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Η επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις νεαρών ενηλίκων: πρόκληση 

συναισθηµατικής διάθεσης και πολιτισµική συγκρότηση του Εαυτού 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η επίδραση της συναισθηµατικής διάθεσης στην 

έκφραση και ρύθµιση του συναισθήµατος, στην αντίληψη για τη σταθερότητα της επικοινωνίας 

στις διαπροσωπικές σχέσεις, και στην αποτίµηση του Εαυτού σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά που 

τον κάνουν να διαφέρει ή να µοιάζει µε τους σηµαντικούς άλλους. Στην έρευνα συµµετείχαν 103 

φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου (µέσος όρος ηλικίας = 23,12 έτη). Η πρόκληση της 

συναισθηµατικής διάθεσης πραγµατοποιήθηκε µέσω της προβολής ενός πεντάλεπτου 

αποσπάσµατος ελληνικής κινηµατογραφικής ταινίας. Πενήντα δύο υποκείµενα παρακολούθησαν 

ένα απόσπασµα µε θετική έκβαση στην επικοινωνία µεταξύ των ηρώων της ταινίας και 51 

υποκείµενα παρακολούθησαν ένα απόσπασµα µε αρνητική έκβαση στην επικοινωνία. Αµέσως 

µετά, και οι δύο οµάδες απάντησαν σε ερωτήσεις α) σχετικά µε την αντίληψη της επιτυχηµένης ή 

µη επικοινωνίας στο απόσπασµα της ταινίας, β) σχετικά µε τα συναισθήµατα που τους 

προκλήθηκαν και γ) σχετικά µε τι θεωρούν οι ίδιοι ως προϋπόθεση για την «καλή» ή την «κακή» 

επικοινωνία. Στη συνέχεια τα υποκείµενα απάντησαν σε κλίµακες αυτοαναφοράς σχετικά µε α) 

οµοιότητες και διαφορές του Εαυτού σε σύγκριση µε συγγενείς και φίλους, β) την τάση για 

ρύθµιση του συναισθήµατος και της συµπεριφοράς σε κοινωνικές καταστάσεις και γ) τα κριτήρια 

σταθερότητας της επικοινωνίας στις διαπροσωπικές σχέσεις.  

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η πρόκληση αρνητικής συγκινησιακής διάθεσης συµβάλλει 

περισσότερο στην έκφραση συναισθηµάτων και επιδρά στην αξιολόγηση της ποιότητας της 

επικοινωνίας, ενώ επηρεάζει αρνητικά την καταγραφή της προσωπικής εµπειρίας. Στο δείγµα µας, 

η πρόκληση θετικής συγκινησιακής διάθεσης επηρέασε θετικά τις αναφορές των νέων σχετικά µε 

τις προϋποθέσεις για την επικοινωνιακή σταθερότητα. Επίσης βρέθηκε ότι οι νεώτεροι αξιολογούν 

θετικότερα - σε σύγκριση µε τους µεγαλύτερους σε ηλικία - τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, 

µολονότι οι µεγαλύτεροι σε ηλικία προσδίδουν στον Εαυτό τους περισσότερο αλλοκεντρικά 

χαρακτηριστικά, συγκριτικά µε τους πιο νέους. Οι διαφυλικές διαφορές που διαπιστώθηκαν 

αντανακλούν τη στερεοτυπική έµφυλη ταυτότητα, καθώς οι γυναίκες φαίνεται ότι τείνουν 

περισσότερο από τους άντρες να ενδιαφέρονται για τη διατήρηση µίας σχέσης στη βάση της 

εφαρµογής κανόνων. Η παρούσα µελέτη αναδεικνύει τη σηµασία της συναισθηµατικής διάθεσης, 

ως µίας πολυπαραγοντικής διεργασίας που διαπλέκεται µε τα πιο µόνιµα δοµικά –πολιτισµικά 

συγκροτηµένα - χαρακτηριστικά του Εαυτού. 

Λέξεις – κλειδιά:  πρόκληση συναισθηµατικής διάθεσης, διαπροσωπικές σχέσεις, ρύθµιση 

συναισθήµατος, ιδιοκεντρικά – αλλοκεντρικά χαρακτηριστικά και 

πολιτισµική συγκρότηση του Εαυτού, σταθερότητα στην επικοινωνία 
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Communication in interpersonal relations of young adults: affective mood induction and 
cultural formation of Self 

 

ABSTRACT 

The present study is focused on the influence of affective mood on the expression and 
regulation of emotion. Further more we aimed at examining young people’s perception of 
stability in interpersonal communication and the evaluation of Self through idiocentric-
allocentric traits which indicate in what way the Self looks similar or different to semantic 
others. The sample consisted of 103 students of Aristotle University (Mean age= 23,12 
years old). Affective mood was elicited by projection of a 5 minute clip of a Greek movie, 
narrating the relationships of a company of friends in time. One group - consisted of 52 
participants - watched the clip of a successful communication between the heroes of the 
movie, and another group - consisted of 51 participants - watched the clip of an 
unsuccessful communication among the actors. After watching the clip, participants of both 
groups were asked to answer about: a) their impression concerning the achievement of 
communication among the movie heroes, b) their emotions elicited by the story of the clip, 
and c) their beliefs on what makes a communication to be successful or unsuccessful. 
Afterwards, participants wrote self-reports about: a) similarities and differences of the Self 
in comparison to their relatives and friends and b) the tendency for emotion regulation 
under various social conditions. Finally, participants were asked to fulfill a Scale of 
Stability in interpersonal communication.  

According to the results, negative affective mood elicited greater tendency of participants 
to express their emotions. It also influenced participants’ evaluation of quality in 
communication, while it had a negative impact on evaluation of personal experiences. 
Positive affective mood, in our sample, had a positive impact on young people’s 
expressions about their own perception of stability in communication. It was also found 
that younger people estimated their interpersonal relations in a more positive way than the 
elder did, while the latter expressed more allocentric characteristics of the Self, compared 
to younger subjects. Gender differences in our sample reflect the stereotypical gender 
identity, as women tend to care -more than men - about maintenance of relationships, 
through implementation of rules. The present study highlights the significance of affective 
mood as a multi-factorial procedure, which interacts with more permanent structural 
components of Self (self-construals). 

 

Keywords:  affective mood induction; emotion regulation; idiocentric – allocentric components 
of the Self (self-construals); stability in interpersonal communication 
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     Εισαγωγή 

 

           Τα συναισθήµατα, ως ψυχο-κοινωνικές δεξιότητες των υποκειµένων, 

προσδιορίζουν σηµαντικά τη συµπεριφορά και την επικοινωνία στις διαπροσωπικές 

σχέσεις. Το υποκείµενο συνεχίζει κατά τη νεότητα, σε συνάρτηση µε τη γνωστική του 

ανάπτυξη, να συγκροτεί τα πιο µόνιµα, πολιτισµικά συγκροτηµένα, χαρακτηριστικά του 

Εαυτού. Η ρύθµιση του συναισθήµατος συνεπάγεται τη δράση εντός ορισµένου 

κοινωνικού πλαισίου και την οριοθέτηση της συµπεριφοράς µε σκοπό τον έλεγχο της 

συναισθηµατικής έκφρασης, ανάλογα µε τις πολιτισµικές προσδοκίες. Μέσα από τις 

διαπροσωπικές σχέσεις στο πολιτισµικό και κοινωνικό περιβάλλον αναδοµούνται οι φιλίες, 

καλλιεργούνται οι επικοινωνιακές δεξιότητες και θεµελιώνονται τα δοµικά χαρακτηριστικά 

του Εαυτού.  

     Έναυσµα για την επιλογή του θέµατος της παρούσας µελέτης αποτέλεσαν τα 

ακόλουθα ερωτήµατα: Θα ήταν δυνατόν να υποβάλλουµε τους νέους σε τέτοια 

συναισθηµατική διάθεση, ώστε να διαφοροποιηθούν δοµικές εκφάνσεις του Εαυτού; Και 

αν πράγµατι συνέβαινε αυτό, η προκληθείσα συναισθηµατική διάθεση θα επηρέαζε την 

προσωπική αντίληψη για τη σταθερότητα της επικοινωνίας στις διαπροσωπικές σχέσεις; 

     Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήµατα επιχειρείται µέσω της διερεύνησης της 

συναισθηµατικής έκφρασης των νέων υπό το πρίσµα της υποβολής της διάθεσης. 

Εξετάζεται η αντίληψη των νέων σχετικά µε τη σταθερότητα της επικοινωνίας στις 

διαπροσωπικές σχέσεις. Επιπρόσθετα, διερευνάται η επίδραση της υποβολής της διάθεσης 

στη ρύθµιση του συναισθήµατος και της συµπεριφοράς σε κοινωνικές καταστάσεις, και η 

συσχέτισή της µε τον προσδιορισµό του Εαυτού ως προς τα πιο µόνιµα δοµικά 

χαρακτηριστικά του (self-construals).  

Ειδικότερα, στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι τρέχουσες έρευνες 

αναφορικά µε τη διερεύνηση των διαπροσωπικών σχέσεων και της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης ανάµεσα σε νέους ενήλικες (ΚΕΦ. 1). Εξετάζονται τα κριτήρια µε τα 

οποία γίνεται η επιλογή φίλων και οι σηµαντικότεροι παράγοντες που καθορίζουν τη 

διαµόρφωση και τη διατήρηση της φιλίας. Στη συνέχεια, επιχειρείται µια θεωρητική 

προσέγγιση των συναισθηµάτων, των συγκινήσεων και των διαθέσεων που αναπτύσσονται 

εντός των διαπροσωπικών σχέσεων (ΚΕΦ. 2). Γίνεται, επίσης, αναφορά στην  επίδραση 

των µόνιµων χαρακτηριστικών του Εαυτού, και ειδικότερα στη σηµασία των 

ιδιοκεντρικών και αλλοκεντρικών διαστάσεων που προσδιορίζουν τον Εαυτό (ΚΕΦ. 3).  

Για τη διερεύνηση της ρύθµισης του συναισθήµατος, εστιάζουµε στο µοντέλο του Gross 
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(1998), και ερευνούµε την επίδραση της συναισθηµατικής διάθεσης στη συµπεριφορά και 

στη σκέψη.  

Στη συνέχεια, αναφέρονται σύντοµα οι πιο χαρακτηριστικές µέθοδοι πρόκλησης 

συναισθηµατικής διάθεσης και περιγράφεται ο τρόπος, µε τον οποίο η προβολή 

κινηµατογραφικών ταινιών λειτουργεί ως εργαλείο στην υποβολή της διάθεσης (ΚΕΦ. 4). 

Στην περιγραφή της σηµασίας γνωστικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων που 

αναπτύσσονται µέσα στο κοινωνιο-πολιτισµικό πλαίσιο συµβάλλουν σηµαντικά οι έρευνες 

των Markus & Kitayama (1991). Επιπρόσθετα, επισηµαίνεται η διαφοροποίηση των 

ατοµικών επιλογών στη βάση του φύλου και της ηλικίας ως προς την έκφραση και ρύθµιση 

των συναισθηµάτων. 

       Στη Μέθοδο περιγράφεται το δείγµα, η µεθοδολογία της παρούσας µελέτης, και 

ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσµάτων βάσει των στατιστικών αναλύσεων. Στη 

Συζήτηση γίνεται µία προσπάθεια σύνδεσης των ευρηµάτων που προέκυψαν από την 

παρούσα εργασία συγκριτικά µε ευρήµατα άλλων σχετικών ερευνών. Επιπλέον, 

αναφέρονται οι µεθοδολογικοί περιορισµοί της παρούσας µελέτης και γίνονται προτάσεις 

για µελλοντική έρευνα. 
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1. ∆ιαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ νεαρών ενηλίκων 

 

          Οι διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ νεαρών ενηλίκων διακρίνονται συχνά από τις 

αξίες, τα ενδιαφέροντα, τα καθήκοντα, τα επιτεύγµατα και τις φιλοδοξίες που 

διαµορφώνουν τους στόχους τους. Η αρχή της νεότητας σηµατοδοτεί για τα άτοµα ένα 

µεταβατικό στάδιο, κατά το οποίο αποχωρούν από την οικογένεια στην οποία µεγάλωσαν, 

ανεξάρτητα από τη διαδικασία του γάµου, και καλούνται να προχωρήσουν στο στάδιο της 

προσωπικής εξέλιξης και δηµιουργίας (Craig & Baucum, 2007). Στη µετάβαση προς την 

αυτονοµία διακρίνονται τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις: η συναισθηµατική, η 

ιδεολογική, η οικονοµική και η ουσιαστική ανεξαρτησία (Maslow, 1970). Σηµαντική 

παράµετρο αυτονόµησης αποτελεί και η ικανότητα λήψης αποφάσεων δίνοντας στο νέο τη 

δυνατότητα επιλογής και επιτυγχάνοντας την αποσύνδεση από τους γονείς, χωρίς ενοχικά 

αισθήµατα που µπορεί να προκαλέσουν προσαρµοστικά προβλήµατα (Maslow, 1970).   

        Η δόµηση των συναισθηµατικών σχέσεων καθορίζεται, ωστόσο, από ένα ευρύ 

φάσµα περιορισµών, οι οποίοι ελέγχονται από τους νέους ατοµικά ή δυαδικά (Miell & 

Dallos, 2009). Ο τρόπος διάρθρωσης των νεανικών σχέσεων ενδέχεται να είναι είτε 

εσωτερικός, συγκλίνοντας µε τις εµπειρίες και τα βιώµατα που αποκτήθηκαν σε 

προηγούµενα αναπτυξιακά στάδια –για παράδειγµα, σύµφωνα µε το σχήµα της 

προσκόλλησης στη βρεφική ηλικία ή σύµφωνα µε τα επίπεδα εµπιστοσύνης στους άλλους 

κατά την εφηβεία-,  είτε εξωτερικός: µε επιρροές κοινωνικών συµβιβασµών και κανόνων 

σχετικά µε τους κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους διαχείρισης των σχέσεων (Miell & Dallos, 

2009). Η σύγκρουση στη δηµιουργία αµοιβαίας ικανοποιητικής σχέσης µε έναν άλλο 

άνθρωπο, σε αντιδιαστολή µε την έλλειψη αµοιβαιότητας ή την αποµόνωση, αποτελεί το 

πιο χαρακτηριστικό ζήτηµα της νεότητας (Craig & Baucum, 2007).  

Η επιλογή ανάπτυξης των φαινοµενικά ελεύθερων διαπροσωπικών δεσµών ορίζεται 

από κοινωνικές και υλικές συνθήκες, και από διαφορετικές ανταγωνιστικές απόψεις, ενώ η 

συµπεριφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις ορίζεται στο πλαίσιο της συναισθηµατικής 

ανταλλαγής (Miell & Dallos, 2009). Σε πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη σε δείγµα 

Αµερικανών φοιτητών, αποδείχτηκε ότι οι αξίες, τα καθήκοντα, οι στόχοι και τα 

ενδιαφέροντά τους αποτελούν τα κίνητρα για την επίτευξη των σκοπών τους και τους 

λόγους για την πραγµάτωση αυτών που επιθυµούν (Wigfield & Cambria, 2010). Επιπλέον, 

αξίζει να σηµειωθεί ότι οι διαφορετικοί κοινωνικοί ρόλοι ανδρών και γυναικών 

διαµορφώνουν τις αντίστοιχες προσδοκίες σχετικά µε το φύλο και τη συµπεριφορά και 

τους κατευθύνουν στην ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων (Niedenthal, Krauth-Gruber & 

Ric, 2011). Η διαδικασία της προσκόλλησης επιδρά αναπτυξιακά στην κοινωνική και 
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συναισθηµατική εξέλιξη του ατόµου, και ειδικότερα η ψυχολογία του δεσµού βοηθά στην 

κατανόηση των συναισθηµατικών διαδικασιών εντός των σχέσεων (Καφέτσιος, 2005). 

Εξάλλου, η αλληλεξάρτηση και οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των σηµαντικών άλλων 

τείνουν να επηρεάζουν τους ατοµικούς στόχους και κατ’ επέκταση να διαµορφώνουν τη 

συµπεριφορά των ατόµων στις µεταξύ τους σχέσεις (Baldwin, 2005). 

 

 

1.1. Ερευνητικά δεδοµένα σχετικά µε τη φιλία και τις διαπροσωπικές σχέσεις 

Τρεις βασικές µεταβλητές της φιλίας αποτελούν η εγγύτητα, η οµοιότητα -σε 

ενδιαφέροντα και αξίες- και η ανταποδοτικότητα (Argyle, 2009). Η αυτo-αποκάλυψη 

θεωρείται σηµαντική για τη δηµιουργία στενών σχέσεων και λειτουργεί ως δείκτης της 

αξιοπιστίας των ατόµων. Χαρακτηριστικό εύρηµα αποτελεί ότι άτοµα που εξέφρασαν 

αισθήµατα µοναχικότητας, περνούσαν πολύ χρόνο µε φίλους τους, αποφεύγοντας όµως 

συζητήσεις για προσωπικά τους θέµατα (Argyle, 2009). Σύµφωνα µε τη θεωρία της 

συναλλαγής τα άτοµα επιχειρούν στις διαπροσωπικές τους σχέσεις να αυξήσουν τα οφέλη 

και να µειώσουν το κόστος, όπως διαπιστώθηκε και σε έρευνα που διεξήχθη για τη φιλία 

κατά τη διάρκεια σπουδών (Argyle, 2009), µολονότι οι ανταµοιβές αυξάνονταν, η 

αξιολόγηση των φιλικών σχέσεων είχε θετική συνάφεια µε το κόστος, και αυξανόταν 

παράλληλα µε την εξέλιξη της φιλικής σχέσης. Η βαρύτητα της φιλίας καθοριζόταν από τις 

επιβραβεύσεις µαζί µε το κόστος (Argyle, 2009). Αντίθετα, σύµφωνα µε την άποψη του 

Rogers (1980/2006), η εστία των αξιολογικών κρίσεων είναι εσωτερική και καθορίζεται 

από τον εαυτό και όχι από τους επαίνους ή τις κριτικές των άλλων, χωρίς αυτό να σηµαίνει 

ότι ξεχνά ή δεν επιθυµεί να γνωρίζει τις κρίσεις των άλλων. 

Η εµπιστοσύνη, η αίσθηση οικειότητας, η δέσµευση µεταξύ δύο ατόµων, όπως και 

η δυνατότητα επικοινωνίας της θλίψης ή της ανάγκης για βοήθεια, αποτέλεσαν σηµαντικές 

µεταβλητές υποστήριξης (Gottman & Parker, 1986). Επιπλέον, η αµοιβαία κατανόηση και 

η αποδοχή κάθε µεταβαλλόµενης πλευράς του άλλου κάνουν τη διαπροσωπική σχέση 

ασφαλή και εποικοδοµητική (Rogers, 1980/2006). Η φιλία περιγράφεται, ως το µοναδικό 

παγκόσµιο χαρακτηριστικό της ανθρωπότητας, αναφορικά µε το γεγονός ότι ο κάθε 

πολιτισµός είναι σε θέση να αποδώσει τη θεµελιώδη πίστη και την αγάπη µεταξύ των 

φίλων (Gottman & Parker, 1986: 40). 

      Εξετάζοντας, όµως τις σχέσεις ως κοινωνικά συστήµατα µε κανόνες, δεξιότητες και 

κινήσεις, δηµιουργείται η ανάγκη διαφοροποίησης και προσδιορισµού της κάθε σχέσης 

ξεχωριστά –εργασιακές, συγγενικές, φιλικές, οικογενειακές κ.ο.κ.- και η σηµασία τήρησης 
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κανόνων που αφορούν τρίτους σε θέµατα πρόκλησης ζήλειας ή διαφύλαξης µυστικών 

(Argyle, 2009). Επιπλέον, οι φιλικές σχέσεις τείνουν να οικοδοµούνται µέσω 

σταθερότητας σε διάρκεια χρόνου και εντός δικτύων, τα οποία απαιτούν προσεκτικούς 

χειρισµούς για την επίλυση διαφορών (Stevens, 2009). Μια σηµαντική δυνατότητα που 

προσφέρουν οι σχέσεις είναι η επαφή µε το ευρύτερα πολιτισµικό περιβάλλον του άλλου 

χωρίς την απόκλιση ενδεχόµενων προβληµάτων, από το βαθµό διαφοροποίησης 

προσδιορισµού ορίων, ή από παρερµηνεία συναισθηµάτων και αδυναµία κατανόησης 

(Kim, Sharkey & Singelis, 1994). Κατά συνέπεια η καλή επικοινωνία κρίνεται απαραίτητη 

για τη σωστή λειτουργία της δι-υποκειµενικότητας σε µία σχέση, υπογραµµίζοντας την 

αξία του µοιράσµατος σκέψεων και συναισθηµάτων, που αναλύεται παρακάτω (Stevens, 

2009).  

