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Εηζαγσγή 

Τν πεξηερόκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο  αθνξά ηηο αηνκηθέο θαη 

δηαπξνζσπηθέο πηπρέο ηνπ επ-δελ. Σηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία γίλεηαη αλαθνξά 

ζηνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη επηδξνύλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε απηώλ ησλ 

πηπρώλ. Αξρηθά, πξηλ ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ αλάιπζε απηώλ ησλ παξαγόλησλ, 

γίλεηαη αλαθνξά ζε παιαηέο θαη ζύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ην δήηεκα 

πξνέιεπζεο θαη νξηζκνύ ηνπ όξνπ “επ-δελ” θαη εηδηθόηεξα ηνπ όξνπ 

“ππνθεηκεληθνύ επ-δελ”.Σπγθεθξηκέλα ν εξεπλεηήο Diener, όπσο ζα δνύκε 

παξαθάησ, ρξεζηκνπνηεί ζπλήζσο ηνλ όξν “ππνθεηκεληθό επ-δελ” θαη ηνλ αλαιύεη 

ζηα δηάθνξα επηζηεκνληθά ηνπ άξζξα καδί κε άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Δλ 

ζπλερεία ζε απηήλ ηελ βηβιηνγξαθηθή εξγαζία δίλεηαη πεξαηηέξσ ζεκαζία ζηνπο 

ζεηηθνύο παξάγνληεο, παξά ζηνπο αξλεηηθνύο. Δπνκέλσο, ζα δνζεί ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζε παξάγνληεο, πνπ εληζρύνπλ ην αηνκηθό επ-δελ, όπσο είλαη νη γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο, ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ηνπ αηόκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, νη 

ζεηηθέο δξάζεηο/ζπκπεξηθνξέο (“positiveactivities”) ηνπ αηόκνπ, νη δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο ηεο δσήο,νη γελεηηθνί παξάγνληεο, ε ηθαλόηεηα ηνπ απηνειέγρνπ θαη 

ε αλαγθαηόηεηα γηα απηνλνκία, ηθαλόηεηα/επάξθεηα θαη ζπγγέλεηα/νηθεηόηεηα. 

Παξόια απηά, ζα γίλεη θαη εθηελήο αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη 

ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε θαη ηε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθώλ πηπρώλ ηνπ επ-

δελ. Σπγθεθξηκέλα απηνί νη παξάγνληεο είλαη ε δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ λα 

κνηξάδεηαη ηηο ζεηηθέο ηνπ εκπεηξίεο κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο 

(“sharingpositiveexperiences”), ν παξάγνληαο ηεο απόθξηζεο κέζα ζε κία ζρέζε 

θαη νη δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο επγλσκνζύλεο, ν παξάγνληαο ηεο απηναπνθάιπςεο 

θαη ν δεζκόο αλάκεζα ζην άηνκν θαη ην θξνληηζηή ηνπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΘΟ 1                                                                                                               

Η πξνέιεπζε θαη ν νξηζκόο ηνπ όξνπ “επ-δελ” θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ηνπ “ππνθεηκεληθνύ επ-δελ” θαη ην πεξηερόκελό ηνπ 

 

 

1.1 

Παιαηόηεξεο πξνζεγγίζεηο 

 

Οη αξραίνη Έιιελεο θηιόζνθνη ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνλ όξν “επ-δελ” 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθεξζνύλ ζηελ πξνζσπηθή επηπρία (“happiness”) ησλ αηόκσλ. 

Δπηζηεκνληθέο κειέηεο εξεπλεηώλ, νη νπνίεο κειεηνύλ ην “ππνθεηκεληθό επ-δελ” 

(“subjectivewell-being”), επηζεκαίλνπλ ηα παξαθάησ. “Τν ζπζηαηηθό γηα ηελ 

επηπρηζκέλε δσή είλαη ε αγάπε θαη ε επηζπκία, πνπ εθδειώλεη ην θάζε άηνκν γηα 

ηε δσή ηνπ” (Diener, Lucas&Oishi). Δπηπιένλ, ην “ππνθεηκεληθό επ-δελ”,ζα 

κπνξνύζακε λα πνύκε, όηη ζπλδέεηαη κε γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην “ππνθεηκεληθό επ-δελ” “πιάζεηαη” θαη δηακνξθώλεηαη κέζσ 

γλσζηηθώλ δηαδηθαζηώλ αμηνιόγεζεο, θαηά ηηο νπνίεο (δηαδηθαζίεο) ην άηνκν 

εθθξάδεηαη ζπλαηζζεκαηηθά δειώλνληαοκε απηό ηνλ ηξόπν ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ 

γηα ηε δσή ηνπ (Diener, Lucas&Oishi). Πηζαλώο ην επ-δελ ραξαθηεξίδεηαη από 

ηνλ Diener θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ σο “ππνθεηκεληθό”, αθνύ ην επ-δελ απνηειεί 

έλα πξνζσπηθό ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα, ην νπνίν είλαη μερσξηζηό γηα θάζε 

άηνκν θαη απνηειεί, ζα κπνξνύζακε λα ηνλίζνπκε, ζηνηρείν ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ αηόκνπ.  

Σηελ αξραία Διιάδα, ν Αξηζηνηέιεο όξηζεηελ πξνζσπηθή επηπρία σο ην 

ύςηζην αγαζό (“summumbonum”) (Diener,1993).Δπίζεο αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη, 

ζύκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, ε επηπρία απνηειεί κηα αμία, πνπ έρεη 
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“ηέινο”.Γειαδή, ζα κπνξνύζακε, λα πνύκε, όηη ε επηπρία ζπκβάιιεη ζε 

ζεκαληηθό βαζκό ζηελ νινθιήξσζε ηνπ αηόκνπ. Δθηόο απηνύ, ε επηπρία κπνξεί 

λα ζεσξεζεί σο ην ύςηζην αγαζό, θαζώο κέζσ ηεο επίηεπμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αμίαο, επηηπγράλεηαη ε “νινθιήξσζε” (“ηέινο”) ηνπ αηόκνπ ρσξίο ην άηνκν 

πιένλ λα επηζπκεί θαη λα επηδηώθεη ηόζν πνιύ νπνηνδήπνηε άιιν αγαζό, πέξαλ 

ηεο επηπρίαο (Diener,1993). Πέξα από ηελ πξνζέγγηζε ηνπ όξνπ “επ-δελ” ζηελ 

αξραία Διιάδα, ην ξεύκαησλ σθειηκηζηώλ κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ζπλέβαιε θαη 

απηό ζε ζεκαληηθό βαζκό ζηελ πξνώζεζε θαη ζηελ αλάδεημε βαζηθώλ ζηνηρείσλ 

ζρεηηθά κε ην “ππνθεηκεληθό επ-δελ”. Δθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν, ν σθειηκηζηήο 

JeremyBentham απνηέιεζε, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε, έλαλ από ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο πξνδξόκνπο ηεο αξρήο ηνπ “ππνθεηκεληθνύ επ-δελ”. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, όξηζε ηελ παξνπζία επραξίζηεζεο θαη ηελ απνπζία πόλνπ σο δύν 

από ηα βαζηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ ύπαξμε κηαο θαιήο θαη 

ηθαλνπνηεηηθήο δσήο (Diener, Lucas&Oishi). Δπηπιένλ, ν Flugel, ην 1925, 

αζρνιήζεθε κε ηε κειέηε ηνπ “ππνθεηκεληθνύ επ-δελ” κέζσ ηεο θαηαγξαθήο 

ζπλαηζζεκαηηθώλ ζπκβάλησλ. Ο Flugel κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν πξόδξνκνο ησλ 

κεηξήζεσλ ηνπ “ππνθεηκεληθνύ επ-δελ”, αθνύ πξνζπάζεζε λα κεηξήζεη ην 

“ππνθεηκεληθό επ-δελ” αλζξώπσλ παξαηεξώληαο ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο. 

Έπεηηα κεηά ην ηέινο ηνπ Γεύηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ νξηζκέλνη εξεπλεηέο 

πξνζπάζεζαλ λα κειεηήζνπλ, κε ηε ρξήζε απιώλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηελ επηπρία 

θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξώπσλ γηα ηε δσή(Diener, Lucas&Oishi).     

 

 

 

 

 

 

1.2  ύγρξνλεο, ύζηεξεο πξνζεγγίζεηο 
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Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, κειεηεηέο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνύ εμεηάδνληαο 

ηελ έλλνηα ηεο επηπρίαο (“happiness”) παξαηήξεζαλ όηη ε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο έλλνηεο, “ππνθεηκεληθό επ-δελ”, “εζηθή”, “ζεηηθέο 

επηδξάζεηο” θαη “ηθαλνπνίεζε από ηε δσή” (Diener,1993). Γηα παξάδεηγκα ε 

ζεηηθή ςπρνινγία (“positivepsychology”) ηνλίδεη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηα 

νπνία είλαη δπλαηό λα επηηεπρζνύλ κέζσ ησλ ζεηηθώλ εκπεηξηώλ. Δηδηθόηεξα, 

ππνζηεξίδεη θαηά θάπνην ηξόπν ηηο “ζεηηθέο αληακνηβέο”, πνπ ιακβάλεη ην άηνκν 

κέζσ ησλ εκπεηξηώλ (Diener, Lucas&Oishi). Όπσο ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα, ην 

βίσκα εκπεηξηώλ, θαζώο θαη ε αθήγεζή ηνπο ζε άιινπο ζπλνκηιεηέο κπνξεί λα 

απμήζνπλ ηηο ζεηηθέο αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο ηνπ αηόκνπ θαη λα 

ελδπλακώζνπλ ηε ςπρνινγία ηνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, επηθξαηνύλ δηάθνξεο απόςεηο, πνπ ππνζηεξίδνπλ όηη ην 

“ππνθεηκεληθό επ-δελ” είλαη απόξξνηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ, νη νπνίεο 

πξνθαινύληαη αλάκεζα ζε ςπρνινγηθνύο παξάγνληεο θαη ζε ζπλζήθεο ηεο δσήο 

(Diener, Suh, Lucas&Smith,1999).Ο Diener αλαθέξζεθε ζηηο κειέηεο ηνπ ζε 

ςπρνινγηθνύο παξάγνληεο, πνπ αθνξνύλ ην ςπρνινγηθό άγρνο. Δηδηθόηεξα, 

ζύκθσλα κε ζπκπεξάζκαηα κειέηεο ηνπ Wilson (1967) νη βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ “επ-δελ” είλαη ε λεόηεηα θαη νη θηινδνμίεο. Ο Wilson 

ππνζηήξημε πην ζύγρξνλεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ην “ππνθεηκεληθό επ-δελ”, νη νπνίεο 

θάλνπλ ιόγν γηα ηηο επηδξάζεηο ηνπ ςπρνινγηθνύ άγρνπο, ηηο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηώπηζεο ηνπ άγρνπο, θαζώο θαη γηα ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ πξνζπάζεηα 

επίηεπμεο ζηόρσλ. Οπζηαζηηθά ν Wilson αλαθέξζεθε ζε κεηαβιεηέο, νη νπνίεο 

επηδξνύλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ζην “ππνθεηκεληθό επ-δελ”, δειαδή είηε έρνπλ 

ζεηηθέο επηδξάζεηο είηε αξλεηηθέο (Diener, Suh, Lucas&Smith,1999). 

Με βάζε άξζξν, πνπ δεκνζηεύηεθε ην 1995, παξαηεξήζεθε από ηνπο 

εξεπλεηέο όηη θπξίσο ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο επηθξαηεί ε αληίιεςε όηη ε 

εμσηεξηθή εκθάληζε ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκό ζηε δηακόξθσζε ηνπ 

“ππνθεηκεληθνύ επ-δελ” (Diener, Wolsic&Fujita, 1995). Τν ζπγθεθξηκέλν άξζξν, 

ινηπόλ, ηνλίδεη ην ζεκαληηθό ξόιν ηεο εμσηεξηθή εκθάληζεο ζηε δσή ησλ 

αλζξώπσλ ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο. Οπζηαζηηθά, εμεγεί όηη νη άλζξσπνη είλαη 
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πξνθαηεηιεκκέλνη απέλαληη ζην σξαίν. Δλλνώληαο όηη ηα άηνκα κε σξαία 

εμσηεξηθή εκθάληζε, ζπλήζσο, δέρνληαη πεξηζζόηεξα ζεηηθά ζρόιηα θαη δελ 

πεξλνύλ απαξαηήξεηα από ηνπο ππνινίπνπο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν απμάλεηαη ε 

απηνπεπνίζεζε απηώλ ησλ αηόκσλ έρνληαο ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε ςπρνινγία 

ηνπο. Έηζη, ινηπόλ, εληζρύεηαη θαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηε δσή. 

Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηεινύλ κειέηεο ηνπ Feingold (1992), νη νπνίεο 

ππνζηεξίδνπλ όηη νη ειθπζηηθνί άλζξσπνη, είλαη πεξηζζόηεξν θνηλσληθνί, 

αηζζάλνληαη κεγαιύηεξε νηθεηόηεηα, αλαπηύζζνπλ θνηλσληθέο δεμηόηεηεο θαη 

έρνπλ θαιύηεξε ςπρηθή πγεία από ηα κε ειθπζηηθά άηνκα (Diener, 

Wolsic&Fujita, 1995). Δπνκέλσο παξαηεξείηαη ε ύπαξμε δηαθνξνπνηήζεσλ 

αλάκεζα ζηηο παιαηόηεξεο θαη ηηο ζύγρξνλεο, ύζηεξεο πξνζεγγίζεηο όζνλ αθνξά 

ην δήηεκα ηνπ επ-δελ. 

 

 

1.3  Ο νξηζκόο ηνπ “ππνθεηκεληθνύ επ-δελ”, ην πεξηερόκελό ηνπ θαη νη αηνκηθέο 

δηαθνξέο 

 

Όπσο  πξναλέθεξα, κία από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο, πνπ έγηλε κε ζθνπό ηε 

κέηξεζε ζηνηρείσληνπ “ππνθεηκεληθνύ επ-δελ” ρξνλνινγείηαη κεηά ην ηέινο ηνπ 

Γεύηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Τν “ππνθεηκεληθό επ-δελ” απνηειεί κηα 

πνιπδηάζηαηε έλλνηα.Δπίζεο, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη, “απνηειεί κηα επξεία 

θαηεγνξία θαηλνκέλσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο αλζξώπηλεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

απνθξίζεηο, ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηηο θξίζεηοηνπ αηόκνπ αλαθνξηθά κε ηε δσή” 

(Diener, Suh, Lucas&Smith,1999). Δίλαη αλαγθαίν, ινηπόλ, θαζέλα από ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ “ππνθεηκεληθνύ επ-δελ” λα κειεηεζεί μερσξηζηά από ηα ππόινηπα, 

ώζηε λα θαηαλνήζνπκε κε κεγαιύηεξε ζαθήλεηα ηελ έλλνηα ηνπ “ππνθεηκεληθνύ 

επ-δελ” (Stones&Kozma,1985).  Δπηπιένλ, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη, ε 

δπλαηόηεηα πξνζέγγηζεο θαη εξκελείαο ηεο πνιπδηάζηαηεο έλλνηαο ηνπ 

“ππνθεηκεληθνύ επ-δελ” κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ πνηθίισλ ηξόπσλ. Απηό 
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ζπκβαίλεη, θαζώο ε ζπγθεθξηκέλε πνιπδηάζηαηε έλλνηα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθό παξάγνληα ηεο επηπρίαο, ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο δσηηθόηεηαο 

(Reis, Sheldon, Gable, Roscoe&Ryan, 2000). 

Έπεηηα, ε ζπζρέηηζε θαη ε άκεζε ζύλδεζε ηεο έλλνηαο ηνπ “ππνθεηκεληθνύ 

επ-δελ”κε δηάθνξνπο παξάγνληεο δηαθνξνπνηείηαη από άηνκν ζε άηνκν ιόγσ ησλ 

αηνκηθώλ δηαθνξώλ (Myers, 1992; Ryff, 1995;Waterman, 1993).Μάιηζηα ζε 

δηαπξνζσπηθό επίπεδν παξαηεξείηαη ε ύπαξμε αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκηθώλ πιαηζίσλ ιόγσ ηνπ 

παξάγνληα ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ, ν νπνίνο εκθαλίδεη δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία από ην έλα πνιηηηζκηθό πιαίζην ζην άιιν (Diener, 

Diener&Diener, 1995).  Δπνκέλσο, ν παξάγνληαο ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ επηδξά 

θαζεκεξηλά ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ, θαζώο θαη ζηελ 

αλάπηπμε  θαη ηε δηακόξθσζε  ησλ αηνκηθώλ θαη δηαπξνζσπηθώλ  πηπρώλ  ηνπ  

επ-δελ.  Αμίδεη  λα  αλαθεξζεί  όηη, ζύκθσλα  κε ηα όζα πξναλαθέξζεθαλ,  

ζρεηηθά  κε  ηνλ  παξάγνληα  ησλ  αηνκηθώλ  δηαθνξώλ  θαη  ηηο  επηδξάζεηο  ηνπ, 

είλαη δπλαηόλ λα ζπκπεξάλνπκε όηη ε πνιπδηάζηαηε έλλνηα ηνπ “ππνθεηκεληθνύ 

επ-δελ” κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζρεηηθά εύθνια από ηε κηα κέξα ζηελ άιιε  (Reis, 

Sheldon, Gable, Roscoe&Ryan, 2000). Απηόο, ινηπόλ, είλαη θαη έλαο από ηνπο 

ιόγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο  παξαηεξνύληαη ζπρλά δηαθπκάλζεηο ζηελ εμέιημε θαη 

ζηελ αλάπηπμε ησλ αηνκηθώλ θαη δηαπξνζσπηθώλ πηπρώλ ηνπ επ-δελ.  

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, όκσο, ππήξμαλ αξθεηέο κεηαβνιέο θαη εμειίμεηο 

σο πξνο ηνλ ηξόπν κέηξεζεο ηνπ “ππνθεηκεληθνύ επ-δελ”. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ππήξμε βειηίσζε ζην πεξηερόκελν θαη ηε ρξήζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Οη 

GeorgeGallup, GeraldGurin θαη HadleyCantrilκπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ σο νη 

“πξσηνπνξηαθνί” εξεπλεηέο, νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε ηελ εθαξκνγή θιηκάθσλ 

αμηνιόγεζεο κε ζθνπό ηε κειέηε ζηνηρείσλ ηνπ “ππνθεηκεληθνύ επ-δελ” (Diener, 

Lucas&Oishi). Γηα παξάδεηγκα, ζύκθσλα κε άξζξν, ε θιίκαθα αμηνιόγεζεο 

απνηεινύληαλ από εξσηήκαηα ηνπ ηύπνπ “Πόζν ραξνύκελνο/επηπρηζκέλνο 

ληώζεηο” θαη ζηε ζπλέρεηα νη εξσηώκελνη κπνξνύζαλ λα απαληήζνπλ επηιέγνληαο 

ηελ θαηαιιειόηεξε απάληεζε γηα ηνπο ίδηνπο ζε κηα θιίκαθα πνπ μεθηλνύζε από 

ηελ απάληεζε “πνιύ ραξνύκελνο” κέρξη ηελ απάληεζε “όρη πνιύ ραξνύκελνο” 

(Diener, Lucas&Oishi). 
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Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ππήξμε αλάπηπμε λέσλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηα 

νπνία ζηόρεπαλ ζηε κέηξεζε ηνπ “ππνθεηκεληθνύ επ-δελ”. Μηα από ηηο πην 

δηαδεδνκέλεο θιίκαθεο κέηξεζεο είλαη ε θιίκαθα Bradburn (1969), ε νπνία 

νλνκάδεηαη “Bradburn’sAffectBalanceScale” (Diener,1993). Αμίδεη λα εηπσζεί 

όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν ηνπ Diener (1993) ε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα απνηειεί 

ηελ πξώηε πξνζπάζεηα γηα λα εμεηαζηνύλ μερσξηζηά νη ζεηηθέο θαη νη αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο ηνπ “ππνθεηκεληθνύ επ-δελ”. Σπγθεθξηκέλα, ράξε ζε απηήλ ηελ 

θιίκαθα έγηλε ε πξνζπάζεηα λα εμεηαζηνύλ πην απνηειεζκαηηθά νη επηδξάζεηο ηνπ 

“ππνθεηκεληθνύ επ-δελ”. Ο Larsen θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1985) άζθεζαλ θξηηηθή 

σο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο αμηνιόγεζεο, αθνύ 

ζεώξεζαλ όηη θαιό ζα ήηαλ λα ππάξρεη θαη κηα αηηηνιόγεζε ησλ απαληήζεσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζύκθσλα κε ηνλ Larsen θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (1985) κηα ζσζηή 

απάληεζε ζα κπνξνύζε λα ήηαλ δηαηππσκέλε σο εμήο “Σηελνρσξεκέλνο επεηδή 

θάπνηνο ζνπ άζθεζε θξηηηθή” (“Upsetbecausesomeonecriticizedyou”) 

(Diener,1993).  

Πέξα από ηε κειέηε ησλ παξαγόλησλ (π.ρ. θνηλσληθνί θαη βηνινγηθνί 

παξάγνληεο), πνπ επηδξνύλ ζηηο αηνκηθέο πηπρέο ηνπ επ-δελ, έρνπλ δηεμαρζεί θαη 

κειέηεο κε ζθνπό ηελ εμέηαζε ησλ δηαπξνζσπηθώλ πηπρώλ ηνπ επ-δελ. 

Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε ζεηηθή αληαπόθξηζε, πνπ θαίλεηαη λα 

ππάξρεη ζε κηα ζπδήηεζε αλάκεζα ζε δύν θίινπο. Ζ επγλσκνζύλε (“gratitude”), ε 

νπνία εθθξάδεηαη κέζα ζε κηα δηαπξνζσπηθή ζρέζε ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ζρέζεο θαη δεκηνπξγεί έλα θιίκα νηθεηόηεηαο αλάκεζα ζηνπο δύν ζπλνκηιεηέο 

(Lambert&Fincham, 2009). 

Δπηπιένλ, άιιεο κειέηεο επηζεκαίλνπλ όηη παξαηεξείηαη λα αλαπηύζζεηαη 

κηα δπλακηθή, ε νπνία εληζρύεηαη θαη από ηα δύν κέιε κηαο δηαπξνζσπηθήο 

ζρέζεο (Lambert, Clark, Graham, Durtschi&Fincham, inpress). Μάιηζηα κειέηεο 

ηνλίδνπλ ην πόζν ζεκαληηθό είλαη θάπνηνο λα αηζζάλεηαη επγλσκνζύλε γηα ηε 

δσή ηνπ, αθνύ κε απηόλ ηνλ ηξόπν ην άηνκν απνθηά ελδηαθέξνλ γηα ηε δσή θαη 

αλαδεηά ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζέζε κέζα ζε απηήλ (Lambert, Graham, Fincham& 

Stillman,2009).Σηα επόκελα θεθάιαηα , ινηπόλ, ζα αλαιύζσ πεξαηηέξσ ηνπο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη επηδξνύλ ζηηο αηνκηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο πηπρέο ηνπ επ-
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δελ. Δπηπιένλ, ζαπαξνπζηαζηνύλ δεδνκέλα από κειέηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

επηδξάζεηο απηώλ ησλ παξαγόλησλ.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 2 

Οη παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηηο αηνκηθέο πηπρέο ηνπ επ-δελ 

 

 

2.1 

Γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαη κλήκε 

 

Σηηο κέξεο καο αμηνπξόζεθην γεγνλόο απνηειεί ε ζεηηθή ελέξγεηα, πνπ 

πεγάδεη από νξηζκέλνπο αλζξώπνπο παξά ηηο όπνηεο δπζθνιίεο 

(Lyubomirsky,2001).Τα ζπγθεθξηκέλα άηνκα, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη, 

δηαζέηνπλ θάπνην “ράξηζκα”, αθνύ κπνξνύλ θαη δνπλ έληνλα ην παξόλ θαη 

βξίζθνπλ λόεκααθόκαθαηζε“αζήκαληεο” κηθξέο ζηηγκέο ηεο δσήο 

(Freedman,1978; Myers&Diener,1995; Ryff, Singer, Love&Essex,1998; 

Taylor&Brown,1988). Σηόρνο, ινηπόλ,ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο 

(“positivepsychology”) είλαη λα εληνπίζεη θαη λα εξκελεύζεη  ηνπο  παξάγνληεο, νη 

νπνίνη επηδξνύλ ζεηηθά ζηε ςπρνινγία θάπνησλ αηόκσλ, ελώ παξαηεξείηαη όηη δελ 

ππάξρεη ζεηηθόο αληίθηππνο ζε όια ηα άηνκα (Seligman&Csikszentmihalyi,2000). 

Έξεπλεοαπηήο ηεο  ρηιηεηίαο επηβεβαηώλνπλ ηε ζέζε ηνπ Αξηζηνηέιε όηη ε επηπρία 

απνηειεί απηνζθνπό κε ζηόρν ηελ νινθιήξσζε ηνπ αλζξώπνπ 

(Lyubomirsky,2001). Γηα απηό, άιισζηε, παξαηεξείηαη θηόιαο όηη ν άλζξσπνο, 
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ζηε δσή ηνπ,επηδηώθεη δηαξθώοηελ επίηεπμε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ επηπρίαο θαη 

βξίζθεηαη, ζα κπνξνύζακε λα ππνζηεξίμνπκε, ζε έλα ζπλερέο “θπλεγεηό”ηεο  

επηπρίαο (Diener&Oishi,2000; Diener, Suh, Smith&Shao,1995; Freedman,1978; 

Triandis, Bontempo, Leung&Hui,1990; Lyubomirsky,2000). 

Σύκθσλα κε κειέηεο νη εκπεηξίεο, πνπ βηώλεη έλα άηνκν θαζεκεξηλά, 

εκπιέθνληαη ζε γλσζηηθέο δηεξγαζίεο. Καηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ γλσζηηθώλ 

δηεξγαζηώλ ζεκαληηθή είλαη ε δξάζε νξηζκέλσλ ιεηηνπξγηώλ ηεο κλήκεο (Bruner, 

1986; Ross,1990). Δηδηθόηεξα ζεκαληηθή είλαη ε κλεκνληθή ιεηηνπξγίαηεο  

επεμεξγαζίαο, θαζώο θαηηεο  απνζήθεπζεο ησλ εκπεηξηώλ σο πιεξνθνξίεο θαη ε 

κεηέπεηηα αλάθιεζή ηνπο. Απαξαίηεηεπξνϋπόζεζε, ινηπόλ, γηα λα θαηαλνήζνπκε 

θαιύηεξα ηελ έλλνηαηεο “επηπρίαο”είλαη ε θαηαλόεζε ησλ γλσζηηθώλ δηεξγαζηώλ, 

θαζώο θαη ησλ θηλήηξσλ, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε θαη ζηελ ελίζρπζε 

ηεο επηπρίαο. Οπζηαζηηθά, ζα κπνξνύζε λα εηπσζεί όηη,ράξε  ζηηο  γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο ην αίζζεκαηεο  επηπρίαοκπνξεί λα δηαξθέζεη γηα κεγάιν ρξνληθό 

δηάζηεκα. 

