήο ηελ απφδνζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζ έλα αληηθείκελν, ηελ ζπλερή 

αμηνιφγεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ δξάζε πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ην αληηθείκελν.  

     Ζ αίζζεζε πίζσ απφ ηελ ζεσξία θέληξνπ-επηξξνήο είλαη πσο αλ θαη νη άλζξσπνη 

κηινχλ γηα ζπλαηζζήκαηα φπσο ν ζπκφο θαη ν θφβνο, ηέηνηεο θαηαζηάζεηο δελ είλαη 

δηαθξηηέο θαη δελ είλαη θαζνιηθά εμειηθηηθέο. Χο πξσηφηππα ζπλαηζζήκαηα(ν θφβνο 

& ν ζπκφο) επηθαιχπηνπλ ηα παξεκθεξή ζπλαηζζήκαηα. Απνδείμεηο απνηεινχλ θαη νη 

εθθξάζεηο πξνζψπνπ πνπ είλαη ιηγφηεξν θαηεγνξηνπνηεκέλεο απφ ηνπ Ekman. Ζ 

ζεσξία εθαξκφζηεθε ζηελ θχζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη σο λεπξσληθή βαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ.  

3
ε
 Θεσξία : Δπηθνηλσληαθή Θεσξία ζπλαηζζεκάησλ  

      Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία νξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα σο επηθνηλσλίεο εληφο ηνπ 

εγθεθάινπ θαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Σα επδηάθξηηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα 

εμειίζζνληαη σο πξνζαξκνγέο ζηα θνηλσληθά ζειαζηηθά. Γξήγνξεο αμηνινγήζεηο ησλ 

θαηαζηάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ ηζρχσλ(ηξέρνπζσλ) ζηφρσλ δηαηξνχληαη ζε έλα κηθξφ 

αξηζκφ γεγνλφησλ, φπσο ηνλ εηξκφ ηεο δξάζεο πνπ πάεη θαιά, ζε απψιεηεο, ζε 

απνγνεηεχζεηο θαη ζε θηλδχλνπο. Οη αμηνινγήζεηο είλαη γλσζηηθέο αλ θαη φρη 

απαξαίηεηα ζπλεηδεηέο δηεξγαζίεο. Δίλαη ηα ζεκάδηα πνπ βάδνπλ ην κπαιφ θαη ην 

ζψκα κε ηξφπνπο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηελ εμέιημε θαη ηηο αηνκηθέο εκπεηξίεο 

γηα λα παξαθηλήζνπλ έλα άηνκν πξνο ζπγθεθξηκέλα είδε δξάζεσλ θαηάιιεια πξνο ην 

γεγνλφο θαη λα κεηαδψζνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ επείγνληνο ζ απηέο ηηο δξάζεηο.  

     Αμηνινγήζεηο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ νπνπδήπνηε ζηελ ηεξαξρία ηνπ κπαινχ. Σα 

ζπλαηζζεκαηηθά ζεκάδηα θαη νη πξνηάζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αμηνινγήζεσλ είλαη 

μερσξηζηέο επηθνηλσλίεο ηνπ εγθεθάινπ. Σα ζπλαηζζεκαηηθά ζεκάδηα είλαη ηα 

βαζηθά ζπλαηζζήκαηα ππφ ηελ έλλνηα ησλ εμειηθηηθψλ πξνζαξκνγψλ, αλ θαη απηή ε 

ζέζε έρεη ακθηζβεηεζεί . Δπεηδή ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα δελ έρνπλ πξνηαζηαθφ 

πεξηερφκελν, ε θηινληθία ηνπο ζηελ ζπλείδεζε είλαη νη εκπεηξίεο ρσξίο επίγλσζε ησλ 

αηηηψλ. πλήζσο ζπλνδεχνληαη απφ ηελ επίγλσζε ησλ πξνηαζηαθψλ πεξηερνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο θαη ηα αληηθείκελα ζηα νπνία απεπζχλνληαη.  

    Κάπνηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα – επηπρία, δπζηπρία, ζπκφο θαη θφβνο – κπνξνχλ λα 

εκθαληζηνχλ ρσξίο αληηθείκελν, αιιά ηα ππφινηπα έρνπλ απαξαίηεηα θάπνην 
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αληηθείκελν φπσο ε αγάπε, ε έρζξα, ε αεδία, ηα νπνία κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζε 

νπζίεο ή αλζξψπνπο.  

     Άιια ζπλαηζζήκαηα είλαη πνιχπινθα. Απηά αληινχληαη απφ ηα βαζηθά 

ζπλαηζζήκαηα, αιιά εγείξνληαη απφ αμηνινγήζεηο κε αλαγθαζηηθά πξνηαζηαθφ 

πεξηερφκελν, ζπλήζσο αλαγλσξίδνληαη ζπλεηδεηά απφ αλεζπρίεο θάπνηνπ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ πνπ ελζαξθψλνπλ ηα ηδαληθά θάπνηνπ. Πεξηιακβάλνπλ ηελ δήιεηα , φπνπ ν 

θφβνο, ν ζπκφο ή ε έρζξα εγείξνληαη απφ αμηνιφγεζε θαηά ηελ νπνία έλα ηξίην άηνκν 

απεηιεί ηελ ζρέζε θαη ηελ ακεραλία φπνπ ν θφβνο ηεο γεινηνπνίεζεο εγείξεηαη απφ 

αμηνιφγεζε ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ λα ζπκβεί θάηη ηέηνην. ρεηηθά κε ηα πνιχπινθα 

ζπλαηζζήκαηα, ηα πξνηαζηαθά πεξηερφκελα δξνπλ σο ελαχζκαηα θαη σο εθ ηνχηνπ 

πνηθίινπλ  κέζσ θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλσλ πηπρψλ απφ ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ 

αηνκηθή εμέιημε.  

    Σα ζπλαηζζήκαηα είλαη επίζεο επηθνηλσλίεο γηα άιινπο πνπ εθθξάδνληαη κέζσ 

ρεηξνλνκηψλ, ζηάζεσλ, εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ θαη ιεθηηθά. πρλά πξνθαινχλ 

ελζπλαίζζεζε ζε άιινπο θαη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ζρέζεηο 

φπσο κηαο ραξνχκελεο ζπλεξγαζίαο ή νξγηζκέλεο ζχγθξνπζεο.  

     Απνδείμεηο γηα ηα παξαπάλσ, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άηνκα πνπ θξαηνχλ 

πξνζσπηθά εκεξνιφγηα θαη απηέο νη απηφ-αλαθνξέο δείρλνπλ φηη νη άλζξσπνη ηείλνπλ 

λα βηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα φηαλ ηα γεγνλφηα επεξεάδνπλ ηνπο ζηφρνπο ή ηα ζρέδηα 

ηνπο. Ζ επηπρία, ε ιχπε, ν ζπκφο θαη ν θφβνο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ρσξίο 

πξνηαζηαθφ πεξηερφκελν. Ζ ζεσξία απηή εθαξκφδεηαη ζε ζεκαζηνινγηθνχο φξνπο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζε θαηλφκελα ζπλαηζζεκαηηθψλ αηηηψλ, ζην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαληαζίαο, ζηε κνπζηθή, ζηηο ηαηλίεο θαη ζε 

ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο.  

ε ηη δηαθέξνπλ θαη ζε ηη ζπκπίπηνπλ νη ηξεηο απηέο ζεσξίεο . 

     Καη νη ηξεηο απηέο ζεσξίεο απνδέρνληαη φηη νη εκπεηξηθέο, ςπρνινγηθέο θαη 

ζπκπεξηθνξηθέο πηπρέο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο αιιά φρη ακεηάβιεηεο φζνλ αλαθνξά 

ηα ζπλαηζζήκαηα θαη πσο νη κεηξήζεηο απηψλ ησλ πηπρψλ δελ έρνπλ πάληα ζπλνρή, 

έηζη απνθεχγνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν κηα κέηξεζε δείρλεη πάληα 

έλα ζπλαίζζεκα.  

     Σν πην δηαθξηηφ ζέκα πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα πξνθαινχληαη 

απφ αμηνινγήζεηο γεγνλφησλ ζε ζρέζε κε ηηο αλεζπρίεο. Πέξα απφ δηαθνξέο κεηαμχ 

νξηζκψλ θαη θξηηεξίσλ, ζπκθσλνχλ φπσο θαη φιε ε θνηλφηεηα ησλ εξεπλεηψλ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα γεληθά πξνθαινχληαη βάζε ηνπ παξαπάλσ 

ηξφπνπ. Οη ζεσξίεο απηέο ζπκθσλνχλ ζηελ αμία ηεο αξρηθήο απηφκαηεο αμηνιφγεζεο 

πνπ δελ απαηηεί ζπλεηδεηέο δηαδηθαζίεο, ζε κηα δεχηεξε αμηνιφγεζε πνπ ζπρλά 

πεξηιακβάλεη ζπλεηδεηή ζθέςε γηα ηελ ζεκαζία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε λέεο πξνζέζεηο. Μηα ηξίηε θάζε αμηνιφγεζεο είλαη ε θνηλσληθή, φηαλ 

δειαδή ηα ζπλαηζζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη (ιεθηηθά) σο πεηζψ ζε άιινπο. Άιια 

ζέκαηα επηξξνήο πνπ κνηξάδνληαη νη ζεσξίεο, είλαη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα 
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πεξηιακβάλνπλ κηα παξφηξπλζε (νξκή) γηα δξάζε ζπλνδεπκέλε απφ ηελ δηέγεξζε θαη 

έλα κεγάιν θνηλσληθφ θαη απηφ-ζπγθξαηεηηθφ θαηαζθεπαζκέλν πεξηερφκελν θαη 

ηέινο φηη έρνπλ ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσλία.  

Οη δηαθνξέο ησλ ζεσξηψλ βξίζθνληαη ζε ηξία θπξίσο ζεκεία :  

1. ην απνηέιεζκα ησλ αξρηθψλ αμηνινγήζεσλ. 

2. ην ξφιν ησλ ζηφρσλ θαη ζρεδίσλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.  

3. ηε θχζε ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ .  

 

 

Ο POΛΟ ΣΟΤ AFFECTIVE FORECASTING  

  

     Κάζε άλζξσπνο θάλεη θαζεκεξηλά θάπνηεο ζπλαηζζεκαηηθέο πξνβιέςεηο, δειαδή, 

θαληάδεηαη, εηθάδεη πσο ζα ληψζεη γηα θάηη πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζην κέιινλ . Γηα ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο απηέο κειινληηθέο πξνβιέςεηο, ζηελ μέλε βηβιηνγξαθία 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν affective forecasting. Γειαδή, ν φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζηηο 

κειινληηθέο πξνβιέςεηο ηνπ εξσηψκελνπ ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ γηα 

θάπνην κειινληηθφ γεγνλφο (επηζπκεηφ ή αλεπηζχκεην) θαη κε απηφλ ηνλ φξν ζα 

αζρνιεζνχκε ζην παξψλ θεθάιαην. 

     Αλαθνξηθά, έλα κεγάιν κέξνο ςπρνινγηθψλ ζεσξηψλ θαη εξεπλψλ ππνζηεξίδεη φηη 

ζπλεηδεηά ή ππνζπλείδεηα νη άλζξσπνη ιακβάλνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο 

κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο ζιίςεο ή ηελ επηδίσμε ηεο επραξίζηεζεο. Οη Michael 

Hoerger, Stuart W. Quirk, Richard E. Lucas & o Thomas H. Carr (2009) ζην 

πεξηνδηθφ Journal of Research in Personality δεκνζίεπζαλ ηελ κειέηε ηνπο κε ηίηιν 

Immune neglect in affective forecasting, ε νπνία είλαη ε πξψηε πνπ εμεηάδεη ηηο 

αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ ‘’αλνζνπνηεηηθή’’ ακέιεηα ησλ αηφκσλ λα ππεξεθηηκνχλ ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αληηδξάζεηο ζε πεξίπησζε ζιίςεο ή επραξίζηεζεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ φξνπ affective forecasting.  

     Έξεπλα πνπ εμέηαζε ην affective forecasting ή ηηο πξνβιεπφκελεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, ππνδεηθλχεη φηη νη άλζξσπνη ππεξεθηηκνχλ ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε ησλ γεγνλφησλ ηα νπνία νλνκάδνληαη θιίζε(πξνηίκεζε) ηεο 

επίπησζεο (impact bias). Θεηηθά γεγνλφηα δελ θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα 

αηζζάλνληαη ηφζν νινθιεξσηηθά φζν πεξηκέλνπλ θαη νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηάζε λα 

είλαη πην δηαιιαθηηθνί ζην λα επαλέξρνληαη φηαλ αλακέλνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

Μνινλφηη ππάξρνπλ κεραληζκνί εμαζζέληζεο θαη ησλ ζεηηθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ππνζηεξίδεηαη φηη ε ζπζηνηρία ησλ ηερληθψλ γηα απνκάθξπλζε ηεο 

αξλεηηθήο επίδξαζεο είλαη πηζαλφηαηα πην εθηελήο εμ αηηίαο ηεο ζιίςεο θαη ηεο 

απεηιήο ηεο απηνεθηίκεζεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Hoerger Μ., 

Quirk S.W.,  Lucas R.E., Carr T.H.,  2009). 
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     Οη ηερληθέο γηα κείσζε ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο πεξηιακβάλνπλ: κεραληζκνχο 

άκπλαο, ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, κείσζε ηεο παξαθσλίαο, απηνεμππεξέηεζε θαη 

άιιεο δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα νλνκαζηνχλ σο ην 

ςπρνινγηθφ αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. Όηαλ νη άλζξσπνη πξνβιέπνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο, ζπρλά επηδεηθλχνπλ αλνζνπνηεηηθή ακέιεηα, 

απνηπγράλνληαο λα ζθεθηνχλ πφζν γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ην ςπρνινγηθφ 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ζα εμαθαλίζεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Hoerger Μ., Quirk 

S.W.,  Lucas R.E., Carr T.H.,  2009). 

     Οη άλζξσπνη ακεινχλ ηηο πεγεο αληηκεηψπηζεο ηνπο φηαλ πξνβιέπνπλ/ 

πξνζρεδηάδνπλ κηα απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε πνπ ζα έπξεπε λα ζρεηίδεηαη κε κηα 

απμαλφκελε θιίζε επίπησζεο (Hoerger Μ., Quirk S.W.,  Lucas R.E., Carr T.H., 

2009). 