     Οι κοινωνικές δεξιότητες θεωρούνται αναγκαίες στις διαπροσωπικές σχέσεις είτε 

πρόκειται για τη φιλία, είτε για την προσέλκυση συντρόφου ή για τη διατήρηση γάµου, και 

κρίνονται από τον βαθµό επιτυχίας των σχέσεων αυτών (Argyle, 2009). Ειδικότερα, άτοµα 

µε περιορισµένο κύκλο, ή άτοµα χωρίς φίλους, εµφάνισαν έλλειψη ανταποδοτικής 

ικανότητας, φτωχή λεκτική επικοινωνία και µικρή επικοινωνιακή δυνατότητα σε 

συζητήσεις (Argyle, 2009). Από την άλλη πλευρά, εξωστρεφή άτοµα έδειξαν να διαθέτουν 

δεξιότητες διεκδικητικότητας, οι οποίες συνδέονταν εν µέρει µε την ευτυχία τους (Argyle, 

2009). Η ανθρωπιστική προσέγγιση, παρόλα αυτά, προϋποθέτει για την αποτελεσµατική 

διαπροσωπική επικοινωνία την αµφίδροµη ενθάρρυνση έκφρασης συναισθηµάτων και τη 

συνεργασία στη δηµιουργία καλού ψυχολογικού κλίµατος µε την αναστολή κριτικής και 

την αποφυγή αξιολόγησης (Rogers, 1980/2006).  

 Έχει υποστηριχθεί ότι το άµεσο κοινωνικό περιβάλλον του ατόµου επιτρέπει τη 

δυνατότητα ανάπτυξης και διατήρησης κοινωνικών σχέσεων όπως οι φιλίες (Allan, 2009). 

Η φιλία µεταξύ ενηλίκων χαρακτηρίστηκε είτε ως τρόπος έκφρασης στοιχείων αυτό-

αναφοράς για ευηµερία και αυτοπροβολή, είτε ως σχέση εθελοντικής αλληλεξάρτησης και 

έµπρακτου ενδιαφέροντος, που απαιτεί όµως, χρόνο, πόρους και προσωπική εµπλοκή για 

να αποδώσει υποστήριξη, επιβεβαίωση, αναζωογόνηση και χρηστικότητα (Gottman & 

Parker, 1986). Άλλη όψη της φιλίας περιγράφει ότι το ζητούµενο είναι η ικανοποίηση 

κοινωνικών αναγκών, και µέσα από διαπροσωπικές σχέσεις καλύπτονται αισθήµατα 

επιβεβαίωσης, βοήθειας, συντροφικότητας και αυτό-αποκάλυψης (Gottman & Parker, 

1986). Οι παραπάνω απόψεις, ανεξάρτητα από την ορθότητα τους, υπογραµµίζουν τη 

λειτουργικότητα της φιλίας σε οποιαδήποτε ηλικία, και την ανταποδοτικότητα που τη 

διέπει (Gottman & Parker, 1986). Εφόσον, όµως, οι φιλίες και γενικότερα οι προσωπικές 
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σχέσεις αποτελούν κοινωνικές σχέσεις, οφείλουµε να εξετάζουµε και τους λόγους που 

οδηγούν στην εµπλοκή µας σε διαπροσωπικές σχέσεις καθώς και τον εκάστοτε 

διαφορετικό χειρισµό των σχέσεων αυτών (Allan, 2009).  

     Αναφορικά µε τη λειτουργικότητα της φιλίας, έχει φανεί ότι ένας από τους καλύτερους 

προβλεπτικούς παράγοντες ευηµερίας του ατόµου και ικανοποίησης στη ζωή του είναι η 

ποιότητα και το εύρος των κοινωνικών του σχέσεων (Schacter, Gilbert & Wegner, 2012). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η κοινωνική θέση µπορεί να προσδιορίζει σηµαντικά την 

τυποποίηση των διαπροσωπικών σχέσεων, όµως υπάρχουν δοµικά χαρακτηριστικά όπως 

το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η φάση του κύκλου ζωής, και µεταξύ άλλων, οι 

οικογενειακές ευθύνες που επηρεάζουν σηµαντικά το πεδίο δράσης του ατόµου για τη 

διαµόρφωση και τη διατήρηση µιας φιλικής σχέσης (Allan, 2009: 413).  

 

1.2. Σταθερότητα στην επικοινωνία 

       Ως πράξη επικοινωνίας µπορεί να οριστεί η - συνειδητή ή µη - µετάδοση µηνυµάτων 

από το ένα άτοµο στο άλλο για το περιεχόµενο ή τη σχέση µεταξύ των συνδιαλεγόµενων, 

και η ταυτόχρονη µετάφραση, που νοηµατοδοτεί τα µηνύµατα από το άλλο άτοµο 

(Watzlawick, Beavin & Jackson, 2005). Για την πράξη της επικοινωνίας, κρίνονται 

απαραίτητα ένας ποµπός, το µήνυµα και ένας αποδέκτης. Η επικοινωνιακή συµπεριφορά, 

όπως προαναφέρθηκε, παροµοιάζεται ως συναλλαγή ενός προδιαγεγραµµένου προτύπου 

µε αναµενόµενα αποτελέσµατα, και για την επιτυχία της χρειάζεται αµοιβαία αποδοχή 

κοινών πληροφοριών, κατανόηση πεποιθήσεων και παραδοχών, και γνώση κοινών 

σηµείων για το συντονισµό της (Rogers, 1980/2006). Τα συναισθήµατα επηρεάζουν τον 

συντονισµό της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και διευκολύνουν τη διαπροσωπική 

επικοινωνία µέσω της µεταβίβασης ανθρώπινων σκέψεων και προθέσεων (Καφέτσιος, 

2010). Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η συχνή αξιολόγηση της επικοινωνίας από τους 

συνδιαλεγόµενους επιβεβαιώνει και διασφαλίζει την αµοιβαία κατανόηση κατά τη 

διάρκεια της επικοινωνιακής διαδικασίας (Smith & Bond, 2005).  

Όταν η έκβαση της επικοινωνίας δεν είναι η αναµενόµενη, τα δύο µέρη είτε 

αποσύρονται από την αλληλεπίδραση, είτε στρέφονται σε άλλη τυπική διαδικασία 

επικοινωνίας, ή αντιµετωπίζουν µέσω διαλόγου το πρόβληµα, προσδιορίζοντας αυτή τη 

διαδικασία αποκατάστασης ως µετά-επικοινωνία σύµφωνα µε τους Watzlawick, Beavin & 

Jackson (2005). Οι αντιδράσεις των συνδιαλεγόµενων, σηµειώνουν οι Smith & Bond 

(2005), συγκροτούν από κοινού την προοδευτική διαπραγµάτευση της σχέσης, στην οποία 
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η επικοινωνία αποτελεί διαπραγµατευτικό βήµα. «Όσο µεγαλύτερη είναι η συµφωνία µεταξύ 

εµπειρίας, συνειδητότητας και επικοινωνίας από την πλευρά ενός ατόµου, τόσο περισσότερο 

η προκύπτουσα σχέση θα περιλαµβάνει: µια τάση προς την αµοιβαία επικοινωνία µε την 

ιδιότητα της αυξανόµενης συµφωνίας, µια τάση προς µεγαλύτερη, αµοιβαία, επακριβή 

κατανόηση της επικοινωνίας, βελτιωµένη ψυχολογική προσαρµογή και αµοιβαία λειτουργία 

και των δύο µερών, καθώς και ικανοποίηση στη σχέση» (Rogers, 1980/2006: 319). Ο 

έλεγχος της επικοινωνίας προκύπτει από την έκβασή της και απασχολεί µόνο σε συνθήκη 

ρήξης, οπότε και ακολουθεί συνειδητά η αποκατάσταση, άρα, η επικοινωνία της οποίας η 

έκβαση ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προθέσεις των µερών της θεωρείται 

αποτελεσµατική, και σύµφωνα µε τον Wish, (1979): «οι σταθερές σχέσεις ποικίλλουν ως 

προς τις ακόλουθες πέντε διαστάσεις: α) Συνεργασιακή – Ανταγωνιστική, β) Βαθιά – 

Επιφανειακή, γ) Προσανατολισµένη στο στόχο – Κοινωνικό-συναισθηµατική, δ) Ιεραρχική 

– Ισότιµη και ε) Επίσηµη – Ανεπίσηµη». 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι παραπάνω διαστάσεις βρίσκουν εφαρµογή στις 

διαπροσωπικές σχέσεις ανεξαρτήτως πολιτισµικού συστήµατος (Adamopoulos, 1988· 

Smith & Bond, 2005), και σε συνδυασµό µε τις µεταβλητές του λεκτικού περιεχοµένου, 

εµφάνισαν σηµαντικές συσχετίσεις για τους διπολικούς παράγοντες. Παράλληλα µε την 

τάση διαφοράς των πολιτισµικών συστηµάτων ως προς το βαθµό ενθάρρυνσης διάφορων 

τύπων σχέσεων, διαπιστώθηκε ότι ο σωστός χειρισµός της γλώσσας απαιτεί τη γνώση και 

των πολιτισµικών κανόνων, ώστε να είναι αποτελεσµατική η αλληλεπίδραση (Hogg & 

Vaughan, 2010). Ανεξάρτητα, εποµένως, από το γεγονός ότι το θέµα των σχέσεων εγείρει 

διαρκώς εκ νέου διαπραγµατεύσεις, το πολιτισµικό υπόβαθρο του κάθε ατόµου ενδέχεται 

να θέτει όρια στη διαπραγµάτευση και να περιορίζει ή να αποτρέπει τη σύναψη ορισµένων 

τύπων σχέσεων µεταξύ των ατόµων (Smith & Bond, 2005).  

Σε περιπτώσεις διαφορετικού πολιτισµικού υπόβαθρου, τα αλληλεπιδρώντα µέρη 

τείνουν να παρασύρονται από κοινά σχήµατα, συµπεριλαµβανοµένης της γλώσσας και η 

χρήση διαφορετικών συστηµάτων αποκωδικοποίησης του νοήµατος οδηγεί συχνά και τα 

δύο µέρη σε εσφαλµένες αποδόσεις και σε συνεπακόλουθες δυσκολίες συντονισµού της 

επαφής (Wish, 1979 βλ. Smith & Bond, 2005).  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Winnicott (2003), η ρητή επικοινωνία είναι 

ευχάριστη και συνεπάγεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τεχνικές, συµπεριλαµβανοµένων 

εκείνων της γλώσσας. «Τόσο η ρητή επικοινωνία που είναι έµµεση όσο και η σιωπηλή ή 

προσωπική επικοινωνία που δίνει στο άτοµο την αίσθηση του πραγµατικού, έχουν η καθεµία 

τη θέση τους, ενώ στην ενδιάµεση πολιτισµική περιοχή υπάρχει για πολλούς µια µορφή 

επικοινωνίας που είναι ο πολυτιµότερος συµβιβασµός» (Winnicott, 2003: 277). Αξίζει να 
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σηµειωθεί ότι ως επικοινωνία είναι δυνατό να περιγραφεί οποιαδήποτε συµπεριφορά σε 

κατάσταση αλληλεπίδρασης: απραξία, σιωπή κ.α., εφόσον εµπεριέχεται ένα µήνυµα που 

επηρεάζει τους άλλους συνειδητά ή µη (Watzlawick, Beavin-Bavelas & Jackson, 2005). 

Όπως προέκυψε από έρευνα, το ζητούµενο στο πλαίσιο των στενών σχέσεων για τα 

αλλοκεντρικά άτοµα, είναι οι αρµονικές σχέσεις (Kim,et al., 1994). Έτσι, στο θέµα της 

επικοινωνίας σε συλλογικές κουλτούρες προτιµώνται ο πλάγιος λόγος, η ευαισθησία σε 

σχέση µε το πλαίσιο των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, η προσοχή για τις σκέψεις και τα 

αισθήµατα του άλλου, και η αποφυγή αντιπαραθέσεων, καθώς επιδιώκεται η διατήρηση 

αρµονικών σχέσεων τόσο µε τους οικείους, όσο και µε τα µέλη της οµάδας (Triandis, 

1994). Αντιθέτως, τα άτοµα µε ιδιοκεντρικά χαρακτηριστικά προσδιορίζουν ως στόχο της 

επικοινωνίας την έκφραση των δικών τους φιλόδοξων σχεδίων, ευχών, σκέψεων, 

συναισθηµάτων και ικανοτήτων, και επιθυµούν την ευθύτητα ανεξαρτήτως πλαισίου, 

δείχνοντας προθυµία να αντιµετωπίσουν αµφισβητήσεις και να επιλύσουν τις διαφορές 

(Cross, Hardin & Gercek-Swing, 2011).  

Στη διαδικασία της επικοινωνίας, ο αλλοκεντρικός τύπος τείνει να είναι θετικός 

απέναντι στο συνοµιλητή του και δείχνει ενδιαφέρον για τις θέσεις του άλλου, 

αξιολογώντας, όµως, αρνητικά τον εαυτό του (Triandis, 1994). Από την άλλη, ο 

ιδιοκεντρικός τύπος επιθυµεί ευθύτητα στην επικοινωνία, προτιµά µια ανοιχτή και 

εκφραστική συζήτηση και την εφαρµογή κυριαρχικών στρατηγικών όταν πρόκειται για 

οµαδικές διαπραγµατεύσεις (Cross, et al., 2011). Επιπλέον, ο ιδιοκεντρικός τύπος 

εκτιµάται θετικά από τους άλλους, σε αντίθεση µε τον αλλοκεντρικό τύπο, ο οποίος 

δέχεται αρνητικές κρίσεις από τους άλλους (Cross et al., 2011). Οι διαφορές αυτές 

προκύπτουν από τα διαφορετικά δοµηµένα χαρακτηριστικά του εαυτού για κάθε τύπο και 

επιδέχονται περαιτέρω µελέτης.  

      Σύµφωνα µε τα παραπάνω, όταν σε µία σχέση και τα δύο µέρη αισθάνονται 

ικανοποιηµένα από την αποτελεσµατικότητα της επικοινωνίας τους, δεν απασχολεί ο τύπος 

ή ο χαρακτήρας της σχέσης (Smith & Bond, 2005). Σε ενδεχόµενη µονόπλευρη ή 

αµφίδροµη αλλαγή του χαρακτήρα της σχέσης, αν για παράδειγµα, ο κατώτερος ιεραρχικά 

επιθυµήσει µεγαλύτερη ισοτιµία στη σχέση, αναµένεται πρόκληση πρόσκαιρων 

προβληµάτων εντός αυτής, παρόλο που η επικοινωνία και των δύο µερών συνεχίζει να 

διεξάγεται αποτελεσµατικά, ανεξαρτήτως της εκατέρωθεν δυσαρέσκειας για το status quo 

(Smith & Bond, 2005). Συµπερασµατικά, «η αποτελεσµατική επικοινωνία δεν προϋποθέτει 

συµφωνία όσον αφορά το χαρακτήρα της σχέσης ούτε και ικανοποίηση από την ίδια τη σχέση 

(Smith & Bond, 2005: 393).  
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2. Η ρύθµιση του συναισθήµατος και της συµπεριφοράς 

     Ανεξάρτητα από την αίσθηση ότι τα συναισθήµατα δεν είναι απολύτως ελεγχόµενα, 

στην πραγµατικότητα τα κατευθύνουµε και επιλέγουµε ποια από αυτά θέλουµε να 

κρατήσουµε, πως τα βιώνουµε και µε ποιο τρόπο τα εξωτερικεύουµε (Gross, 2001). Η 

διαδικασία της ρύθµισης συναισθήµατος αναφέρεται κυρίως, στις στρατηγικές που 

χρησιµοποιούµε ανάλογα µε το χρονικό στάδιο της γένεσής του. Οι πιο συνηθισµένες 

στρατηγικές ελάττωσης στη ρύθµιση του συναισθήµατος είναι η επανεκτίµηση που 

προηγείται της διαδικασίας αντίδρασής του, και η καταστολή, η οποία έπεται και αφορά 

στην αναχαίτιση των εξωτερικών σηµείων έκφρασής του (Gross, 2001).  

 

2.1. Συναισθήµατα, συγκινήσεις και διάθεση 

 

        Τα συναισθήµατα ορίζονται ως «αυτόµατες, ακούσιες και ταχείες αντιδράσεις που 

επιτρέπουν στους ανθρώπους να ρυθµίζουν, να διατηρούν και να χρησιµοποιούν 

διαφορετικές κοινωνικές σχέσεις (όχι όµως πάντα) προς προσωπικό όφελός τους» 

(Καφέτσιος, 2010: 117). Οι άνθρωποι τείνουν, βάσει ερευνών, να ακολουθούν 

διαφορετικές συναισθηµατικές αντιδράσεις και φυσιολογικές αποκρίσεις, στηριζόµενοι 

στην επεξεργασία των γνωστικών τους εκτιµήσεων, των πληροφοριών, δηλαδή, που 

σχετίζονται µε την κατάσταση, τις ελπίδες, τις επιθυµίες και τις ικανότητες του καθενός 

(Hogg & Vaughan, 2010). Η αντίληψη του συναισθήµατος και η ακρίβεια ερµηνείας των 

ερεθισµάτων του, από το κοινωνικό περιβάλλον, συνδέεται µε ψυχολογικά οφέλη σε 

ενδοπροσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο (Καφέτσιος, 2010).  

        Στις σχέσεις κοινωνικού χαρακτήρα, οι Parkinson, Fischer & Manstead (2005) 

χαρακτηρίζουν το συναίσθηµα ως διαπροσωπικό. Η διάκριση του Ross Buck (1987 στο 

Καφέτσιος, 2005), ότι «τα φυσικά ή αυθόρµητα συναισθήµατα συνδέονται µε βιολογικές και 

συγκινησιακές δοµές του συναισθήµατος, ενώ οι πολιτισµικές δοµές ακολουθούν κανόνες και 

νόρµες που τίθενται από διάφορα επίπεδα κοινωνικής επιρροής (έθνος, πολιτισµός, οµάδα, 

οικογένεια), υπογραµµίζει ότι ένα µέρος της επικοινωνίας είναι συνειδητό και ένα άλλο 

µέρος συνδέεται µε πιο βασικά συναισθήµατα» (Καφέτσιος, 2005: 172). Οι συγκινησιακές 

συνισταµένες του συναισθήµατος έχουν αποδειχθεί εξίσου σηµαντικές µε τις λεκτικές 

αποδόσεις της επικοινωνίας (Καφέτσιος, 2005). Η συγκίνηση αποτελεί µια σύνθετη 

κατάσταση προκαλούµενη από εξωτερικά ερεθίσµατα, και ενεργοποιεί τη συµπεριφορά σε 

συναισθηµατικά φορτισµένες εµπειρίες -είτε γενικές αντιδράσεις είτε συγκεκριµένες 
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δράσεις π.χ. απόσυρση, επιθετικότητα κ.α. (Atkinson, Atkinson, Smith, Bem & Nolen-

Hoeksema, 2003).  

Η γνωστική εκτίµηση µιας κατάστασης, έχει διαπιστωθεί ότι προσδιορίζει τον τύπο 

και την ένταση της συγκίνησης, ενώ η εµπλοκή σε µια συγκινησιακή κατάσταση µπορεί να 

ορίσει αφενός την προσοχή και τη µάθηση, αφετέρου την κριτική για τους άλλους 

(Atkinson, et al., 2003). Υπάρχουν, ωστόσο, συγκινησιακές εµπειρίες χωρίς συνειδητή ή 

εκούσια γνωστική εκτίµηση, οι οποίες όµως περιορίζονται συνήθως σε θετικά ή αρνητικά 

συναισθήµατα (Larsen, 2000). Τόσο η διάθεση, όσο και το συναίσθηµα αποτελούν 

τρόπους έκφρασης, επισηµαίνοντας ότι η διάθεση αποτελεί µια συγκινησιακή κατάσταση 

εκτεταµένης διάρκειας που επηρεάζει τις πιο εύκολα προσβάσιµες αναµνήσεις, οι οποίες 

επιδρούν διαδοχικά ταχύτερα σε µνηµονική ανάκληση των δεδοµένων της στιγµής (Larsen, 

2000).  

      Σύµφωνα µε µελέτες στο θέµα των συγκινήσεων, ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός 

ότι τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές συγκινήσεις οδηγούν σε ικανοποιητικές εµπειρίες, 

µε τις θετικές συγκινήσεις να τείνουν να διευρύνουν τη σκέψη και τις πράξεις µε φυσικά, 

νοητικά και κοινωνικά εφόδια, και να ενισχύουν το άτοµο προάγοντας τη δηµιουργικότητα 

και την κοινωνικότητα (Fredrickson, 1998 στο Atkinson et al., 2003). Η θετική συγκίνηση 

θεωρείται εξελικτική προσαρµογή µε την έννοια της βελτίωσης της υγείας και την 

επιδίωξη ευεξίας µακροπρόθεσµα (Atkinson et al., 2003).  