Σύκθσλα κε κειέηεο, ζα κπνξνύζε λα ηνληζηεί όηη, αζθείηαη επίδξαζε ζην 

επ-δελ από παξάγνληεο, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ νλνκαδόκελε δηαδηθαζία 

“top-down”(Diener,1984).Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

εκπιέθνληαη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεοηεο  κλήκεο, νη νπνίεο θαίλεηαη λα 

ελεξγνπνηνύληαη θαη λα αζθνύληηο  θαηάιιειεο επηδξάζεηο ζην επ-δελ αλαιόγσο 

ηε θύζε ησλ εξεζηζκάησλ. Τα εξεζίζκαηα, νπζηαζηηθά, ζπκβάιινπλ ζηε 

δπλαηόηεηα αλάθιεζεο ζεηηθώλ εκπεηξηώλ θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν εληζρύεηαη 

ζεηηθά ην επ-δελ. Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειείε ζηάζε θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ κε ζεηηθέο εκπεηξίεο απέλαληη ζε θαζεκεξηλά 

εξεζίζκαηα (Diener,1984). Γειαδή παξαηεξείηαη ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα λα 

εθδειώλνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε γεγνλόηα θαη 

θαηαζηάζεηοηεο  δσήο.Οπζηαζηηθά επηηπγράλεηαη ε αλάθιεζε ησλ ζεηηθώλ 

εκπεηξηώλ κέζσ ησλ ιεηηνπξγηώλ  ηεο  κλήκεο θαη έηζη ην άηνκναληαπνθξίλεηαη 

ζεηηθά σο πξνο ηα λέα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα (όπσογεγνλόηα θαη ζπλζήθεο). Σηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζα κπνξνύζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ όξν 

“πξνζαξκνγή”όζνλ αθνξάηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο κλήκεο.Μάιηζηα νη ζεηηθέο 

εκπεηξίεο, πνπ έρεη βηώζεη έλα άηνκν, είλαη δπλαηόλ λα ην βνεζήζνπλ λα 
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αληηκεησπίζεη  ηηο λέεο θαηαζηάζεηο,δειαδή λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα 

έρνληαο ζεηηθή ζηάζε. Με απηόλ ηνληξόπν εληζρύεηαηην αηνκηθόεπ-δελ. 

 

 

2.2                                                                                                                                     

Η αιιειεπίδξαζε ηνπ αηόκνπ κε ην θνηλσληθό ηνπ πεξηβάιινλ θαη νη 

επηδξάζεηο ζηηο αηνκηθέο πηπρέο ηνπ επ-δελ 

 

 Τν “ππνθεηκεληθό επ-δελ” απνηειεί κηα αμία, ε νπνία είλαη δπλαηόλ λα 

κεηαβιεζεί αληαπνθξηλόκελε πάληα ζηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ηηο 

θνηλσληθέο“αλάγθεο” ή ηηο θνηλσληθέο “επηβνιέο”, πνπ βηώλεη ην άηνκν. Τν άηνκν 

απνηειείθνηλσληθό νλ, ην νπνίν πξνζαξκόδεηαη ζηηο ζπλζήθεο ηηο θνηλσλίαο θαη 

αιιειεπηδξά κε ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ. Όπσο είλαη ινγηθό, ην άηνκν 

ζπκπεξηθέξεηαη ζηε δσή ηνπ κε βάζε θάπνηεο θνηλσληθέο “λόξκεο”. Οη 

θνηλσληθέο απηέο “λόξκεο” κπνξεί  λα αθνξνύλ ηελ επίηεπμε θνηλσληθώλ ζηόρσλ 

θαη ηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ “ζηξαηεγηθώλ” αληηκεηώπηζεο δηάθνξσλ 

θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ. Τν άηνκν, ινηπόλ, αιιειεπηδξώληαο θαζεκεξηλά κε 

ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ δηακνξθώλεη κηα πξνζσπηθόηεηα, ε νπνία “ζπκβαδίδεη” 

κε απηέο ηηο θνηλσληθέο λόξκεο ή αιιηώο ηα θνηλσληθά “πξέπεη”. Θα ήηαλ νξζό λα 

ππνζηεξίμνπκε όηη πξόθεηηαη γηα κηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ε νπνία ππάξρεη 

αλάκεζα ζην άηνκν θαη ην θνηλσληθό ηνπ πεξηβάιινλ (Atkinson, Atkinson, Smith, 

Bem&NolenHoeksema,1996; Plomin, Defries&Loehlin,1977; Scarr,1988; 

Scarr&McCartney,1983). 

 Δπηπξνζζέησο, νη αιιειεπηδξάζεηο, ηηο νπνίεο δέρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε 

ην άηνκν κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε θνηλσληθέο ζπγθξίζεηο. Γηα παξάδεηγκα κηα 

κνξθή θνηλσληθήο ζύγθξηζεο κπνξεί λα είλαη ε ζύγθξηζε κε θίινπ  ή ζπκκαζεηέο 

όζνλ αθνξά ηηο επηδόζεηο ζην ζρνιείν. Άιιε κνξθή θνηλσληθήο ζύγθξηζεο κπνξεί 

λα απνηειεί ε ρακειή επίδνζε ηνπ αηόκνπ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζία ηνπ ζε ζρέζε 

κε ηνπο ππόινηπνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Τν άηνκν, ινηπόλ, θηάλεη ζην ζεκείν 
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επαλεθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζήο ηνπ (Lyubomirsky,2001). Τν απνηέιεζκα είλαη  ε 

αλάπηπμε “κεραληζκώλ” άκπλαο από ην άηνκν, ώζηε λα αληηκεησπίζεη 

απνηειεζκαηηθά ην πξόβιεκά ηνπ ή ηελ αδπλακία ηνπ.Οη “κεραληζκνί” άκπλαο 

ιεηηνπξγνύλ ράξε ζηελ ππνζηήξημε από άηνκα ηνπ πξνζσπηθνύ θνηλσληθνύ 

πεξίγπξνύ ηνπ. Γειαδή ην άηνκν κπνξεί λα δέρεηαη ηελ ππνζηήξημε ησλ κειώλ 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ή ηελ ππνζηήξημε ζηελώλ θίισλ ηνπ ή ζπλεξγαηώλ ηνπ 

(Lyubomirsky,2001). Φάξε ζηελ ππνζηήξημε, ινηπόλ, πνπ ηνπ παξέρνπλ νη 

δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο ην άηνκν κπνξεί λα ακπλζεί θαη λα αληηκεησπίζεη 

απνηειεζκαηηθά ηελ θαηάζηαζε, πνπ βηώλεη.Τν ηειηθό απνηέιεζκα, ην νπνίν 

επηηπγράλεηαη κέζσ όισλ απηώλ ησλ θνηλσληθώλ αιιειεπηδξάζεσλ, είλαη ε 

ελίζρπζε θαη ε βειηίσζε ηνπ αηνκηθνύ επ-δελ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Θεηηθέο δξάζεηο/ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηόκνπ θαη θαηαζηάζεηο ηεο δσήο 

 

“Ζ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα κπνξεί λα αηζζάλεηαη όιν θαη πην ραξνύκελν, 

αθνύγεηαη πνιύ θαιό γηα λα είλαη αιεζηλό” (Layous& Lyubomirsky,2012). 

Υπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο, πνπ επηδξνύλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ επ-δελ. Από ηε κία  ππάξρνπλ νη παξάγνληεο κε ζεηηθέο 



14 
 

επηδξάζεηο θαη από ηελ άιιε παξάγνληεο κε αξλεηηθέο επηδξάζεηο. Σεκαληηθνύο 

παξάγνληεο κε ζεηηθή επηξξνή σο πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο επηπρίαο απνηεινύλ νη 

πξνζσπηθέο απνθάζεηο θαη δξάζεηο/ζπκπεξηθνξέο (“activities”) ηνπ αηόκνπ. 

Φξεζηκνπνηώληαο ηνλ όξν “ζεηηθέο δξάζεηο/ζπκπεξηθνξέο” (“positiveactivities”) 

νη εξεπλεηέο νξίδνπλ κε απηό ηνλ ηξόπν “ηηο ζεηηθέο ζθόπηκεο πξαθηηθέο, νη 

νπνίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπο κηκνύληαη ηηο πγηείο ζθέςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, πνπ 

απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθό ελόο ραξνύκελνπ αλζξώπνπ” (Layous& 

Lyubomirsky,2013). Γηα παξάδεηγκα νη πξνζσπηθέο ζθέςεηο κπνξνύλ λα 

αζθήζνπλ κεγάιε επηξξνή ζηελ αλάπηπμε ηεο επηπρίαο. Σύκθσλα κε εξεπλεηέο 

είλαη ζεκαληηθό γηα ηελ επηπρία ηνπ αηόκνπ λα ππάξρεη ζεηηθή ζθέςε θαη 

αηζηνδνμία κε ζηόρν λα επηηύρεη ό,ηη ην δπλαηόλ θαιύηεξν (Sin& 

Lyubomirsky,2009).Δπηπιένλ ζεκαληηθό ξόιν παίδεη θαη ε απόθξηζε ησλ αηόκσλ 

ζηηο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο ηνπο (Lyubomirsky, Sheldon&Schkade, 

2005). Δλλνώληαο ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ θαζεκεξηλώλ ζηόρσλ, πνπ ζέηεη ην 

άηνκν. Έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε εθπιήξσζε ησλ ςπρηθώλ 

αλαγθώλ ηνπ αηόκνπ. Γηα παξάδεηγκα ην άηνκν θαζεκεξηλά πξνζπαζεί λα 

επηηύρεη ηελ απηνλνκία ηνπ (Deci&Ryan, 2000).Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ην 

άηνκν όζν κεγαιώλεη επηζπκεί ηελ αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπ από νξηζκέλνπο 

παξάγνληεο (π.ρ. νηθνγέλεηα) θαη πξνζπαζεί κέζσ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο 

θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ λα δώζεη ιύζε ζηελ επηζπκία ηνπ ζρεηηθά κε ηελ απόθηεζε 

ηεο απηνλνκίαο ηνπ. Δπηρεηξώληαο, ινηπόλ, λα επηηύρεη ηελ απηνλνκία ηνπ, 

παξάιιεια εληζρύεη ηα επίπεδα ηνπ επ-δελ. Τν απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη 

ζεηηθό, όζνλ αθνξά ηελ αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ επ-δελ. 

Άιιν γεγνλόο , ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ επ-δελ, είλαη ε ηειεηή 

ηνπ γάκνπ. Ο γάκνο, ινηπόλ, απνηειεί κηα θαηάζηαζε, ε νπνία θέξλεη ην άηνκν ζε 

άκεζε θαη νηθεία επαθή κε έλα άιιν άηνκν δεκηνπξγώληαο κηα ζηελή 

δηαπξνζσπηθή ζρέζε, ε  νπνία ραξαθηεξίδεηαη από ηελ  εθδήισζε έληνλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Βαζηθόο παξάγνληαο όζνλ αθνξά ηελ πνξεία απηή ηεο ζρέζεο 

είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ο γάκνο κπνξεί λα πξνάγεη ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία εληζρύνληαη κέζσ θνηλώλ θαζεκεξηλώλ εκπεηξηώλ, πνπ  

κνηξάδνληαη ηα άηνκα (Lucas, Clark, Georgellis, &Diener, 2003). Οπζηαζηηθά ε 

ηειεηή ηνπ γάκνπ ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά όζνλ αθνξά ην αηνκηθό επ-

δελ.Δπνκέλσο, ζα κπνξνύζακε λα ηνλίζνπκε όηη, κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ 
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δηάθνξσλ θαηαζηάζεσλ ηεο δσήο είλαη δπλαηόλ λα ππάξμεη ελίζρπζε ηεο 

αηνκηθήο επηπρίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ επηπέδσλ ηνπ επ-δελ (Lyubomirsky, 

2011). Σύκθσλα κε ηα δεδνκέλα κηαο έξεπλαο παξαηεξήζεθε όηη ην 24% ησλ  

ζπκκεηερόλησλ, νη νπνίνη πήξαλ κέξνο ζε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη γεγνλόηα, 

όπσο είλαη ε ηειεηή ηνπ γάκνπ, εκθάληζαλ ζεκάδηα ελίζρπζεο όζνλ αθνξά ηα 

επίπεδα επηπρίαο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθε αύμεζε ησλ επηπέδσλ 

ηνπ επ-δελ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη είραλ βηώζεη ζεκαληηθέο θαη 

νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηε δσή ηνπο ιόγσ ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ θαη 

πξνζσπηθώλ εκπεηξηώλ. Γηα παξάδεηγκα ν γάκνο ή ην δηαδύγην κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα αζθήζνπλ έληνλε επίδξαζε ζηηο 

αηνκηθέο πηπρέο ηνπ επ-δελ (Luhman, Hofmann, Eid&Lucas, 2012). 

Έπεηηα, ζύκθσλα κε ην “positive-activitymodel” νη ζεηηθέο 

δξάζεηο/ζπκπεξηθνξέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ησλ ζεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ηελ αλάπηπμε ζεηηθώλ ζθέςεσλ, ηελ πηνζέηεζε ζεηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ θαη ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο γηα ηθαλνπνίεζε από ηε δσή 

(Layous& Lyubomirsky,2013). Σύκθσλα κε έξεπλεο νη δύν βαζηθνί παξάγνληεο, 

νη νπνίνη αθνξνύλ ηε ζεηηθή δξάζε/ζπκπεξηθνξά (“positiveactivity”) θαη 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο επηπρίαο, είλαη ν ραξαθηήξαο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηόκνπ θαη επίζεο ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο (Layous& Lyubomirsky,2013). Πην ζπγθεθξηκέλα, σθέιηκε ζηάζε 

γηα ην άηνκν απνηειεί ε πηνζέηεζε κηα ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ζθνπό ηελ 

επίηεπμε ηεο επηπρίαο, ελώ παξάιιεια ην άηνκν είλαη ζεκαληηθό λα έρεη θίλεηξα, 

ηα νπνία ζα ην θηλεηνπνηνύλ έρνληάο ην ζε κηα ζπλερή εγξήγνξζε θαη 

εηνηκόηεηαπξνζπαζώληαο λα “θηάζεη” ζε κηα νινθιεξσκέλε επηπρία. 

Δπηπξνζζέησο, άιινο ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηπρίαο είλαη 

ε πξνζαξκνγή ησλ πξνζσπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (“personfeatures”) ηνπ αηόκνπ 

κε απηά ηεο θαηάιιειεο δξάζεο/ζπκπεξηθνξάο (“personactivity”), ώζηε λα 

επηηύρεη ηνλ ηειηθό ηνπ ζηόρν.Δπίζεο ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο ζεηηθήο 

δξάζεο/ζπκπεξηθνξάο (“positiveactivities”) είλαη ε ζπρλόηεηα εκθάληζήοηεο. Γηα 

παξάδεηγκα ε εκθάληζε απηώλ ησλ δξάζεσλ/ζπκπεξηθνξώλ κεξηθέο θνξέο κέζα 

ζηελ εβδνκάδα κε δηάξθεηα, όκσο, πεξηζζόηεξν ηεο κίαο ώξαο θάζε θνξά, ζα 

ελίζρπε ζεκαληηθά ηηο αηνκηθέο πηπρέο ηνπ επ-δελ (Parks, DellaPorta, Pierce, 

Zilca, &Lyubomirsky, 2012). Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε έξεπλα ησλ Lyubomirsky, 
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Sheldon, &Schkade (2005), παξαηεξήζεθε όηη ηα άηνκα, ηα νπνία πξνζεύρνληαλ 

κε ζπρλόηεηα κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαη είραλ πξνζαξκόζεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζπλήζεηα ζην εβδνκαδηαίν πξόγξακκά ηνπο,εκθάληδαλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα 

όζνλ αθνξά ηελ ελίζρπζε ηνπ επ-δελ. Απηό πηζαλώο λα ζπκβαίλεη, αθνύ κπνξεί 

λα νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε θνηλσληθώλ πνιηηηζκηθώλπαξαγόλησλ.Γειαδή 

δηάθνξεο ζεηηθέο δξάζεηο/ζπκπεξηθνξέο (“positiveactivities”) κπνξεί λα 

ζπλδένληαηκεπνιηηηζκηθέοζπλήζεηεο. Δπνκέλσο, παξαηεξείηαη πξνζαξκνγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αηόκσλ θαη ησλ ζπλεζεηώληνπο σο πξνο απηέο ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη ζπλήζεηεο. Τν άηνκν, ινηπόλ, έρνληαο σο 

γλώκνλα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη ζπλήζεηεο δηακνξθώλεη ηηο 

δξάζεηο/ζπκπεξηθνξέο ηνπ κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηνπ επ-δελ. Από ηελ άιιε, 

ζύκθσλα κε κειέηε ηνπ Parks θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ (2012), ηα απνηειέζκαηα 

ήηαλ πεξηζζόηεξν ζεηηθά, όηαλ ε ρξήζε κηαο εθαξκνγήο ζε “smartphone” θηλεηό 

(“positiveactivitysmartphoneapplication”) απμαλόηαλ θαη γηλόηαλ κε κεγαιύηεξε 

ζπρλόηεηα από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ κειέηε ηνπ Parks θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ 

(2012) απνδεηθλύεη, ζα κπνξνύζε λα ηνληζηεί , ηε δπλαηόηεηα ηνπ  αηόκνπ λα 

επηιέμεη έρνληαο ειεύζεξε βνύιεζε ηελ θαηάιιειε δξάζε/ζπκπεξηθνξά 

(“positiveactivities”) κε ζθνπό ηελ επίηεπμε ηεο επηπρίαο.Δξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ όηη νη “ζεηηθέο αιιαγέο ζηηο δσέο ησλ αλζξώπσλ είλαη δπλαηόλ λα 

πξνάγνπλ θαη λα εληζρύνπλ ην επ-δελ” (Lyubomirsky, 2011). Μάιηζηα ζεκαληηθό 

ξόιν ζηελ ελίζρπζε ηνπ επ-δελ παίδεη θαη ε πνηθηινκνξθία ησλ ζεηηθώλ 

δξάζεσλ/ζπκπεξηθνξώλ, ηηο νπνίεο πηνζεηεί ην άηνκν (Lyubomirsky, 2011). Γηα 

παξάδεηγκα, ζύκθσλα κε έξεπλα, ηα άηνκα, ηα νπνία εθδειώλνπλ πνηθίιεο 

ζεηηθέο δξάζεηο/ζπκπεξηθνξέο ζε αληίζεζε κε άηνκα, ηα νπνία απιώο 

επαλαιακβάλνπλ δηαξθώο ηηο ίδηεο ζεηηθέο δξάζεηο/ζπκπεξηθνξέο, εληζρύνπλ θαη 

απμάλνπλ ηα επίπεδα ηνπ επ-δελ (Sheldonetal., 2012).  

Όζα έρνπλ πξναλαθεξζεί κέρξη ζηηγκήο ηνλίδνπλ ηε βαξύηεηα, ηελ νπνία 

έρνπλ νη ζεηηθέο δξάζεηο/ζπκπεξηθνξέο (“positiveactivities”)θαη νηζπλζήθεο ηεο 

δσήο(“lifecircumstances”) ζηε δηακόξθσζε ηνπ αηνκηθνύ επ-δελ. Οπόηε απηνί νη 

δύν παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ αηνκηθνύ επ-

δελ. “Πώο ζα κπνξνύζε, όκσο, λα απμεζεί ην αηνκηθό επ-δελ;”. Έλαο, πηζαλώο, 

απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο, ζα κπνξνύζε λα είλαη ε ιεγόκελε 

“Positiveactivityinterventions” (PAIs) (Layous&Lyubomirsky,2012). Γειαδή ε 



17 
 

ύπαξμε παξεκβάζεσλ κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πηνζέηεζε ζεηηθώλ 

δξάζεσλ/ζπκπεξηθνξώλ (“positivesactivities”). Γίλνληαη, ινηπόλ, ηέηνηνπ είδνπο 

παξεκβάζεηο (PAIs), νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ αύμεζε ηνπ αηνκηθνύ επ-δελ θαη 

παξάιιεια παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε κείσζε ησλ αξλεηηθώλ ζπκπησκάησλ, 

ηα νπνία κπνξνύλ λα ππάξμνπλ επηβιαβή όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμή ηνπ. Έλα 

ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα κπνξεί λα ζεσξεζεί ην γξάςηκν ελόο γξάκκαηνο, ην 

νπνίν κπνξεί λα απνδίδεη επγλσκνζύλε ζε θάπνην ζηελό, νηθείν θαη  επγεληθό 

πξόζσπν ηνπ θνηλσληθνύ καο πεξίγπξνπ (Layous&Lyubomirsky,2012). 

 

 

2.4                                                                                                                

Κιεξνλνκηθόηεηα θαη ζύγθξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα κε ηνπο 

ππόινηπνπο παξάγνληεο αλάπηπμεο θαη δηακόξθσζεο ηνπ αηνκηθνύ επ-δελ 

 

Οη εξεπλεηέο Lyubomirsky, Sheldon θαη Shkade (2005) ππνζηήξημαλ έλα 

ζεσξεηηθό κνληέιν, ην νπνίν αθνξά ηνπο παξάγνληεο κεηαβνιήο ηνπ επ-δελ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, επεζήκαλαλ ηνλ ηξόπν ζπκβνιήο απηώλ ησλ παξαγόλησλ θαη 

ππνγξάκκηζαλ πνηνη είλαη απηνί νη παξάγνληεο. Σύκθσλα, ινηπόλ, κε ην άξζξν 

ππάξρεη ν παξάγνληαο “ζπλζήθεο ηεο δσήο” (“lifecircumstances”), ν παξάγνληαο 

“ζεηηθέο γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο δηεξγαζίεο/δξαζηεξηόηεηεο ” 

(“positivecognitiveandbehavioralactivities”) θαη ηέινο ν γελεηηθόο παξάγνληαο 

“θιεξνλνκηθόηεηα” (“geneticallydeterminedfactor”). Σύκθσλα κε άξζξν, ην 

νπνίν δεκνζηεύηεθε ην 2012, ν βηνινγηθόο παξάγνληαο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο 

κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο επηπρίαο. Δηδηθόηεξα, 

παξαηεξείηαη όηη ε αλάπηπμε θαη ε βειηίσζε ησλ επηπέδσλ ηεο αηνκηθήο επηπρίαο 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζε γελεηηθνύο παξάγνληεο, νη νπνίνη πξνθαζνξίδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκό ηελ πνξεία αλάπηπμήο ηνπο(Layous&Lyubomirsky,2012). Ο 

γελεηηθόο παξάγνληαο, ινηπόλ, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ελόο 

“πξνθαζνξηζκέλνπ” ραξαθηήξα πξνζσπηθόηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο 
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θιεξνλνκηθόηεηαο κεηαβηβάδνληαη ζην άηνκν ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

παξακέλνπλ αλαιινίσηα ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη επηδξνύλ δηαξθώο ζηηο 

αηνκηθέο πηπρέο ηνπ επ-δελ.Σύκθσλα, ινηπόλ, κε έξεπλα, ζηελ νπνία νη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ δίδπκνη, απνδείρζεθε όηη ε δηακόξθσζε ηνπ επ-δελ 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από ηελ θιεξνλνκηθή κεηαβίβαζε ζεηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ζηνηρείσλ(Lykken&Tellegen,1996).  Παξόια απηά ππάξρνπλ 

εξεπλεηέο, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ όηη ν βηνινγηθόο παξάγνληαο ηεο 

θιεξνλνκηθόηεηαο δελ είλαη ηόζν ηζρπξόο όζν νη πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο, νη 

νπνίεο έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην άηνκν.  

Πέξα από ηα πξναλαθεξζέληα, ππάξρεη θαη ν πεξηβαιινληηθόο παξάγνληαο, ν 

νπνίνο επηδξά άκεζα ζην άηνκν έρνληαο σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αηνκηθώλ 

δηαθνξώλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηπέδσλ ηνπ επ-δελ (Røysamb, 

Harris, Magnus, Vittersø, &Tambs, 2002; Stubbe, Posthuma, Boomsma&deGeus, 

2005). Σύκθσλα κε ην άξζξν ησλ Layous&Lyubomirsky (2012) αλαπηύζζεηαη 

κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνλ πεξηβαιινληηθό παξάγνληα θαη ζηνλ 

θιεξνλνκηθό παξάγνληα. Σπγθεθξηκέλα, αλαπηύζζεηαη κηα δηαξθήο 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε απηνύο ηνπο δύν παξάγνληεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 

από δπλακηθόηεηα. Δθηόο απηνύ, ράξε ζε απηήλ ηελ δπλακηθόηεηα νη παξάγνληεο 

απηνί παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε ηεο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο 

(Plomin,2004). Όζνλ αθνξά ηνλ γελεηηθό παξάγνληα θιεξνλνκηθόηεηαο, ε άπνςε 

ησλ εξεπλεηώλ πεξί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο είλαη όηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

παξάγνληαο ιεηηνπξγεί παξεκβαηηθά σο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ επηπέδσλ ηνπ επ-

δελ, αθνύ πξνθαζνξίδεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ηε δηακόξθσζε ηεο αηνκηθήο 

επηπρίαο (Lyubomirsky, Sheldon θαη Shkade,2005). Μάιηζηα αμίδεη λα αλαθεξζεί 

όηη ιόγσ ησλ γελεηηθώλ παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο 

θιεξνλνκηθόηεηαο παξαηεξνύληαη λα ππάξρνπλ αηνκηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα 

δηάθνξα άηνκα. Δηδηθόηεξα, νη αηνκηθέο δηαθνξέο κπνξεί λα νθείινληαη ζην 

βαζκό επίδξαζεο ησλ γελεηηθώλ παξαγόλησλ, δειαδή ζε θάπνηα άηνκα είλαη 

δπλαηόλ λα είλαη κηθξόηεξε ε επίδξαζε ησλ γελεηηθώλ παξαγόλησλ ζε αληίζεζε 

κε άιια άηνκα, ηα νπνία δέρνληαη κεγαιύηεξε επίδξαζε.Καηά ζπλέπεηα ν 

παξάγνληαο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο, κπνξεί λα πξνθαζνξίζεη είηε ζε κεγαιύηεξν 

βαζκό είηε ζε κηθξόηεξν ηελ αλάπηπμε ησλ επηπέδσλ ηεο επηπρίαο (Lyubomirsky, 

Sheldon θαη Shkade,2005). 
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Έηζη, ινηπόλ, εμαηηίαο ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ παξαηεξείηαη όηη δελ 

ππάξρεη ζηαζεξόηεηα όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ επηπέδσλ ηεο επηπρίαο. 