     Ζ κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, αθνξά 180 θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Michigan ζηνπο νπνίνπο δεηήζεθε λα πξνβιέςνπλ ζρεηηθά κε πνδνζθαηξηθνχο 

αγψλεο (9 δηαθνξεηηθνχο) ην πσο ζα έλησζαλ δχν εκέξεο κεηά ηνλ αγψλα, αλάινγα κε 

ην απνηέιεζκα. Απηή ήηαλ ε πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηξεηο 

εκέξεο πξηλ ην παηρλίδη. Ζ δεχηεξε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε δχν εκέξεο κεηά ηνλ 

αγψλα φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο βαζκνιφγεζαλ ην ππάξρνλ επίπεδν επραξίζηεζεο ηνπο 

(Hoerger Μ., Quirk S.W.,  Lucas R.E., Carr T.H., 2009). 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ππεξεθηίκεζαλ ην πφζν ραξνχκελνη 

ζα αηζζαλφληνπζαλ κεηά ηελ λίθε θαη ην πφζν δπζηπρηζκέλνη ζα αηζζαλφληνπζαλ 

κεηά ηελ ήηηα. Οη Gilbert θαη νη άιινη ζπλάδειθνη ηνπ (1998)  φπσο αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν Immune neglect affective forecasting, βξήθαλ φηη επεηδή νη άλζξσπνη 

παξαβιέπνπλ ηηο κεηαβιεηέο αληηκεηψπηζεο, φηαλ πξνζπαζνχλ λα πξνβιέςνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο, παξάγνληεο δειαδή πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε, ηηο ζπλζήθεο, 

νη νπνίνη δηεπθνιχλνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αλάξξσζε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

απμάλνπλ ην impact bias. ηελ παξνχζα κειέηε νη ζπκκεηέρνληεο βαζίδνληαη ζε 

δηαδηθαζίεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλάξξσζεο απφ ηνπο πνδνζθαηξηθνχο αγψλεο πην 

εχθνια απφ απηνχο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή απνθπγή.   

     ρεηηθά κε ηελ ππεξεθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ νη Gilbert, 

Wilson θαη άιινη  φπσο αλαθέξεη ν  Eric R. Igou, πξαγκαηνπνίεζαλ κειέηεο πνπ 

αθνξνχλ ην durability bias πνπ νξίδεηαη σο ηελ ηάζε ησλ αηφκσλ γηα ππεξεθηίκεζε 

ηεο δηάξθεηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο απφθξηζεο ζε κειινληηθά γεγνλφηα.  

     Αξθεηνί γλσζηηθνί θαη θηλεηήξηνη παξάγνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην durability 

bias νξίζηεθαλ απφ ηνλ Gilbert & ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ(1998) φπσο ε ‘’αλαθξίβεηα 

ησλ ζεσξηψλ’’ πνπ αθνξά ηελ έληαζε ή ην ζζέλνο ηεο άκεζεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

απφθξηζεο ζε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα.  

     Έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ δηαίζζεζε, παξνπζίαζε φηη νη άλζξσπνη αλ θαη έρνπλ 

έιιεηςε ηεο αθξηβήο γλψζεο βαζηθψλ ςπρνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, σζηφζν έρνπλ, ηα 

δηθά ηνπο πηζηεχσ γηα ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο φπσο απηέο ηηο πξνζαξκνγήο θαη ηεο 
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εμνηθείσζεο. Ο Eric R. Igou πξνηείλεη φηη νη ζεσξίεο ηεο πξνζαξκνγήο 

πεξηιακβάλνπλ ηδαληθά γηα ζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε–πεξίπνπ ηελ ζηηγκή αθξηβψο 

κεηά ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία (αξρή πξνζαξκνγήο) κέρξη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 

(ηέινο ηεο πξνζαξκνγήο). Απηέο νη ζεσξίεο γλσζηηθψλ δνκψλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ 

σο πξνο ηηο ππνζέζεηο ηνπο γηα ηελ ηαρχηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνζαξκνγήο φπσο 

γηα παξάδεηγκα, ε ζεσξία ηεο κείσζεο ηεο επίδξαζεο πνπ ππνζηεξίδεη κηα πην 

γξήγνξε δηαδηθαζία  πξνζαξκνγήο απφ ηηο ζεσξίεο ζπλερνχο επίδξαζεο.  

     Οη ζεσξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο θαζεκεξηλά (lay theories- 

φπσο νη παξαπάλσ) ζεσξνχληαη σο γλσζηηθέο δνκέο πνπ θαζνδεγνχλ αληηιήςεηο, 

ζπκπεξάζκαηα, αλακλήζεηο θαη επεξεάδνπλ θξίζεηο θαη απνθάζεηο. Όηαλ απηέο νη 

ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε ηεο επίδξαζεο ελεξγνπνηνχληαη θαη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ αλαδχνληαη κε ηηο επηπηψζεηο θσδηθνπνηνχληαη ή αλαθαινχληαη απφ ηελ κλήκε. 

Όηαλ έλα άηνκν αλακέλεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο κε ην ηέινο κηαο πξνζσπηθήο ηνπ 

ζρέζεο, κηα πξνζβάζηκε ζεσξία (lay theory), πνπ κεηψλεη ηελ επίδξαζε κπνξεί λα 

ελεξγνπνηήζεη γλψζεηο ζρεηηθά κε ην θνηλσληθφ δίθηπν ηεο ή ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο. Αληίζεηα, κηα ζεσξία (lay theory) ζπλερνχο επίδξαζεο κπνξεί λα 

ελεξγνπνηήζεη γλψζεηο πνπ δίλνπλ έκθαζε δηαξθψο ζε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο.  

    Δπηπξνζζέησο, γλσζηηθέο παξνπζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ζηηγκή κεηά ην γεγνλφο 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εκπεηξίαο. Πξνζβάζηκεο ζεσξίεο (lay theories) ζρεηηθέο κε ηελ ζπλερή επίδξαζε 

πξέπεη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα πην καθξνρξφληεο πξνβιέςεηο ζπλαηζζεκαηηθψλ 

απνθξίζεσλ παξά νη ζεσξίεο (lay theories) ζρεηηθέο κε ηελ κείσζε ηεο επίδξαζεο 

(Igou, 2004). 

     Πνηα απφ ηηο πνιιέο ζεσξίεο (lay theories) απνδεηθλχεη επηξξνέο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνβιέςεηο πξέπεη λα νξηζηεί απφ ηνλ βαζκφ πνπ παξέρνπλ γλσζηηθή 

πξνζβαζηκφηεηα, θαηά ηνλ Eric R. Igou. 

      Σα ζπκπεξάζκαηά ηνπ είλαη φηη αξθεηέο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο ζρεηίδνληαη θαη 

ιακβάλνπλ δξάζε φηαλ νη άλζξσπνη θάλνπλ πξνβιέςεηο γηα κειινληηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ πξφζβαζε ζε lay theories ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εμέιημεο επεξεάδνπλ ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβιεςεο κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο. 

Μηα ζεσξία (lay theory) κείσζεο ηεο επίδξαζεο νδεγεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

πξνβιέςνπλ κηθξφηεξεο ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο παξά νη ζεσξίεο ζπλερνχο 

επίδξαζεο.  

      ηελ κειέηε ηνπ άξζξνπ Affective forecasting and the big five(2010), πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα λα εμεηάζεη θαηά πφζν νη δηάθνξεο πξνζσπηθφηεηεο ζηα βησκέλα 

ζπλαηζζήκαηα επεθηείλνληαη ζηηο  αλακελφκελεο  ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ην 

ίδην, δίλνληαο έηζη ηελ ζεκαζία πνπ πξέπεη ζηα αλακελφκελα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

δίλνπλ κνξθή ζηελ χπαξμή καο θαη καο θαζνδεγνχλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ.  

     Γηα λα εμεηάζνπλ ην παξαπάλσ ζέκα (αλαθνξηθά κε ην affective forecasting θαη 

ηελ πξνζσπηθφηεηα), ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο ηνπο αθνξνχζε ηελ εκέξα ηνπ 
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Αγίνπ Βαιεληίλνπ ζε κηα κειέηε εληφο νκάδσλ κε 251 άηνκα σο δείγκα. ηελ πξψηε 

θάζε, παξείραλ ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία, ζπκπιήξσζαλ έλα ηεζη 

πξνζσπηθφηεηαο, βαζκνιφγεζαλ ηελ αξρηθή ηνπο δηάζεζε θαη αλέθεξαλ ην πσο 

αλακέλνπλ λα ληψζνπλ δχν εκέξεο κεηά ηνλ ενξηαζκφ ηνπ αγίνπ Βαιεληίλνπ.  

     Υξεζηκνπνίεζαλ έμη ιέμεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλαηζζεκάησλ : 

επηπρηζκέλνο, νινθιεξσκέλνο, πεξήθαλνο, ιππεκέλνο, κφλνο, ληξνπηαζκέλνο. 

     Βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ππέζεζαλ φηη ν λεπξσηηθφο ραξαθηήξαο  

γεληθά ζρεηίδνληαλ κε αξλεηηθά αλακελφκελε δξαζηεξηφηεηα θαη ε εμσζηξέθεηα κε 

ζεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ο λεπξσηηζκφο θαη ε εμσζηξέθεηα δεκηνχξγεζαλ αλεμάξηεηεο 

ζπλεηζθνξέο ζε αλακελφκελεο αληηδξάζεηο, πνιχ παξαπάλσ απφ ηελ αξρηθή δηάζεζε 

θαη ηηο βησκέλεο ‘’πξαγκαηηθέο’’ αληηδξάζεηο. Ζ πξνζσπηθφηεηα δελ ζρεηίδνληαλ 

απιψο κε αλακελφκελεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο φπσο έλα ηερλνχξγεκα ησλ 

δηαθνξψλ ηεο αξρηθήο δηάζεζεο ή ηεο πξνλνεηηθήο αθξίβεηαο ησλ κειινληηθψλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ.  

     Σν θχξην ζπκπέξαζκα απηήο ηεο κειέηεο είλαη φηη νη αηνκηθέο δηαθνξέο παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζην εξεπλεηηθφ πεδίν ηνπ affective forecasting. Δπηπιένλ ε γξακκή 

ηεο έξεπλαο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ βαζηθή ζεσξία ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

πξνηείλνληαο βαζηθνχο ‘’δξφκνπο’’ απφ ηνπο νπνίνπο πξνδηαζέζηκεο ηδηφηεηεο 

επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά . 

 

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ 

 

     Σν απνηέιεζκα ηνπ affective forecasting , είλαη ηα κειινληηθά ζπλαηζζήκαηα – 

anticipated . ην πιηθφ πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε ηα κειινληηθά ζπλαηζζήκαηα γίλεηαη 

ιφγνο γηα ηελ δηάθξηζε ηνπο ζε δχν ηχπνπο κειινληηθψλ ζπλαηζζεκάησλ : 

anticipatory θαη anticipated .  

     Απφ ηελ κία πιεπξά είλαη ηα anticipatory ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζ έλα 

ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη ζην άηνκν ιφγσ ηεο πξννπηηθήο ελφο επηζπκεηνχ ή 

αλεπηζχκεηνπ γεγνλφηνο. Άπν ηελ άιιε είλαη ηα anticipated ζπλαηζζήκαηα θαη 

πξνθαινχληαη φηαλ δεηεζεί απφ ην άηνκν λα θαληαζηεί πην ζπγθεθξηκέλν 

ζπλαίζζεκα ζα ηνπ πξνθιεζεί ζην κέιινλ ιφγσ επηζπκεηψλ ή φρη ζπκβάλησλ πνπ ζα 

έρνπλ ζπκβεί ζην κέιινλ.  

     Ζ κειέηε  απηψλ ησλ δχν ηχπσλ ζπλαηζζεκάησλ έγθεηηαη ζηελ επηδίσμε ζηφρσλ 

θαη ζηελ πξνγλσζηηθή ηζρχ ηνπο. Γειαδή, ην πσο απηά ηα ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα 

θηλεηνπνηήζνπλ κηα κειινληηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ έξεπλα ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηα 

θηλεηήξηα-απνηειέζκαηα ηέηνησλ κειινληηθψλ θαηεπζπλφκελσλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

νξίδνληαη σο απνθξίζεηο ζπλαηζζεκάησλ ζε κειινληηθά γεγνλφηα είηε αξλεηηθά είηε 

ζεηηθά.  
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Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ anticipatory & ησλ anticipated κειινληηθψλ-

θαηεπζπληήξησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ηα εμήο :  

1. Ο ξφινο ηνπ αβέβαηνπ  

2. Ζ θαηλνκελνινγία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο  

3. Σν εχξνο ησλ δηαθξηηψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζε θάζε θαηεγνξία  

      Αλαιπηηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηα anticipatory(πξνλνεηηθά) ζπλαηζζήκαηα, 

απνηεινχλ ηξέρνπζεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζηελ πξννπηηθή ελφο 

κειινληηθνχ γεγνλφηνο πνπ έρνπλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, ε αίζζεζε ηεο 

ειπίδαο θαη ηεο αλεζπρίαο αληίζηνηρα. Πάληα βηψλνληαη θαηλνκεληθά κελ αιιά σο 

πξαγκαηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο ζε πηζαλά κειινληηθά γεγνλφηα πνπ έρνπλ 

ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηνλ εαπηφ π.ρ. αλεζπρία ηνπ αηφκνπ φηη ζα ράζεη 

ηελ δνπιεηά ηνπ ιφγσ ηεο χπαξμεο θεκψλ γηα έλα επηθείκελν ζρέδην πνπ ζα θέξεη ην 

θιείζηκν ηεο επηρείξεζεο. Σν εχξνο ησλ anticipatory ζπλαηζζεκάησλ είλαη κηθξφηεξν 

απφ απηφ ησλ anticipated. Δίλαη έλα ππνζχλνιν φισλ ησλ δηαθξηηψλ ζπλαηζζεκάησλ 

πνπ κπνξεί λα βηψζνπλ νη άλζξσπνη, ζπγθεθξηκέλα, απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξννπηηθή ελφο κειινληηθνχ ζπκβάληνο (αλακελφκελεο ππφζρεζεο, επηθείκελνπ 

θφβνπ).  

    Σα anticipated (αλακελφκελα) ζπλαηζζήκαηα , ηα νπνία αθνξνχλ θαη ηελ δηθή καο 

έξεπλα, δελ εκπεξηέρνπλ αβεβαηφηεηα επεηδή βαζίδνληαη ζε κηα ππνηηζέκελε, ςπρηθή 

πξνζνκνίσζε φηη ην κειινληηθφ γεγνλφο έρεη ήδε ζπκβεί ή δελ έρεη ζπκβεί. Σν άηνκν 

θαληάδεηαη πφζν θαιά ή άζρεκα ζα έλησζε αλ βηψζεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε έθβαζε, 

δεδνκέλνπ φηη ην θαληαζηηθφ κειινληηθφ γεγνλφο έρεη πξαγκαηηθά ζπκβεί.  

     Δπεηδή ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ζε φιν απηφ ην θαληαζηηθφ ‘’παηρλίδη’ είλαη δηαθξηηή 

απφ ην ίδην ην ζπλαίζζεκα. Απηφ είλαη παξφκνην κε ηελ δηάθξηζε ηεο απνηίκεζεο θαη 

ηεο πξνζδνθίαο πνπ βξέζεθαλ ζε κνληέια πξνζδνθψκελεο αμίαο.  

     Δλ ζπλερεία, ηα anticipated ζπλαηζζήκαηα βαζίδνληαη ζε πξν(κε)-πξαγκαηηθή 

ζθέςε ζρεηηθά κε θαληαζηηθέο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Χζηφζν κπνξνχλ λα 

είλαη πξαγκαηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο βαζηδφκελεο ζε δσληαλέο απεηθνλίζεηο 

πηζαλψλ εθβάζεσλ ζην κέιινλ, ζπρλά ιεηηνπξγνχλ πξνβιεπηηθά ή σο 

ζπλαηζζεκαηηθέο πξνβιέςεηο γηα έλα κειινληηθφ ζπλαίζζεκα βαζηδφκελν ζε 

θαληαζηηθά θξάηε ηνπ θφζκνπ θαη ηηο πξνζσπηθέο επηπηψζεηο ηνπο π.ρ. αλ θάπνηνο 

θεξδίζεη ην ιαρείν θαη αηζζαλζεί ραξά πνπ ζα έλησζε γηα απηφ αιιά δελ ζα βίσλε 

άιια ζπζηαηηθά ησλ ζπλαηζζεκάησλ φπσο ηνπο θηλεηήξηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ηάζεηο 

ηεο δξάζεο.  