Στον αντίποδα των παραπάνω, οι αρνητικές συγκινήσεις τείνουν α) να 

κινητοποιούν, προειδοποιώντας για προβλήµατα, β) να ενηµερώνουν, καθώς η θλίψη 

δείχνει απώλεια, ο φόβος απειλή, και ο θυµός ανέντιµη πράξη, και γ) να βοηθούν στη 

µάθηση εστιάζοντας σε νέες πληροφορίες και στην αλλαγή τρόπου συµπεριφοράς και 

προσέγγισης επίλυσης προβληµάτων, αξιολογώντας καλύτερα τις καταστάσεις (Forgas & 

Fitness, 2007). Το ζητούµενο στην αντίληψη των συναισθηµατικών διαθέσεων είναι η 

συνειδητοποίηση και η ρύθµιση του τρόπου έκφρασης και της διάρκειας αυτών (Larsen, 

2000). 
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2.2. Ρύθµιση συναισθήµατος  

        Η ρύθµιση του συναισθήµατος αφορά στη δυνατότητα του ατόµου να επηρεάζει τα 

συναισθήµατα που βιώνει, τη χρονική στιγµή που τα εκδηλώνει και τον τρόπο µε τον οποίο 

τα εκφράζει αναλόγως των περιστάσεων (Gross, 2001). «Η ρύθµιση του συναισθήµατος 

βασίζεται στη γνώση του ατόµου σχετικά µε το συναίσθηµά του, που περιλαµβάνει τη γνώση 

των αιτίων που προκάλεσαν το συναίσθηµα, τη γνώση σχετικά µε τις σωµατικές αισθήσεις 

και την εκφραστική συµπεριφορά που προκαλεί, αλλά και τη γνώση σχετικά µε τα πιθανά 

µέσα τροποποίησής του» (Νiedenthal, Krauth-Gruber & Ric, 2011: 213). 

        Τα συναισθήµατα, σύµφωνα µε τους Butler & Gross (2009), θεωρούνται 

ταυτόχρονα εντόνως ιδιωτικά και ιδιαιτέρως κοινωνικά, και έχουν σηµαντικές κοινωνικές 

συνέπειες, ακόµη και αν εξωτερικεύουν τις ενδόµυχες πλευρές των ατόµων. Σε 

περιπτώσεις ρύθµισης συναισθήµατος περίπλοκης δυαδικότητας, από τη µία πλευρά, οι 

προσπάθειες ρύθµισης συναισθηµάτων όπως ο θυµός και η λύπη θεωρούνται από τα πιο 

έντονα βιώµατα εσωτερικής αυτo-ρύθµισης, ενώ από την άλλη, οι προσπάθειες ρύθµισης 

υποκινούνται και ορίζονται µέσα από ένα δίκτυο κοινωνικών πλαισίων και πολιτισµικών 

περιορισµών (Butler & Gross, 2009). Η ανάλυση του Rime (βλ. Butler & Gross, 2009) για 

το κοινωνικό µοίρασµα, εξετάζει µε σαφήνεια το πεδίο των κοινωνικών όψεων και των 

συναισθηµατικών διαδικασιών. Ειδικότερα, ο Rime υπογραµµίζει, ότι τα συναισθηµατικά 

γεγονότα προκαλούν όχι µόνο ατοµικές, αλλά και συστηµατικές κοινωνικές αντιδράσεις, 

και ορίζει το φαινόµενο κοινωνικού µοιράσµατος ως διαδικασία, κατά την οποία το άτοµο 

επικοινωνεί στους άλλους τις συνθήκες ενός συναισθηµατικά υποβλητικού συµβάντος και 

τις αντιδράσεις του ως προς αυτό (Butler & Gross, 2009).  

Το κοινωνικό µοίρασµα δείχνει αντιφατικό µέσα από ένα ατοµικό επίπεδο 

ανάλυσης, καθώς οι άνθρωποι µοιράζονται ευκολότερα αρνητικά συναισθήµατα, ακόµη 

και αν κάτι τέτοιο είναι πιθανότερο να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους ίδιους (Butler & 

Gross, 2009). Για να γίνει κατανοητό το κοινωνικό µοίρασµα, απαιτείται ένα κοινωνικό 

πλαίσιο ανάλυσης, όπου τα αρνητικά συναισθήµατα να ενεργοποιούν ξανά τις αρνητικές 

αντιδράσεις, ώστε µέσω της λεκτικής έκφρασης επιτυγχάνεται η αποστασιοποίηση από τη 

συναισθηµατική εµπειρία (Νiedenthal, et al., 2011). Οι συστηµατικές κοινωνικές 

αντιδράσεις στο µοίρασµα του συναισθήµατος -συµπεριλαµβανοµένων της 

ενσυναίσθησης, της οικειότητας και των ανταποδοτικών συµπεριφορών δεσµού- 

ερµηνεύονται µέσω της ικανοποίησης κοινωνικών αναγκών δεσµού (Gross, 2007). Το 

γεγονός ότι το κοινωνικό µοίρασµα εξυπηρετεί σηµαντικές κοινωνικές λειτουργίες, 
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συµπεριλαµβανοµένων της κατανοµής γνώσης, της οµαδικής ενσωµάτωσης και της 

συλλογικής προσαρµογής, κάνει την παραπάνω προσέγγιση λειτουργική και συνδέει άµεσα 

τα συναισθήµατα και τη ρύθµισή τους µε στόχο την επίτευξη (Butler & Gross, 2009). 

Αξιοσηµείωτο στο µοίρασµα συναισθηµάτων είναι ότι τα συναισθήµατα διεγείρουν και 

ικανοποιούν τους στόχους ευχαρίστησης περισσότερο από ότι στο ατοµικό πλαίσιο, ενώ 

για την ικανοποίηση των αναγκών δεσµού, ως αιτία αύξησης του αρνητικού βιώµατος, 

πιθανόν να ευθύνονται άλλοι συντελεστικοί παράγοντες (Butler & Gross, 2009). Σύµφωνα 

µε τα παραπάνω, οφείλουµε να υπολογίζουµε την ύπαρξη συντελεστικών παραγόντων 

ευχαρίστησης που προάγουν το συναίσθηµα και τη ρύθµισή του στους ενήλικες.  

      Σύµφωνα µε έρευνα των Gross & John (2003), τα άτοµα διαφέρουν ως προς τη 

διαχείριση στρατηγικών ρύθµισης του συναισθήµατος, όπως η γνωστική επανεκτίµηση και 

η καταστολή του, και οι ατοµικές αυτές διαφορές έχουν επιπτώσεις στην έκφραση 

συναισθηµάτων, στην ευεξία και στις κοινωνικές σχέσεις (Gross & John, 2003). Η 

στρατηγική της επανεκτίµησης ενός αρνητικού γεγονότος, µπορεί να µειώσει την ένταση 

των συναισθηµατικών αντιδράσεων και να ευνοήσει την προσωπική ανάπτυξη (Gross & 

John, 2003). Η καταστολή του συναισθήµατος, αποδείχθηκε ότι, παρόλο που δε µειώνει 

την ένταση, περιορίζει τη συµπεριφορική εκδήλωση των αντιδράσεων, επηρεάζοντας, 

όµως, αρνητικά τις γνωστικές ικανότητες (Gross & John, 2003). Στις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις η στρατηγική της επανεκτίµησης δεν προκαλεί προβλήµατα στην 

ανάπτυξη ή τη διατήρηση των σχέσεων σε αντίθεση µε την καταστολή, η οποία 

διαταράσσει την κοινωνική λειτουργικότητα του ατόµου (Gross & John, 2003). 

     Επιπρόσθετα, οι Butler & Gross (2009) διαπίστωσαν, ως προς τη ρύθµιση του 

συναισθήµατος, ότι η συναισθηµατική καταστολή χρήζει µελέτης τόσο σε ατοµικό όσο και 

σε κοινωνικό πλαίσιο. Σε ατοµικό πλαίσιο, η καταστολή του συναισθήµατος οδηγεί στην 

αύξηση φυσιολογικών αντιδράσεων και στη µείωση γνωστικών λειτουργιών, ενώ σε 

κοινωνικό πλαίσιο οδηγεί σε χαµηλότερα επίπεδα σύµπνοιας και δεσµού, συνοδευόµενη 

και αυξηµένα επίπεδα πίεσης και στα δύο άτοµα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Gross, 

2001). Τέλος, απεδείχθη ότι οι πολιτισµικοί παράγοντες µπορούν να επηρεάσουν την 

έκβαση της καταστολής συναισθήµατος (Butler & Gross, 2009). Συµπερασµατικά, οι 

παραπάνω επισηµάνσεις για την καταστολή συναισθήµατος υπογραµµίζουν την αξία του 

κοινωνικού πλαισίου ανάλυσης στη µελέτη του συναισθήµατος στους ενήλικες (Gross, 

2001). Το κοινωνικό µοίρασµα των συναισθηµάτων, αν και δεν προσφέρει άµεση 

συναισθηµατική ανάκαµψη, µπορεί, ωστόσο, να ενισχύσει µακροπρόθεσµα το άτοµο 

προάγοντας την ψυχολογική και σωµατική υγεία (Νiedenthal, et al., 2011). 
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2.3. Η επίδραση της συναισθηµατικής διάθεσης στη σκέψη και στη συµπεριφορά 

        Τα συναισθήµατα επιδρούν στην εξέλιξη και στην ποιότητα των κοινωνικών 

επαφών, µε τη µεταβίβαση προθέσεων, τη συµβολή στο συντονισµό κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, και τη διευκόλυνση της διαπροσωπικής επικοινωνίας (Καφέτσιος, 2010). 

Τα συναισθήµατα διακρίνονται για δύο βασικές κοινωνικές λειτουργίες: την προώθηση 

αρµονικών σχέσεων µεταξύ ατόµων και οµάδων, και τη διαφοροποίηση ή τον 

ανταγωνισµό στις σχέσεις, µέσω της έκφρασης των συναισθηµάτων (Καφέτσιος, 2010).  

         Σύµφωνα µε τους Boiger & Mosquita (2012), τα συναισθήµατα δοµούνται εντός 

κοινωνικό-πολιτισµικών πλαισίων και διαφέρουν ως προς τον εαυτό και τη σύναψη 

σχέσεων, καθώς βάσει ερευνών, τα πιο έντονα συναισθήµατα και οι πιο ισχυρές όψεις 

αντίληψης, βίωσης και έκφρασης συναισθηµάτων ερµηνεύονται µέσα από διαφορετικούς 

τρόπους αλληλεπίδρασης και συσχέτισης των ατόµων. Εφόσον λοιπόν, τα άτοµα 

αντιπροσωπεύουν διαφορετικά πολιτισµικά µοντέλα, τα συναισθήµατά τους 

διαφοροποιούνται αναλόγως των ξεχωριστών αλληλεπιδράσεων και σχέσεων στις οποίες 

εµπλέκονται (Boiger & Mosquita, 2012). Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι ορισµένοι πολιτισµοί 

εξαίρουν την αυτονοµία του ατόµου, ενώ άλλοι υπογραµµίζουν την αρµονική σχέση 

µεταξύ των ανθρώπων (Markus & Kitayama, 1991).   

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν αποκλείονται οµοιότητες στη βίωση 

συναισθηµάτων εντός καθορισµένων πλαισίων. Ειδικότερα, τα θετικά συναισθήµατα 

τείνουν να προκύπτουν όταν ο τρόπος ανταπόκρισης των άλλων συγκλίνει µε την αυτό-

αντίληψη του ατόµου, ενώ τα αρνητικά συναισθήµατα τείνουν να προκύπτουν όταν 

ανταπόκριση και αυτό-αντίληψη παρουσιάζουν δυσαρµονία (Boiger & Mosquita, 2012). 

Τα συναισθήµατα διαµορφώνονται εντός των διαπροσωπικών σχέσεων και διακρίνονται 

για τον αµοιβαία εποικοδοµητικό τους χαρακτήρα. Αυτό συµβαίνει αφενός διότι άτοµα 

που βίωναν µια σχέση –είτε ως σύντροφοι, είτε ως συγκάτοικοι - ήρθαν σε διάρκεια 

χρόνου εγγύτερα συναισθηµατικά και αφετέρου, διότι τόσο τα θετικά συναισθήµατα -π.χ. 

ευγνωµοσύνη- όσο και τα αρνητικά –π.χ. περιφρόνηση- συνδέονται άµεσα µε την 

ανάπτυξη σχέσεων, είτε πρόκειται για τη διαµόρφωση και διατήρηση αυτών, είτε για σαφή 

διαχωρισµό συνηθειών (Boiger & Mosquita, 2012).  

       Η χρήση των πολιτισµικών όρων για το συναίσθηµα, ενδέχεται να υπερτονίζει και 

ενθαρρύνει ορισµένα βιώµατα και εκφράσεις έναντι άλλων, ενώ η χρήση συναισθηµατικών 

όρων πιθανόν να οδηγήσει στη ρύθµισή του, ενεργοποιώντας διαφορετικές εκτιµήσεις, 
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νόρµες και συνέπειες, πολιτισµικά συνδεδεµένες µε αυτό (Boiger & Mosquita, 2012). 

Γενικότερα, «η αντίληψη του συναισθήµατος ως διαδικασία κοινωνικό-πολιτισµική, 

δυναµική και διαπροσωπική, υπεραµύνεται των υπέρ-απλουστεύσεων ως προς το τι είναι τα 

συναισθήµατα, πώς βιώνονται, πώς ερµηνεύονται και πώς µετουσιώνονται σε επικοινωνία» 

(Boiger & Mosquita, 2012: 228). Στον αντίποδα των παραπάνω, ερευνητικά ευρήµατα 

έδειξαν ότι άτοµα µε υψηλή τάση για αναγνώριση των συναισθηµάτων των άλλων βιώνουν 

λιγότερο θετικό και περισσότερο αρνητικό συναίσθηµα στην καθηµερινή κοινωνική 

διάδραση (Καφέτσιος, 2010: 127). Στον τοµέα των κοινωνικών σχέσεων, τα συναισθήµατα 

που βασίζονται στις γνωστικές ικανότητες που αφορούν στην αίσθηση του εαυτού και την 

ικανότητα αξιολόγησής του -ζήλεια, ενοχή, ντροπή, κ.α.- είναι δυνατό να προκαλούν 

οδύνη στο άτοµο, θεωρούνται όµως αναγκαία για τους κοινωνικούς κανόνες των σχέσεων 

και την οµαλή λειτουργία των διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων (Νiedenthal, et al., 2011). 
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2.4. Πρόκληση συναισθηµατικής διάθεσης µέσω  κινηµατογραφικής προβολής 

        Η χρήση προβολής αποσπασµάτων κινηµατογραφικών ταινιών ή ταινιών µικρού 

µήκους εντός πειραµατικών πλαισίων συνηθίζεται ως µέθοδος πρόκλησης συναισθηµάτων, 

καθώς ο κινηµατογράφος χρησιµοποιείται ευρύτερα ως µέθοδος παρατήρησης για όσους 

ασχολούνται ευρύτερα µε την εξερεύνηση της κοινωνικής ζωής (Grimshaw & Ravetz, 

2012). Η κινηµατογραφική προβολή διενεργείται αρχικά έχοντας πιλοτικό χαρακτήρα και 

εν συνεχεία, εφόσον αποδειχθεί η επιθυµητή ανταπόκριση και η συναισθηµατική διέγερση 

από τα ερευνητικά υποκείµενα, ακολουθεί η κυρίως προβολή στο σύνολο των 

υποκειµένων που αποτελούν το ερευνητικό δείγµα στην εκάστοτε έρευνα (Niedenthal, et 

al., 2011). Το ερωτηµατολόγιο που συνοδεύει συνήθως την προβολή αποσπασµάτων 

κινηµατογραφικών ταινιών, έχει άµεση σχέση µε την πρόκληση διακριτών συναισθηµάτων 

στα ερευνητικά υποκείµενα, ώστε τα τελευταία, να αξιολογήσουν µία κατάσταση και να 

περιγράψουν τα συναισθήµατα που βίωσαν κατά τη διάρκεια ή µετά το τέλος των 

προβολών (Niedenthal, et al., 2011).  

Τα συναισθήµατα που προκαλούνται κατά τη διάρκεια κινηµατογραφικής 

προβολής καταγράφονται ως «σύνθεση συνδρόµων, µε επιρροές πολλαπλών αναφορών, οι 

οποίες έχουν ποικίλες επιπτώσεις στη διαδικασία µετασχηµατισµού σθένους» (Schramm & 

Wirth, 2010: 330). Τα αποτελέσµατα των στατιστικών αναλύσεων, των απαντήσεων στα 

ερωτηµατολόγια και των ελεύθερων αντιδράσεων των συµµετεχόντων σε µια έρευνα α) 

αποδεικνύουν την πρόκληση συναισθηµάτων στην πλειοψηφία των υποκειµένων, β) 

επιβεβαιώνουν τη χρησιµότητα της εκάστοτε µεθόδου, και γ) συντελούν σηµαντικά στην 

ανάδειξη συναισθηµάτων και στην περαιτέρω διεξαγωγή ερευνών. Αξίζει να αναφερθεί 

επίσης, ότι «τα συναισθήµατα που συνδέονται µε τη γνωστική εκτίµηση µιας κατάστασης 

µπορούν να προωθηθούν µε ανάλογες στρατηγικές ρύθµισης συναισθήµατος, αλλαγών 

αναφορών και κατά συνέπεια µε µεταβλητά συναισθήµατα, τα οποία αποτελούν τη βάση των 

µετά-εκτιµήσεων που επιφέρουν τα µετά-συναισθήµατα» (Schramm & Wirth, 2010: 330).    

Γενικότερα, ερευνητές που προτίµησαν τη χρήση αποσπασµάτων από ταινίες δικής 

τους επιλογής, κλήθηκαν να αποδείξουν πειραµατικά ότι τα συγκεκριµένα αποσπάσµατα 

είχαν την επιθυµητή συναισθηµατική επίδραση (Niedenthal, et al., 2011). Επιπρόσθετα, 

σηµειώνεται ότι οι περισσότερες κινηµατογραφικές ταινίες που χρησιµοποιούνται σε 

εργαστηριακή µελέτη είναι κατά πολύ ηπιότερες έναντι της πλειοψηφίας των εµπορικών 

και δηµοφιλών ταινιών που προβάλλονται σε κανονικές συνθήκες (Niedenthal, et al., 

2011).  
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2.5. Μεθοδολογικά ζητήµατα σχετικά µε την πρόκληση συναισθηµατικής διάθεσης      

       Η ανάλυση των συναισθηµάτων, των σκέψεων και των προθέσεων του ατόµου, συχνά 

επιτυγχάνεται µέσω της χρήσης διάφορων τεχνικών για την πρόκληση της 

συναισθηµατικής διάθεσης. Από τις πιο διαδεδοµένες τεχνικές είναι η αυτό-αναφορά, κατά 

την οποία καταγράφονται τα συναισθήµατα του υποκειµένου σε ερωτηµατολόγιο τη 

δεδοµένη χρονική στιγµή, µετρώντας έτσι τη συναισθηµατική έκφραση της προδιάθεσής 

του, και αξιολογώντας τις εκφράσεις καθορισµένων συναισθηµάτων σε υποθετικές 

συνθήκες ή εκτός πλαισίου (Niedenthal et al., 2011). Για τη διερεύνηση του ρόλου της 

υποβολής συναισθηµατικής διάθεσης εφαρµόζονται µεταξύ άλλων η χρήση ακουστικών 

ερεθισµάτων, όπως η επιλογή µουσικής και η ανάκληση γεγονότων καθώς, επίσης, 

γνωστές µέθοδοι πρόκλησης συναισθηµάτων σε εργαστηριακή ανάλυση είναι η διαδικασία 

της ύπνωσης, της ανατροφοδότησης, η χρήση φαντασίας, εκφράσεων προσώπου, 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, κειµένων και σλάιντς (Hewig, Hageman, Seifert, 

Gollwitzer, Naumann & Bartussek, 2005). Η τεχνική κινηµατογραφικής προβολής 

χρησιµοποιείται στον επιστηµονικό χώρο της ψυχολογίας και της ιατρικής για την 

πρόκληση συναισθηµατικής διάθεσης, αλλά και της ανθρωπολογίας για την παρατήρηση 

(Grimshaw & Ravetz, 2012). Επιπλέον, η προβολή ταινίας πέρα από σηµαντική πρακτική 

υποβολής διάθεσης, έχει χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη των επιδράσεων της 

συναισθηµατικής διάθεσης στη στάση, στη συµπεριφορά και στην κριτική ικανότητα των 

ατόµων (Payne, Shaw & Caldwell, 1998). 