Δπηπιένλ, ζα κπνξνύζακε λα ππνζηεξίμνπκε όηη,  ππάξρεη κηα πξνδηάζεζε ιόγσ 

ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο. Τν γελεηηθό πιηθό, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη, 

ιεηηνπξγεί σο έλαο πξνβιεπηηθόο παξάγνληαο, ν νπνίνο θάησ από νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο κπνξεί λα επηδξάζεη κε απξόνπην θαη απξόζκελν ηξόπν ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ. Τν άηνκν, ινηπόλ, κπνξεί λα πξάμεη αζπλείδεηα θαη 

αδηθαηνιόγεηα ζε κηα θαηάζηαζε, πνπ βηώλεη. Γηα παξάδεηγκα θάησ από κηα 

πηεζηηθή θαηάζηαζε, θάπνηα άηνκα πηζαλώο λα θαηαξξεύζνπλ ςπρνινγηθά ρσξίο 

λα θαηαθέξνπλ επηηπρώο ηελ αλάπηπμε ησλ επηπέδσλ ηεο επηπρίαο θαη 

θαη’αθνινπζία ηελ επίηεπμε ηνπ επ-δελ. Από ηελ άιιε, ην γελεηηθό πιηθό 

θάπνησλ άιισλ αηόκσλ δεκηνπξγεί έλα είδνο ζεηηθήο πξνδηάζεζεο. Έλα άηνκν, 

ινηπόλ, κπνξεί λα εθδειώλεη κηα εθ γελεηήο θπζηθή ηάζε ελίζρπζεο όζνλ αθνξά 

ηελ αλάπηπμε ηνπ επ-δελ. Απηή ε ηάζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ  

θιεξνλνκηθόηεηα θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ γνληδίσλ από ηνπο δύν γνλείο. Με 

απηόλ ηνλ ηξόπν ην άηνκν αλαπηύζζεη θαη πηνζεηεί εθ ησλ πξνηέξσλ κηα ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηε δσή. Έηζη θαζίζηαηαη επθνιόηεξε ε αλάπηπμε ησλ ζεηηθώλ 

επηπέδσλ ηνπ επ-δελ. 

 

 

Αθνινύζσο, ζύκθσλα κε έξεπλεο ησλ Lykken θαηTellegen (1996) γηα ηελ 

θιεξνλνκηθόηεηα, ησλ McCrae θαηCosta (1990) ζρεηηθά κε ηε ζηαζεξόηεηα ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ησλ Frederick θαηLoewenstein (1999) 

γηα ηα θαηλόκελα, ηα νπνία πξνθαινύλ εδνλή ζην άηνκν, παξαηεξείηαη όηη 

απνηειεί έλα δύζθνιν εγρείξεκα ε πξνζπάζεηα απόθηεζεο ηεο επηπρίαο 

(Lyubomirsky, Dickerhoof, Boehm&Sheldon, 2011). Παξόια απηά, ην άηνκν 

εμαθνινπζεί αλειιηπώο λα πξνζπαζεί γηα θάηη ηόζν δύζθνιν, ην νπνίν,όκσο, δελ 

είλαη θαη αθαηόξζσην. Όζνλ αθνξά ηηο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ εδνλή, είραλ σο 

αληηθείκελν έξεπλαο ηνλ παξάγνληα “ζεηηθέο δξάζεηο/ζπκπεξηθνξέο” 

(“positiveactivities”) (Frederick&Loewenstein,1999). Δηδηθόηεξα ν παξάγνληαο 

“ζεηηθέο δξάζεηο/ζπκπεξηθνξέο” (“positiveactivities”) θαζηζηά δπλαηή ηε 
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πξνζαξκνγή ηνπ αηόκνπ ζε θαηαζηάζεηο εδνλήο (“hedonicadaptation”). 

Σπγθεθξηκέλα ην άηνκν, όηαλ ζρεηίδεηαη κε ζεηηθέο δξάζεηο/ζπκπεξηθνξέο θαη 

ζπλζήθεο, νη νπνίεο είλαη θνξηηζκέλεο κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηόηε αξρίδεη λα 

βηώλεη έλα αίζζεκα εδνλήο, ην νπνίν πξνάγεη ηελ ελίζρπζε θαη ηελ αύμεζε ησλ 

επηπέδσλ ηνπ επ-δελ (Lyubomirsky,2011).  

Σπλεπώο, νη επηδξάζεηο ησλ δύν παξαγόλησλ,“ζπλζήθεο δσήο” 

(“lifecircumstances”) θαη ζεηηθέο “δξάζεηο/ζπκπεξηθνξέο” (“positiveactivities”), 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δπλεηηθέο κεηαβνιέο ζηελ αλάπηπμε ηνπ επ-δελ. 

Φαξαθηεξηζηηθό  παξάδεηγκα  απνηεινύλ  ζπκπεξηθνξέο, όπσο ε πξνζπάζεηα 

επίηεπμεο ζηόρσλ, ε επγεληθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε άιινπο, ε έθθξαζε 

επγλσκνζύλεο θαη ε αηζηόδνμε, ζεηηθή ζθέςε (Lyubomirsky, Dickerhoof, 

Boehm&Sheldon, 2011), νη νπνίεο κπνξνύλ λα κεηαβάιινπλ θαη λα εληζρύζνπληα 

επίπεδα ηνπ επ-δελ. 

 

 

 

 

2.5                                                                                                                                    

Η ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ απηνειέγρνπ θαηηεζπλεηδεηή γλώζε 

θαη νη ζεηηθέο επηδξάζεηο ησλ θαζεκεξηλώλ ζπλεζεηώλ ζηηο αηνκηθέο πηπρέο 

ηνπ επ-δελ  

 

Σηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, νη νπνίεο επηδξνύλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ επ-δελ, 

κπνξεί λα εληαρζεί θαη ν παξάγνληαο ηεο απηνγλσζίαο. Όζνλ αθνξά ην 

ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα, ην άηνκν αλαπηύζζεη ηελ ηθαλόηεηα λα θαηαλνεί θαη λα 

πξνζαξκόδεηαη ζπλήζσο ζηηο λέεο θαηαζηάζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα, πνπ 

αληηκεησπίδεη. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, όκσο, ε απηνγλσζία, ζα κπνξνύζε λα 
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εξκελεπζεί θαιύηεξα σο απηνέιεγρνο,  αθνύ αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ 

αηόκνπ λα παξεκβαίλεη πξνζσπηθά ζηηο λέεο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ην 

απαζρνινύλ, πξνζπαζώληαο λα επηηύρεη ηε βειηίσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ αηνκηθνύ 

επ-δελ. Σε έξεπλα ηνπ Seligman θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ (2005), ε νπνία είρε 

ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηνπ αηνκηθνύ επ-δελ, νη ζπκκεηέρνληεο είραλ επίγλσζε ηνπ 

ζηόρνπ ηεο κειέηεο θαη πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία 

ειπίδνληαο όηη κε απηό ηνλ ηξόπν ζα απμάλνληαλ ηα επίπεδα ηνπ αηνκηθνύ επ-δελ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο, ινηπόλ, απνθάζηζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ εζεινληηθά ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ δηαδηθηύνπ 

(“onlinestudy”). Οπζηαζηηθά ε δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ γηα ιήςε πξσηνβνπιηώλ 

θαη πξνζσπηθώλ απνθάζεσλ όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηεξγαζίεο 

αλάπηπμεο ησλ αηνκηθώλ πηπρώλ ηνπεπ-δελ, ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο 

ηθαλόηεηα απηό-επηινγήο (“self-selection”) (Lyubomirsky, Dickerhoof, 

Boehm&Sheldon, 2011).Παξόκνηα πεξίπησζε κε ηελ έξεπλα ηνπ Seligman θαη 

ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ (2005) απνηειεί θαη ε έξεπλα ηνπ Fordyce (1977), ζηελ 

νπνία νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο επέιεμαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε κειέηε 

γλσξίδνληαο από πξηλ ην ζηόρν ηεο.Δπηπιένλ ε ζπλεηδεηή γλώζε, όπσο 

απνδεηθλύεηαη θαη από άιιεο έξεπλεο απνηειεί έλα από ηνπ ζεκαληηθόηεξνπο 

παξάγνληεο, όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ επ-δελ.Από ηελ άιιε νη Lyubomirsky 

θαη Seligman έηξεμαλ έξεπλεο γλσζηηθώλ δηεξγαζηώλ/αζθήζεσλ 

(“cognitiveexercises”) ρσξίο όκσο νη ζπκκεηέρνληεο λα γλσξίδνπλ ηνλ απώηεξν 

ζηόρν απηώλ ησλ πεηξακάησλ.(Lyubomirsky, Dickerhoof, Boehm&Sheldon, 

2011).Τα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ πεηξακάησλ έξρνληαλ ζε αληίζεζε κε ηα 

απνηειέζκαηα άιισλ πεηξακάησλ ηνπ Seligman θαη ηνπ Fordyce (Lyubomirsky, 

Dickerhoof, Boehm&Sheldon, 2011). Τν ζπκπέξαζκα είλαη όηη ε ζπλεηδεηή 

γλώζε ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθώλ παξεκβάζεσλ θαηθηλήηξσλ, ηα 

νπνία απνηεινύλ ζεκαληηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αηνκηθώλ πηπρώλ 

ηνπ επ-δελ. 

Δθηόο απηνύ, ζύκθσλα κε άξζξν ησλ Hofmann, Luhmann, Fisher, Vohs 

θαη Baumeister, ν απηνέιεγρνο (traitself-control) απνηειεί βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό 

γλώξηζκα ηνπ αηόκνπ, ην νπνίν επηδξά ζε ζεκαληηθό βαζκό ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

αηζζήκαηνο ηεο ηθαλνπνίεζεο/επραξίζηεζεο γηα ηε δσή (“lifesatisfaction”) θαη 

ζηε βειηίσζε ησλ αηνκηθώλ πηπρώλ ηνπ επ-δελ. Ωο απηνέιεγρνο κπνξεί λα 
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νξηζηεί, ζύκθσλα κε εξεπλεηέο, ε ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα μεπεξλάεη ή λα 

κεηαβάιιεη ηηο εζσηεξηθέο ηάζεηο ηνπ, νη νπνίεο ην σζνύλ ζε  παξνξκεηηθέο θαη 

αλεπηζύκεηεο ζπκπεξηθνξέο (Hofmann, Luhmann, Fisher, Vohs&Baumeister, 

2014). Ζ ζπλεηδεηή αληίζηαζε ηνπ αηόκνπ ζηηο αλεπηζύκεηεο, εζσηεξηθέο ηνπ 

ηάζεηο ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ. Δηδηθόηεξα ε ηθαλόηεηα ηνπ 

απηνειέγρνπ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζην άηνκν λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο 

καθξνρξόληνπο ζηόρνπο ηνπ, αθνύ πξώηα θαηαθέξεη λα ππεξβεί κε επηηπρία κηα 

πεξίνδν εκπνδίσλ, ε νπνία κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη από ακθηβνιίεο θαη 

δηζηαγκνύο (Hofmann, Luhmann, Fisher, Vohs&Baumeister, 2014).Σπλήζσο ε 

ηθαλόηεηα ηνπ απηνειέγρνπ κπνξεί λα εθδειώλεηαη κέζσ δηάθνξσλ ηξόπσλ, έλαο 

από ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ε απηαπάξλεζε. Δηδηθόηεξα ζηελ  

πξνθεηκέλε  πεξίπησζε  ε απηαπάξλεζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε  πξόζθαηξεο  

θαη  παξνδηθέο  απνιαύζεηο,  νη νπνίεο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ  αλαζηαιηηθά  

όζνλ  αθνξά  ηελ  επίηεπμε  ηνπ  επ-δελ.  Έηζη, ζύκθσλα κε κειέηεο, είλαη 

ζεκαληηθό ην άηνκν λα κπνξεί λα αξλείηαη απηνβνύισο επράξηζηεο θαηαζηάζεηο, 

νη νπνίεο δηαξθνύλ πξνζσξηλά, αθνύ κε απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξεί λα απνθύγεη 

πηζαλά εκπόδηα, ηα νπνία ίζσο λα νδεγήζνπλ ζηελ παξέθθιηζε ηνπ αηόκνπ από 

ηνλ θύξην ζηόρν ηνπ θαη κε απηό ηνλ ηξόπν πηζαλώο λα επεξεαζηνύλ αξλεηηθά θαη 

ηα επίπεδα ηνπ αηνκηθνύ επ-δελ (Hofmann, Luhmann, Fisher, Vohs&Baumeister, 

2014). Άξα είλαη πηζαλόλ θάπνην άηνκν κε πςειά επίπεδα απηνειέγρνπ λα βηώλεη 

ςπρηθέο ζπγθξνύζεηο, άγρνο θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ιόγσ ηεο θαηαπίεζεο 

ησλ επηζπκηώλ ηνπ, όκσο, ζα είλαη ηειηθά ζε ζέζελα ιάβεη ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη πξνηεξήκαηα, πνπ ηνπ πξνζθέξεη ε επίηεπμε ηνπ απώηεξνπ 

ζηόρνπ ηνπ  (Hofmann, Luhmann, Fisher, Vohs&Baumeister, 2014).   

Τξεηο δηαθνξεηηθέο κειέηεο δηεμήρζεζαλ κε ζθνπό ηελ εμέηαζε ηνπ ξόινπ 

ηνπ απηνειέγρνπ όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ησλ αηνκηθώλ 

πηπρώλ ηνπ επ-δελ.  Μάιηζηα ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε ηθαλόηεηα ηνπ 

απηνειέγρνπ επηδξά ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλνπνίεζεο γηα ηε δσή, θαζώο 

επίζεο θαη ζηε βειηίσζε ησλ αηνκηθώλ πηπρώλ ηνπ επ-δελ. Δπηπιένλ ην 

ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηνπ απηνειέγρνπ απνηειεί πνιιέο θνξέο 

ην “θιεηδί” γηα ηελ επίηεπμε θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζηόρσλ (Hofmann, 

Luhmann, Fisher, Vohs&Baumeister, 2014). Αμηόινγα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δεύηεξεο κειέηεο, ζηελ νπνία ην δείγκα ησλ ζπκκεηερόλησλ απνηεινύληαλ από 
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άηνκα κε ρακειά επίπεδα απηνειέγρνπθαη από άηνκα κε πςειόηεξα επίπεδα. Τα 

απνηειέζκαηα ηεο ελ ιόγσ κειέηεο έδεημαλ όηη ηα άηνκα κε πςειά επίπεδα 

απηνειέγρνπ ιεηηνύξγεζαλ δηαθνξεηηθάζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε  ρακειά επίπεδα 

απηνειέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα άηνκα κε πςειόηεξα επίπεδα απηνειέγρνπ 

εκθάληδαλ ηελ ηθαλόηεηα λα κπνξνύλ λα ειέγρνπλ απηνβνύισο ηηο δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ηα απαζρνινύζαλ (Hofmann, Luhmann, Fisher, 

Vohs&Baumeister, 2014). Σπλέπεηα ηεοηθαλόηεηαο ηνπ απηνειέγρνπ είλαη ην 

άηνκν λα κπνξεί λα ιακβάλεη πξνζσπηθέο απνθάζεηο θαη λα ελεξγεί αλεμάξηεηα, 

ζύκθσλα κε  ηε ινγηθή ηνπ θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ. Θα κπνξνύζακε, ινηπόλ, λα 

ππνζηεξίμνπκε όηη, νη απνθάζεηο θαη νη επηινγέο ηνπ αηόκνπ είλαη θαηά θύξην 

ιόγν ζπλεηδεηέο, γεγνλόο πνπ θαζηζηά ηελ ηθαλόηεηα ηνπ απηνειέγρνπ απόξξνηα 

ηεο ζπλεηδεηήο γλώζεο (Lyubomirsky, Dickerhoof, Boehm&Sheldon, 2011). Με 

άιια ιόγηα, ζα κπνξνύζακε λα ηζρπξηζηνύκε όηη, ην άηνκν ράξε ζηελ  απόθηεζε 

ηεο ζπλεηδεηήο γλώζεο κπνξεί λα αζθήζεη κηα κνξθή πξνζσπηθνύ ειέγρνπ 

ζηηοαπνθάζεηο ηνπ θαη ζηηο επηινγέο ηνπ. 

Δπηπιένλ ζηε δεύηεξε κειέηε νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειόηεξα επίπεδα 

απηνειέγρνπ εθδήισζαλ ζεηηθόηεξεο ςπρνινγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο ζε αληίζεζε κε ηνπο ππόινηπνπο ζπκκεηέρνληεο (Hofmann, Luhmann, 

Fisher, Vohs&Baumeister, 2014).Γειαδή απηνί εκθάληζαλ ιηγόηεξεο ςπρνινγηθέο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ζπγθξνύζεηο ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα άηνκα θαη 

εθδήισζαλ ρακειόηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο δπζηπρίαο(Hofmann, 

Luhmann, Fisher, Vohs&Baumeister, 2014). Καηά ζπλέπεηα, ζα κπνξνύζακε λα 

ζπκπεξάλνπκε όηη, ππάξρεη ζπλήζσο ζεηηθή ελίζρπζε θαη βειηίσζε ησλ επηπέδσλ 

ηνπ αηνκηθνύ επ-δελ ζηα άηνκα, ηα νπνία δηαζέηνπλ πςειά επίπεδα απηνειέγρνπ. 

Δθηόο απηνύ, ηα πςειά επίπεδα απηνειέγρνπ κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

ελίζρπζε θαη ηε ζεηηθή αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο ηθαλνπνίεζεο γηα ηε δσή.. 

Σην ρώξν εξγαζίαο ηνπ, γηα παξάδεηγκα, ην άηνκν,  ην νπνίν  δηαζέηεη  ηελ  

ηθαλόηεηα απηνειέγρνπ ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ πξάμεώλ ηνπ, είλαη πηζαλόηεξν λα 

παξνπζηάζεη ζεηηθόηεξα ζεκάδηα βειηίσζεο ησλ αηνκηθώλ επηπέδσλ ηνπ επ-δελ 

ζε αληίζεζε κε ηνπο ππνινίπνπο. Καη απηό γηαηί έλαο εξγαδόκελνο, ν νπνίνο 

δηαζέηεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ απηνειέγρνπ, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κέζσ ηεο 

ιήςεο ζπγθεθξηκέλσλ απνθάζεώλ ηνπ ηηο θαηάιιειεο θαη  απνηειεζκαηηθέο  
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ζπλζήθεο,  νη νπνίεο  κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ θαη λα βειηηώζνπλ ηηο αηνκηθέο 

πηπρέο ηνπ επ-δελ.  Οπζηαζηηθά είλαη κεγάιε ε ζπκβνιή ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ 

απηνειέγρνπ, αθνύ ην άηνκν κπνξεί  λα ρεηξηζηεί κηα δύζθνιε  θαη  

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε  ρξεζηκνπνηώληαο ηε ινγηθή ηνπ. Με ιίγα ιόγηα, ε 

ηθαλόηεηα ηνπ απηνειέγρνπ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζην άηνκν γηα  άκεζε  

πξνζσπηθή  παξέκβαζε  όζνλ αθνξά   ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα, πνπ 

βηώλεη  θαη  ην απαζρνινύλ.  

Δπίζεο, όπσο αλέθεξα θαη παξαπάλσ, δηεμήρζεζαλ νξηζκέλεο κειέηεο κε 

ζθνπό ηελ εμέηαζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ γλσξίζκαηνο ηνπ απηνειέγρνπ 

(“traitself-control”).  Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη, ζύκθσλα κε κηα άιιε  κειέηε, ε 

νπνία δεκνζηεύηεθε ζην πεξηνδηθό  “JournalofPersonality”, ην ραξαθηεξηζηηθό 

γλώξηζκα  ηνπ  απηνειέγρνπ (“traitself-control” ή “TSC”) κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

σο “ακπληηθόο”, πξνζηαηεπηηθόο κεραληζκόο, ν νπνίνο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

απνθπγή ησλ ζπρλώλ ςπρηθώλ ζπγθξνύζεσλ ηνπ αηόκνπ θαη ζηελ απνθαηάζηαζε 

θαη ηε βειηίσζε   ηεο ςπρηθήοηνπηζνξξνπίαο(Hofmann, Luhmann, Fisher, 

Vohs&Baumeister, 2014).Δμαηηίαο ηεο δπλαηόηεηαο απηνειέγρνπ ην άηνκν κπνξεί 

λα απνθύγεη ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο θαη ηεο κεηέπεηηα επηπηώζεηο ησλ ςπρηθώλ 

ζπγθξνύζεσλ. Μάιηζηα, ζα κπνξνύζακε λα ππνζηεξίμνπκε όηη, ε ηθαλόηεηα ηνπ 

απηνειέγρνπ  ιεηηνπξγεί σο θξαγκόο, ν νπνίνο αλαζηέιιεη ηηο ςπρηθέο 

ζπγθξνύζεηο, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ  πηζαλώο  ιόγσ ηεο  ππαξθηήο  ζύγθξνπζεο 

αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ηηο  πξνζσπηθέο  επηζπκίεο.  Με απηόλ ηνλ 

ηξόπν επηηπγράλεηαη ε ςπρηθή γαιήλε θαη απνθεύγεηαη ε ςπρηθή αληζνξξνπία. 

Έηζη,  ινηπόλ,  επηηπγράλεηαη έκκεζα ε ζεηηθή  ελίζρπζε  θαη ε βειηίσζε  ησλ  

αηνκηθώλ  πηπρώλ  ηνπ επ-δελ.  

Δπηπξνζζέησο, ε ηθαλόηεηα ηνπ απηνειέγρνπ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε 

δηακόξθσζε ησλ θαζεκεξηλώλ ζπλεζεηώλ ηνπ αηόκνπ, νη νπνίεο απνηεινύλ 

θνκκάηη ηνπ ραξαθηήξα ηεο πξνζσπηθόηεηά ηνπ. Γηα παξάδεηγκα άηνκα, ηα νπνία 

εθδειώλνπλ ρακειά επίπεδα απηνειέγρνπ, κπνξεί λα εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα 

ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη πηζαλό λα παξνπζηάδνπλ 

αξλεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, νη νπνίεο είλαη επηβιαβείο θαη θαηαζηξνθηθέο 

γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. Άιιε αξλεηηθή ζπλήζεηα, ηελ νπνία κπνξνύλ λα 

εθδειώζνπλ ηέηνηνπ είδνπο άηνκα είλαη ε καλία γηα θαηαλαισηηζκό κε 
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απνηέιεζκα λα αγνξάδνπλ δηαξθώο πιηθά αγαζά, ηα νπνία δελ ηνπο είλαη  

απαξαίηεηα. Οπζηαζηηθά, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην άηνκν ζθέπηεηαη θαη 

ζπκπεξηθέξεηαη σζνύκελν από έλαλ εζσηεξηθό παξνξκεηηζκό  

(Duckworth&Seligman, 2005; Friese&Hofmann, 2009; Gottfredson&Hirschi, 

1990; Moffittetal., 2011; Patton, Stanford, &Barratt, 1995; Vohs&Faber, 2007). 

Άιιν ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ε έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο. Ζ 

πηνζέηεζε απηώλ ησλ αξλεηηθώλ ζπλεζεηώλ θαη ν κε πγηήο ηξόπνο δσήο νδεγνύλ 

ζηελ εμαζιίσζε θαη ηελ ππνβάζκηζε ησλ αηνκηθώλ πηπρώλ ηνπ επ-δελ. 

Απαξαίηεην ινηπόλ είλαη, ηα άηνκα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη από ρακειά 

επίπεδα απηνειέγρνπ,  λα πξνζπαζήζνπλ λα βειηηώζνπλ  ηα επίπεδα ηνπ επ-δελ 

κέζσ ηεο κεηαβνιήο θαη ηεο πηνζέηεζεο ζεηηθώλ ζπλεζεηώλ. Δπίζεο ηα 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα νθείινπλ λα αθηεξώζνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν κε ζθνπό ηε 

βειηίσζε ηνπ εαπηνύ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα είλαη θαιό ε ζσκαηηθή άζθεζε λα 

απνηειεί ζηγά ζηγά θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο. Γειαδή λα αθηεξώλνπλ 

έζησ θαη ιίγν πξνζσπηθό ρξόλν γηα ηνλ εαπηό ηνπο κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηνπ επ-

δελ. Ζ βειηίσζε θαη ε δηακόξθσζε ηνπ επ-δελ, ινηπόλ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

πηνζέηεζεαπιώλ θαζεκεξηλώλ ζπλεζεηώλ. Σύγρξνλεο κειέηεο, πνπ έγηλαλ, 

απέδεημαλ ηε ζεκαληηθόηεηα θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ύπαξμεο ησλ πςειώλ 

επηπέδσλ ηνπ επ-δελ (deRidder, Lensvelt-Mulders, Finkenauer, Stok, 

&Baumeister, 2012).  Δηδηθόηεξα απέδεημαλ ηε κεγάιε ζεκαζία θαη ην 

θαζνξηζηηθό ξόιν ησλ πςειώλ επηπέδσλ ηνπ επ-δελ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο, ηνπ 

ζρνιείνπ, ζηε δηακόξθσζε ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ θαη ηε δηαρείξηζε  ησλ 

αλεπηζύκεησλ επηζπκηώλ (deRidder, Lensvelt-Mulders, Finkenauer, Stok, 

&Baumeister, 2012). 

Ωο  ηθαλόηεηα απηνειέγρνπ, όπσο πξναλαθέξζεθε,  κπνξεί  λα νξηζηεί  ε  

ηθαλόηεηα  ηνπ  αηόκνπ  λα  ειέγρεη  ηηο  εζσηεξηθέο  ηνπ  παξνξκήζεηο,  νη νπνίεο  

κπνξεί  επηπιένλ  λα  ζπλδένληαη  κε  ζπλαηζζήκαηα  (Hofmann, Luhmann, 

Fisher, Vohs&Baumeister, 2014). Σπγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη όηη ηα άηνκα κε 

πςειά  επίπεδα  απηνειέγρνπ  δέρνληαη  πξνζσξηλέο  θαη  ζηηγκηαίεο  ζεηηθέο  

επηδξάζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη  κε  απμεκέλα επίπεδα  ηθαλνπνίεζεο  γηα  ηε    

δσή  (Hofmann, Luhmann, Fisher, Vohs&Baumeister, 2014). Δπίζεο ε ηθαλόηεηα 

ηνπ απηνειέγρνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε  θαη  ηελ  απνηειεζκαηηθή  

αληηκεηώπηζε  ζηόρσλ θαη εηδηθόηεξα κε ηε  δηαρείξηζε  θαηηελ ηαμηλόκεζε ησλ 
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ζηόρσλ. Σπλήζσο  ε  δηαρείξηζε  ησλ  ζηόρσλ κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε ζηελ 

πεξίπησζε ησλ κεηαμύ ηνπο ζπγθξνύζεσλ. Μάιηζηα ε “ζύγθξνπζε ζηόρσλ”, 

όπσο ζα κπνξνύζακε λα θαηνλνκάζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν θαηλόκελν,  αθνξά  

ηνπο ζηόρνπο, νη νπνίνη έρνπλ σο ζθνπό ηελ επίηεπμε ζηηγκηαίσλ  ζεηηθώλ  

επηδξάζεσλ  ζην  άηνκν,  ζε  αληίζεζε  κε  άιινπο  ζηόρνπο , νη  νπνίνη  κπνξεί  

λα  ζέηνπλ  σο  θηλεηήξηα δύλακε ηε ζπλνιηθή επίηεπμε ηεο ηθαλνπνίεζεο γηα ηε 

δσή ηνπ αηόκνπ  (Hofmann, Luhmann, Fisher, Vohs&Baumeister, 2014). 

