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ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

      Σα άηνκα πξνζπαζνχλ λα ζρεκαηίζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ κηα ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (James, 1890). ε απηή ηελ δηαδηθαζία έλα βαζηθφ 

ξφιν παίδνπλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Πξάγκαηη, νη ζηελέο ζρέζεηο είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ηεο απηφ-εθηίκεζεο. Φαίλεηαη, φηη νη άλζξσπνη αληινχλ ζηνηρεία απηφ-αμίαο κέζα 

απφ ηελ δηάδξαζε ηνπο κε ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο (Cooley, 1902). Σα αηζζήκαηα ηεο απηφ-

αμίαο δελ είλαη ην κφλν απνηέιεζκα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, αιιά θαη έλα θίιηξν κέζα απφ 

ην νπνίν ην άηνκν αληηιακβάλεηαη θαη αληαπνθξίλεηαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ. Άξα, ην 

πξψην θαη ζεκαληηθφ θνηλσληθφ ζχζηεκα πνπ επεξεάδεη ηελ απηφ-εθηίκεζε ησλ αηφκσλ είλαη ε 

νηθνγέλεηα (Mattanah, Lopez & Govern, 2011). Κπξίσο, ε αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνχ κε ηνλ 

γνλέα απνηειεί ηελ βάζε γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο πξψηεο εηθφλα ηνπ γηα ηνλ εαπηφ, γηα ηελ απηφ-

αμία ηνπ.  

      Όηαλ ηα άηνκα κεγαιψλνπλ, νη άλζξσπνη εθηφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

αλαιακβάλνπλ λα δηαδξακαηίζνπλ ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ απηφ-εθηίκεζε. Δηδηθφηεξα ζηελ 

εθεβεία, νη ζπκκαζεηέο γίλνληαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθνί (Mota & Matos, 2013). Οη έθεβνη 

ζηακαηνχλ λα πξνζδηνξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο πνπ ηνπο 

ραξαθηεξίδνπλ, π.ρ. είκαη θαιφο ζην πνδφζθαηξν, αιιά αλαδεηνχλ πεγέο απνδνρήο θαη καζαίλνπλ 

δεμηφηεηεο πνπ πξνσζνχλ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ άιισλ. Καηά ηελ 

πεξίνδν απηή, ε θηιία ζεσξείηαη φηη εμππεξεηεί πνιιέο ιεηηνπξγίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

παξνρήο ηεο νηθεηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο (Rubin, Bukowski, & Parker, 

2006). Έηζη, ν ζρεκαηηζκφο θαη ε δηαηήξεζε κηα ηζρπξήο θηιίαο είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

απηνεθηίκεζε ζηελ εθεβεία.  

      Οη θηιίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εκπηζηνζχλε, ακνηβαηφηεηα θαη απην-απνθάιπςε θαηά 

ηελ πεξίνδν απηή κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ηηο ζρέζεηο ηεο πξνζθφιιεζεο. Ζ ζεσξία ηεο 

πξνζθφιιεζεο, φπσο ηελ πξφηεηλε ν Bowlby (1969, 1988), παξέρεη έλα απαξαίηεην πιαίζην γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ ζηνπο ελήιηθεο. Ο 

Bowlby, ηφληζε ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη αλαδεηνχλ ηελ πξνζθφιιεζε κε ηνπο άιινπο γηα λα 

ξπζκίζνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία, θαζψο θαη λα βηψζνπλ ηελ „„αίζζεζε αζθάιεηαο‟‟, 

δηαηεξψληαο ηελ εγγχηεηα, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο ζρεηίδεηαη κε ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ 

απηνπεπνίζεζε ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο (Collins & Read, 1990).  

      Ο ηχπνο ηεο πξνζθφιιεζεο ησλ αηφκσλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απηφ-εθηίκεζε ηνπο.  Όπσο 

αλαπηχρζεθε ε ζεσξία ηεο πξνζθφιιεζεο ζηελ ζπλέρεηα απφ ηνπο κεηαγελέζηεξνπο ηνπ Bowlby, 

έρεη δείμεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ ζρέζεσλ πξνζθφιιεζεο απφ ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ηα 
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ελεξγά κνληέια δεζκνχ, πνπ απνηεινχλ πξφηππα γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, θαζψο 

πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ηφζν γηα ηνλ εαπηφ φζν θαη γηα ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη ην άηνκν απφ 

ηνπο άιινπο.  

      Όκσο, ηα άηνκα δηαθνξνπνηνχληαη, εθηφο απφ ηνλ ηχπν πξνζθφιιεζεο, θαη ζηελ θαηαζθεπή 

ηνπ εαπηνχ κε βάζε ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αιιειεμάξηεζε. Ο αλεμάξηεηνο εαπηφο έρεη 

απηφλνκε απηνγλσζία γηα ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ζηάζεηο θαη πξνηηκήζεηο πνπ 

δηαθξίλνπλ ην άηνκν απφ ηνπο άιινπο. Αληίζεηα, ν αιιειεμαξηψκελνο εαπηφο είλαη θνηλσληθά 

πξνζδηνξηδφκελνο, ε απηνγλσζία ηνπ απνηειείηαη απφ ηηο πξνζσπηθέο ηδηφηεηεο σο κέινο νκάδαο, 

ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν ν εαπηφο είλαη κέινο. Οη δχν απηνί 

ηχπνη θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ βαζκφ εμάξηεζεο ηνπο απφ ην πιαίζην. Ο 

αλεμάξηεηνο εαπηφο πξνηηκά ηελ απηνλνκία θαη έρεη ζηφρν λα μερσξίζεη θαη λα επηηχρεη ηελ 

κνλαδηθφηεηα ηνπ σο άηνκν, ελψ ν αιιειεμαξηψκελνο πξνηηκάεη λα αλαζεσξήζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γηα λα είλαη πην επηζπκεηφο απφ ηνπο άιινπο (Hannover, 2002).   

      Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη νη δχν εαπηνί είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ απηφ-εθηίκεζε ηνπ αηφκνπ, 

θαζψο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί κεραληζκνί πνπ σζνχλ ηα άηνκα λα εζηηάζνπλ είηε ζηνλ εαπηφ, 

είηε ζηνπο άιινπο, αληιψληαο έηζη θαη ηελ απηφ-εθηίκεζε ηνπο απφ ηηο αληίζηνηρεο πεγέο.  

       

      Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε έξεπλα καο εζηίαζε ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ησλ δχν απηψλ 

παξαγφλησλ (ζεσξηψλ), ηεο πξνζθφιιεζε θαη ηεο θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ ζηελ απηνεθηίκεζε, 

πσο ζρεηίδνληαη κε απηήλ αιιά θαη κεηαμχ ηνπο.    

Αξρηθά ζα πεξηγξάςνπκε ηηο ζεσξίεο απηέο παξαθάησ θαη έπεηηα ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ 

αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο καο.   



 5 

ΘΔΩΡΙΑ ΓΔΣΜΟΥ 

       

      Ζ ζεσξία ηεο πξνζθφιιεζεο εμεηάδεη ην ξφιν πνπ παίδνπλ νη ζηελνί θαη καθξάο δηαξθείαο 

ζπλαηζζεκαηηθνί δεζκνί ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Απνηειεί επίζεο κηα ζεκαληηθή 

θνηλσληθή ζεσξία γηα ηνλ εαπηφ, ηνλίδνληαο φηη ηα αλζξψπηλα φληα απνθηνχλ γλψζε γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηνπο άιινπο (Lyddon, 1995). 

Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη νη εκπεηξίεο θαη νη ζρέζεηο ζηε παηδηθή ειηθία επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ 

εμέιημε ηνπ αηφκνπ ζε φιε ηελ δσή ηνπ. Ζ θιαζηθή ηξηινγία ηνπ Bowlby πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνζθφιιεζε, ηνλ απνρσξηζκφ θαη ηελ απψιεηα (Bowlby, 1969/1982, 1973, 1980) δηακφξθσζε 

ηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο ζεσξίαο, ελψ νη έξεπλεο ηεο καζήηξηαο ηνπ Ainsworth (Ainsworth, Bell & 

Stayton, 1971. Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978) ηεο παξείραλ εκπεηξηθή ζηήξημε.  

      Ζ ζεσξία ηεο πξνζθφιιεζεο ηνλίδεη φηη ε θπζηνινγηθή αλάπηπμε εμαξηάηαη απφ ηε 

δεκηνπξγία ακνηβαίσλ ηθαλνπνηεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, θαη εμεηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν δηακνξθψλεηαη ε ζρέζε γνλέα- παηδηνχ απφ ηε βξεθηθή θηφιαο ειηθία (Bowlby, 1979, 

1982).  Ο Bowlby ππνζηεξίδεη φηη ηα αλζξψπηλα φληα έρνπλ κηα εγγελή ηάζε λα δηακνξθψλνπλ 

ζρέζεηο πξνζθφιιεζεο κε ηνπο άιινπο (Bowlby, 1988). Πεξηγξάθεη ηε ζπκπεξηθνξά 

πξνζθφιιεζεο σο „„θάζε κνξθή ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ πνπ ζηφρν έρεη λα δηαηεξήζεη ηελ 

εγγχηεηα κε θάπνην πξνηηκψκελν άηνκν πνπ εθιακβάλεηαη σο δπλαηφηεξν ή ζνθφηεξν‟‟ 

(Bowlby, 1973). Βαζηά επεξεαζκέλνο απφ ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο εζνινγίαο ππνζηεξίδεη φηη ε 

πξνζθφιιεζε είλαη απνηέιεζκα θάπνησλ εγγελψλ βηνινγηθψλ ζηαζεξψλ, πνπ κπνξνχλ λα 

θαηαλνεζνχλ κφλν κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θπινγελεηηθήο πξννπηηθήο. Σν βξέθνο ρσξίο ηελ 

παξνπζία ησλ άιισλ δελ κπνξεί λα επηβηψζεη. Έηζη, είλαη βηνινγηθά εθνδηαζκέλν κε νξηζκέλεο 

αληηδξάζεηο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη πξνζαλαηνιίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

άιισλ πξνο απηφ, φπσο ην θιάκα, ην ρακφγειν θηι. (Παξαζθεπφπνπινο, 1985). Αθφκε, ηφληζε κε 

έκθαζε, φηη ηα βξέθε γηα ηε θπζηνινγηθή ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε, έρνπλ αλάγθε απφ έλα 

ζηελφ θαη δηαξθή ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ κε έλα πξφζσπν πνπ ηα θξνληίδεη ζηαζεξά. Άξα, δεζκνί 

πξνζθφιιεζεο ραξαθηεξίδνληαη νη έληνλνη ζπλαηζζεκαηηθνί δεζκνί, βαζηθά ζηνηρεία ησλ νπνίσλ 

είλαη ε ζηαζεξφηεηα, ε αζθάιεηα, ε αιιειεμάξηεζε θαη ε κνλαδηθφηεηα ησλ αηφκσλ 

(Brehm,1992).  

      Ο Bowlby (1973) ζεσξεί φηη ην ζχζηεκα πξνζθφιιεζεο είλαη έλα απφ ηα ζπζηήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ εμεξεχλεζεο, θξνληίδαο θαη 

ζεμνπαιηθνχ δεπγαξψκαηνο, πνπ είλαη πξννξηζκέλα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζε θαη ηελ 

αλαπαξαγσγή (Bretherton, 1995).  



 6 

      Οη Mikulincer θαη Shaver (2007) ππνζηεξίδνπλ φηη πξσηαξρηθφ ζηνηρείν ηνπ ζπκπεξηθνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο πξνζθφιιεζεο πνπ είλαη εθ γελεηήο ελεξγνπνηεκέλν, απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

ζηξαηεγηθψλ πξνζθφιιεζεο πνπ ειέγρνπλ θαη εθηηκνχλ ηηο απεηιέο ηνπ πεξηβάιινληνο. Όηαλ 

εληνπίδεηαη κηα απεηιή, ηφηε ην ζχζηεκα ελεξγνπνηεί ην δεχηεξν ζηνηρείν πνπ είλαη ε αλαδήηεζε 

ηεο πξαγκαηηθήο ή θαληαζηηθήο εγγχηεηαο κε ην πξφζσπν πξνζθφιιεζεο (Mikulincer & Shaver, 

2007. Sbarra & Hazan, 2008). Όηαλ έλα αζθαιέο πξφζσπν πξνζθφιιεζεο είλαη δηαζέζηκν, απηφ 

νδεγεί ζε απνηειεζκαηηθή κείσζε ηνπ άγρνπο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε εκπεηξίεο 

αζθαινχο βάζεο, απφ ηελ νπνία ν θφζκνο κπνξεί λα εμεξεπλεζεί φηαλ απνκαθξπλζεί ε απεηιή. 

Έηζη, ε εγγχηεηα κε έλα επαίζζεην πξφζσπν πξνζθφιιεζεο νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε 

απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ξχζκηζεο. Άξα, θαίλεηαη, φηη ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνζθφιιεζεο είλαη λα ξπζκίδεη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη σο πξννξηζκφ λα θαζνξίζεη ή λα 

δηαηεξήζεη ηελ επαθή κε ην πξφζσπν πξνζθφιιεζεο. Ζ πξνζθφιιεζε εθδειψλεηαη κε ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ παηδηνχ πνπ δείρλνπλ έληνλε επηζπκία λα είλαη θνληά ζην πξφζσπν πξνζθφιιεζεο 

θαη δπζθνξία θαη αληίζηαζε ζηνλ απνρσξηζκφ. 

      Σν ζχζηεκα πξνζθφιιεζεο απελεξγνπνηείηαη φηαλ ην άηνκν βηψλεη κείσζε ζην θφβν, ην 

άγρνο ή ηελ ζηελνρψξηα, κηα δηαδηθαζία πνπ είλαη γλσζηή σο επίηεπμε ηεο „„αίζζεζεο 

αζθάιεηαο‟‟ (Sroufe & Waters, 1977). Αλ ε επίηεπμε ηεο αίζζεζεο αζθάιεηαο ακθηζβεηείηαη 

ζπλερψο απφ ην πξφζσπν πξνζθφιιεζεο, ην ζχζηεκα ηνπ αηφκνπ κπνξεί λα παξακείλεη ζε 

ρξφληα θαηάζηαζε ελεξγνπνίεζεο. Όηαλ ζπκβαίλεη απηφ, ηα άηνκα κπνξεί λα αδπλαηνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ άιιεο ζεκαληηθέο πιεπξέο ηεο δσήο ηνπο, φπσο ε θξνληίδα γηα ηνπο άιινπο ή 

ε εμεξεχλεζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

Αηνκηθέο δηαθνξέο ζην δεζκό:  

      Αθνινπζψληαο πνιχ θνληά ηελ ζθέςε ηνπ Bowlby, ε καζήηξηα ηνπ Ainsworth κειέηεζε 

ζπζηεκαηηθέο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ απηφ ην βαζηθφ ζχζηεκα παίξλεη κνξθή απφ 

ηελ πνηφηεηα ηεο δηαπξνζσπηθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ γνλέα θαη δηακνξθψλεηαη ζηε βάζε 

αηνκηθψλ δηαθνξψλ. Ζ Ainsworth ηφληζε ηελ αίζζεζε αζθάιεηαο πνπ παξέρεη ν δεζκφο ζην 

παηδί. Απνηέιεζκα ηεο αζθάιεηαο πνπ ληψζνπλ ηα παηδηά, είηε απφ ηε θπζηθή παξνπζία, είηε απφ 

ην εζσηεξηθφ κνληέιν ηνπ πξνζψπνπ πξνζθφιιεζεο, είλαη φηη απηά είλαη ζε ζέζε λα 

εμεξεπλήζνπλ ην ρψξν θαη λα κάζνπλ, ρσξίο λα αγρψλνληαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ εγγχηεηα κε ην 

πξφζσπν πξνζθφιιεζεο. Σν άγρνο ηνπ παηδηνχ γηα ηελ απνπζία ελφο πξνζψπνπ πξνζθφιιεζεο, 

κπνξεί λα θπξηαξρήζεη πάλσ ζηελ επηζπκία ηνπ γηα εμεξεχλεζε θαη λα ηελ αλαζηείιεη 

(Ainsworth, 1979, 1991).  
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      Υξεζηκνπνηψληαο ηελ πεηξακαηηθή κέζνδν ηεο πλζήθεο ηνπ Ξέλνπ, εμέηαζε ηηο αηνκηθέο 

δηαθνξέο ζην ζχζηεκα ηνπ δεζκνχ. Ζ πξνζθφιιεζε αμηνινγείηαη κε βάζε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 

παηδηνχ ζε θάζε έλα απφ ηα επηά επεηζφδηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

αλαρψξεζε θαη επηζηξνθή ηεο κεηέξαο ζην δσκάηην αιιά θαη ηελ είζνδν θάπνηαο άγλσζηεο 

γπλαίθαο ζε απηφ. Ζ ηερληθή ηεο πλζήθεο ηνπ Ξέλνπ εμεηάδεη ηελ αλαινγία ηεο ζπκπεξηθνξάο 

πξνζθφιιεζεο θαη εμεξεχλεζεο ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θαη πςεινχ ζηξεο. Με βάζε ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπο, ε Ainsworth θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο δηέθξηλαλ ηξείο νκάδεο παηδηψλ κε έθδειεο 

δηαθνξέο σο πξνο ην βαζκφ θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηφλν ηεο πξνζθφιιεζεο. (Ainsworth et al., 

1971. Ainsworth et al., 1978). Οη ηξείο ηχπνη δεζκνχ πνπ παξαηεξνχληαη απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ βξεθψλ είλαη: Α. Άγρνπο- απνθπγήο, Β. Αζθαιήο, Γ. Άγρνπο ακθηζπκηθφο/εκκνλήο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ πνπ αλήθνπλ ζε θάζε νκάδα είλαη:  

                Α. Άγρνπο- απνθπγήο: φηαλ ην παηδί θαη ε κεηέξα ήηαλ κφλνη ηνπο ζην δσκάηην, ηα 

παηδηά απηά θαίλνληαλ αδηάθνξα πξνο ηελ κεηέξα ηνπο. Μπνξεί λα έθιαηγαλ ή λα κελ έθιαηγαλ 

φηαλ ε κεηέξα έθεπγε. Αλ έδεηρλαλ ζεκάδηα ζηελνρψξηαο, ε άγλσζηε εξεπλήηξηα ήηαλ ηφζν 

απνηειεζκαηηθή ζην λα ηα παξεγνξήζεη φζν θαη ε ίδηα ε κεηέξα ηνπο. Όηαλ ε κεηέξα επέζηξεθε, 

δελ ηελ πιεζίαδαλ θαη νχηε θαλ θνίηαδαλ πξνο ην κέξνο ηεο.  

      Σν είδνο απηφ ηεο πξνζθφιιεζεο ζπλδέεηαη κε έιιεηςε επαηζζεζίαο ηεο κεηέξαο ζηα 

ζεκάδηα ηνπ παηδηνχ θαη απφξξηςε ηεο ζπκπεξηθνξάο πξνζθφιιεζεο. Οη φπνηεο πξνζπάζεηεο ηνπ 

παηδηνχ λα εμαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία θαη ηε ζηήξημε ηνπ πξνζψπνπ πξνζθφιιεζεο 

απνξξίπηνληαη ή αγλννχληαη. Απηέο νη ζπλζήθεο έρνπλ σο απνηέιεζκα κηα εηθφλα εαπηνχ 

νπζηαζηηθά κφλνπ θαη κε επηζπκεηνχ αιιά θαη κηα εηθφλα ηνπ άιινπ σο αηφκνπ απνξξηπηηθνχ 

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

                Β. Αζθαιήο: ηα παηδηά απηά έδεηρλαλ έληνλε πξνζθφιιεζε, αηζζήκαηα αζθάιεηαο θαη 

ζηγνπξηάο. Όηαλ ε κεηέξα ήηαλ παξνχζα έπαηδαλ κε ηα παηρλίδηα πνπ ήηαλ ζην δσκάηην θαη φηαλ 

ε άγλσζηε έκπαηλε κέζα αληηδξνχζαλ ζεηηθά. Έδεηρλαλ πνιχ ζηελνρσξεκέλα φηαλ ε κεηέξα ηνπο 

έθεπγε θαη ε άγλσζηε δελ κπνξνχζε λα ηα παξεγνξήζεη. Όηαλ ε κεηέξα εξρφηαλ, ζθαξθάισλαλ 

ζηελ αγθαιηά ηεο, παξεγνξνχληαλ γξήγνξα θαη μαλάξρηδαλ ην παηρλίδη ηνπο.  

      Σν είδνο απηφ ηεο πξνζθφιιεζεο ζπλδέεηαη κε κεηξηθή επαηζζεζία ζηα ζεκάδηα ηνπ παηδηνχ. 

Σα αζθαιή βξέθε βηψλνπλ ηε κεηέξα σο δηαζέζηκε θαη πξφζπκε λα ηα θξνληίζεη. Απηφ ην είδνο 

ηεο πξνζθφιιεζεο ελζαξξχλεη ηελ εμεξεχλεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζπγρξφλσο είλαη 

απνηειεζκαηηθφ ζην λα ειαηηψλεη ην άγρνο ηνπ παηδηνχ. Σν αζθαιέο παηδί αλαπηχζζεη κηα εηθφλα 

εαπηνχ σο αηφκνπ αμηφινγνπ θαη ηθαλνχ θαη κηα εηθφλα γηα ηνπο άιινπο σο αηφκσλ έκπηζησλ θαη 

αμηφπηζησλ (Ainsworth et al., 1978).  
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                Γ. Άγρνπο – ακθηζπκηθά/ εκκνλήο: ηα παηδηά απηά είραλ πξφβιεκα εμαξρήο. Έκελαλ 

θνληά ζηε κεηέξα ηνπο θαη θαίλνληαλ πνιχ λεπξηθά αθφκα θαη φηαλ ε κεηέξα ήηαλ θνληά ηνπο. 

Όηαλ έθεπγε, έδεηρλαλ πνιχ ζηελνρσξεκέλα θαη δελ θαλέξσλαλ θακία αλαθνχθηζε ζηελ 

επηζηξνθή ηεο. Εεηνχζαλ ηελ επαθή κε ηε κεηέξα ηνπο θαη ζπγρξφλσο αληηζηέθνληαλ ζηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο λα ηα παξεγνξήζεη. Μπνξεί λα έθιαηγαλ ζπκσκέλα θαη λα δεηνχζαλ λα ηα 

ζεθψζεη, αιιά φηαλ ηα ζήθσλε πάιεπαλ γηα λα ηα αθήζεη θάησ. Σα παηδηά απηά δπζθνιεχνληαλ 

λα μαλαξρίζνπλ ην παηρλίδη κεηά ηελ επηζηξνθή ηεο κεηέξαο.  