        Συγκεκριµένα, σε έρευνα των Hewig et al. (2005), διαπιστώθηκε ότι η προβολή 

κινηµατογραφικών αποσπασµάτων µε ανάλογο συναισθηµατικό περιεχόµενο είναι ικανή 

να προξενήσει συγκεκριµένα συναισθήµατα, που επιδιώκονται για την εκάστοτε έρευνα, 

και να εκµαιεύσει διακριτές βασικές συγκινήσεις, όπως θυµό, λύπη, χαρά, φόβο. Στα 

θετικά της µεθόδου συγκαταλέγονται αφενός η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων, ιδιαίτερα 

σε χώρες του δυτικού πολιτισµού, όπου έχουν εφαρµοστεί παρόµοιες έρευνες, και 

αφετέρου το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες δεν χρειάζεται να εξαπατηθούν για τους 

ερευνητικούς σκοπούς (Hewig et al., 2005). Μετά-αναλύσεις ως προς την υποβολή 

διάθεσης έδειξαν ότι η χρήση αποσπασµάτων από ταινίες περιγράφεται ως ένας από τους 

αποτελεσµατικότερους τρόπους πρόκλησης συναισθηµατικής διάθεσης (Hewig et al., 

2005). Ωστόσο, συγκριτικά µε άλλες µεθόδους και παρά τα πλεονεκτήµατα της 

συναισθηµατικής πρόκλησης µέσω ταινίας, µπορεί εύκολα να προκύψουν τυποποιηµένα 
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αποτελέσµατα, και να περιοριστεί το άτοµο που συµµετέχει στην έρευνα προσωρινά, σε 

µια παθητική κατάσταση παρακολούθησης (Hewig et al., 2005). 

           Σε άλλη έρευνα, ο Chua, Touyz & Hill (2004) πρόβαλαν αποσπάσµατα ταινιών για 

να υποβάλουν το δείγµα τους σε θετική ή σε αρνητική διάθεση, και προέκυψε, ότι τα 

άτοµα που παρακολούθησαν µια µελαγχολική ταινία παρουσίασαν αυξηµένα αρνητικά 

συναισθήµατα συγκριτικά µε άτοµα, στα οποία προβλήθηκε µια ουδέτερη συναισθηµατικά 

ταινία. Μεθοδολογικά, το πείραµα εφαρµόστηκε σε δύο οµάδες -πειραµατική και οµάδα 

ελέγχου, σε δείγµα γυναικών, ως πιο ευάλωτες από τους άνδρες -βάσει βιβλιογραφίας- σε 

συναισθηµατικές δυσκολίες-διαταραχές, και η διάθεση καταγράφηκε µέσω της αυτό-

αναφοράς από κλίµακες µέτρησης συναισθήµατος (Τσαγκαράκης, 2010). 

           Μέσα από ερευνητική διαδικασία, οι Tan και Forgas (2010), διαπίστωσαν ότι η 

θετική διάθεση αυξάνει τις εγωιστικές τάσεις, ενώ η αρνητική διάθεση στρέφει το 

ενδιαφέρον σε εξωτερικές συνδιαλλακτικές διαδικασίες, και κατά συνέπεια, στην ισχύ των 

κοινωνικών κανόνων. Τα άτοµα που υποβλήθηκαν σε αρνητική διάθεση έτειναν να δίνουν 

περισσότερη προσοχή στους κανόνες τιµιότητας που επιβλήθηκαν από εξωτερικούς 

παράγοντες παρά στις δικές τους εσωτερικές, προσωπικές αξίες και δε δίσταζαν να 

εκδηλώσουν πιο εγωιστικές συµπεριφορές (Tan & Forgas, 2010). 

      Την πρόκληση συναισθηµατικής διάθεσης µέσω κινηµατογραφικών ταινιών 

εφάρµοσαν επίσης οι Hageman, Naumann, Maier, Becker, Luerken & Bartussek (1999), σε 

µια προσπάθεια διερεύνησης της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και των διαφορών 

συναισθηµατικής έκφρασης ανάµεσα στα δύο φύλα. Στην έρευνά τους παρουσίασαν σε 

φοιτητές 13 αποσπάσµατα από ταινίες που εγείρουν συναισθήµατα –θετικά και αρνητικά- 

και επιλέχθηκαν στο παρελθόν και από άλλους ερευνητές, δίνοντας παράλληλα κλίµακες 

διαβάθµισης για την αξιολόγηση των συναισθηµάτων. Τα αποτελέσµατα των ερευνών τους 

συγκλίνουν µε προηγούµενη έρευνα των Gross & Levenson (1995) στο γεγονός ότι οι 

γυναίκες εξέφρασαν πιο έντονα τα συναισθήµατά τους από ότι οι άνδρες (Hageman et al, 

1999). Επιπλέον, τα συναισθήµατα που προκλήθηκαν από αρνητικά φορτισµένα 

αποσπάσµατα ήταν πιο ιδιαίτερα από αυτά που προέκυψαν από τα αποσπάσµατα θετικού 

συναισθηµατικού περιεχοµένου (Hageman et al, 1999).  
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2.6. Η µελέτη του συναισθήµατος σε σχέση µε την ηλικία και το φύλο 

       Αναφορικά µε το φύλο, παρατηρείται από την παιδική ηλικία σε αγόρια και 

κορίτσια η ανάπτυξη διαφορετικών ειδών αλληλεπίδρασης και επικοινωνιακού ύφους, τα 

οποία διατηρούν και ως ενήλικες (Hogg & Vaughan, 2010). Έτσι, τα κορίτσια εστιάζουν 

περισσότερο σε κίνητρα συνεργασίας και ισότητας και εκφράζουν ευαισθησία σε σχέσεις 

και καταστάσεις, ενώ τα αγόρια εστιάζουν στον ανταγωνισµό και στις σχέσεις ιεραρχίας 

και διεκδικούν την ατοµική τους ταυτότητα (Hogg & Vaughan, 2010). Σύµφωνα µε έρευνα 

των Hagemann et al. (1999), παρατηρήθηκε συχνότερη ενεργοποίηση διακριτών 

συναισθηµατικών συµπεριφορών στις γυναίκες, συγκριτικά µε τους άνδρες, καθώς επίσης 

καταγράφηκαν σηµαντικότερα επίπεδα αυτο-αναφοράς συναισθηµατικών αντιδράσεων σε 

γυναίκες, παρά σε άνδρες, ανεξάρτητα από την ποιότητα του συναισθήµατος. Η παραπάνω 

έρευνα επιβεβαίωσε παρόµοια ευρήµατα των Gross & Levenson (1995), οι οποίοι 

κατέγραψαν πιο διακριτά συναισθήµατα στις γυναίκες παρά στους άνδρες (ειδικά 

αναφορικά µε την έκφραση του θυµού), και συγκλίνει µε άλλες µελέτες που έγιναν σχετικά 

µε τις διαφορές µεταξύ των δύο φύλων ως προς τη βίωση και την έκφραση των 

συναισθηµάτων (Hagemann et al., 1999). Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το φύλο ενδέχεται να 

αποτελεί σηµαντική πηγή ατοµικών διαφορών στην ενεργοποίηση αλλά και στη γλώσσα 

των συναισθηµάτων (Hagemann et al., 1999). 

       Οι διαφορές των δύο φύλων ως προς τη συµπεριφορά, στις δυτικές κουλτούρες, 

µπορούν να γίνουν κατανοητές και να ερµηνευθούν µέσα από τα µόνιµα δοµικά 

χαρακτηριστικά του εαυτού (Cross, Hardin & Gercek-Swing, 2011). Ανεξάρτητα από το 

κριτήριο του πολιτισµού, διαπιστώνονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές, εντός των 

στενών διαπροσωπικών σχέσεων, ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες (Hinde, 2007). Τα 

στερεότυπα των φύλων χαρακτηρίζουν τους άνδρες ως πιο διεκδικητικούς και δύσπιστους 

σε σχέση µε τις γυναίκες, οι οποίες τείνουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για τις σχέσεις 

(Hinde, 2007). Παρά το γεγονός ότι πολλές από τις παραπάνω διαφορές κατευθύνονται 

προς τα επικρατέστερα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά των δύο φύλων στις χώρες του 

δυτικού πολιτισµού, τα στερεότυπα γενικά, τείνουν να µεγεθύνουν και να εντείνουν τις 

διαφορές (Hinde, 2007). Συγκεκριµένα, στη µέθοδο αυτο-αναφορών, οι διαφορές φύλου 

συχνά προσδιορίζονται από την επικράτηση στερεοτυπικών πεποιθήσεων σε σχέση µε τα 

συναισθήµατα (Niedenthal, et al., 2011). 

       Σχετικά µε τον παράγοντα της ηλικίας, παρατηρούµε ότι οι αλλαγές που 

σηµειώνονται στη σκέψη, στην προσωπικότητα και στη συµπεριφορά των ενηλίκων 

οφείλονται σε µεγάλο βαθµό σε προσωπικές, κοινωνικό-πολιτισµικές επιδράσεις ή σε 
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σηµαντικά για το άτοµο γεγονότα, και λιγότερο στην χρονολογική ηλικία ή σε βιολογικές 

µεταβολές (Craig & Baucum, 2007). Τα όρια που τίθενται από το κοινωνικό πλαίσιο σε 

άµεση συνάρτηση µε τις πολιτισµικές επιταγές σταθεροποιούν, διευρύνουν ή τροποποιούν 

τις συµπεριφορές που είχαν διαµορφωθεί στη διάρκεια της εφηβείας, ορίζοντας ως ένδειξη 

ωριµότητας την ικανότητα προσαρµογής και ανταπόκρισης σε συνθήκες αλλαγής (Miell & 

Dallos, 2007). Είναι σηµαντικό, ωστόσο, να αναφερθεί ότι δεν εξελίσσονται όλοι οι 

ενήλικοι µε τους ίδιους ρυθµούς, και δεν δοµούν τη ζωή τους µε τον ίδιο τρόπο, γεγονός 

που δηµιουργεί αρκετές αποκλίσεις κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής, και για αυτό το 

λόγο οι ενήλικοι ως ηλικιακή οµάδα, σε σύγκριση µε τα παιδιά, έχουν µεταξύ τους 

λιγότερα κοινά χαρακτηριστικά (Wigfield & Cambria, 2010). 
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3. Η πολιτισµική συγκρότηση του εαυτού 
 

   Η προσέγγιση της έννοιας του εαυτού  προσδιορίζεται και συµπληρώνεται µέσα από το 

κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζει το άτοµο, και βάσει των αλληλοεπιδράσεων που 

δέχεται από τις διαπροσωπικές σχέσεις µε τους άλλους. Κατά συνέπεια οι πολιτισµικές 

αξίες και οι κοινωνικές κατασκευές του εαυτού αρµόζει να υπολογίζονται σε ατοµικό 

επίπεδο προτείνοντας το διαχωρισµό ιδιοκεντρικών και αλλοκεντρικών χαρακτηριστικών 

για τα µόνιµα δοµηµένα χαρακτηριστικά του εαυτού, αντανακλώντας στα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά των ανεξάρτητων και συλλογικών κοινωνιών και στα πλαίσια 

ατοµικισµού και συλλογικότητας που έχουν διερευνηθεί  (Nezlek, Kafetsios & Smith, 

2008). 

 

3.1. Θεωρητικές προσεγγίσεις της έννοιας του εαυτού  

        Η αντίληψη του εαυτού ως ανεξάρτητου φορέα δράσης επέδρασε σηµαντικά στη 

ζωή των δυτικών βιοµηχανικά ανεπτυγµένων κρατών, προάγοντας αξίες όπως η ελευθερία 

και ο αυτοπροσδιορισµός, ώστε πολλά άτοµα δυτικών πολιτισµών να αναφέρουν ως 

προσωπικά τους χαρακτηριστικά την ευφυΐα, τη φιλικότητα, τη µετριοπάθεια κ.ο.κ. (Smith 

& Bond, 2005). Στο παρελθόν, και ειδικότερα στο Μεσαίωνα, όπου η λέξη individual 

(άτοµο) στην αγγλική γλώσσα είχε τελείως διαφορετική σηµασία και χρησιµοποιούνταν 

για τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, δεν είχε σηµειωθεί παρόµοια κατάσταση (Smith & 

Bond, 2005). Στο κυρίαρχο θρησκευτικό πνεύµα της εποχής εκείνης το άτοµο δεν 

αποτελούσε ξεχωριστή οντότητα, παρά µόνο συνδέονταν µε άτοµα των οποίων η 

ταυτότητα οριζόταν συλλογικά (Smith & Bond, 2005). Η έννοια του εαυτού αποτελεί στην 

ουσία τη γνώση του ατόµου για το πλήθος των προσωπικών, ενδογενών χαρακτηριστικών, 

όπως οι σκέψεις, τα συναισθήµατα, αλλά και των εξωγενών χαρακτηριστικών που 

αναπτύσσονται µέσα από κοινωνικές εµπειρίες και επηρεάζονται από το πολιτισµικό 

πλαίσιο (Schacter, Gilbert & Wegner, 2012). 

       Χαρακτηριστικό παράδειγµα ερµηνείας του εαυτού αποτελεί η θεωρητική 

προσέγγιση του  Maslow (1970), ο οποίος υπογράµµισε ότι για την αντίληψη του εαυτού 

κρίνεται απαραίτητο να καλυφθούν πρωταρχικά οι βασικές και κατόπιν, οι ανώτερες 

ανάγκες του ατόµου κατά την ενήλικη ζωή, ώστε να επιτευχθεί η αυτοπραγµάτωση. Η 

διαδικασία προς την αυτοπραγµάτωση οδηγεί στη συγκρότηση του ιδανικού εαυτού, µέσω 

του οποίου θα αξιοποιηθούν οι γνωστικές ικανότητες, τα ειδικά χαρίσµατα και οι 
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διαπροσωπικές του δεξιότητες, για την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του και την 

πραγµάτωση της ατοµικής του προόδου. Η πορεία προς την αυτοπραγµάτωση συνδέεται 

αποκλειστικά µε την περίοδο της νεότητας, οπότε και συντελείται η αναπτυξιακή 

κορύφωση, και η κατάκτηση του στόχου προσδίδει µεταξύ άλλων, στο άτοµο αυτονοµία, 

ασφάλεια, κύρος, ικανοποίηση και ποιότητα ζωής (Maslow, 1970). 

Σύµφωνα µε τον Rogers (1980/2006), τα χαρακτηριστικά του Εαυτού που 

προέρχονται από αυτοκριτική, ανακαλούνται στη µνήµη πιο εύκολα από αυτά που 

χρησιµοποιούνται για την κριτική των άλλων. Επιπλέον, ως προς την αξία του εαυτού ο 

Rogers (1980/2006), εστίασε στην άνευ όρων αποδοχή - και ιδίως στη συναισθηµατική 

αποδοχή χωρίς επιφυλάξεις και αξιολογικές κρίσεις - ως τρόπο αποφυγής του άγχους, της 

χαµηλής αυτοεκτίµησης, της υποτίµησης του εαυτού και των κακών διαπροσωπικών 

σχέσεων. Σύµφωνα µε τον Piaget (1972), το πολιτισµικό πλαίσιο επηρεάζει την ταυτότητα 

στην ενήλικη ζωή, και διακρίνει α) τους δεκτικούς στην αφοµοίωση, β) τους 

προσαρµοστικούς στις αλλαγές, και γ) τους ισορροπηµένους, που ενσωµατώνουν θετικές 

και αρνητικές εµπειρίες στην ταυτότητά τους (Piaget, 1972/2008). 

        Οι σύγχρονες αντιλήψεις για τον εαυτό εστιάζουν στην ταυτότητα, η οποία κατά τη 

διάρκεια της νεότητας, αλλά και αργότερα, δεν είναι στατική. «Ως ταυτότητα ορίζεται η 

αποτίµηση στον εαυτό ποικίλων γνωρισµάτων από τα σωµατικά χαρακτηριστικά και τις 

γνωστικές ικανότητες, τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τα κίνητρα έως και την 

πολυπλοκότητα των κοινωνικών ρόλων συµπεριλαµβανοµένου του εργαζοµένου, του µέλους 

της οικογένειας και του πολίτη της κοινωνίας» (Craig & Baucum, 2007: 164). Αντίστοιχα, 

το επάγγελµα χαρακτηρίζει συχνά τον εαυτό µέσω του καθορισµού της κοινωνικής θέσης, 

των εισοδηµατικών κριτηρίων και του κύρους του ατόµου, επηρεάζοντας συγχρόνως τις 

στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις εµπειρίες του (Craig & Baucum, 2007). Ανεξάρτητα από 

το αν η εργασία αποτελεί µέσο επιβίωσης, δηµιουργικότητας ή εθισµού, η δηµιουργία 

εσωτερικών κίνητρων, προκαλεί µεγαλύτερη εµπλοκή µε το αντικείµενο, καλύτερη 

απόδοση, και αυξηµένη αναγνώριση του εαυτού σε θέµατα επάρκειας (Craig & Baucum, 

2007). 

        Σύµφωνα µε έρευνα για την ερµηνεία του εαυτού, «τα άτοµα µε ανεξάρτητο σχήµα 

εαυτού – τα οποία συνήθως εντοπίζονται σε ατοµικιστικές κοινωνίες- θεωρούν τον εαυτό 

τους ως ψυχολογικά αυτόνοµη οντότητα» (Αδαµόπουλος & Παυλόπουλος, 2010: 287). Οι 

πεποιθήσεις που προσδιορίζουν το άτοµο ως αυτόνοµο ή ξεχωριστό από το κοινωνικό 

σύνολο, δείχνουν τον αναλυτικό τρόπο σκέψης, που διαδόθηκε, από την εποχή του 
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Καρτέσιου, στους πολιτισµούς της ∆ύσης, και χρησιµοποιεί ως ερµηνευτική βάση δίπολα 

εννοιών -συχνά εµφανιζόµενα στην κοινωνική ψυχολογία- όπως: εαυτός–άλλοι, άτοµο–

οµάδα, ατοµικισµός–συλλογικότητα κ.α. (Smith & Bond, 2005). Η χρήση 

ερωτηµατολογίου σηµασιολογικής διαφοροποίησης, στο οποίο καλούνται τα άτοµα να 

απαντήσουν για τον εαυτό τους ή για άλλους βάσει µιας σειράς διπολικών κλιµάκων 

αξιολόγησης, συνδέει άµεσα αυτόν τον τρόπο σκέψης µε το δυτικό πολιτισµό (Smith & 

Bond, 2005). Ο ατοµικισµός, ωστόσο, επιτρέπει την ανεξάρτητη κρίση του ατόµου, 

αντίθετα από τη συλλογικότητα που προάγει την οµάδα. Παρόµοια εκδηλώνεται και η 

συναισθηµατική διάθεση, µε τον αλλοκεντρικό χαρακτήρα να παρουσιάζει αδυναµία 

έκφρασης στη διαπροσωπική επικοινωνία.  
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3.2. ∆οµικά στοιχεία του εαυτού, πολιτισµικά συγκροτηµένα (self-construals) 

Στη µελέτη του εαυτού και, ειδικότερα, στην επίδραση του πολιτισµού στον εαυτό 

συνέβαλαν σηµαντικά οι Markus και Kitayama (1991), οι οποίοι διέκριναν τον εαυτό ως 

ανεξάρτητο από το κοινωνικό σύνολο, εστιάζοντας σε ατοµικιστικά, πολιτισµικά 

χαρακτηριστικά, και ως αλληλεξαρτώµενο από τους άλλους, αποδίδοντάς του 

χαρακτηριστικά συλλογικότητας (Markus & Kitayama, 1991). Αναφερόµενοι στα δοµικά 

στοιχεία του εαυτού (self-construals), οι Markus και Kitayama (1991) προσδιόρισαν τη 

διαφορετική αντίληψη που έχουν για τον εαυτό άτοµα προερχόµενα από ανεξάρτητους 

δυτικούς πολιτισµούς, σε σχέση µε άτοµα που προέρχονται από χώρες µε πιο συλλογικές 

αξίες. Οι δυτικές κουλτούρες, όπως των Ηνωµένων Πολιτειών ή της βόρειας Ευρώπης, 

προάγουν το άτοµο έναντι της οµάδας και επιδιώκουν την ανεξαρτησία, την αυτονοµία και 

την απόσταση από τους άλλους (Cross, Hardin & Gercek-Swing, 2011). Αντίθετα, σε 

συλλογικές κοινωνίες, όπως της ανατολικής Ασίας, η οµάδα προηγείται του ατόµου, και 

ζητούµενα αποτελούν η ένταξη στο κοινωνικό σύνολο και η διατήρηση της αρµονίας εντός 

του πλαισίου αυτού (Cross, et al.,2011). Από τους πρώτους που διατύπωσαν µε σαφήνεια 

τη διάκριση µεταξύ ατοµικισµού και συλλογικότητας ήταν οι Markus & Kitayama (1991). 

Έτσι, τα «δοµικά στοιχεία του εαυτού» προσδιορίζονται από τον τρόπο µε τον οποίο τα 

άτοµα ορίζουν τον εαυτό τους σε σχέση µε τους άλλους (Cross, et al., 2011). Με 

διαφορετική διατύπωση, «τα δοµικά στοιχεία του εαυτού, ορίζονται ως το σύνολο των 

σκέψεων, των συναισθηµάτων και των δράσεων που αφορούν στη σχέση του εαυτού µε τους 

άλλους (αλληλεξάρτηση) και στον εαυτό ανεξάρτητα από τους άλλους (ανεξαρτησία)» 

(Nezlek, Kafetsios & Smith, 2008: 366). 