Οπζηαζηηθά, ζα κπνξνύζακε λα ππνζέζνπκε όηη, νη ζηόρνη, νη νπνίνη αλαθέξνληαη 

ζηε ζπλνιηθή επίηεπμε θαη νινθιήξσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο γηα ηε δσή ηνπ αηόκνπ, 

αζθνύλ ζεηηθή δύλακε θαη επηδξνύλ ζεκαληηθά ζηελ πινπνίεζε ηνπ αηνκηθνύ επ-

δελ. Γηα ηελ εμνκάιπλζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εμηζνξξόπεζε ηεο  

ζπγθεθξηκέλεο  θαηάζηαζεο,  όζνλ  αθνξά  ηε  “ζύγθξνπζε  ζηόρσλ”,  θαη γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ απώηεξνπ ζθνπνύ, ν νπνίνο είλαη ε πινπνίεζε  ηνπ  επ-δελ, 

ζεκαληηθό ξόιν  παίδεη  ε αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ απηνειέγρνπ. Δίλαη πηα 

θαλεξό, ζύκθσλα κε εξεπλεηέο όηη, ηα άηνκα κε πςειά επίπεδα απηνειέγρνπ 

είλαη δπλαηόλ λα θαηνξζώζνπλ  ηελ νινθιήξσζε πνηθίισλ ζηόρσλ θαη  λα  

ιάβνπλ  ζεηηθόηεξα  απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα άηνκα  (deRidder, 

etal., 2012; Moffitt, etal., 2011).  Αληηζέησο  ηα  άηνκα  κε  ρακειόηεξα  επίπεδα  

απηνειέγρνπ  δε  εκθαλίδνπλ ηα ίδηα ζεκάδηα επραξίζηεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο γηα 

ηε δσή  (Hofmann, Luhmann, Fisher, Vohs&Baumeister, 2014). Σύκθσλα  κε  

κειέηεο, ινηπόλ, παξαηεξείηαη λα ππάξρεη κηα κνξθή απηνξξύζκηζεο εθ θύζεσο, 

όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηέηνηνπ είδνπο ζπγθξνύζεσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

απηνξξύζκηζε πηζαλώο λα νθείιεηαη  ζην  όηη  νη  ζηόρνη ζπλήζσο ιεηηνπξγνύλ σο 

θίλεηξα, ηα νπνία σζνύλ ην άηνκν λα ιάβεη πξνζσπηθέο απνθάζεηο θαη λα δξάζεη.  

Έηζη,  ινηπόλ,ε  ηθαλόηεηα απηνειέγρνπ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε ιήςε 

πξσηνβνπιηώλ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ πξάμεσλ κε απνηέιεζκα ηελ νξζή 

δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνύζεσλ  κεηαμύ  ησλ  ζηόρσλ.  Δπνκέλσο, ηα  άηνκα  κε 

πςειά  επίπεδα  απηνειέγρνπ είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδνληαη εμαηξεηηθά θαιά 

ηέηνηνπ είδνπο  ζπγθξνύζεηο  (Baumeister&Vohs, 2007) θαη λα ζρεδηάδνπλ θαη λα 

εθαξκόδνπλ ζρέδηα, ηα νπνία έρνπλ σο ζθνπό λα πξνάγνπλ ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηόρσλ(Hofmann, Luhmann, Fisher, Vohs&Baumeister, 2014).  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, από ηε κία ππάξρνπλ ζηόρνη κε ζηηγκηαίεο ζεηηθέο 

επηδξάζεηο θαη από ηελ άιιε ππάξρνπλ ζηόρνη, νη νπνίνη έρνπλ σο απώηεξν ζθνπό 
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ηελ επίηεπμε ηνπ επ-δελ. Οη ζπγθξνύζεηο, ινηπόλ, νθείινληαη, ζα κπνξνύζακε λα 

πνύκε ζηνλ απώηεξν ζθνπό, ηνλ νπνίν ζέηνπλ απηνί νη ζηόρνη. Οη ζηόρνη 

πινπνηνύληαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ  ζπκπεξηθνξώλ.  Γηα  παξάδεηγκα  θάπνηνο,  ν 

νπνίνο  θαπλίδεη  έρεη σο ζηόρν ηε ζηηγκηαία απόιαπζε θαη ηθαλνπνίεζε, ηελ 

νπνία ιακβάλεη από ηε ζπλήζεηα ηνπ θαπλίζκαηνο. Δθηόο απηνύ, όκσο ην 

θάπληζκα απνηειεί κηα  αλζπγηεηλή  ζπλήζεηα,  ε  νπνία είλαη βιαβεξή γηα ηνλ 

νξγαληζκό ηνπ αηόκνπ.  Οη  ζπλήζεηεο,  ινηπόλ,  δηαρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο 

αλαιόγσο ηνλ αληίθηππν, πνπ πξνθαινύλ ζην άηνκν. Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ 

ζπλήζεηεο, νη νπνίεο έρνπλ ζεηηθέο επηδξάζεηο  γηα ην άηνκν,  ελώ  επηπιένλ  

ππάξρνπλ θαη ζπλήζεηεο, νη νπνίεο αζθνύλ αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε δσή ηνπ 

αηόκνπ (Hofmann, Luhmann, Fisher, Vohs&Baumeister, 2014).  Γηα  παξάδεηγκα 

ε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο απνρήο από ην θάπληζκα έρεη σο απώηεξν  ζηόρν ηελ 

επίηεπμε  ηεο  ηθαλνπνίεζεο  ηνπ  αηόκνπ γηα ηε δσή. Μάιηζηα, ινηπόλ, πξνθύπηεη 

έλαο δηαρσξηζκόο, ν νπνίνο αθνξά ηε ζρέζε, ε νπνία αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζην 

ζηόρν θαη ηε ζπκπεξηθνξά. Γειαδή   από ηε κία ππάξρνπλ νη ζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο  πγείαο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ζηόρνπο κεγάιεο αμίαο γηα ην 

άηνκν θαη από ηελ άιιε ππάξρνπλ νη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο  πγείαο, νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε ζηόρνπο κηθξήο ή κεδακηλήο αμίαο, όπσο είλαη νη παξνδηθέο θαη 

εθήκεξεο απνιαύζεηο  (Hofmann, Luhmann, Fisher, Vohs&Baumeister, 2014).  

Μέζσ ηεο  πηνζέηεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ζπκπεξηθνξώλ, πνπ έρνπλ ζεηηθνύο θαη 

δηαξθείο ζηόρνπο,  είλαη  δπλαηόλ  λα  εληζρπζεί  θαη  λα  επηηεπρζεί  ην  αηνκηθό  

επ-δελ. Δπίζεο  ζύκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο παξαηεξείηαη  όηη  ηα άηνκα κε 

πςειά επίπεδα απηνειέγρνπ έρνπλ  αληηκεησπίζεη  ιηγόηεξεο  πξνβιεκαηηθέο  

θαηαζηάζεηο  ζε αληίζεζε κε ηα άηνκα κε ρακειά επίπεδα απηνειέγρνπ. Γειαδή, 

ζα κπνξνύζακε λα δειώζνπκε όηη, ηα άηνκα κε πςειά  επίπεδα  απηνειέγρνπ  

κπνξνύλ  λα απνθύγνπλ επθνιόηεξα  επηζπκίεο, νη νπνίεο ηνπο πξνθαινύλ  

επηπηώζεηο  ζηε  ζσκαηηθή  θαη ζηε  ςπρηθή ηνπο πγεία  (Hofmann, Baumeister, 

Förster, &Vohs, 2012).  Οπζηαζηηθά, ινηπόλ,  ηα άηνκα  κε  πςειά  επίπεδα  

απηνειέγρνπ  πξνζπαζνύλ  λα  απνθεύγνπλ  ζπλεηδεηά  πξνβιεκαηηθέο  

θαηαζηάζεηο,  νη  νπνίεο  ζπλδένληαη  κε  ηελ  αλάπηπμε  θαη  ηελ  πξναγσγή  

αξλεηηθώλ  επηζπκηώλ  (Hofmann, Luhmann, Fisher, Vohs&Baumeister, 2014).   

Ζηθαλόηεηα ηνπ απηνειέγρνπ απνηειεί ην ζπλδεηηθό θξίθν αλάκεζα ζην 

άηνκν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ  (Rothbaum, Weisz, &Snyder, 1982). Γειαδή όηαλ 
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ππάξρεη ε αλάγθε γηα πξνζαξκνγή ηνπ αηόκνπ ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο κέζα ζε 

έλα λέν πιαίζην,  ηόηε  κπνξεί  ράξε ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ απηνειέγρνπ λα επηηύρεη 

ην ζηόρν ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ.  Μάιηζηα  κειέηεο  θαλεξώλνπλ όηη ην άηνκν 

κπνξεί λα εθθξάζεη κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε γηα ηε δσή ζηελ πεξίπησζε, θαηά 

ηελ νπνία θαηαθέξεη λα πξνζαξκόζεη ηνλ εαπηό ηνπ κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ. 

Γεκηνπξγείηαη κε ηνλ ηξόπν απηόλ κηα κνξθή αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην 

άηνκν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ,  ε νπνία κε  ηε  ζεηξά ηεο αζθεί  επηδξάζεηο  ζηηο 

αηνκηθέο πηπρέο ηνπ επ-δελ. ΟFreud  (1930) αλαθέξζεθε ζηελ αλαγθαηόηεηα ηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ αηόκνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ  (Tangney, Baumeister, Boone, 

2004). Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη όηη “ε  ηθαλόηεηα  ηνπ  αηόκνπ λα αλαζηέιιεη 

ηηο αληηθνηλσληθέο παξνξκήζεηο ηνπ θαη λα ζπκκνξθώλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

θνηλσλίαο,  ζηελ νπνία δεη απνηεινύλ ην ραξαθηεξηζηηθό ζύκβνιν κηαο 

πνιηηηζκέλεο θαη θνηλσληθήο δσήο” (Freud, 1930).Σηελ πεξίπησζε, ινηπόλ, θαηά 

ηελ νπνία θαίλεηαη λα ππάξρεη αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ επηπέδσλ ηεο 

ηθαλόηεηαο ηνπ απηνειέγρνπ, ηόηε  κπνξεί λα είλαη επθνιόηεξε θαη ε πξνζαξκνγή 

ηνπ αηόκνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ, θαζώο επίζεο λα είλαη δπλαηή θαη ε βειηίσζε 

ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο.  Δηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ην ίδην ην άηνκν κπνξεί λα 

ππάξμεη ελίζρπζεθαη επίηεπμε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ επ-δελ, πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

βειηίσζε ηεο επηπρίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ αηόκνπ  

(Tangney, Baumeister, Boone, 2004).Σηελ επνρή καο, όκσο, παξαηεξείηαη όηη ηα 

πξνζσπηθά θαη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα νθείινληαη ζηελ αλεπάξθεηα ηεο 

ηθαλόηεηαο ηνπ απηνειέγρνπ (Baumeister,Heatherton, &Tice, 1994).  

Ωζηόζν νη αηνκηθέο δηαθνξέο, όπσο είλαη γλσζηό, κπνξνύλ λα επεξεάδνπλ 

ηηο δηάθνξεο ραξαθηεξηζηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ αηόκσλ, όπσο ζηελ πξνθεηκέλε  

πεξίπησζε  επεξεάδνπλ ζε έλα ζεκαληηθό βαζκό ην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα  

ηνπ  απηνειέγρνπ  (“Traitself-control”).  Παξαηεξείηαη, ινηπόλ, ην θαηλόκελν 

θάπνηα άηνκα λα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ειέγρνπλ πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθά 

νξηζκέλεο ηνπο ζπκπεξηθνξέο ζε αληίζεζε κε άιια άηνκα.  Γηα παξάδεηγκα 

άηνκα, ηα νπνία δηαζέηνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ηελ ηθαλόηεηα ηνπ 

απηνειέγρνπ, κπνξνύλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο πγηείο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο, λα 

δηαρεηξηζηνύλ κε νξζό ηξόπν ηα ρξήκαηά ηνπο γηα λα ηελ θαιύηεξε εμνηθνλόκεζή 

ηνπο, θαζώο θαη λα ζέζνπλ θάπνηα όξηα όζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε 

αιθννινύρσλ θαη αλζξαθνύρσλ πνηώλ. Δπηπιένλ άιια ραξαθηεξηζηηθά 
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παξαδείγκαηα είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ςπρξαηκίαο ζε θαηαζηάζεηο έληνλεο 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο, ε εθπιήξσζε ππνζρέζεσλ, ε απόθξπςε κπζηηθώλ 

θαη ε επηκνλή ζηε δνπιεηά  (Tangney, Baumeister, Boone, 2004).  Τα παξαπάλσ 

παξαδείγκαηα κπνξεί λα απνηεινύλ θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ελόο αηόκνπ, νη 

νπνίεο θαζίζηαληαη εθηθηέο ράξε ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ απηνειέγρνπ, κε 

απνηέιεζκα λα βειηηώλνληαη νη αηνκηθέο πηπρέο ηνπ επ-δελ. 

 

 

 

 

 

 

2.6                                                                                                                             

Μειέηεο αμηνιόγεζεο ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ απηνειέγρνπ θαη επηδξάζεηο ζηηο 

αηνκηθέο πηπρέο ηνπ επ-δελ 

 

Καηά ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ έγηλε πξνζπάζεηα κε ζηόρν ηε  κέηξεζε  ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνύ γλσξίζκαηνο ηνπ απηνειέγρνπ. Οη εμειίμεηο ηεο ζύγρξνλεο 

επνρήο νδήγεζαλ ζηελ αλαγθαηόηεηα γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ θιηκάθσλ κε ζηόρν 

ηε κειέηε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ απηνειέγρνπ. Φάλεθε, ινηπόλ, όηη ιόγσ ησλ 

εμειίμεσλ, πνπ ππήξμαλ ζε ζεσξεηηθό ππόβαζξν, θαηέζηε αλαγθαία ε αλάπηπμε 

λέσλ κεζόδσλ αμηνιόγεζεο θαη ε θαηαζθεπή λέσλ θιηκάθσλ κε ζθνπό ηε 

κέηξεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ απηνειέγρνπ (Tangney, Baumeister, Boone, 2004).   

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξεο ζεσξίεο 

απηνειέγρνπ, νη νπνίεο, όκσο, βαζίδνληαλ ζε δηαθνξεηηθά  ζεσξεηηθά  ππόβαζξα.  
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Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε ζεσξία απηνειέγρνπ, ηελ νπνία αλέπηπμε 

ν εξεπλεηήο Baumeister θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1994). Σύκθσλα, ινηπόλ, κε ηνλ 

Baumeister θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (1994) ε ηθαλόηεηα ηνπ απηνειέγρνπ επηδξά 

ζε ηέζζεξηο θύξηνπο ηνκείο, νη νπνίνη είλαη ν έιεγρνο ησλ ζθέςεσλ, ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ησλ παξνξκήζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο  (Tangney, Baumeister, 

Boone, 2004).Οπόηε, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη νη παξαπάλσ ηέζζεξηο ηνκείο 

απνηεινύλ ην πεξηερόκελν ηεο δξάζεο ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ απηνειέγρνπ.Μηα από 

ηηο κειέηεο, ε νπνία είρε σο ζηόρν ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ 

απηνειέγρνπ, δηεμήρζε από ηνλ Brandon, Oescher θαη ηνλ Loftin (1990). 

OBrandon θαη νηζπλεξγάηεοηνπ (1990)θαηαζθεύαζαλ έλα εξσηεκαηνιόγην 

αμηνιόγεζεο ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ απηνειέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλαν ζθνπόο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ “Self-ControlQuestionnaire” ήηαλ ε κειέηε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ 

απηνειέγρνπ θαη ε επίδξαζε, ηελ νπνία αζθεί ε ζπγθεθξηκέλε ηθαλόηεηα ζηηο 

δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο πγείαο(Tangney, Baumeister, Boone, 2004). Δηδηθόηεξα 

ηα “items” ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιόγεζεο αλαθέξνληαλ ζε πγηεηλέο, 

δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλήζεηεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαλ κε ηηο αηνκηθέο 

δηαθνξέο ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ απηνειέγρνπ, πνπ έρνπλ επίδξαζε ζηηο αηνκηθέο 

πηπρέο ηνπ επ-δελ. Οη ζπκπεξηθνξέο πγείαο είλαη δπλαηόλ λα απνηειέζνπλ 

έλαπαξάδεηγκα αηνκηθώλ δηαθνξώλ. Γειαδή παξαηεξείηαη όηη κέζα ζε κηα 

θνηλσλία όια ηα άηνκά ηεο  δελ  έρνπλ  ηηο  ίδηεο  δηαηξνθηθέο  ζπλήζεηεο θαη δελ 

πηνζεηνύλ  όκνηνπο ηξόπνπο δηαηξνθήο. Άξα ην είδνο θαη ε πνηόηεηα ησλ 

δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ απνηεινύλ ζεκαληηθό παξάγνληα, ν νπνίνο επεξεάδεη 

θαη’ αθνινπζία θαη ην αηνκηθό επ-δελ. 

Παξά ηηο όπνηεο αηνκηθέο δηαθνξέο,  νη νπνίεο  παξαηεξνύληαη κέζα ζε κηα 

θνηλσλία, όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ηθαλόηεηα ηνπ απηνειέγρνπ είλαη  απαξαίηεηε 

θαη αλαγθαία γηα ηε κεηαβνιή θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αηόκνπ ζηηο ζπλζήθεο 

ελόο λένπ πιαηζίνπ  (Rothbaumetal., 1982).  Ζ δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ 

αηόκνπ κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ  κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ζεκαληηθή θαη  

κεγάιεο ζεκαζίαο σθέιεηα, ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί αλαληηθαηάζηαηε. 

Δπηπιένλ ε αληίιεςε, ε  νπνία  επηθξαηεί  ζρεηηθά  κε  ηελ  ηθαλόηεηα  ηνπ  

απηνειέγρνπ  είλαη  ε  δπλαηόηεηα  αληηκεηώπηζεο  θαη  θαηαπνιέκεζεο  ησλ  

εζσηεξηθώλ  αλεπηζύκεησλ  ηάζεσλ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ σο παξνξκήζεηο 

σζώληαο ην άηνκν ζε αλεπηζύκεηεο  απνθάζεηο  θαη  ζπκπεξηθνξέο.  Φάξε  ζηελ  
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ηθαλόηεηα  ηνπ  απηνειέγρνπ,  ινηπόλ,  ην άηνκν  αλαπηύζζεη  θαιύηεξεο  

πξννπηηθέο  γηα  ην  κέιινλ ηνπ  θαη  ηελ  βειηίσζε  ηεο  πνηόηεηαο  ηεο  δσήο  

ηνπ.  Δπνκέλσο, ην  αηνκηθό  επ-δελ  επσθειείηαη  θαη  εληζρύεηαη  κέζσ  ηεο  

ηθαλόηεηαο  ηνπ  απηνειέγρνπ (Tangney, Baumeister, Boone, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

2.7 

Η αλαγθαηόηεηα γηα απηνλνκία, ηθαλόηεηα/επάξθεηα θαη 

ζπγγέλεηα/νηθεηόηεηα 

 

Πξώηα από όια, ζύκθσλα κε δεδνκέλα έξεπλαο, ην επ-δελ απνηειεί έλα 

ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ. Δηδηθόηεξα 

παξαηεξείηαη όηη, πάξα ηηο όπνηεο θαζεκεξηλέο επηδξάζεηο θαη δηαθπκάλζεηο ζηελ 

εμέιημε θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ αηνκηθώλ θαη δηαπξνζσπηθώλ πηπρώλ ηνπ επ-δελ, 

ην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηνπ επ-δελ εμαθνινπζεί λα παξακέλεη κηα ζηαζεξή, 

δηαρξνληθή θαη αέλαε αμία (Reis, Sheldon, Gable, Roscoe&Ryan, 2000). Έηζη, ζα 

κπνξνύζακε λα ππνζηεξίμνπκε όηη, ην άηνκν βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή 

πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επίηεπμε ησλ αηνκηθώλ θαη δηαπξνζσπηθώλ 

πηπρώλ ηνπ επ-δελ.  
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Οξηζκέλνη εξεπλεηέο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα, ζηα 

νπνία θαηέιεμαλ κέζα από έλα ζύλνιν εξεπλώλ, ππνζηήξημαλ όηη νη  θαζεκεξηλέο  

κεηαβνιέο  ηεο  δηάζεζεο  θαη  ησλ  επηπέδσλ  ηνπ “ππνθεηκεληθνύ επ-δελ” 

νθείινληαη  ζηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ηνπ  αηόκνπ, θαζώο  θαη  ζηηο  

δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ελεξγνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ πξνζσπηθώλ 

βησκάησλ. Μέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηώλ θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε άκεζε ζύλδεζε αλάκεζα ζην παξάγνληα ησλ εκπεηξηώλ θαη ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθό παξάγνληα (Reis, Sheldon, Gable, Roscoe&Ryan, 

2000).Δπηπξνζζέησο, ζύκθσλα κε ηε ζεσξία απηνδηάζεζεο (“Self-

DeterminationTheory”) ε επίηεπμε ησλ αηνκηθώλ πηπρώλ ηνπ επ-δελ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ βαζηθώλ ςπρηθώλ αλαγθώλ (Reis, 

Sheldon, Gable, Roscoe&Ryan, 2000). Δπηπιένλ νη κειεηεηέο Deci θαη Ryan 

(1991) νξίδνπλ κεηαθνξηθά ηηο αλάγθεο “σο ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ αθεξαηόηεηα θαη ηελ πγεία”  (Reis, Sheldon, 

Gable, Roscoe&Ryan, 2000). Δθηόο απηνύ νη εξεπλεηέο έδσζαλ έλα 

ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα γηα λα επεμεγήζνπλ κε ζαθήλεηα θαη κε παξαζηαηηθό 

ηξόπν ηνλ παξαπάλσ νξηζκό. Σύκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα 

θαζίζηαηαη αλαγθαία πξνϋπόζεζε ε θάιπςε ησλ αλαγθώλ (όπσο είλαη ην θσο ηνπ 

ήιηνπ, ην πόηηζκα θαη ε πξόζιεςε απαξαίηεησλ ζξεπηηθώλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ 

από ην έδαθνο) ηνπ θπηνύ, ώζηε λα επηηεπρζνύλ ε αλάπηπμε, ε πγεία θαη ε 

αθεξαηόηεηα ηνπ θπηνύ (Reis, Sheldon, Gable, Roscoe&Ryan, 2000). Τν ίδην 

ηζρύεη θαη γηα ηνλ άλζξσπν. Έηζη, ινηπόλ, θαζίζηαηαη αλαγθαία θαη απαξαίηεηε 

πξνϋπόζεζε ε θάιπςε ησλ πξνζσπηθώλ αλαγθώλ ηνπ αηόκνπ, ώζηε λα 

επηηεπρζνύλ ε αλάπηπμε θαη ε αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ, θαζώο θαη ην αηνκηθό επ-

δελ. Σύκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο Deci θαη Ryan, νη αλάγθεο, νη νπνίεο πξέπεη λα 

θαιπθζνύλ είλαη ε απηνλνκία (“autonomy”), ε ηθαλόηεηα/επάξθεηα 

(“competence”) θαη ε ζπγγέλεηα/νηθεηόηεηα (“relatedness”) ηνπ αηόκνπ (Reis, 

Sheldon, Gable, Roscoe&Ryan, 2000). Δπνκέλσο, ηα παξαπάλσ ηξία ζηνηρεία 

(“autonomy”, “competence”, “relatedness”), απνηεινύλ απαξαίηεηε θαη αλαγθαία 

πξνϋπόζεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επίηεπμε ηνπ αηνκηθνύ επ-δελ.  

Πξώηα από όια, ην ζηνηρείν ηεο ηθαλόηεηαο/επάξθεηαο ζρεηίδεηαη κε ην θαηά 

πόζν ην άηνκν κπνξεί θαη επηηπγράλεη ηα πξνζσπηθά επηζπκεηά απνηειέζκαηα 

θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ. Με ιίγα ιόγηα ην ζηνηρείν ηεο ηθαλόηεηαο/επάξθεηαο 
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θαλεξώλεη ην βαζκό, ζηνλ νπνίν ην άηνκν αζθεί πξνζσπηθή επίδξαζε ζηελ 

επίηεπμε ησλ δηάθνξσλ επηζπκεηώλ απνηειεζκάησλ θαη  ησλ  ζηόρσλ  ηνπ  (Reis, 

Sheldon, Gable, Roscoe&Ryan, 2000). Άξα, ζα κπνξνύζακε λα ππνζηεξίμνπκε 

όηη, ε αλάπηπμε ηνπ ζηνηρείνπ ηεο ηθαλόηεηαο/επάξθεηαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

παξάγνληα ηεο πξνζσπηθήο επίδξαζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ίδηνπ ηνπ αηόκνπ 

ζηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο, πνπ ην αθνξνύλ άκεζα. Αθνινύζσο, ην ζηνηρείν ηεο 

απηνλνκίαο, ην νπνίν απνηειεί θαη απηό αλαγθαηόηεηα, ζπκβάιιεη κε ηε ζεηξά ηνπ 

ζηελ αλάπηπμε ησλ αηνκηθώλ πηπρώλ ηνπ επ-δελ. Σπγθεθξηκέλα, ην ζηνηρείν ηεο 

απηνλνκίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ ύπαξμε ηεο δπλαηόηεηαο ηνπ αηόκνπ λα ζπκθσλεί 

θαη λα δηαθσλεί γηα ηηο δηάθνξεο πξάμεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο αθνξνύλ ην 

άηνκν θαη αζθνύλ άκεζεο επηδξάζεηο ζε απηό (Reis, Sheldon, Gable, 

Roscoe&Ryan, 2000). Τν άηνκν έξρεηαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ αληηκέησπν κε 

δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο, γηα ηηο νπνίεο πξέπεη ην ίδην λα εθθέξεη πξνζσπηθή 

άπνςε θαη λα εθθξάδεη ην βαζκό ζπκθσλίαο θαη δηαθσλίαο ηνπ κε απηέο. Με 

απηόλ ηνλ ηξόπν εμαζθαιίδεηαη ην ζηνηρείν ηεο απηνλνκίαο, ην νπνίν απνηειεί 

αλαγθαηόηεηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αηνκηθνύ επ-δελ (Reis, Sheldon, Gable, 

Roscoe&Ryan, 2000). Δπηπξνζζέησο, εθηόο από ην ζηνηρείν ηεο 

ηθαλόηεηαο/επάξθεηαο θαη ην ζηνηρείν ηεο απηνλνκίαο, ππάξρεη θαη ην ζηνηρείν ηεο 

ζπγγέλεηαο/νηθεηόηεηαο. Τν ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν απνηειεί θαη απηό κε ηε ζεηξά 

ηνπ απαξαίηεηε αλαγθαηόηεηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επίηεπμε ηνπ αηνκηθνύ 

επ-δελ. Δηδηθόηεξα απηό ην ζηνηρείν ζρεηίδεηαη κε ην αίζζεκα ηεο νηθεηόηεηαο, ην 

νπνίν αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζηα άηνκα, ηα νπνία απαξηίδνπλ κηα ζρέζε. 