     Σέινο, ην εχξνο ησλ anticipated ζπλαηζζεκάησλ είλαη κεγαιχηεξν φπσο 

πξναλαθέξζεθε απφ απηφ ησλ anticipatory. Οπνηνδήπνηε δηαθξηηφ ζπλαίζζεκα πνπ 

βηψλεηαη, κπνξεί λα πξνβιεθηεί εθ ησλ γεγνλφησλ, βαζηδφκελν ζε κηα ςπρηθή 

πξνζνκνίσζε κειινληηθψλ απνηειεζκάησλ π.ρ. ηθαλνπνίεζε φηαλ ην άηνκν 

θαληάδεηαη έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα, ελνρή ζε κία επηιήςηκε δξάζε, κεηακέιεηα γηα 

κηα απφθαζε πνπ πάξζεθε θαη είρε αξλεηηθφ απνηέιεζκα.  
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     Ο Hans Baumgartner, o Rik Pieters & o Richard P. Bagozzi (2008), βαζηδφκελνη 

ζηηο παξαπάλσ δηαθξίζεηο πξφηεηλαλ φηη ε ειπίδα θαη ν θφβνο είλαη νη πξφηππεο 

θαηεγνξίεο ησλ ζεηηθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ anticipatory ζπλαηζζεκάησλ αληίζηνηρα.  

      Ζ ειπίδα αληηθαηνπηξίδεη ηελ επραξίζηεζε ζηελ πξννπηηθή  ησλ επηζπκεηψλ 

κειινληηθψλ γεγνλφησλ. πγθεθξηκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο είλαη ν anticipatory 

ελζνπζηαζκφο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα αηζηνδνμίαο, απηνπεπνίζεζεο ή ραιάξσζεο. 

Αληίζεηα, ν θφβνο ππνδεηθλχεη ηελ δπζαξέζθεηα ζηελ πξννπηηθή αλεπηζχκεησλ 

κειινληηθψλ γεγνλφησλ. πγθεθξηκέλεο πηπρέο είλαη ε αλεζπρία, ην άγρνο, ε 

λεπξηθφηεηα, ε ππεξέληαζε, ην stress.  

     Όπσο αλαθέξνπλ ζην άξζξν ηνπο Future-oriented emotions : Conceptualization 

and behavioral effects, ζην πνιπζχλζεην κνληέιν πξσηαξρηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

Patrick’ s (1980), ε ειπίδα θαη ν θφβνο είλαη αληίζεηα. Καηαξρήλ, νπνηνδήπνηε 

ζπλαίζζεκα κπνξεί λα πξνβιεθηεί , φκσο θάπνηα ζπλαηζζήκαηα απφ άιια είλαη πην 

πηζαλφ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο anticipated ζπλαηζζήκαηα ζηελ ζηφρν-θαηεπζπλφκελε 

ζπκπεξηθνξά. Κάπνηα ζπλαηζζήκαηα βηψλνληαη φηαλ κηα πξφβιεςε γηα έλα 

επηζπκεηφ ή φρη κειινληηθφ γεγνλφο επηβεβαηψλεηαη ή φρη. Αλ θαη απηά ηα 

ζπλαηζζήκαηα ζπλήζσο εκθαλίδνληαη φηαλ έλα γεγνλφο πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη 

βαζηδφκελα ζε κηα πξν (κε)-πξαγκαηηθή ζθέςε φπσο επηβεβαηψζεηο ή αθπξψζεηο 

κπνξνχλ αθφκε λα πξνβιεθηνχλ. Ζ Anticipated ηθαλνπνίεζε αληηθαηνπηξίδεη 

επηβεβαησκέλεο πξνζδνθίεο γηα έλα επηζπκεηφ κέιινλ. Ζ απνγνήηεπζε 

αληηθαηνπηξίδεη αθπξσκέλεο πξνζδνθίεο γηα έλα επηζπκεηφ κέιινλ. Ο θφβνο 

αληηθαηνπηξίδεη επηβεβαησκέλεο πξνζδνθίεο γηα έλα αλεπηζχκεην κέιινλ. Ζ 

αλαθνχθηζε αληηθαηνπηξίδεη αθπξσκέλεο πξνζδνθίεο γηα έλα αλεπηζχκεην κέιινλ.  

     Τπάξρνπλ γεγνλφηα βαζηζκέλα ζε ζπλαηζζήκαηα φπσο ε ραξά θαη ε ζιίςε, γηα ηα 

νπνία νη πξννπηηθέο δελ είλαη ζπλπθαζκέλεο αιιά ηα απνηειέζκαηα είλαη ζεκαληηθά. 

Απηέο νη ζπλαηζζεκαηηθέο  επηδξάζεηο κπνξνχλ λα πξνβιεθηνχλ.  

     Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο αθνξά ζπκπεξηθνξηθέο επηδξάζεηο 

ησλ κειινληηθψλ–θαηεπζπληήξησλ  ζπλαηζζεκάησλ θαη επεηδή νη πξνζνκνηψζεηο 

κειινληηθψλ γεγνλφησλ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ απεηθνλίζεηο γηα ην ηη έρεη θάλεη ή 

δελ έρεη θάλεη θάπνηνο γηα λα επηθέξεη ή λα απνηξέςεη ζπγθεθξηκέλεο ζπλέπεηεο, νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο ππνδεηθλχνπλ ηελ επηδνθηκαζία ή απνδνθηκαζία γηα ηελ 

δξάζε θάπνηνπ φπσο ε ππεξεθάλεηα ή ε ελνρή, ηηο νπνίεο κπνξνχλ είηε λα ηηο 

βηψζνπλ είηε λα ηηο θαληαζηνχλ.  

     πλνςίδνληαο, φζνλ αλαθνξά ηα anticipatory ζπλαηζζήκαηα, νη άλζξσπνη βηψλνπλ 

ζην παξφλ ζπλαηζζήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ πηζαλφηεηα λα πξνθχςεη έλα 

επηζπκεηφ ή αλεπηζχκεην γεγνλφο ζην κέιινλ. Όζνλ αλαθνξά ηα anticipated 

ζπλαηζζήκαηα νη άλζξσπνη θαληάδνληαη ζην παξφλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα βηψζνπλ 

ζην κέιινλ κε ηελ παξαδνρή φηη έλα επηζπκεηφ ή αλεπηζχκεην γεγνλφο έρεη ζπκβεί.  

     Οη πξνβιεπφκελεο επηπηψζεηο ησλ anticipated ζπλαηζζεκάησλ ζηελ ζπκπεξηθνξά 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ηάζεηο ησλ θηλήηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θφβν θαη ηελ 
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ειπίδα. Αλαθνξηθά κε ηελ ειπίδα ν Lazarus(1911)  φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 

Future – oriented emotions: Conceptualization and behavioral effects, ππνζηεξίδεη 

πσο αλ θαη κηα ηάζε γηα δξάζε δελ είλαη εχθνιν λα θαζνξηζηεί γηα ηελ ειπίδα, 

σζηφζν  ε επηκνλή θαη ππνκνλή ζηελ επηζπκία ίζσο πεγάδεη απφ ηελ ίδηα ηελ ειπίδα. 

Απφ έξεπλα ηνπ Averill & άιισλ ζπλαδέιθσλ ηνπ (1990) απνδείρζεθε φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ έιαβαλ δξάζε σο απνηέιεζκα ηεο ειπίδαο πξνζπαζνχζαλ 

πεξηζζφηεξν, ηδηαίηεξα φηαλ έιεγραλ νη ίδηνη ηελ θαηάζηαζή.  

     Βαζηδφκελνη ζ απηά ηα απνηειέζκαηα πξνηείλνπλ φηη ηα ζεηηθά anticipatory 

ζπλαηζζήκαηα ελζαξξχλνπλ ηελ δηακφξθσζε ζπκπεξηθνξηζηηθψλ πξνζέζεσλ κε 

ζηφρν ηελ επίηεπμε κηαο επηζπκεηήο θαηάζηαζεο ζην κέιινλ. Αληίζεηα, ν θφβνο 

γελλά ηελ επηζπκία λα απνδξάζεηο ή λα απνθχγεηο  κηα απερζή θαηάζηαζε. 

Τπνζέηνπλ, ινηπφλ, πσο ηα αξλεηηθά anticipatory ζπλαηζζήκαηα νδεγνχλ ζηελ 

δηακφξθσζε ζπκπεξηθνξηζηηθψλ πξνζέζεσλ κε ζηφρν ηελ απνθπγή αλεπηζχκεησλ 

κειινληηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

     Ο Fishbein & o Ajzens (1975) κε ηελ ζεσξία ηνπο πεξη  αηηηνινγεκέλεο δξάζεο 

θαη ηηο παξαιιαγέο ησλ Parker, Manstead, Stradling(1995), Perugini θαη Bagozzi 

(2001) & Richard et al (1995, 1996) έδεημαλ φηη ηα anticipated(αλακελφκελα) 

ζπλαηζζήκαηα απμάλνπλ ηηο πξνζέζεηο, ηηο ζπκπεξηθνξηζηηθέο πξνζδνθίεο ή 

επηζπκίεο γηα δξάζε αθφκε θη φηαλ ειέγρνπλ άιινπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο φπσο ζηάζεηο, ππνθεηκεληθέο λφξκεο, αληηιεπηέο ζπκπεξηθνξέο 

ειέγρνπ ή ζπκπεξηθνξέο ηνπ παξειζφληνο. Χο παξάδεηγκα αλαθέξεηαη κηα κειέηε 

ηνπ Richard et al (1995) φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη αλάκελαλ αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζηελ πξννπηηθή λα εξσηνηξνπήζνπλ ρσξίο πξνθπιάμεηο έδεημαλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξεο πξνζδνθίεο ζην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνθπιάμεηο απφ απηνχο 

πνπ αλάκελαλ ιηγφηεξν αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηελ πξννπηηθή ηεο ίδηαο 

πεξίπησζεο.  

     Αληίζηνηρα, ρξεζηκνπνηψληαο γλσζηηθέο ζεσξίεο γηα ζπλαηζζεκαηηθή αμηνιφγεζε 

σο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ν Bagozzi et al (1998) παξνπζίαζαλ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν 

ηνπ βάξνπο απνδείμεηο φπνπ ζεηηθά θαη αξλεηηθά αλακελφκελα ζπλαηζζήκαηα 

πξνθαινχληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο επεηδή θαληάδνληαλ επηηπρεκέλεο ή 

απνηπρεκέλεο εκπεηξίεο κε ζηφρν ηελ επηδίσμε απμεκέλεο ζέιεζεο. 

     Κηλεηήξηα απνηειέζκαηα ζπγθεθξηκέλσλ, δηαθξηηψλ αλακελφκελσλ 

ζπλαηζζεκάησλ έρνπλ ηεθκεξησζεί γηα αλακελφκελε κεηακέιεηα/ιχπε. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ νη Abraham & Sheeran (2004) έδεημαλ φηη ε  αλακελφκελε ιχπε 

πξνέβιεςε πξνζδνθίεο λα  ζπκκεηάζρνπλ ηα άηνκα ζηελ βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπο 

αθφκε θαη κεηά ηνλ έιεγρν θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ.  

     Ζ βηβιηνγξαθία γηα ηελ ςπρηθή πξνζνκνίσζε, πξνηείλεη φηη θαληαζηηθά γεγνλφηα 

ζπρλά πξνθαινχλ δπλαηά ζπλαηζζήκαηα θαη πσο νη ηάζεηο δξάζεο πνπ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κε απηά ηα ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα είλαη ππεχζπλεο γηα επεξγεηηθέο 

επηδξάζεηο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηεο νπηηθνπνίεζεο  ηνπ κέιινληνο. Οη Taylor & Plam 
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ην έζεζαλ σο εμήο: ηα ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα παξέρνπλ ηελ ελέξγεηα(ην θαχζηκν) 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δξάζεο . Έλαο ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο  πνπ 

βαζίδεηαη ζ απηφ πνπ ν Gleicher et al (1995) είλαη ηα prefectuals, ηα νπνία 

αλαθέξνληαη σο αληηπαξαδείγκαηα πνπ αθνξνχλ θαληαζηηθά κειινληηθά γεγνλφηα. 

ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ γεληθά, σο ζπλέπεηα ελφο  pre-

factual πνπ αλαθέξεηαη ζ έλα επηζπκεηφ ή φρη απνηέιεζκα, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επηξξνή αιιά θαη κε ηα πξνγελέζηεξα (κ απηά πνπ έρνπλ ζπκβεί) θαη ηα νπνία 

θαζνξίδνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ην 

απνηέιεζκα (π.ρ. αλ είρα θάλεη ην ρ ηφηε ην ς δελ ζα είρε ζπκβεί ). Με βάζε απηφ, ηα 

prefactuals ζπλδπάδνπλ έλα θηλεηήξην απνηέιεζκα κε κηα ζπγθεθξηκέλε πεγή δξάζεο 

πνπ ππφζρεηαη λα νδεγήζεη ζ απηφ ην απνηέιεζκα. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηα 

anticipated(αλακελφκελα) ζπλαηζζήκαηα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο γηα λα παξαρζνχλ, κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπο 

(πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο ). 

     πκπεξαζκαηηθά, νη Hans Baumgartner, o Rik Pieters & o Richard P. Bagozzi 

(2008) ππνζηεξίδνπλ κηα ελλνηνινγηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ ησλ 

πξνθαινχκελσλ κειινληηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, δειαδή ησλ anticipatory & 

anticipated. Σα πξσηφηππα anticipatory ζπλαηζζήκαηα είλαη ε ειπίδα θαη ν θφβνο ηα 

νπνία είλαη ‘’ πξαγκαηηθά ‘’ ζπλαηζζήκαηα πνπ θαηλνκεληθά βηψλνληαη ζην παξφλ 

ιφγσ ηεο πξννπηηθήο ελφο επηζπκεηνχ ή φρη κειινληηθνχ γεγνλφηνο θαη απνηεινχλ 

αβέβαηα ην ζπζηαηηθφ –θιεηδί ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Αληίζεηα ηα 

anticipated ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ νπνηνδήπνηε δηαθξηηφ 

ζπλαίζζεκα πνπ κπνξεί λα βησζεί σο απφθξηζε ζηελ ππνηηζέκελε εκθάληζε ελφο 

επηζπκεηνχ ή αλεπηζχκεηνπ κειινληηθνχ γεγνλφηνο. Γελ είλαη κέξνο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο θαη ζπρλά ην ζπλαίζζεκα είλαη ‘’εηθνληθφ ‘’ ππφ ηελ 

έλλνηα φηη πεξηέρεη ηελ πξφγλσζε θάπνηνπ γηα ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζ έλα 

κειινληηθφ ζελάξην κφλν, ρσξίο ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηνπο θηλεηήξηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο ηάζεηο – δξάζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα πξαγκαηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

Σέινο θαη νη δπν ηχπνη ζπλαηζζεκάησλ κπνξνχλ λα παξαθηλήζνπλ κηα κειινληηθή 

ζπκπεξηθνξά κέζσ ηεο επηξξνήο ηνπο ζηηο ζπκπεξηθνξηζηηθέο πξνζέζεηο.  