     Οι Markus & Kitayama (1991) παρατήρησαν ότι οι ευρωπαϊκές και οι αµερικανικές 

κοινωνίες δοµούν τον εαυτό βάσει ατοµικών στοιχείων, ξεχωριστά από το κοινωνικό 

σύνολο, οριοθετώντας τον ανεξάρτητο χαρακτήρα του εαυτού (Markus & Kitayama, 

1991). Τα άτοµα που υιοθετούν στοιχεία ανεξαρτησίας, στην ερώτηση ‘Ποιος είµαι;’, 

εκφράζουν συνήθως, εσωτερικά χαρακτηριστικά –π.χ. είµαι συµπονετικός µε την 

οικογένειά µου-, και σταθερότητα σε καταστάσεις –π.χ. εξωστρεφής, έξυπνος, ντροπαλός 

κ.α.-, υπογραµµίζοντας, έτσι, τη µοναδικότητα και την αυτοεκτίµησή τους, ενώ 

διατηρώντας ένα σταθερό πρότυπο αντιδράσεων στην επικοινωνία µε τους άλλους, 

δείχνουν ωριµότητα (Cross, et al., 2011). Οι διαπροσωπικές σχέσεις ενδιαφέρουν τα άτοµα 

µε στοιχεία ανεξάρτητου εαυτού, από την άποψη, ότι θεωρούν σηµαντικούς τους άλλους, 

και ωφέλιµη τη σύγκριση µαζί τους, καθώς επιβεβαιώνεται έτσι η µοναδικότητα του 

καθενός –π.χ. είµαι πιο δηµιουργικός από τους φίλους µου (Cross, et al., 2011). 
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      Από την άλλη πλευρά, οι πιο συλλογικές κοινωνίες, όπως η ιαπωνική, όπως αναφέρουν 

οι Markus και Kitayama (1991) τείνουν να θεµελιώνουν τον εαυτό σε άµεση συνάρτηση µε 

το κοινωνικό πλαίσιο και να προσδιορίζουν τον εαυτό ως αλληλοεξαρτώµενο από τους 

άλλους. Τα άτοµα µε στοιχεία αλληλεξάρτησης είναι πιθανό, στην ερώτηση ‘Ποιος είµαι;’, 

να απαντήσουν αναφερόµενοι σε σηµαντικές για τους ίδιους σχέσεις –π.χ. φίλος, 

συνεργάτης, αδερφός-, ή ως µέλη οµάδων –π.χ. φοιτητής, Ασιάτης, κ.α. (Cross, et al., 

2011). Στην περίπτωση των αλληλοεξαρτώµενων ατόµων, η αυτοεκτίµηση τονίζεται µε 

την ικανότητα ένταξης σε µία οµάδα, και η ωριµότητα αποδεικνύεται µε την εκάστοτε 

προσαρµογή της συµπεριφοράς στις ανάγκες των άλλων, ή µε τη ρύθµιση έκφρασης των 

συναισθηµατικών διαθέσεων για τη διατήρηση καλού κλίµατος στην οµάδα (Cross, et al., 

2011). Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι ύψιστης σηµασίας για το αλληλοεξαρτώµενο 

άτοµο, που ενδιαφέρεται κυρίως για το κοινό καλό (Markus & Kitayama, 1991). Ο εαυτός 

προσδιορίζεται βάσει των άλλων –π.χ. είµαι εργατικός σπουδαστής και καλός φίλος-, ενώ 

η σύγκριση µε το κοινωνικό περιβάλλον, καθορίζει το βαθµό ολοκλήρωσης µέσω των 

κοινωνικών υποχρεώσεων (Cross, et al., 2011). Για παράδειγµα, η συµπεριφορά του 

αλληλεξαρτώµενου ατόµου προς το αφεντικό του, το συγγενή του, ή το γείτονα, 

αναµένεται να προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που καθορίζουν το συγκεκριµένο τύπο 

σχέσης µε το εκάστοτε πρόσωπο (Smith & Bond, 2005). 

       Οι Markus και Kitayama (1991), ερευνώντας τη σχέση ατοµικισµού-

συλλογικότητας, όπως και προηγούµενες µελέτες (βλ. Singelis, 1994), συγκλίνουν στο 

γεγονός ότι κάθε άτοµο διαθέτει χαρακτηριστικά τόσο από τον ανεξάρτητο, όσο και από 

τον αλληλοεξαρτώµενο εαυτό. Το πολιτισµικό περιβάλλον καθορίζει σηµαντικά και 

προάγει την ανάπτυξη ενός από τους δύο τρόπους δόµησης του εαυτού (Cross et al., 2011). 

Στον δυτικό πολιτισµό καταγράφηκε ένας ακόµη τύπος του εαυτού που συνδέεται µε τα 

δοµικά χαρακτηριστικά, τα οποία βασίζονται στις σχέσεις µε τους άλλους και αφορά 

περισσότερο σε άτοµα που βρίσκονται εντός µιας σχέσης –π.χ. σύζυγος, αδερφός-, παρά σε 

µέλη οµάδων ή κοινωνικούς ρόλους. Ως εκ τούτου, αφενός τα άτοµα προσδιορίζουν τον 

εαυτό εντός στενών σχέσεων και διαφοροποιούνται από την οµάδα, και αφετέρου αυτο-

προσδιορίζονται από τα χαρακτηριστικά του συλλογικού-αλληλοεξαρτώµενου εαυτού που 

ορίστηκε από τους Markus και Kitayama (1991). Τα χαρακτηριστικά ιδιοκεντρικού και 

αλληλοεξαρτώµενου εαυτού χρησιµοποιήθηκαν και στην κλίµακα µέτρησης SCS (Self-

Construal Scale) του Singelis (1994). 

        Η θεωρία της διάκρισης µεταξύ ατοµικισµού και συλλογικότητας (individualism-

collectivism, βλ. Triandis, 1995), αναφέρεται στις διαφορές µεταξύ των πολιτισµών, ενώ η 
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ερµηνεία του εαυτού και η συζήτηση για τα δοµικά χαρακτηριστικά του εαυτού (self-

construals, βλ. Markus & Kitayama, 1991), προσδιορίζει το άτοµο, διακρίνοντας τις 

ιδιοκεντρικές ή αλλοκεντρικές του στάσεις (Singelis, 1994). Σύµφωνα µε αυτές, τα 

ιδιοκεντρικά άτοµα θεωρούν τους προσωπικούς τους στόχους σηµαντικότερους από τους 

δεσµούς µε την ενδο-οµάδα, ενώ τα αλλοκεντρικά άτοµα εστιάζουν το ενδιαφέρον τους 

στην οµάδα περισσότερο από τις προσωπικές τους ανάγκες (Αδαµόπουλος & 

Παυλόπουλος, 2010).  

Από την άλλη πλευρά, τα δοµικά χαρακτηριστικά του εαυτού αποτελούν µία µόνο 

διάσταση από το σύνολο των διαστάσεων που διαχωρίζουν τις ατοµικιστικές από τις 

συλλογικές κουλτούρες (Cross et al., 2011). Στις ατοµικιστικές κουλτούρες, υποστηρίζεται 

ότι οι συµπεριφορικές προθέσεις εστιάζουν στην αξία των στάσεων, των πεποιθήσεων και 

της άποψης των σηµαντικών άλλων για τη διαµόρφωση των ατοµικών προθέσεων 

(Αδαµόπουλος & Παυλόπουλος, 2010). Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι στάσεις αποτελούν τους 

πλέον καθοριστικούς προβλεπτικούς παράγοντες για τις συµπεριφορικές προθέσεις στις 

ατοµικιστικές κοινωνίες, ενώ στις συλλογικές κοινωνίες ρυθµιστικό ρόλο κατέχουν οι 

κοινωνικοί κανόνες (Triandis, 1994). Στις συλλογικές κουλτούρες, υπογραµµίζεται η 

σηµασία της συλλογικής δράσης (Αδαµόπουλος & Παυλόπουλος, 2010). 
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4. Μέθοδος 

4.1. Ερωτήµατα προς διερεύνηση -Υποθέσεις 

Στόχος της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της συναισθηµατικής 

διάθεσης στην αντίληψη σχετικά µε τη σταθερότητα της επικοινωνίας στις διαπροσωπικές 

σχέσεις νέων ενηλίκων. 

Με βάση την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας αναµένουµε ότι η συναισθηµατική 

διάθεση των συµµετεχόντων θα επιδράσει 

α) στην έκφραση και στη ρύθµιση του συναισθήµατος  

β) στην αξιολόγηση του Εαυτού σε κοινωνικές καταστάσεις, και 

γ) στην αντίληψη των κριτηρίων για τη σταθερότητα της επικοινωνίας.  

Επίσης, υποθέτουµε ότι τα υποκείµενα που τείνουν να ρυθµίζουν τα συναισθήµατά τους θα 

εστιάζουν σε πιο αλλοκεντρικές διαστάσεις της επικοινωνίας (πχ. ίσως εκτιµούν ότι η 

συνεργασία -έναντι του ανταγωνισµού- βοηθά περισσότερο στη σταθερότητα µίας 

σχέσης). 

Τέλος, τα παραπάνω συνεκτιµώνται σε συνάρτηση µε την ηλικία και το φύλο. 

 

4.2. Υποκείµενα 

Η προσέγγιση των συµµετεχόντων προκειµένου να συµµετάσχουν στην έρευνα έγινε στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο. Έτσι η συµπτωµατική δειγµατοληψία της έρευνας 

διαµορφώθηκε ως εξής: 103 φοιτητές (Ν=103 νέοι ηλικίας 18-28 ετών:, Μέσος όρος 

ηλικίας =23,12 έτη). Στην έρευνα συµµετείχαν 50 άντρες και οι 53 γυναίκες.  

Η µεταβλητή Ηλικία (έτη) διαµορφώθηκε ως εξής: ηλικία 1 = 18-21 ετών (Ν=25), ηλικία 

2= 22-24 ετών (Ν=51) και ηλικία 3= 25 έως 28 ετών (Ν=27). 

Η συµµετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική. Τα υποκείµενα ενηµερώθηκαν για το θέµα της 

έρευνας και διαβεβαιώθηκαν ότι θα τηρηθεί ο κώδικας δεοντολογίας της έρευνας και η 

ανωνυµία των απαντήσεών τους (βλ. Παράρτηµα, Ερωτηµατολόγιο). Η έρευνα διεξήχθη 

σε αίθουσα του Πανεπιστηµίου, µετά και από τη γραπτή συναίνεση των υποκειµένων. 
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4.3. Ερευνητική διαδικασία  

4.3.1. Πρόκληση Συναισθηµατικής ∆ιάθεσης- Προβολή ταινίας: κατά την κύρια 

έρευνα αποφασίσαµε ότι θα χρησιµοποιήσουµε την προβολή κινηµατογραφικής ταινίας ως 

µέθοδο πρόκλησης συναισθηµατικών καταστάσεων (Niedenthal, Krauth-Gruber & Ric, 

2011). Χρησιµοποιήθηκε η προβολή αποσπασµάτων διάρκειας 4-5 λεπτών, από την 

κινηµατογραφική ταινία «Οι Απόντες» (1996, Σκηνοθεσία: Ν. Γραµµατικός, Σενάριο: Ν. 

Παναγιωτόπουλος). Το ένα απόσπασµα της ταινίας αφορούσε σε θετική έκβαση στην 

επικοινωνία µεταξύ των ηρώων, και  το άλλο απόσπασµα της ταινίας αφορούσε σε 

αρνητική έκβαση στην επικοινωνία µεταξύ των ηρώων. Η ταινία επιλέχθηκε γιατί  εστιάζει 

στην αλλαγή των διαπροσωπικών σχέσεων των νέων σε βάθος χρόνου, και τη σταδιακή 

απώλεια της επικοινωνίας στις σχέσεις της παρέας έξι σχολικών φίλων στη διάρκεια µιας 

επταετίας που συµπίπτει µε τα χρόνια της κοινωνικής τους ένταξης. Συνοπτικά, η ταινία  

αφηγείται ρεαλιστικά µία ιστορία φίλων, οι χαρακτήρες των οποίων µπορούν να µας 

θυµίσουν δικούς µας φίλους ή και τους εαυτούς µας, να ανακαλέσουµε οικείες σχέσεις και 

βιώµατα σε χώρους που αποπνέουν ειλικρίνεια και αλήθεια. 

∆ιεξήγαµε πιλοτική έρευνα µε υποκείµενα ελληνόφωνους φοιτητές του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης (Ν=32). Οι συµµετέχοντες στην  πιλοτική έρευνα παρακολούθησαν τα επιλεγµένα 

αποσπάσµατα της ταινίας και στη συνέχεια κατέγραψαν τα συναισθήµατα που τους 

προκλήθηκαν. Στην πιλοτική προβολή της ταινίας τα υποκείµενα που παρακολούθησαν το 

κινηµατογραφικό απόσπασµα Α (Ν=15), σε ποσοστό 90% δήλωσαν ότι η έκβαση της 

επικοινωνίας µεταξύ των πρωταγωνιστών ήταν θετική, ενώ τα υποκείµενα που 

παρακολούθησαν το κινηµατογραφικό απόσπασµα Β (Ν=17), σε ποσοστό 92% δήλωσαν 

ότι η έκβαση της επικοινωνίας µεταξύ των πρωταγωνιστών ήταν αρνητική. 

Το απόσπασµα µε τη θετική έκβαση επικοινωνίας εκµαίευσε θετικά συναισθήµατα (χαρά, 

ευεξία, νοσταλγία) από τους συµµετέχοντες, οι οποίοι αντιλήφθηκαν στην επικοινωνία 

µεταξύ των ηρώων την οικειότητα, τη φιλική διάθεση, τη στενή σχέση και το δεσµό της 

παρέας.  

Το απόσπασµα µε την αρνητική έκβαση επικοινωνίας εκµαίευσε αρνητικά συναισθήµατα 

(ένταση, άγχος, λύπη, θυµό) από τους συµµετέχοντες, οι οποίοι αντιλήφθηκαν στη σχέση 

µεταξύ των ηρώων την έλλειψη επικοινωνίας, την αποξένωση, την εχθρική διάθεση και 

την τάση για φιλονικία.  
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Τα παραπάνω ευρήµατα επιβεβαίωσαν την ορθή επιλογή της ταινίας και των 

συγκεκριµένων αποσπασµάτων ειδικότερα, ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητα 

στις µετρήσεις µας.  

Στην κυρίως έρευνα 51 υποκείµενα παρακολούθησαν το απόσπασµα θετικής έκβασης 

επικοινωνίας, και 52 υποκείµενα παρακολούθησαν το απόσπασµα αρνητικής έκβασης.  

4.3.2. Χορήγηση Κλιµάκων Αυτο-αναφορών 

Αµέσως µετά την παρακολούθηση του αποσπάσµατος της ταινίας τα υποκείµενα 

εκλήθησαν να απαντήσουν σε πέντε αυτοσχέδια κατασκευασµένες ερωτήσεις για τις 

ανάγκες της έρευνας. Οι ερωτήσεις ανίχνευαν: α) το αν τα υποκείµενα αντελήφθησαν την 

επιτυχία ή την αποτυχία της επικοινωνίας µεταξύ των ηρώων, β) τα συναισθήµατα που 

τυχόν ένιωσαν µε αφορµή την ταινία, γ) το αν είχαν παρόµοια προσωπική εµπειρία, δ) πώς 

επιτυγχάνεται, κατά τη γνώµη τους, η επικοινωνία και ε) για ποιους λόγους, κατά τη γνώµη 

τους, η επικοινωνία µέσα σε µία σχέση αποτυγχάνει.  

Προκειµένου να ελεγχθεί η επίδραση των πιο µόνιµων δοµικών χαρακτηριστικών του 

Εαυτού (self-construals), χορηγήθηκαν οι ακόλουθες κλίµακες: 

α) Μέτρηση ιδιοκεντρικής-αλλοκεντρικής στάσης (Self-Construal Scale  SCS, Singelis, 

1994, Α µέρος): 

- καταγραφή των χαρακτηριστικών του Εαυτού και συµπεριφορών που µοιάζουν µε αυτές 

των φίλων ή της οικογένειάς τους και  

- καταγραφή των χαρακτηριστικών του Εαυτού και συµπεριφορών που τον διαφοροποιούν 

από συγγενείς και φίλους 

β)  Κλίµακα µέτρησης της ρύθµισης του συναισθήµατος [Gross, J. & John, O. (ERQ), 

1995, Μεταφορά στα ελληνικά: ∆ρ K. Καφέτσιος], και 

 Κλίµακα των συναισθηµάτων και της συµπεριφοράς σε διάφορες κοινωνικές 

καταστάσεις (Self-Construal Scale  SCS; Singelis, 1994, Β µέρος). 

γ) Κλίµακα 5 διαστάσεων των σταθερών σχέσεων (Wish, 1979 στο Smith & Bond, 

2005). Οι πέντε διαστάσεις της επικοινωνίας είναι: α) Συνεργασιακή – ανταγωνιστική, β) 

Βαθιά – επιφανειακή, γ) Προσανατολισµένη στο στόχο – κοινωνικο-συναισθηµατική, δ) 

Ιεραρχική – ισότιµη, και ε) Εφαρµογή κανόνων – όχι κανόνες (για όλες τις Κλίµακες και 

τις αντίστοιχες ερωτήσεις, βλ. Παράρτηµα).  
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4.3.3. Μεταβλητές  

Πειραµατική Συνθήκη (απόσπασµα κινηµατογραφικής ταινίας):  

Το δείγµα διαµορφώθηκε από δύο πειραµατικές οµάδες: η µία οµάδα (ΟΜΑ∆Α Α) είδε 

το απόσπασµα µε την επιτυχηµένη έκβαση επικοινωνίας µεταξύ των ηρώων της ταινίας, 

ενώ η άλλη οµάδα (ΟΜΑ∆Α Β) είδε το απόσπασµα µε την «κακή» έκβαση επικοινωνίας. 

Ανεξάρτητες µεταβλητές: ηλικία και φύλο  

Εξαρτηµένες µεταβλητές:   

α) πώς απαντούν τα υποκείµενα στις ερωτήσεις σχετικά µε:  

• αντίληψη της επικοινωνίας,  

• συναισθήµατα που ένιωσαν µετά την προβολή της ταινίας,  

• προσωπικά βιώµατα και  

• αντιλήψεις σχετικά µε επιτυχή / ανεπιτυχή επικοινωνία  

β) Τι καταγράφουν τα υποκείµενα ως χαρακτηριστικά του εαυτού  

γ) Οι απαντήσεις των υποκειµένων ως προς τη ρύθµιση του συναισθήµατος και της 

συµπεριφοράς σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις. 

δ) Ποια κριτήρια επιλέγουν οι συµµετέχοντες ως προϋποθέσεις για τη σταθερότητα των 

σχέσεων. 

 

4.3.4. Στατιστικό Μοντέλο 

∆ιεξήγαµε GENERAL LINEAR MODELS (MULTIVARIATE ANALYSIS, MANOVA), 

προκειµένου να βρούµε ποιες µεταβλητές επεξηγούν περισσότερο τα δεδοµένα µας. Σε 

περίπτωση αλληλεπίδρασης δύο µεταβλητών, διεξήγαµε συγκρίσεις µέσων όρων της µίας 

µεταβλητής ως προς µία ανεξάρτητη µεταβλητή (T-test για ανεξάρτητα δείγµατα ή one-

way ANOVA). Επίσης, σε µία περίπτωση διεξήχθη ανάλυση συσχέτισης (Pearson r, 

correlations). Για την ανάλυση των µέσων όρων κατηγορικών µεταβλητών διεξήγαµε 

έλεγχο x². Για την ανάλυση των δεδοµένων µας χρησιµοποιήσαµε το SPSS 18. 
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5. Αποτελέσµατα 

Πριν προχωρήσουµε στα στατιστικά αποτελέσµατα της έρευνας, θα αναφερθούµε 

σε κάποια ποιοτικά στοιχεία που αποδίδουν το γενικό προφίλ στις απαντήσεις των 

υποκειµένων. Για παράδειγµα, στην ερώτηση «ποιο είναι το µυστικό της επιτυχίας µίας 

σχέσης;», τα υποκείµενα της έρευνάς µας συνήθως απαντούν: η αµοιβαιότητα, η 

δυνατότητα για συζήτηση, το να µπορείς να ακούς τον άλλον, η ειλικρίνεια και ο σεβασµός, η 

ανιδιοτέλεια  κλπ. Παρακάτω δίνουµε µερικά παραδείγµατα του τρόπου που απάντησαν τα 

υποκείµενα στις αυτοσχέδιες, ανοιχτού τύπου ερωτήσεις.  

Πώς νιώσατε παρακολουθώντας το απόσπασµα από την ταινία; 

Υποκ.1 Όµορφα και οικεία µε ενδιαφέρον για την εξέλιξη. 

Υποκ.2 Οικεία αν και σε µερικές περιπτώσεις υπήρχε κλίµα αµηχανίας στην παρέα. 

Υποκ.3 Θυµήθηκα τη δική µου παρέα και νοστάλγησα τους δικούς µας κώδικες 

επικοινωνίας. 

Υποκ.4 Αδιάφορα. 

Υποκ.5 Υπήρχε ένταση και διχόνοια ανάµεσα τους, αλλά δεν ένιωσα να επηρεάζοµαι απ’ τα 

αρνητικά συναισθήµατα.  