Σύκθσλα, ινηπόλ, κε ην ζηνηρείν ηεο ζπγγέλεηαο/νηθεηόηεηαο, όζν πην ζηελέο θαη 

νηθείεο είλαη νη ζρέζεηο ελόο αλζξώπνπ κε ηνπο άιινπο, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη θαη 

ε δπλαηόηεηα επίηεπμεο ηνπ αηνκηθνύ επ-δελ (Reis, Sheldon, Gable, 

Roscoe&Ryan, 2000). 

Σύκθσλα κε επηζηεκνληθά δεδνκέλα εξεπλώλ, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα ηξία αλαγθαία ζηνηρεία (απηνλνκία, ηθαλόηεηα/επάξθεηα, 

ζπγγέλεηα/νηθεηόηεηα) θαη ζηηο αηνκηθέο πηπρέο ηνπ επ-δελ, εηδηθόηεξα, όζνλ 

αθνξά ην ζπλαηζζεκαηηθό θνκκάηη ηνπ επ-δελ (Reis, Sheldon, Gable, 

Roscoe&Ryan, 2000). Ο Sheldon θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1996), βαζηδόκελνη ζηηο 

κεηξήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ ηνπο, ππνζηήξημαλ όηη ηα πςειά 

επίπεδα ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ηθαλόηεηαο/επάξθεηαο ζπλδένληαη κε ηελ επίηεπμε 



34 
 

ησλ επηζπκεηώλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία αθνξνύλ άκεζα ην άηνκν θαη επηδξνύλ 

ζε απηό (Reis, Sheldon, Gable, Roscoe&Ryan, 2000). Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξεί 

λα εμαζθαιηζηεί ε νξζή αλάπηπμε θαη επίηεπμε ηνπ αηνκηθνύ επ-δελ. Δπηπιένλ ηα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα ησλ εξεπλώλ θαλέξσζαλ όηη ην ζηνηρείν ηεο 

ζπγγέλεηαο/νηθεηόηεηαο ζπλδέεηαη κόλν κε ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο, ηα 

απνηειέζκαηα θαη ην αίζζεκα ηεο δσηηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ (Reis, Sheldon, Gable, 

Roscoe&Ryan, 2000). Μειέηεο ησλ Watson θαη ηνπ Clark (1994) απνδεηθλύνπλ 

όηη νη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζην άηνκν είλαη απόξξνηα ηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ. 

Αληηζέησο, ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα απηώλ ησλ εξεπλώλ, παξαηεξήζεθε όηη δελ 

ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην ζηνηρείν ηεο ζπγγέλεηαο/νηθεηόηεηαο θαη ησλ 

αξλεηηθώλ επηδξάζεσλ, ζπκπησκάησλ θαη απνηειεζκάησλ (Reis, Sheldon, Gable, 

Roscoe&Ryan, 2000). Οη αξλεηηθέο επηδξάζεηο νθείινληαη θαη πξνθαινύληαη 

εμαηηίαο θαηαζηάζεσλ άγρνπο θαη απνζηξνθήο (Reis, Sheldon, Gable, 

Roscoe&Ryan, 2000). Δπνκέλσο, κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη, ην ζηνηρείν ηεο 

ζπγγέλεηαο/νηθεηόηεηαο αθνξά ηε δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ λα θνηλσληθνπνηεζεί 

θαη λα ζπλάςεη όζν ην δπλαηόλ ζηελόηεξεο θαη πην νηθείεο ζρέζεηο, ώζηε λα 

επηηεπρζεί ε αλάπηπμε θαη ε βειηίσζε ηνπ αηνκηθνύ επ-δελ.   

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε θάιπςεηεο αλαγθαηόηεηαο γηα ηελ ύπαξμε ηεο 

απηνλνκίαο, ηεο ηθαλόηεηαο/επάξθεηαο θαη ηεο ζπγγέλεηαο/νηθεηόηεηαο απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επίηεπμε ησλ αηνκηθώλ πηπρώλ 

ηνπ επ-δελ θαη εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ην ζπλαηζζεκαηηθό θνκκάηη ηνπ επ-δελ. 

Τέινο, ζα κπνξνύζακε λα ππνζέζνπκε όηη είλαη αλαγθαία ε ζπλύπαξμε θαη ησλ 

ηξηώλ απηώλ ζηνηρείσλ, ώζηε λα επηηεπρζεί επθνιόηεξα ε αλάπηπμε ηνπ αηνκηθνύ 

επ-δελ, αθνύ ην θαζέλα από απηά ηα ζηνηρεία εμππεξεηεί θαη έλαλ δηαθνξεηηθό 

ζηόρν.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 3 
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Οη παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο πηπρέο ηνπ επ-δελ 

 

 

3.1                                                                                                                         Η  

δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ λα κνηξάδεηαη ηηο ζεηηθέο ηνπ εκπεηξίεο κε ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο (“Sharingpositiveexperiences”) θαη νη επηδξάζεηο 

θπξίσο ζηηο δηαπξνζσπηθέο πηπρέο ηνπ επ-δελ θαη ζε κηθξόηεξν βαζκόζηηο 

αηνκηθέο 

 

Σηε ζεκεξηλή επνρή ην άηνκν, όπσο εηπώζεθε θαη παξαπάλσ, βξίζθεηαη 

ζε κηα δηαξθή αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ.  Ο δηάινγνο,  ν νπνίνο 

γίλεηαη αλάκεζα ζε δύν ή πεξηζζόηεξα άηνκα, απνηειεί κηα κνξθή 

αιιειεπίδξαζεο. Μάιηζηα κέζσ  ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ δηαιόγνπ ην 

άηνκν έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κνηξαζηεί  κε  ηα  ππόινηπα  άηνκα  ηηο  πξνζσπηθέο  

ηνπ  ζεηηθέο  εκπεηξίεο,  αιιά  θαη λα  δερζεί  ζεηηθά  εξεζίζκαηα, ηα νπνία  

πξνάγνπλ  ηελ  ελίζρπζε  ησλ  αηνκηθώλ  αιιά  θαη  ησλ  δηαπξνζσπηθώλ  πηπρώλ  

ηνπ  επ-δελ.  

Οη ζεηηθέο εκπεηξίεο, νη νπνίεο πξνάγνπλ ην επ-δελ,  κπνξνύλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηηο αξλεηηθέο εκπεηξίεο, νη νπνίεο ζπλήζσο είλαη ιηγόηεξεο  

(Gable&Haidt, 2005). Παξόια απηά, έλα αδύλακν θαη αλαζθαιέο άηνκν κπνξεί 

λα δέρεηαηηελ αξλεηηθόηεηα απηώλ ησλ εκπεηξηώλ.  Φάξε ζηελ αιιειεπίδξαζε 

ηνπ δηαιόγνπ, όκσο, είλαη δπλαηή ε κεηάδνζε ησλ ζεηηθώλ εκπεηξηώλ από άηνκν 

ζε άηνκν έρνληαο σο επαθόινπζν ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ, ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα πξνθαινύλ νη αξλεηηθέο εκπεηξίεο.  Σύκθσλα κε έξεπλεο παξαηεξείηαη 

όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο νη άλζξσπνη θαηαλαιώλνπλ ηνλ πεξηζζόηεξν 

ρξόλν ηνπο ζπδεηώληαο γηα ηηο ζεηηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Δηδηθόηεξα θαηαλαιώλνπλ 

ην 60-80%  ηνπ θαζεκεξηλνύ ηνπο ρξόλνπ, ώζηε λα κηιήζνπλ γηα ηηο ζεηηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο  (Gable, Reis, Impett&Asher, 2004).  Μάιηζηα ιόγσ ηνπ πςεινύ 

κεγέζνπο ησλ πνζνζηώλ κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε ην πόζν αλαγθαία 
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θαζίζηαηαηε αιιειεπίδξαζεαλάκεζα ζηα άηνκα κέζα ζηελ θνηλσλία.Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί ην πόζν κεγάιε σθέιεηα απνθνκίδνπλ νη άλζξσπνη, όηαλ κνηξάδνληαη 

κε άιινπο ηηο ζεηηθέο ηνπο εκπεηξίεο, όπσο απηό θαίλεηαη ζε αξθεηέο έξεπλεο 

(Lambert, Gwinn, Baumeister, Strachman, Washburn, Gable&Fincham, 2012). Ζ 

δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ λα κνηξάδεηαη ηηο ζεηηθέο ηνπ εκπεηξίεο κε άιινπο 

ιεηηνπξγεί σο πιενλέθηεκα, από ην νπνίν επσθειείηαη ε  ςπρηθή πγεία ηνπ 

αηόκνπ θαη γεληθόηεξα ην αηνκηθό επ-δελ.  Δπηπιένλ ε ζπγθεθξηκέλε δπλαηόηεηα 

κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο παξέρεη ζην άηνκν ηελ επθαηξία λα αλαβηώζεη κέζσ 

ηεο αθήγεζεο  ηελ νπνηαδήπνηε ζεηηθή εκπεηξία, ε νπνία επέδξαζε γεληθόηεξα 

ζεηηθά ζηε ςπρνινγία ηνπ, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο δηάζεζήο ηνπ (Lambert, 

Gwinn, Baumeister, Strachman, Washburn, Gable&Fincham, 2012).  

Όζνλ αθνξά  ηε ζρέζε  αιιειεπίδξαζεο, ε νπνία  αλαπηύζζεηαη  κεηαμύ  

ηεο  δπλαηόηεηαο λα  κνηξάδεηαη  ην άηνκν  ηηο ζεηηθέο  ηνπ εκπεηξίεο  θαη ηεο 

βειηίσζεο  ηεο  δηάζεζήο ηνπ, έρνπλ δηεμαρζεί δηάθνξεο έξεπλεο  (Gableetal., 

2004; Langston, 1994).  Οη ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο απέδεημαλ όηη όλησο ππάξρεη  

ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα  ζηε  ζπγθεθξηκέλε  δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ  θαη  ζηε 

δηακόξθσζε ηεο δηάζεζήο ηνπ (Lambert, Gwinn, Baumeister, Strachman, 

Washburn, Gable&Fincham, 2012).  Άιιεοκειέηεο είραλ σο ζθνπό λα εμεηάζνπλ  

ηνλ ηξόπν, κε ηνλ νπνίν ε δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ λα κνηξάδεηαη ηηο  ζεηηθέο  ηνπ 

εκπεηξίεο επηδξά ζεηηθά θαη πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ηεο εκπηζηνζύλεο ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, θαζώο θαη ηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ εληππώζεσλ  

(Reisetal., 2010). 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ππήξμαλ εμειίμεηοθαη κεηαβνιέο, όζνλ αθνξά 

ην αληηθείκελν ησλ εξεπλώλ. Δηδηθόηεξα ε κειέηε ηνπ λένπ αληηθεηκέλνπ 

αθνξνύζεην θαηά πόζν ε αλαβίσζε θαη ε απόιαπζε ησλζεηηθώλ εκπεηξηώλ είλαη 

δπλαηόλ λα  έρνπλ  ζεηηθό αληίθηππν γηα ην ίδην        ην άηνκν(Lambert, Gwinn, 

Baumeister, Strachman, Washburn, Gable&Fincham, 2012). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νξηζκέλνη  εξεπλεηέο  ππνζηήξημαλ  όηη  ε δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ λα κνηξάδεηαη 

ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο ηηο ζεηηθέο ηνπ εκπεηξίεο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο  

παξάγνληαο, αθνύ παξέρεη ζην άηνκν ηε δπλαηόηεηα λα ζπκεζεί  ηηο ζεηηθέο  

εκπεηξίεο  ηνπ παξειζόληνο  ηνπ, θαζώο ηηο αθεγείηαη θαη ηηο κνηξάδεηαη, αιιά θαη 

ζε έλα βαζκό λαηηο αλαβηώζεη (Koo, Algoe, Wilson&Gilbert, 2008).  Μάιηζηα 
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νηεξεπλεηέο Koo, Algoe, WilsonθαηGilbert  (2008)  ππνζηήξημαλ όηη ε αλαβίσζε 

ησλ ζεηηθώλ  εκπεηξηώλ ηνπ  παξειζόληνο  κπνξεί λα θαηέζηε  δπλαηή ράξε ζηε 

δύλακε ηεο ζθέςεο(Lambert,  Gwinn,  Baumeister, Strachman, Washburn, 

Gable&Fincham, 2012).Έηζη ε δύλακε  ηεο ζθέςεο παξέρεη  νπζηαζηηθά  ζην 

άηνκν ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεη εηθόλεο,  νη νπνίεο πξνέξρνληαη από ην 

παξειζόλ  θαη  ζπλδένληαη  κε ηελ αλαβίσζε ησλ  ζεηηθώλ  εκπεηξηώλ. 

Τν άηνκν, ινηπόλ, επσθειείηαη  από ηελ όιε θαηάζηαζε ράξε ζηε 

δπλαηόηεηα λα κνηξάδεηαη ηηο ζεηηθέο ηνπ εκπεηξίεο.  Ζ ζπγθεθξηκέλε δπλαηόηεηα, 

ινηπόλ, έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζην αηνκηθό επ-δελ, αιιά εθηόο απηνύ  επηδξά  θαη 

εληζρύεη θαηηηο δηαπξνζσπηθέο πηπρέο ηνπ επ-δελ.Γειαδή κέζσ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δπλαηόηεηαο, όπσο πξναλέθεξα, είλαη δπλαηό λα δεκηνπξγεζεί έλα 

θιίκα εκπηζηνζύλεο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο  πξνζσπηθόηεηεο  ραξαθηήξσλ. 

Δπίζεο εληζρύεηαη θαη βειηηώλεηαη ην επ-δελ ησλ  δηαπξνζσπηθώλ  ζρέζεσλ,  

αθνύ  δεκηνπξγείηαη κεγαιύηεξε  νηθεηόηεηα αλάκεζα  ζηα  άηνκα. Δπηπιένλ 

ράξε ζην δηάινγν κπνξεί λα ππάξρεη ζεηηθή αλαηξνθνδόηεζε κεηαμύ  ησλ  

ζπλνκηιεηώλκε ηε κνξθή ηεο ρξήζεο δηάθνξσλ ζεηηθώλ ζρνιίσλ θαη ρεηξνλνκηώλ  

θαη  κε απηόλ ηνλ ηξόπν κπαίλνπλ  νη  βάζεηο  γηα ηελ ελίζρπζε  θαη ηε  βειηίσζε  

ησλ δηαπξνζσπηθώλ  πηπρώλ  ηνπ επ-δελ.   

Δθηόο από ηε δπλαηόηεηα λα κνηξάδεηαη ην άηνκν ηηο ζεηηθέο ηνπ εκπεηξίεο 

κε άιινπο ζπλνκηιεηέο ηνπ, ε δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ λα πεξηγξάθεη θαη λα 

εθθξάδεη γξαπηώο ηα έληνλα θαη ζεηηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα  απνηειεί έλαλ 

ζεκαληηθό  παξάγνληα γηα ηελ  ελίζρπζε  ησλ αηνκηθώλ πηπρώληνπ επ-δελ,  αθνύ  

βειηηώλεηαη ε δηάζεζή ηνπ  (Burton&King, 2004). Μάιηζηα  ζπκκεηέρνληεο 

ζεπεηξακαηηθή κειέηε, νη νπνίνηεμέθξαζαλ  γξαπηώο  ηα ζεηηθά ηνπο  

ζπλαηζζήκαηα,  θαλέξσζαλ κηα βειηησκέλε  θαη  θαιύηεξε δηάζεζε  ζε  αληίζεζε  

κε  ηνπο ππόινηπνπο,  νη νπνίνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο κειέηεο δελ 

εμέθξαζαλ γξαπηώο  έληνλα ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο  (Burton&King, 

2004).  Δπηπξνζζέησο,  αμίδεη  λα ζεκεησζεί  όηη, ε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε  είλαη  

δπλαηόλ  λα πξνάγεη  ηελ  ελίζρπζε  θαη ηε  βειηίσζε  ηεο  δηάζεζεο  ηνπ  

αηόκνπ(Lambert,  Gwinn,  Baumeister, Strachman, Washburn, Gable&Fincham, 

2012).   
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Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεηαη από ηνπο εξεπλεηέο  θαηά  πόζν  ε  αλάπηπμε 

ηεο  ζεηηθήο  αιιειεπίδξαζεο  κέζα ζηηο  δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο,   νθείιεηαη ζηε 

ζεηηθή  αληαπόθξηζε,  ηελ  νπνία  εθδειώλεη  ν ζπλνκηιεηήο θαηά ηε  δηάξθεηα  

ηεο ζπδήηεζεο   (Lambert,  Gwinn,  Baumeister, Strachman, Washburn, 

Gable&Fincham, 2012).  Ζ  ζεηηθή  αληαπόθξηζε ηνπ ζπλνκηιεηή  ζηα  όζα 

αθεγείηαη ην  άιιν  άηνκν,  είλαη  δπλαηόλ  λα  ζπκβάιιεη  ζηε  δεκηνπξγία  θαη  

ζηελ αλάπηπμε  ζεηηθώλ  ζπλαηζζεκάησλ  κέζα  ζε κηα  δηαπξνζσπηθή  ζρέζε.  

Δηδηθόηεξα,, ην  άηνκν,  ην  νπνίν  κέζσ  ηεο  αθήγεζεο  ζπκάηαη  θαη  αλαβηώλεη 

ηηο ζεηηθέο  εκπεηξίεο  ηνπ  παξειζόληνοηνπ,  κπνξεί  λα  απνθηήζεη, ιόγσ 

ηεοζεηηθήο  αληαπόθξηζεο ηνπ ζπλνκηιεηή  θαιύηεξε  δηάζεζε θαη  λα αηζζαλζεί  

πην  ραξνύκελν  θαη  ηθαλνπνηεκέλν  γηα  ηε  δσή    (Lambert,  Gwinn,  

Baumeister, Strachman, Washburn, Gable&Fincham, 2012).  Ζ  αληαπόθξηζε, 

ινηπόλ,  ζε  ηέηνηνπ  είδνπο  πεξηπηώζεηο  κπνξεί  λα ιεηηνπξγήζεη  σο βειηησηηθόο  

παξάγνληαο  αλάπηπμεο  ησλ  δηαπξνζσπηθώλ  πηπρώλ  ηνπ  επ-δελ  (Gable, 

Gonzaga, &Strachman, 2006).Μάιηζηα ε ελίζρπζε  ησλ  δηαπξνζσπηθώλ  πηπρώλ  

ηνπ  επ-δελ  θαζίζηαηαη  δπλαηή,  επεηδή,  ζύκθσλα  κε  έξεπλα,  παξαηεξείηαη  λα  

ππάξρεη  ζπζρέηηζε  αλάκεζα  ζηελ  αληαπόθξηζε θαη  ζηελ  αλάπηπμε  ηνπ  

αηζζήκαηνο ηεο ηθαλνπνίεζεο, ηεο εγγύηεηαο  θαη ηεο εκπηζηνζύλεο  (Gableetal., 

2004), όπσο γηα  παξάδεηγκα  απηό κπνξεί  λα  ζπκβεί  όηαλ ε αληαπόθξηζε  είλαη   

ελζνπζηώδεο  θαη  ππνζηεξηθηηθή  (Lambert,  Gwinn,  Baumeister, Strachman, 

Washburn, Gable&Fincham, 2012). 

Δπηπξνζζέησο,  νη  εξεπλεηέο  LyubomirskySousa  θαη  Dickerhoof  (2006)  

έθαλαλ  ζύγθξηζε  κεηαμύ  ησλ  ηξηώλ  ηξόπσλ,  ράξε  ζηνπο  νπνίνπο  ην  άηνκν  

έρεη  ηε  δπλαηόηεηα  λα  εληζρύζεη  θαη  λα  βειηηώζεη  ηελ  πξνζσπηθή  ηνπ 

δηάζεζε, θαζώο επίζεο  θαη  ηηο  δηαπξνζσπηθέο  πηπρέο  ηνπ  επ-δελ    (Lambert,  

Gwinn,  Baumeister, Strachman, Washburn, Gable&Fincham, 2012).  Πην  

ζπγθεθξηκέλα,  ζύκθσλα  κε  ηα  απνηειέζκαηα  ηεο  κειέηεο,  ν ιηγόηεξνο 

απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο όζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο γηα ηε δσή,  είλαη ε έθθξαζε  ησλ  ζεηηθώλ  ζπλαηζζεκάησλ θαη 

εκπεηξηώλ κέζσ ηεο νκηιίαο.  Αληηζέησο, νη ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη  εμέθξαζαλ  

γξαπηώο  ηηο ζεηηθέο  ηνπο  εκπεηξίεο θαη ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηά ηνπο εκθάληζαλ 

ζην  ηέινο ηεο  πεηξακαηηθήο  δηαδηθαζίαο  κεγαιύηεξε  ηθαλνπνίεζε  γηα  ηε  

δσή. Δπηπιένλ  όκνηαήηαλ  ηα  απνηειέζκαηα  όζνλ  αθνξά  ηνπο  ζπκκεηέρνληεο, 
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νη  νπνίνη  θαηάθεξαλ  λα  δεκηνπξγήζνπλ  λνεηηθέο  αλαπαξαζηάζεηο  κέζσ ησλ 

ζθέςεώλ ηνπο.  Έηζη, ινηπόλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ  ηειεπηαία  πην πάλσ 

πεξίπησζε  βίσζαλ ζην ηέινο  ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο  κηα  έληνλε  θαη  

κεγάιε  ηθαλνπνίεζε  γηα  ηε  δσή  (LyubomirskySousa&Dickerhoof, 

2006).Αμίδεη  λα  αλαθεξζεί  όηη,  ζηε  ζπγθεθξηκέλε  πεηξακαηηθή  κειέηε  ην  

αξλεηηθό  ζηνηρείν, όζνλ  αθνξά  ηε  δηεμαγσγή  ηεο  πεηξακαηηθήο  δηαδηθαζίαο,  

ήηαλ  ε  απνπζία  ελόο  θπζηθνύ  αθξναηή , ν  νπνίνο  ζα  άθνπγε  ην  

ζπκκεηέρνληα. Γεδνκέλνπ  όηη  ζηελ  πεξίπησζε απηήλ ν ζπκκεηέρσλ ζα  

κνηξαδόηαλ  καδί  κε  ηνλ  αθξναηή  ηα  ζεηηθά  ηνπ  ζπλαηζζήκαηα  θαη  ηνλ  

ελζνπζηαζκό  ηνπ,  πνπ  βίσζε  ράξε  ζηηο  ζεηηθέο  ηνπ  εκπεηξίεο,κε  απνηέιεζκα  

ηελ  πεξεηαίξσ  ελίζρπζε  ηεο  ηθαλνπνίεζήο  ηνπ. Αληηζέησο,  νη  ζπκκεηέρνληεο  

ζηε  ζπγθεθξηκέλε  κειέηε  αθεγνύληαλ  ηηο  πξνζσπηθέο  ηνπο  ζεηηθέο  εκπεηξίεο  

ζε  έλα  καγλεηόθσλν, πνπ  ηνπο  ερνγξαθνύζε (Lambert,  Gwinn,  Baumeister, 

Strachman, Washburn, Gable&Fincham, 2012). 

 

Σύκθσλα κε ηα  πην  πάλσαπνηειέζκαηα, εαπνπζία  ζηελ πεηξακαηηθή  

κειέηε  θπζηθνύ πξνζώπνπ σο αθξναηή ηνπ  ζπκκεηέρνληα  είρε σο απνηέιεζκα  

ηελ  έιιεηςε ζεηηθήο  αιιειεπίδξαζεο.Σπγθεθξηκέλα ν νκηιεηήο-ζπκκεηέρσλ 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δε δερόηαλ ηε ζεηηθή  επίδξαζε,  ε  νπνία  κπνξεί  λα  

αζθεζεί  κόλν  κέζσ  ηεο  αληαπόθξηζεο  ηνπ  αθξναηή  απέλαληη  ζηα  ιεγόκελα  

ηνπ  νκηιεηή. Απηό γηαηί  ν  αθξναηήοζα  κπνξνύζε  λα  παίμεη  ζεκαληηθό  ξόιν  

ζηελ  αλάπηπμε  θαη  ηε  βειηίσζε  ηνπ  επ-δελ  ηνπ  νκηιεηή,  θαζώο  θαη  ζηελ  

ελίζρπζε  ησλ  δηαπξνζσπηθώλ  πηπρώλ  ηνπ  επ-δελ  (Lambert,  Gwinn,  

Baumeister, Strachman, Washburn, Gable&Fincham, 2012).  Ο  αθξναηήο  ζα  

κπνξνύζε,  κέζσ  ηεο  ρξήζεο  ζεηηθώλ  αληαπνθξίζεσλ,  όπσο  ζεηηθά  ζρόιηα  

θαη ρεηξνλνκίεο  πξνο  ην  κέξνο  ηνπ  νκηιεηή-ζπκκεηέρσλ,  λα  δεκηνπξγήζεη  

έλα  θιίκα  εκπηζηνζύλεο,  ηθαλνπνίεζεο  θαη  εγγύηεηαο,  ην  νπνίν  ζα  

ιεηηνπξγνύζε  εληζρπηηθά  γηα  ηελ  αλάπηπμε  θαη  ηε  βειηίσζε  ησλ  αηνκηθώλ  

θαη  ησλ  δηαπξνζσπηθώλ  πηπρώλ  ηνπ  επ-δελ (Gableetal., 2004).  Δμάιινπ ε  

ζεηηθή  αληαπόθξηζε ηνπ  αθξναηή  κπνξεί  λα  ιεηηνπξγήζεη  θαη  εληζρπηηθά  σο  

πξνο  ην  κέγεζνο  θαη  ηελ  πνζόηεηα ησλ  ζεηηθώλ  ζπλαηζζεκάησλ,  ηα  νπνία  

βηώλεη ν νκηιεηήο-ζπκκεηέρσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  αθήγεζεο ησλ εκπεηξηώλ 
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ηνπ (Lambert,  Gwinn,  Baumeister, Strachman, Washburn, Gable&Fincham, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

3.2                                                                                                                                  

Οη  επηδξάζεηο  ηνπ παξάγνληα  “sharingpositiveexperiences” θαηηνπ 

παξάγνληα ηεο αληαπόθξηζεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο πηπρέο ηνπ επ-δελ θαηε 

έλδεημε επγλσκνζύλεο 

 

Σην πξνεγνύκελν  ππνθεθάιαην  ζίρηεθε ην ζέκα πεξί ελίζρπζεο, ζε έλα  

ζεκαληηθό  βαζκό, ησλ  αηνκηθώλ,  αιιά  θπξίσο  ησλ  δηαπξνζσπηθώλ  πηπρώλ  

ηνπ επ-δελ.  Σε απηό ην ζεκείν,  όκσο, είλαη απαξαίηεηε  ε εζηίαζε  ζηε  κειέηε  

ησλ  δηαπξνζσπηθώλ  πηπρώλ  ηνπ  επ-δελ.Ο Gable θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

ππνζηήξημαλ  όηη,ε  ζπγθεθξηκέλε δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπλα  κνηξάδεηαη  ηηο 

ζεηηθέο  ηνπ εκπεηξίεο  κε  άιινπο  ζπλνκηιεηέο  ηνπ, εκθαλίδεη  ζεηηθή  ζπζρέηηζε 

κε ηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο γηα ηε δσή (Gable, Reis, 

Impett&Asher, 2004). Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζα κπνξνύζακε λα 

ππνζηεξίμνπκε όηη, νη ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο,πνπ απνξξένπλ από ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ αηόκνπ κέζα ζηελ θνηλσλία, εληζρύνπλ  ην  επ-δελ.  
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Οη εξεπλεηέο Labott, Ahleman, Wolever θαη Martin (1990) έηξεμαλ κηα  

πεηξακαηηθή  δηαδηθαζία,  ζηελ νπνία  πήξαλ  κέξνο  νξηζκέλνη  ζπκκεηέρνληεο.  