      Σν είδνο απηφ ηεο πξνζθφιιεζεο ζπλδέεηαη κε απξφβιεπηε κεηξηθή ζπκπεξηθνξά. Σα παηδηά 

ηεο νκάδαο απηήο βηψλνπλ ηελ κεηέξα ηνπο σο αζηαζή. Αλαπηχζζνπλ κηα εηθφλα εαπηνχ αβέβαηε 

θαη κηα εηθφλα γηα ηνπο άιινπο σο αηφκσλ απξφβιεπησλ, πνπ δελ κπνξεί λα ηα εκπηζηεπηεί. Ζ 

απηνπεπνίζεζε θαη ηα θίλεηξα ηνπο γηα εμεξεχλεζε θαη θαηάθηεζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

εμαξηψληαη απφ ηελ παξνπζία, ηε ζηήξημε θαη ηελ απνδνρή ηνπ πξνζψπνπ πξνζθφιιεζεο. Απηή 

ε εμάξηεζε ηνπ εαπηνχ απφ ηνπο άιινπο ηα θαζηζηά επάισηα ζην ζηξεο (Collins & Read, 1994).  

 

Δλεξγά κνληέια δεζκνύ:    

       

      Σν ζχζηεκα δεζκνχ είλαη έλα αλαπηπμηαθφ κνληέιν, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε πνηφηεηα ηεο 

ζρέζεο κε ηνπο γνλείο ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο επεξεάδεη ηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

εμέιημε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εμέιημεο ηνπ αηφκνπ (Parkes, Hinde & Marris, 1991). ηε βξεθηθή 

θαη ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία ε δηαπξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο γνλείο ζηα πιαίζηα 

αζθαιψλ θαη αλαζθαιψλ ζρέζεσλ, θαη εηδηθά ην πψο ν γνλέαο αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο 

πξνζθφιιεζεο ηνπ παηδηνχ δηακνξθψλνπλ ελεξγά κνληέια πξνζθφιιεζεο ή πξνζδνθίεο ηφζν γηα 

ηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο φζν θαη γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Hinde, 1995). Σα ελεξγά 

κνληέια πξνζθφιιεζεο έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο θαη γλσζηηθέο ζπληζηψζεο νη νπνίεο γεληθεχνληαη 

ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, επεξεάδνληαο θαη ηα ππφινηπα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ αηφκνπ (Collins 

& Read, 1994). Οη αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ βξεθψλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο πξψηνπο ηξνθνχο, ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ελειίθσλ γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

γνλείο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηέινο, ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο κε ηνπο εξσηηθνχο 

ζπληξφθνπο, απνδίδνληαη ζηηο δηαθνξέο ησλ κνληέισλ πνπ ν θαζέλαο έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

ηνπο άιινπο (Collins & Read, 1994).  

      Υξεζηκνπνηψληαο ηε ζεσξία ηεο πξνζθφιιεζεο σο βάζε, νη Hazan & Shaver (1990) ήηαλ νη 

πξψηνη πνπ απνπεηξάζεθαλ λα ειέγμνπλ ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο κηαο ζεσξίαο πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα λα εμεγήζεη ηηο δπλακηθέο ησλ ζρέζεσλ γνλέα- παηδηνχ ζηα πξψηα ρξφληα ηεο 

δσήο, ζην πεδίν ησλ ζηελψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζρέζεσλ ησλ ελειίθσλ. Τπνζηήξημαλ, φηη ε 
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δεκηνπξγία, ε δηαηήξεζε θαη ν ηεξκαηηζκφο κηαο ζρέζεο κε έλα άιιν άηνκν απνηειεί κηα 

δηαδηθαζία πξνζθφιιεζεο, δειαδή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην άηνκν δέλεηαη ζπλαηζζεκαηηθά. 

Ο θάζε άλζξσπνο βηψλεη ελδερνκέλσο παξφκνηεο εκπεηξίεο θαηά έλα κνλαδηθφ ηξφπν, ιφγσ ησλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ δηέπνπλ ην πξνζσπηθφ ζρεζηαθφ ηνπ ηζηνξηθφ.    

      Σν κνληέιν ηεο Bartholomew ήηαλ βαζηά επεξεαζκέλν απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Bowlby γηα ηηο 

πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηα κνληέια δεζκνχ. Όηη, δειαδή, ηα κνληέια δεζκνχ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ πεπνίζεζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην παηδί ηφζν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ φζν θαη γηα ηνπο άιινπο. 

Ζ πεξηγξαθή απηή θαζνξίδεη κηα ζχλζεηε εηθφλα ηνπ πψο ε αιιειεπίδξαζε γνλέα-παηδηνχ 

εζσηεξηθεχεηαη θαη απνθξπζηαιιψλεηαη ζηνπο ηχπνπο δεζκνχ. Σν κνληέιν πνπ πξνηείλεη ε 

Bartholomew πεξηγξάθεη ηηο ζρεηηθέο γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δνκέο. πγθεθξηκέλα, 

εηζεγήζεθε έλα κνληέιν ηεο πξνζθφιιεζεο ησλ ελειίθσλ πνπ κπνξεί λα αλαιπζεί ζε ηέζζεξηο 

ηχπνπο θαη δχν δηαζηάζεηο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαηνκή ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ (Bartholomew & Horowitz, 1991).  

 

 Θεηηθφο εαπηφο  Αξλεηηθφο εαπηφο 

Θεηηθνί άιινη  ΑΦΑΛΖ: 

 

ΚΑΛΔ  ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΔ 

ΔΠΑΦΔ. ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ 

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΣΧΝ  

ΘΔΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ  

ΑΡΝΖΣΗΚΧΝ 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ. 

ΔΜΜΟΝΖ: 

          

ΔΜΜΟΝΖ ΜΔ ΣΗ 

ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΔ ΥΔΔΗ. 

ΔΜΦΑΖ Δ 

ΑΡΝΖΣΗΚΑ 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ  

ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ ΚΑΗ 

ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ. 

 

Αξλεηηθνί άιινη           ΑΠΟΦΤΓΖ-  

ΑΠΟΡΡΗΠΣΗΚΟ: 

 

ΑΠΟΦΔΤΓΔΗ ΔΠΑΦΔ, 

ΔΠΗΓΗΧΚΔΗ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ.  

ΚΑΣΑΠΗΔΖ ΣΧΝ 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ. 

ΑΠΟΦΤΓΖ-ΦΟΒΗΚΟ: 

 

           ΑΠΟΦΔΤΓΔΗ ΔΠΑΦΔ.  

ΚΑΣΑΠΗΔΖ ΣΧΝ 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ- 

ΑΓΥΟ. 

 

    

 ρήκα 1: Γξαθηθή παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ δεζκνχ ελειίθσλ ηεο Bartholomew (1990). 
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      Ο βαζκφο ζεηηθφηεηαο ηνπ κνληέινπ ηνπ εαπηνχ απεηθνλίδεη ηελ αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο 

απηναμίαο θαη θαη‟ επέθηαζε ην βαζκφ ηεο πξνζδνθίαο ηεο ζεηηθήο αληαπφθξηζεο ησλ άιισλ 

ζηηο αλάγθεο ηνπ. Σν κνληέιν ηνπ εαπηνχ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην βαζκφ άγρνπο θαη εμάξηεζεο 

πνπ βηψλεη ην άηνκν ζηηο ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο. Ζ δηάζηαζε ηνπ κνληέινπ ησλ 

άιισλ αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα άηνκα πξνζδνθνχλ νη ζεκαληηθνί άιινη λα είλαη 

ππνζηεξηθηηθνί θαη αμηφπηζηνη θαη άξα ζπλδέεηαη κε ηελ ηάζε αλαδήηεζεο ή απνθπγήο ηεο 

εγγχηεηαο ζηηο ζηελέο ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο (Griffin & Bartholomew, 1994). Δπηπιένλ, ηα 

ελεξγά κνληέια ηεο πξνζθφιιεζεο έρνπλ σο ππξήλα ηνπο ην ζπλαίζζεκα. Σα άηνκα κε αζθαιή 

πξνζθφιιεζε έρνπλ ηθαλφηεηα πξφζβαζεο ηφζν ζηα ζεηηθά φζν θαη ζηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, ελψ ηα άηνκα κε αλαζθαιή κνληέια πξνζθφιιεζεο ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηνξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Απηέο νη δηαθνξέο ζηε ξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ νδεγνχλ ζπλεηξκηθά ζε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα κε 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πξνζθφιιεζεο βηψλνπλ ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηφζν 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη γηα ηα άιια άηνκα κε ηα νπνία ζπλάπηνπλ ζηελέο ζπλαηζζεκαηηθέο 

ζρέζεηο (Mikulincer & Shaver, 2003. Mikulincer, Shaver & Pereg, 2003). Δξεπλεηηθά επξήκαηα 

ππνζηεξίδνπλ φηη ηα άηνκα κε δηαθνξεηηθά ελεξγά κνληέια πξνζθφιιεζεο είλαη 

πξνδηαηεζεηκέλα λα ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά, δηφηη ζθέθηνληαη θαη αηζζάλνληαη 

δηαθνξεηηθά (Collins, 1996).  

      Αλάινγα, ν αζθαιήο ηχπνο πξνζθφιιεζεο δηαζέηεη ζεηηθφ κνληέιν ηνπ εαπηνχ θαη ησλ 

άιισλ, είλαη αμηφπηζηνο θαη εκπηζηεχεηαη ηνπο άιινπο, δελ ηνπο απνθεχγεη, αιιά αλαδεηά ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εγγχηεηα. Ο απνθπγήο-απνξξηπηηθφο ηχπνο δηαζέηεη ζεηηθφ κνληέιν ηνπ εαπηνχ 

θαη αξλεηηθφ κνληέιν γηα ηνπο άιινπο. Ζ δηαηήξεζε ηεο ζεηηθήο εηθφλαο ηνπ εαπηνχ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ ακπληηθή ππνηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ αλαγθψλ ηεο πξνζθφιιεζεο θαη ηε 

δηαηήξεζε ζπλαηζζεκαηηθήο απφζηαζεο απφ ηνπο άιινπο, ψζηε λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο απνγνήηεπζεο δεδνκέλνπ φηη ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ άμην λα αγαπεζεί αιιά 

θνβάηαη ηνπο άιινπο. Αληίζεηα, νη δπν ηχπνη πξνζθφιιεζεο πνπ δηαζέηνπλ αξλεηηθφ κνληέιν ηνπ 

εαπηνχ (ν έκκνλνο θαη ν θνβηθφο) ραξαθηεξίδνληαη απφ ρξφλην άγρνο απφξξηςεο θαη 

εγθαηάιεηςεο απφ ηνπο πηζαλνχο ζπληξφθνπο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ν έκκνλνο δηαζέηεη ζεηηθφ 

κνληέιν γηα ηνπο άιινπο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ελψ έρεη ηελ αίζζεζε φηη δελ αμίδεη λα 

αγαπεζεί, ελ ηνχηνηο δηαηεξεί κηα ζεηηθή εηθφλα γηα ηνπο άιινπο. Έηζη, ηείλεη λα αλαδεηά ηελ 

απηφ-απνδνρή κέζα απφ ηελ απνδνρή ηνπ εαπηνχ ηνπ απφ ηνπο άιινπο. Αληίζεηα, ν θνβηθφο 

ηχπνο δηαζέηεη αξλεηηθφ κνληέιν ηφζν γηα ηνλ εαπηφ φζν θαη γηα ηνπο άιινπο κε απνηέιεζκα λα 

έρεη ηελ αίζζεζε φηη δελ αμίδεη λα αγαπεζεί θαη είλαη βέβαηνο φηη θαη νη άιινη είλαη απνξξηπηηθνί 
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θαη αλαμηφπηζηνη απέλαληί ηνπ. Ζ απνθπγή ησλ ζηελψλ ζρέζεσλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

πξνζηαζίαο απφ ηελ πξνζδνθψκελε απφξξηςε απφ ηνπο άιινπο (Bartholomew, 1994).  

      Σα ελεξγά κνληέια πξνζθφιιεζεο δχζθνια κεηαβάιινληαη θαη γεληθεχνληαη ζηηο ζρέζεηο 

πέξα απφ ηελ παηδηθή ειηθία θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζρέζεσλ ζηελ εθεβεία θαη ηελ 

ελειηθίσζε (Bretherton, 1991. Feeney, 1999). Ζ αιιαγή απφ ηα αλαζθαιή πξνο αζθαιή ελεξγά 

κνληέια πξνζθφιιεζεο θαίλεηαη φηη βαζίδεηαη ζηε ζηαζεξή θαη επαλαιακβαλφκελε βίσζε 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηε ζηαδηαθή αλαδφκεζε ησλ ελεξγψλ κνληέισλ κέζσ δχν δηφδσλ: 

ηνπ γλσζηηθνχ θαη ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ. Φαίλεηαη, σζηφζν φηη ην ζπλαηζζεκαηηθφ κέξνο ησλ 

εξγαδφκελσλ κνληέισλ είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπέο ζηελ αιιαγή απ‟ φηη ην γλσζηηθφ 

(Fredrickson, 2003. Kafetsios, 2003). 

      Ο Bowlby παξέρεη εξεπλεηηθέο ελδείμεηο γηα ηε ζπλερηδφκελε ζεκαληηθή χπαξμε ηεο 

πξνζθφιιεζεο παηδηνχ- γνλέα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθεβηθήο ειηθίαο κέρξη ηελ πξψηε 

ελήιηθε δσή, ππνζηεξίδνληαο φηη ε πξνζβαζηκφηεηα ζηα πξσηαξρηθά πξφζσπα πξνζθφιιεζεο 

θαη ε ππνζηήξημε πνπ απηά πξνζθέξνπλ απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν δηακφξθσζεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ηνλ εαπηφ (Bowlby, 1979, 1982). Ζ αζθαιήο 

πξνζθφιιεζε πξνο ηνπο γνλείο δεκηνπξγεί κηα αζθαιή βάζε γηα ηηο ππφινηπεο ζηελέο ζρέζεηο ηηο 

νπνίεο ην άηνκν ζπλάπηεη ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπ. Οη αζθαιείο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο 

ελδπλακψλνπλ ζηνπο εθήβνπο ηελ αλάπηπμε ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ηνλ εαπηφ θαη ηε 

δηακφξθσζε ησλ αηνκηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, ελψ νη αλαζθαιείο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο 

πξνάγνπλ ηελ επαλαζηαηηθφηεηα ησλ εθήβσλ (Allen & Land, 1999). Ζ πξνζθφιιεζε θαίλεηαη, 

φηη αζθεί επίδξαζε ζηελ ςπρνινγηθή θαη ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή θαηά ηα ρξφληα ηεο 

εθεβείαο θαη ηεο πξψηεο ελήιηθεο δσήο. Σα άηνκα κε αζθαιή πξνζθφιιεζε έρνπλ πςειφηεξα 

επίπεδα απηνεθηίκεζεο θαη πηνζεηνχλ πην ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο αγρνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ (Florian, Mikulincer & Bucholz, 1995).  

      Σα ελεξγά κνληέια δεζκνχ επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο εξσηηθέο ζρέζεηο, νη νπνίεο 

ζεσξήζεθαλ αληηπξνζσπεπηηθέο ζρέζεηο πξνζθφιιεζεο δηφηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

ζρέζεσλ πξνζθφιιεζεο. Οη ελήιηθνη κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πξνζθφιιεζεο δηαθνξνπνηνχληαη 

σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ εξσηηθψλ ηνπο ζρέζεσλ (Simpson, 1990). Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

δείρλνπλ φηη ηα άηνκα κε αζθαιή πξνζθφιιεζε αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο εκπεηξίεο 

ζρέζεσλ ζε ζχγθξηζε κε άηνκα κε έκκνλν ηχπν πξνζθφιιεζεο θαζψο θαη ηχπν απνθπγήο. Σα 

άηνκα κε αζθαιή πξνζθφιιεζε ραξαθηεξίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο σο πην ζηαζεξέο θαη 

ηθαλνπνηεηηθέο. Αληηζέησο, ηα άηνκα κε απνξξηπηηθφ ηχπν πξνζθφιιεζεο ηείλνπλ λα αλαθέξνπλ 

ρακειά επίπεδα νηθεηφηεηαο, δέζκεπζεο θαη ηθαλνπνίεζεο, θαζψο θαη ηα άηνκα κε έκκνλν ηχπν 

πξνζθφιιεζεο ραξαθηεξίδνπλ ηε ζρέζε ηνπο αλαθέξνληαο δήιηα, ζχγθξνπζε, φπσο θαη πςειφ 
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πνζνζηφ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ (Feeney & Kirkpatrick, 1996).  Δπεξεάδνπλ 

δειαδή, ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ιεηηνπξγίεο. Έρεη απνδεηρηεί 

επίζεο, φηη επεξεάδνπλ ην πψο θαη πφηε νη άλζξσπνη παξαθνινπζνχλ επηιεθηηθά θαη 

αληηιακβάλνληαη ηνπο εξσηηθνχο ζπληξφθνπο ηνπο. Πσο εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα, θξίλνπλ θαη 

απνθαζίδνπλ ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ ζπληξφθσλ ηνπο. Δπίζεο, ην πψο 

ζθέθηνληαη, αηζζάλνληαη θαη ζπκπεξηθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαπξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο. 

Φαίλεηαη, αθφκε, φηη επεξεάδνπλ ην ηη ζπκνχληαη ή αδπλαηνχλ λα ζπκεζνχλ γηα ηηο πξνεγνχκελεο 

ελέξγεηεο ηνπο φηαλ ήηαλ ζε ζρέζε (Collins et al., 2004. Feeney, 2008). 

      Άξα, βιέπνπκε, φηη ν δεζκφο πξνζθφιιεζεο επεξεάδεη ηελ εμέιημε ηνπ αηφκνπ ζε φια ηα 

αλαπηπμηαθά ζηάδηα ζε επίπεδν δηαπξνζσπηθψλ θαη ζηελψλ ζρέζεσλ.               
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Πολιτισμικός εαυτός 
 

Αηνκηθηζκόο θαη θνιεθηηβηζκόο: 

 

Έρεη ππνζηεξηρηεί (Hofstede, 1980. Triandis, 1989), φηη νη θνπιηνχξεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ 

βάζεη ηνπ πνιηηηζκηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο.  

      Ζ θνπιηνχξα αλαθέξεηαη ζηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο, ηηο ζπλήζεηεο θαη πεπνηζήζεηο ελφο ιανχ ή 

κηαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο, νη νπνίεο πξνζαλαηνιίδνπλ θαη θαηεπζχλνπλ ηα άηνκα ζε έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ηχπν θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ηνλίδνληαο έηζη ηνλ ηζρπξφ δεζκφ πνπ ππάξρεη 

αλάκεζα ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ θνπιηνχξα (Pheysey, 1993).  

      χκθσλα κε ηνλ Hofstede (1980), νη θνπιηνχξεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ κε φξνπο 

αηνκηθηζκνχ θαη ζπιινγηθφηεηαο, φξνη πνπ δηακνξθψλνπλ δηαθνξεηηθά ζχλνια αμηψλ θαη 

θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ. Φαίλεηαη, φηη νη δηαθνξεηηθνί απηνί ηχπνη θνπιηνχξαο, φπσο ν 

αηνκηθηζκφο θαη ν θνιεθηηβηζκφο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ν εαπηφο θαη 

επηδξνχλ ηειηθά ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ζηα ζπλαηζζήκαηα, ζηηο πξάμεηο θαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ. Ο ίδηνο πάιη, θαηέιεμε φηη ππάξρνπλ ηέζζεξηο παξάγνληεο κε βάζε 

ηνπο νπνίνπο ηαμηλνκνχληαη νη πνιηηηζκνί θαη ηνπο νλφκαζε: αηνκηθηζκφ- ζπιινγηθφηεηα, 

απφζηαζε απφ ηελ εμνπζία, απνθπγή ηεο αβεβαηφηεηαο θαη αξξελσπφηεηα- ζειπθφηεηα.  
 

 Αηνκηθηζκόο: θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνπιηνχξαο απηήο είλαη ν αληαγσληζκφο θαη ε 

ηάζε γηα αλεμαξηεζία.  

 Απόζηαζε από ηελ εμνπζία: ζε κηα ηέηνηα θνπιηνχξα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ν 

ζεβαζκφο γηα ηα αλψηεξα ζηειέρε ηεο θνηλσλίαο, ηα νπνία είλαη απνδεθηά απφ ηνπο 

άιινπο θαη ζηα νπνία αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα λα αζθνχλ εμνπζία. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα είλαη ε Νηγεξία, νη Φηιηππίλεο θαη ε Ηλδνλεζία. 

 Απνθπγή ηεο αβεβαηόηεηαο: πξφθεηηαη γηα κηα θνπιηνχξα φπνπ πξέπεη λα δηαηππψλεηαη κε 

ζαθήλεηα ηη επηηξέπεη θαη ηη φρη. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε λνκηκφηεηα, ε ηάμε 

θαη ε ζαθήλεηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηαο θνπιηνχξαο είλαη ε Γεξκαλία. 

 Έκθαζε ζηηο γπλαηθείεο αμίεο: γπλαηθείεο αμίεο ζεσξνχληαη ε θηιία, ε ζπληξνθηθφηεηα, ε 

ζπλαδειθηθφηεηα, ε ζπλεξγαζία. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνηαο θνπιηνχξαο 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ε ηγθαπνχξε, ε Σαηβάλ θαη ε Κέλπα.  

Όπσο επηζήκαλε ν Gellner (1997), ε θνπιηνχξα απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε ηεο πνιηηηθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ ίδηα θνπιηνχξα ζεκαίλεη 

φηη νη άλζξσπνη κνηξάδνληαη θνηλέο ηδέεο γηα ηνλ θφζκν, αιιά δελ αλαθχπηεη φηη ηα άηνκα 

δηαζέηνπλ επαθξηβψο ηελ ίδηα αληίιεςε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  
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      Οη άλζξσπνη πνπ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα θνπιηνχξα ρξεζηκνπνηνχλ θνηλά ζπζηήκαηα 

θαηεγνξηνπνίεζεο θαη θνηλέο αληηιήςεηο γηα ηε ζεκαζία θαη ηηο ζρέζεηο απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ. 

Οη αληηιήςεηο απηέο θαζνξίδνληαη βάζεη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ θαη ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο ζε κηα θνπιηνχξα θαη επνκέλσο θαηεγνξίεο φπσο είλαη ε εζληθφηεηα, ην 

θχιν, ε ζξεζθεία, ε θνηλσληθή ηάμε, ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ν πνιηηηζκηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο, δηακνξθψλνπλ ηε ζέζε ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία, δηακνξθψλνπλ ηηο 

αληηιήςεηο, ηηο πξαθηηθέο, ηηο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο, ηηο θνηλσληθέο ζηάζεηο θαη αμίεο.  