Ποιο πιστεύετε ότι είναι το µυστικό της «καλής» επικοινωνίας; 

Υποκ.27 Η καλή ακρόαση, κατανόηση, ανιδιοτέλεια. 

Υποκ.28 Ειλικρίνεια, σεβασµός και αυτοσεβασµός. 

Υποκ.29 Ειλικρίνεια, Ανεκτικότητα, Προσφορά 

Υποκ.30 Το να ξέρεις τι θέλει να πει, αλλά και το τι θέλει να ακούσει ο άλλος, και πάνω από 

όλα να µην υπάρχουν ενδοιασµοί. 

Υποκ.31 Υποχωρητικότητα, Κατανόηση, Αγάπη 

Για ποιους λόγους µπορεί να «χαλάσει» η επικοινωνία σε µία παρέα; 

Υποκ.53 ∆ιαφορετικές καταστάσεις (τρόπος ζωής, δουλειά…) 

Υποκ.54 Όταν οι άνθρωποι ψεύδονται και κρύβονται ο ένας από τον άλλον. 

Υποκ.55 Καυγάδες, υποκρισία, όταν δεν υπάρχει διάλογος µεταξύ των φίλων. 
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Υποκ.56 Όταν οι άνθρωποι δε βοηθούν τους φίλους και σκέφτονται µόνο τον εαυτό τους. 

Υποκ.57Λεφτά, προσωπικές σχέσεις(µε άντρες/ γυναίκες), διαφορετικές απόψεις. 

 

5.1. Συναισθήµατα που προκλήθηκαν στα υποκείµενα παρακολουθώντας το απόσπασµα 

της ταινίας 

Όπως αρχικά είχαµε υποθέσει, βρήκαµε διαφορές ως προς την έκφραση των 

συναισθηµάτων, ανάλογα µε τη διάθεση που προκλήθηκε στα υποκείµενα µέσω της 

προβολής του αποσπάσµατος της κινηµατογραφικής ταινίας. Στον Πίνακα 1 φαίνονται οι 

απαντήσεις που έδωσαν τα υποκείµενα στην ερώτηση: «Πώς νιώσατε παρακολουθώντας 

το απόσπασµα από την ταινία». 

Πίνακας 1 

Περιγραφικά στοιχεία για την έκφραση των συναισθηµάτων 

 Συχνότητα  Ποσοστό (%) 
Καµία απάντηση 4 3,9 
Έµφαση στο αν υπάρχει 
επικοινωνία 

6 5,8 

Έµφαση στο αν δεν 
υπάρχει επικοινωνία 

12 11,7 

Προσωπική ανάµνηση 21 20,4 
Αρνητικό συναίσθηµα ¹ 24 23,3 
Θετικό συναίσθηµα² 24 23,3 
Απροσδιόριστο 
συναίσθηµα³ 

12 11,7 

¹Θετικό συναίσθηµα:   ενδιαφέρον, συγκίνηση, χαρά, ανακούφιση 
²Αρνητικό συναίσθηµα:  λύπη, ειρωνεία, αδιαφορία, σύγχυση  
³Απροσδιόριστο συναίσθηµα: «αµήχανα», «φυσιολογικό», «συνηθισµένο», «ουδέτερο» 

 

Στη συνέχεια οµαδοποιήσαµε τις απαντήσεις σε µία κατηγορία όταν δεν 

εµπεριέχεται κάποιο συναίσθηµα και σε µία άλλη κατηγορία όταν δεν εµπεριέχεται 

συναίσθηµα στην απάντηση. Η ανάλυση x² της έκφρασης του συναισθήµατος κατά οµάδα 

υποκειµένων (βλ. Πίνακα 2), έδειξε ότι στο απόσπασµα µε αρνητική έκβαση στην 

επικοινωνία (ΟΜΑ∆Α Β), τα υποκείµενα τείνουν περισσότερο να εκφράζουν τα 

συναισθήµατά τους παρά να µην τα εκφράζουν (x²= 6,231, p<.05). Αντίθετα, στο 

απόσπασµα µε θετική έκβαση στην επικοινωνία (ΟΜΑ∆Α Α) δεν βρέθηκε διαφορά µεταξύ 

των οµάδων ως προς την έκφραση ή όχι συναισθηµάτων (x²= 0,200, p>.05). 
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Πίνακας 2 

Έκφραση συναισθήµατος κατά οµάδα υποκειµένων 

 N Expected N Residual 

 

Sign. 

ΟΜΑ∆Α Α  Απουσία 

έκφρασης 

συναισθήµατος 

26 25,5 ,5  

p>.05 

Έκφραση 

συναισθήµατος 

25 25,5 -,5 

ΟΜΑ∆Α Β Απουσία 

έκφρασης 

συναισθήµατος 

17 26,0 -9,0  

   p<.05 * 

Έκφραση 

συναισθήµατος 

35 26,0 9,0 

 

ΟΜΑ∆Α Α τα υποκείµενα παρακολούθησαν απόσπασµα από την ταινία µε θετική 

έκβαση στην επικοινωνία µεταξύ των ηρώων  

ΟΜΑ∆Α Β τα υποκείµενα παρακολούθησαν απόσπασµα από την ταινία µε αρνητική 

έκβαση στην επικοινωνία µεταξύ των ηρώων  
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5. 2. Αξιολόγηση της επικοινωνίας µεταξύ των ηρώων της ταινίας και της επικοινωνίας 

στην προσωπική ζωή των υποκειµένων 

Στην ερώτηση αν η επικοινωνία είναι επιτυχής ή όχι, βρέθηκαν διαφορές στους 

µέσους όρους των απαντήσεων των δύο οµάδων των υποκειµένων (βλ. Πίνακα 3). Όπως 

ήταν αναµενόµενο, τα υποκείµενα που παρακολούθησαν το απόσπασµα πρόκλησης 

θετικής συναισθηµατικής διάθεσης, αντιλήφθηκαν ότι η επικοινωνία µεταξύ των ηρώων 

είχε καλή έκβαση, σε αντίθεση µε το απόσπασµα πρόκλησης αρνητικής συναισθηµατικής 

διάθεσης, όπου τα υποκείµενα αντιλήφθηκαν ότι η επικοινωνία µεταξύ των ηρώων δεν είχε 

καλή έκβαση [Independent Samples T-Test, t (101)=10,018, p<.001]. Το παραπάνω 

εύρηµα επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της επιλογής της κινηµατογραφικής ταινίας, 

απόσπασµα της οποίας παρακολούθησαν τα υποκείµενα, προκειµένου να διεγείρουµε 

θετική ή αρνητική συναισθηµατική διάθεση.   

Όταν ζητήθηκε από τα υποκείµενα να αξιολογήσουν την ποιότητα της επικοινωνίας 

στις προσωπικές τους σχέσεις (βλ. Πίνακα 3), η πρόκληση συναισθηµατικής διάθεσης 

επέδρασε στην αξιολόγηση της προσωπικής τους εµπειρίας, T- test για ανεξάρτητα 

δείγµατα, t (101)= -.836, p<.05.  Συγκεκριµένα, τα υποκείµενα της Οµάδας Β (αρνητική 

συναισθηµατική διάθεση) τείνουν να αξιολογούν λιγότερο θετικά την προσωπική τους 

εµπειρία, σε σχέση µε τα υποκείµενα της Οµάδας Α (θετική συναισθηµατική διάθεση).                              

Πίνακας 3 

∆ιαφοροποίηση των δύο οµάδων ως προς την αξιολόγηση της ποιότητας της επικοινωνίας 
στην ταινία και ως προς την αξιολόγηση της προσωπικής τους εµπειρίας 

 Προκληθείσα 

συναισθηµατική 

διάθεση N Mean SD Sign. 

Αξιολόγηση  της 

ποιότητας της 

επικοινωνίας 

µεταξύ των ηρώων 

 

ΟΜΑ∆Α Α  

 

51 

 

5,39 

 

1,150 

 

p<.001**

* ΟΜΑ∆Α Β  52 3,17 1,098 

 

Αξιολόγηση της 

προσωπικής 

εµπειρίας των 

υποκειµένων 

 

ΟΜΑ∆Α Α  

 

51 

 

6,08 

 

,796 

 

p<.05 * 

ΟΜΑ∆Α Β  52 5,67 1,184 
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5. 3. Συσχέτιση της υποβολής της διάθεσης µε τη ρύθµιση του συναισθήµατος και της 

συµπεριφοράς σε κοινωνικές καταστάσεις 

Βρέθηκε επίδραση της συναισθηµατικής διάθεσης στον τρόπο που τα υποκείµενα 

απαντούν ως προς τη ρύθµιση της συµπεριφοράς τους σε κοινωνικές καταστάσεις (βλ. 

Πίνακα 4). Συγκεκριµένα, τα υποκείµενα που παρακολούθησαν το απόσπασµα µε την 

αρνητική έκβαση στην επικοινωνία (ΟΜΑ∆Α Β), τείνουν να εµφανίζουν µειωµένη 

ρύθµιση της συµπεριφοράς τους σε κοινωνικές καταστάσεις, σε σχέση µε τα υποκείµενα 

στα οποία είχε προκληθεί θετική συναισθηµατική διάθεση (απόσπασµα ταινίας µε θετική 

έκβαση στην επικοινωνία), [T-test για ανεξάρτητα δείγµατα, t (101) = 2.159, p<.05]. ∆εν 

βρέθηκαν διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων ως προς τη ρύθµιση του συναισθήµατος. 

 

Πίνακας 4 

Επίδραση της συναισθηµατικής διάθεσης στη ρύθµιση του συναισθήµατος και της 
συµπεριφοράς σε κοινωνικές καταστάσεις 
 

 N Mean SD Sign. 

Ρύθµιση 

συναισθήµατος 

 

ΟΜΑ∆Α Α 51 3,969 ,904 p>.05 

ΟΜΑ∆Α Β 52 3,850 1,012 

Ρύθµιση 

συµπεριφοράς 

ΟΜΑ∆Α Α 51 4,929 ,465   p<.05 * 

ΟΜΑ∆Α Β 52 4,709 ,565 
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5.4. Υποβολή της διάθεσης και επιλογή κριτηρίων για τη σταθερή επικοινωνία 

Στον Πίνακα 5 φαίνονται οι µέσοι όροι των απαντήσεων σε κάθε ζεύγος κριτηρίων 

της σταθερής επικοινωνίας κατά οµάδα υποκειµένων. Συγκεκριµένα, η συναισθηµατική 

διάθεση που προκλήθηκε µέσω της ταινίας, επέδρασε µόνο στον τρόπο που τα υποκείµενα 

απάντησαν αναφορικά µε το αν η βαθιά σχέση ή η απλή γνωριµία είναι προϋπόθεση για τη 

σταθερή επικοινωνία. Τα υποκείµενα που παρακολούθησαν το απόσπασµα µε θετική 

έκβαση στην επικοινωνία επέλεξαν ως προϋπόθεση για σταθερότητα στην επικοινωνία την 

ύπαρξη βαθιάς σχέσης µεταξύ των επικοινωνιακών συντρόφων, ενώ τα υποκείµενα που 

παρακολούθησαν το απόσπασµα µε αρνητική έκβαση στην επικοινωνία δεν επέλεξαν τη 

βαθιά σχέση έναντι της επιφανειακής σχέσης (απάντησαν τυχαία). 
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Πίνακας 5 

Μέση διαφορά µεταξύ των ζευγών κριτηρίων για τη Σταθερότητα της Επικοινωνίας, κατά 
οµάδα υποκειµένων  

 

 
Mean 

 
SD 

 
                  Paired-Sample T- test 
Mean   difference        SD                
SE 

T- test για 
διαφορές 

µέσων όρων 
(t) Sign 

ΟΜΑ∆Α Α 
(df =50) 
 

Συνεργασία  
Ανταγωνισµός 
 

,92 
,06 

,272 
,238 

,863 ,491 ,069 12,556 ,000 

Βαθιά σχέση   
Απλή γνωριµία 

,71 
,27 

,460 
,451 

,431 ,900 ,126 3,422 ,001 

 
Στόχος  
Συναισθήµατα 

 
,37 
,65 

 
,488 
,483 

 
-,275 

 
,940 

 
,132 

 
-2,086 

 
,042 

 
Ιεραρχία  
Ισοτιµία 

 
,22 
,80 

 
,415 
,401 

 
-,588 

 
,804 

 
,113 

 
-5,222 

 
,000 

 
Κανόνες  
Ελευθερία 

 
,86 
,12 

 
,348 
,325 

 
,745 

 
,659 

 
,092 

 
8,080 

 
,000 

 
ΟΜΑ∆Α Β 
(df= 51) 

 
Συνεργασία   
Ανταγωνισµός 

 
,92 
,06 

 
,269 
,235 

 
,865 

 
,486 

 
,067 

 
12,834 

 
,000 

 
Βαθιά σχέση   
Απλή γνωριµία 

 
,62 
,37 

 

 
,491 
,486 

 
,250 

 
,968 

 
,134 

 
1,863 

 
,068 

Έµφαση στο 
στόχο   
Έµφαση στα 
συναισθήµατα 

 
,37 
,65 

 
,486 
,480 

 
-,288 

 
,936 

 
,130 

 
-2,223 

 
,031 

 
Ιεραρχία  
Ισοτιµία 

 
,15 
,83 

 
,364 
,382 

 
-,673 

 
,734 

 
,102 

 
-6,617 

 
,000 

 
Κανόνες   
Ελευθερία 

 
,85 
,12 

 
,364 
,323 

 
,731 

 

 
,660 

 
,092 

 
7,982 

 
,000 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι τα υποκείµενα στο δείγµα µας θεωρούν ότι 
προϋποθέσεις για την σταθερότητα της επικοινωνίας µέσα σε µία σχέση είναι α) η βαθιά 
γνωριµία (µόνο για τα υποκείµενα που παρακολούθησαν το κινηµατογραφικό απόσπασµα µε 
θετική έκβαση στην επικοινωνία), β) η έµφαση στο συναίσθηµα και όχι στο στόχο, γ) η 
συνεργασία έναντι του ανταγωνισµού, δ) η ισοτιµία και όχι η ιεραρχία και ε) η εφαρµογή 
κανόνων έναντι της δράσης χωρίς κανόνες. 
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5.5. Επιδράσεις της ηλικίας και του φύλου 

Προκειµένου να διερευνήσουµε πιθανές επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

των ανεξάρτητων µεταβλητών / παραγόντων των δεδοµένων µας (ηλικία x φύλο x οµάδα 

υποκειµένων), διεξήγαµε Multivariate Analysis of Variance (General Linear Models, 

MANOVA).  

Απλή επίδραση της ηλικίας βρέθηκε στην αξιολόγηση της ποιότητας της 

επικοινωνίας στο πλαίσιο των διαπροσωπικών τους σχέσεων (βλ. Πίνακα 6). Ανεξάρτητα 

από την οµάδα στην οποία ανήκαν, τα πιο νεαρά υποκείµενα στο δείγµα µας (18-24 ετών) 

τείνουν να αξιολογούν πιο θετικά τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, σε σύγκριση µε τα 

υποκείµενα µεγαλύτερης ηλικίας (25-28 ετών) one-way ANOVA, F (2,102)= 6,738, 

p<.01. 

 

Πίνακας 6 

Επίδραση της ηλικίας στην αξιολόγηση της προσωπικής εµπειρίας 

Ηλικία (έτη) N Mean SD 

18-21 25 6,20 ,707 

22-24 51 6,02 ,836 

25-28 27 5,30 1,353 

  

Απλή επίδραση της ηλικίας βρέθηκε επίσης στον προσδιορισµό του Εαυτού µε 

αλλοκεντρικά χαρακτηριστικά [F (2,91) = 3,344, p<.05] (βλ. Πίνακα 7). Σύµφωνα µε το 

LSD post-hoc test, η διαφορά υπάρχει µεταξύ των νεότερων και των µεγαλύτερων σε 

ηλικία υποκειµένων του δείγµατός µας. ∆ηλαδή, τα µεγαλύτερα σε ηλικία υποκείµενα 

τείνουν να προσδιορίζουν τον εαυτό µε περισσότερο αλλοκεντρικά χαρακτηριστικά, σε 

σχέση µε τα νεότερα υποκείµενα. 
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Πίνακας 7 

Επίδραση ηλικίας στον προσδιορισµό του Εαυτού µε αλλοκεντρικά χαρακτηριστικά που 

διαφοροποιούν τον εαυτό από τους συγγενείς και φίλους 

ΗΛΙΚΙΑ 

(έτη) N Mean SD SE 

18-21 25 3,00 1,658 ,332 

22-24 51 3,75 1,683 ,236 

25-28 27 4,00 1,617 ,311 

 

Βρέθηκε αλληλεπίδραση της ηλικίας και της υποβολής της διάθεσης ως προς τον 

προσδιορισµό του Εαυτού µε αλλοκεντρικά χαρακτηριστικά, όταν τα υποκείµενα 

κλήθηκαν να περιγράψουν τις διαφορές τους µε συγγενείς και φίλους  [F (2,91) = 4,833, 

p<.05] (βλ. Σχήµα 1). Συγκεκριµένα, στις µεγαλύτερες ηλικίες του δείγµατός µας, τα 

υποκείµενα που είχαν παρακολουθήσει το απόσπασµα της ταινίας µε αρνητική έκβαση 

στην επικοινωνία (Οµάδα Β) έτειναν να αποδίδουν περισσότερο στον Εαυτό αλλοκεντρικά 

χαρακτηριστικά, σε σύγκριση µε τα υποκείµενα που είχαν παρακολουθήσει το απόσπασµα 

της ταινίας µε θετική έκβαση στην επικοινωνία. ∆ηλαδή, στις µεγαλύτερες ηλικίες, η 

πρόσκαιρη συναισθηµατική διάθεση επέδρασε στον τρόπο αξιολόγησης των διαφορών του 

Εαυτού µε την οικογένεια και τους φίλους.  
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Σχήµα 1 

Αλληλεπίδραση ηλικίας και υποβολής της διάθεσης στα αλλοκεντρικά χαρακτηριστικά που 
διαφοροποιούν τον Εαυτό από συγγενείς και φίλους 

 

 

 

  

Τέλος, όταν αναλύσαµε τις πέντε διαστάσεις της σταθερότητας στην επικοινωνία 

µε την ηλικία, το φύλο και το απόσπασµα, βρέθηκε αλληλεπίδραση φύλου και υποβολής 

της διάθεσης ως προς την επιλογή της εφαρµογής κανόνων ως προϋπόθεσης για µία 

σταθερή σχέση [F (1, 91)= 9,498, p<.01] (βλ. Σχήµα 2).  
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Σχήµα 2 

Αλληλεπίδραση φύλου και υποβολής της διάθεσης στην επιλογή της εφαρµογής κανόνων ως 
προϋπόθεσης για σταθερότητα στην επικοινωνία 

 

 

 

Από το παραπάνω σχήµα, φαίνεται ότι οι άντρες που παρακολούθησαν το απόσπασµα της 

ταινίας µε αρνητική έκβαση (Οµάδα Β) επιλέγουν περισσότερο την εφαρµογή κανόνων ως 

προϋπόθεση για σταθερότητα στην επικοινωνία, σε σχέση µε τους άντρες που 

παρακολούθησαν το απόσπασµα µε τη θετική έκβαση. Αντίθετα, οι γυναίκες που 

παρακολούθησαν το απόσπασµα µε τη θετική έκβαση (θετική συναισθηµατική διάθεση, 

Οµάδα Α), σε αντίθεση µε τους άντρες που είδαν το ίδιο απόσπασµα της ταινίας, επιλέγουν 

την εφαρµογή κανόνων ως προϋπόθεση για τη σταθερότητα της επικοινωνίας.  
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5.6. Συσχετίσεις µεταξύ επιτυχούς επικοινωνίας και σταθερής σχέσης εντός κάθε οµάδας 

υποκειµένων 

Οµάδα Α (Θετική προκληθείσα διάθεση): Στην ανοιχτή ερώτηση «Τι θεωρείτε µυστικό της 

επιτυχούς επικοινωνίας;», όταν οι ερωτώµενοι απαντούσαν ότι προϋπόθεση της επιτυχίας 

στην επικοινωνία ήταν η δυνατότητα για συζήτηση ή/και ακρόαση, έτειναν να επιλέγουν τα 

εξής κριτήρια ως προϋποθέσεις της σταθερής σχέσης (∆ιπολική κλίµακα Wish): έµφαση 

στο στόχο και ύπαρξη ιεραρχίας. Αντιθέτως, έτειναν να µην επιλέγουν την έµφαση στο 

συναίσθηµα και την ισοτιµία (αρνητική συνάφεια) (βλ. Πίνακα 8). Στην ανοιχτή ερώτηση 

«Γιατί, κατά τη γνώµη σας, αποτυγχάνει η επικοινωνία?», βρέθηκε µόνο συσχέτιση (θετική 

συνάφεια) µεταξύ της απάντησης «εξαιτίας αλλαγής στους στόχους της παρέας» και της 

επιλογής του ανταγωνισµού ως προϋπόθεσης για σταθερότητα στη σχέση (∆ιπολική 

κλίµακα Wish) (βλ. Πίνακα 8).  