Σην  ηέινο  ηεο  πεηξακαηηθήο  δηαδηθαζίαο  νη  εξεπλεηέο  ζπλέιιεμαλ  ηα  

ζηνηρεία  θαη  ηα  απνηειέζκαηα  ηεο  κειέηεο  θαη  παξαηήξεζαλ  όηη  ε  

δπλαηόηεηα  ηνπ αηόκνπ  λα  κνηξάδεηαη  ηηο  ζεηηθέο  ηνπ  εκπεηξίεο  κε  ηνπο  

ζπλνκηιεηέο  ηνπ  ιεηηνπξγεί  ζεηηθά  θαη  εληζρύεη  ηηο  δηαπξνζσπηθέο  πηπρέο  

ηνπ  επ-δελ(Lambert, Gwinn,  Fincham&Stillman, 2011).Σπγθεθξηκέλα, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε, νη  ζπκκεηέρνληεο  έπξεπε  λα  παξαθνινπζήζνπλ  έλα  

βίληεν,  ην νπνίν  είρε  ραξνύκελν  πεξηερόκελν.  Μεηά  ην  ηέινο  ηνπ  βίληεν,  

ζύκθσλα  κε  ηνπο  εξεπλεηέο  Labott,  Ahleman,  Wolever  θαη  Martin (1990),  

“ην  αλνζνπνηεηηθό  ζύζηεκα  ησλ  ζπγθεθξηκέλσλ  ζπκκεηερόλησλ  εκθάληζε  

έληνλε θαη  πςειή  δξαζηεξηόηεηα”  (Lambert, Gwinn,  Fincham&Stillman, 

2011).  Τν  αμηνπξόζεθην  ζηε  ζπγθεθξηκέλε  πεξίπησζε  είλαη  πάλησο  όηη απηή 

ε έληνλεθαη πςειή δξαζηεξηόηεηα ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο εκθαλίζηεθε 

κόλν ζηνπο  ζπκκεηέρνληεο,  νη  νπνίνη  είραλ  ελεκεξσζεί  από  ηνπο   ίδηνπο  ηνπο  

εξεπλεηέο  λα  εθθξάζνπλ  ηα  ζπλαηζζήκαηά  ηνπο  κεηά  ην  ηέινο  ηεο  

πξνβνιήο  ηνπ  βίληεν.  

Δπηπιένλ  ζε  άιιε  πεηξακαηηθή  κειέηε  απνδεηθλύεηαη  όηη  ε  

δπλαηόηεηα  ηνπ  αηόκνπ  λα  κνηξάδεηαη  ηηο  ζεηηθέο  ηνπ  εκπεηξίεο  ζρεηίδεηαη  

κε  κλήκεο,  νη νπνίεο  ππάξρνπλ  θαη  είλαη  ζρεηηθέο  κε  ζπγθεθξηκέλα  ζεηηθά  

ζπκβάληα  (Gableetal., 2004) Όπσο πξναλαθέξζεθε,  κέζσ ηεο  δπλαηόηεηαο  ηνπ  

αηόκνπ  λα  κνηξάδεηαη  ηηο  ζεηηθέο  ηνπ  εκπεηξίεο  είλαη  δπλαηόλ  ην  άηνκν  λα  

ζπκεζεί  θαιύηεξα  θαη λα αλαβηώζεη  παξειζνληηθέο  κλήκεο  ζπλδεδεκέλεο  κε  

ηηο  δηθέο  ηνπ  εκπεηξίεο, κε απνηέιεζκα αζθνύληαη  βειηησηηθέο  επηδξάζεηο ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο πηπρέο ηνπ  επ-δελ (Lambert, Gwinn,  Fincham&Stillman, 2011). 

Σύκθσλα κε ηνλ Langston  (1994) είλαη  δπλαηόλ λα ππάξρεη ζεηηθή αληαπόθξηζε 

ράξε ζηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο, νη  νπνίεο αζθνύληαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο πηπρέο ηνπ 

επ-δελ  (Lambert, Gwinn,  Fincham&Stillman, 2011). 

Δθηόο  από  ηε  δπλαηόηεηα  έθθξαζεο  ησλ  ζεηηθώλ  εκπεηξηώλ, ν  

παξάγνληαο  ηεοαληαπόθξηζεο  απνηειεί  ζεκαληηθό θαη ίζσο θαζνξηζηηθό 

παξάγνληαόζνλ  αθνξά  ηελ ελίζρπζε  θαη  ηελ  αλάπηπμε  ησλ  δηαπξνζσπηθώλ  

πηπρώλ  ηνπ  επ-δελ.  Σύκθσλα  κε  έξεπλα,  ε  ζεηηθή  αληαπόθξηζε  ηνπ  
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αθξναηή θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  νκηιίαο  ηνπ  ζπλνκηιεηή, ννπνίνο  εθθξάδεη  ηα  

ζπλαηζζήκαηά  ηνπ  θαη  ηηο  εκπεηξίεο  ηνπ,  κπνξεί  λα  ραξαθηεξηζηεί  σο  κηα  

ππνζηεξηθηηθή  ζπκπεξηθνξά  (Lambert,  Clark,  Durtschi,  Fincham&Graham,  

2010).  Πην ζπγθεθξηκέλα,  ε  έθθξαζε  ζεηηθώλ  ζρνιίσλ  θαη  ε  έλδεημε  

επγλσκνζύλεο  απέλαληη  ζε  θάπνηνλ  κπνξεί  λα  απνηειέζεη  κηαο  κνξθή  

εληζρπηηθήο  αληαπόθξηζεο  θαηά  ηε  δηάξθεηα  κηαο  ζπδήηεζεο.  Ζ  έλδεημε  

επγλσκνζύλεο,  ινηπόλ,  κπνξεί  λα  εθθξαζηεί  κέζσ  ηεο  ζεηηθήο  αληαπόθξηζεο  

ηνπ  αηόκνπ  απέλαληη  ζηα  ιεγόκελα  ηνπ  ζπλνκηιεηή  ηνπ.  Ωο  έλδεημε  

επγλσκνζύλεο,  ζα  κπνξνύζε  λα  νξηζηεί  “ε  έθθξαζε  ζπλαηζζήκαηνο  ή  ε  

(ζεηηθή)  δήισζε,ε  νπνία  είλαη  απνηέιεζκα  ηεο  επίγλσζεο,  θαζώο  θαη  ηεο  

εθηίκεζεο,  ηελ  νπνία  θαλεξώλεη  ην  άηνκν  σο  πξνο  ην  πξόζσπν  ηνπ  

ζπλνκηιεηή  ηνπ”  (Lambert,   Graham&Fincham, inpress).  Σύκθσλα  κε  άιιε  

έξεπλα  ζρεηηθά  κε  ηελ  έλδεημε  ηεο  επγλσκνζύλεο,  παξαηεξήζεθε  όηη  ε  

ζπγθεθξηκέλε  πξάμε  έθθξαζεο  κπνξεί  λα  ελδπλακώζεη  ηελ  

πγεία(Emmons&McCullough,  2003).  Σπλεπώο, κε βάζε ηα παξαπάλσ νη  

δηαπξνζσπηθέο  ζρέζεηο  θαη  ην  επ-δελ ελδπλακώλνληαη,  αθνύ ζηεξίδνληαη ζην  

ζπιινγηθό,  δηαπξνζσπηθό  ζπκθέξνλ  θαη  ηελ  αιιειέγγπα  ππνζηήξημε. 

Ζ έλδεημε επγλσκνζύλεο κέζσ δηάθνξσλ εθθξάζεσλ δειώλεη  ην  

αίζζεκαηεο ππεπζπλόηεηαο, ην νπνίν κπνξεί λα ραξαθηεξίδεη  έλα  άηνκν, πνπ  

ζπλάπηεη  κηα  δηαπξνζσπηθή  ζρέζε  θαη  πξνζπαζεί λα αληαπνθξίλεηαη όζν ην 

δπλαηόλ θαιύηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ άιινπ αηόκνπ (Clark&Mills, 1979) θαη 

εληζρύεη  ηελ  αλάπηπμε  πνηνηηθώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ κε  απώηεξν  ζθνπό 

ηε  βειηίσζε  ησλ  δηαπξνζσπηθώλ  πηπρώλ  ηνπ  επ-δελ  (Mills, Clark, 

Ford&Johnson, 2004).  Σην ίδην απνηέιεζκα νδεγνύλ  θαη  άιιεο  εθθξάζεηο  θαη  

ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ σο  ελδείμεηο  επγλσκνζύλεο, όπσο  είλαη  ε  

δπλαηόηεηα  ηνπ  αηόκνπ  λα  κνηξάδεηαη  ζεηηθά  γεγνλόηα  θαη  εκπεηξίεο   

(Lambert, Clark, Durtschi, Fincham&Graham, 2010). Πην  ζπγθεθξηκέλα,  ράξε  

ζηε  δπλαηόηεηα  ηνπ  αηόκνπ  λα  κνηξάδεηαη  θαη  λα  εθθξάδεη  ηα  ζεηηθά 

γεγνλόηα  θαη  ηηο  πξνζσπηθέο  ηνπ  εκπεηξίεο  κέζα  ζηηο  δηαπξνζσπηθέο  ηνπ  

ζρέζεηο,  αιιά  θαη  ράξε  ζηηο  ζεηηθέο  κνξθέο  απόθξηζεο  από  ηνλ  αθξναηή, 

παξαηεξείηαη έληνλε  ελίζρπζε  ησλ  πνηνηηθώλ  δεζκώλ  αλάκεζα  ζηα  άηνκα  

θαη  αλάπηπμε  ησλ  δηαπξνζσπηθώλ πηπρώλ ηνπ επ-δελ (Woods,  Lambert, 

Brown,  Fincham&May, 2014).Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε  ζηνηρεία  εξεπλώλ,  νη  
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εθθξάζεηο  σο  έλδεημε  επγλσκνζύλεο έρνπλ άκεζεο  ζεηηθέο  επηδξάζεηο ζην 

άηνκν, όπσο ηελ αλάπηπμε αηζζήκαηνοηθαλνπνίεζεο γηα ηε δσή  θαη  ηελ 

ηθαλνπνίεζε  γηα  ηε ζύλαςε ησλδηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ  (Schramm,  Marshall,  

Harris&Lee,  2005). 

Οη δηάθνξεο ελδείμεηο  επγλσκνζύλεο,  ζηηο  δηαπξνζσπηθέο  ηνπο  ζρέζεηο,  

ιεηηνπξγνύλ  σο  “κεραληζκνί”  ζηήξημεο,  πνπ  έρνπλ  σο  ζηόρν  ηε  βειηίσζε  

ησλ  δηαπξνζσπηθώλ  πηπρώλ  ηνπ  επ-δελ  (Woods,  Lambert,  Brown,  

Fincham&May, 2014).  Ζ  έλδεημε  επγλσκνζύλεο  κέζσ  δηάθνξσλ  

ζπκπεξηθνξώλ,  ινηπόλ,  κπνξεί  λα  απνηειέζεη  απαξαίηεην  “κεραληζκό”  γηα  

ηελ  ζηήξημε  θαη  ηελ αλάπηπμε ησλ πνηνηηθώλ δηαπξνζσπηθώλ  ζρέζεσλ.  

Αλαγθαία  πξνϋπόζεζε  γηα  ηελ  ελίζρπζε, ηε  βειηίσζε  θαη  ηελ  αλάπηπμε  ησλ  

δηαπξνζσπηθώλ  πηπρώλ  ηνπ  επ-δελ  είλαη ε  ύπαξμε  ηεο  δπλαηόηεηαο  ηνπ  

αηόκνπ λα κνηξάδεηαη ηηο ζεηηθέο ηνπ  εκπεηξίεο  κε  ηνπο άιινπο  αθελόο  θαη   

αθεηέξνπ  ε ύπαξμε ηεο αληαπόθξηζεο  από  ηνλ  αθξναηή.  Σύκθσλα κε  έξεπλεο, 

νη δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο  εθδειώλνληαη κέζα ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο κε ζηόρν ηελ έλδεημε  επγλσκνζύλεο  θαη  εθηίκεζεο  απέλαληη ζην  άιιν  

άηνκν  ηεο  ζρέζεο,  ζπκβάιινπλ  ζηελ  επίηεπμε  ηεο  ηθαλνπνίεζεο  γηα  ηε  

ζρέζε. Με  απηόλ  ηνλ  ηξόπν  ηα  άηνκα  αλαπηύζζνπλ ηε δπλαηόηεηα  λα  

βηώλνπλ  ην  αίζζεκα  ηεο  ηθαλνπνίεζεο  γηα ηε δσή θαη επηπιένλ λα αηζζάλνληαη 

ηθαλνπνηεκέλα ηα ίδηα γηα ηηο  δηαπξνζσπηθέο  ηνπο  ζρέζεηο  (Woods,  Lambert,  

Brown,  Fincham&May, 2014).  Μάιηζηα,  γηα  παξάδεηγκα  έλαο  επηηπρεκέλνο  

γάκνο,  ν νπνίνο  βαζίδεηαη  πάλσ  ζε  ζπκπεξηθνξέο  επγλσκνζύλεο  θαη  

εθηίκεζεο,  είλαη  δπλαηόλ  λα  έρεη  κεγάιε  δηάξθεηα  θαη  ηα  κέιε  ηνπ λα 

εθδειώλνπλ ηθαλνπνίεζε  γηα  ηε  δσή,  αιιά θαη γηα ηε  δηαπξνζσπηθή  ηνπο  

ζρέζε  (Sharlin, 1996), ε  νπνία  πεγάδεη  από  ηελ  αλάπηπμε  ησλ  

δηαπξνζσπηθώλ  πηπρώλ  ηνπ  επ-δελ  (Schramm,  Marshall,  Harris&Lee,  2005).  

Δπνκέλσο,  παξαηεξείηαη ε ύπαξμε ζπζρέηηζεο αλάκεζα  ζηηο  δηάθνξεο 

ζπκπεξηθνξέο επγλσκνζύλεο, νη νπνίεο αλαπηύζζνληαη κέζα ζηηο  δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο, θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηόκνπ  γηα  ηε  ζρέζε  ηνπ  (Algoe, 

Haidt&Gable, 2008).     

Δπηπξνζζέησο, όπσο πξναλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, νη δηάθνξεο  

ζπκπεξηθνξέο  επγλσκνζύλεο θαη εθηίκεζεο κπνξεί λα ραξαθηεξίδνληαη θαη 
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ηαπηόρξνλα λα εθθξάδνπλ  έλα  βαζύ  αίζζεκα  ππεπζπλόηεηαο,  ζύκθσλα  κε  ην  

νπνίν  ηα  άηνκα  κέζα  ζε  κηα  δηαπξνζσπηθή  ζρέζε  πξνζπαζνύλ  λα  είλαη  

αιιειέγγπα  θαη  λα  ζπκπεξηθέξνληαη  ζσζηά  απέλαληη  ζηηο  αλάγθεο ηνπ άιινπ  

αηόκνπ  (Clark&Mills, 1979). Δπίζεο,  όπσο εηπώζεθε  θαη  παξαπάλσ,  ράξε  

ηέηνηνπ  είδνπο  ζπκπεξηθνξέο  πξνάγεηαη  κε  έληνλν  ηξόπν  ην αίζζεκα  ηεο  

ππεπζπλόηεηαο  κέζα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη γίλεηαη απηνζθνπόο ε  

βειηίσζε ησλ  δηαπξνζσπηθώλ πηπρώλ ηνπ επ-δελ (Mills, Clark, Ford&Johnson, 

2004). Παξόια απηά, ζύκθσλα κε επηζηεκνληθά δεδνκέλα, παξαηεξείηαη  

δηαθνξνπνίεζε  ζηελ  έληαζε  θαη  ην βαζκό  ηεο  ππεπζπλόηεηαο, ηελ  νπνία  

βηώλεη  ην άηνκν, αλαιόγσο ην είδνο ηεο δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο  (Lambert,  Clark,  

Durtschi,  Fincham&Graham,  2010).  Γηα  παξάδεηγκα  ππάξρνπλ  ζηελόηεξεο  

θαη  πην  νηθείεο  δηαπξνζσπηθέο  ζρέζεηο  ζε  αληίζεζε κε άιιεο.  Μάιηζηα  ζηηο  

δηαπξνζσπηθέο  ζρέζεηο, νη  νπνίεο  απνηεινύληαη  από άηνκα ηνπ ζηελνύ, 

νηθνγελεηαθνύ πεξίγπξνπ, παξαηεξείηαη όηη είλαη κεγαιύηεξε ε δεκηνπξγία θαη ε 

ύπαξμε εζσηεξηθώλ θηλήηξσλ, ηα νπνία ζηνρεύνπλ ζηελ  εμππεξέηεζε  ησλ 

αλαγθώλ ηεο ζρέζεο, ζε αληίζεζε κε ηηο δηαπξνζσπηθέο  ζρέζεηο  αλάκεζα ζε 

θίινπο, ζηηο  νπνίεο παξαηεξείηαη ε ύπαξμε κεησκέλσλ επηπέδσλ επ-δελ.  

Οπζηαζηηθά θάζε κέινο κηαο ηέηνηαο ζρέζεο ζπκπεξηθέξεηαη κε κεγαιύηεξε  

ππεπζπλόηεηα, όζνλ αθνξά ηελ θάιπςε ησλ  αλαγθώλ ησλ άιισλ κειώλ ηεο 

ζρέζεο (Lambert,  Clark,  Durtschi,  Fincham&Graham,  2010).  Οπόηε ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο, όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθώλ πηπρώλ ηνπ επ-δελ, 

απνηειεί ν θνηλσληθόο πεξίγπξνο ηνπ αηόκνπ, κε ηνλ νπνίν ζπλάπηεη ην άηνκν ηηο 

ζρέζεηο ηνπ. Ζ αλάπηπμε ησλ επηπέδσλ ηνπ επ-δελ επεξεάδεηαη από ην βαζκό ηεο 

ζπγγέλεηαο, πνπ ππάξρεη κε ην άηνκν, κε ην νπνίν ζπλάπηεηαη κηα δηαπξνζσπηθή 

ζρέζε, θαζώο θαη από ην πόζν ζηελή θαη νηθεία είλαη ε επαθή καο κε απηό ην 

άηνκν. 

Σύκθσλα κε δεδνκέλα  εξεπλώλ, παξαηεξείηαη όηη ππάξρνπλ  θάπνηα  

εζσηεξηθά  θίλεηξα,  ηα νπνία σζνύλ ην άηνκν λα πάξεη πξσηνβνπιίεο  θαη λα 

ζπκπεξηθεξζεί έρνληαο σο ζθνπό ηε επίηεπμε ηνπ επ-δελ  ζηηο  δηαπξνζσπηθέο  

ζρέζεηο,  ηηο  νπνίεο  ζπλάπηεη.  Απηά ηα εζσηεξηθά  θίλεηξα, πνπ  δίλνπλ  ώζεζε  

ζην  άηνκν,  θαίλεηαη  λα  έρνπλ  άκεζε  ζρέζε  κε  ηα    άηνκα,  κε  ηα  νπνία  

θάπνηνο  ζπλάπηεη  δηαπξνζσπηθέο  ζρέζεηο. Έηζη  αλαιόγσο  κε  ην  είδνο  ηεο  

δηαπξνζσπηθήο  ζρέζεο,  παξαηεξείηαη  άιινηε  λα  ππάξρεη  κεγαιύηεξε  
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αιιειεπίδξαζε  αλάκεζα  ζηα  άηνκα  θαη  άιινηε  κηθξόηεξε. Γηα  παξάδεηγκα  

ζηηο  δηαπξνζσπηθέο  ζρέζεηο, νη νπνίεο αθνξνύλ ηα κέιε κηαο  νηθνγέλεηαο,  

παξαηεξείηαη  λα ππάξρνπλ ζεκαληηθόηεξα εζσηεξηθά θίλεηξα κε ζθνπό ηελ 

θάιπςε ησλ  ζπιινγηθώλ αλαγθώλ θαη ηελ επίηεπμε ηνπ επ-δελ.  Αληηζέησο, ζηηο  

δηαπξνζσπηθέο  ζρέζεηο,  νη  νπνίεο  δεκηνπξγνύληαη  αλάκεζα  ζε  δύν  ή  

πεξηζζόηεξνπο  θίινπο, δελ  παξαηεξείηαη  λα  ππάξρνπλ θαη  λα  αλαπηύζζνληαη  

παξόκνηα  εζσηεξηθά  θίλεηξα  ίδηνπ κεγέζνπο κε ζθνπό ηελ επίηεπμε ηνπ επ-δελ,  

όπσο  ζπκβαίλεη  ζηελ  πεξίπησζε  ησλ  δηαπξνζσπηθώλ  ζρέζεσλ,  νη  νπνίεο  

αλαπηύζζνληαη  αλάκεζα  ζηα  κέιε  κηαο  νηθνγέλεηαο  (Lambert,  Clark,  

Durtschi,  Fincham&Graham,  2010). 

 

Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπGable  θαη  ησλ  ζπλεξγαηώλ  ηνπ (2004)  

απέδεημαλ όηη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε κηα πνηνηηθήο δηαπξνζσπηθήο  

ζρέζεο  παίδεη  ν  παξάγνληαο  ηεο  αληαπόθξηζεο(Gable,  Reis, Impett&Asher, 

2004). Γηα  ην  ιόγν  απηό ν Gable  θαη νη ζπλεξγάηεο  ηνπ  πξνρώξεζαλ  

παξάιιεια  ζε  δηαρσξηζκό  ησλ  δηάθνξσλ  απαληήζεσλ  ζηεξηδόκελνη  ζε  

θάπνηα  δεδνκέλα.  Πην  ζπγθεθξηκέλα,  νη  παξαπάλσ  κειεηεηέο  δηαρώξηζαλ  ηηο  

δηάθνξεο  απνθξίζεηο  ζε  ηέζζεξηο  ηύπνπο  απνθξίζεσλ.  Απηνί  νη  ηέζζεξηο  

ηύπνη  απνθξίζεσλ,  ζύκθσλα  κε  ηνλ  Gable  θαη  ηνπο  ζπλεξγάηεο  ηνπ (2004), 

εκθαλίδνπλ  θάπνηα  ηδηαίηεξα  ραξαθηεξηζηηθά  γλσξίζκαηα. Δηδηθόηεξα,  ν 

“ελεξγεηηθόο-δεκηνπξγηθόο” (“active-constructiveresponse”) ηύπνο  απόθξηζεο, 

όπσο ραξαθηεξίζηεθε από ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο εξεπλεηέο, ζπκβάιιεη ζε  

θαζνξηζηηθό βαζκό θαη παίδεη ζεκαληηθόηεξν  ξόιν  ζε  ζρέζε  κε  ηνπο  

ππόινηπνπο  ηξεηο  ηύπνπο  απόθξηζεο  όζνλ  αθνξά  ηελ  αλάπηπμε  ηεο  ζεηηθήο  

αιιειεπίδξαζεο  θαη  ηε  δηακόξθσζε  ησλ  πνηνηηθώλ  δηαπξνζσπηθώλ  

ζρέζεσλΓεδνκέλνπ  όηη  ν ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο  ελεξγνπνίεζεο  παίδεη  

θαζνξηζηηθό  ξόιν ζηε  βειηίσζε θαη  ηελ αλάπηπμε  έληνλσλ  αηζζεκάησλ  

εκπηζηνζύλεο,  εγγύηεηαο  θαη  ηθαλνπνίεζεο  γηα  ηε  δσή  (Gable,  Reis, 

Impett&Asher, 2004). 

Πέξα  από  ηνλ  “ελεξγεηηθό-δεκηνπξγηθό” ηύπν απόθξηζεο, ππάξρεη ν 

“παζεηηθόο-δεκηνπξγηθόο”, ν “ελεξγεηηθόο-θαηαζηξνθηθόο” θαη ν  “παζεηηθόο-
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θαηαζηξνθηθόο” ηύπνο απόθξηζεο. Ζ κειέηε  ησλ  ζπγθεθξηκέλσλ  ηύπσλ  

απόθξηζεο  απέδεημε  όηη  κόλν  ζηελ  πεξίπησζε  ηνπ  “ελεξγεηηθνύ-

δεκηνπξγηθνύ”  ηύπνπ  απόθξηζεο  παξαηεξνύληαη  πςειά  επίπεδα  ησλ  

δηαπξνζσπηθώλ  πηπρώλ  ηνπ  επ-δελ,  αθνύ  ην  άηνκν  θαίλεηαη  λα  

αληηιακβάλεηαη  θαιύηεξα  θαη  κε  κεγαιύηεξε  ζαθήλεηα, ζα  κπνξνύζακε  λα  

πνύκε,  ηηο  απνθξίζεηο,  νη  νπνίεο  εθδειώλνληαη  ελεξγεηηθά  θαη  

δεκηνπξγηθά(Gable,  Reis, Impett&Asher, 2004).  Πεξηερόκελν ηνπ “ελεξγεηηθνύ-

δεκηνπξγηθνύ”  ηύπνπ  απόθξηζεο  απνηεινύλ  δηάθνξεο  ζπκπεξηθνξέο, νη  νπνίεο  

ζπκβάιινπλ  ζηελ  αλάπηπμε  ησλ  δηαπξνζσπηθώλ  πηπρώλ ηνπ  επ-δελ, όπσο 

είλαη  ην  πξνζεθηηθό  άθνπζκα  ησλ  ιεγνκέλσλ  ηνπ  ζπλνκηιεηή, ν κεηέπεηηα  

ελζνπζηαζκόο,  ηνλ  νπνίν  εθδειώλεη  ην  άηνκν  ζηα  όζα  αθνύεη,  θαζώο  θαη  ε  

έθθξαζε  ππνζηήξημεο απέλαληη  ζην  ζπλνκηιεηή.   