      Οη ρψξεο κε θνπιηνχξεο αηνκηθηζκνχ δίλνπλ έκθαζε ζηελ απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία ηνπ 

αηφκνπ, ηελ επηδίσμε πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη ηνλ αληαγσληζκφ, ελψ νη ρψξεο κε 

πξνζαλαηνιηζκφ ζπιινγηθφηεηαο ηνλίδνπλ ηελ αιιειεμάξηεζε, ηελ πίζηε ζηελ νκάδα θαη ζηνπο 

νκαδηθνχο ζηφρνπο (Smith & Bond, 2005). ηηο θνηλσλίεο ζπιινγηθφηεηαο νη δεζκνί ησλ αηφκσλ 

είλαη πην ηζρπξνί θαη ζηαζεξνί, ελψ ζηηο αηνκηθηζηηθέο θνηλσλίεο είλαη πην ραιαξνί (Hofstede, 

1983). 

      Οη νξηζκνί ηνπ αηνκηθηζκνχ ηνπνζεηνχλ ην αηνκηθφ ζηνηρείν ζε θεληξηθή ζέζε θαη ην 

θνηλσληθφ ζηνηρείν ζηελ πεξηθέξεηα (Oyserman, Coon & Kemmelmeier, 2002). Οη αμίεο ηεο  

ηδησηηθφηεηαο, ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ, ηεο επραξίζηεζεο θαη απηνδηάζεζεο 

ησλ αηφκσλ απνηεινχλ θεληξηθέο έλλνηεο γηα ηνλ αηνκηθηζκφ. Όκσο, ε ζπιινγηθφηεηα κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη ζε κηα επξχηεξε ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή θαζψο ζε θάζε θνηλσλία ππάξρνπλ πνιιέο 

νκάδεο αλαθνξάο θαη επνκέλσο έλα κεγαιχηεξν εχξνο ζηάζεσλ θαη αμηψλ γχξσ απφ απηέο 

(Oyserman et al., 2002). Γηα παξάδεηγκα νη Freeman & Bordia (2001) έδεημαλ φηη νη αμίεο 

αηνκηθηζκνχ ή ζπιινγηθφηεηαο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ ππφ εμέηαζε νκάδα, δειαδή ην 

λα είλαη θάπνηνο θνιεθηηβηζηήο ζε θάπνηεο ελδν-νκάδεο δελ ζεκαίλεη φηη είλαη θαη ζε φιεο ηηο 

νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθεη. 

      Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζε αηνκηθηζκφ θαη ζπιινγηθφηεηα ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηε δηάθξηζε 

αλάκεζα ζε απηνλνκία θαη ελζσκάησζε θαη αλάκεζα ζε αμίεο απην-έθθξαζεο θαη αμίεο 

επηβίσζεο (Ingelhart & Oyserman, 2004). Ο ίδηνο ν Hofstede (1984) είρε παξαηεξήζεη, φηη νη 

πινπζηφηεξεο ρψξεο ήηαλ θαη πεξηζζφηεξν αηνκηθηζηηθέο θαη ην αληίζηξνθν. χκθσλα κε ηνπο 

Ingelhart & Oyserman (2004), ε θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή αιιαγή πνπ νδεγεί ζε απμαλφκελε 

νηθνλνκηθή επκάξεηα κεηψλεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ επηινγψλ θαη απειεπζεξψλεη ηα άηνκα απφ 

ηελ πίεζε ηεο έιιεηςεο πφξσλ. Έηζη, νη αμίεο επηβίσζεο αληηθαζίζηαληαη απφ αμίεο απην-

έθθξαζεο, φπσο απηέο ηνπ αηνκηθηζκνχ πνπ ζπλδένληαη επίζεο κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο.  
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      Σα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηνκηθηζκνχ αζθνχλ θαζνξηζηηθή επηξξνή ζηε 

δηαδηθαζία απφδνζεο ησλ αηφκσλ θαη ζπλεπψο επεξεάδνπλ θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπο θξίζεηο 

(Miller, 1994).  

      Οη Dubois & Beauvois (2003), πξνζεγγίδνπλ ηνλ αηνκηθηζκφ σο κηα απηφλνκε, θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία αλαπαξηζηά ηηο ηδέεο πνπ κηα θνηλσλία δηαδίδεη κέζσ ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο ινγνηερλίαο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ηδενινγηθή πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία πέληε είλαη νη βαζηθνί 

παξάγνληεο ηνπ αηνκηθηζκνχ: ε έκθαζε ζηνπο αηνκηθνχο ζηφρνπο έλαληη ησλ θνιεθηηβηζηηθψλ 

ζηφρσλ, ε απηάξθεηα, ε εζσηεξηθφηεηα, ν αηνκηθηζηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε ζπκβαηηθφηεηα.  

Χζηφζν, ν αηνκηθηζκφο θαη ε ζπιινγηθφηεηα είλαη δχν αλεμάξηεηεο δηαζηάζεηο, δχν δηαθνξεηηθέο 

ζεσξήζεηο ηνπ θφζκνπ πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ηα ζέκαηα πνπ θαζηζηνχλ πξφδεια θαη κε απηή 

ηελ έλλνηα κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ εληφο ηνπ ίδηνπ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ αιιά θαη εληφο ηνπ 

ίδηνπ αηφκνπ (Oyserman et al., 2002).  

 

Αλεμάξηεηνο θαη αιιειεμαξηώκελνο εαπηόο: 

       

      Οη ρψξεο πνπ εξεπλήζεθαλ απφ ηνλ Hofstede ηνπνζεηνχληαη αλάκεζα ζηα δχν άθξα ηνπ 

ζπλερνχο αηνκηθηζκνχ- ζπιινγηθφηεηαο κε ηηο ΖΠΑ, ηνλ Καλαδά θαη ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο λα βξίζθνληαη πην θνληά ζηνλ αηνκηθηζκφ θαη ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο, ηεο Νφηηαο 

Ακεξηθήο θαη ηεο Αθξηθήο λα πξνζεγγίδνπλ ηε ζπιινγηθφηεηα. Όκσο, ν αηνκηθηζκφο θαη ε 

ζπιινγηθφηεηα είλαη έλλνηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο αμίεο ζε επίπεδν πνιηηηζκνχ. Ζ θαηάηαμε ησλ 

ρσξψλ βαζίδεηαη ζε ζχγθξηζε κέζσλ φξσλ θαη δελ ζεκαίλεη φηη θαη ηα κέιε ηνπο δηαθέξνπλ 

αληίζηνηρα (Smith & Bond, 2005).  

      ην αηνκηθφ επίπεδν, νη έλλνηεο ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη ηεο ζπιινγηθφηεηαο απνδίδνληαη σο 

ηδηνθεληξηζκφο θαη αιινθεληξηζκφο, αληαλαθιψληαο ηηο ζηάζεηο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

ίδην πνιηηηζκφ (Triandis & Trafimow, 2001).  

      Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ηδηνθεληξηθψλ αηφκσλ ζεσξείηαη φηη ειέγρεηαη απφ ηηο ζηάζεηο ηνπο, ελψ 

ε ζπκπεξηθνξά ησλ αιινθεληξηθψλ αηφκσλ θαηεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο θνηλσληθέο λφξκεο 

(Triandis & Trafimow, 2001). Παξεκθεξήο είλαη θαη ε έλλνηα ησλ αλεμάξηεησλ θαη 

αιιειεμαξηψκελσλ απηφ-λνεκαηνδνηήζεσλ (independent –interdependent self-construals) πνπ 

ζπληζηνχλ αληηιήςεηο ηνπ εαπηνχ αληίζηνηρεο κε ηνλ ηδηνθεληξηζκφ θαη ηνλ αιινθεληξηζκφ 

(Smith & Bond, 2005). 

      Ο αλεμάξηεηνο εαπηφο, απφ ηε κηα, νξίδεηαη σο «κνλαδηθφο θαη ζηαζεξφο» θαη δηαρσξίδεηαη 

απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Γίλεη έκθαζε: (α) ζηηο εζσηεξηθέο ηθαλφηεηεο, ζηηο ζθέςεηο θαη ζηα 



 16 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ, (β) ζην φηη θάζε άηνκν είλαη κνλαδηθφ θαη ζηελ αμία ηεο έθθξαζεο 

ηνπ εαπηνχ ηνπ θαζελφο, (γ) ζηελ θαηαλφεζε ησλ εζσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηελ 

πξνψζεζε ησλ αηνκηθψλ ζηφρσλ, (δ) ζηελ επζχηεηα ηεο επηθνηλσλίαο. Σα άηνκα πνπ έρνπλ 

ηζρπξά αλεπηπγκέλν ηνλ αλεμάξηεην εαπηφ ηνπο δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηηο δηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο, ζηα δηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο απ‟ φηη ζηηο ζθέςεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα ή ηηο πξάμεηο ησλ άιισλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην άηνκν εθθξάδεηαη άκεζα 

νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε θαη δελ δηζηάδεη λα πεη απηφ πνπ ζθέθηεηαη (Singelis, 1994).    

      Ο αιιειεμαξηψκελνο εαπηφο, απφ ηελ άιιε, νξίδεηαη σο «επέιηθηνο θαη κεηαβαιιφκελνο». 

Γίλεη έκθαζε: (α) ζε εμσηεξηθέο θαηαζηάζεηο φπσο ε θνηλσληθή ζέζε, νη ξφινη θαη νη ζρέζεηο 

κέζα ζηελ νκάδα, (β) ζην θαηά πφζν ην άηνκν ηαηξηάδεη θαη αλήθεη ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα, (γ) 

ζηελ θαηνρή ηεο ζσζηήο ζέζεο θαη ζηε δέζκεπζε ζηε ζσζηή πξάμε, (δ) ζηελ έκκεζε επηθνηλσλία 

θαη ζηελ ηθαλφηεηα λα δηαβάδεη θαλείο ηηο ζθέςεηο ησλ άιισλ.  

      Όηαλ ηα άηνκα κε πςειά αλεπηπγκέλν ηνλ αιιεινεμαξηψκελν εαπηφ ηνπο ζθέθηνληαη ηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη ν εαπηφο ηνπο θαη νη άιινη απνηεινχλ έλα  

αλαπφζπαζην θνκκάηη. Δπηπξνζζέησο, θαη ν εαπηφο θαη νη άιινη δελ δηαρσξίδνληαη απφ κηα 

θαηάζηαζε αιιά δηακνξθψλνληαη απφ απηήλ. Οη αξκνληθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ε 

ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηνλ 

αιιεινεμαξηψκελν εαπηφ. Γη‟ απηφ ην ιφγν θαη ν αιιεινεμαξηψκελνο εαπηφο ηείλεη λα 

επηθνηλσλεί έκκεζα θαη λα δίλεη κεγάιε πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηηο κχρηεο ζθέςεηο ησλ 

άιισλ. Αληίζεηα απφ ηνλ αλεμάξηεην εαπηφ, ν αιιεινεμαξηψκελνο εαπηφο βαζίδεηαη ζηνπο 

άιινπο, ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο (Singelis, 1994). 

      Σα άηνκα νπνηαζδήπνηε θνπιηνχξαο έρνπλ θαη αλεμάξηεην θαη αιιειεμαξηψκελν εαπηφ, 

αιιά αλάινγα κε ηελ αλάπηπμε ησλ δχν νπηηθψλ ηνπ εαπηνχ θαη ηελ εθάζηνηε πξνο αληηκεηψπηζε 

θαηάζηαζε «ελεξγνπνηείηαη» είηε ην έλα είηε ην άιιν (Carpenter & Radhakrishnan, 2000). Καζψο 

ζε έλαλ πνιηηηζκφ αηνκηθηζκνχ ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην ελζαξξχλεη ζπκπεξηθνξέο ζρεηηθέο κε ηελ 

απηνλνκία θαη κνλαδηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, είλαη πηζαλφηεξν θαη ηα κέιε ηνπ λα λνεκαηνδνηνχλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο κε αλάινγνπο φξνπο. Αληηζέησο, νη πνιηηηζκνί ζπιινγηθφηεηαο θαζηζηνχλ 

πξφδειεο ηηο ζπιινγηθέο θαη αιιειεμαξηψκελεο φςεηο ηνπ εαπηνχ (Oyserman et al., 2002). 

Αληίζηνηρα, κέζα ζην ίδην πνιηηηζκηθφ πιαίζην φηαλ εκθαλίδνληαη πεξηζηάζεηο πνπ θάλνπλ 

εκθαλή ηελ ζπιινγηθφηεηα ή ηνλ αηνκηθηζκφ, ηα άηνκα ηα ιακβάλνπλ αληίζηνηρα ππφςε ηνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, νη Gardner, Gabriel & Lee (1999) ρεηξίζηεθαλ πεηξακαηηθά ηελ αλεμαξηεζία- 

αιιειεμάξηεζε δεηψληαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο λα θπθιψλνπλ ηελ ιέμε „εγψ‟ ή 

„εκείο‟ ζε έλα θείκελν. Έδεημαλ φηη ηα άηνκα ζηε ζπλζήθε ηεο αιιειεμάξηεζεο απνδέρνληαλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ αμίεο ζπιινγηθφηεηαο, αιιειεμαξηεκέλεο απηφ-λνεκαηνδφηεζεο θαη 
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αμηνινγνχζαλ ηελ πξάμε ελφο ππνζεηηθνχ αηφκνπ λα κελ βνεζήζεη έλα θίιν αξλεηηθφηεξα, ζε 

αληίζεζε κε ηα άηνκα ηεο ζπλζήθεο αλεμαξηεζίαο πνπ ζεψξεζαλ ηελ ίδηα πξάμε ειεχζεξε 

επηινγή ηνπ δξάζηε.  

      Απηά ηα απνηειέζκαηα έρνπλ ελδηαθέξνλ, γηαηί αλ αξθεί κία ηφζν απιή εζηίαζε ζε 

αηνκηθφηεηα ή ζπιινγηθφηεηα γηα λα ηξνπνπνηήζεη ηηο απαληήζεηο ησλ αηφκσλ, απηφ ζεκαίλεη φηη 

δελ είλαη απιά νη δηαπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο πνπ θαζνξίδνπλ απηή ηε δηάζηαζε αιιά κάιινλ νη 

θνηλσληθέο λφξκεο πνπ ππαγνξεχνπλ πφηε πξέπεη λα είλαη θαλείο αηνκηθηζηήο θαη πφηε φρη.    

 

Σπκπεξάζκαηα γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή κειέηε ηεο δηάζηαζεο αηνκηθηζκνύ-

ζπιινγηθόηεηαο 

 

      ε γεληθέο γξακκέο ε δηάζηαζε αηνκηθηζκφο-ζπιινγηθφηεηα παξνπζηάδεη ζηαζεξά 

απνηειέζκαηα πξάγκα πνπ εμεγεί ηελ επξεία ρξήζε ηεο ζηε δηαπνιηηηζκηθή έξεπλα. Χζηφζν, έρεη 

δερζεί αξθεηή θξηηηθή θπξίσο ιφγσ ηεο πνηθηιίαο ζηνλ ηξφπν κέηξεζεο (Oyserman et al., 2002) 

θαη εμαηηίαο νξηζκέλσλ αληηθαηηθψλ απνηειεζκάησλ, κε ηελ Ηαπσλία, γηα παξάδεηγκα λα 

εκθαλίδεηαη ζπρλά σο πεξηζζφηεξν αηνκηθηζηηθή απφ ηηο ΖΠΑ, ακθηζβεηψληαο ηελ θαηάηαμή ηεο 

ζηηο θνηλσλίεο ζπιινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ (Smith & Bond, 2005. Oyserman et al., 2002). 

      Οη Oyserman et al. (2002) πξαγκαηνπνίεζαλ κία κεηα-αλάιπζε κεγάινπ αξηζκνχ 

δηαπνιηηηζκηθψλ εξεπλψλ θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα επξήκαηα ζπκθσλνχλ φηαλ ν 

αηνκηθηζκφο αμηνινγείηαη σο ζεηηθή εθηίκεζε ηεο αηνκηθήο αλεμαξηεζίαο θαη ε ζπιινγηθφηεηα 

σο αίζζεζε ηεο ππνρξέσζεο θαη ηνπ θαζήθνληνο πξνο ηελ ελδν-νκάδα.  

      Οη ίδηνη δηαπηζηψλνπλ φηη φηαλ ε ζπιινγηθφηεηα εθθξάδεηαη σο αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ, 

επηζπκία γηα ζπζρέηηζε κε άιινπο θαη πξφζεζε γηα αλαδήηεζε ζπκβνπιψλ νη Ακεξηθαλνί 

βαζκνινγνχληαη πςειφηεξα ζηε ζπιινγηθφηεηα απφ άιιεο ρψξεο “παξαδνζηαθά” ζπιινγηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. Δπίζεο, νη Ακεξηθαλνί εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν αηνκηθηζηέο απφ ηνπο 

Ηάπσλεο κφλν φηαλ νη κεηξήζεηο πεξηιακβάλνπλ – εθηφο ηεο αλεμαξηεζίαο– ηηο έλλνηεο ηεο 

κνλαδηθφηεηαο, ηδησηηθφηεηαο, θαη επζχηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο. Χο πξνο ηηο απνδφζεηο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο - ζηνηρείν πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηηο αμίεο αηνκηθηζκνχ-ζπιινγηθφηεηαο (Miller, 

1994˙ Dubois & Beauvois, 2005) - νη Ακεξηθαλνί πξνβαίλνπλ ζε πεξηζζφηεξεο εζσηεξηθέο 

απνδφζεηο απφ φηη άιινη ιανί, αλεμάξηεηα απφ ην αλ δηαθέξνπλ ζηε δηάζηαζε αηνκηθηζκφο-

ζπιινγηθφηεηα. 

      Οη εξεπλεηέο ζπκπεξαίλνπλ φηη νξηζκέλεο αμίεο, φπσο ε αλάγθε γηα έληαμε ζε νκάδεο, δελ 

πξνέξρνληαη απαξαίηεηα απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζπιινγηθφηεηαο αιιά ίζσο αληαλαθινχλ 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ή ηάζεηο ηνπ Ακεξηθαληθνχ πνιηηηζκνχ.    
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      Ζ δηάζηαζε αηνκηθηζκνχ-ζπιινγηθφηεηαο, πέξα απφ ηηο δηαθνξέο ζε επίπεδν πνιηηηζκψλ, 

κπνξεί λα απνηειεί κία θνηλσληθή λφξκα, ζηα πιαίζηα κηαο ρψξαο ή κηαο νκάδαο πνπ ππαγνξεχεη 

ηα είδε ηεο απνδεθηήο θαη αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξάο απφ ηα κέιε. χκθσλα κε ηνπο Lorenzi-

Cioldi & Chatard (2006), ίζσο δελ είλαη νη δηαθνξέο ζηηο αμίεο πνπ επζχλνληαη γηα ηηο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο νκάδεο, αιιά ε χπαξμε ελφο πιαηζίνπ θνηλψλ αμηψλ πνπ ελζηεξλίδεηαη ε θνηλσλία. 

Με απηή ηελ έλλνηα απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ην ηί ζεσξεί ζσζηφ θαη ιάζνο ε νκάδα ζηελ 

νπνία αλήθνπλ ηα άηνκα. Οη McAuliffe, Jetten, Hornsey, & Hogg (2003) έδεημαλ πσο ελψ ε 

ζπιινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλε ζπκπεξηθνξά εθηηκάηαη ζεηηθφηεξα κέζα ζε κηα νκάδα, φηαλ ηα 

άηνκα πιεξνθνξνχληαη φηη ε λφξκα πνπ ηζρχεη ζηελ νκάδα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ 

αηνκηθηζκφ, ε αηνκηθηζηηθή ζπκπεξηθνξά αμηνινγείηαη ζεηηθφηεξα θαη ε ζπκπεξηθνξά 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζπιινγηθφηεηαο αξλεηηθφηεξα. 

      Οη Dubois & Beauvois (2005) εμέηαζαλ θαηά πφζν νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ζπλδξφκνπ ηνπ 

αηνκηθηζκνχ έρνπλ θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα θαη έδεημαλ φηη ε απηνεπάξθεηα έλαληη ηεο 

αιιειεμάξηεζεο, ε εζσηεξηθφηεηα έλαληη ηεο εμσηεξηθφηεηαο θαη ε εζηίαζε ζε αηνκηθνχο έλαληη 

θαηεγνξηθψλ απηνπξνζδηνξηζκψλ αμηνινγνχληαη ζπζηεκαηηθά ζεηηθφηεξα ζηνπο δπηηθνχο 

πνιηηηζκνχο θαη επνκέλσο απνηεινχλ κία θνηλσληθή λφξκα. Αληηζέησο, ε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο 

αηνκηθνχο ζηφρνπο δελ θάλεθε λα είλαη θαλνληζηηθή θαη ίζσο κάιηζηα ε ζπιινγηθφηεηα κε ηε 

ζηελή έλλνηα (πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ζπιινγηθνχο ζηφρνπο) λα είλαη ην πξφηππν. Οη ίδηνη, 

δηαπηζηψλνπλ ηελ χπαξμε δχν δηαθνξεηηθψλ θαλφλσλ αμηνιφγεζεο. Απφ ηε κία πιεπξά, 

ζπλαληάκε λφξκεο πνπ βαζίδνληαη πξσηίζησο ζηελ θνηλσληθή ρξεζηκφηεηα, αιιά έρνπλ 

δηάθνξνπο βαζκνχο επηζπκεηφηεηαο αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε, φπσο ε απηνεπάξθεηα. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ λφξκεο πνπ ζπζηεκαηηθά βαζίδνληαη ζηελ θνηλσληθή επηζπκεηφηεηα θαη 

ηαπηφρξνλα ζε δηάθνξα επίπεδα ρξεζηκφηεηαο αλάινγα κε ην πιαίζην, φπσο ε απηνζεψξεζε ζε 

αηνκηθφ επίπεδν.  