     Δλ θαηαθιείδη, ε κειέηε ηνπο ζρεδηάζηεθε γηα λα εγθαζηδξχζεη ηηο δηαθξηηέο 

εκπεηξίεο–θαηαζηάζεηο ησλ anticipatory θαη anticipated ζπλαηζζεκάησλ θαη λα 

ηεζηάξνπλ ηηο ρσξηζηέο επηδξάζεηο ηνπο ζηελ ζπκπεξηθνξά. Αλαθνξηθά κε ηα 

anticipated (αλακελφκελα) ζπλαηζζήκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ δηθή καο έξεπλα θαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε φια φζα αλαθέξζεθαλ γη’ απηά παξαπάλσ, πξνζδηνξίδνπλ ηα 

anticipated ζπλαηζζήκαηα σο νπνηαδήπνηε ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε ζηελ ςπρηθή 

πξνζνκνίσζε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Δλζαξξχλνπλ ηνλ 

ζρεκαηηζκφ πξνζέζεσλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα ζπκπεξηθνξά κε ζθνπφ λα 

επηθέξεη ή λα απνηξέςεη  κειινληηθά γεγνλφηα ζηα νπνία ηέηνηα ζπλαηζζήκαηα είλαη 

δηαθξηηά. Σα απνηειέζκαηα απηά ζηεξίδνπλ ην πιαίζην ησλ κειινληηθψλ 

πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ. Οη αλαιχζεηο ππνδεηθλχνπλ φηη ηα θηλεηήξηα 

απνηειέζκαηα ησλ anticipated ζπλαηζζεκάησλ είλαη πην δπλαηά απφ απηά ησλ 
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anticipatory ζπλαηζζεκάησλ θαη πσο ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ πην 

δπλαηνχο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ πξνζέζεσλ απ φηη ηα 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα.  

 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ    

 

      ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Δίδνο ηεο κεζνδνινγίαο 

 

     Σα δχν βαζηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο καο είλαη λα εληνπίζνπκε πνηα 

ζπλαηζζήκαηα αλακέλνπλ φηη ζα ληψζνπλ νη θνηηεηέο κε κεγαιχηεξε έληαζε φηαλ 

μεθηλνχλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε θαη αλ απηή ε έληαζε ησλ αλακελφκελσλ 

ζπλαηζζεκάησλ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην ρξνληθφ νξίδνληα πνπ ν θνηηεηήο έρεη 

σο ζηφρν λα μεθηλήζεη ηε δηθή ηνπ επηρείξεζε, δειαδή, ην θνληηλφ ή ην καθξηλφ 

κέιινλ.  

     ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε φπσο είλαη θπζηθφ, γηα ηα επξήκαηα καο ζηα 

ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα, αθνινπζήζακε ηνλ πνζνηηθφ ηξφπν κεζνδνινγίαο κε ηελ 

δεκηνπξγία ελφο θαηάιιεια ςπρνκεηξηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηελ ζπιινγή 

δεδνκέλσλ κέζσ απηνχ. Τπάξρνπλ ηξείο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

ε κία αθνξά ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη νη άιιεο δχν, ε Long Term θαη ε Short Term ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα.  

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο  

 

     Σν δείγκα ηεο έξεπλαο αθνξνχζε θνηηεηέο είηε πξνπηπρηαθνχο είηε 

κεηαπηπρηαθνχο, γπλαίθεο ή άλδξεο, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, γηα ηελ θάζε νκάδα 

(ειέγρνπ- πεηξακαηηθή) θαη γηα θάζε κία απφ ηηο ηξεηο εθδνρέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Ο πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο ήηαλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ (between groups), δειαδή 

δηαθνξεηηθά άηνκα γηα θάζε νκάδα (θαη θάζε εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ).   

     Σν ζπλνιηθφ δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη 188 ζπκκεηέρνληεο. Απφ απηνχο ηελ πξψηε 

εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο ηνπ καθξηλνχ ε 
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θνληηλνχ κέιινληνο απάληεζαλ πελήληα-επηά άηνκα πνπ απνηέιεζαλ ηελ νκάδα 

ειέγρνπ ηνπ πεηξάκαηνο. Ζ δεχηεξε εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνχζε ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα, ζπκπεξηειάκβαλε ηηο ελέξγεηεο ζην κέιινλ είηε καθξηλφ (ζε δέθα 

ρξφληα απφ ηελ δεδνκέλε ζηηγκή, Long Term), απαληήζεθε απφ εμήληα-ελλέα είηε γηα 

ην θνληηλφ κέιινλ (ζε επηά εκέξεο, Short Term) πνπ απαληήζεθε απφ εμήληα-δχν.  

 

Σξόπνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο  

 

     Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη ην ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

έξεπλα. H ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο θνηηεηέο έγηλε κέζσ ηνπ  

δηαδηθηχνπ.  

     Πην ζπγθεθξηκέλα, ππήξραλ ηξία δηαθνξεηηθά link αλαξηεκέλα ζηα Google DOCS 

πνπ είλαη έλα δσξεάλ δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ πνπ παξέρεη ε Google θαη ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθά θχιια εξγαζίαο, παξνπζηάζεηο, 

θφξκεο θαη ζρέδηα. Έηζη, επηηξέπεη ζηνλ θαζέλα λα δεκηνπξγήζεη θαη λα εξγαζηεί 

πάλσ ζ απηά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν καδί κε άιινπο αλζξψπνπο, θαζψο θαη λα 

απνζεθεπηεί ην νπνηνδήπνηε έγγξαθν θαη αξρείν. Δπηπιένλ ηα αξρεία, κπνξνχλ λα 

κεηακνξθσζνχλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ δηαδηθηπαθά, δέρεηαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ηχπνπο αξρείσλ (ODT,PDF,HTML,RTF θείκελν.word) θαη κπνξνχλ αθφκε λα 

δεκνζηεπηνχλ σο ηζηνζειίδεο. Δίλαη δηαζέζηκε ζε ηξηάληα-ηέζζεξηο γιψζζεο, 

αλάκεζά ηνπο θπζηθά θαη ηα ειιεληθά. Οη εθαξκνγέο Google DOCS είλαη ειεχζεξεο 

θαη επεηδή ιεηηνπξγνχλ δηαδηθηπαθά δελ ρξεηάδνληαη εγθαηάζηαζε ή αλαβάζκηζε, 

απαηηείηαη κφλν εγγξαθή γηα ηελ απφθηεζε ινγαξηαζκνχ Google, ε νπνία είλαη 

δσξεάλ (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. , 2012). 

     Σα link απηά, ηα νπνία αληηζηνηρνχζαλ ζηηο ηξεηο πξναλαθεξζείζεο εθδνρέο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ζηάιζεθαλ κέζσ e-mail ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο 

αιιά θαη κέζσ ηνπ Facebook φπνπ επίζεο ζηάιζεθαλ απζηεξψο κφλν ζε θνηηεηέο θαη 

έηζη θαηαθέξακε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα καο θνηηεηέο δηαθφξσλ ειηθηψλ, 

ηκεκάησλ θαη πεξηνρψλ ζηελ Διιάδα. 

         

Πεηξακαηηθόο ρεδηαζκόο – ρεδηαζκόο Δξσηεκαηνινγίνπ  

  

      Όπσο πξναλαθέξζεθε γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζακε 

εξσηεκαηνιφγηα, ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ. Ζ πξψηε εθδνρή αθνξνχζε ηελ 

νκάδα ειέγρνπ ελψ ε δεχηεξε θαη ε ηξίηε ηελ πεηξακαηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

εθδνρέο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζπκπεξηειάκβαλαλ ελέξγεηεο πνπ αθνξνχζαλ ην 
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κέιινλ. Ζ πξψηε ην έκκεζν(Long Term) θαη ε δεχηεξε ην άκεζν κέιινλ(Short 

Term).   

     Σν θάζε εξσηεκαηνιφγην απαξηίδεηαη απφ ελλέα ηκήκαηα (Α,Β,Γ,Γ,Δ,Ε,Ζ,Θ,Η) κε 

ηελ δηαθνξά φηη νη δχν εθδνρέο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δφζεθαλ ζηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα δηαθέξνπλ σο πξνο ην έβδνκν ηκήκα φπνπ ζηελ κία αθνξνχζε 

ελέξγεηεο ηνπ καθξηλνχ κέιινληνο(Long Term) ελψ ζηελ άιιε αθνξνχζε ελέξγεηεο 

ηνπ θνληηλνχ κέιινληνο(Short Term). ηελ εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δφζεθε 

ζηελ νκάδα ειέγρνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ηα ηκήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ελέξγεηεο 

ηνπ κέιινληνο (ηκήκα έβδνκν θαη φγδνν). 

     Αλαιπηηθφηεξα, ην πξψην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ίδην γηα φιεο ηηο 

εθδνρέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη αθνξά ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

φπσο ειηθία, θχιν, ηκήκα ζπνπδψλ  αιιά θαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ζρέζε ηνπ 

αηφκνπ κε ηηο επηρεηξήζεηο κέζα απφ ηελ δσή ηνπ. 

     Έλα ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ καο απαζρφιεζε ηδηαίηεξα , είλαη ην έβδνκν. 

Σν έβδνκν ηκήκα, ινηπφλ, είλαη απηφ πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη καδί κε ην φγδνν ζηελ 

εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξά ηελ νκάδα ειέγρνπ. Όζνλ αλαθνξά ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα ζην έβδνκν ηκήκα ν ζπκκεηέρσλ θαιείηαη λα θαηαγξάςεη επηά 

ελέξγεηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζην κέιινλ, φπνπ  ζηελ κηα εθδνρή αθνξνχλ ην 

καθξηλφ κέιινλ(Long Term), δειαδή ζε δέθα ρξφληα ελψ ζηελ άιιε εθδνρή αθνξνχλ 

ην θνληηλφ κέιινλ(Short Term), δειαδή ζε κία εβδνκάδα. Καη ζην φγδνν ηκήκα, ην 

νπνίν είλαη ίδην θαη γηα ηηο δχν εθδνρέο πνπ δφζεθαλ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ν 

ζπκκεηέρσλ θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ζε δηάθνξα επίπεδα ηηο ελέξγεηεο πνπ 

θαηέγξαςε ζην πξνεγνχκελν ηκήκα.   

ΣΥΝΟΛΙΚΑ, οι ενέργειεσ που κατέγραψα προηγουμένωσ είναι: 

 

 1  2  3 4 5 6 7  

1 Πολφ ςημαντικέσ        Καιόλου ςημαντικέσ 

2 Υψηλθσ προτεραιότητασ         Χαμηλθσ Προτεραιότητασ 

3 Βαςικθσ ςημαςίασ ςτη ζωθ         Δευτερεφουςασ ςημαςίασ ςτη ζωθ 

4 Μακροπρόιεςμοσ ςτόχοσ        Βραχυπρόιεςμοσ ςτόχοσ 

 

      Αζξνίδνπκε ηηο πξνηάζεηο απηέο θαη ιακβάλνπκε ην κέζν φξν. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

είκαζηε ζε ζέζε λα  ειέγμνπκε αλ φλησο νη ελέξγεηεο πνπ θαηέγξαςαλ νη θνηηεηέο 

αλαθνξηθά κε ην κέιινλ επεξεάδνπλ ηελ έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Δλ νιίγνηο, 

κπνξνχκε λα ειέγμνπκε αλ ν δηαθνξεηηθφο ρξνληθφο νξίδνληαο επεξεάδεη ηελ έληαζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 
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      Σν ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ [ην έλαην ηκήκα(Η) γηα ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα θαη ην έβδνκν ηκήκα(Η) γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ],  είλαη ίδην θαη 

ζηηο ηξείο εθδνρέο θαη θαιεί ηνλ ζπκκεηέρσλ λα ζθεθηεί πσο έρεη μεθηλήζεη ηε 

δηαδηθαζία λα ιεηηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ επηρείξεζε ρσξίο φκσο λα έρεη ρξεκαηηθέο 

απνιαβέο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Μεηέπεηηα πξέπεη λα επηιέμεη δχν ζπλαηζζήκαηα, 

έλα κε ηελ κεγαιχηεξε έληαζε θη έλα κε ηελ κηθξφηεξε ζε δεθανθηψ δηαθνξεηηθνχο 

ζπλδπαζκνχο πνπ ν θάζε έλαο πεξηιακβάλεη πέληε δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Σα 

ζπλαηζζήκαηα απηά είλαη δεθανθηψ ζπλνιηθά θαη είλαη ηα εμήο : ελδηαθέξνλ, ειπίδα, 

ππεξεθάλεηα, θφβν, επηπρία, έθπιεμε, ιχπε, ζπκφ, ληξνπή, πεξηθξφλεζε, ελνρή, 

αεδία, πξφθιεζε, βαξεκάξα, απνγνήηεπζε, δήιεηα, αλαθνχθηζε, ηθαλνπνίεζε. Σν 

θάζε έλα απφ  ηα παξαπάλσ ζπλαηζζήκαηα εκθαλίδεηαη ζηνπο δεθανθηψ 

ζπλδπαζκνχο απφ πέληε θνξέο. Απηφ ην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο επηηξέπεη 

λα θάλνπκε ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ παξαπάλσ ζπλαηζζεκάησλ. 

      Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηκήκαηνο Η πνπ πεξηειακβάλεη ηα 

δεθανθηψ ζπλαηζζήκαηα, ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ζηαηηζηηθή ηερληθή Maximum 

Difference scaling (Max-Diff).  

     Ζ Max-Diff, απνηειεί έλα κνληέιν δηαθνξνπνηεκέλσλ επηινγψλ, πνπ πεξηγξάθεθε 

πξψηε θνξά απφ ηνλ Jordan Louviere ην 1987 φπσο αλαθέξεηαη ζην site, Wikipedia, 

ζην παλεπηζηήκην ηεο Αικπέξηα. Σα πξψηα ζρεηηθά έγξαθα θαη δεκνζηεχζεηο 

γλσζηνπνηήζεθαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990.  

     Με ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, παξνπζηάδνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κηα ζεηξά 

απφ πηζαλά ζηνηρεία θαη θαινχληαη λα επηιέμνπλ ηα θαιχηεξα/ρεηξφηεξα ζηνηρεία ή 

ηα πεξηζζφηεξν/ιηγφηεξν ζεκαληηθά, ειθπζηηθά θ.η.ι. χκθσλα κε ηνλ Louviere ε 

Max-Diff, ππνζέηεη φηη νη εξσηεζέληεο αμηνινγνχλ φια ηα πηζαλά δεχγε ζηνηρείσλ 

πνπ ηνπο εκθαλίδνληαη θαη επηιέγνπλ εθείλα ηα δεχγε πνπ αληαλαθινχλ ηελ κέγηζηε 

δηαθνξά σο πξνο ηελ ζεκαζία ή ηελ πξνηίκεζε.  