Δληππσζηαθό  θαη  αμηνπξόζεθην, ζα  κπνξνύζε  λα  ζεσξεζεί,  ην  

απνηέιεζκα  ηεο  ζπγθεθξηκέλεο  έξεπλαο,  ην  νπνίν  θαλεξώλεη  όηη  αθόκα  θαη  

κε  ηε  θαληαζία  ηεο  ζθέςεο  ηνπο,  νη ζπκκεηέρνληεο  είλαη  ζε  ζέζε  λα  

δεκηνπξγήζνπλ  θαη  λα  αληηιεθζνύλ  λνεηηθά  ηηο  ζεηηθέο  αληαπνθξίζεηο,  ηηο  

νπνίεο  ζα  δέρνληαλ  ζηελ  πεξίπησζε  ηεο  ζύλαςεο  θαη  ηεο  αλάπηπμεο  κηαο  

πνηνηηθήο  δηαπξνζσπηθήο  ζρέζεο.Οη  ζπγθεθξηκέλνη  ζπκκεηέρνληεο,  ινηπόλ,  

έρνπλ  ηε  δπλαηόηεηα  λα  αλαπηύμνπλ  ζηελέο  δηαπξνζσπηθέο  ζρέζεηο  κε  

νηθεία, ζπγγεληθά,  θαζώο  θαη  κε  θηιηθά  πξόζσπα,  νη  νπνίεο  ζα  ζηεξίδνληαη  

ζηελ  πνηνηηθή  αλάπηπμε  θαη  βειηίσζε  ηνπ  επ-δελ (Gable, Reis, Impett&Asher, 

2004).  Δπίζεο,  ζύκθσλα κε δεδνκέλα εξεπλώλ, ε  δπλαηόηεηα  ηνπ  αηόκνπ  λα  

κνηξάδεηαη  ηηο  πξνζσπηθέο  ηνπ  εκπεηξίεο  ή  λα  εθθξάδεη  ηελ  επγλσκνζύλε  

ηνπ  κέζσ  δηάθνξσλ  ζπκπεξηθνξώλ  θαη  απνθξίζεσλ  απέλαληη  ζην  

ζπλνκηιεηή  ηνπ,  ιεηηνπξγεί  σο  εληζρπηηθόο  παξάγνληαο  γηα  ηελ  αλάπηπμε  

ηεο  επηπρίαο,  ηελ  επίηεπμε  ηεο  ηθαλνπνίεζεο  γηα  ηε  δσή  θαη  γεληθόηεξα  γηα  

ηε  δεκηνπξγία  ζεηηθώλ  απνηειεζκάησλ, ηα  νπνία  ζπκβάιινπλ  ζηε  βειηίσζε  

ησλ  δηαπξνζσπηθώλ  ζρέζεσλ  (Woods,  Lambert,  Brown,  Fincham&May, 

2014).    

Οη  δύν  παξάγνληεο,  νη  νπνίνη  ζπκβάιινπλ  ζηε  βειηίσζε  θαη  ηελ  

αλάπηπμε  ησλ  δηαπξνζσπηθώλ  πηπρώλ  ηνπ  επ-δελ  είλαη  πξώηνλ,  ε  

δπλαηόηεηα  ηνπ  αηόκνπ  λα  κνηξάδεηαη  ηηο  ζεηηθέο  ηνπ  εκπεηξίεο  κε  ηα  
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ππόινηπα  άηνκα  ησλ  δηαπξνζσπηθώλ ηνπ  ζρέζεσλ  θαη  δεύηεξνλ,  ν  

παξάγνληαο  ηεο  αληαπόθξηζεο.  Δηδηθόηεξα  νη  δύν  παξαπάλσ  παξάγνληεο 

ζπκβάιινπλ  ζηελ  αλάπηπμε  ησλ  επηθνηλσληαθώλ  ηθαλνηήησλ  ησλ  αηόκσλ,  

πνπ  απαξηίδνπλ  κηα  δηαπξνζσπηθή  ζρέζε.  Οπζηαζηηθά  βειηηώλεηαη  ε  

επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα άηνκα θαη  επηπιένλ ράξε  ζηνπο  δύν  

πξναλαθεξζέληεο  παξάγνληεο  εληζρύεηαη  ε δύλακε θαη ε έληαζε 

ησλπξνϋπαξρόλησλ  ζπλαηζζεκάησλ (Woods,  Lambert,  Brown,  Fincham&May, 

2014).  Έηζη, ινηπόλ, ε  δπλαηόηεηα  ηνπ  αηόκνπ  λα  κνηξάδεηαη  κέζα  ζηηο  

δηαπξνζσπηθέο  ηνπ  ζρέζεηο  ηα  δηάθνξα  ζεηηθά  γεγνλόηα  θαη  ηηο  εκπεηξίεο  

ηνπ  ζπκβάιιεη  ζηε  βειηίσζε  ησλ  πξνζσπηθώλ ηνπ ζπλαηζζεκάησλ θαη  

ζπλαθόινπζα  ηεο  ςπρνινγίαο  ηνπ  αηόκνπ. Μάιηζηα απηέο νη ζεηηθέο 

επηδξάζεηο έρνπλ σο  βαζηθόηεξν  απνηέιεζκαηελ  απόδνζε  λνήκαηνο  ζηα  

έληνλα  ζπλαηζζήκαηα,  πνπ  βηώλεη  ην  άηνκν.  (Reisetal., 2010).  Τέινο,  αμίδεη  

λα  αλαθεξζεί  όηη  έληνλν  είλαη  ην  αίζζεκα  ηνπ  ελζνπζηαζκνύ, ην  νπνίν  

πεγάδεη  από  ηε  ζεηηθή  αληαπόθξηζε,  ε  νπνία  εθδειώλεηαη  ζηα  πιαίζηα  κηαο  

πνηνηηθήο  δηαπξνζσπηθήο  ζρέζεο  θαη  απηή  ε  ζρέζε  ραξαθηεξίδεηαη  από  

πςειά  επίπεδα  ηνπ  επ-δελ  (Gable&Reis, 2010;  Reis&Gable, 2003).           

Σπλνςίδνληαο όια ηα παξαπάλσ, κπνξνύκε λα ππνζέζνπκε όηη, νη  δύν  

παξάγνληεο,  νη νπνίνη πξναλαθέξζεθαλ,  απνηεινύλ  απαξαίηεηε  πξνϋπόζεζε  

γηα  ηελ  αλάπηπμε  ησλ  πνηνηηθώλ  δηαπξνζσπηθώλ  ζρέζεσλ  θαη  ηε  βειηίσζε  

ησλ  επηπέδσλ  ηνπ  επ-δελ.  Δπηπιένλ, αμίδεη  λα  ζεκεησζεί  όηη  είλαη  αλαγθαία  

ε  παξάιιειε  ύπαξμε  θαη  ησλ  δύν  παξαγόλησλ  γηα  ηελ  αλάπηπμε  κηαο  

πνηνηηθήο  δηαπξνζσπηθήο  ζρέζεο. Τέινο, κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη, απηνί 

νη δύν παξάγνληεο ιεηηνπξγνύλ ζπκπιεξσκαηηθά, δειαδήαπαξαίηεηε 

πξνϋπόζεζε γηα ηελ ύπαξμε ηνπ ελόο  (παξάγνληα)είλαη ε  ύπαξμε  θαη  ηνπ 

άιινπ.  
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3.3 

Η αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ παξάγνληαηεο απηναπνθάιπςεο θαη ηεο 

εθκπζηήξεπζεο ησλ πξνζσπηθώλ γεγνλόησλ, ζπλαηζζεκάησλ, ζθέςεσλ θαη 

ηνλ παξάγνληα ηεο αληαπόθξηζεο  

 

Μέζα ζε κηα δηαπξνζσπηθή ζρέζε παξαηεξείηαη ζπλήζσο ην θαηλόκελν 

ηεο απηναπνθάιπςεο. Σπγθεθξηκέλα νη άλζξσπνη κέζα ζε κηα δηαπξνζσπηθή 

ζρέζε εμαηηίαο ηεο εκπηζηνζύλεο, ηεο νηθεηόηεηαο θαη ηεο εγγύηεηαο, πνπ 

δεκηνπξγνύληαη, αξρίδνπλ λα καξηπξνύλ πνιιέο θνξέο πξνζσπηθέο ηνπο ζηηγκέο 

θαη βηώκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα ηνπο ζεκάδεςαλ ζηε δσή ηνπο (Maisel, Gable& 

Strachman, 2008). Δπίζεο ην άηνκν κπνξεί λα εθθξάδεη κπζηηθέο ζθέςεηο, 

ζπλαηζζήκαηα θαη γεγνλόηα κέζα ζηε ζρέζε ηνπ. Οπζηαζηηθά, κπνξνύκε λα 

ππνζηεξίμνπκε όηη, ην άηνκν έρνληαο εκπηζηνζύλε ζηε ζρέζε ηνπ, κνηξάδεηαη 

πξνζσπηθέο ζηηγκέο, αθόκα θαη αλ απηέο ηηο ζηηγκέο κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

πεξίπησζε λα ηηο θξαηνύζε θξπθέο. Δπηπιένλ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ 

απηναπνθάιπςε, ε νπνία πξαγκαηώλεηαη κέζα ζε έλα πιαίζην εκπηζηνζύλεο, 

είλαη ε ηαπηόρξνλε ζεηηθή αληαπόθξηζε θαη ππνζηήξημε από ην άιιν κέινο ηεο 

ζρέζεο(Maisel, Gable& Strachman, 2008). 

Τν θαηλόκελν ηεο απηναπνθάιπςεο, ζα κπνξνύζακε λα ππνζηεξίμνπκε 

όηη, απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα κηα ζρέζεο, ε νπνία ζηεξίδεηαη πάλσ ζηε 

αιιειέγγπα ππνζηήξημε ησλ κειώλ ηεο. Δπίζεο ε δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ λα 

αληηιεθζεί ηε ζεηηθήαληαπόθξηζε από ην άιιν κέινο ηεο ζρέζεο πξνάγεη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο ζρέζεο θαη επηπιένλ παξαηεξνύληαη ζεηηθέο 

επηδξάζεηο ηόζν ζε αηνκηθό, όζν θαη ζε δηαπξνζσπηθό επίπεδν (Laurenceau, 

Barrett&Pietromonaco, 1998; Manneetal., 2004). Μάιηζηα νη εξεπλεηέο Reis θαη 

Shaver (1988) πξόηεηλαλ ηε δεκηνπξγίαελόο ζεσξεηηθνύ κνληέινπ 

αιιειεπίδξαζεο θαη αλάπηπμεο ηεο νηθεηόηεηαο, ην νπνίν ζα κπνξεί λα εμεγεί θαη 

λα εξκελεύεη ηε ζύλαςε ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ ηνπ αηόκνπ θαη ηνλ ηξόπν 

αλάπηπμεο απηώλ ησλ ζρέζεσλ (Reis&Shaver, 1988). Δπηπξνζζέησο, ζύκθσλα κε 

ην ζπγθεθξηκέλνζεσξεηηθό κνληέιν, γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία κηαο δηαπξνζσπηθήο 
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ζρέζεο είλαη θαιό λα ππάξρεη κηα αιιειέγγπα ππνζηήξημε θαη ζπιινγηθή 

πξνζθνξά από ηα κέιε ηεο ζρέζεο, ώζηε λα επηηεπρζεί ε αλάπηπμε θαη ε 

βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθώλ πηπρώλ ηνπ επ-δελ (Reis&Shaver, 1988).     

Αλαγθαίνο θαη θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ νξζή εμέιημε θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθώλ πηπρώλ ηνπ επ-δελ, είλαη ε άκεζε ζύλδεζε θαη 

ζπζρέηηζεησλ δύν παξαγόλησλ, ηεοαπηναπνθάιπςεοησλ πξνζσπηθώλ γεγνλόησλ, 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ, θαζώο θαη ηεο  αληαπόθξηζεο. Οπζηαζηηθά, ζα 

κπνξνύζακε λα πνύκε όηη, παξαηεξείηαη ε  ύπαξμε  αιιεινπρίαο αλάκεζα ζηνπο 

δύν παξάγνληεο. Γειαδή ν παξάγνληαο ηεο  αληαπόθξηζεο ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη αλαηξνθνδνηεί κέζσ (ζεηηθώλ) ζρνιίσλ ηνλ παξάγνληα ηεο 

απηναπνθάιπςεο (Maisel, Gable& Strachman, 2008), ν νπνίνο  ιεηηνπξγεί κε  ηε  

ζεηξά  θαη απηόο ζπκπιεξσκαηηθά αλαηξνθνδνηώληαο ηνλ παξάγνληα ηεο 

αληαπόθξηζεο. Δπνκέλσο, δεκηνπξγείηαη έλαο αηέξκσλ θύθινο εμαηηίαο ηεο 

ζπλερνύο ελίζρπζεο θαη ηεο αλαηξνθνδόηεζεο ηνπ ελόο παξάγνληα από ηνλ άιινλ 

(Maisel, Gable& Strachman, 2008).Γειαδή κέζσ ηνπ παξάγνληα ηεο 

αληαπόθξηζεο εληζρύεηαη ε ςπρνινγία (όπσο ε απηνεθηίκεζε, νη πξνζδνθίεο, ε 

δηάζεζε) ηνπ αηόκνπ έρνληαο σο απνηέιεζκα ην άηνκν λα νδεγείηαη απζόξκεηα 

ζηελ απνθάιπςε όιν θαη πεξηζζόηεξσλ πξνζσπηθώλ ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ 

θαη βησκάησλ, ηα νπνία αθνξνύλ ην ίδην. 

Ο παξάγνληαο ηεο απηναπνθάιπςεο αλαθέξεηαη ζηελ απνθάιπςε είηε 

αξλεηηθώλ πξνζσπηθώλ γεγνλόησλ θαη εκπεηξηώλ είηε ζεηηθώλ. Γηα ηελ νξζή 

εμέιημε θαη αλάπηπμε, όκσο, ησλ δηαπξνζσπηθώλ πηπρώλ ηνπ επ-δελ θαζίζηαηαη 

κέζα ζηε ζρέζε σο αλαγθαία θαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ε απνθάιπςε θαη ε 

εθκπζηήξεπζεθπξίσο ησλ ζεηηθώλ πξνζσπηθώλ γεγνλόησλ θαη εκπεηξηώλ ηνπ 

αηόκνπ, ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα πην ζεηηθό θαη αηζηόδνμν θιίκα αλάκεζα ζηα 

άηνκα.Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ εξεπλεηή 

Gableθαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ (2004), ηα άηνκα, ηα νπνία απνθάιπςαλ θαη 

κνηξάζηεθαλ ζεηηθά γεγνλόηα κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο ζρέζεο ηνπο, εκθάληζαλ 

ύζηεξα από ηε ζπγθεθξηκέλε απνθάιπςε ζεηηθά απνηειέζκαηα, όζνλ αθνξά ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηε δσή (Gable, Reis, Impett&Asher, 2004).  Πιένλ  ησλ  

πξναλαθεξζέλησλ ε ζεηηθή  αληαπόθξηζε  δελ  εληζρύεη  κόλν  ηνλ παξάγνληα ηεο 
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απηναπνθάιπςεο, αιιά  πξνάγεη θαη ελδπλακώλεη ην αίζζεκα ηεο εγγύηεηαο, ηεο 

νηθεηόηεηαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο γηα ηε ζρέζε  (Gableetal., 2004). 

Δπηπξνζζέησο  έγηλε κηα αθόκα κειέηε γηα ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο, νη 

νπνίεο αζθνύληαη απόηνλ παξάγνληα ηεο απηναπνθάιπςεο θαη ηεο αληαπόθξηζεο 

ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθώλ πηπρώλ ηνπ επ-δελ (Maisel, Gable& 

Strachman, 2008). Σύκθσλα, ινηπόλ, κε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ηεο κειέηεο, ε 

ύπαξμε αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηα άηνκα κηαο ζρέζεο ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθώλ πηπρώλ ηνπ επ-δελ.Σπγθεθξηκέλα 

ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία αθνινπζήζεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ε 

παξαθάησ. Οη εξεπλεηέο έηξεμαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία κέζα 

ζε έλαλ ρώξν εξγαζηεξίνπ, αθνύ πξώηα ρώξηζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε 

δεπγάξηα. Σην ζπγθεθξηκέλν πείξακα, νη ζπκκεηέρνληεο ρσξηζκέλνη ζε δεπγάξηα 

ζπδεηνύζαλ θαη κνηξάδνληαλ ν έλαο κε ηνλ άιινλ ηαπξόζθαηα ζεηηθά γεγνλόηα 

θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη 

ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη έιαβαλ πεξηζζόηεξε ζεηηθή αληαπόθξηζε από ην άιιν 

κέινο ηνπ δεπγαξηνύ ηνπο, εκθάληζαλ πςειόηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο γηα ηε 

ζρέζε ηνπο (Maisel, Gable& Strachman, 2008).  Δπηπιένλ ην αμηνπξόζεθην ζηελ 

όιε ππόζεζε ήηαλ όηη νη ζπγθεθξηκέλνη ζπκκεηέρνληεο εμαθνινπζνύζαλ λα 

εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο γηα ηε ζρέζε ηνπο θαη  κεηά  ηελ  

νινθιήξσζε  ηεο  πεηξακαηηθήοδηαδηθαζίαο ηεο αιιειεπίδξαζεο  γηα  αθόκα  δύν  

κήλεο(Maisel, Gable& Strachman, 2008).  

Σύκθσλα κε αξθεηέο κειέηεο παξαηήξεζεο, έλαο από ηνπο πην 

απνηειεζκαηηθνύο ηξόπνπο ζεηηθήο αληαπόθξηζεο είλαη ε έθθξαζε θαη ε 

αληαιιαγή ζπλαηζζεκάησλ κέζα ζε κηα δηαπξνζσπηθή ζρέζε (Gable, 

Strachman&Gonzaga, 2006).Σπγθεθξηκέλα ε έθθξαζε θαη ε αληαιιαγή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κέζα ζε κηα δηαπξνζσπηθή ζρέζε απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα 

γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ησλ αηόκσλ, ηα νπνία απαξηίδνπλ ηε ζρέζε. 

Γηα παξάδεηγκα ε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε σο ηξόπνο ζεηηθήο αληαπόθξηζεο 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ησλ αξλεηηθώλ 

επηδξάζεσλ ηνπ άγρνπο (Cohen, 1992; Collins&Feeney, 2000; Sarason, 

Sarason&Gurung, 1997). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε κπνξεί λα απνηειέζεη 

κηα κνξθή ζεηηθήο αληαπόθξηζεο θαη παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζην άηνκν λα 
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πξνζαξκόδεηαη ζε λέεοζηξεζνγόλεο θαηαζηάζεηο θαη λα ηηο αληηκεησπίδεη 

απνηειεζκαηηθά (Uchino, Cacioppo, &Kiecolt-Glaser, 1996).  

Δπνκέλσο, ράξε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, ηελ νπνία ιακβάλεη ην 

άηνκν σο ζεηηθή αληαπόθξηζε από ην άιιν κέινο ηεο ζρέζεο, θαζίζηαηαη ζηε 

ζρέζε δπλαηή ε αλάπηπμε ελόο έληνλνπ αηζζήκαηνο εκπηζηνζύλεο, νηθεηόηεηαο 

θαη αιιεινϋπνζηήξημεο. Έηζη, κε απηόλ ηνλ ηξόπν γίλεηαη δπλαηή ε αλάπηπμε θαη 

ε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθώλ πηπρώλ ηνπ επ-δελ. 

 

 

 

3.4 

Ο δεζκόο αλάκεζα ζην άηνκν θαη ηνλ θξνληηζηή θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο πηπρέο ηνπ επ-δελ  

 

 Οη δηαπξνζσπηθέο πηπρέο ηνπ επ-δελ επεξεάδνληαη από έλα επξύ θάζκα 

παξαγόλησλ, νη νπνίνη επηδξνύλ άκεζα ζηηο δηάθνξεο ζρέζεηο ηνπ αηόκνπ. Πέξα 

από ηνπο παξάγνληεο, ινηπόλ, νη νπνίνη πξναλαθέξζεθαλ, ππάξρεη αθόκα ν 

βαζηθόο παξάγνληαο ηνπ δεζκνύ αλάκεζα ζην άηνκν θαη ηνλ θξνληηζηή ηνπ, ν 

νπνίνο (παξάγνληαο) παξαηεξείηαη λα αζθεί έληνλε επίδξαζεζηελ αλάπηπμε ησλ 

δηαπξνζσπηθώλ πηπρώλ ηνπ επ-δελ.  

Ο Bowlby (1973), όπσο  είλαη  γλσζηό,αζρνιήζεθε κε ηε κειέηε ηεο 

δεκηνπξγίαο δεζκνύ αλάκεζα ζην άηνκν θαη ην θξνληηζηή ηνπ.  Δθηόο  από  ηνλ  

αλαπηπμηαθό  ραξαθηήξα  ηεο  ζεσξίαο ηνπ Bowlby,  ε  “ζεσξία  δεζκνύ” 

εζηηάδεη  επίζεο  ζηεδηαπξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε θαηηελ επίδξαζε ησλ  

δηάθνξσλ κνξθώλαιιειεπίδξαζεο ζηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε  

θαη  βειηίσζε  ηνπ  αηόκνπ(Gosnell&Gable, 2013).Σπγθεθξηκέλα, ν Bowlby 
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(1973) αζρνιήζεθε θπξίσο θαη κειέηεζε ην είδνο ηνπ δεζκνύ, ην νπνίν 

αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζην άηνκν θαηην  θξνληηζηή  ηνπ.  Ο  Bowlby,  

νπζηαζηηθά,  θαηάθεξε  λα  επεμεξγαζηεί  θαη  λα  εξκελεύζεη  όζν  ην  δπλαηόλ  

κε  κεγαιύηεξε  ζαθήλεηα  θαη  παξαζηαηηθόηεηα  ηα  βαζηθά ζηνηρεία  θαη  

γλσξίζκαηα,  ηα  νπνία  ραξαθηεξίδνπλ  ηνπο  ηύπνπο δεζκνύθαη λα ηα  ζπλδέζεη  

κε  ηελ  παξαπάλσ  πξναλαθεξόκελεζεκαληηθή ζεσξία γηα ην άηνκν θαη ηηο 

δηαπξνζσπηθέο  ηνπ  ζρέζεηο, ηε“ζεσξία δεζκνύ”. Σύκθσλα, ινηπόλ, κε ηε 

“ζεσξία δεζκνύ”, ν Bowlby (1973), αλαθέξζεθεζηελ  αλάπηπμεκνληέισλ 

δηεξγαζίαο (αλαθέξεηαη σο “workingmodels”, ζην Gosnell&Gable, 2013), ηα  

νλνκαδόκελα  “Δλεξγά  Μνληέια  Γεζκνύ”  (“AttachmentWorkingModels”).  

Σπγθεθξηκέλα ηα “Δλεξγά Μνληέια Γεζκνύ” (“AttachmentWorkingModels”)  

αλαθέξνληαη  ζηελ  άκεζε  ζύλδεζε  ηεο  κλήκεο, ησλ  πξνζδνθηώλ  θαη  ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ  κε  ζεκαληηθέο  δηαπξνζσπηθέο  ζρέζεηο,  νη  νπνίεο   ζπλήζσο 

είλαη  νη  ζρέζεηο  δεζκνύ(Gosnell&Gable, 2013).Ζ αλάπηπμε ησλ“Δλεξγώλ 

Μνληέισλ  Γεζκνύ”  (“AttachmentWorkingModels”)νθείιεηαη ζην είδνο ηνπ 

δεζκνύ, ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί αλάκεζα ζην άηνκν θαη ην  θξνληηζηή ηνπ, 

θαζώοθαη ζηελ εκπεηξία, ηελ νπνία έρεη απνθνκίζεη ην άηνκν από ην 

ζπγθεθξηκέλν δεζκό ηνπ (Gosnell&Gable, 2013).  

Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε κειεηεηέο, ν ηύπνο δεζκνύ, ν νπνίνο έρεη αλαπηπρζεί 

αλάκεζα ζην άηνκν θαη ην θξνληηζηή ηνπ, αζθεί έληνλεο επηδξάζεηο ζηε 

δηακόξθσζε ηεο αληίιεςεο ηνπ αηόκνπ γηα ην ζεκαληηθό θαη πνηνηηθό ξόιν ηνπ 

παξάγνληα ηεο ππνζηήξημεο κέζα ζε κία ζρέζε(Gosnell&Gable, 2013).Δπίζεο ν 

ηύπνο δεζκνύ ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκό ζηε δηακόξθσζε ηνπ ηξόπνπ 

αληίδξαζεο ηνπ αηόκνπ απέλαληη ζηηοδηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο ππνζηήξημεο, ηηο 

νπνίεο κπνξεί λα δέρεηαη από έλα άιιν κέινο κηαο ζρέζεο ηνπ. Μάιηζηα ε 

αλάπηπμε ηνπ αζθαινύο ηύπνπ δεζκνύ, ν νπνίνο αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζην 

άηνκν θαη ην θξνληηζηή ηνπ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε δηαθνξεηηθώλ 

θαη πην ζεκαληηθώλ απνηειεζκάησλ ζε αληίζεζε κε ηνπο ππόινηπνπο ηύπνπο 

δεζκνύ (Gosnell&Gable, 2013). 

Δθηόο απηνύ, εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ν ηξόπνο, κε ηνλ νπνίν ν 

παξάγνληαο ηεο αληαπόθξηζεο (“responsiveness”) αλαπηύζζεηαη θαη 

δηακνξθώλεηαη κέζα ζηηο κεηέπεηηα δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ αηόκνπ, 
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ζπζρεηίδεηαη κε ηηο δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο ππνζηήξημεο, θαζώο επίζεο θαη κε ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο, ηηο νπνίεο ην ίδην ην άηνκν δερόηαλ ζηνλ ηύπν 

δεζκνύ, ηνλ νπνίν είρε αλαπηύμεη ζην παξειζόλ κε ην θξνληηζηή ηνπ 

(Gosnell&Gable, 2013).Σύκθσλα, κε ηα πξναλαθεξόκελα, ζα κπνξνύζακε λα 

ππνζηεξίμνπκε ηελ άπνςε όηη, ν ηύπνο δεζκνύ αζθεί κε έκκεζν ηξόπν επηδξάζεηο 

ζηελ αλάπηπμε, ηε βειηίσζε θαη ηε δηακόξθσζε ησλ δηαπξνζσπηθώλ πηπρώλ ηνπ 

επ-δελ ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπ αηόκνπ. Ο ηύπνο δεζκνύ, ινηπόλ, κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο δηακόξθσζεο ησλ 

δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ ηνπ αηόκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπ. 