      Σα άηνκα πνπ εθθξάδνπλ ζηάζεηο αηνκηθηζηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ αμηνινγνχληαη 

πεξηζζφηεξν σο θνηλσληθά ρξήζηκα απφ φηη θνηλσληθά επηζπκεηά, ελψ ηα άηνκα πνπ εθθξάδνπλ 

ζηάζεηο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηε ζπιινγηθφηεηα ζεσξνχληαη ρξήζηκα θαη επηζπκεηά ζηνλ ίδην 

βαζκφ. Ζ θνηλσληθή ρξεζηκφηεηα θαη ε θνηλσληθή επηζπκεηφηεηα απνηεινχλ δχν δηαζηάζεηο κε 

βάζε ηηο νπνίεο παξέρεηαη θνηλσληθή αμία ζηα άηνκα θαη απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ζε θαηαζηάζεηο 

αμηνιφγεζεο. Ζ θνηλσληθή επηζπκεηφηεηα πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζεξκφηεηα θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, φπσο επράξηζηνο, ηίκηνο, αμηαγάπεηνο 

θ.η.ι., ελψ ε θνηλσληθή ρξεζηκφηεηα αλαθέξεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα γηα 

επηηπρία, φπσο δπλακηθφο, θηιφδνμνο, ηθαλφο, θ.η.ι. θαη αληαλαθιά ηελ „„νηθνλνκηθή‟‟ αμία ηνπ 

αηφκνπ κέζα ζηελ θνηλσλία (Dubois & Beauvois, 2005). Όκσο, ζπζηεκαηηθά απνδίδνληαη ζηηο 
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θπξίαξρεο νκάδεο ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθήο ρξεζηκφηεηαο θαη ζηηο κε θπξίαξρεο 

ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθήο επηζπκεηφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, νη πινχζηνη κπνξεί λα ζεσξνχληαη 

ηθαλνί αιιά ςπρξνί, ελψ νη θησρνί αλίθαλνη αιιά ζπκπαζείο, φπσο επίζεο θαίλεηαη φηη νη άλδξεο 

πεξηγξάθνληαη ζπλήζσο κε φξνπο ρξεζηκφηεηαο θαη νη γπλαίθεο κε φξνπο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζεξκφηεηαο (Fiske, Cuddy, Glick & Xu, 2002. Kay, Jost, Mandisodza, Sherman, Petrocelli & 

Johnson, 2007).     

      Σα δεδνκέλα απηά δείρλνπλ φηη ην ζχλδξνκν ηνπ αηνκηθηζκνχ είλαη πην πεξίπινθν απφ φηη 

ζπλήζσο ζεσξείηαη θαη νξηζκέλεο θνξέο αληηθαηηθφ σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ. Οη Jetten θαη 

ζπλεξγάηεο (2002), επηρείξεζαλ λα ζπλδπάζνπλ ηελ ηαχηηζε κε ηελ νκάδα κε ηε λφξκα ηνπ 

αηνκηθηζκνχ. χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, ηα άηνκα πνπ ηαπηίδνληαη 

ζε πςειφ βαζκφ κε ηελ νκάδα ηνπο ζα πξέπεη λα ελζηεξλίδνληαη πεξηζζφηεξν ηηο αμίεο 

ζπιινγηθφηεηαο, δειαδή λα αληηιακβάλνληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο σο εμαξηεκέλνπο κε ηελ νκάδα, 

λα απνδίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηνπο ίδηνπο θαη λα είλαη πξφζπκα λα ζπζηάζνπλ ηηο 

αηνκηθέο ηνπο επηδηψμεηο γηα ην θαιφ ηεο νκάδαο. Αληίζεηα, ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηζρπξή 

ηαχηηζε κε ηελ νκάδα ηνπο αλακέλεηαη λα έρνπλ πην αηνκηθηζηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζε απηή.  

      Οη εξεπλεηέο ηνπνζέηεζαλ ηα ππνθείκελά ηνπο ζε δχν νκάδεο, πνπ είραλ είηε αηνκηθηζηηθέο 

είηε θνιεθηηβηζηηθέο λφξκεο θαη βξήθαλ κηα ελδηαθέξνπζα αληίθαζε. πγθεθξηκέλα, έδεημαλ φηη 

φηαλ ε λφξκα ηεο νκάδαο ελζαξξχλεη ηνλ αηνκηθηζκφ, ηα κέιε κε πςειφ βαζκφ ηαχηηζεο ηείλνπλ 

λα επηδεηθλχνπλ πην αηνκηθηζηηθή ζπκπεξηθνξά, δειαδή λα ζπκκνξθψλνληαη κε φ,ηη είλαη απηφ 

πνπ ππνδεηθλχεη ε λφξκα θαη φρη λα παξακεξίδνπλ ηελ αηνκηθφηεηά ηνπο γηα λα δηαθεξχμνπλ ηελ 

αθνζίσζή ηνπο ζηελ νκάδα. Αληίζηνηρα, φηαλ ηα άηνκα αμηνινγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ελφο άιινπ 

κέινπο, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη ηε λφξκα αηνκηθηζκνχ ή ζπιινγηθφηεηαο, δειαδή ην πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν εθδειψλεηαη ε ζπκπεξηθνξά παξάγνληαο αλάινγα απνηειέζκαηα (McAuliffe et 

al., 2003). 

      Οη Jetten et al. (2002) ζεσξνχλ φηη ν αηνκηθηζκφο κπνξεί λα ρξεζηκεχεη σο ζηφρνο ηεο 

νκάδαο, σο ν νξζφο ηφπνο γηα λα εμππεξεηεζνχλ ηα ζπκθέξνληα ηεο ελδν- νκάδαο θαη φηη σο 

κνληέιν ζπκπεξηθνξάο ζα απνθέξεη ηειηθά ζεηηθά ζπιινγηθά απνηειέζκαηα. Ζ αηνκηθηζηηθή 

νκάδα απνηειεί κία πεξίεξγε θαηάζηαζε γηα ηα άηνκα κε πςειή ηαχηηζε. Ζ ηάζε ηνπο λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ νκάδα ηνπο, εμαηηίαο ηεο έληνλεο ηαχηηζήο ηνπο κε απηήλ, έξρεηαη ζε 

ζχγθξνπζε κε ηηο αηνκηθηζηηθέο λφξκεο πνπ επηθξαηνχλ. Απηέο νη αληίζεηεο ηάζεηο, ππνζηεξίδνπλ 

νη Jetten et al. (2002), κπνξεί λα αιιειναθπξσζνχλ θαη λα νδεγήζνπλ ζε παξφκνηα ζπκπεξηθνξά 

ηα άηνκα κε πςειή θαη ρακειή ηαχηηζε ζε λφξκεο αηνκηθηζκνχ. Έηζη, νη άλζξσπνη ζηηο δπηηθέο 

θνηλσλίεο κπνξεί λα εθδειψλνπλ αμίεο ζπιινγηθφηεηαο κέζσ ελφο έληνλνπ αηνκηθηζκνχ. 
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Οξηδόληηνο θαη θάζεηνο αηνκηθηζκόο θαη θνιεθηηβηζκόο 

       

      ηελ πξνζπάζεηα λα εμεγεζνχλ ηα αληηθαηηθά απνηειέζκαηα ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ εξεπλψλ, 

έγηλε αληηιεπηφ, φηη νη έλλνηεο ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη ηηο ζπιινγηθφηεηαο είλαη ηφζν επξείεο θαη 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμεγήζνπλ ηφζα πνιιά θαη δηαθνξεηηθά θαηλφκελα πνπ ηειηθά 

θαηαιήγνπλ λα κελ εμεγνχλ ηίπνηα (Kagitçibasi, 1997). Έηζη, είλαη πιένλ ζαθέο φηη πξέπεη λα 

ππάξμεη κηα θαηάηκεζε ησλ ελλνηψλ απηψλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη άιιεο δηαζηάζεηο. 

      Ο Triandis (1996· Triandis & Gelfand, 1998) θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ εηζήγαγαλ ην ζηνηρείν 

ηεο ηζφηεηαο ή κε ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ην κνληέιν ηνπ νξηδόληηνπ θαη θάζεηνπ αηνκηθηζκνύ 

θαη θνιεθηηβηζκνύ (horizontal and vertical individualism/ collectivism). Ζ νξηδφληηα θαηεχζπλζε 

αλαθέξεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πξέπεη λα είλαη ηζφηηκεο ελψ ε 

θάζεηε δίλεη έκθαζε ζηελ ηεξαξρία θαη ηε δηαθνξά εμνπζίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. χκθσλα κε 

ην κνληέιν, ε νξηδφληηα θαη θάζεηε δηάζηαζε δηαζηαπξψλεηαη κε ηε δηάζηαζε αηνκηθηζκφο-

θνιεθηηβηζκφο παξάγνληαο ηέζζεξηο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο:  

 νξηδόληηνο αηνκηθηζκόο: θάζε άηνκν είλαη κνλαδηθφ θαη μερσξηζηφ απφ ηα άιια, ελψ 

παξάιιεια φια ηα άηνκα ζεσξνχληαη ίζα κεηαμχ ηνπο,  

 θάζεηνο αηνκηθηζκόο: ηα άηνκα είλαη κνλαδηθά, αιιά νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο είλαη 

αληαγσληζηηθέο θαη ε αληζφηεηα απνδεθηή,  

 νξηδόληηνο θνιεθηηβηζκόο: ε νκάδα θαη νη ζηφρνη ηεο πξνέρεη ηνπ αηφκνπ, αιιά νη 

ζρέζεηο κεηαμχ νκάδσλ ζεσξνχληαη ηζφηηκεο, θαη ηέινο  

 θάζεηνο θνιεθηηβηζκόο: ηα αηνκηθά ζπκθέξνληα ζπζηάδνληαη γηα ην θαιφ ηεο νκάδαο 

θαη δίλεηαη έκθαζε ζηελ ηεξαξρία θαη ηελ παξάδνζε. 

ε κία θνπιηνχξα νξηδφληηνπ αηνκηθηζκνχ ηα άηνκα ζέινπλ λα είλαη κνλαδηθά θαη αλεμάξηεηα 

απφ ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ θαη λα βαζίδνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά δελ ελδηαθέξνληαη 

λα είλαη θαιχηεξνη απφ ηνπο άιινπο. Αληηζέησο, ζηηο θνπιηνχξεο θάζεηνπ αηνκηθηζκνχ ηα άηνκα 

επηδηψθνπλ ηε δηάθξηζε κε ζπκπεξηθνξέο αληαγσληζκνχ ηνπ ηχπνπ “ζέισ λα είκαη ν θαιχηεξνο” 

(Triandis & Gelfand, 1998). 

      ε έλα πιαίζην νξηδφληηνπ θνιεθηηβηζκνχ ηα άηνκα ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο φκνηνπο κε 

ηνπο άιινπο θαη σο κέιε ηεο νκάδαο, δίλνπλ έκθαζε ζηνπο θνηλνχο ζηφρνπο, ηελ αιιειεμάξηεζε 

ησλ κειψλ θαη ηελ θνηλσληθφηεηα, αιιά δελ ππνθχπηνπλ εχθνια ζηελ εμνπζία, θαζψο θπξηαξρεί 

ε ηζφηεηα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Οη θνπιηνχξεο θάζεηνπ θνιεθηηβηζκνχ, ηέινο, δίλνπλ έκθαζε 

ζηελ αθεξαηφηεηα ηεο νκάδαο, ηα άηνκα είλαη πξφζπκα λα ζπζηάζνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο 

ζηφρνπο γηα ηελ νκάδα, ελψ είλαη αληαγσληζηηθά κε ηηο έμσ-νκάδεο. Σα άηνκα δελ ζεσξνχληαη 
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φκνηα κεηαμχ ηνπο, αιιά απνδέρνληαη θαη δελ ακθηζβεηνχλ ην status quo θαη ηελ ηεξαξρία 

(Singelis, Triandis, Bhawuk & Gelfand, 1995· Triandis & Gelfand, 1998). 

      ε επίπεδν δηαπνιηηηζκηθήο ζχγθξηζεο, θάπνηα επξσπατθά θξάηε θνηλσληθήο πξφλνηαο, φπσο 

ε Γαλία ζεσξνχληαη νξηδνληίσο αηνκηθηζηηθά, ελψ νη ΖΠΑ ππνηίζεηαη φηη είλαη θιαζηθφ 

παξάδεηγκα θάζεηνπ αηνκηθηζκνχ (Nelson & Shavitt, 2002). Ζ πεξίπησζε ηνπ νξηδφληηνπ 

θνιεθηηβηζκνχ ζεσξείηαη αξθεηά ζπάληα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε ζπρλφηεξα αλαθεξφκελν 

παξάδεηγκα ζηε βηβιηνγξαθία ηα ηζξαειηλά Κηκπνχηο (Kurman, 2003). Σν κνληέιν ηνπ θάζεηνπ 

θνιεθηηβηζκνχ αληαλαθιάηαη ζε παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο ή νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα (π.ρ. Ηλδία, 

Ναδηζηηθή Γεξκαλία) (Triandis, 1996). Γηα παξάδεηγκα, νη Ακεξηθαλνί δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

ηζφηεηα, αιιά αλέρνληαη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη νη νπεδνί, ελψ 

εθηηκνχλ ζεηηθά ην λα μερσξίδεη θάπνηνο απφ ην κέζν φξν, ζε αληίζεζε κε ηνπο νπεδνχο πνπ αλ 

θαη αηνκηθηζηέο, δελ επηζπκνχλ λα μερσξίδνπλ ζε ζηάηνπο (Triandis, 1996). 

      Οη ηέζζεξηο απηνί πξνζαλαηνιηζκνί ζεσξνχληαη νξζνγψληνη κεηαμχ ηνπο θαη σο πξνο απηφ 

ππάξρεη θάπνηα εκπεηξηθή επηβεβαίσζε (Freeman & Bordia, 2001). ε φιεο ηηο θνπιηνχξεο 

κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ ζηνηρεία νξηδφληηνπ/θάζεηνπ αηνκηθηζκνχ/θνιεθηηβηζκνχ πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη δηαθνξηθά αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηνλ 

Triandis (1996), φηαλ ε ελδν-νκάδα δέρεηαη απεηιή ή φηαλ ππάξρνπλ ηζρπξνί εγέηεο, κία θνηλσλία 

αλακέλεηαη λα εθδειψλεη ηάζεηο θάζεηνπ θνιεθηηβηζκνχ. Σέινο, θαη ζην αηνκηθφ επίπεδν νη 

ηέζζεξηο πξνζαλαηνιηζκνί κπνξνχλ λα εληνπίδνληαη ζην ίδην άηνκν ζε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο 

αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο, σζηφζν θάπνηνο απφ απηνχο ζα είλαη θπξίαξρνο. 

      Ζ νξηδφληηα/θάζεηε δηάζηαζε ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο απόζηαζεο εμνπζίαο ηνπ Hofstede 

αιιά θαη κε ηηο έλλνηεο ηεο ηεξαξρίαο/ αλζξσπηζηηθήο δέζκεπζεο (egalitarian commitment) θαη 

αξκνλίαο ηνπ Schwartz (Chircov, Lynch & Niwa, 2005). 

      Οη Triandis & Gelfand (1998), βξήθαλ φηη ν θάζεηνο αηνκηθηζκφο ζπλδέεηαη θπξίσο κε 

έλλνηεο, φπσο ν αληαγσληζκόο θαη ν εδνληζκόο, ελψ ν νξηδφληηνο αηνκηθηζκφο ζρεηίδεηαη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ απηνδπλακία (self-reliance). Ο θάζεηνο θνιεθηηβηζκφο αληαλαθιά αμίεο, φπσο 

ε παξάδνζε, ε απηαξρηθόηεηα θαη ε θνηλσληθόηεηα, ελψ ν νξηδφληηνο θνιεθηηβηζκφο ζπλδέεηαη κε 

ηελ θνηλσληθόηεηα, ηελ αιιειεμάξηεζε θαη ηνλ εδνληζκό. χκθσλα κε ηνπο Cukur, De Guzman & 

Carlo, (2004), νη αμίεο εδνληζκνύ θαη επίηεπμεο ζπλδένληαη κε ηνλ θάζεην αηνκηθηζκφ, ελψ κε ηνλ 

νξηδφληην ε απην-θαηεύζπλζε. Χο πξνο ηνλ θνιεθηηβηζκφ, ν νξηδφληηνο ζρεηίδεηαη κε ηε 

θηιαλζξσπία θαη ν θάζεηνο κε αμίεο αζθάιεηαο, παξάδνζεο θαη ζπκκόξθσζεο. Χζηφζν, ε εμνπζία 

ζρεηίζηεθε κε ηνλ θάζεην αηνκηθηζκφ θαη φρη κε ηνλ θνιεθηηβηζκφ, φπσο ππέζεηε ν Triandis, ελψ 

ζπζρεηίζηεθε αξλεηηθά θαη κε ηνλ νξηδφληην αηνκηθηζκφ. Σέινο, ν νξηδφληηνο αηνκηθηζκφο 

ζπλδέζεθε κε ηελ νηθνπκεληθόηεηα, αιιά κφλν γηα ηηο ΖΠΑ. 
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      Οη Triandis & Gelfand (1998), επίζεο ηνλίδνπλ πσο νη δηάθνξεο θιίκαθεο κέηξεζεο ησλ αμηψλ 

αηνκηθηζκνχ/ζπιινγηθφηεηαο κεηξνχλ ζε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο ηα νξηδφληηα θαη ηα θάζεηα 

ζηνηρεία θαη κάιηζηα ζπρλά δίλεηαη έκθαζε απνθιεηζηηθά ζηηο νξηδφληηεο πιεπξέο ηφζν ηνπ 

αηνκηθηζκνχ φζν θαη ηνπ θνιεθηηβηζκνχ. Έηζη, φκσο, αγλνείηαη ην ζηνηρείν ηεο εμνπζίαο ζηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο. Δπίζεο, νη ζηαζεξέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο έξεπλεο γηα ηνλ 

αηνκηθηζκφ θαη ηε ζπιινγηθφηεηα κπνξεί λα αληηπαξαζέηνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνλ νξηδφληην 

αηνκηθηζκφ κε ηνλ θάζεην θνιεθηηβηζκφ (Singelis et al., 1995), αγλνψληαο ηνπο άιινπο δχν 

πξνζαλαηνιηζκνχο. 

      χκθσλα κε ηνπο Chircov et al. (2005), νη ηέζζεξηο πξνζαλαηνιηζκνί έξρνληαη λα 

απαληήζνπλ ζε δχν βαζηθά θνηλσληθά εξσηήκαηα: πξψηνλ ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ εμνπζία 

(ηζφηεηα ή ηεξαξρία) θαη δεχηεξνλ, ζηηο ζρέζεηο αηφκνπ-νκάδαο (αηνκηθηζκφο ή ζπιινγηθφηεηα). 

Ζ νξηδφληηα θαη θάζεηε δηάζηαζε επνκέλσο, αζρνιείηαη κε ηηο αληηιήςεηο γηα ηηο ζρέζεηο απηψλ 

πνπ έρνπλ εμνπζία κε απηνχο πνπ δελ έρνπλ, ζε πιαίζηα είηε αηνκηθηζηηθψλ είηε θνιεθηηβηζηηθψλ 

αμηψλ. 

      Χο πξνο ηηο ζεσξήζεηο ηνπ εαπηνχ, ηα νξηδφληηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο 

κέξνο κίαο νκάδαο, αιιά φηαλ βξίζθνληαη ζε έλα αηνκηθηζηηθφ πεξηβάιινλ, ν εαπηφο κπνξεί λα 

είλαη κνλαδηθφο θαη δηαθνξεηηθφο κε ηξφπνπο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ην ζηάηνπο ή ηε δχλακε 

(Sivadas, Bruvold & Nelson, 2008). Αληηζέησο, ν θάζεηνο εαπηφο επηδηψθεη ηε κνλαδηθφηεηα κε 

ηε δηαθνξνπνίεζε ζε ζηάηνπο θαη ηνλ αληαγσληζκφ. Χζηφζν, ζηηο έξεπλεο θαίλεηαη, φηη ε 

νξηδφληηα/θάζεηε δηάθξηζε δελ είλαη πάληα ηφζν μεθάζαξε. Γηα παξάδεηγκα, ν νξηδφληηνο 

αηνκηθηζκφο θαιχπηεη έλα πεξηνξηζκέλν θάζκα ηνπ αηνκηθηζκνχ αθνχ αληηπξνζσπεχεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ έλλνηεο φπσο απην-επάξθεηα, απην-θαηεχζπλζε θ.η.ι. (Soh & Leong, 2002· 

Cukur et al., 2004).  

      H Kurman (2003) εμέηαζε ηελ έλλνηα ηεο ζεκλφηεηαο (modesty) σο εμήγεζε ησλ ρακειψλ 

ζθνξ πνπ εκθαλίδνπλ νη θνιεθηηβηζηέο ζηηο κεηξήζεηο απην-βειηίσζεο (self-enhancement). 

Θεσξεί, φηη ε ζεκλφηεηα απνηειεί κία λφξκα, ε νπνία πεξηνξίδεη ηελ ηάζε γηα κνλαδηθφηεηα ησλ 

αηφκσλ, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ ηαχηηζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο. Ζ ίδηα 

έδεημε, φηη ε ζεκλφηεηα ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηνλ θάζεην θνιεθηηβηζκφ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ κε 

ηνλ νξηδφληην, ελψ κία θνπιηνχξα θάζεηνπ αηνκηθηζκνχ απνηξέπεη ηελ εθδήισζε ζπκπεξηθνξψλ 

ζεκλφηεηαο. ε γεληθέο γξακκέο, ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε νξηδφληην θαη θάζεην αηνκηθηζκφ θαη 

θνιεθηηβηζκφ απνδεηθλχεηαη ρξήζηκε ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ δίπνινπ αμηψλ 

αηνκηθηζκνχ θαη ζπιινγηθφηεηαο, θαζψο θαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη κφλν έλα είδνο αηνκηθηζκνχ 

θαη ζπιινγηθφηεηαο, αιιά πεξηζζφηεξεο, κηθξφηεξεο θιίκαθαο εθθάλζεηο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ππνηηζέκελε κεηαηφπηζε ησλ θνηλσληψλ απφ ηνλ θνιεθηηβηζκφ πξνο ηνλ αηνκηθηζκφ κε ηελ 
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πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θ.η.ι. κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε 

αιιαγή κφλν ζηα νξηδφληηα/θάζεηα ζηνηρεία (Singelis et al., 1995) θαη φρη ζε κία εμ νινθιήξνπ 

κεηάβαζε πξνο αηνκηθηζηηθέο θνηλσλίεο. Δπίζεο, ε νξηδφληηα/θάζεηε δηάζηαζε ίζσο αληαλαθιά 

ηα θαλνληζηηθά ζηνηρεία πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο αηφκνπ-θνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε 

ηελ Kagitçibasi (1997), ππάξρνπλ δχν πξνζεγγίζεηο ζηε κειέηε ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο. Απφ ηε κία πιεπξά, ε θαλνληζηηθή πξνζέγγηζε ησλ αμηψλ δίλεη έκθαζε ζηελ 

ηδενινγία θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ θνηλσληψλ γχξσ απφ ηηο ζρέζεηο αηφκνπ-νκάδαο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε ζρεζηαθή (relational) πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη  ζηηο αληηιήςεηο γηα ηνλ εαπηφ, ηα φξηά 

ηνπ θαη ην πσο ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Οη θαλνληζηηθέο εθθάλζεηο 

αηνκηθηζκνχ/θνιεθηηβηζκνχ αληηζηνηρνχλ θπξίσο ζην επίπεδν ηεο θνπιηνχξαο θαη φρη ζην 

αηνκηθφ επίπεδν θαη ζρεηίδνληαη κε ηε δηάζηαζε ηεο ηεξαξρίαο/ηζφηεηαο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, 

δειαδή κε ηνλ νξηδφληην/θάζεην αηνκηθηζκφ/ζπιινγηθφηεηα (Kagitçibasi, 1997). Δπνκέλσο, είλαη 

πηζαλφ νη θνηλσλίεο λα αιιάδνπλ ζηαδηαθά ζε επίπεδν θνηλσληθψλ θαλφλσλ, αιιά παξάιιεια ζε 

επίπεδν πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ λα ζπλερίδεη λα απνδίδεηαη ε ίδηα έκθαζε είηε ζην άηνκν είηε ζηελ 

νκάδα. 