      Έηζη , ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε Max-Diff καο βνεζάεη λα έρνπκε κηα εηθφλα 

γηα ηε ζέζε ηνπ θάζε ελφο απφ ηα δεθανθηψ ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ζε κία θνηλή θιίκαθα, ψζηε λα κπνξνχκε λα θάλνπκε ζπγθξίζεηο σο 

πξνο ηελ έληαζή ηνπο (κέγηζηε, ειάρηζηε). Ζ Μax-Diff πξνζθέξεη αλψηεξα θαη πην 

πςειά δηαθνξνπνηεκέλα ζθνξ πξνηηκήζεσλ γηα επηινγέο ή γηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο δνθηκαζίεο επηηξέπνληαο έηζη κηα πην νξηζηηθνπνηεκέλε 

θαηεχζπλζε θαη ιήςε απνθάζεσλ (Cohen & Steven, 2003). 

     Έλα απφ ηα πξσηαξρηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζηαηηζηηθήο ηερληθήο είλαη πσο επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζχγθξηζε θαη 

ζπλδηαιιαγή κεηαμχ πάξα πνιιψλ ζηνηρείσλ, πξνιακβάλνληαο ζπγθεθξηκέλεο εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηάζεηο ζε θιίκαθεο αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ , έρεη επξχ θάζκα εθαξκνγψλ 

θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή σο ηξφπνο θαηάηαμεο, 

αμηνιφγεζεο ή θαη ζηαζεξφ πνζφ θιίκαθαο (Cohen & Steven, 2003) . 
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     Ζ κέζνδνο αλαπηχρζεθε γηα λα κεηξηάζεη ηελ εμάληιεζε ησλ εξσηεζέλησλ 

κεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ επηινγψλ πνπ ζπλήζσο παξνπζηάδνληαη ζε παξαδνζηαθή 

άζθεζε ζχγθξηζεο. Ζ Max-Diff ρξεζηκνπνηεί εμαηξεηηθά δηαθνξνπνηεκέλα 

απνηειέζκαηα ζ φια ηα ζηνηρεία πνπ εμεηάδνληαη θαζψο ρξεζηκνπνηεί trades off , 

δειαδή , ζρέζεηο ζπλδηαιιαγήο θη φρη θιίκαθεο αμηνιφγεζεο. Αλ θαη δελ απνηειεί 

αληηθαηαζηάηε ηεο ζπλδπαζκέλεο αλάιπζεο, είλαη σζηφζν, επθνιφηεξε ηερληθή σο 

πξνο ηελ ρξήζε (Cohen & Steven, 2003). 

    Ζ Maximum Difference Scaling, επηηξέπεη ηελ πνιπεπίπεδε ζχγθξηζε ησλ 

ζηνηρείσλ, δειαδή, ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη (ελδν-)αηνκηθά, κεηξψληαο ην 

ραξαθηεξηζηηθφ επίπεδν θνηλήο σθειηκφηεηαο ζε κηα θιίκαθα ίζσλ δηαζηεκάησλ. Γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο Max-diff ζ έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ απαηηνχληαη ηα παξαθάησ 

βήκαηα : 

 Δπηιέγνπκε έλα ζχλνιν απφ ζηνηρεία γηα λα δηεξεπλεζνχλ.  

 Σνπνζεηνχκε ηα ζηνηρεία ζηνλ ζε δηάθνξα ππνζχλνια θαηά ηνλ πεηξακαηηθφ 

ζρεδηαζκφ(2k , BIB,PBIB είλαη ηα πην θνηλά).ζπλήζσο ρξεηάδνληαη πάλσ απφ 

κηα ληνπδίλα ηέηνησλ ζπλφισλ, απφ ηξία εσο έμη ην θάζε έλα αιιά 

δηαθνξεηηθά. 

 Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδνπκε ηα ζχλνια ζηνλ ζπκκεηέρσλ, έλα ηελ θάζε θνξά. 

ην θάζε ζεη ζηνηρείσλ ν ζπκκεηέρσλ επηιέγεη ην πην ζεκαληηθφ θαη ην 

ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ζηνηρείν. Σν δεπγάξη πνπ ζα επηιερζεί ζε θάζε ζχλνιν 

πεξηέρεη ηελ κέγηζηε δηαθνξά (Μax-diff). 

 Αλ γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηνχκε ηέζζεξα ζηνηρεία (Α,Β,Γ,Γ) ζην θάζε 

ζχλνιν θαη ζπγθεληξψλνπκε ην ιηγφηεξν θαη ην πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν γηα ην θάζε έλα θαηαιήγνπκε κε πέληε απφ έμη δεχγε ζπγθξίζεσλ. 

Γηα ηα ζηνηρεία Α,Β,Γ θαη Γ ζε κία ηεηξάδα ηζρχεη φηη 4*3/2=6 δεχγε. Αλ 

ππνζέζνπκε φηη ην Α επηιέρεθε σο ην πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ θαη ην Γ σο ην 

ιηγφηεξν ζεκαληηθφ γηα ην κφλν δεπγάξη πνπ δελ επηηπγράλεηαη ε ζχγθξηζε 

είλαη ην Β-Γ. 

 Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηα δεδνκέλα είλαη απιέο επηινγέο ηα αλαιχνπκε κε 

Multimonial – Logit (MNL) πξφηππν ή κνληέιν πηζαλνηήησλ. Έλα 

ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν ζα απνδψζεη έλα ζπλνιηθφ δείγκα σθειηκφηεηαο ησλ 

ζηνηρείσλ. Αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ HB κέζνδν αλάιπζεο ζα έρνπκε 

παξφκνηα απνηειέζκαηα κε απηά ηνπ MNL κνληέινπ.  

 Αλαιχνπκε ηηο πξνυπάξρνπζεο ππννκάδεο κε ηελ ίδηα ζηαηηζηηθή ηερληθή. 

 Σέινο, γηα λα  βξνχκε ηα ζχλνια ησλ σθέιηκσλ ζηνηρείσλ, ρξεζηκνπνηνχκαη 

έλα κνληέιν Latent Class, multimonial logit (Cohen & Steven, 2003). 

      Ζ Max-diff ππνζέηεη πσο νη εξσηεζέληεο ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα έρνπλ εμεηάζεη 

θάζε πηζαλφ δεπγάξη θάζε ελφο ππνζπλφινπ θαη επηιέγνπλ ην πην επθξηλή γηα 

εθείλνπο δεπγάξη σο ην θαιχηεξν-ρεηξφηεξν, πεξηζζφηεξν-ιηγφηεξν κε ηελ κέγηζηε 

δηαθνξά. Έηζη, ε Max-diffζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε πην απνηειεζκαηηθή ηερληθή 

γηα ηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ απφ ζπγθξίζηκα δεχγε.  
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      Ζ ηερληθή απηή απαηηεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δηαιέμνπλ αλαγθαζηηθά 

αλάκεζα απφ ηα ζηνηρεία, θαηά θάπνην ηξφπν πξέπεη λα ζπκβηβαζηνχλ δηαιέγνληαο 

κφλν έλα ζηνηρείν απφ θάζε ζχλνιν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δελ επηηξέπνπκε ζην 

ζπκκεηέρσλ λα ζρεκαηίζεη άπνςε γηα ην αλ ηνπ αξέζνπλ ή δελ ηνπ αξέζνπλ ηα 

ζηνηρεία. Έηζη , εμαλαγθάδνπκε ηνλ εξσηεζέληα λα εμάγεη ηηο ζρεηηθέο ζεκαζίεο ησλ 

ζηνηρείσλ γη απηφλ κφλν απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ.  

     Ο Cohen, Seven H. ππνζηεξίδεη πσο έλα θαιά ζρεδηαζκέλν εξγαιείν κπνξεί λα 

ειέγμεη δηάθνξεο ζπλζήθεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο (εμάζθεζε, θφπσζε, 

βαξεκάξα) πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηψκελνπ, γη απηφ θαη 

θάζε ζηνηρείν ζα ηνπ παξνπζηαζηνχλ ζηελ πξψηε, δεχηεξε, ηξίηε ζέζε κεηαμχ ησλ 

ππνζπλφισλ. 

Έιεγρνο κπνξεί αθφκε, λα ππάξμεη θαη ζε άιινπ είδνπο επηξξνέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αληίιεςε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπκκεηέρσλ (κλήκε, καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο, αλαγλψξηζε 

ιέμεσλ θαη αληηθεηκέλσλ θ.α.) θαη γη απηφ ην ιφγν θάζε ζηνηρείν ζα παξνπζηαζηεί ζε 

ζρέζε κε θάζε άιιν ίζεο θνξέο.   

    Ζ Maximum Difference Scaling ζα παξάγεη κηα κνλνδηάζηαηε θιίκαθα 

δηαζηεκάησλ, βαζηζκέλε ζε δεδνκέλα νλνκαζηηθήο θαηεγνξίαο. Δπεηδή ππάξρεη κφλν 

έλαο ηξφπνο λα δηαιέμεη θάπνην ζηνηρείν σο ην ‘’πην ζεκαληηθφ ‘’ δελ ππάξρεη θακία 

πηζαλφηεηα λα εκθαληζηεί νπνηαδήπνηε πξνθαηάιεςε ζηελ θιίκαθα αμηνιφγεζεο. Χο 

εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα ππάξμεη έλαο ζηαζεξφο είηε ρακειφο είηε πςειφο, κεζαίνο 

εθηηκεηήο. Ζ κέζνδνο αλαγθάδεη ηνπο εξσηεζέληεο λα θάλνπλ κηα δηαθξηηηθή επηινγή 

κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ. Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη ζε δηαθξαηηθέο ζπγθξίζεηο 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη νθείινληαη ζε δηαθνξέο ζηε ρξήζε ησλ θιηκάθσλ αμηνιφγεζεο   

ζ φιεο ηηο ρψξεο, ε Max-diff ηερληθή ηα ππεξληθά ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, θαζψο είλαη 

εχθνιε σο πξνο ηελ δηαδηθαζία (νη ζπκκεηέρνληεο πξαγκαηνπνηνχλ δχν επηινγέο γηα 

θάζε ζχλνιν ζηνηρείσλ, έλα κε ηελ κηθξφηεξε θη έλα κε ηελ κεγαιχηεξε έληαζε) θη 

επηπιένλ, κπνξεί λα ειέγμεη πηζαλέο πξνθαηαιήςεηο πνπ νθείινληαη ζηηο 

πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο θαη ε βαζκνινγία ηεο δελ ζηεξίδεηαη ζε θάπνηα θιίκαθα 

(Cohen & Steven, 2003). 

     Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηηο ζπγθξίζεηο 

κεηαμχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο Η ρξεζηκνπνηήζακε ηελ Maximum 

Difference Scaling, παξνπζηάδνληαο ζηνλ εξσηψκελν δεθανθηψ ζπλνιηθά πίλαθεο, 

φπνπ ν θάζε έλαο πεξηιακβάλεη πέληε ζπλαηζζήκαηα (δεθανθηψ δηαθνξεηηθά κεηαμχ 

ηνπο ζπλαηζζήκαηα) ηα νπνία αμηνινγεί σο πξνο ηελ κέγηζηε θαη ειάρηζηε 

αλακελφκελε έληαζε. Σν θάζε ζπλαίζζεκα εκθαλίδεηαη ζηνπο ζπλνιηθά πέληε θνξέο. 

     Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηερληθήο Max-diff φπσο αλαθέξζεθε ιίγν 

παξαπάλσ είλαη πσο κεηξηάδεη ηελ εμάληιεζε ηνπ εξσηψκελνπ απφ ην θφξην ησλ 

ζπγθξίζεσλ, φπνπ ζηελ δηθή καο πεξίπησζε είλαη 2^18 = 262144 ζπγθξίζεηο. ηελ 

ζπλέρεηα εθαξκφδνπκε ηνλ πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ  βαζίδεηαη ζε Balanced 

Incomplete Block Design (BIBD) ν νπνίνο, απνηειεί επί ηεο νπζίαο έλα ππνζχλνιν 



41 
 

                                                            
                                                            
 

απφ ην ζχλνιν ησλ ζπγθξίζεσλ πνπ θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν εξσηψκελνο. Με 

ηνλ θαηάιιειν αιγφξηζκν πξνθχπηνπλ απηά ηα ππνζχλνια ησλ ζπγθξίζεσλ.  

Πίλαθαο 3.1 παξνπζηάδεη : ρεδηαζκφο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηε ζχγθξηζε ηεο 

αλακελνκέλεο έληαζεο ζπλαηζζεκάησλ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία .
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        Θέση στον Πίνακα 

     υναίσθημα 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 1 2 3 4 5 

1 Interest Ενδιαφζρον 1 Υπερηφάνεια Φόβο Ελπίδα Λφπθ Ικανοποίθςθ 

2 Hope Ελπίδα 2 Πρόκλθςθ Αθδία Ευτυχία Βαρεμάρα Φόβο 

3 Pride Υπερθφάνεια 3 Βαρεμάρα Ζιλεια Απογοιτευςθ Υπερηφάνεια Ενοχι 

4 Fear Φόβο 4 Θυμό Περιφρόνθςθ Φόβο Ενοχι Ενδιαφζρον 

5 Happiness Ευτυχία 5 Ενοχι Ικανοποίθςθ Λφπθ Ευτυχία Ανακοφφιςθ 

6 Surprise Έκπλθξθ 6 Ευτυχία Υπερηφάνεια Ντροπι Θυμό Απογοιτευςθ 

7 Sadness Λφπθ 7 Αθδία Έκπλθξθ Ενοχι Πρόκλθςθ Υπερηφάνεια 

8 Anger Θυμό 8 Ντροπι Ενοχι Αθδία Ενδιαφζρον Ελπίδα 

9 Shame Ντροπι 9 Ελπίδα Ευτυχία Ζιλεια Φόβο Έκπλθξθ 

10 Contempt Περιφρόνθςθ 10 Φόβο Απογοιτευςθ Ανακοφφιςθ Έκπλθξθ Ντροπι 

11 Guilt Ενοχι 11 Λφπθ Ανακοφφιςθ Θυμό Αθδία Ζιλεια 

12 Disgust Αθδία 12 Ανακοφφιςθ Βαρεμάρα Πρόκλθςθ Ελπίδα Θυμό 

13 Challenge Πρόκλθςθ 13 Περιφρόνθςθ Ενδιαφζρον Υπερηφάνεια Ανακοφφιςθ Ευτυχία 

14 Boredom Βαρεμάρα 14 Ενδιαφζρον Θυμό Έκπλθξθ Ικανοποίθςθ Βαρεμάρα 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Frustration Απογοιτευςθ 15 Ζιλεια Πρόκλθςθ Ενδιαφζρον Απογοιτευςθ Λφπθ 

16 Envy Ζιλεια 16 Ικανοποίθςθ Ντροπι Περιφρόνθςθ Ζιλεια Πρόκλθςθ 

17 Releif Ανακοφφιςθ 17 Έκπλθξθ Λφπθ  Βαρεμάρα Ντροπι Περιφρόνθςθ 

18 Satisfaction Ικανοποίθςθ 18 Απογοιτευςθ Ελπίδα Ικανοποίθςθ Περιφρόνθςθ Αθδία 



44 
 

                                                            
                                                            
 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα φπσο 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπο. 

 

Πεξηγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά όινπ ηνπ δείγκαηνο 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2.1 . Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία όινπ ηνπ δείγκαηνο Ν= 188. 