Πίνακας 8 
Συνάφειες µεταξύ κριτηρίων επιτυχούς επικοινωνίας και σταθερότητας της σχέσης στην 
Οµάδα Α (θετική προκληθείσα  συναισθηµατική διάθεση) 
 

Pearson (r) 
correlations 

 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΕΜΦΑΣΗ 
ΣΤΟ 
ΣΤΟΧΟ 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 

 
ΙΕΡΑΡΧΙΑ 

 
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ / 
ΑΚΡΟΑΣΗ 

  
.488 ** 

 
-.435 ** 

 
.337* 

 
-.279* 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΤΟΧΩΝ  

 
.324 * 

    

*  p<.01  
** p<.05 
Στις στήλες αναγράφονται οι προϋποθέσεις σταθερής σχέσης µε βάση την Κλίµακα Wish. 
Στις γραµµές αναγράφονται οι απαντήσεις των ίδιων των ερωτώµενων σε ανοιχτού τύπου 
ερωτήσεις. Συγκεκριµένα, στην πρώτη γραµµή η δυνατότητα για συζήτηση / ακρόαση 
προτείνεται ως προϋπόθεση επιτυχούς επικοινωνίας σε µία σχέση, ενώ στη δεύτερη γραµµή, 
η αλλαγή στόχων προτείνεται ως αιτία αποτυχίας της επικοινωνίας σε µία σχέση. 

Στην Οµάδα Β (αρνητική προκληθείσα συναισθηµατική διάθεση) δεν βρέθηκαν 

συσχετίσεις µεταξύ των κριτηρίων επιτυχούς επικοινωνίας και σταθερής επικοινωνίας. 

Φαίνεται δηλαδή, ότι τα υποκείµενα που παρακολούθησαν το απόσπασµα της ταινίας µε 

θετική έκβαση στην επικοινωνία µεταξύ των ηρώων (Οµάδα Α) συνέδεσαν τη σταθερή 

σχέση µε την επιτυχή επικοινωνία. Αυτό δεν φαίνεται να συνέβη και στον τρόπο που 

απάντησαν τα υποκείµενα που παρακολούθησαν το απόσπασµα της ταινίας µε αρνητική 

έκβαση στην επικοινωνία, δηλαδή φαίνεται ότι τα υποκείµενα αυτής της οµάδας δεν 
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επηρεάστηκαν από την «κακή» επικοινωνία µεταξύ των ηρώων της ταινίας στο πώς 

απάντησαν σχετικά µε τα κριτήρια της σταθερότητας σε µία σχέση.  

Παρατηρούµε λοιπόν, ότι υπήρξε επίδραση της πρόσκαιρης θετικής διάθεσης στον τρόπο 

που τα υποκείµενα αντιλαµβάνονται εδώ και τώρα τη σταθερότητα στην επικοινωνία. Η 

επιτυχηµένη επικοινωνία που εκτυλίχθηκε στην ταινία, ώθησε τα υποκείµενα να 

απαντήσουν ότι για να υπάρξει καλή επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων, χρειάζεται να 

υπάρχει βαθιά σχέση µεταξύ τους, και όχι να γνωρίζει απλά ο ένας τον άλλον. 
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Συζήτηση 

Συνοψίζοντας τις θεωρητικές προσεγγίσεις που πλαισίωσαν την παρούσα εργασία, 

φαίνεται ότι κατά τη νεανική ηλικία, οι διαπροσωπικές σχέσεις και το πλαίσιο 

συναισθηµατικής ανταλλαγής συµβάλλουν σηµαντικά στην κοινωνική συγκρότηση του 

εαυτού. Οι φιλικές σχέσεις καθορίζονται µέσω της σταθερότητας σε διάρκεια χρόνου και η 

αποτελεσµατική επικοινωνία διευκολύνει τις διαπροσωπικές σχέσεις. Επίσης, µέσα από 

σχετικές µελέτες, παρουσιάστηκε ο ρόλος και η σηµασία της ρύθµισης του συναισθήµατος 

πάνω στη θεωρητική βάση του Gross (1998), επισηµαίνοντας τις βασικές στρατηγικές της 

συναισθηµατικής ρύθµισης, και τις γνωστικές και κοινωνικές τους επιπτώσεις στα άτοµα. 

Επιπλέον, αναφερθήκαµε στο κοινωνικό µοίρασµα του συναισθήµατος και στη συµβολή 

του στις διαπροσωπικές σχέσεις. Τέλος, προσπαθήσαµε να αποσαφηνίσουµε τη σηµασία 

των ιδιοκεντρικών και αλλοκεντρικών διαστάσεων που προσδιορίζουν τον Εαυτό. Οι 

περισσότεροι σύγχρονοι ερευνητές συγκλίνουν στο γεγονός ότι κάθε άτοµο διαθέτει 

χαρακτηριστικά τόσο από τον ανεξάρτητο, όσο και από τον αλληλοεξαρτώµενο εαυτό (βλ. 

Markus & Kitayama, 1991). Το πολιτισµικό περιβάλλον καθορίζει σηµαντικά και προάγει 

την ανάπτυξη ενός από τους δύο τρόπους δόµησης του εαυτού. 

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η πιθανή επίδραση της συναισθηµατικής 

διάθεσης αφενός στα µόνιµα δοµικά χαρακτηριστικά του Εαυτού και αφετέρου στην 

αντίληψη σχετικά µε τη σταθερή επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις των νέων 

ενηλίκων. Η υποβολή της συναισθηµατικής διάθεσης των συµµετεχόντων στην έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε µέσω της προβολής κινηµατογραφικών αποσπασµάτων µε θέµα την 

επιτυχή ή µη έκβαση της επικοινωνίας σε µία παρέα νέων ενηλίκων. 

 Όπως ήταν αναµενόµενο, τα υποκείµενα που παρακολούθησαν το απόσπασµα 

θετικής συναισθηµατικής διάθεσης, αντιλήφθηκαν ότι υπήρξε επιτυχηµένη επικοινωνία 

µεταξύ των ηρώων της ταινίας. Αντίστοιχα, και στο απόσπασµα πρόκλησης αρνητικής 

συναισθηµατικής διάθεσης, τα υποκείµενα αντιλήφθηκαν ότι η επικοινωνία µεταξύ των 

ηρώων χαρακτηριζόταν από προβληµατικές στάσεις και συµπεριφορές. Το γεγονός αυτό 

ενισχύει την ορθή επιλογή της κινηµατογραφικής ταινίας και ειδικότερα, των κατάλληλων 

αποσπασµάτων προβολής, καθώς το κλίµα πρόκλησης θετικού ή αρνητικού 

συναισθήµατος µεταδόθηκε επιτυχώς και στις δύο οµάδες ερευνητικών υποκειµένων, και 

οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν στη συναισθηµατική τους διάθεση είναι σε άµεση 

συνάφεια µε το περιεχόµενο που παρακολούθησαν. 
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Στην παρούσα µελέτη, τα υποκείµενα που παρακολούθησαν το απόσπασµα 

αρνητικής έκβασης στην επικοινωνία, το οποίο αποσκοπούσε στην πρόκληση 

αρνητικής συναισθηµατικής διάθεσης, έτειναν να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους 

περισσότερο παρά να µην τα εκφράζουν. Το αποτέλεσµα αυτό επιβεβαιώνει την πρώτη 

υπόθεση της έρευνας και συνάδει µε αντίστοιχα ευρήµατα προηγούµενων ερευνών 

(Hagemann et al., 1999; Gross & Levenson, 1995). Το εύρηµα αυτό, µπορεί να 

συσχετιστεί, επίσης, µε την έρευνα των Chua, Touyz & Hill (2004), από την οποία 

προέκυψε ότι τα άτοµα που παρακολούθησαν µια µελαγχολική ταινία παρουσίασαν 

αυξηµένα αρνητικά συναισθήµατα συγκριτικά µε άτοµα, στα οποία προβλήθηκε µια 

ουδέτερη συναισθηµατικά ταινία. Από την άλλη, τα υποκείµενα που παρακολούθησαν το 

απόσπασµα θετικής έκβασης της επικοινωνίας, δεν παρουσίασαν διαφορά ως προς την 

έκφραση ή όχι των συναισθηµάτων τους. Αυτή η συµπεριφορά θα ήταν δυνατό να 

συσχετιστεί, εν µέρει, µε την έρευνα των Schramm & Wirth (2010), οι οποίοι υποστήριξαν 

ότι η συσχέτιση προσέλκυσης προσωπικού ενδιαφέροντος µε τα γεγονότα που 

διαδραµατίζονται στο κινηµατογραφικό απόσπασµα, έχει αποφασιστική σηµασία για την 

πρόκληση συναισθήµατος των θεατών. Αν το περιεχόµενο της ταινίας κατά τη διάρκεια 

της προβολής δεν ενδιαφέρει το θεατή, αναµένεται από τον θεατή να µην οδηγηθεί στην 

έκφραση µιας συναισθηµατικής κατάστασης (Schramm & Wirth, 2010).  

            Χαρακτηριστικό εύρηµα, ως προς τον τρόπο αξιολόγησης της ποιότητας της 

επικοινωνίας στις διαπροσωπικές σχέσεις των νέων, αποτελεί η επιβεβαίωση της υπόθεσης 

ότι η πρόκληση συναισθηµατικής διάθεσης επέδρασε στην αξιολόγηση της προσωπικής 

τους εµπειρίας. Συγκεκριµένα, τα υποκείµενα που υποβλήθηκαν σε αρνητική 

συναισθηµατική διάθεση, έτειναν να αξιολογούν λιγότερο θετικά την προσωπική τους 

εµπειρία, σε σχέση µε τα υποκείµενα που υποβλήθηκαν σε θετική συναισθηµατική 

διάθεση. Έχει αποδειχθεί ότι η αρνητική συναισθηµατική διάθεση µειώνει τις εγωιστικές 

τάσεις, ενώ προκαλεί πιο επιφυλακτικές αντιδράσεις (Tan & Forgas, 2010).                              

     Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η συναισθηµατική διάθεση επέδρασε στον τρόπο µε 

τον οποίο τα υποκείµενα απάντησαν ως προς τη ρύθµιση της συµπεριφοράς τους σε 

κοινωνικές καταστάσεις. Πιο αναλυτικά, τα υποκείµενα που παρακολούθησαν το 

απόσπασµα της ταινίας µε την αρνητική έκβαση στην επικοινωνία, έτειναν να 

εµφανίζουν µειωµένη τάση για ρύθµιση της συµπεριφοράς τους σε κοινωνικές 

καταστάσεις. Αντίθετα, τα υποκείµενα στα οποία είχε προκληθεί θετική συναισθηµατική 

διάθεση δεν παρουσίασαν διαφορές ως προς τη ρύθµιση του συναισθήµατος. Μειωµένη 

τάση για ρύθµιση της συµπεριφοράς του εαυτού, παρατηρήθηκε, σύµφωνα µε έρευνα των 
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Wigfield και Cambria (2010), και σε άτοµα µε χαµηλά ιδανικά και χαµηλές φιλοδοξίες, 

γεγονός που υπογραµµίζει την επίδραση της αρνητικότητας στη ρύθµιση του εαυτού.        

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συναισθηµατική διάθεση που προκλήθηκε µέσω της 

ταινίας, επέδρασε µόνο στον τρόπο που τα υποκείµενα απάντησαν αναφορικά µε το αν 

η βαθιά σχέση ή η απλή γνωριµία αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερή επικοινωνία. 

Τα υποκείµενα που παρακολούθησαν το απόσπασµα µε θετική έκβαση στην επικοινωνία 

επέλεξαν ως προϋπόθεση για σταθερότητα στην επικοινωνία την ύπαρξη βαθιάς σχέσης 

µεταξύ των επικοινωνιακών εταίρων, συνδέοντας τη σταθερή σχέση µε την επιτυχή 

επικοινωνία. Αντίθετα, τα υποκείµενα που παρακολούθησαν το απόσπασµα µε αρνητική 

έκβαση στην επικοινωνία δεν επηρεάστηκαν από την «κακή» επικοινωνία µεταξύ των 

ηρώων της ταινίας σύµφωνα µε τον τρόπο που απάντησαν –τυχαία- ως προς τα κριτήρια 

της σταθερότητας σε µία σχέση. Τα πιο µόνιµα χαρακτηριστικά δεν επηρεάζονται από µια 

πρόσκαιρη συναισθηµατική διάθεση. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι υπήρξε προσωρινή 

επίδραση θετικής διάθεσης στα υποκείµενα που παρακολούθησαν το απόσπασµα θετικής 

έκβασης της επικοινωνίας. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε αποτελέσµατα έρευνας των 

Payne, Shaw και Caldwell (1998), όπου υποστηρίχθηκε ότι τα θετικά συναισθήµατα που 

προκαλούνται µέσω της προβολής µιας ευχάριστης κατάστασης τείνουν να εγείρουν µια 

ευχάριστη διάθεση, και ότι η δύναµη της διάθεσης µπορεί να επιδράσει στις στάσεις, στις 

γνωστικές ικανότητες και στη συµπεριφορά των ατόµων (Payne, Shaw & Caldwell, 1998). 

          Στο δείγµα µας, βρέθηκε επίδραση της ηλικίας στην αξιολόγηση της ποιότητας της 

επικοινωνίας στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων. Ανεξάρτητα από την οµάδα στην 

οποία ανήκαν, τα πιο νεαρά υποκείµενα στο δείγµα µας (18-24 ετών) τείνουν να 

αξιολογούν πιο θετικά τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, σε σύγκριση µε τα υποκείµενα 

µεγαλύτερης ηλικίας (25-28 ετών). Επίδραση της ηλικίας βρέθηκε επίσης στον 

προσδιορισµό του Εαυτού µε αλλοκεντρικά χαρακτηριστικά. Η διαφορά προσδιορίζεται 

µεταξύ των νεότερων και των µεγαλύτερων σε ηλικία υποκειµένων του δείγµατός µας. 

∆ηλαδή, τα µεγαλύτερα σε ηλικία υποκείµενα τείνουν να προσδιορίζουν τον εαυτό µε 

περισσότερο αλλοκεντρικά χαρακτηριστικά, σε σχέση µε τα νεότερα υποκείµενα. Το 

εύρηµα αυτό συνδέεται κατά κάποιο τρόπο µε την άποψη των Craig & Baucum (2007), ότι 

οι µεταβολές στη σκέψη, στην προσωπικότητα και στη συµπεριφορά στους ενήλικες είναι 

αποτέλεσµα κυρίως προσωπικών, κοινωνικών και πολιτισµικών επιδράσεων ή γεγονότων 

και λιγότερο της χρονολογικής ηλικίας (Craig & Baucum, 2007).  

         Στο δείγµα µας, βρέθηκε αλληλεπίδραση φύλου και οµάδας υποκειµένων ως προς 

την επιλογή ελεύθερης δράσης, δηλαδή χωρίς κανόνες. Οι άντρες που παρακολούθησαν 
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το απόσπασµα αρνητικής έκβασης επικοινωνίας, επιλέγουν λιγότερο την ελεύθερη δράση -

χωρίς κανόνες- ως προϋπόθεση για σταθερότητα στην επικοινωνία, σε σχέση µε τους 

άντρες που παρακολούθησαν το απόσπασµα µε τη θετική έκβαση. Το εύρηµα αυτό µπορεί 

να παραλληλιστεί µε την έρευνα των Tan & Forgas (2010), που προαναφέρθηκε και 

απέδειξε ότι η αρνητική διάθεση περιορίζει τον εγωισµό και η θετική διάθεση αυξάνει το 

αίσθηµα δικαιοσύνης (Tan & Forgas, 2010). Οι γυναίκες που παρακολούθησαν το 

απόσπασµα µε τη θετική έκβαση, σε αντίθεση µε τους άντρες που είδαν το ίδιο απόσπασµα 

της ταινίας, επιλέγουν ελάχιστα την απόλυτη ελευθερία ως προϋπόθεση για τη 

σταθερότητα της επικοινωνίας. Το αποτέλεσµα αυτό ενισχύει την άποψη που αποδίδει 

στις γυναίκες, την στερεοτυπική τάση να ενδιαφέρονται περισσότερο από τους άνδρες 

για τις σχέσεις και τη διατήρησή τους (Miell & Dallos, 2007). Στην παρούσα έρευνα, 

αναδεικνύεται για µία ακόµη φορά η κοινωνικο-πολιτισµική οπτική της συγκρότησης της 

ταυτότητας του φύλου, ως κοινωνικής κατηγορίας µε αφοµοιωµένα κάποια στερεοτυπικά 

χαρακτηριστικά. Στη συγκεκριµένη περίπτωση των σταθερών σχέσεων, οι γυναίκες 

προτάσσουν την εφαρµογή κανόνων µέσα στη σχέση, σε αντίθεση µε τους άντρες. Και 

εδώ, ωστόσο, φαίνεται ότι η συναισθηµατική διάθεση (θετική ή αρνητική) µπορεί να 

αλληλεπιδρά µε τα δοµικά συστατικά του εαυτού σχετικά µε τον τρόπο αξιολόγησης των 

διαπροσωπικών σχέσεων. 

     Συνοπτικά, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την έρευνα που διεξήγαµε 

ενισχύουν τα ευρήµατα σχετικών ερευνών τόσο αναφορικά µε την επίδραση των 

συναισθηµάτων στην επικοινωνία, όσο και αναφορικά µε την πολιτισµική συγκρότηση του 

Εαυτού. Η πρόκληση συναισθηµατικής διάθεσης επέδρασε στην έκφραση και στη ρύθµιση 

του συναισθήµατος, στην αξιολόγηση του Εαυτού σε κοινωνικές καταστάσεις, και στην 

αντίληψη των κριτηρίων για τη σταθερότητα της επικοινωνίας. Η αρχική µας υπόθεση 

ότι τα υποκείµενα που τείνουν να ρυθµίζουν τα συναισθήµατά τους θα εστιάζουν σε 

πιο αλλοκεντρικές διαστάσεις της επικοινωνίας δεν επιβεβαιώθηκε από τα ευρήµατά 

µας.  

Στην αρνητική συναισθηµατική διάθεση περισσότερο- παρά στη θετική 

συναισθηµατική διάθεση- φαίνεται ότι αναδεικνύονται οι αλλοκεντρικές διαστάσεις του 

Εαυτού, όταν το υποκείµενο επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από την οικογένεια και τους 

φίλους. Και αυτό φαίνεται να συµβαίνει περισσότερο στους πιο ώριµους ενήλικες παρά 

στους νεότερους ενήλικες. ∆ηλαδή, στις µεγαλύτερες ηλικίες, η πρόσκαιρη 

συναισθηµατική διάθεση επιδρά στα πιο µόνιµα (πολιτισµικά συγκροτηµένα) δοµικά 

συστατικά του Εαυτού, όταν το υποκείµενο καλείται να σκεφτεί τις διαφορές του µε την 
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οικογένεια και τους φίλους. Όταν το υποκείµενο νιώθει καλά (θετική συναισθηµατική 

διάθεση) αναδεικνύονται τα ιδιοκεντρικά του χαρακτηριστικά, ειδικά όταν καλείται να 

σκεφτεί σε τι διαφοροποιείται ο Εαυτός από συγγενείς και φίλους.  

Θα θέλαµε σ’ αυτό το σηµείο να αναφερθούµε στους µεθοδολογικούς 

περιορισµούς της παρούσας έρευνας. Όπως έχει επισηµανθεί, «η χρήση µεθόδων 

ερωτηµατολογίου µιας χρονικής στιγµής δεν είναι σε θέση να αποτυπώσει την 

πολυπλοκότητα των γνωστικών, συναισθηµατικών και συµπεριφορικών διαδικασιών που 

αφορούν την κοινωνική συµπεριφορά και τις κοινωνικές καταστάσεις» (Καφέτσιος, 2010: 

133). Η πλειοψηφία, ωστόσο, των ερευνών στο θέµα των δοµικών χαρακτηριστικών του 

εαυτού, έχει βασιστεί στη χορήγηση κλιµάκων αυτο-αναφοράς. Σε κάθε ερευνητική 

διαδικασία ο συνδυασµός των κατάλληλων µεθοδολογικών εργαλείων µε τη γνώση των 

λειτουργικών και των θεωρητικών περιορισµών αποσκοπεί στη συλλογή αξιόπιστων 

ευρηµάτων. Ανάλογες ανησυχίες ως προς την εγκυρότητα των αυτοαναφορών για 

συµπεριφορές εντός διαπροσωπικών σχέσεων, και ως προς το επίπεδο γνώσης του τρόπου 

συµπεριφοράς στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις διατυπώθηκαν και από άλλους ερευνητές 

(Καφέτσιος, 2010; Cross, et al., 2011). 