      ε θάζε πεξίπησζε νη λφξκεο αηνκηθηζκνχ ή ζπιινγηθφηεηαο πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο νξζνχο 

ηξφπνπο γηα ηε ξχζκηζε ηεο νκαδηθήο θαη δηνκαδηθήο ζπκπεξηθνξάο γίλνληαη θαιχηεξα 

θαηαλνεηέο κε ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε νξηδφληηεο θαη θάζεηεο ζρέζεηο, θαζψο έηζη ιακβάλεηαη 

ππφςε ην ζηνηρείν ηεο δηαθνξάο εμνπζίαο αλάκεζα ζε άηνκα θαη νκάδεο. ηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, 

φπνπ θπξηαξρεί ν αηνκηθηζκφο, ηα κέιε ησλ θπξίαξρσλ νκάδσλ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζε απηή ηε 

λφξκα ελψ νη κε θπξίαξρεο νκάδεο πξνζεγγίδνπλ πεξηζζφηεξν ηε ζπιινγηθφηεηα. Ζ δηάθξηζε ησλ 

νξηδφληησλ θαη θάζεησλ ζηνηρείσλ ηνπ αηνκηθηζκνχ/θνιεθηηβηζκνχ κπνξεί λα δηαζαθελίδεη 

πεξηζζφηεξν απηή ηε ζρέζε, θαζψο κε ηελ ηνπνζέηεζε νξηδφληησλ θαη θάζεησλ ζηνηρείσλ ζηελ 

ίδηα θαηεγνξία, πηζαλψο λα ζπγθαιχπηνληαη νη δηαθνξέο ηζρχνο αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο.  

 

Τα επίπεδα ηνπ εαπηνύ: 

       

      Όκσο, εθηφο απφ ηνλ αλεμάξηεην θαη αιιειεμαξηψκελν εαπηφ, θαίλεηαη φηη έρεη γίλεη 

πξνζπάζεηα λα ρσξηζηεί ε έλλνηα ηνπ εαπηνχ ζε άιιεο ηεξαξρηθέο ππνθιίκαθεο.  

Ο εαπηφο απηφο απνηειείηαη απφ ηξείο ζεκειηψδεηο απηφ- αλαπαξαζηάζεηο, νη νπνίεο ππάξρνπλ 

ζηα άηνκα φισλ ησλ θνηλσληψλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο θνπιηνχξαο ηνπο: ην 

αηνκηθφ, ην ζρεζηαθφ θαη ην ζπιινγηθφ επίπεδν ηνπ εαπηνχ. Με άιια ιφγηα, ηα άηνκα επηδηψθνπλ 

λα επηηχρνπλ ηνλ απηφ- θαζνξηζκφ θαη ηελ απηφ- εξκελεία (δειαδή ηελ ηαπηφηεηα) κε βάζε ηξείο 
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ηξφπνπο: α) φζνλ αθνξά ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, β) φζνλ αθνξά ηηο δπαδηθέο ζρέζεηο 

θαη γ) φζνλ αθνξά ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο κειψλ ηεο νκάδαο. (Brewer & Gardner, 1996). 

      Σν αηνκηθφ επίπεδν επηηπγράλεηαη κε ηελ δηαθνξνπνίεζε απφ ηνπο άιινπο, δειαδή ν 

αηνκηθφο εαπηφο πεξηέρεη ηηο πηπρέο ηεο απηφ- αληίιεςεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην άηνκν απφ άιια 

άηνκα σο κνλαδηθφ ζρεκαηηζκφ ησλ γλσξηζκάησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαθξίλνπλ ην άηνκν 

κέζα ζην θνηλσληθφ πιαίζην ηνπ/ηεο. Απηή ε κνξθή ηεο απηφ- αλαπαξάζηαζεο ζηεξίδεηαη ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο δηαδηθαζίεο ζχγθξηζεο θαη ζπλδέεηαη κε ην θίλεηξν ηεο ςπρνινγηθήο πξνζηαζίαο 

θαη ελίζρπζεο ηνπ αηφκνπ (Brewer & Gardner, 1996). 

      Ο ζρεζηαθφο εαπηφο επηηπγράλεηαη κε ηελ ηαχηηζε κε ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, δειαδή 

πεξηέρεη πηπρέο ηεο απηφ-αληίιεςεο πνπ κνηξάδεηαη κε ηνπο ζπληξφθνπο ηεο ζρέζεο θαη θαζνξίδεη 

ην ξφιν θαη ηε ζέζε ηνπ αηφκνπ ζε ζεκαληηθέο ζρέζεηο. Ο ζρεζηαθφο εαπηφο βαζίδεηαη ζηνλ 

εμαηνκηθεπκέλν δεζκφ πξνζθφιιεζεο. Σέηνηνη δεζκνί απνηεινχλ ε ζρέζε γνλέα-παηδηνχ, ε θηιία, 

νη ξνκαληηθέο ζρέζεηο, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο κε βάζε ηνλ ξφιν, π.ρ. νη ζρέζεηο 

δαζθάινπ- καζεηή ή ηαηξνχ-αζζελή. Απηή ε κνξθή απηφ-αλαπαξάζηαζεο ζηεξίδεηαη ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο πνπ αληαλαθιάηαη θαη ζπλδέεηαη κε ην θίλεηξν ηεο πξνζηαζίαο ή 

ελίζρπζεο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο θαη ηεο δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο απηήο θαζ‟ απηήο 

(Brewer & Gardner, 1996). 

      Αθφκε, ν ζρεζηαθφο εαπηφο ελεξγνπνηείηαη απφ άκεζα (π.ρ. αλ είλαη θνληά έλα ζεκαληηθφ 

πξφζσπν) ή έκκεζα (απφ θάπνην ζηνηρείν πνπ ζπκίδεη θάπνηνλ ζεκαληηθφ άιιν) ζήκαηα, ηα 

νπνία κπνξεί λα ελεξγνπνηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ζρεζηαθφ εαπηφ γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, θαζηζηψληαο ηελ ελεξγνπνίεζε πην πηζαλή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Ο 

ζρεζηαθφο εαπηφο εκπεξηέρεη ζπλαηζζεκαηηθφ πιηθφ, ζηφρνπο θαη θίλεηξα, φπσο θαη ζηξαηεγηθέο 

ξχζκηζεο θαη ζπκπεξηθνξηθέο ηάζεηο. Γειαδή, απνηειείηαη απφ κηα ζεηηθή θαη κηα αξλεηηθή απηφ-

αμηνιφγεζε, ηηο επηπηψζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη φηαλ ζπλάπηεη κηα ζρέζε κε έλαλ 

ζεκαληηθφ άιιν, ηνπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθεη ζηελ ζρέζε απηή, ηηο ζηξαηεγηθέο απηφ-ξχζκηζεο 

πνπ πηνζεηεί ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειψλεη πξνο ηνλ 

άιινλ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ν ζρεζηαθφο εαπηφο ελφο αηφκνπ κε ηελ κεηέξα ηνπ κπνξεί λα 

απνηειείηαη απφ αληηιήςεηο γηα ηνλ εαπηφ σο θαηψηεξνπ, λα βηψλεη αηζζήκαηα απφξξηςεο θαη λα 

έρεη ζαλ ζηφρν ηελ παξάθιεζε γηα λα απνθηήζεη ηελ εγγχηεηα θαη ηελ πξνζνρή πνπ επηδεηάεη 

(Brewer & Chen, 2007).      

      Ο ζπιινγηθφο εαπηφο επηηπγράλεηαη κε ηελ έληαμε ζε κεγάιεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη έξρεηαη 

ζε αληίζεζε καδί κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη κε ηηο ζρεηηθέο έμσ-νκάδεο. Γειαδή, ν 

ζπιινγηθφο εαπηφο πεξηέρεη ηηο πηπρέο ηεο απηφ-αληίιεςεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηα κέιε ηεο έζσ-

νκάδαο κε ηα κέιε ησλ ζρεηηθψλ έμσ-νκάδσλ. Σν επίπεδν απηφ ηνπ εαπηνχ βαζίδεηαη ζε 
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απξφζσπνπο δεζκνχο κε άιινπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επί θνηλνχ ηαχηηζε κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Απηνί νη δεζκνί δελ απαηηνχλ ζηελέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο. Βαζίδεηαη ζε κηα δηαδηθαζία ζχγθξηζεο κε ηελ έζσ-νκάδα θαη ζπλδέεηαη κε ην 

θίλεηξν ηεο πξνζηαζίαο ή ελίζρπζεο ηεο έζσ-νκάδαο. (Brewer & Gardner, 1996). 

       Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, νη ηξείο απηέο απηφ-αλαπαξαζηάζεηο ζπλππάξρνπλ κέζα ζην 

ίδην άηνκν θαη είλαη θνηλσληθέο. Απηφ πνπ δηαθέξεη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζε φινπο ηνπο 

πνιηηηζκνχο είλαη πνην απφ απηά ηα ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνπ εαπηνχ ηνλίδεηαη θαη ηίζεηαη ζε 

πξνηεξαηφηεηα.  

      Έξεπλεο ησλ Gaertner θαη ζπλεξγαηψλ ηνπ (1999, 2002) δείρλνπλ ηελ ππεξνρή ηνπ αηνκηθνχ 

εαπηνχ έλαληη ηνπ ζρεζηαθνχ θαη ζπιινγηθνχ εαπηνχ. Ο ίδηνο ππνζηήξημε, φηη ην θάζε επίπεδν 

ηνπ εαπηνχ έρεη θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θάζε εαπηνχ μερσξηζηά. 

Μέζα απφ πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο θάλεθε, φηη φηαλ ηίζεληαη ζε θίλδπλν ν αηνκηθφο θαη 

ζπιινγηθφο εαπηφο, ηα άηνκα αληηδξνχλ πην έληνλα ζηελ απεηιή ηνπ αηνκηθνχ ηνπο εαπηνχ, 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ χπαξμε κηαο θηλεηήξηαο ηεξαξρίαο ζηελ νπνία ν αηνκηθφο εαπηφο 

θαηέρεη ηελ πξσηαξρηθή ζέζε. ηελ ηεξαξρία απηή ν αηνκηθφο εαπηφο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή, 

έπεηηα βξίζθεηαη ν ζρεζηαθφο θαη ηέινο ν ζπιινγηθφο.  

      Ο αηνκηθφο εαπηφο ζηφρν έρεη ηελ επίηεπμε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ απφ ηνπο άιινπο θαη ηελ 

κνλαδηθφηεηα ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Αληίζεηα, ν ζρεζηαθφο εαπηφο πεξηιακβάλεη κηα 

ζχλδεζε παξά ηνλ δηαρσξηζκφ απφ ηνπο άιινπο. Ζ έξεπλα έδεημε, φηη φηαλ ν αηνκηθφο εαπηφο 

είλαη ελεξγνπνηεκέλνο, ηφηε ε ππέξκεηξε πξνζπάζεηα θαη επίδνζε ησλ θίισλ θξίλεηαη πην ζθιεξά 

απ‟ φηη ε επίδνζε ελφο μέλνπ. Απφ ηελ άιιε, ν ζρεζηαθφο εαπηφο θξίλεη ηνλ θίιν πην επλντθά απ‟ 

φηη έλαλ μέλν. Με άιια ιφγηα, ζε αηνκηθφ επίπεδν, ν δηαρσξηζκφο απφ ηνλ θίιν πξνθαιεί 

ζπλαηζζήκαηα δήιηαο θαη αληαγσληζκνχ κε απνηέιεζκα νη πξνζπάζεηεο ηνπ λα ππνβηβάδνληαη 

ζθφπηκα. Αληίζεηα, ν ζρεζηαθφο εαπηφο, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζχλδεζεο ηνπ κε ηνλ θίιν, γεκίδεη 

πεξηζζφηεξν κε ραξά φηαλ ν θίινο θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα θαη επηδίδεη ζε πςειφ βαζκφ, παξά 

έλαο μέλνο.  (Brewer & Chen, 2007).      

      Όζνλ αθνξά ηελ ηεξαξρηθή ππεξνρή ηνπ ζρεζηαθνχ έλαληη ηνπ ζπιινγηθνχ εαπηνχ 

γλσξίδνπκε φηη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλζξψπηλε ιεηηνπξγία 

δηφηη: α) ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο εθδειψλεηαη σο πφλνο, ελεξγνπνηψληαο ηα ίδηα λεπξσληθά 

θπθιψκαηα κε απηά ησλ ζσκαηηθψλ ηξαπκάησλ (Eisenberger et al., 2003), β) νη άλζξσπνη 

θαηεγνξηνπνηνχλ απζφξκεηα πιεξνθνξίεο κε βάζε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, γεγνλφο πνπ 

θαηαδεηθλχεη φηη νη ζρέζεηο απνηεινχλ θπζηθέο κλεκνληθέο θαηεγνξίεο (Sedikides et al., 1993), γ) 

νη απνζεθεπκέλεο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, θαζνδεγψληαο ηελ 

αιιειεπίδξαζε, επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη ηηο 
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ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηα λέα πξφζσπα. Οη αλαπαξαζηάζεηο απηέο είλαη ελεξγνπνηεκέλεο 

ρξφληα θαη έηζη, επεθηείλνληαη θαη ζηελ δηαδηθαζία επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Ο ξφινο ηεο δπαδηθήο 

ζρέζεο θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθφηεξνο, δηφηη ε δπάδα απνηειεί ηνλ αξρηθφ δεζκφ πνπ πξνσζεί 

ηελ επηβίσζε ηνπ βξέθνπο, αιιά είλαη ζεκαληηθή θαη γηα ηελ αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Φαίλεηαη, αθφκε, φηη νη λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο θαζνδεγνχλ πην 

έληνλα ηελ θνηλσληθή αληίιεςε απ‟ φηη νη λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε βάζε ηα ζηεξεφηππα ηεο 

νκάδαο. Απηφ, ίζσο παξαηεξείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηνλ ζρεζηαθφ εαπηφ νη ζεκαληηθνί άιινη 

είλαη γλσζηνί θαη ππάξρεη αλάκεζα ηνπο έλαο εμαηνκηθεπκέλνο δεζκφο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ζπιινγηθνχ εαπηνχ νη άιινη είλαη άγλσζηνη, θαζψο θπξηαξρνχλ απξφζσπεο θαη ζπκβαηηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο. Σέινο, θαίλεηαη φηη ηα άηνκα 

ζε πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο αμηνινγνχλ ηνλ ζρεζηαθφ εαπηφ σο πην ζεκαληηθφ απ‟ φηη ηνλ 

ζπιινγηθφ εαπηφ (Berk & Andersen, 2000). 

      Με βάζε ηελ δηάθξηζε κεηαμχ ζρεζηαθνχ θαη ζπιινγηθνχ εαπηνχ, ν Yuki (2003) πξφηεηλε φηη 

ηα θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε κηα νκάδα 

ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ πνιηηηζκφ ζε πνιηηηζκφ. Οη άλζξσπνη ζηελ Γπηηθή αηνκηθηζηηθή 

θνπιηνχξα ηείλνπλ λα δίλνπλ έκθαζε ζηελ θαηεγνξεκαηηθή δηάθξηζε κεηαμχ ηεο έζσ-νκάδαο θαη 

ηεο έμσ- νκάδαο, ελψ νη άλζξσπνη ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο ηείλνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηηο νκάδεο 

θαηά θχξην ιφγν κε βάζε ην ζρεζηαθφ εαπηφ. Γηα ηνπο αλζξψπνπο ζηελ Αλαηνιηθή Αζία πνπ 

έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ ζπιινγηθφηεηαο, ε θχξηα πεγή γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ζπλεξγαζία 

πξνέξρεηαη απφ ηε δηαηήξεζε ηεο αξκνλίαο ζηηο ζρέζεηο θαη ηελ ζπλνρή ησλ νκάδσλ. Έηζη, 

δηαθξίλεηαη ε χπαξμε ελφο ζρεζηαθνχ αιιειεμαξηψκελνπ αηφκνπ θαη ελφο ζπιινγηθνχ 

αιιειεμαξηψκελνπ εαπηνχ. Ο ζρεζηαθφο ζε αληίζεζε κε ηνλ ζπιινγηθφ επηθεληξψλεηαη κφλν ζηηο 

ζηελέο ζρέζεηο. Δπηπιένλ, έρεη θαλεί κηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαζψο νη 

γπλαίθεο ραξαθηεξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε φξνπο ζρέζεσλ, ελψ νη άλδξεο κε φξνπο κεγαιχηεξσλ, 

ζπιινγηθψλ νκάδσλ. Απηή ε δηάθξηζε φκσο, παξαηεξείηαη ζπάληα, θαζψο ν φξνο 

„„αιιειεμαξηψκελνο‟‟ ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε αλ ην επίθεληξν ηεο 

πξνζνρήο είλαη νη ζηελέο ζρέζεηο ή ε νκάδα. 

      Σα ηξία απηά επίπεδα ηνπ εαπηνχ είλαη πηζαλφλ λα αλαπηπρζνχλ ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

αλάινγα κε ηνλ πνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο, δηφηη ν πξνζαλαηνιηζκφο 

απηφο έρεη επίδξαζε ζηελ γλσζηηθή ιεηηνπξγία, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα θίλεηξα ηνπ αηφκνπ.     

- Δπηπηώζεηο ζηελ γλσζηηθή ιεηηνπξγία: ηα αιιειεμαξηψκελα άηνκα είλαη πην πηζαλφ λα 

δψζνπλ πξνζνρή ζηνπο άιινπο θαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα (α) λα γλσξίδνπλ 

πεξηζζφηεξα θαη έηζη λα έρνπλ ιεπηνκεξείο γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνπο άιινπο, απ‟ φηη 

ηα άηνκα κε αλεμάξηεην απηφ-πξνζδηνξηζκφ, (β) λα έρνπλ γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ 
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σο ελζσκαησκέλνπ ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην θαη (γ) λα επεξεάδνληαη νη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ θαίλνληαη λα κελ είλαη θνηλσληθέο, φπσο ε αληίζηξνθε ζθέςε ή ε επεμήγεζε αθεξεκέλσλ 

ελλνηψλ. Σα αιιειεμαξηψκελα άηνκα θαίλεηαη λα αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν γηα ην πψο ζα 

εξκελεπηεί ε απάληεζε ηνπο ζε κηα πεηξακαηηθή ζπλζήθε (Cross, Hardin & Gercek-Swing, 

2011).  

- Δπηπηώζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα: νη ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο ζα πξέπεη λα δηαθέξνπλ 

ζπζηεκαηηθά ζηηο δηάθνξεο θαηαζθεπέο ηνπ εαπηνχ. Φαίλεηαη φηη: 1. ην ίδην ζπλαίζζεκα κπνξεί 

λα πξνθιεζεί απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο γηα ηα αλεμάξηεηα θαη ηα αιιειεμαξηψκελα άηνκα. 2. 

ηα αλεμάξηεηα έλαληη αιιειεμαξηψκελσλ αηφκσλ εθθξάδνπλ θαη βηψλνπλ δηαθνξεηηθά ηα 

ζπλαηζζήκαηα. Σα αλεμάξηεηα άηνκα βηψλνπλ πην πνιχ ζπκφ, πεξεθάληα θ.ιπ., ζπλαηζζήκαηα 

πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ εαπηφ, αληίζεηα ηα αιιειεμαξηψκελα άηνκα εθθξάδνπλ θαη βηψλνπλ 

πεξηζζφηεξα ζπλαηζζήκαηα πνπ εζηηάδνπλ ζηνπο άιινπο, φπσο ληξνπή. 3. ηα άηνκα απηά 

δηαθέξνπλ ζηελ έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, γηα παξάδεηγκα, ηα αιιειεμαξηψκελα άηνκα 

αθφκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ βηψζνπλ ζπκφ, ζα ην βηψζνπλ πην ήπηα θαη ζα ην εθθξάζνπλ 

ιηγφηεξν έληνλα θαηά ηελ εκπεηξία. (Cross, Hardin & Gercek-Swing, 2011).  

- Δπίδξαζε ζηα θίλεηξα: ηα αιιειεμαξηψκελα άηνκα είλαη πην πηζαλφ λα ππνθηλνχληαη απφ 

θνηλσληθά πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηφρνπο. Όκσο, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε 

γηα αζθάιεηα, αιιά κάιινλ έρνπλ θίλεηξα λα εθπιεξψζνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο κέζα ζηηο 

ζεκαληηθέο ζρέζεηο. Δπίζεο, ε αίζζεζε πξνζσπηθνχ ειέγρνπ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

βηψλνληαη δηαθνξεηηθά. πγθεθξηκέλα, ηα αλεμάξηεηα άηνκα βηψλνπλ ηηο δηεξγαζίεο απηέο σο κηα 

πξνζπάζεηα λα εθθξάζνπλ ηηο εζσηεξηθέο ηνπο αλάγθεο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, 

ελψ ηα αιιειεμαξηψκελα άηνκα βηψλνπλ σο κηα πξνζπάζεηα λα είλαη δεθηνί ζηνπο άιινπο, λα 

πξνζαξκφζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο θαη λα πεξηνξίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εζσηεξηθέο 

αλάγθεο θαη επηζπκίεο.  (Cross, Hardin & Gercek-Swing, 2011).        
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Θεσξία πξνζθόιιεζεο θαη δηαπνιηηηζκηθή έξεπλα:  

 

      Οη πνιηηηζηηθέο έλλνηεο επεξεάδνπλ ηελ εξκελεία ησλ γεγνλφησλ θαη εκπεηξηψλ, παξέρνπλ 

θαηεπζχλζεηο γηα ζπκπεξηθνξέο θαη πξνθαινχλ ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα (D' Andrade, 1984). 