 

ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ  

 

 Κσδηθνπνίεζε κεηαβιεηήο Φχινπ : 1= Άλδξαο , 2 = Γπλαίθα   

 Κσδηθνπνίεζε κεηαβιεηήο <<Γνλέαο επηρεηξεκαηίαο>> : 0= Όρη 1= 

Ναη   

 Κσδηθνπνίεζε κεηαβιεηήο <<Γλσξίδεηο επηρεηξεκαηία>> : 0= Όρη 1= 

Ναη  

 Κσδηθνπνίεζε κεηαβιεηήο <<Δξγαζηαθή εκπεηξία >> : 0= Όρη 1= Ναη  

 Κσδηθνπνίεζε κεηαβιεηήο <<Μαζήκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο >> : 0= 

Όρη 1= Ναη   
 

ΠΙΝΑΚΑ 2.2 .Φύιν  

  Συχνότθτα Ποςοςτό 

Ιςχφων 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό  

 1  άνδρασ 33 17,6 17,6 17,6 

2  γυναίκα 155 82,4 82,4 100,0 

Σφνολο 188 100,0 100,0   

 Ηλικία Φύλο Γονέας 

επιτειρηματίας 

Γνωρίζεις 

κάποιο 

επιτειρηματία 

Εργασιακή 

εμπειρία 

Παρακολούθηση 

μαθημάτων 

επιτειρηματικότη

τας 

Μέσος Όρος 20,56 1,82 0,26 0,76 0,48 0,117 

Τσπική Απόκλιση 4,367 0,381 0,440 0,431 0,501 0,3223 
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ΠΙΝΑΚΑ 2.3 .<<Γνλέαο επηρεηξεκαηίαο>>  

  Σστνότητα Ποσοστό 

Ιστύων 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 0  ΌΧΙ 139 73,9 73,9 73,9 

1  ΝΑΙ 49 26,1 26,1 100,0 

Σύνολο 188 100,0 100,0   

 

ΠΙΝΑΚΑ 2.4 .<<Γλσξίδεηο επηρεηξεκαηία>> 

 Σστνότητα Ποσοστό 

Ιστύων 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 0  ΌΧΙ 46 24,5 24,5 24,5 

1  ΝΑΙ  142 75,5 75,5 100,0 

Σύνολο 188 100,0 100,0   

 

ΠΙΝΑΚΑ 2.5 . <<Δξγαζηαθή εκπεηξία>> 

 Σστνότητα Ποσοστό 

Ιστύων 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 0  ΌΧΙ 98 52,1 52,1 52,1 

1  ΝΑΙ 90 47,9 47,9 100,0 

Σύνολο 188 100,0 100,0   

 

ΠΙΝΑΚΑ 2.6 .<<Μαζήκαηα επηρεηξεκαηηθόηεηαο>> 

  Σστνότητα Ποσοστό 

Ιστύων 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 .0  ΌΧΙ 166 88,3 88,3 88,3 

1.0  ΝΑΙ 22 11,7 11,7 100,0 

Σύνολο 188 100,0 100,0   
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Πεξηγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά γηα θάζε νκάδα ηνπ δείγκαηνο  

 

ΠΙΝΑΚΑ 3.1  . Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο Διέγρνπ ( Control Group 

                              Ν=57 ) 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3.2 . Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο Long Term (N=69) 

 Ηλικία Φύλο Γονεας_επιτειρ

ηματίας 

Γνωρίζεις_επι

τειρηματία 

Εργασιακή_εμ

πειρία 

Μαθήματα_επε

ιτειρηματικότητ

ας 

Μέσος Όρος 19,57 1,91 ,20 ,75 ,38 ,043 

Τσπική Απόκλιση  2,546 ,284 ,405 ,434 ,488 ,2054 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3.3 . Πεπιγπαθικά ζηοισεία ηος δείγμαηορ Short Term (N=62) 

 

 

     Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχληαλ απφ 188 άηνκα, δηαθφξσλ ειηθηψλ θαη 

δηαθνξεηηθνχ θχινπ (άλδξεο, γπλαίθεο) κε θνηλφ παξνλνκαζηή ηελ θνηηεηηθή ηνπο 

ηδηφηεηα είηε ζε πξνπηπρηαθφ είηε ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Με Ν=188 νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ηεο έξεπλαο  ήηαλ νη εμήο : Ν=57 γηα 

ηελ νκάδα ειέγρνπ ελψ γηα ηελ πεηξακαηηθή φζνλ αλαθνξά ηελ νκάδα πνπ αθνξνχζε 

ην καθξηλφ, ην Ν= 69 ελψ γηα απηήλ πνπ αθνξνχζε ην θνληηλφ Ν=62. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ καο ελδηέθεξαλ ήηαλ εάλ γλψξηδαλ θάπνηνλ 

επηρεηξεκαηία ή εάλ αθφκε ήηαλ ν γνληφο ηνπο έλαο, ε εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία, εάλ 

 Ηλικία Φφλο Γονζασ_επιχε

ιρθματίασ 

Γνωρίηεισ_ε

πιχειρθματί

α 

Εργαςιακι_

εμπειρία 

Μακιματα_ε

πιχειρθματικ

ότθτασ 

Μζςοσ Όροσ 22,11 1,65 0,33 0,81 0,68 0,246 

Τυπικι Απόκλιςθ 4,487 ,481 0,476 0,398 0,469 0,4343 

 Ηλικία  Φύλο Γονέας_επιτειρ

ηματίας 

Γνωρίζεις_επι

τειρηματία 

Εργασιακή_εμ

πειρία 

Μαθήματα_επι

τειρηματικότητ

ας 

Μέσος Όρος 20,26 1,89 0,26 0,71 0,40 0,081 

Τσπική Απόκλιση 5,413 0,319 0,441 0,458 0,495 0,2745 
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δειαδή είραλ δνπιέςεη ζην παξειζφλ θη εάλ είραλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. .



48 
 

                                                            
                                                            
 

 Απνηειέζκαηα Best-Worst Scaling γηα όιν ην δείγκα  

 

ΠΙΝΑΚΑ 4 . Απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο Βest-Worst Scaling γηα όιν ην 

δείγκα  

 

 

                      Worst                     Best  B-W Best/Worst sqrt(B/W) 

Πρόκλθςθ 64 536 472 8,375 2,894 

Ενδιαφζρον 78 449 371 5,756 2,399 

Ελπίδα 84 437 353 5,202 2,281 

Υπερθφάνεια 105 307 202 2,924 1,710 

Έκπλθξθ 95 248 153 2,611 1,616 

Ευτυχία 77 164 87 2,130 1,459 

Ικανοποίθςθ 126 251 125 1,992 1,411 

Ανακοφφιςθ 124 188 64 1,516 1,231 

Φόβο 142 203 61 1,430 1,196 

Απογοιτευςθ 175 138 -37 0,789 0,888 

Θυμό 213 112 -101 0,526 0,725 

Λφπθ 297 120 -177 0,404 0,636 

Περιφρόνθςθ 229 58 -171 0,253 0,503 

Ενοχι 216 53 -163 0,245 0,495 

Ντροπι 352 45 -307 0,128 0,358 

Βαρεμάρα 325 33 -292 0,102 0,319 

Ζιλεια 262 26 -236 0,099 0,315 

Αθδία 420 16 -404 0,038 0,195 
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σήμα 1. Γπαθική παπάζηαζη ηηρ ζσεηικήρ καηάηαξηρ ηων ζςναιζθημάηων ωρ ππορ ηην αναμενόμενη ένηαζη για όλο ηο δείγμα 

(Ν=188) 
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    Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ, πσο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλακέλεηαη λα αηζζαλζνχλ 

κε κεγαιχηεξε έληαζε θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο είλαη : Πξφθιεζε, Δλδηαθέξνλ, 

Διπίδα, Τπεξεθάλεηα, Έθπιεμε, Δπηπρία, Ηθαλνπνίεζε, Αλαθνχθηζε, Φφβν, 

Απνγνήηεπζε, Θπκφ, Λχπε, Πεξηθξφλεζε, Δλνρή, Νηξνπή, Βαξεκάξα, Εήιεηα, 

Αεδία. Πξνο ζην ηέινο ηεο θαηάηαμεο δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ έληαζε, δειαδή αλ θαη αλακέλνπλ λα ληψζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

ζπλαηζζήκαηα νη θνηηεηέο, σζηφζν, πηζαλφηαηα λα ηα αηζζαλζνχλ κε ειάρηζηε 

έληαζε ή αθφκε θαη θαζφινπ. 
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  Έιεγρνο ηνπ πεηξακαηηθνύ ρεηξηζκνύ (manipulation check) 

 

     Δμεηάδνπκε, εάλ ε δηαδηθαζία ηνπ λα δεηήζνπκε απφ ηνπο θνηηεηέο λα 

θαηαγξάςνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα θάλνπλ ζην άκεζν κέιινλ (κεηά απφ κηα 

εβδνκάδα) ή ζην έκκεζν κέιινλ (κεηά απφ 10 ρξφληα) επέθεξε απνηέιεζκα. 

 1  2  3 4 5 6 7  

1 Πολφ ςημαντικέσ        Καιόλου ςημαντικέσ 

2 Υψηλθσ προτεραιότητασ         Χαμηλθσ Προτεραιότητασ 

3 Βαςικθσ ςημαςίασ ςτη ζωθ         Δευτερεφουςασ ςημαςίασ ςτη ζωθ 

4 Μακροπρόιεςμοσ ςτόχοσ        Βραχυπρόιεςμοσ ςτόχοσ 

 

Οη 4 εξσηήζεηο έρνπλ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο Cronbach alpha = 0,799 

 Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.799 4 

Πινακαρ 5.  

Δπνκέλσο, νη εξσηήζεηο είλαη αμηφπηζηεο.  

Δπίζεο, ε δηαδηθαζία ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο, καο δίλεη έλα κφλν παξάγνληα (κηα 

κεηαβιεηή δειαδή ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ απηέο ηηο 4 εξσηήζεηο). Ολνκάδνπκε 

ηε κεηαβιεηή απηή «construal» ή ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή. 
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Ιζηόγπαμμα 1. Καηαλνκή κεηαβιεηήο construal  

 

 Σα ζθνξ είλαη θαη γηα ηηο δχν νκάδεο (short term & long term) γηα απηφ θαη ην Ν=131  

  Πινακαρ 6.1 και 6.2 Απνηειέζκαηα ηνπ independent t test : 

 

 Group Statistics 

 

  Group1 N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Construal 1  Long Term 69 2.3188 1.11465 .13419 

2  Short term 62 3.7661 1.04005 .13209 

 

 

 



53 
 

                                                            
                                                            
 

ΠΙΝΑΚΑ 7.1 . Αποηελέζμαηα Best-Worst για ηο Short Term group(N=62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

       BEST 

   

WORST       B-W B/W Sqrt(B/W) 

Πρόκλθςθ 203 16 187 12,688 3,562 

Ελπίδα 168 16 152 10,500 3,240 

Ενδιαφζρον 159 21 138 7,571 2,752 

Υπερθφάνεια 111 26 85 4,269 2,066 

Έκπλθξθ 90 26 64 3,462 1,861 

Ικανοποίθςθ 86 32 54 2,688 1,639 

Ευτυχία 48 19 29 2,526 1,589 

Ανακοφφιςθ 55 34 21 1,618 1,272 

Φόβο 49 39 10 1,256 1,121 

Θυμό 38 67 -29 0,567 0,753 

Απογοιτευςθ 28 69 -41 0,406 0,637 

Λφπθ 30 116 -86 0,259 0,509 

Ενοχι 13 72 59 0,181 0,425 

Περιφρόνθςθ 12 75 -63 0,160 0,400 

Βαρεμάρα 15 123 -108 0,122 0,349 

Ντροπι 12 123 -111 0,098 0,312 

Ζιλεια 7 101 -94 0,069 0,263 

Αθδία 2 135 -133 0,015 0,122 
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σήμα ii. Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ σο πξνο ηελ αλακελόκελε έληαζε γηα ην short term group 

(N=62). 
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ΠΙΝΑΚΑ 7.2  . Αποηελέζμαηα Best-Worst για ηο Long Term group(N=69) 

       BEST 

   

WORST       B-W B/W Sqrt(B/W) 

Ενδιαφζρον 152 37 115 4,108 2,027 

Ελπίδα 148 39 109 3,795 1,948 

Έκπλθξθ 93 38 55 2,447 1,564 

Υπερθφάνεια 102 51 51 2,000 1,414 

Ευτυχία 60 30 30 2,000 1,414 

Ανακοφφιςθ 77 44 33 1,750 1,323 

Ικανοποίθςθ 85 53 32 1,604 1,266 

Φόβο 71 57 14 1,246 1,116 

Απογοιτευςθ 53 60 -7 0,883 0,940 

Λφπθ 48 103 -55 0,466 0,683 

Θυμό 40 91 -51 0,440 0,663 

Περιφρόνθςθ 28 86 -58 0,326 0,571 

Πρόκλθςθ 28 86 -58 0,326 0,571 

Ενοχι 21 77 -56 0,273 0,522 

Βαρεμάρα 23 111 -88 0,207 0,455 

Ντροπι 24 118 -94 0,203 0,451 

Ζιλεια 10 81 -71 0,123 0,351 

Αθδία 17 139 -122 0,122 0,350 
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σήμα iii. Γπαθική παπάζηαζη ηηρ ζσεηικήρ καηάηαξηρ ηων ζςναιζθημάηων ωρ ππορ ηην αναμενόμενη ένηαζη για ηο long term group 

                                                                                                          (N=69). 
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ΠΙΝΑΚΑ 7.3 . Αποηελέζμαηα Best-Worst για ηο Control group(N=57) 

 

       BEST 

   

WORST       B-W B/W Sqrt(B/W) 

Ενδιαφζρον 137 21 116 6,524 2,554 

Πρόκλθςθ 142 23 119 6,174 2,485 

Ελπίδα 114 34 80 3,353 1,831 

Υπερθφάνεια 93 30 60 3,100 1,761 

Ικανοποίθςθ 86 38 48 2,263 1,504 

Έκπλθξθ 64 33 31 1,939 1,393 

Ευτυχία 56 29 27 1,931 1,390 

Φόβο 79 50 29 1,580 1,257 

Απογοιτευςθ 54 44 10 1,227 1,108 

Ανακοφφιςθ 55 46 9 1,196 1,093 

Θυμό 35 54 -19 0,648 0,805 

Λφπθ 46 75 -29 0,613 0,783 

Ενοχι 19 65 -46 0,292 0,541 

Περιφρόνθςθ 19 66 -47 0,288 0,537 

Ζιλεια 9 79 -70 0,114 0,338 

Βαρεμάρα 9 86 -77 0,105 0,323 

Ντροπι 9 109 100 0,083 0,287 

Αθδία 2 141 -139 0,014 0,119 
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σήμα iv. Γπαθική παπάζηαζη ηηρ ζσεηικήρ καηάηαξηρ ηων ζςναιζθημάηων ωρ ππορ ηην αναμενόμενη ένηαζη για ηο control group 

(N=57). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

                  

     ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο, ν ηξφπνο αλάιπζήο ηνπο. Σέινο, γίλεηαη ζπδήηεζε γηα κειινληηθέο 

πξνεθηάζεηο ηεο έξεπλαο αιιά θαη εξσηήκαηα πνπ δηέπνπλ κέζσ ηεο νινθιήξσζήο 

ηεο.  