Παρά το γεγονός ότι έχει ασκηθεί κριτική στο χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας για 

µη ρεαλιστικά και τεχνητά πειράµατα, ωστόσο εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους 

τρόπους διερεύνησης υποθέσεων και απόδειξης αιτιωδών επιδράσεων (Miell & Dallos, 

2009). Οι Hewig et al. (2005), αναφέρουν ότι ιδιαίτερα ως προς τον τρόπο υποβολής 

διάθεσης µέσω ταινίας, το άτοµο περιορίζεται λόγω του γεγονότος ότι υποχρεώνεται να 

καθίσει και να παρακολουθήσει µια προβολή. Οι απαντήσεις ενδέχεται να διέφεραν αν 

υπήρχε δυνατότητα µεγαλύτερης ελευθερίας κινήσεων όπως σε άλλες καθηµερινές 

δραστηριότητες (Hewig et al., 2005). Κριτική για την αξιοπιστία και την ευρύτερη ισχύ 

των αποτελεσµάτων µπορεί να ασκηθεί, επίσης, εξαιτίας του περιορισµένου δείγµατος στο 

οποίο εφαρµόζεται µία έρευνα. Ο περιορισµός στην προκείµενη περίπτωση, έγκειται όχι 

απαραίτητα στην αριθµητική αναλογία των υποκειµένων, όσο στο γεγονός ότι παρόµοιες 

έρευνες διενεργούνται ως επί το πλείστον σε χώρες του δυτικού πολιτισµού χωρίς να 

εντοπίζονται αξιοσηµείωτες διαφορές (Hewig et al., 2005). Αξίζει να αναφερθεί, ωστόσο, 

ότι η διερεύνηση του πεδίου των ανθρώπινων σχέσεων γενικότερα, παρουσιάζει αυξηµένο 

βαθµό δυσκολίας, καθώς η φύση και ο πολύπλευρος χαρακτήρας της θεµατικής αυτής 

εµπλέκει δηµιουργικά πλήθος επιστηµών (ψυχολογία, βιολογία, κοινωνιολογία, 

ανθρωπολογία, φιλοσοφία κ.α.), καθιστώντας την οποιαδήποτε µελέτη απλά 

συµπληρωµατική.  



56 

 

Περαιτέρω έρευνες θα µπορούσαν να εστιαστούν στον τρόπο µε τον οποίο οι δοµές 

των σχέσεων αλλάζουν και συχνά φθείρονται στη διάρκεια των χρόνων (Wigfield & 

Cambria, 2010). Πιο συγκεκριµένα θα µπορούσε να µελετηθεί ποιες κοινωνικές 

κατασκευές επιδρούν στις διαπροσωπικές σχέσεις και πώς διαφοροποιούνται αναπτυξιακά. 

Επίσης, η παρούσα έρευνα θα ήταν δυνατό να συνεχιστεί µετά το τέλος της φοίτησης στο 

πανεπιστήµιο, σε µία διαχρονική µελέτη. Εάν καταγραφούν και συγκριθούν οι αξίες, οι 

πεποιθήσεις και οι συναισθηµατικές εκδηλώσεις των ατόµων στα πλαίσια της κοινωνικής 

τους ένταξης (π.χ. στο εργασιακό περιβάλλον), ίσως θα µπορούσαµε να έχουµε πιο 

ξεκάθαρη και αξιόπιστη εικόνα της επικοινωνίας µέσα στις διαπροσωπικές σχέσεις. «Η 

επιστηµονική περιοχή των διαπροσωπικών σχέσεων προσφέρεται ως τόπος συνάντησης 

διαλεκτικών σχέσεων µεταξύ διαφόρων επιπέδων κοινωνικής πολυπλοκότητας -ενδοατοµικό, 

διατοµικό, κοινωνικό, πολιτισµικό- (Καφέτσιος, 2005: 51). Στο βαθµό που υποδεικνύεται 

και από την παρούσα µελέτη ότι τα πιο µόνιµα δοµικά χαρακτηριστικά του Εαυτού 

(ιδιοκεντρικές - αλλοκεντρικές διαστάσεις του Εαυτού) είναι πολιτισµικά συγκροτηµένα, 

ενδιαφέρον θα είχε η µελέτη της πιθανής επίδρασης της συναισθηµατικής διάθεσης σε 

διαφορετικές πολιτισµικές οµάδες ανάλογα µε την καταγωγή ή/και το ευρύτερο 

πολιτισµικό υπόβαθρο των υποκειµένων.  
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτισµός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» 

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ 
 

Αγαπητοί συµµετέχοντες, 
 
Σας ενηµερώνουµε ότι ζητούνται εθελοντές (νέοι 18-28 ετών), για να συµµετάσχουν σε 
έρευνα για τη φιλία στη νεότητα. Η έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο εκπόνησης 
διπλωµατικής εργασίας στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτισµός και 
Ανθρώπινη Ανάπτυξη», στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης.  
 
Η συµµετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική. Οι απαντήσεις είναι απολύτως εµπιστευτικές 
και η ταυτότητα των συµµετεχόντων θα παραµείνει ανώνυµη. ∆εν θα ζητηθεί κανένα 
στοιχείο από το οποίο θα προκύπτει η ταυτότητα του συµµετέχοντος, ούτε θα 
συµπληρωθεί ένα τέτοιο στοιχείο αργότερα.  
 
Οι συµµετέχοντες θα παρακολουθήσουν ένα µικρό απόσπασµα (διάρκειας έως 5 λεπτών) 
κινηµατογραφικής ταινίας σε DVD και θα απαντήσουν σε ορισµένες ερωτήσεις. Η 
συνολική διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας είναι περίπου 20 λεπτά της ώρας. 
 
Η συµπλήρωση των ερωτήσεων εκ µέρους σας θα προϋποθέτει την εκούσια συγκατάθεσή 
σας για τη συµµετοχή σας στην έρευνα. 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλώ επικοινωνήστε µε την υπεύθυνη της έρευνας, κα 
Μάρθα Σιβρίδου, στο τηλέφωνο: 6938796962. 
 
 
Σας ευχαριστούµε θερµά για τη συµβολή σας στην έρευνα. 
 
 
 
Με τιµή, 
 
Μάρθα Σιβρίδου 
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τµήµατος Φ.Κ.Σ. Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

  Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την συνεργασία σας σε αυτήν την έρευνα. 

Βασικός στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της φιλίας στη νεότητα. Αυτή είναι µια 

σηµαντική περιοχή επιστηµονικής µελέτης που µπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη 

κατανόηση της διαπροσωπικής επικοινωνίας. 

  Αναφορικά µε την συµπλήρωση αυτού του ερωτηµατολογίου, θα θέλαµε να 

τονίσουµε τα παρακάτω: Η συµµετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική. Οι απαντήσεις είναι 

απολύτως εµπιστευτικές και η ταυτότητα των συµµετεχόντων θα παραµείνει 

ανώνυµη. ∆εν θα σας ζητηθεί να συµπληρώσετε κανένα στοιχείο από το οποίο θα 

προκύπτει η ταυτότητά σας ούτε θα συµπληρωθεί ένα τέτοιο στοιχείο αργότερα. Η 

συµπλήρωση όλων των ερωτηµατολογίων διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Η συµπλήρωση και 

η επιστροφή του ερωτηµατολογίου, αποτελεί την αποδοχή σας να συµµετάσχετε στην 

έρευνα.  

    

    

 

                           Σας ευχαριστούµε προκαταβολικά για τη βοήθειά σας.  
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ΜΕΡΟΣ Α 

 

ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ –

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ - ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΑΣ! 

 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ DVD   …… 

      (συµπληρώνεται από την ερευνήτρια) 

 

 

ΑΝ∆ΡΑΣ   �  ΓΥΝΑΙΚΑ � 

 

ΗΛΙΚΙΑ  …………..    
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Θα παρακολουθήσετε ένα σύντοµο απόσπασµα από την ταινία: «Οι 

Απόντες» (1996). 

Ακολουθούν κάποιες ερωτήσεις σχετικά µε το κινηµατογραφικό 

απόσπασµα που είδατε και κάποιες ερωτήσεις σχετικά µε την προσωπική 

σας εµπειρία. 

Οι απαντήσεις είναι ανώνυµες. 

Για κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις παρακαλώ δώστε µία 

απάντηση, βάζοντας σε κύκλο τον αριθµό που σας ταιριάζει περισσότερο, 

ή τσεκάροντας µε ένα x το αντίστοιχο τετραγωνάκι. Όπου χρειάζεται, 

παρακαλούµε να γράψετε µία σύντοµη φράση.  

 

Ευχαριστούµε για τη συµµετοχή σας!  
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1. Η επικοινωνία µεταξύ των ηρώων της ταινίας ήταν: 

 

1 ……….... 2 ………... 3 .………... 4..……….. .5 ..………. 6 ..……….. 7 

 

καθόλου                                ούτε επιτυχής                                   απόλυτα 

επιτυχής                               ούτε ανεπιτυχής                                επιτυχής  

 

 

2. Πώς νιώσατε παρακολουθώντας το απόσπασµα από την ταινία; 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

...... 

 

 

3.Έχετε καλή επικοινωνία µε τους φίλους σας; 

 

1 ……….... 2 ………... 3 .………... 4..……….. .5 ..………. 6 ..……….. 7 

καθόλου                                ούτε επιτυχής                                   απόλυτα 

επιτυχής                               ούτε ανεπιτυχής                                επιτυχής  

 

 

4. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το µυστικό της «καλής» επικοινωνίας; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

5. Για ποιους λόγους µπορεί να «χαλάσει» η επικοινωνία σε µία παρέα; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 
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ΜΕΡΟΣ Β 

Για τα επόµενα δυο λεπτά δεν θα χρειαστεί να γράψεις κάτι. Σε 

παρακαλούµε όµως να σκεφτείς στοιχεία και χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς σου που οµοιάζουν µε αυτά της οικογένειάς σου και των 

φίλων σου. Ποιες συµπεριφορές σου αποτυπώνουν τα κοινά αυτά 

στοιχεία; 

 

 

 

Κατέγραψε συµπεριφορές σου και στοιχεία της προσωπικότητας που 

είναι κοινά ή κοντά µε αυτά της οικογένειας και των φίλων σου. 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 
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Ακολουθούν δέκα (10) αριθµηµένα κενά στην παρακάτω σελίδα. Παρακαλούµε γράψε 

στα κενά δέκα απαντήσεις στην ερώτηση «Ποιος/ποια είµαι;». Απλώς δώσε δέκα 

διαφορετικές απαντήσεις στις ερωτήσεις. Σκέψου ότι δίνεις τις απαντήσεις σε σένα 

και όχι σε κάποιον άλλο. Γράψε τις απαντήσεις µε τη σειρά που εσύ θέλεις. Μην 

ανησυχείς για τη λογική σειρά ή τη σηµασία τους. Προσπάθησε να συµπληρώσεις 

σχετικά γρήγορα τα κενά επειδή υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισµός.   

Παρακαλούµε συµπληρώστε τις ακόλουθες προτάσεις χρησιµοποιώντας µια 

διαφορετική λέξη ή φράση κάθε φορά, η οποία πιστεύεις ότι σε χαρακτηρίζει. 

Είµαι: 

1.  ______________________________ 

 
2. ______________________________ 

 
3.  _____________________________ 

 
4.  ______________________________ 

 
5.  ______________________________ 

 
6.  _____________________________ 

 
7.  ______________________________ 

 
8. ______________________________ 

 
9. _____________________________ 

 
10.  _____________________________ 
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Για τα επόµενα δυο λεπτά δεν θα χρειαστεί να γράψεις κάτι. Σε 

παρακαλούµε όµως να σκεφτείς στοιχεία και χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς σου που σε κάνουν να διαφέρεις από τα µέλη της 

οικογένειάς σου και τους φίλους σου. Πώς κάποιες συµπεριφορές σου σε 

διαφοροποιούν από αυτούς; 

 

 

 

 

 

Κατέγραψε συµπεριφορές σου και στοιχεία της προσωπικότητάς σου που 

σε κάνουν να διαφέρεις από την οικογένεια και τους φίλους σου. 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

      



71 

 

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ  

       (Gross, J. & John, O. (ERQ), 1995, Μεταφορά στα ελληνικά: ∆ρ. Κων/νος Καφέτσιος) 

Θα θέλαµε να σας κάνουµε ορισµένες ερωτήσεις σχετικά µε τη συναισθηµατική σας ζωή, πώς 
ελέγχετε (δηλ. πώς ρυθµίζετε και διαχειρίζεστε) τα συναισθήµατά σας. Ενδιαφερόµαστε για δύο 
πλευρές της συναισθηµατικής σας ζωής. Η µία είναι η συναισθηµατική σας εµπειρία, ή πώς 
νιώθετε µέσα σας. Η άλλη είναι η συναισθηµατική σας έκφραση, ή πώς δείχνετε τα συναισθήµατά 
σας στον τρόπο που µιλάτε, χειρονοµείτε ή συµπεριφέρεστε. Παρακαλούµε απαντήστε σε κάθε 
πρόταση χρησιµοποιώντας την παρακάτω κλίµακα: 

      1 --------------- 2 --------------- 3 --------------- 4 -------------- 5 --------------- 6 --------------- 7 

      διαφωνώ                 ούτε συµφωνώ                                   συµφωνώ  

      απόλυτα                                ούτε διαφωνώ                        απόλυτα  

 

1. --------  Όταν θέλω να νιώσω περισσότερο θετικό συναίσθηµα (όπως χαρά ή διασκέδαση),  
αλλάζω τον τρόπο που σκέφτοµαι. 
 

2. --------  Κρατάω τα συναισθήµατά µου για τον εαυτό µου. 
 
3. --------  Όταν θέλω να νιώσω λιγότερο αρνητικό συναίσθηµα (όπως λύπη ή θυµό), αλλάζω  

τον τρόπο που σκέφτοµαι. 
 

4. --------  Όταν νιώθω θετικά συναισθήµατα, προσέχω να µην τα εκφράζω. 
 
5. --------  Όταν βρίσκοµαι αντιµέτωπος/η µε µια στρεσογόνο κατάσταση, κάνω τον εαυτό µου  

να σκέφτεται γι’ αυτήν µ’ έναv τρόπο που µε βοηθάει να παραµένω ήρεµος/η. 
 

6. --------  Ελέγχω τα συναισθήµατά µου µε το να µην τα εκφράζω. 
 
7. --------  Όταν θέλω να νιώσω πιο θετικό συναίσθηµα, αλλάζω τον τρόπο που σκέφτοµαι για  

την κατάσταση. 
 

8. --------  Ελέγχω τα συναισθήµατά µου αλλάζοντας τον τρόπο που σκέφτοµαι για την  
κατάσταση στην οποία βρίσκοµαι. 
 

9. --------  Όταν νιώθω αρνητικά συναισθήµατα, σιγουρεύω το να µην τα εκφράζω. 
 
10. --------  Όταν θέλω να νιώσω λιγότερο αρνητικό συναίσθηµα, αλλάζω τον τρόπο που  

σκέφτοµαι για την κατάσταση. 
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                 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
            (Self-Construal Scale by T. Singelis)             

Ακολουθεί κατάλογος µε ερωτήσεις που εκφράζουν τα συναισθήµατά µας και τη 
συµπεριφορά µας κάτω από ορισµένες συνθήκες. Πάνω στη γραµµή, πριν την πρόταση, 
σηµείωσε για το πόσο συµφωνείς ότι ισχύει η κάθε πρόταση για σένα. 

1 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

2 

∆ιαφωνώ 

 

3 

  Κάπως 

∆ιαφωνώ  

4 

Ούτε 
συµφωνώ 
ούτε 

διαφωνώ 

5 

Κάπως  

Συµφωνώ 

 

6 

Συµφωνώ 

7 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

 

____  1. Μου αρέσει να ξεχωρίζω και να είµαι διαφορετικός από τους άλλους. 

____  2. Μπορώ να µιλήσω ανοιχτά µε κάποιον που συναντώ για πρώτη φορά, ακόµη  

  και αν αυτός/η είναι µεγαλύτερος/η σε ηλικία. 

____ 3. Ακόµα και εάν διαφωνώ έντονα µε τα µέλη της οµάδας µου (οικογένεια,  

σχολή, οµάδα συνεργατών, παρέα κ.α.) αποφεύγω να τσακωθώ µαζί  τους. 

____ 4. Σέβοµαι άτοµα µε µεγαλύτερο κύρος από εµένα (αφεντικό στην δουλειά,  

 αστυνοµία - υπηρεσίες) µε τα οποία έρχοµαι σε επαφή. 

____  5. Κάνω του κεφαλιού µου ανεξάρτητα από το τι σκέφτονται οι άλλοι. 

____  6. Εκτιµώ τους µετριόφρονες ανθρώπους. 

____  7. Είναι σηµαντικό για µένα να ενεργώ σαν ανεξάρτητο άτοµο.  

____  8. Μπορώ να θυσιάσω το προσωπικό µου συµφέρον για το καλό της οµάδας,  

  στην οποία ανήκω. 

____ 9. Προτιµώ να πω ‘όχι’ κατευθείαν (όταν δεν µου αρέσει κάτι), παρά µισόλογα  

 και να µην µε καταλάβουν.  

____ 10. Είναι σηµαντικό για µένα να έχω ζωηρή φαντασία. 

____ 11. Όσον αφορά στις σπουδές µου και τα επαγγελµατικά µου σχέδια, οφείλω να  

   λαµβάνω υπόψη τη συµβουλή των γονέων µου. 

____ 12. Νοιώθω ότι η µοίρα µου είναι συνυφασµένη µε αυτή των ανθρώπων γύρω  

   µου. 

____ 13. Όταν γνωρίζω για πρώτη φορά κάποιον άνθρωπο προτιµώ να είµαι ευθύς  

   και ειλικρινής. 

____ 14. Νιώθω καλά όταν συνεργάζοµαι µε άλλους. 

____ 15. Νιώθω άνετα (όχι αµήχανα) όταν µε επαινούν ή µε  επιβραβεύουν. 
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____ 16. Θα αισθανθώ συνυπεύθυνος αν κάποιο από τα αδέλφια µου αποτύχει σε  

   κάτι. 

____17. Συχνά αισθάνοµαι ότι οι σχέσεις µου µε τους άλλους είναι σηµαντικότερες  

  από τις προσωπικές µου επιτυχίες. 

____18. ∆εν δυσκολεύοµαι να παίρνω το λόγο µέσα στην τάξη ή σε µία συνεδρίαση. 

____19. Στο λεωφορείο, θα έδινα την θέση µου στον καθηγητή µου ή στο αφεντικό  

  µου. 

____20. Συµπεριφέροµαι πάντα µε τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα µε ποιον είµαι µαζί. 

____21. Η ευτυχία µου εξαρτάται από την ευτυχία των ανθρώπων που µε  

  περιβάλλουν. 

____22.  Η υγεία µου είναι το σηµαντικότερο πράγµα για µένα. 

____23. Θα παραµείνω στην  οµάδα µου εάν µε χρειάζεται ακόµα και εάν είµαι  

  δυσαρεστηµένος µαζί της. 

____24. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο για µένα ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις  

  που θα έχει στους άλλους. 

____25. Το να είµαι ικανός να φροντίζω τον εαυτό µου είναι πρωταρχικής σηµασίας  

  για µένα. 

____26. Είναι σηµαντικό για µένα να σέβοµαι τις αποφάσεις της οµάδας µου. 

____27. Η ταυτότητά µου ως πρόσωπο, η ανεξαρτησία µου από τους άλλους, είναι   

  πολύ σηµαντικό πράγµα για µένα. 

____28. Είναι σηµαντικό για µένα να διατηρούνται οι ισορροπίες µέσα στην οµάδα  

  µου. 

____29. Συµπεριφέροµαι στο σπίτι και στη σχολή µε τον ίδιο τρόπο. 

____30. Συνήθως κάνω αυτό που θέλουν οι άλλοι να κάνω, ακόµα και εάν ήθελα  

  να κάνω κάτι διαφορετικό. 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

Ερωτήσεις για τη σταθερότητα των σχέσεων (Wish, 1979) 

 

 

 

Σε κάθε µία από τις παρακάτω πέντε επιλογές, τσεκάρετε µε x στο αντίστοιχο τετράγωνο 

την απάντηση που σας ταιριάζει περισσότερο. 

 

Κατά τη γνώµη σας, για να υπάρξει καλή επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων, 

χρειάζεται: 

 

 

1. - να υπάρχει συνεργασία µεταξύ τους     � 

    - να υπάρχει ανταγωνισµός     � 

 

 

2. - να υπάρχει βαθιά σχέση µεταξύ των ανθρώπων   � 

    - απλά να γνωρίζει ο ένας τον άλλο    � 

 

 

3. - να υπάρχει ένας κοινός στόχος    � 

    - να νοιάζεται ο ένας για τα συναισθήµατα του άλλου  � 

 

 

4. - ο κατώτερος να σέβεται τον ανώτερο   � 

    - να υπάρχει µία ισότιµη σχέση    � 

 

 

5. - να υπάρχουν κανόνες συµπεριφοράς    � 

    - να φέρεται ο καθένας όπως θέλει    � 

 

 

 

Σας ευχαριστούµε πολύ! 