Ζ βηβιηνγξαθία πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε ηνλ αηνκηθηζκφ θαη ηνλ θνιεθηηβηζκφ σο πνιηηηζκηθέο 

θαηεπζχλζεηο είλαη ρξήζηκε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ηχπσλ πξνζθφιιεζεο, φπσο απηέο 

δηακνξθψλνληαη θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  

      Οη αξρηθέο κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζθφιιεζεο, είραλ δείμεη έλαλ θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα 

ή έλα δηεζλέο „πξφηππν‟, θαζψο είραλ θαζνξίζεη ηα πνζνζηά ηεο αζθαινχο θαη αλαζθαινχο 

πξνζθφιιεζεο. Ο αζθαιήο ηχπνο πξνζθφιιεζεο βξέζεθε φηη είλαη ν πην δηαδεδνκέλνο ηχπνο  

πξνζθφιιεζεο ζε πεξηβάιινληα κε ιίγνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ, (φπσο είλαη ε θηψρεηα, ε κηθξή 

ειηθία ηεο κεηέξαο θαη ην ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, νη ζπγθξνχζεηο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ε 

ςπρνπαζνινγία ηεο κεηέξαο) πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρέζε γνλέα-παηδηνχ. Δπίζεο, ζεσξείηαη ην 

πξνηηκψκελν είδνο πξνζθφιιεζεο ιφγσ ησλ ζεηηθψλ θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ απνηειεζκάησλ (Crittenden, 2000. Porges, 2003. Schore, 2001). Ο αλαζθαιήο 

ηχπνο πξνζθφιιεζεο αλαπηχζζεηαη ζπλήζσο κεηαμχ ηνπ γνλέα –παηδηνχ, φηαλ ε παξνπζία ησλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ πξνσζνχλ ηελ θαθή αληαπφθξηζε θαη έιιεηςε επαηζζεζίαο απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ θξνληηζηή  ζηα ζήκαηα ηνπ βξέθνπο, ε νπνία νδεγεί ην βξέθνο ζηελ πηνζέηεζε 

δπζπξνζαξκνζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ αζθαινχο ηχπνπ 

πξνζθφιιεζεο (Belsky & Fearon, 2002). Χζηφζν, νη κειέηεο δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ πνπ 

δηαθέξνπλ απφ εθείλεο πνπ εξεπλήζεθαλ αξρηθά, δείρλνπλ κηα θαηαλνκή ζην πνζνζηφ ησλ 

αλαζθαιψλ ηχπσλ πξνζθφιιεζεο, πνπ δείρλνπλ ζεηηθή πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά απφ 

πιεπξάο θαη ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ ζην πιαίζην απηφ (Carlson & Harwood, 2003. Harwood, 

2006). Φαίλεηαη, δειαδή, φηη νη δηάθνξνη ηχπνη πξνζθφιιεζεο εθδειψλνληαη θαη αμηνινγνχληαη 

δηαθνξεηηθά ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο.   

      Έρνπλ αλαγλσξηζηεί ηέζζεξεηο γεληθέο παξαδνρέο γηα ηελ ζεσξία ηεο πξνζθφιιεζεο ζηελ 

δηαπνιηηηζκηθή κειέηε: ε ππφζεζε ηεο θαζνιηθφηεηαο (the universality hypothesis), ε ππφζεζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο αζθαινχο βάζεο ηνπ βξέθνπο (the infant secure-base behavior hypothesis), ε 

ππφζεζε κεηξηθήο επαηζζεζίαο (the maternal sensitivity hypothesis) θαη ε ππφζεζε κειινληηθψλ 

ηθαλνηήησλ (αλαπηπμηαθψλ θαη θνηλσληθψλ) (the future (developmental and social) competence 

hypothesis). (Rothbaum, Weisz, Pott, Miyake & Morelli,  2000).    
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Η ππόζεζε ηεο θαζνιηθόηεηαο: Τπάξρνπλ ηξείο βαζηθέο ελδείμεηο γηα ηελ θαζνιηθφηεηα ηνπ 

δεζκνχ πξνζθφιιεζεο. Πξψηνλ, ππνηίζεηαη φηη φια ηα βξέθε αλαπηχζζνπλ πξνζθφιιεζε 

(αζθαιή ή αλαζθαιή) κε ηνπο πξψηνπο θξνληηζηέο ηνπο, αθφκε θαη απηά κε αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο, φπσο ν απηηζκφο (Rutgers, van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg, & Swinkels, 

2007). Απηή ε ππφζεζε είλαη επξέσο απνδεθηή. Ζ δεχηεξε παξαδνρή είλαη φηη ππάξρνπλ 

πξνβιέςηκνη ή θαζνιηθνί παξάγνληεο θαη θάπνηεο ζπλέπεηεο απφ ηελ αλάπηπμε αζθαινχο ηχπνπ 

πξνζθφιιεζεο. Ζ ππφζεζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηηο δχν άιιεο ππνζέζεηο, ηεο κεηξηθήο επαηζζεζίαο 

θαη ησλ κειινληηθψλ ηθαλνηήησλ. Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηελ χπαξμε εηδηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζπλζεθψλ θαη θάπνησλ παξαγφλησλ πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηεο αζθαινχο πξνζθφιιεζεο. 

Χζηφζν, παξά ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζρεηηθψλ παξαγφλησλ είλαη δχζθνιν λα εμεγεζεί πνηνη είλαη 

πην ζεκαληηθνί θαη πσο ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηαλνκέο ησλ ηχπσλ πξνζθφιιεζεο ζε δηαθνξεηηθά 

πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα (Crittenden, 2000). Σν ηξίην ζηνηρείν αθνξά ηελ χπαξμε κηαο 

πξνβιέςηκεο «παγθφζκηαο» ή ελφο «πξνηχπνπ» ηεο θαηαλνκήο ησλ αζθαιψλ θαη αλαζθαιψλ 

ηχπσλ πξνζθφιιεζεο. Όκσο, απηφο ν ηζρπξηζκφο ακθηζβεηείηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο.  

 

Η ππόζεζε ηεο αζθαινύο βάζεο: Ζ δεχηεξε ππφζεζε γηα ηελ ζεσξία πξνζθφιιεζεο είλαη ε 

ππφζεζε αζθαινχο βάζεο, πνπ ππνδειψλεη φηη ην βξέθνο είλαη πην πηζαλφ λα εμεξεπλήζεη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, φηαλ απηφο/απηή αηζζάλεηαη φηη πξνζηαηεχεηαη επαξθψο θαη παξεγνξείηαη απφ 

ηελ παξνπζία ηεο κεηέξαο. Ζ πξνζηαζία θαη ε πξνζνρή ηνπ θξνληηζηή απνηειεί ηελ «αζθαιή 

βάζε», πνπ είλαη έλα θαηαθχγην, φηαλ εθδεισζνχλ πεξηβαιινληηθέο ή εζσηεξηθέο απεηιέο γηα ηελ 

επηβίσζε ηνπ βξέθνπο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο αζθαινχο βάζεο είλαη λα ελεκεξψζεη ην βξέθνο, φηη 

βξίζθεηαη ζε πξνζηαηεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη έηζη, κπνξεί λα εμεξεπλήζεη ην πεξηβάιινλ θαη λα 

θαηαλνήζεη ηελ αμία ησλ ζηελψλ ζρέζεσλ. Όηαλ ην πξφζσπν πξνζθφιιεζεο αδπλαηεί λα παξέρεη 

ηελ αζθαιή βάζε, ην βξέθνο αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απμεκέλσλ 

επηπέδσλ ζηξεο, πνπ εκθαλίδνληαη δπζπξνζαξκνζηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ 

(Rothbaum et al., 2007).  

      Χζηφζν, ε ππφζεζε αζθαινχο βάζεο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο ζπκπεξηθνξέο εμεξεχλεζεο 

θαη αλεμαξηεζίαο πνπ είλαη ν κεηέπεηηα ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζθφιιεζεο. Αλεμάξηεηεο ή 

αηνκηθηζηηθέο θνηλσλίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δπξσπατθφ-Γπηηθήο θνπιηνχξαο, 

επηθεληξψλνληαη ζηα νθέιε ηεο εμεξεχλεζεο ηνπ βξέθνπο, ην νπνίν πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηεο 

απηάξθεηαο, ηεο απηφ-έθθξαζεο θαη επηινγήο. Όκσο, θάπνηνη πνιηηηζκνί πνπ πξνσζνχλ ηελ 

θνηλσληθή αξκνλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο, δελ πξνσζνχλ ηελ εμεξεχλεζε θαη ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ βξέθνπο (Cajete, 2000).   
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      Χζηφζν, νη άλζξσπνη ζε πνιηηηζκνχο θαη γεσγξαθηθέο ζέζεηο, φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε 

ζνβαξέο απεηιέο, ζπρλά αλαδεηνχλ έλα αζθαιέο θαηαθχγην ππνζηήξημεο (πξνζηαζία) παξά κηα 

αζθαιή βάζε γηα ζηήξημε (ελζάξξπλζε γηα εμεξεχλεζε θαη ζαπκαζκφο ησλ επηηεπγκάησλ). 

Όκσο, αθφκε θαη κέζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία (φπσο ζηηο ΖΠΑ), θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζην ζχζηεκα ηνπ δεζκνχ, θαζψο νη θησρφηεξνη άλζξσπνη, πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πεξηζζφηεξεο απεηιέο θαη πξνθιήζεηο πνιιψλ εηδψλ, κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο αλαδήηεζε αζθαιψλ βάζεσλ ππνζηήξημεο, ελψ νη πινπζηφηεξνη, πνπ 

είλαη πην αζθαιήο (δελ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα επηβίσζεο), είλαη πεξηζζφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο αλαδήηεζε αζθαιψλ βάζεσλ πξνο εμεξεχλεζε θαη επίηεπμε ζηφρσλ.   

 

Η ππόζεζε ηεο κεηξηθήο επαηζζεζίαο: Ζ ζεσξία ηεο πξνζθφιιεζεο ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

επαηζζεζίαο θαη ηεο αληαπφθξηζεο ηεο κεηέξαο ζηελ παξνρή ηεο θξνληίδαο, ζπκπεξηθνξά πνπ 

ζεσξείηαη φηη πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηνπ αζθαινχο ηχπνπ πξνζθφιιεζεο.  

      Ζ επαηζζεζία ηεο κεηέξαο πεξηγξάθεηαη σο ε αλαγλψξηζε απφ πιεπξάο ηεο, φηη ην βξέθνο 

έρεη δηθέο ηνπ επηζπκίεο θαη ν ζεβαζκφο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εθθξάδνληαη, φπσο θαη ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ σο ελφο μερσξηζηνχ θαη απηφλνκνπ αηφκνπ. Οη αληαπφθξηζε ζηα ζήκαηα ηνπ 

είλαη ζεκαληηθή, θαζψο ην βξέθνο δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί ηνπο ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο θαηά 

ηελ επηθνηλσλία ηνπο. Τπάξρνπλ σζηφζν, πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο ζηελ ζχιιεςε ηεο κεηξηθήο 

επαηζζεζίαο, θαη είλαη πην έληνλεο (νη δηαθνξέο)  θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο κεηξηθήο ζπλεξγαζίαο 

έλαληη ηεο ππεξβνιηθήο παξεκβνιήο ηεο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ. Ζ παξεκβνιή λνείηαη σο 

ε θαζνδήγεζε, ε δηνίθεζε θαη ν έιεγρνο, αληί λα αθνινπζεί ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ 

παηδηνχ. Οη εμαηξεηηθά παξεκβαηηθέο κεηέξεο ζεσξείηαη φηη δελ ζέβνληαη ην βξέθνο σο κηα 

μερσξηζηή νληφηεηα, πνπ κπνξεί λα ελεξγεί απηφλνκα, αιιά νη επηζπκίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο 

ππνβηβάδνληαη. Ζ κεηέξα ζεσξεί φηη κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ βξέθνπο, 

επηβάιινληαο έλα πξφγξακκα πνπ ζεσξεί φηη είλαη θαιφ γηα απηφ, ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηηο 

επηζπκίεο ηνπ. Χζηφζν, ν έιεγρνο θαη ε επίβιεςε ηνπ βξέθνπο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

ζεσξείηαη ηδαληθφο ηξφπνο αλαηξνθήο, ηδηαίηεξα ζε κε δπηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα (Keller, 

2013).   

      ηελ Γπηηθή θνηλσλία, ζεκαληηθφ θξηηήξην επαηζζεζίαο απνηειεί ε αληαπφθξηζε ζηα ζήκαηα 

ηνπ παηδηνχ θαη ε επηθνηλσληαθή δηαζεζηκφηεηα ηνπ ελήιηθα, ρσξίο λα παξεκπνδίδεηαη ε 

απμεκέλε απηνλνκία ηνπ παηδηνχ ή ν δηαρσξηζκφο ηνπ απφ ηελ κεηέξα. Αληίζεηα, ζηελ Ηαπσλία, 

έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην επαηζζεζίαο είλαη ε πξνψζεζε κηαο ζπκβησηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ, ζηελ νπνία ηα φξηα κεηαμχ ηνπο είλαη αζαθή. Οη κεηέξεο ζηελ Ηαπσλία 

κπνξεί λα θαλνχλ ππεξπξνζηαηεπηηθέο θαη ελνριεηηθέο θαηά ηα πξφηππα ησλ κεηέξσλ ζηηο ΖΠΑ, 
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θαζψο πξνβιέπνπλ ηηο αλάγθεο ησλ βξεθψλ θαη ιακβάλνπλ πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ άγρνπο ησλ βξεθψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαζπζηεξεκέλε αληαπφθξηζε 

ζηα ζήκαηα ηνπο. (Rothbaum, Weisz, et al., 2000).  

      Ο ζπλαηζζεκαηηθφο ζπληνληζκφο ζηελ Ηαπσλία, ν νπνίνο είλαη πςειφηεξνο απ‟ φηη ζηηο ΖΠΑ, 

παίξλεη ηελ κνξθή ησλ κεηέξσλ πνπ βγάδνπλ θσλήκαηα ηαπηφρξνλα κε ηα παηδηά γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο, θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο γλσξίδνπλ ην ηη 

ζθέθηεηαη ην παηδί. Απηή ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξεκβαηηθή θαη ππεξβνιηθή 

ζηηο ΖΠΑ, θαη είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε αλαζθαιή ηχπν δεζκνχ. Άιιεο ζπκπεξηθνξέο 

θξνληίδαο πνπ εκθαλίδνληαη θαη κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ακθηζπκηθφ ηχπν πξνζθφιιεζεο ζηελ 

Γπηηθή θνηλσλία, αιιά είλαη απνδεθηέο απφ ηηο κεηέξεο ζηελ Ηαπσλία είλαη ε παξαηεηακέλε 

δεξκαηηθή επαθή, ν χπλνο καδί κε ηελ κεηέξα, ε επηείθεηα ζηελ εμάξηεζε, ε δηεπζέηεζε ηνπ 

ρξφλνπ γηα ηηο δνπιεηέο, ψζηε λα ππάξρεη πιήξεο ελαζρφιεζε κε ην παηδί θαη ε ελζάξξπλζε ησλ 

παηδηψλ λα έρνπλ σο επίθεληξν ηηο ίδηεο (ηηο κεηέξεο) έλαληη ηνπ πεξηβάιινληνο. Αληηζέησο, ε 

κεηξηθή επαηζζεζία ζηηο ΖΠΑ πξννξίδεηαη θπξίσο γηα ηελ παξνρή αζθαινχο βάζεο πνπ εληζρχεη 

ηελ εμεξεχλεζε ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ηελ ελζάξξπλζε γηα επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ επηζπκηψλ 

θαη ηελ απηφλνκε πξνζπάζεηα γηα ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Όκσο, ζηελ Ηαπσλία, ε 

επαηζζεζία έρεη ζθνπφ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ αιιειεμάξηεζε θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή εγγχηεηα ησλ βξεθψλ κε ηελ κεηέξα ηνπο (Rothbaum et al., 2002).  

      Οη κεηέξεο ζηηο ΖΠΑ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ίδηνπο ηξφπνπο παξνρήο θξνληίδαο κε ηηο 

Γηαπσλέδεο, ζεσξνχληαη σο κε επαίζζεηεο θαη πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε αλαζθαινχο ηχπνπ  

πξνζθφιιεζεο.  

 

Η ππόζεζε ησλ κειινληηθώλ ηθαλνηήησλ: χκθσλα κε ηελ ζεσξία απηή ππάξρνπλ δηάθνξεο 

ζπλέπεηεο απφ ηελ αλάπηπμε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πξνζθφιιεζεο. Σα βξέθε κε αζθαιή 

δεζκφ γίλνληαη πην θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηαζεξά σο παηδηά θαη ελήιηθεο απ‟ φηη ηα 

βξέθε κε αλαζθαιή πξνζθφιιεζε. Οη κειέηεο δείρλνπλ, φηη ηα αζθαιή παηδηά είλαη πην 

απηφλνκα, ιηγφηεξν εμαξηεκέλα θαη ηθαλά ζηελ ξχζκηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, είλαη 

ιηγφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη πην πηζαλφ λα δεκηνπξγήζνπλ ζηελέο, 

ζηαζεξέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ζε αληίζεζε κε ηα αλαζθαιή παηδηά. Δπίζεο, ηα 

αζθαιή παηδηά επηκέλνπλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, έρνπλ πςειφηεξε απηφ-εθηίκεζε θαη 

αλζεθηηθφ εγψ, είλαη πην επέιηθηα θαη εμεξεπλνχλ ζεηηθά ην πεξηβάιινλ. Αληίζεηα, ηα παηδηά κε 

αλαζθαιή ηχπν πξνζθφιιεζεο ζεκεηψλνπλ ρακειέο επηδφζεηο ζε απηέο ηηο παξακέηξνπο θαη 

πςειφηεξε βαζκνινγία ζρεηηθά κε ηελ εμάξηεζε, πνπ ζεσξείηαη σο δείθηεο γηα ηελ απνηπρία ηνπ 

εμαηνκηθηζκνχ ηνπο (Carlson & Harwood, 2003. Harwood, 2006).  
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      Τπάξρεη ζρεηηθή ζπκθσλία ζηηο ηδέεο πνπ επηθξαηνχλ γχξσ απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε 

αζθάιεηα ηφζν ζηηο Γπηηθέο θνηλσλίεο φζν θαη ζηελ Ηαπσλία. Θεσξείηαη, φηη „„ηα βξέθε κε 

αζθαιή ηχπν πξνζθφιιεζεο πηζηεχνπλ, φηη κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο κέζσ 

ησλ δηθψλ ηνπο πξνζπαζεηψλ θαη πξνζθνξψλ. Αληίζεηα, ηα βξέθε κε αγρψδεηο ηχπνπο 

πξνζθφιιεζεο πηζηεχνπλ, φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ, άξα βαζίδνληαη ζηνπο άιινπο.‟‟ Τπάξρνπλ ελδείμεηο, φηη ηα 

αλαζθαιή παηδηά ζηηο Γπηηθέο θνηλσλίεο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζθαιείο, έρνπλ ηελ ηάζε λα 

έρνπλ πεξηζζφηεξε αλάγθε απφ ηνπο άιινπο, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ κεγάιε εμάξηεζε, ην άγρνο 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνδνρήο απφ ηνπο άιινπο, ηελ πξνηίκεζε γηα εγγχηεηα θαη ηελ εκπεηξία ηεο 

αγάπεο σο έλσζεο. ηελ Ηαπσλία, ε εμάξηεζε εθδειψλεηαη κε ηελ αλαδήηεζε ηεο απνδνρήο απφ 

ηνπο άιινπο θαη ηελ επηζπκία γηα έλσζε πνπ ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο. Ζ εμάξηεζε 

απφ ηνπο άιινπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ, αιιά θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ αλαγθψλ ησλ 

άιισλ ζεσξνχληαη σο ζεκαηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο αξκνλίαο, πνπ 

εθηηκάηαη ηδηαίηεξα ζηελ Ηαπσλία. Έλαο αλεμάξηεηνο εαπηφο, πνπ είλαη δπλακηθφο θαη 

αλεμάξηεηνο, ππνηηκάηαη απφ ηελ νπηηθή ηνπ Αζηάηε, θαζψο θξίλεηαη αλψξηκνο θαη 

αθαιιηέξγεηνο (Rothbaum et al., 2002).   

      Άιιεο ηδηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε αζθαιή ηχπν πξνζθφιιεζεο ζηηο ΖΠΑ είλαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηαθάλεηα θαη ε άκεζε επηθνηλσλία, ηδηαίηεξα ζε θαηαζηάζεηο ζπγθξνχζεσλ. Ζ 

ξεηή, ιεθηηθή αληαιιαγή ησλ ζπλαηζζεκάησλ, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ζεσξεζεί σο κηα 

επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ζηελ Ηαπσλία, φπνπ νη γνλείο δηαηεξνχλ ηελ θνηλσληθή αξκνλία, 

θαηεπλάδνληαο θαη απνθξχπηνληαο ηα „ερζξηθά‟  ζπλαηζζήκαηα, εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπο έκκεζα θαη ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ηνπο λα θάλνπλ ην ίδην. Οη Ηάπσλεο γνλείο έρνπλ ηελ 

ηάζε λα κελ επηπιήηηνπλ ηα παηδηά ηνπο άκεζα θαη αλ ηα παηδηά εθθξάδνπλ ερζξηθά αηζζήκαηα, 

πηζαλψο ηφηε ζεσξείηαη φηη είλαη αλεπαλφξζσηε ε ζρέζε (έρεη θαηαζηξαθεί) (Rothbaum et al., 

2000). 

      ηελ πιεηνςεθία ησλ κε δπηηθψλ πνιηηηζκψλ, φπνπ ε αιιειεμάξηεζε θαη ε ππνηαγή ζηνπο 

ζηφρνπο ηεο νκάδαο ηίζεληαη ζε πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ 

αηνκηθψλ ζηφρσλ, ε αιιειεμάξηεζε θαη ε ππαθνή ηνπ παηδηνχ επηηπγράλεηαη κέζα ζε έλα δεζηφ 

θαη αξκνληθφ πεξηβάιινλ, κέζα απφ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ ζε ζρεζηαθή αξκνλία θαη 

έλσζε κε ηνπο άιινπο. (Rothbaum et al., 2002). 

      Τπάξρνπλ θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειψλνληαη ζπρλά ζηα άηνκα κε ακθηζπκηθφ ηχπν, 

φπσο ε ππεξβνιηθά ραξηησκέλε θαη βξεθηθή ζπκπεξηθνξά, αθξαίεο εθθξάζεηο ηεο αλάγθεο γηα 

θξνληίδα θαη πξνζνρή, εθηεηακέλε πξνζθφιιεζε θαη αλαδήηεζε ηεο εγγχηεηαο, αβνήζεηε 

εμάξηεζε, αθξαία παζεηηθφηεηα, αζαθή φξηα κεηαμχ ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ θαη ε απνηπρία 
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ζπκκεηνρήο ζηελ εμεξεχλεζε. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ακθίζπκεο πξνζθφιιεζεο ζηελ 

Ηαπσλία δελ αλαγλσξίδνληαη σο δπζπξνζαξκνζηηθά θαη αλψξηκα, νχηε φηη νθείινληαη ζηελ 

κεηξηθή επαηζζεζία, αιιά νχηε νδεγνχλ ζε κεηαγελέζηεξε θνηλσληθή αληθαλφηεηα. (Rothbaum et 

al., 2002). 