                                     

 ύλνςε απνηειεζκάησλ  

 

     Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο καο βαζίζηεθαλ ζηελ Construal Level Theory, ε 

νπνία ππνζηεξίδεη φηη φηαλ ηα άηνκα εζηηάδνπλ ζηα θνληηλή ή καθξηλή ηθαλνπνίεζε 

επεξεάδνπλ ην επίπεδν ηεο λνεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, είηε ζπγθεθξηκέλα είηε 

αθεξεκέλα  θαη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ ηελ δεκηνπξγηθφηεηα. Όηαλ έλα άηνκν 

ζθέθηεηαη αθεξεκέλα αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη εληζρχεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα 

ηνπ αηφκνπ (Zhbanova C.S. & Rule A.C., 2014 ). 

     Ζ Construal Level Theory, αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ επεξεάδεη ε απφζηαζε ηελ 

ςπρνινγία θαη ζηεξίδεη ηελ ζεψξεζε φηη νη άλζξσπνη είλαη πην δεκηνπξγηθνί φηαλ 

αληηιακβάλνληαη ηελ ςπρνινγηθή απφζηαζε κεηαμχ ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ησλ 

εξεζηζκάησλ. Απηή ε ςπρνινγηθή απφζηαζε κπνξεί λα επέιζεη ρξνληθά, γεσγξαθηθά 

θαη κέζσ ηεο πηζαλφηεηαο γηα θάηη. Απηέο νη θαηαζηάζεηο αλ θαη δηαθέξνπλ σο πξνο 

ηε θχζε ηνπο, έρνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα ζηελ δηαδηθαζία ηεο λφεζεο, έρνληαο σο 

απνηέιεζκα ηελ πην αθεξεκέλε ζθέςε. Τςειά επίπεδα λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

δεκηνπξγηθφηεηα, κέζσ θαιχηεξσλ λνεηηθψλ θαη νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη 

ζπγρξφλσο έρνπκε ηελ παξαγσγή πεξηζζφηεξσλ δεκηνπξγηθψλ απνθξίζεσλ. Απηή ε 

ηδέα κεζνιαβεί ηελ ελζηηθηψδε πεπνίζεζε πνπ εληζρχεη ηελ εμνηθείσζε κε ηελ 

δεκηνπξγηθφηεηα. Πξφζθαηε έξεπλα πξνηείλεη φηη ην λα θζάζεη θάπνηνο ζ έλα 

επίπεδν αθεξεκέλεο ζθέςεο είλαη πην ζεκαληηθφ απφ ην λα παξάγεη ηδέεο (Zhbanova 

C.S. & Rule A.C., 2014 ). 

     ρεηηθά κε ηελ ςπρνινγηθή απφζηαζε θαη ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηηο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί δηάθνξεο έξεπλεο φπσο απηή ησλ Foster θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ 

πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ ρξνληθή απφζηαζε θαη έδεημαλ φηη επεξέαζε ηελ 

δεκηνπξγηθφηεηα ηφζν ησλ θνηηεηψλ φζν θαη ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο. Απηνί νη 

εξεπλεηέο ππέζεζαλ φηη νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα ιχζνπλ έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

πξνβιεκάησλ δεκηνπξγηθφηεηαο ή λα παξέρνπλ πην δεκηνπξγηθέο ιχζεηο ζ έλα 

πξφβιεκα αθνχ πξψηα ζα είραλ πεξάζεη ρξφλν, θαληάδνληαο καθξηλά γεγνλφηα ή 

αθνχ ηνπο είρε δνζεί έλα πην καθξηλφ θαη αθεξεκέλν παξά έλα πην θνληηλφ θαη 
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ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. ηα πέληε απφ ηα έμη πεηξάκαηα ηεο έξεπλαο δεηήζεθε απφ 

ηνπο καζεηέο λα θαληαζηνχλ ηη ζα έθαλαλ ηνπ ρξφλνπ ή πσο ζα ήηαλ νη δσέο ηνπο 

γεληθά ζ έλαλ ρξφλν ζπγθξίλνληαο ην κε απηνχο πνπ ηνπο δεηήζεθε ην ίδην αιιά ηελ 

επφκελε εκέξα, πξηλ ιχζνπλ ηξηα πξνβιήκαηα. Οη καζεηέο πνπ θαληάζηεθαλ 

γεγνλφηα ζην καθξηλφ παξειζφλ έιπζαλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ απηνχο πνπ 

ζθέθηεθαλ ην πην θνληηλφ κέιινλ, δειαδή απηφ ηεο επφκελεο εκέξαο. Σν επφκελν 

κέξνο ηεο ηνπ πεηξάκαηνο πξνυπέζεηε νη ζπκκεηέρνληεο λα βξνχλ κηα ιχζε ζ έλα 

πξφβιεκα πνπ ζα εθαξκνζηεί είηε ζ έλαλ ρξφλν απφ ηελ εκέξα ηνπ πεηξάκαηνο είηε 

ηελ επνκέλε. Οη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ φηη νη καθξηλέο ρξνληθά κειινληηθέο 

πξννπηηθέο πξνθαινχλ κηα ζηξνθή ζηελ λνεηηθή δηαδηθαζία πξνο πην αθεξεκέλεο 

ζθέςεηο, ε νπνία εληζρχεη ηελ δηνξαηηθφηεηα θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ιχζεο ελφο 

πξνβιήκαηνο (Zhbanova C.S. & Rule A.C., 2014 ). 

     Οη  Jia θαη νη ζπλάδειθνη ηνπ(2009) ζε κειέηε ηνπο εμέηαζαλ κηα άιιε έθθαλζε 

ηεο ςπρνινγηθήο απφζηαζεο, απηήλ ηεο ρσξηθήο ζε ζρέζε κε ηελ δεκηνπξγηθφηεηα 

θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ελφο πξνβιήκαηνο. Τπέζεζαλ, ινηπφλ, φηη νη καζεηέο ζα 

έβξηζθαλ πην δεκηνπξγηθέο ιχζεηο ζ έλα πξφβιεκα ην νπνίν αληηιακβάλνληαλ φηη 

πξνέξρεηαη απφ κηα απνκαθξπζκέλε πεγή. Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο κειέηεο ήηαλ 

θνηηεηέο ζην κάζεκα ηεο ςπρνινγίαο. Δμέηαζαλ πφηε ε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

θνηηεηψλ ζρεηίδνληαλ κε ηελ αληίιεςε ηνπ καζήκαηνο, αλάινγα κε ην αλ ε εξγαζία 

ηνπο απηή ζα απεπζπλφηαλ ζ έλα γεσγξαθηθά θνληηλφ γθξνππ εξεπλεηψλ, δειαδή 

ζηελ δηθή ηνπο πφιε, (εληφο) ηεο Ακεξηθήο, ή πην καθξηά, ζηελ Διιάδα. Αλαθάιπςαλ 

φηη ε επίδνζε ησλ θνηηεηψλ πνπ πίζηεπαλ φηη ζα απεπζχλνληαλ ζηελ Διιάδα ήηαλ 

θαιχηεξε ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη παξήγαγαλ πην δεκηνπξγηθέο 

απνθξίζεηο. Αλ θαη νη εξεπλεηέο ζηελ ζπλέρεηα απνθάζηζαλ φηη  ε ηδέα ηεο Διιάδνο 

κπνξεί λα επεξέαζε θαη λα παξείρε κηα δηαθνξεηηθή ζεκαζία ζηελ κεηαβιεηή ηνπ 

‘’μέλνπ’’ κέξνπο θη φρη απιά κηα πην καθξηλή ηνπνζεζία, επαλέιαβαλ ηελ κειέηε 

αληηθαζηζηψληαο ηελ Διιάδα κε ηελ Καιηθφξληα. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ παξφκνηα 

(Zhbanova C.S. & Rule A.C., 2014 ). 

     Μία πην πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Liberman θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ (2012), 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε παηδία ειηθίαο πξψηεο θαη ηξίηεο δεκνηηθνχ, ειηθίαο έμη εψο 

ελλέα εηψλ γηα λα εμεηάζνπλ ηελ ςπρνινγηθή απφζηαζε. Οη εξεπλεηέο ππέζεζαλ φηη 

νη καζεηέο ζα είλαη πην δεκηνπξγηθνί εθφζνλ πεξάζνπλ ρξφλν ζθεπηφκελνη ηελ πην 

καθξηλή εθδνρή ηνπ Μilky Way(πξντφλ θαηαλάισζεο). Αηνκηθά, ν θάζε καζεηήο 

ππνβιήζεθε ζ’ έλα ηεζη δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ αθνξνχζε ηελ δηαθήκηζε, ην Tel 

Aviv Creativity test (Milgram & Milgram, 1976) αθνχ πξψηα ηνπο θαηαηφπηζαλ νη 

εξεπλεηέο ζρεηηθά. Γειαδή, νη εξεπλεηέο ηνπο έδεημαλ κηα ζεηξά απφ slides ζηνλ 

ειεθηξνληθφ θνξεηφ ππνινγηζηή, δείρλνληάο ηνπο κία γφκα  θη έλα κνιχβη πάλσ ζε 

έλα ζξαλίν, κεηά φιν ην ζξαλίν, κεηά ηελ αίζνπζα, ην ζρνιείν, ηελ γεηηνληά θαη ηέινο 

ην Milky Way (καθξηλή ζπλζήθε) ή πξψηα ην Milky Way θαη κεηά ηελ γφκα θαη ην 

κνιχβη πάλσ ζην ζξαλίν (θνληηλή ζπλζήθε). Οη καζεηέο πνπ έδεημαλ πεξηζζφηεξε 

αθξίβεηα θαη απζεληηθφηεηα ζην ηεζη δεκηνπξγηθφηεηαο ήηαλ απηνί πνπ ε θαηάξηηζή 
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ηνπο πεξηειάκβαλε ηελ καθξηλή ζπλζήθε, επεηδή πξνσζνχζε ηελ αθεξεκέλε ζθέςε 

(Zhbanova C.S. & Rule A.C., 2014 ). 

     ηελ παξνχζα κειέηε ζ’ έλα δείγκα ησλ 188 αηφκσλ, πξνπηπρηαθψλ ή 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, κε κέζν φξν ειηθίαο ηα 20 ρξφληα θαη κε πεξηζζφηεξεο 

γπλαίθεο απφ φηη άλδξεο, 155 θαη 33 αληίζηνηρα , επηρεηξήζακε λα δηεξεπλήζνπκε ηα 

αλακελφκελα ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα σο πξννπηηθή 

επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο κφλν ην 26,1% 

είρε γνλέα επηρεηξεκαηία  ελψ ην 75, 5% γλψξηδε θάπνηνλ επηρεηξεκαηία, φζνλ 

αλαθνξά ηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία ην 47,9% είρε εξγαζζεί θαη κφιηο ην 11,7% 

είρε παξαθνινπζήζεη θάπνην κάζεκα ζρεηηθφ κε ηηο επηρεηξήζεηο.   

     Σα αλακελφκελα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ κειινληηθέο πξνβιέςεηο γηα έλα 

επηζπκεηφ ή αλεπηζχκεην γεγνλφο φπσο αλαιχζεθε ζε πξνγελέζηεξν θεθάιαην. Έηζη 

δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ έληαζε (ηελ κεγαιχηεξε θαη 

ηελ κηθξφηεξε) πνπ πίζηεπαλ φηη ζα έλησζαλ αλ μεθηλνχζαλ ηελ δηθή ηνπο επηρείξεζε 

αλάκεζα ζε 18 δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Ο ρξνληθή ζπλζήθε, γηα ηελ δηθή καο 

έξεπλα ήηαλ ε εμήο : πξηλ ζπκπιεξψζνπλ ηνπο πίλαθεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

έπξεπε λα πξνβιέςνπλ κε πνηα έληαζε ζα αηζζαλζνχλ θάπνην απφ ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ ηνπο δίλνληαλ σο επηινγέο, ηνπο δεηήζεθε λα ζπκπιεξψζνπλ επηά ελέξγεηεο ή 

γεγνλφηα πνπ ζα έθαλαλ ζε 10 ρξφληα απφ ηελ ζηηγκή ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη αθνξνχζε ηελ καθξηλή ζπλζήθε. Αληίζηνηρα ε θνληηλή 

ζπλζήθε πεξηειάκβαλε επηά ελέξγεηεο ή γεγνλφηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε κηα 

εβδνκάδα απφ ηελ εκέξα ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

      Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη ηνλ ρξνληθφ δηαρσξηζκφ 

αλαθνξηθά κε ηα ηέζζεξα πξψηα θαη ηα ηέζζεξα ηειεπηαία γηα θάζε νκάδα έρνπλ σο 

εμήο  : 

Πίνακαρ 8.1 Long term  

                

                           ΒΔST 

 

                

                       WORST 

 

Δλδηαθέξνλ                       152 

 

Αεδία                              139 

 

Διπίδα                               148 

 

Νηξνπή                            118 

 

Τπεξεθάλεηα                     102 

 

Βαξεκάξα                        111 

 

Έθπιεμε                              93 

 

Λχπε                               103  
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Πίνακαρ 8.2 Short term  

    

                          BEST 

 

 

                      WORST 

 

Πξφθιεζε                          203 

 

Αεδία                               141 

 

Διπίδα                               168 

 

Νηξνπή /Βαξεκάξα          123 

 

Δλδηαθέξνλ                        159 

 

Λχπε                                116 

 

Τπεξεθάλεηα                      111 

 

Εήιεηα                              101  

 

 

Control group  

                        

                          BEST  

 

 

                        WORST 

 

Πξφθιεζε                        142 

 

Αεδία                               141 

 

Δλδηαθέξνλ                      137 

 

Νηξνπή                             109 

 

Διπίδα                             114 

 

Βαξεκάξα                          86 

 

Τπεξεθάλεηα                    93 

 

Εήιεηα                                79 

 

     Βιέπνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλακέλνπλ λα αηζζαλζνχλ ζηελ πξννπηηθή ηεο 

έλαξμεο κηαο δηθήο ηνπο επηρείξεζεο ηφζν ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ζηηο δχν ηηο 

εθδνρέο φζν θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ είλαη θαλεξφ φηη ζπγθιίλνπλ σο πξνο ηηο 

επηινγέο ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηα θπξίαξρα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλακέλνπλ κε ηελ 

κεγαιχηεξε έληαζε ηα επηθξαηέζηεξα είλαη ηα εμεο: ελδηαθέξνλ, ειπίδα, 

ππεξεθάλεηα, πξφθιεζε. Αλαθνξηθά κε ηα θπξίαξρα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλακέλνπλ 

κε ηελ ιηγφηεξε έληαζε ηα επηθξαηέζηεξα είλαη ηα εμεο : αεδία, ληξνπή, βαξεκάξα, 

ιχπε. 

     Σν θχξην ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη ην πφζν έληνλα ζπλαηζζήκαηα 

πηζηεχνπλ φηη ζα ληψζνπλ νη θνηηεηέο θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηθήο ηνπο επηρείξεζεο 

είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα πνπ ηνπο δίλεηαη. Αλαιπηηθφηεξα, αλάινγα 
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κε ηελ θνληηλή ή ηελ καθξηλή ζπλζήθε ζηελ νπνία ππνβιήζεθαλ θαλέξσζαλ θαη κηα 

δηαθνξά ζηνλ βαζκφ ηεο έληαζεο ηνπ θάζε ζπλαηζζήκαηνο.  

     Ζ έξεπλα απηή φζνλ αλαθνξά ηα αλακελφκελα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνλ ρξνληθφ 

νξίδνληα έδεημε ζπζρέηηζε θαη πσο επεξεάδνληαη βάζε απηνχ. Έηζη, ε έξεπλα απηή 

ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλαπζκα νχησο ψζηε λα εμεηαζηεί θαη κε άιιεο βάζεηο 

φπσο ην νηθνλνκηθφ ππφζηξσκα ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη 

ηελ έληαζε πνπ ληψζεη θάπνηνο γηα ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα αλαινγηδφκελνο ηελ 

δσή ηνπ, ηδηαίηεξα ζηελ καθξηλή ζπλζήθε.  

     Δπηπιένλ, ε έξεπλα ζα έπξεπε λα δηεμαρζεί εθ λένπ ζε ηειεηφθνηηνπο θαη κφλνλ 

φπνπ ην πξφβιεκα ηηο εξγαζηαθήο απνθαηάζηαζεο ίζσο είλαη θαηά θάπνην ηξφπν 

πεξηζζφηεξν ππαξθηφ, αλαγθαίν θαη ζεκαληηθφ. Έρνπλ, δειαδή δηαθνξεηηθέο 

αλεζπρίεο, δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη σο εθ ηνχηνπ βηψλνπλ δηαθνξεηηθά απφ 

θάπνηνλ θνηηεηή πνπ είλαη ζηελ αξρή ηεο αθαδεκατθήο ηνπ πνξείαο ηα παξαπάλσ 

ζπλαηζζήκαηα, ζηελ ζθέςε ηεο έλαξμεο κηαο δηθήο ηνπο επηρείξεζεο.  

     Σέινο θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην παξαπάλσ, ζα πξέπεη ε έξεπλα απηή λα 

πξαγκαηνπνηεζεί αθνχ ζηαζεξνπνηεζεί ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. 

Γεδνκέλνπ ινηπφλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη πεξηζζφηεξν ηεο θνηλσληθήο πνπ 

πιήηηεη ηελ Διιάδα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, θαη ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο απηήο 

ηεο έξεπλαο ζα ήηαλ αξθεηά δειεαζηηθφ λα δηαπηζηψζνπκε ελ θαηξψ αλ ζα ππάξρνπλ 

αιιαγέο ηφζν ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηελ έληαζε ηνπο φζν θαη ζηνλ ηξφπν πνπ 

αηελίδνπλ νη Έιιελεο θνηηεηέο ην κέιινλ είηε ζε κία εβδνκάδα είηε ζε δέθα ρξφληα.  

     πλνςίδνληαο, ε παξνχζα έξεπλα δηεξεπλά ζρεηηθά πξφζθαηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 

ζηνλ εξεπλεηηθφ ηνκέα  φπσο απηνχο γηα ηα αλακελφκελα ζπλαηζζήκαηα, γηα ηελ 

ςπρνινγηθή απφζηαζε θαη γηα ην πσο επεξεάδεηαη ε έληαζε ηνπο. Δίλαη έλαο 

θαηλνχξγηνο εξεπλεηηθφο θφζκνο πνπ πξαγκαηεχεηαη θάηη ην θαηλνχξγην 

πξνζπαζψληαο λα ην εμειίμεη θαη ε παξνχζα έξεπλα ίζσο ζπκβάιεη θαηά έλα κηθξφ ή 

κεγάιν πνζνζηφ ζηελ πξνζπάζεηα απηή.  
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ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΓΟΚΗΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΛΖΝΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ 

Ζ έξεπλα πνπ αθνινπζεί ζηνρεχεη ζηε ζπγθέληξσζε πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο απφςεηο Διιήλσλ 

θνηηεηψλ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο δίλνληαο 

έκθαζε θπξίσο ζηελ απηφ-απαζρφιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

Ζ βνήζεηα ζνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη πνιχηηκε. Εεηάσ ηε δηθή ζνπ άπνςε θαη γη' απηφ 

παξαθαιψ λα απαληήζεηο κε εηιηθξίλεηα φια ηα εξσηήκαηα. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο 

απαληήζεηο. Σα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα ζα ηχρνπλ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο επεμεξγαζίαο.  

Θεξκή παξάθιεζε λα κελ αθήζεηο εξσηήζεηο αλαπάληεηεο.  

ε επραξηζηψ πνιχ εθ ησλ πξνηέξσλ. 

Πνιπηερλείν Κξήηεο - Δξγαζηήξην Γηνηθεηηθψλ πζηεκάησλ & Παλεπηζηήκην Κξήηεο - Σκήκα 

Φπρνινγίαο (L) 

* Required 

ΣΜΗΜΑ Α. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ-ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Είζαη θνηηεηήο ηνπ Τκήκαηνο: * 

 

Η ειηθία ζνπ: * 

 

Τν θύιν ζνπ * 
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o  Άληξαο 

o  Γπλαίθα 

Είζαη: * 

o  Πξνπηπρηαθφο θνηηεηήο 

o  Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο 

Έρεη θάπνηνο από ηνπο γνλείο ζνπ δηθηά ηνπ επηρείξεζε; * 

o  ΝΑΗ 

o  ΟΥΗ 

Γλσξίδεηο πξνζσπηθά θάπνηνλ επηρεηξεκαηία; * 

o  ΝΑΗ 

o  ΟΥΗ 

Έρεηο εξγαζηεί σο ππάιιεινο θαηά ην παξειζόλ; * 

o  ΝΑΗ 

o  ΟΥΗ 

Έρεηο παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα, ή καζήκαηα ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ; * 

o  ΝΑΗ 

o  ΟΥΗ 

 

ΣΜΖΜΑ Ζ LONG TERM 

ΣΜΗΜΑ Η 

ΟΓΖΓΗΔ: Γξάςε ζε παξαθαιψ ΔΠΣΑ απιέο ελέξγεηεο ή γεγνλφηα ηα νπνία ζα θάλεηο ζε 10 

ρξφληα απφ ζήκεξα (π.ρ. ζα λνηθηάζσ δηθφ κνπ ζπίηη) 

 

ΣΜΖΜΑ Ζ SHORT TERM 

ΣΜΗΜΑ Η 

ΟΓΖΓΗΔ: Γξάςε ζε παξαθαιψ ΔΠΣΑ απιέο ελέξγεηεο ή γεγνλφηα ηα νπνία ζα θάλεηο ζε κηα 

εβδνκάδα απφ ζήκεξα (π.ρ. ζα ζεθσζψ ην πξσί θαη ζα πησ θαθέ ) 

 

ΣΜΗΜΑ Θ 

ε παξαθαιψ ζθέςνπ ζαλ ζχλνιν ηηο ελέξγεηεο πνπ έγξαςεο πξνεγνπκέλσο θαη βαζκνιφγεζε 

ηηο ΤΝΟΛΗΚΑ ζχκθσλα κε παξαθάησ πξνηάζεηο.  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ νη ελέξγεηεο πνπ θαηέγξαςα πξνεγνπκέλσο είλαη:* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Πνιχ ζεκαληηθέο 
       

Καζφινπ ζεκαληηθέο 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Τςειήο πξνηεξαηφηεηαο 
       

Υακειήο Πξνηεξαηφηεηαο 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Βαζηθήο ζεκαζίαο ζηε 

δσή        

Γεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο ζηε 

δσή 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο 
       

Βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο 

 

 

ΣΜΗΜΑ Ι 

θέςνπ γηα ιίγν ην αθφινπζν ζελάξην: Έρεηο μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία λα ιεηηνπξγήζεηο ηε 

δηθηά ζνπ επηρείξεζε. Γειαδή είζαη ζηα αξρηθά ζηάδηα πξνεηνηκαζίαο ρσξίο φκσο αθφκα λα 

έρεηο πάξεηο ρξήκαηα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Παξαθάησ αθνινπζνχλ 18 

δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί κε 5 ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ θάζε έλα. Θα ήζεια γηα θάζε 

ζπλδπαζκφ ζπλαηζζεκάησλ λα επηιέμεηο εθείλν ην ζπλαίζζεκα πνπ πεξηκέλεηο φηη ζα 

λνηψζεηο κε ηε ΜΔΓΗΣΖ ΔΝΣΑΖ θαη εθείλν ην ζπλαίζζεκα πνπ πεξηκέλεηο λα λνηψζεηο κε 

ηελ ΔΛΑΥΗΣΖ ΔΝΣΑΖ γηα ην ζελάξην πνπ ζνπ πεξηέγξαςα. ΠΡΟΟΥΖ: Γηα θάζε 

ζπλδπαζκφ ζπλαηζζεκάησλ επηιέγεηο κφλν 2 ζπλαηζζήκαηα: έλα κε ηελ κέγηζηε θαη έλα κε 

ηελ ειάρηζηε αλακελφκελε έληαζε, ηα νπνία ΓΔΝ πξέπεη λα είλαη ίδηα!!!!! 

ΤΝΓΤΑΜΟ 1 

Τπεξεθάλεηα Φφβν Διπίδα Λχπε Ηθαλνπνίεζε 

T1min * 

Με ηελ ΔΛΑΥΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

T1max * 

Με ηελ ΜΔΓΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

* Required 

ΤΝΓΙΑΜΟ 2 

Πξφθιεζε Αεδία Δπηπρία Βαξεκάξα Φφβν 

T1min * 

Με ηελ ΔΛΑΥΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

T2max * 

Με ηελ ΜΔΓΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 
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* Required 

ΤΝΓΙΑΜΟ 3 

Βαξεκάξα Εήιεηα Απνγνήηεπζε Τπεξεθάλεηα Δλνρή 

T3min * 

Με ηελ ΔΛΑΥΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

T3max * 

Με ηελ ΜΔΓΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

* Required 

ΤΝΓΙΑΜΟ 4 

Θπκφ Πεξηθξφλεζε Φφβν Δλνρή Δλδηαθέξνλ 

T4min * 

Με ηελ ΔΛΑΥΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

T4max * 

Με ηελ ΜΔΓΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

* Required 

ΤΝΓΙΑΜΟ 5 

Δλνρή Ηθαλνπνίεζε Λχπε Δπηπρία Αλαθνχθηζε 

T5min * 

Με ηελ ΔΛΑΥΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

T5max * 

Με ηελ ΜΔΓΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

 Required 

ος ςπενθςμίζω όηι: 

Έρεηο μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία λα ιεηηνπξγήζεηο ηε δηθηά ζνπ επηρείξεζε. Γειαδή είζαη ζηα 

αξρηθά ζηάδηα πξνεηνηκαζίαο ρσξίο φκσο αθφκα λα έρεηο πάξεηο ρξήκαηα απφ ηε ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο. Θα ήζεια γηα θάζε ζπλδπαζκφ ζπλαηζζεκάησλ λα επηιέμεηο εθείλν ην 

ζπλαίζζεκα πνπ πεξηκέλεηο φηη ζα λνηψζεηο κε ηε ΜΔΓΗΣΖ ΔΝΣΑΖ θαη εθείλν ην 

ζπλαίζζεκα πνπ πεξηκέλεηο λα λνηψζεηο κε ηελ ΔΛΑΥΗΣΖ ΔΝΣΑΖ γηα ην ζελάξην πνπ 

ζνπ πεξηέγξαςα.  

ΤΝΓΙΑΜΟ 6 

Δπηπρία Τπεξεθάλεηα Νηξνπή Θπκφ Απνγνήηεπζε 

T6min * 

Με ηελ ειάρηζηε έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 
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T6max * 

Με ηελ Μέγηζηε έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

* Required 

ΤΝΓΙΑΜΟ 7 

Αεδία Έθπιεμε Δλνρή Πξφθιεζε Τπεξεθάλεηα  

T7min * 

Με ηελ ΔΛΑΥΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

T7max * 

Με ηελ ΜΔΓΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

* Required 

ΤΝΓΙΑΜΟ 8 

Νηξνπή Δλνρή Αεδία Δλδηαθέξνλ Διπίδα 

T8min * 

Με ηελ ΔΛΑΥΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

T8max * 

Με ηελ ΜΔΓΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

* Required 

ΤΝΓΙΑΜΟ 9 

Διπίδα Δπηπρία Εήιεηα Φφβν Έθπιεμε 

T9min * 

Με ηελ ΔΛΑΥΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

T9max * 

Με ηελ ΜΔΓΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

* Required 

ΤΝΓΙΑΜΟ 10 

Φφβν Απνγνήηεπζε Αλαθνχθηζε Έθπιεμε Νηξνπή 

T10min * 

Με ηελ ΔΛΑΥΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 
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T10max * 

Με ηελ ΜΔΓΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

* Required 

ΤΝΓΙΑΜΟ 11 

Λχπε Αλαθνχθηζε Θπκφ Αεδία Εήιεηα 

T11min * 

Με ηελ ΔΛΑΥΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ65dfxz T 

?” 

      

This is a required question 

T11max * 

Με ηελ ΜΔΓΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

This is a required question 

* Required 

ΤΝΓΙΑΜΟ 12 

Αλαθνχθηζε Βαξεκάξα Πξφθιεζε Διπίδα Θπκφ 

T12min * 

Με ηελ ΔΛΑΥΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

T12max * 

Με ηελ ΜΔΓΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

 Required 

ΤΝΓΙΑΜΟ 13 

Πεξηθξφλεζε Δλδηαθέξνλ Τπεξεθάλεηα Αλαθνχθηζε Δπηπρία 

T13min * 

Με ηελ ΔΛΑΥΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

T13max * 

Με ηελ ΜΔΓΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

* Required 

ΤΝΓΙΑΜΟ 14 

Δλδηαθέξνλ Θπκφ Έθπιεμε Ηθαλνπνίεζε Βαξεκάξα 

T14min * 
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Με ηελ ΔΛΑΥΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

T14max * 

Με ηελ ΜΔΓΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

* Required 

ΤΝΓΙΑΜΟ 15 

Εήιεηα Πξφθιεζε Δλδηαθέξνλ Απνγνήηεπζε Λχπε 

T15min * 

Με ηελ ΔΛΑΥΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

T15max * 

Με ηελ ΜΔΓΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

* Required 

ΤΝΓΙΑΜΟ 16 

Ηθαλνπνίεζε Νηξνπή Πεξηθξφλεζε Εήιεηα Πξφθιεζε 

T16min * 

Με ηελ ΔΛΑΥΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

T16max * 

Με ηελ ΜΔΓΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

* Required 

ΤΝΓΙΑΜΟ 17 

Έθπιεμε Λχπε Βαξεκάξα Νηξνπή Πεξηθξφλεζε 

T17min * 

Με ηελ ΔΛΑΥΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

T17max * 

Με ηελ ΜΔΓΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

* Required 

ΤΝΓΙΑΜΟ 18 

Απνγνήηεπζε Διπίδα Ηθαλνπνίεζε Πεξηθξφλεζε Αεδία 

T18min * 

Με ηελ ΔΛΑΥΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 
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T18max * 

Με ηελ ΜΔΓΗΣΖ έληαζε πεξηκέλσ λα λνηψζσ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