      Δπίζεο, έρεη βξεζεί φηη ε αζθαιήο πξνζθφιιεζε ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθφηεηα, ηελ 

δεκνηηθφηεηα θαη ηελ θηιία. Σα παηδηά απηά επηθνηλσλνχλ αλνηρηά, ρσξίο λα θξχβνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο, άξα επηηπγράλνπλ κηα απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο. Ζ 

ζπκπεξηθνξά απηή θξίλεηαη ζεηηθά απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη 

δεκνθηιή. Αληίζεηα, νη ζπκπεξηθνξέο απηέο θξίλνληαη σο αλάξκνζηεο ζηελ Ηαπσλία. ηηο Γπηηθέο 

θνηλσλίεο ε θνηλσληθφηεηα κε έλαλ άγλσζην ελήιηθα είλαη ζεηηθή, ελψ ζηελ Ηαπσλία 

ελζαξξχλεηαη ε δηάθξηζε ηεο έζσ-νκάδαο απφ ηελ έμσ-νκάδα, απνθεχγνληαο ηνπο αγλψζηνπο. 

Έηζη, ηα αζθαιή παηδηά ζηελ Ηαπσλία είλαη πηζαλφ λα κελ θαλεξψλνπλ θνηλσληθφηεηα, ε νπνία 

δελ ζεσξείηαη σο θνηλσληθή ηθαλφηεηα ζηελ ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία. (Rothbaum et al., 2000). 

      Οη ελήιηθεο κε αζθαιή πξνζθφιιεζε ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο έρνπλ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ζηελ απηνλνκία. Ζ απηνλνκία ζεσξείηαη σο ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο 

αζθαινχο πξνζθφιιεζεο. Έρνπλ ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ, έρνπλ κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα 

απνθχγνπλ ηελ ζπδήηεζε κε έλαλ άγλσζην ή κε θάπνηνλ πνπ είλαη πην ηζρπξφο (θνηλσληθά) θαη 

δείρλνπλ ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα δπζθνξίαο. Δίλαη ξεαιηζηέο ζηηο ζρέζεηο ηνπο θαη δελ 

εμηδαληθεχνπλ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο.  

      Τπάξρνπλ ελδείμεηο, φηη φιεο απηέο νη πηπρέο ησλ ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε 

αζθαιή πξνζθφιιεζε ζηελ Γχζε, θαίλεηαη φηη είλαη αξλεηηθέο ζηελ Ηαπσλία. ηελ Ηαπσλία, ε 

απηφ-βειηίσζε δελ είλαη ζπρλή θαη εθηηκάηαη ιηγφηεξν, ελψ ε απηνθξηηηθή θαη ε εμάιεηςε ηνπ 

εαπηνχ είλαη πξνηηκψκελεο θαη αμηφινγεο. Οη άλζξσπνη αλακέλεηαη λα ζέβνληαη θαη λα δείρλνπλ 

ελζπλαίζζεζε γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο αξκνλίαο απνθεχγνληαο θάζε άκεζε έθθξαζε ησλ 

επηζπκηψλ, θαζψο πξνσζείηαη ε ζπκκφξθσζε θαη ε ππαθνή ζηνπο γνλείο. (Rothbaum et al., 

2002). 

      Ο ςπρνινγηθφο έιεγρνο απφ απηαξρηθνχο γνλείο πνπ επηβάιινπλ ζηα παηδηά ηνπο ηηο επηζπκίεο 

θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, αλαζηέιινπλ ηελ απηνλνκία θαη έηζη κπνξνχλ λα ππνλνκεχζνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο απηφ-έθθξαζεο, ρσξίο ην θφβν απφξξηςεο απφ ηνπο άιινπο, 

παξεκβαίλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο εμάξηεζεο απφ 

ηνπο άιινπο, παξάγνληεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθαιή ζρέζε θαη ηελ νηθεηφηεηα. 

(Soenens, Vansteenkiste, Goossens, Duriez, & Niemic, 2008).   

      Δπνκέλσο, θαίλεηαη φηη νη ζπκπεξηθνξέο θξνληίδαο θαη νη ζπλέπεηεο ηνπο, ε εθδήισζε 

αζθαινχο ή αλαζθαιή- ακθηζπκηθνχ ηχπνπ πξνζθφιιεζεο, αμηνινγνχληαη δηαθνξεηηθά ζηελ 
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Ηαπσλία θαη ζηηο Γπηηθέο θνηλσλίεο. Ο αζθαιήο ηχπνο πξνθχπηεη απφ ηελ ζηελή θαη 

αιιειεμαξηψκελε ζρέζε ηεο κεηέξαο κε ην παηδί, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο Γπηηθνχο εξεπλεηέο ε 

ίδηα κεηξηθή επαηζζεζία πξνσζεί ηνλ αλαζθαιή ηχπν πξνζθφιιεζεο. 

             

 

Υπνζέζεηο έξεπλαο: 

 

      Έρνληαο σο δεδνκέλα ηα παξαπάλσ βιέπνπκε, φηη νη άλζξσπνη ζε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, 

αιιά θαη κέζα ζηελ ίδηα θνπιηνχξα κε βάζε ηηο νπηηθέο ηνπ εαπηνχ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη 

εκθαλίδνπλ θαη δηαθνξεηηθά ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. θνπφο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν νη εθθάλζεηο ηεο αλεμάξηεηεο θαη 

αιιειεμαξηψκελεο απηφ-λνεκαηνδφηεζεο καδί κε ηνπο ηχπνπο πξνζθφιιεζεο ζα έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ απηφ-εθηίκεζε θαη ζε άιιεο γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηεξγαζίεο, φπσο, ε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ε κνλαμηά θαη ε βίσζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, θαζψο θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο.  

 

 

Μεζνδνινγία 

 

Γείγκα: Σα άηνκα πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ήηαλ 120, κε Μ. Ο. ειηθίαο 20,07 θαη Σππηθή 

απφθιηζε= 5.084. Σν δείγκα καο απνηειείηαη θπξίσο απφ θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο ςπρνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη θάπνηνπο ζπκκεηέρνληεο απφ ην λεζί, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε φιεο ηεο ειηθηαθέο νκάδεο.  

 

Δξγαιεία κέηξεζεο:  

 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία: Ζ θιίκαθα απηή πεξηιάκβαλε θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, φπσο ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ παξνχζα θαηάζηαζε (ειεχζεξνο, ζε ζρέζε ή 

παληξεκέλνο), ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ κεγάισζε ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο 

δσήο ηνπ, ζε ηη πεξηνρή κεγάισζε (αγξνηηθή, αζηηθή ή εκηαζηηθή), ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηνλ 

βαζκφ πίζηεο ζηνλ ζεφ θαη ηνλ αξηζκφ αδειθψλ.       
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Κιίκαθα δεζκνύ ελειίθσλ (Fraley et al. 2000). Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 36 εξσηήζεηο 

αλαθνξηθά κε ην πψο αηζζάλεηαη ην άηνκν κέζα ζε εξσηηθέο ζρέζεηο/δεζκνχο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ γάκνπ. Οη απαληήζεηο βξίζθνληαη ζε κηα 7βαζκε θιίκαθα, φπνπ 

ην 1 αληηζηνηρεί ζην «δηαθσλψ απφιπηα» θαη ην 7 ζην «ζπκθσλψ απφιπηα».  Οη απαληήζεηο 

θσδηθνπνηνχληαη ζε δχν δηαζηάζεηο ηχπσλ δεζκνχ (απνθπγή θαη εκκνλή). Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο 

ήηαλ πςειφο, κε  a= .91 γηα ηνλ ηχπν απνθπγήο θαη a = .89 γηα ηνλ έκκνλν ηχπν.   

 

Κιίκαθα απηνεθηίκεζεο ηνπ Rosenberg (Rosenberg,1965). H θιίκαθα απηή ρξεζηκνπνηεί 10 

εξσηήζεηο πνπ αμηνινγνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα (ζεηηθά θαη αξλεηηθά) ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ. Οη 

δειψζεηο κεηξήζεθαλ κε ηε ρξήζε θιίκαθαο Likert 1-4 κε (1=ζπκθσλψ απφιπηα, 2=ζπκθσλψ, 

3= δηαθσλψ, 4= δηαθσλψ απφιπηα). Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο ζε απηή ηελ έξεπλα ήηαλ a = .79.   

 

Κιίκαθα Θεηηθνύ θαη Αξλεηηθνύ Σπλαηζζήκαηνο (Watson, Clark & Tellegen,1988). Πξφθεηηαη γηα 

κηα θιίκαθα κε δχν θπξίαξρεο θαη δηαθξηηέο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαζηάζεηο, ην ζεηηθφ θαη ην 

αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα, πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο παξάγνληεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηνλ λεπξσηηζκφ, θαη απφ ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο 

ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε. Σν άηνκν θαιείηαη λα δειψζεη ζε πνην βαζκφ αηζζάλεηαη ην θαζέλα 

απφ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, φπσο ηψξα, ζε κηα θιίκαθα πέληε 

ζεκείσλ, φπνπ ην 1 ζεκαίλεη θαζφινπ θαη ην 5 πνιχ. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο γηα ηελ ππνθιίκαθα 

ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ήηαλ a=.76 ζηελ παηνχζα έξεπλα, ελψ γηα ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

a = .81    

 

Δξσηεκαηνιόγην Ρύζκηζεο Σπλαηζζήκαηνο (ERQ, Gross & John, 2003). Ζ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα 

ζρεδηάζηεθε γηα λα εληνπίζεη ηηο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα ζε δχν βαζηθέο 

ζηξαηεγηθέο ζπγθηλεζηαθήο ξχζκηζεο, ηε γλσζηηθή επαλεθηίκεζε θαη ηελ εθθξαζηηθή θαηαπίεζε. 

Σν εξσηεκαηνιφγην δνκείηαη απφ 10 εξσηήζεηο απφ ηηο νπνίεο νη 6 αληηζηνηρνχλ ζηε ρξήζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο επαλεθηίκεζεο θαη νη 4 ζηε ρξήζε ηεο εθθξαζηηθήο θαηαπίεζεο. Ζ απάληεζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο ζε θάζε εξψηεζε δίλεηαη βάζεη κηαο 7βαζκεο θιίκαθαο, φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί 

ζηελ απάληεζε «δηαθσλώ απόιπηα» θαη ην 7 ζηελ απάληεζε «ζπκθσλώ απόιπηα». Ο δείθηεο 

αμηνπηζηίαο γηα ηελ γλσζηηθή επαλεθηίκεζε ήηαλ a = .81, ελψ γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηαπίεζε 

a= .75  
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Κιίκαθα Καηαζθεπήο ηνπ Δαπηνύ (SCS, Singelis, 1994). Ζ θιίκαθα απηή ζρεδηάζηεθε γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ. Απνηειείηαη απφ 30 πξνηάζεηο 

πνπ πεξηγξάθνπλ ην ζχλνιν ησλ ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη δξάζεσλ πνπ απνηεινχλ ηελ 

αλεμάξηεηε θαη αιιειεμαξηψκελε θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ. Απφ ηηο 30 πξνηάζεηο, 15 πεξηγξάθνπλ 

εθθάλζεηο ηεο αιιειεμάξηεζεο θαη 15 εθθάλζεηο ηεο αλεμάξηεηεο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ θαη 

απφ ην ζπκκεηέρνληα δεηείηαη λα ζεκεηψζεη ζε πνην βαζκφ ζπκθσλεί κε θάζε πξφηαζε, βάζεη 

κηαο 7βαζκεο θιίκαθαο, φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε «δηαθσλώ απόιπηα» θαη ην 7 ζηελ 

απάληεζε «ζπκθσλώ απόιπηα». Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο γηα ηελ αλεμάξηεηε θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ 

ήηαλ a = .59 ζηελ έξεπλα καο, ελψ γηα ηελ αιιειεμαξηψκελε θαηαζθεπή a= .68.     

 

Asian Values Scale (Kim, Atkinson  & Yang, 1999). Ζ θιίκαθα απηή κεηξάεη ηηο αληηιήςεηο πνπ 

έρνπλ ηα άηνκα ζρεηηθά κε ηελ ζπιινγηθφηεηα θαη ηνλ αηνκηθηζκφ. Γείρλεη θαηά πφζν ηα άηνκα 

έρνπλ απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη θπξίσο ζε θνπιηνχξεο ζπιινγηθφηεηαο. Απνηειείηαη απφ 12 

πξνηάζεηο, ηηο νπνίεο ην άηνκν θαιείηαη λα δείμεη ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζε κηα 

7βαζκε θιίκαθα, φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε «δηαθσλώ απόιπηα» θαη ην 7 ζηελ 

απάληεζε «ζπκθσλώ απόιπηα».      

 

State Attachment scale (Spielberger 1983, state part of the Spielberger State-Trait Anxiety 

Inventory – STAI). Ζ θιίκαθα απηή πεξηιακβάλεη 20 εξσηήζεηο πνπ κεηξνχλ ην άγρνο θάπνηνλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εγγχηεηα κε ζεκαληηθνχο άιινπο θαη 

δείρλνπλ ηνπο ηξείο ηχπνπο δεζκνχ, ηνλ αζθαιή, ηνλ αγρψδε θαη ηνλ απνθπγήο. Ο δείθηεο 

αμηνπηζηίαο γηα ηνπο ηχπνπο δεζκνχ ήηαλ: a= 89 γηα  ηνλ αζθαιή, a= .76 γηα ηνλ αγρψδε θαη a= 

.72 γηα ηνλ απνθπγήο.  

 

Βig Five Inventory 10 - items (BFI - Rammstedt & John, 2007). Ζ θιίκαθα απηή ζθνπφ έρεη ηελ 

δηεξεχλεζε ησλ πέληε κεγάισλ παξαγφλησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Απνηειεί κηα ζχληνκε έθδνζε 

ηνπ Big Five Inventory (BFI-44) κε 10-ζηνηρεία θαη βαζκνινγείηαη ζε 5 ζεκεία, δείρλνληαο ηνλ 

βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο, κε ην 1 λα αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα» θαη ην 

5 ζηελ απάληεζε «ζπκθσλψ απφιπηα». Οη ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη νη εμήο: 

λεπξσηηζκφο, εμσζηξέθεηα, ηάζε αλαδήηεζεο θαη εμεξεχλεζεο, πξνζήλεηα, επζπλεηδεζία. 

 

Loneliness (Hughes, Waite, Hawkley & , Cacioppo, 2004). Ζ θιίκαθα απηή πεξηιακβάλεη 3 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη κεηξνχλ πφζν ζπρλά 

θάπνηνο ληψζεη φηη είλαη κφλνο (δειαδή ζην πεξηζψξην, ρσξίο θίινπο θαη απνκνλσκέλνο).   
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Prime: ε βαζηθή πεηξακαηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα ειέγμνπκε ηελ επίδξαζε ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ (αλεμάξηεηνο θαη αιιειεμαξηψκελνο εαπηφο). Πεξηιακβάλεη δχν ηζηνξίεο 

γηα έλα άηνκν πνπ ζηελ κηα ζπλζήθε ραξαθηεξίδεηαη απφ αλεμαξηεζία θαη δίλεη βάζε ζηνπο 

δηθνχο ηνπ ζηφρνπο θαη ηηο δηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε απηψλ (ν Νίθνο πνπ Αζρνιείηαη 

κε ην Tae Kwo Do). Ζ δεχηεξε εθδνρή είλαη απηή ηνπ αιιειεμαξηψκελνπ εαπηνχ, πνπ ηνλίδεη ηελ 

ζπιινγηθφηεηα θαη ηελ ζπλεηζθνξά ηεο νκάδαο, ζέηεη νκαδηθνχο ζηφρνπο θαη βαζίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο ηεο νκάδαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπο. (Ο Νίθνο ζπκκεηέρεη ζε κία ηνπηθή πνδνζθαηξηθή 

νκάδα).    

 

Energy scale (Ryan & Frederick, 1997). Ζ θιίκαθα πεξηιακβάλεη 6 εξσηήζεηο πνπ κεηξνχλ ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Οη απαληήζεηο 

δίλνληαη κε κηα θιίκαθα 5 ζεηξψλ, φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζην «θαζφινπ» θαη ην 5 ζην «πνιχ». Ο 

δείθηεο αμηνπηζηίαο γηα ηελ θιίκαθα απηή ήηαλ a = .89 ηελ παξνχζα έξεπλα.  

 

Manipulation check: ε θιίκαθα απηή απνηειείηαη απφ 2 εξσηήζεηο πνπ δείρλνπλ θαηά πφζν ην 

άηνκν ζεσξεί ζεκαληηθφ λα είλαη δηαθνξεηηθφο θαη λα μερσξίδεη απφ ηνπο άιινπο.   

 

Φνξήγεζε:  

 

Ζ δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο ζπληειέζηεθε ζηελ Κξήηε θαη έιαβε ρψξα ζε δχν ρξνληθέο 

πεξηφδνπο. Αθνχ νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ ην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην (πνπ πεξηιάκβαλε 

ηηο θιίκαθεο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ηχπνπ δεζκνχ, ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο ξχζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, ηελ θιίκαθα ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, ηεο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ, 

ηελ θιίκαθα γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ηελ θιίκαθα γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ κνλαρηθφηεηα), θιήζεθαλ λα έξζνπλ ζην εξγαζηήξην γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ θαη ην δεχηεξν κέξνο. Σν κέξνο απηφο αθνξνχζε ηνλ ρεηξηζκφ ηεο κεηαβιεηήο 

ηεο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ (priming), δειαδή ηεο αλεμαξηεζίαο θαη αιιειεμάξηεζεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε δχν νκάδεο, θαη ζηνπο κηζνχο δφζεθε ε εθδνρή ηνπ 

αλεμάξηεηνπ αηφκνπ (Ο Νίθνο είλαη έλα κνλαδηθφ άηνκν. Αζρνιείηαη κε ην Tae Kwo Do). 

Αληίζεηα, ζηνπο ππφινηπνπο δφζεθε ε εθδνρή ηνπ αιιειεμαξηψκελνπ εαπηνχ (Ο Νίθνο 

ζπκκεηέρεη ζε κία ηνπηθή πνδνζθαηξηθή νκάδα). Θέιακε, δειαδή λα δνχκε θαηά πφζν ηα άηνκα 

ζηηο δχν νκάδεο ζα δηαθέξνπλ κε βάζε ηελ ελεξγνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ ηνπ εαπηνχ θαη 
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ησλ άιισλ. Μεηά ηνλ ρεηξηζκφ ηεο κεηαβιεηήο απηήο, νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ έλα 

δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν πεξηιάκβαλε ηηο θιίκαθεο γηα ηελ κέηξεζε ηεο απηφ-

εθηίκεζεο, ησλ ηχπσλ δεζκνχ (state attachment), ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη (energy scale), θαη 2 εξσηήζεηο γηα λα εμεξεπλήζνπκε θαηά πφζν ην άηνκν ζεσξεί 

ζεκαληηθή ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ απηνλνκία (manipulation check).     

Θέιακε δειαδή λα δνχκε θαηά πφζν ζα δηαθνξνπνηεζνχλ νη δχν απηέο νκάδεο, αιιά θαη αλ ζα 

έρεη επίδξαζε ε δηαθνξεηηθή απηή ελεξγνπνίεζε ζηηο ππφινηπεο θιίκαθεο κέηξεζεο.   

 

Απνηειέζκαηα   

 

Οη αλαιχζεηο πνπ θάλακε ζην SPSS ήηαλ θπξίσλ κε ηελ κέζνδν ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο, ε 

νπνία δείρλεη ηελ ζπζρέηηζε πνιιψλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζε κηα εμαξηεκέλε. 

      Οη αξρηθέο αλαιχζεηο έδεημαλ, φηη κφλν ν ηχπνο απνθπγήο ζρεηίζηεθε αξλεηηθά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ηφζν κε ηνλ αλεμάξηεην (t= -2,046, sig. < 0,05) φζν θαη κε ηνλ αιιειεμαξηψκελν 

εαπηφ (t= -2,198, sig. < 0,05). Γειαδή ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηχπν απνθπγήο κπνξεί λα έρνπλ είηε 

αλεμάξηεην είηε αιιειεμαξηψκελν εαπηφ. Δπίζεο, ε θιίκαθα πνπ κεηξνχζε ηηο ζπιινγηθέο 

απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Asian values) ζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηνλ αιιειεμαξηψκελν εαπηφ 

(t= 4,496 , sig. < 0,01), φπσο θαη κε ηνλ ηχπν απνθπγήο (t= 1,988 , sig. < 0,05). Άξα βιέπνπκε, 

φηη ηα άηνκα κε ηχπν απνθπγήο θαη απηά κε αιιειεμαξηψκελν εαπηφ είλαη πην πηζαλφ λα 

αλαπηχμνπλ ζπιινγηθέο αληηιήςεηο, δειαδή αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζε θνιεθηηβηζηηθέο 

θνηλσλίεο.   

      Ζ αξρηθή εθηίκεζε ηεο απηφ-εθηίκεζεο ζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηνλ αγρψδε ηχπν (t= -4,657, 

sig. < 0,01) θαη ηνλ αιιειεμαξηψκελν εαπηφ (t= -2,976, sig. < 0,01). Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ 

αγρψδε ηχπν πξνζθφιιεζεο έδεημαλ λα έρνπλ ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε, φπσο θαη απηνί πνπ 

είραλ αιιειεμαξηψκελν εαπηφ, κε άιια ιφγηα θαζνξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα απφ ηηο νκάδεο 

ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη θαη εζηηάδνπλ ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ άιισλ γηα λα ζρεκαηίζνπλ 

εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο.  

      πζρεηίδνληαο ηνπο ηχπνπο δεζκνχ ησλ ελειίθσλ κε ηηο ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, θάλεθε φηη ν ηχπνο απνθπγήο ζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηελ γλσζηηθή 

επαλεθηίκεζε (t= -2,377, sig. < 0,05) θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αιιειεμαξηψκελνπ εαπηνχ θαη 

ηνπ ηχπνπ απνθπγήο (t= -3,024, sig. < 0,01). Όκσο, φπσο θάλεθε, ν ηχπνο απνθπγήο ζρεηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηαπίεζε (t=4,996,  sig. < 0,01). Σα επξήκαηα απηά δείρλνπλ φηη 

ν ηχπνο απνθπγήο θαηαθεχγεη ιηγφηεξν ζηελ γλσζηηθή επαλεθηίκεζε θαη πεξηζζφηεξν ζηελ 
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ζπλαηζζεκαηηθή θαηαζηνιή γηα λα ξπζκίζεη ηηο επηδξάζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Χζηφζν, ζηελ 

θιίκαθα ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, βιέπνπκε φηη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηνλ αλεμάξηεην εαπηφ (t=3,695, sig. < 0,01), ελψ ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηνλ αγρψδε ηχπν (t= 2,544, sig. < 0,05). Άξα, νη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ αγρψδε ηχπν βίσλαλ πην πνιιά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη απηνί πνπ 

είραλ αλεμάξηεην εαπηφ βίσλαλ πην ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα.  

       Απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε εμσζηξέθεηα ζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηνλ 

ηχπν απνθπγήο (t= -2,406, sig. < 0,05), ζεηηθά κε ηνλ αλεμάξηεην εαπηφ (t= 3,147, sig. < 0,01), 

αξλεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλεμάξηεηνπ εαπηνχ θαη ηνλ αγρψδε ηχπν (t= -2,130, 

sig.<0,05) θαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αιιειεμαξηψκελνπ εαπηνχ κε ηνλ αγρψδε ηχπν. Ο 

λεπξσηηζκφο ζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηνλ αγρψδε ηχπν (t= 2,494, sig. < 0,05), ελψ ε δεθηηθφηεηα 

ζηελ εκπεηξία ζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηνλ αλεμάξηεην εαπηφ (t= -2,743 sig. < 0,01).  

      πζρεηίδνληαο ηηο ίδηεο θιίκαθεο κε ηηο ρξφληεο πιεπξέο ηνπ δεζκνχ πξνζθφιιεζεο βξήθακε, 

φηη ε θιίκαθα πνπ κεηξνχζε ηηο ζπιινγηθέο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηίζηεθε ζεηηθά κε 

ηνλ αγρψδε ηχπν (r= 0,212 sig. < 0,05) θαη κε ηνλ αιιειεμαξηψκελν εαπηφ (r= 0,326, sig. < 0,01). 

Ζ απηνεθηίκεζε ζρεηίζηεθε αξλεηηθά ηνλ αγρψδε ηχπν πξνζθφιιεζεο (t= -3,478, sig. < 0,01), 

αξλεηηθά κε ηνλ αιιειεμαξηψκελν εαπηφ (t= -2,059, sig.<0,05) θαη ζεηηθά κε ηνλ αλεμάξηεην 

εαπηφ (t= 2,023, sig. < 0,05). Σα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηνλ αζθαιή ηχπν 

(t=2,497, sig. < 0,05) θαη ηνλ αλεμάξηεην εαπηφ (t=3,595, sig. < 0,01). Δλψ ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηνλ αγρψδε ηχπν (t=3,203, sig. < 0,01). Ζ ελεξγεηηθφηεηα 

ζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηνλ αλεμάξηεην εαπηφ (t=2,816, sig. <0,01) θαη κε ηνλ αιιειεμαξηψκελν 

εαπηφ (t=2,166, sig. <0,05). Ζ κνλαρηθφηεηα ζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηνλ αζθαιή ηχπν δεζκνχ 

(t=-4,722, sig. <0,01), ηνλ αλεμάξηεην εαπηφ (t=-2,066, sig. <0,05) θαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

αιιειεμαξηψκελν εαπηφ κε ηνλ αζθαιή ηχπν (t=-2,294, sig. <0,05).  

 

      Μεηά ηνλ πεηξακαηηθά ρεηξηζκφ ηνπ αλεμάξηεηνπ θαη αιιειεμαξηψκελνπ εαπηνχ, ε 

απηνεθηίκεζε ζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηνλ αζθαιή ηχπν (t=3,297, sig. <0,01), αξλεηηθά κε ηνλ 

αγρψδε ηχπν (t=-2,339, sig. <0,05) θαη ηνλ αιιειεμαξηψκελν εαπηφ (t=-3,856, sig. <0,01), ζεηηθά 

κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλεμάξηεηνπ εαπηνχ κε ηνλ αζθαιή ηχπν (t=4,652, sig. <0,01), ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ αλεμάξηεηνπ εαπηνχ κε ηνλ ηχπν απνθπγήο (t=3,352, sig. <0,01) θαη κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ prime κε ηνλ αζθαιή ηχπν πξνζθφιιεζεο(t=2,808, sig. <0,01). Γειαδή, 

θαίλεηαη φηη ηα άηνκα πνπ ν πεηξακαηηθφο ρεηξηζκφο επέδξαζε ζεηηθά ζηελ απηνεθηίκεζε, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε ελεξγνπνίεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ εαπηνχ επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

απηνεθηίκεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σν manipulation check, δειαδή θαηά πφζν ηα άηνκα ζεσξνχλ 
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ζεκαληηθή ηελ αλεμαξηεζία θαη  ηελ δηαθνξεηηθφηεηα απφ ηνπο άιινπο, ζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηνλ 

ηχπν απνθπγήο (t=2,125, sig. <0,05), ηνλ αλεμάξηεην εαπηφ (t=2,592, sig. <0,05) θαη αξλεηηθά κε 

ηνλ αιιειεμαξηψκελν εαπηφ (t=-2,262, sig. <0,05). Μεηά ηνλ πεηξακαηηθφ ρεηξηζκφ ν αγρψδεο 

ηχπνο ζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηνλ αλεμάξηεην εαπηφ (t=-3,170, sig. < 0,01), ελψ ν ηχπνο 

απνθπγήο ζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ prime κε ηνλ αγρψδε ηχπν (t=3,203, 

sig.<0,01) 

 

 

Σπδήηεζε:  

 

      Σα αξρηθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο καο δείρλνπλ φηη νη γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο 

ηνπ αλζξψπηλνπ βηψκαηνο επεξεάζηεθαλ απφ ηνπο ηχπνπο ηεο πξνζθφιιεζεο θαη απφ ην είδνο 

ηεο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ. πγθεθξηκέλα, θάλεθε φηη ν ηχπνο απνθπγήο θάλεη ιηγφηεξεο 

γλσζηηθέο επαλεθηηκήζεηο, ελψ ν θχξηνο κεραληζκφο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ είλαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηαπίεζε. Απφ ηελ αξρή πνπ δηαηππψζεθε ε ζεσξία δεζκνχ, ηνλίζηεθε ν 

ζεκαληηθφο ξφινο πνπ παίδεη ζηελ ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηελ βίσζεο ηνπ (Láng, 2010). 

Ζ ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πεξηιακβάλεη δχν ζηξαηεγηθέο: ηελ γλσζηηθή επαλεθηίκεζε, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηελ εθ λένπ αμηνιφγεζε ελφο ζπλαηζζήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε ηνπ, θαη ε εθθξαζηηθή θαηαζηνιή, ε νπνία είλαη κηα ζηξαηεγηθή 

εζηηαζκέλε ζηελ απφθξηζε πνπ εκπιέθεηαη ελεξγά ζηελ αλαζηνιή ηεο παξαηεξνχκελεο 

έθθξαζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο (Gross & Thompson, 2007).    

      Ζ θχξηα αλαπηπμηαθή κεηάβαζε απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ εθεβεία πεξηιακβάλεη ηελ 

εζσηεξίθεπζε ηεο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Σα βξέθε θαη ηα παηδηά  πξέπεη λα βαζηζηνχλ 

ζην πξφζσπν πξνζθφιιεζεο γηα λα ξπζκίζνπλ ηελ δπζθνξία ηνπο, ελψ ηα κεγαιχηεξα παηδηά 

ζηαδηαθά καζαίλνπλ λα ηξνπνπνηνχλ ηηο δηθέο ηνπο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο αλεμάξηεηα 

απφ κηα ηέηνηα επαθή (Calkins et al.,1998), κέζσ ζηξαηεγηθψλ, φπσο είλαη ε γλσζηηθή 

επαλεθηίκεζε, ε κεηαηφπηζε ηεο πξνζνρήο ή απιά ε απνθπγή θάπνησλ νξηζκέλσλ εξεζηζκάησλ 

(Kobak et al., 1993).  Παξά ηελ πξννδεπηηθή εζσηεξίθεπζε, ηα παηδηά θαη νη έθεβνη ζπλερίδνπλ 

λα αλαδεηνχλ βνήζεηα απφ κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ ζπληξφθσλ γηα ηε δηαρείξηζε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ζεσξία ηεο πξνζθφιιεζεο πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ είλαη 

πην απνηειεζκαηηθά γηα ηελ παξνρή απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δσήο, ηδηαίηεξα 

φηαλ νη ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο είλαη πςειέο. Απηφ ππνζηεξίδεηαη απφ έξεπλεο πνπ αλαδεηθλχνπλ 
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ηελ πξνηίκεζε θαη ησλ παηδηψλ θαη ησλ ελειίθσλ λα αλαδεηνχλ ηα πξφζσπα πξνζθφιιεζεο ζε 

ηδηαίηεξα αθξαίεο θαηαζηάζεηο άγρνπο (Trinke & Bartholomew, 1997).   

      Πνιιέο αξρηθέο έξεπλεο γηα ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ αζθαιή πξνζθφιιεζε 

επηθεληξψζεθαλ ζηηο γλσζηηθέο- αλαπαξαζηαηηθέο πηπρέο ησλ εζσηεξηθψλ κνληέισλ εξγαζίαο: 

ηα άηνκα κε  αγρψδε ηχπν θαη ηχπν απνθπγήο έρνπλ ελεξγά κνληέια πνπ ελζσκαηψλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ςπρηθέο πξνζδνθίεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θξνληηζηή θαη αληίζηνηρε εηθφλα γηα 

ηνλ εαπηφ σο άμηνπ ή αλάμηνπ θξνληίδαο. Οη αλαπαξαζηάζεηο απηέο ιεηηνπξγνχλ σο νδεγνί γηα ηηο 

κεηέπεηηα εκπεηξίεο ηνπο απφ ηηο ζρέζεηο. Σα άηνκα κε πςειφ βαζκφ αγρψδνπο πξνζθφιιεζεο 

έρεη βξεζεί φηη κεγηζηνπνηνχλ ηελ εκπεηξία θαη ηελ έθθξαζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, 

ιφγσ ηεο κεησκέλεο γλσζηηθήο επειημίαο θαη έηζη, αληηδξνχλ κε ηελ ίδηα γλσζηηθή αμηνιφγεζε-

επαλεθηίκεζε ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ην θαλνληζηηθφ έιιεηκκα 

εθηίλεηαη πέξα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ άγρνπο (Mikulincer & Sheffi, 2000). Αληίζεηα, ηα άηνκα κε 

πςειφ βαζκφ πξνζθφιιεζεο ηχπνπ απνθπγήο ειαρηζηνπνηνχλ ηηο εκπεηξίεο ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο καθξηά απφ ηηο ελδείμεηο „„ηεο απεηιήο‟‟. Απηή ε 

ζηξαηεγηθή ηεο απελεξγνπνίεζεο ζπλεπάγεηαη κε θαηαζηνιή ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ, 

αλαζηνιή ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ θαη ζηξεβιψζεηο ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ (Mikulincer et al., 2003). Δίλαη ζεκαληηθφ φηη θαη νη δχν ηχπνη 

αλαζθαινχο πξνζθφιιεζεο ζπλδένληαη κε αδπλακία άληιεζεο ζεηηθψλ επηδξάζεσλ απφ ηελ 

επαθή κε ην πξφζσπν πξνζθφιιεζεο (Feeney, 1999).  

      Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα γηα ηνπο ελήιηθεο πνπ έρνπλ 

πξνζθφιιεζε αγρψδεο ηχπνπ θαη ηχπνπ απνθπγήο, νη νπνίνη έρνπλ δηαθνξεηηθά πξφηππα 

ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αμηνινγήζεηο ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δσήο. Σα άηνκα κε αζθαιή πξνζθφιιεζε εξκελεχνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά θαη κε πξνζήλεηα ηηο 

εθθξάζεηο ησλ πξνζψπσλ ησλ άιισλ, θάλνπλ ιηγφηεξεο ερζξηθέο απνδφζεηο ζηα θίλεηξα ησλ 

άιισλ θαη πην ζεηηθέο εξκελείεο γηα ηελ ππνζηεξηθηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ (Magai et al., 

2000, Lakey et al., 1996). Δπίζεο, ηα αζθαιή άηνκα ηείλνπλ λα αλαθέξνπλ πην ζπρλά θαη πην 

έληνλα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ελψ ηα αλαζθαιή άηνκα αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο (Feeney, 1999).  

      Οη δηαπηζηψζεηο απηέο θάλεθαλ θαη ζηα επξήκαηα καο, κε ηνπο αζθαιήο λα ζεκεηψλνπλ 

πςειέο βαζκνινγίεο ζηελ θιίκαθα ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπο αγρψδεο πςειέο 

βαζκνινγίεο ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα.  

      Γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζε ζχγθξηζε κε ηα επξήκαηα καο κε 

εθείλα πνπ βξέζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο παξαηεξνχκε θάπνηεο νκνηφηεηεο. Σφζν, ν 

αγρψδεο ηχπνο φζν θαη ν ηχπνο απνθπγήο, αιιά θπξίσο ν αγρψδεο, ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνλ 
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λεπξσηηζκφ. Ο αγρψδεο θαη ν ηχπνο απνθπγήο είλαη αλαζθαιείο, φπσο επίζεο θαη ν λεπξσηηζκφο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαζθάιεηα. Ο αγρψδεο ηχπνο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ θαηάζιηςε, ηελ 

εππάζεηα θαη ην άγρνο, πνπ απνηεινχλ πηπρέο ηνπ λεπξσηηζκνχ. Ζ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηνλ 

δεζκφ γνλέα-βξέθνπο δείρλεη φηη ν αγρψδεο ηχπνο αλαπηχζζεηαη φηαλ ππάξρεη κηα αλαμηφπηζηε ή 

απξφβιεπηε κεηξηθή θηγνχξα, ε δηάδξαζε κε ηελ νπνία θάλεη ην βξέθνο λα αηζζάλεηαη επάισηνο 

θαη λα παξακείλεη ζε εγξήγνξζε (Thompson, 1999).  

      Δπίζεο, ν ηχπνο απνθπγήο ζεκεηψλεη ρακειή βαζκνινγία ζηελ πξνζήλεηα θαη ηελ 

εμσζηξέθεηα, ην νπνίν είλαη ζχκθσλν κε ην ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ πξνζθφιιεζε γνλέα-παηδηνχ, 

έλαο δεζκφο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ςπρξή γνλετθή ζπκπεξηθνξά θαη απφξξηςε. Ο ηχπνο 

απνθπγήο ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαζηνιή ησλ  ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αλακλήζεσλ (Mikulincer, Dolev, & Shaver, 2004), πνπ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ δεθηηθφηεηα 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ (openness to feelings). 

      Πξνρσξψληαο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ απηνεθηίκεζε, βξέζεθε φηη ηφζν 

ν αγρψδεο ηχπνο φζν θαη ηα άηνκα κε αιιειεμαξηψκελν εαπηφ έρνπλ ρακειή, ελψ ηα άηνκα κε 

αλεμάξηεην εαπηφ πςειή.  Όιεο νη κειέηεο έρνπλ βξεί αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ αγρψδε ηχπνπ 

πξνζθφιιεζεο θαη ηεο απηφ-εθηίκεζεο. Οη Schmitt θαη Allik (2005), βξήθαλ κηα ζεκαληηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηνπ αγρψδνπο ηχπνπ θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ζε κειέηε πνπ πεξηιάκβαλε 49 ρψξεο, 

ελψ νη Bartholomew θαη Horowitz εμέηαζαλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ ηχπσλ πξνζθφιιεζεο, ηελ 

απηφ-εθηίκεζε θαη ηελ θνηλσληθφηεηα, δηαπηζηψλνληαο φηη νη αζθαιείο θαη απνξξηπηηθνί ηχπνη 

ζρεηίδνληαη κε πςειφηεξα επίπεδα απηνεθηίκεζεο απ‟ φηη  νη αγρψδεηο.  

      χκθσλα κε ηνπο Markus θαη Kitayama (1991), νη αηνκηθηζηέο ηνλίδνπλ ηελ κνλαδηθφηεηα 

ηνπο, ελψ νη θνιεθηηβηζηέο έρνπλ ηελ ηάζε λα βιέπνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο κέξνο κηαο 

θνηλσληθήο νκάδαο. Γηα ηνπο αηνκηθηζηέο, ε απηφ-αληίιεςε ηνπο απνηηκάηαη κε βάζε ην βαζκφ 

ζην νπνίν είλαη αλεμάξηεηνη, αληίζεηα γηα ηνπο θνιεθηηβηζηέο ε ζπλεθηηθφηεηα ηνπο κε ηνπο 

άιινπο πξνβιέπεη ηελ αίζζεζε ηνπ εαπηνχ. Χο απνηέιεζκα, ν αγρψδεο ηχπνο, πνπ ζεκαίλεη 

εμάξηεζε απφ ηνπο άιινπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο αζθάιεηαο ελφο αηφκνπ είλαη, ρακειφηεξν ζηνπο 

αηνκηθηζηέο παξά ζηνπο θνιεθηηβηζηέο. Απηφ δείρλεη, φηη ηα επξήκαηα καο είλαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξαδνρή απηή, θαζψο ηα άηνκα πνπ εθθξάδνπλ θνιεθηηβηζηηθέο αληηιήςεηο είλαη πεξηζζφηεξν 

αγρψδεηο θαη άηνκα κε αιιειεμαξηψκελν εαπηφ.  

      Φαίλεηαη δειαδή, φηη νη δηαπξνζσπηθέο αλαηξνθνδνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή θαη ηελ 

απφξξηςε αζθνχλ ηζρπξφηεξε επίδξαζε ζηελ απηνεθηίκεζε, ηδίσο ζηα αλαζθαιή άηνκα. 

Πξάγκαηη, ν αλαζθαιήο ηχπνο πξνζθφιιεζεο ζρεηίδεηαη κε κηα πην άθακπηε θαη αξλεηηθή 

εξκελεία ζε ππνζεηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο απφξξηςεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθεβείαο 

(Zimmerman, 1999). Όηαλ νη έθεβνη κε ρακειή απηνεθηίκεζε δελ κπνξνχλ λα ληψζνπλ αζθάιεηα 
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απφ ην πξφζσπν πξνζθφιιεζεο είλαη πην πηζαλφ λα εθαξκφζνπλ ιηγφηεξν πξνζαξκνζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ζπλαηζζήκαηνο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ απφξξηςε. Ζ ρακειή 

απηνεθηίκεζε ηνπο αλαγθάδεη λα είλαη ππεξβνιηθά πξνζεθηηθνί, έηζη κπνξεί λα εμεγεζεί ην 

γεγνλφο φηη ηα αλαζθαιή άηνκα, θαη ηδηθά ν ηχπνο απνθπγήο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνλ αλεμάξηεην 

εαπηφ.  

      Γελ βξήθακε φκσο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ηεο ελεξγνπνίεζεο (ηνπ αλεμάξηεηνπ 

θαη αιιειεμαξηψκελνπ εαπηνχ) ζηελ απηνεθηίκεζε, αιιά κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε ρξφληεο 

πιεπξέο ηνπ δεζκνχ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ.       

      Όηαλ ηα άηνκα κε πςειά αλεπηπγκέλν ηνλ αιιεινεμαξηψκελν εαπηφ ηνπο ζθέθηνληαη ηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη ν εαπηφο ηνπο θαη νη άιινη απνηεινχλ έλα  

αλαπφζπαζην θνκκάηη. Δπηπξνζζέησο, θαη ν εαπηφο θαη νη άιινη δελ δηαρσξίδνληαη απφ κηα 

θαηάζηαζε αιιά δηακνξθψλνληαη απφ απηήλ. Οη αξκνληθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ε 

ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηνλ 

αιιεινεμαξηψκελν εαπηφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε απηνεθηίκεζε ηνπο εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ ηελ νκάδα ζηελ νπνία εληάζζνληαη. Έηζη, ηα άηνκα κε αιιειεμαξηψκελν εαπηφ 

δείρλνπλ λα έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηνλ αλεμάξηεην εαπηφ, ν νπνίνο δίλεη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηηο δηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, ζηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνπο δηθνχο 

ηνπ ζηφρνπο απ‟ φηη ζηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα ή ηηο πξάμεηο ησλ άιισλ. Έρεη δειαδή, πςειή 

απηνεθηίκεζε, ε νπνία αληιείηαη απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη απφ ηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ 

ζαλ άηνκν.  

      Ο αλεμάξηεηνο εαπηφο φηαλ ζπλδέεηαη κε αζθαιή ηχπν πξνζθφιιεζεο ζεκεηψλεη πςειφηεξε 

βαζκνινγία ζηελ απηνεθηίκεζε, ηνλίδνληαο φηη θαη ηα δπν απηά ραξαθηεξηζηηθά βαζίδνληαη ζηελ 

αξκνλία πνπ ληψζνπλ αξρηθά κέζα ηνπο, αμηνινγψληαο ηηο πξάμεηο ηνπο μερσξηζηά απφ ηελ 

επίδξαζε ησλ άιισλ, ηηο απφςεηο ηνπο. Όκσο, ε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ αλεμάξηεηνπ εαπηνχ δελ 

ζηακαηάεη κφλν ζηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε αζθαιή ηχπν δεζκνχ, αιιά επεθηείλεηαη θαη 

ηνπο αλαζθαιείο ηχπνπο, θπξίσο ηνλ ηχπν απνθπγήο, ν νπνίνο ζε έλα αλεμάξηεην πιαίζην βηψλεη 

πςειφηεξα επίπεδα απηνεθηίκεζεο, δηφηη ε εηθφλα πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο γίλεηαη 

πην ζεηηθή, θαζψο ζηξέθεηαη ζηηο εζσηεξηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη κεηψλεηαη έηζη ην άγρνο ηεο 

απφξξηςεο πνπ θνβάηαη λα βηψζεη.  

      Σέινο, ε θιίκαθα πνπ κεηξνχζε ηηο απφςεηο ησλ αηφκσλ γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο κνλαδηθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο, φπσο ήηαλ αλακελφκελν ζρεηίζηεθε ζεηηθά κε 

ηνλ ηχπν απνθπγήο θαη ηνλ αλεμάξηεην, ελψ ζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηνλ αιιειεμαξηψκελν 

εαπηφ, ν νπνίνο δίλεη βάζε ζηα ζπιινγηθά ζηνηρεία θαη ηνλίδεη ηελ ζεκαζία ηεο ζπκβνιήο ηεο 

νκάδαο, θαζψο θαη ηεο νκαδηθήο πξνζπάζεηαο.  
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      Σα επξήκαηα καο δείρλνπλ φηη ε θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ έλλνηα 

ηεο απηνεθηίκεζεο, ε νπνία είλαη ζεκαληηθή γηα πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ. Άξα, 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλεηζθνξά ηφζν ηνπ ζηελνχ θχθινπ ηνπ αηφκνπ φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ 

γηα ηελ αλάπηπμε ζηνηρείσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία, παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ εηθφλα πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο.          
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