 

 

Όζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηεο επίδξαζεο ηνπ ηύπνπ δεζκνύ ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ αηόκνπ, έγηλαλ κειέηεο αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο, νη 

νπνίεο είλαη απόξξνηα ηεο δεκηνπξγίαο ελόο αζθαινύο ηύπνπ δεζκνύ αλάκεζα 

ζην άηνκν θαη ην θξνληηζηή ηνπ θαη ηηο ζρέζεηο, νη νπνίεο είλαη απνηέιεζκα ελόο 

κε αζθαινύο ηύπνπ δεζκνύ (Gillath&Shaver, 2007). Πην ζπγθεθξηκέλα, έγηλε 

έξεπλα κε ζθνπό ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο, ηελ νπνία αζθεί ην πεξηερόκελν 

(δειαδή νηζπκπεξηθνξέο θαη νη απνθξίζεηο) ηνπ δεζκνύ ζηηο πξνζσπηθέο 

απνθάζεηο ηνπ αηόκνπ, νη νπνίεο αθνξνύλ ηε ζύλαςε ησλ δηαπξνζσπηθώλ 

ζρέζεώλ ηνπ  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπ θαη ηνλ ηξόπν 

αληηκεηώπηζεο θαη αληίδξαζήο ηνπ απέλαληη ζηα δηάθνξα κέιε ησλ ζρέζεώλ ηνπ 

(Gillath&Shaver, 2007). Δηδηθόηεξα, ζηελ πξνθεηκέλε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

δεηήζεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θαληαζηνύλ δύν δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο 

ζρέζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζεθε λα αλαθέξνπλ θαη λα ππνδείμνπλ ηνλ 

ηξόπν, ζύκθσλακε ηνλ νπνίν ζα ζπκπεξηθέξνληαλ θαη ζα αληαπνθξίλνληαλ ζε 

θαζεκία από απηέο ηηο ζρέζεηο, αλ απνηεινύζαλ κέινο ηνπο (Gillath&Shaver, 

2007). Σπγθεθξηκέλα, ζην πξώην ζηάδην ηεοπεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο δε δόζεθε 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θάπνηα νδεγία λα θαληαζηνύλ έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο 

ζρέζεο. Σην δεύηεξν ζηάδην ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαοδεηήζεθε από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα θαληαζηνύλ έλα από ηα  δπν  παξαθάησ  ελδερόκελα. Πξώηνλ  

όηη  απνηεινύλ κέιε κηαο ζρέζεο κε ζεηηθό πεξηερόκελν (δειαδή ύπαξμε ζεηηθώλ 
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ζπκπεξηθνξώλ θαη απνθξίζεσλ). Καη  δεύηεξνλόηη  απνηεινύλ κέιε κηαο ζρέζεο 

κε  αξλεηηθό πεξηερόκελν (δειαδή ύπαξμε αξλεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ θαη 

απνθξίζεσλ ή αθόκα θαη παληειήο απνπζία ππνζηεξηθηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ θαη 

αληαπνθξίζεσλ) (Gillath&Shaver, 2007).Αθνύ, ινηπόλ, νη ζπκκεηέρνληεο 

δεκηνύξγεζαλ ζην δεύηεξν ζηάδην ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ηε λνεξή εηθόλα 

κηαο ζρέζεο κε ζεηηθό πεξηερόκελν ή αληηζέησο ηελ εηθόλα κηαο ζρέζεο κε 

αξλεηηθό πεξηερόκελν, ζηε ζπλέρεηα θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ θαη λα ππνδείμνπλ 

ηνλ ηξόπν ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη αληαπόθξηζήο ηνπο κέζα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

λνεξή ζρέζε (Gillath&Shaver, 2007).Σηηο αλαθνξέο θαη ζηηο ππνδείμεηο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ γηα ηνλ ηξόπν ζπκπεξηθνξάο θαη αληαπόθξηζήο ηνπο κέζα ζε κηα 

θαηαζθεπαζκέλε λνεξά ζρέζε (όπσο ηνπο δεηήζεθε γηα ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία) παξαηεξείηαη έληνλε αληίζεζε, όηαλ πξόθεηηαη γηα δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο κε δηαθνξεηηθό πεξηερόκελν (Gillath&Shaver, 2007).  

Γεδνκέλνπ  ηεο  παξαπάλσ  κειέηεο  ζε κηα δηαπξνζσπηθή ζρέζε, όπνπ ην 

πεξηερόκελό ηεο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ έιιεηςε παξνρήο ππνζηεξηθηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ θαη ζεηηθώλ αληαπνθξίζεσλ ή αθόκα θαη ηελ παληειή απνπζία 

ηνπο, ηόηε ην άηνκν είλαη πηζαλόηεξν λα αληαπνθξηζεί ζηε ζρέζε απηή κε 

παξόκνην ηξόπν,ιόγσ ηεο όιεο θαηάζηαζεο, ηελ νπνία βηώλεη θαη δέρεηαη. 

Σπγθεθξηκέλα,εμαηηίαο ηνπ αξλεηηθνύ πεξηερνκέλνπ (δειαδή ηηο ζπκπεξηθνξέο 

θαη ηηο αληαπνθξίζεηο) ηεο δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο, όπσο πξναλαθέξζεθε, ην 

άηνκν σζείηαη ζην  λα εθδειώζεη  αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε ζρέζεηο αλαζθάιεηαο θαη θπξίσο ζρέζεηο απνθπγήο 

(Gillath&Shaver, 2007). Έηζη, ινηπόλ, νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πεηξάκαηνο, όηαλ επξόθεηην γηα κηα θαηαζθεπαζκέλε λνεξά δηαπξνζσπηθή ζρέζε 

αξλεηηθνύ πεξηερνκέλνπ, εμέθξαδαλ ζε κηθξόηεξν βαζκό ζπκπεξηθνξέο ζρεηηθέο 

κε ηνλ αζθαιή ηύπν δεζκνύ  (Gillath&Shaver, 2007).  

 Εεηνύκελν ζηελ πην πάλσ κειέηε  είλαη ε επίδξαζε, ηελ  νπνία  αζθνύλ  

θάησ  από  δηαθνξεηηθέο  ζπλζήθεο  νη  δηάθνξνη  ηύπνη  δεζκώλ, ζηε  ζηάζε  θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά  ηνπ  αηόκνπ  ζηηο δηαπξνζσπηθέο  ηνπ  ζρέζεηο  (Hazan&Shaver, 

1987; Mikulincer&Shaver, 2007). Καη ηνύην γηαηί δίλεηαη ε δπλαηόηεηα  ζηνπο 

κειεηεηέο λα  αληηιεθζνύλ, λα  θαηαλνήζνπλ  θαη  λα  κειεηήζνπλ  ηνπο  ιόγνπο 

αληίδξαζεο  ηνπ  αηόκνπ κέζα ζε κηα ζρέζε. Γηα παξάδεηγκα, έλα  από  ηα  πηζαλά  
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ελδερόκελα, ηανπνία κπνξνύλ λα εμεηάζνπλ νη εξεπλεηέο γηα ην δήηεκα  ηεο  

αηηηόηεηαο  κηαο  απξόζκελεο  αληίδξαζεο  κέζα  ζε  κηα  ζρέζε,είλαη  ε  ππόζεζε  

αλ  ην  άηνκν  ζπκπεξηθέξεηαη  κε  απηόλ  ηνλ  ηξόπν  εμαηηίαο  ησλ  ζπλζεθώλ, νη  

νπνίεο  επηθξαηνύλ  κέζα  ζηε  ζρέζε  (Gillath&Shaver, 2007). Γεδνκέλνπ  απηώλ  

ησλ  ζπλζεθώλ,  ε  ζεσξία  δεζκνύ  αλαθέξεηαη  ζηελ  αλάπηπμε  ηνπ  

ζπλαηζζεκαηηθνύ  παξάγνληα  αλάκεζα  ζην  άηνκν  θαη  ην  θξνληηζηή  ηνπ, 

θαζώο  θαη  ζηηο  επηδξάζεηο,  πνπ  δέρεηαη  ην  άηνκν(Ainsworth, Blehar, Waters, 

&Wall, 1978; Bowlby, 1982).  Οη δηάθνξεο  απηέο  επηδξάζεηο  ζρεηίδνληαη  κε  ηε  

ξύζκηζε  ηνπ  ζπλαηζζεκαηηθνύ  παξάγνληα  ηνπ  αηόκνπ, θαζώο  επίζεο  θαη  κε  

ηελ  αλάπηπμε  θαη  ηε  βειηίσζε  ησλ  δηαθνξεηηθώλ  πηπρώλ  ηεο  

πξνζσπηθόηεηάο  ηνπ  (Gillath&Shaver, 2007).   Σπγθεθξηκέλα  παξαηεξείηαη  ε  

ύπαξμε  ζηελήο  ζύλδεζεο  αλάκεζα  ζηε  δεκηνπξγία  θαη  ηελ  νξγάλσζε  

δεζκνύ  θαη  ην  ζεηηθό  θαη  αξλεηηθό  ζπλαίζζεκα. Τν ζεηηθό ζπλαίζζεκα,  γηα  

παξάδεηγκα,  εθθξάδεηαη  ζπλήζσο  από  ηα  άηνκα, ηα  νπνία  έρνπλ  ζπλάςεη  

αζθαιή  ηύπνπ  δεζκό  ζην  παξειζόλ  θαηά  ηελ  παηδηθή  ηνπο  ειηθία. 

ΟBowlby  (1982)  ππνζηήξημε  όηη  ε  δηακόξθσζε  ηεο  ζπκπεξηθνξάο  ηνπ  

αηόκνπ  νθείιεηαη  ζηελ  έκθπηε αλάγθε  ηνπ  αηόκνπ  γηα  ηε  δεκηνπξγία  

δεζκνύ  κε  έλα  άηνκν (όπσο ν θξνληηζηήο), ην νπνίν  κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεη  

ηελ  απαξαίηεηε  αζθάιεηα  θαη  θξνληίδα   ζηα  πξώηα  θξίζηκα  ζηάδηα  ηεο  

παηδηθήο  ηνπ  ειηθίαο. Ζ  έκθπηε  αλάγθε, ζα  κπνξνύζε  λα  ραξαθηεξηζηεί  σο  

κηα  κνξθή  ελζηίθηνπ, πνπ  έρεη  σο  ζθνπό  ηελ  πξνζηαζία  ηνπ  αηόκνπ  από  

εμσηεξηθνύο  θηλδύλνπο,  ηελ  νκαιή  αλάπηπμή  ηνπ, θαζώο  θαη  ηελ  

πξνζαξκνγή  ηνπ  ζην  θνηλσληθό  ηνπ  πεξηβάιινλ.Τν  άηνκν, ινηπόλ, θαηά  ηε  

δηάξθεηα  ηεο  παηδηθήο  ηνπ  ειηθίαο  αξρίδεη  ζηαδηαθά  λα  αλαπηύζζεη  ηε  

ζπκπεξηθνξά  ηνπ  βαζηζκέλνπάλσ  ζε  έλα  ζύζηεκα  ζπκπεξηθνξώλ  

δεζκνύ(“attachmentbehavioralsystem”)  (Gillath&Shaver, 2007). Λόγσ  ηεο  

πνιππινθόηεηάο  ηνπ,  ην ζύζηεκα ζπκπεξηθνξώλ δεζκνύ  αζθεί  επηδξάζεηο   ζε  

δηάθνξεο  πηπρέο  ηεο  ζπκπεξηθνξάο  ηνπ  αηόκνπ. Γεδνκέλνπ απηήο ηεο  

πνιππινθόηεηαο, ε  ελεξγνπνίεζε  ηνπ  ζπζηήκαηνο  ζπκπεξηθνξώλ  δεζκνύ    

εμαξηάηαη  από  ηηο  δηάθνξεο  ζπλζήθεο, πνπ επηθξαηνύλ  ζηε  ζρέζε  ηνπ  

δεζκνύ. Δπηπιένλ ην ζύζηεκα ζπκπεξηθνξώλ δεζκνύ ζπκβάιιεη  ζε  θαζνξηζηηθό  

βαζκό  ζηε  ξύζκηζε  ηεο  ζρέζεο  ηνπ  αηόκνπ  κε  ην  πεξηβάιινλ  ηνπ.  Ζ  

αλάπηπμε  θαη ε ιεηηνπξγία  ηνπζπζηήκαηνο  ζπκπεξηθνξώλ  δεζκνύ  
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(“attachmentbehavioralsystem”)  ζηεξίδεηαη  ζηελ  πξνζηαζία  θαη  ηε  θξνληίδα, 

ηελ  νπνία  παξέρεη  ν  θξνληηζηήο  ζην  άηνκν  (Gillath&Shaver, 2007).Τν 

ζύζηεκα ζπκπεξηθνξώλ δεζκνύ (“attachmentbehavioralsystem”)  επηδξά  ζηε  

δηακόξθσζε  ηεο  ζπκπεξηθνξάο  ηνπ  αηόκνπ  θαηά  ηελ  ελειηθίσζή  ηνπ, αιιά  

θαη  ζηε  δηακόξθσζε  πηπρώλ  ηεο  πξνζσπηθόηεηάο  ηνπ.  Σπγθεθξηκέλα,  

αζθείηαη  επίδξαζε   ζηελ  αλάπηπμε  θαη  ηε  δηακόξθσζε  ησλ  αηνκηθώλ  

ζηάζεσλ  θαη  ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Mikulincer&Shaver, 2007).Παξαηεξείηαη, 

επίζεο, ε  αλάπηπμε  δηάθνξσλ  ζπκπεξηθνξώλ  ζηξαηεγηθήο 

(Mikulincer&Shaver, 2007), νη  νπνίεο (ζπκπεξηθνξέο), ζπκβάιινπλ  ζηελ  νξζή  

ιεηηνπξγία  ησλ δηαπξνζσπηθώλ  ζρέζεσλ. Μάιηζηα  αμίδεη λα πξνζηεζείόηη ράξε 

ζε απηέοηηο ζπκπεξηθνξέο ζηξαηεγηθήο θαζίζηαηαη επθνιόηεξε θαη  

απνηειεζκαηηθόηεξε  ε  δηαρείξηζε  ηεο  πνιππινθόηεηαο, ε  νπνία  ραξαθηεξίδεη  

ηελ  αλάπηπμε  ησλ  δηαπξνζσπηθώλ  ζρέζεσλ. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε δεκηνπξγία  θαη  ε  αλάπηπμε  δεζκνύ  αλάκεζα  

ζην  άηνκν  θαη  ην  θξνληηζηή  ηνπ  είλαη  απόξξνηα  ηεο  αλαγθαηόηεηαο  ηνπ  

αηόκνπ  λα  πξνζηαηεπζεί  από  εμσηεξηθνύο  θηλδύλνπο  θαη  παξάγνληεο, όηαλ  

βξίζθεηαη  ζηα  πξώηα  ειηθηαθά  ζηάδηα  ηεο  αλάπηπμήο  ηνπ  

(Canterberry&Gillath, 2012).  Γηα  απηό  ην  ιόγν, όπσο  εηπώζεθε  θαη  

παξαπάλσ, παξαηεξείηαη  ε ελεξγνπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπκπεξηθνξώλ δεζκνύ    (“attachmentbehavioralsystem”), ην  νπνίν  θαιύπηεη  ηηο  

αλάγθεο  ηνπ  αηόκνπ  κέζσ  ηεο  δεκηνπξγίαο  δεζκνύ  κε  άιιν  άηνκν, ην  νπνίν  

είλαη   κεγαιύηεξεο  ειηθίαο  (“attachmentfigure”) (Canterberry&Gillath, 2012). 

Άξα, ε  ελεξγνπνίεζε  ηνπ  ζπζηήκαηνο ζπκπεξηθνξώλ δεζκνύ  

(“attachmentbehavioralsystem”) ζπκβάιιεη  ζηελ  πξνζηαζία  ηνπ  αηόκνπ, ην  

νπνίν  ιόγσ  ηεο  παηδηθήο  ηνπ ειηθίαο  κπνξεί  λα  είλαη  επάισην  θαη  ε  

επηβίσζή  ηνπ  λα  εμαξηάηαη  από  άιινπο, αθνύ δελ  έρεη  αλαπηύμεη  αθόκα  ηηο  

απαξαίηεηεο  θαη  αλαγθαίεο  ηθαλόηεηεο, νη  νπνίεο  κπνξνύλ  λα  ην  

πξνζηαηεύζνπλ  από  ηνπο  δηάθνξνπο  θηλδύλνπο  ηεο  δσήο. Σπλήζσο ν 

θξνληηζηήο  κπνξεί  λα  ζεσξεζεί ν θαηαιιειόηεξνο  άλζξσπνο  γηα  ηε  

δεκηνπξγία  δεζκνύ, θαζώο  ππνζηεξίδεη, θαζνδεγεί  θαη  πξνζηαηεύεη  ην  άηνκν,  

ην  νπνίν  είλαη  κηθξόηεξν  ειηθηαθά.  Έηζη, ινηπόλ, ζηαδηαθά  εμαζθαιίδεηαη  ε  

δεκηνπξγία  ελόο  αζθαινύο  ηύπνπ  δεζκνύ  αλάκεζα  ζηα  δύν  άηνκα  

(Canterberry&Gillath, 2012). Γεδνκέλνπ  απηνύ  ην  άηνκν απνθηάηε  δπλαηόηεηα 
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γηα ηε κεηέπεηηα  δεκηνπξγία νξζώλ  θαη  “ηδαληθώλ”  δηαπξνζσπηθώλ  ζρέζεσλ  

θαηά  ηελ  ελειηθίσζή  ηνπ.  Ζ  αλάπηπμε  ηνπ  αζθαινύο  ηύπνπ  δεζκνύ  

ζηεξίδεηαη  πάλσ  ζηηο  ζεηηθέο  απόςεηο,  ηηο  νπνίεο  αλαπηύζζεη  ην  άηνκν  γηα 

ηνλ  άιινλ.  Οη  ζεηηθέο  απόςεηο  κπνξεί  λα  νθείινληαη  ζπλήζσο  θαη  λα  είλαη  

απνηέιεζκαηεο  αγάπεο,  ηεο  ππνζηήξημεο, ηεο  θξνληίδαο  θαη  ηεο  

εκπηζηνζύλεο, πνπ  εθθξάδεη  από  ηε  κεξηά  ηνπ  ν  θξνληηζηήο  απέλαληη  ζην  

άηνκν  (Canterberry&Gillath, 2012).  Δθηόο  απηνύ  ράξε  ζηνλ  αζθαιή  ηύπν  

δεζκνύ  παξαηεξείηαη  ε  αλάπηπμε  κηαο  ζπλαηζζεκαηηθήο  ζηαζεξόηεηαο,  ε  

δεκηνπξγία  ζεηηθήο  άπνςεο  γηα  ηελαπην-εηθόλα, θαζώο  θαη  ε  δεκηνπξγία  θαη  

ε  πηνζέηεζε  ζεηηθώλ  ζηάζεσλ  απέλαληη  ζηα  ππόινηπα  κέιε  ηεο  

δηαπξνζσπηθήο  ζρέζεο  (Hazan&Shaver, 1987; Feeney&Noller, 1990; 

Mikulincer&Florian, 1998).  

 

Έηζη κε βάζε ηα πξναλαθεξόκελα θαίλεηαη  όηη  ν  ηύπνο  δεζκνύ  

ζπκβάιιεη  ζε  κεγάιν  θαη  θαζνξηζηηθό  βαζκό  ζηελ  αλάπηπμε  θαη  ηε  

βειηίσζε  ησλ  δηαπξνζσπηθώλ  πηπρώλ  ηνπ  επ-δελ.  Δηδηθόηεξα  ν  αζθαιήο  

ηύπνο  δεζκνύ  παξαηεξείηαη  λα  δεκηνπξγεί  ζεηηθά  απνηειέζκαηα  θαη  

πξννπηηθέο  γηα  ηελ  αλάπηπμε  ζεηηθώλ  θαη  “ηδαληθώλ”  δηαπξνζσπηθώλ  

ζρέζεσλ  θαζ’ όιε  ηε  δηάξθεηα  ηεο  δσήο  ηνπ  αηόκνπ. Σηε  ζπλέρεηα  ηνπ  

ηξίηνπ  θεθαιαίνπ  ζα  γίλεη  πην  ζπγθεθξηκέλε  αλαθνξά  θαη  αλάιπζε  ησλ  

επηδξάζεσλ  ηνπ  αζθαινύο  ηύπνπ  δεζκνύ  ζηελ  αλάπηπμε  ησλ  

δηαπξνζσπηθώλ  πηπρώλ  ηνπ  επ-δελ.   

 

 

3.5 

Ο αζθαιήο ηύπνο δεζκνύ θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηηο δηαπξνζσπηθέο πηπρέο 

ηνπ επ-δελ 
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 Ο  αζθαιήο  ηύπνο  δεζκνύ  αλαθέξεηαη  ζηε  ζεηηθή  αληίιεςε, ηελ νπνία  

δηακνξθώλεη  θαη  απνθηά  ην  άηνκν  γηα  ηνλ  εαπηό  ηνπ  θαη  ηνπο  άιινπο. 

Δηδηθόηεξα  ράξε  ζηνλ  αζθαιή  ηύπν  δεζκνύ  δεκηνπξγείηαη  ε  εληύπσζε  ζην  

άηνκν  όηη  αμίδεη  σο  πξνζσπηθόηεηα  ηηο  ζεηηθέο  ζπκπεξηθνξέο  θαη  ηελ  αγάπε 

πνπ  δέρεηαη  από  ηνπο  άιινπο. Δπηπιένλ  ζρεκαηίδεη  ζεηηθή  εηθόλα  θαη  γηα  

απηνύο, νη  νπνίνη  ηνπ  παξέρνπλ  ππνζηήξημε  θαη  βνήζεηα,  όηαλ  ρξεηάδεηαη  

(Main, Goldwyn&Hesse, 1998). Δπνκέλσο ε  δεκηνπξγία  ελόο  ηέηνηνπ  δεζκνύ, 

όπσο  ζα  απνδεηρζεί  παξαθάησ, κπνξεί  λα  έρεη  ζεηηθό  αληίθηππν  όρη  κόλν  

ζην  άηνκν,  αιιά  θαη  ζηελ  νξζή  ιεηηνπξγία  ησλ  δηαπξνζσπηθώλ  ηνπ  

ζρέζεσλ.  

 Οη  σθέιεηεο  ζε  αηνκηθό  θαη  δηαπξνζσπηθό  επίπεδν  πνηθίινπλ. Πξώηα  

απ’ όια  ράξε  ζε  απηόλ  ηνλ  ηύπν  δεζκνύ  παξαηεξείηαη  ζε  δηαπξνζσπηθό  

επίπεδν  ε  δεκηνπξγία  ελόο  έληνλνπ  αηζζήκαηνο  ζηαζεξόηεηαο  θαη  

ηθαλνπνίεζεο(Gillath, Selcuk, &Shaver, 2008; Mikulincer&Shaver, 2007a). 

Σπγθεθξηκέλα  θαζίζηαηαη  δπλαηή  ε  κεηαβνιή  θαη  ε  βειηίσζε  ησλ  

ζπλαηζζεκαηηθώλ  δηεξγαζηώλ  θαη  ε  αλάπηπμε  ηνπ  επ-δελ (Gillath, Selcuk, 

&Shaver, 2008; Mikulincer&Shaver, 2007a). Δπηπιένλ  ν  αζθαιήο  ηύπνο  

δεζκνύ  ζπλδέεηαη  άκεζα  κε  πςειά  επίπεδα  απηνεθηίκεζεο  θαη  κε  ζεηηθή  

δηάζεζε  (Hart, Shaver, & Goldenberg,2005). Τα πςειά επίπεδα απηνεθηίκεζεο  

ζρεηίδνληαη  κε  ηελ  αλάπηπμε  ελόο  αηζζήκαηνο  αζθάιεηαο   θαη  ηθαλνπνίεζεο,  

πνπ  βηώλεη  ην  άηνκν  γηα  ηνλ  εαπηό  ηνπ  θαη  ηε  ζρέζε  ηνπ (Hartetal., 2005). 

Μάιηζηα, ζύκθσλα  κε  ηνλ  Heilbrun  (1981),  ν παξάγνληαοηεο  απηνεθηίκεζεο  

θαίλεηαη  λα  ζπζρεηίδεηαη  ζεηηθά  κε  ηηο  δηάθνξεο  δηεξγαζίεο  πγείαο 

(“healthyfunctioning”) (Gillath, Gregersen, Canterberry&Schmitt, 2014).Δθηόο  

απηνύ  θαιιηεξγείηαη  έλα  αίζζεκα  εκπηζηνζύλεο  αλάκεζα  ζην  άηνκν  θαη  

ηνπο  άιινπο (Bartholomew&Horowitz, 1991; Hazan&Shaver, 1987). 

Παξαηεξνύληαη, ινηπόλ,  σθέιεηεο  θαη  ζε  δηαπξνζσπηθό  επίπεδν, θαζώο  όινη  

νη  άλζξσπνη  απνηεινύλ  κέξνο  δηάθνξσλ  δηαπξνζσπηθώλ  ζρέζεσλ.  

Οπζηαζηηθά  ν  αζθαιήο  ηύπνο  δεζκνύ  κπνξεί  από  ηε  κία  λα  έρεη  άκεζεο  

επηδξάζεηο  ζην  άηνκν, αιιά  από  ηελ  άιιελα  επηδξά  κε  έκκεζν  ηξόπν  θαη  

ζηελ  αλάπηπμε  θαη  ηε  βειηίσζε  ηνπ  δηαπξνζσπηθνύ  επ-δελ.  Από  ηα  

παξαπάλσ  κπνξεί  λα  δηαπηζησζεί  πόζν   κεγάιε  ηζρύ  έρεη  ν  αζθαιήο  ηύπνο  

δεζκνύ  ζηε  δηακόξθσζε  θαη  ηελ  επίηεπμε  ηνπ  επ-δελ.   
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Πέξα  από  ηηο  ζεηηθέο  επηδξάζεηο  ζε  αηνκηθό  θαη  δηαπξνζσπηθό  

επίπεδν,  παξαηεξείηαη  όηη  θάησ  από  νξηζκέλεο  πξνϋπνζέζεηο  ππάξρεη  ν  

θίλδπλνοάζθεζεο  αξλεηηθώλ  επηδξάζεσλ  ζην  άηνκν. Σπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα  

κε  ηνλ  εξεπλεηή  Silverstein  θαη  ηνπο  ζπλεξγάηεο  ηνπ (1996),  έλαο  ελήιηθαο, 

ν  νπνίνο  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  θξίζηκεο  παηδηθήο  ηνπ  ειηθίαο,δερόηαλ  

ππεξβνιηθή  ππνζηήξημε  θαη  πξνζηαζία  από  ην  θξνληηζηή  ηνπ,  κπνξεί  λα  

εκθαλίζεη  κέζα  ζηα  επόκελα  ρξόληα  ρακειά  επίπεδα  ηθαλνπνίεζεο  θαη  

δηάζεζεο (Gillath, Gregersen, Canterberry&Schmitt, 2014). Παξνκνίσο, ν  

Seeman  θαη  νη  ζπλεξγάηεο  ηνπ  (1996)  ππνζηήξημαλ  όηη  νη  ελήιηθεο, νη  

νπνίνη  ζηελ  θξίζηκε   απηή  ειηθία  δέρζεθαλππεξβνιηθή ππνζηήξημε  ζε  ζρέζε  

κε  άιινπο, είραλ  πεξηζζόηεξεο  πηζαλόηεηεο  λα  εκθαλίζνπλ  κειινληηθέο  

δπζιεηηνπξγίεο  θαη  πξνβιήκαηα (Gillath, Gregersen, Canterberry&Schmitt, 

2014). 

Άιιν  έλα  κεηνλέθηεκα, ην  νπνίν  κπνξεί  λα  πεγάδεη  από  ηνλ  αζθαιή  

ηύπν  δεζκνύ,  είλαη  ν  εύθνινο  ηξόπνο  ζπγρώξεζεο  ηνπ  αηόκνπ,  όηαλ  

ππνθύπηεη  ζε  πξνζσπηθά  ζθάικαηα  θαη  ιαλζαζκέλεο  ζπκπεξηθνξέο.  

Σύκθσλα  κε  ηνλ  κειεηεηή  Worthington  θαη  ηνπο  ζπλεξγάηεο  ηνπ  (2005), ν  

ππεξβνιηθά  εύθνινο  ηξόπνο  ζπγρώξεζεο  κπνξεί  λα  έρεη  κειινληηθά  

αξλεηηθέο  ζπλέπεηεο  ζηε  δηακόξθσζε  ηεο  ζπκπεξηθνξάο  ζε  αηνκηθό  θαη  ζε  

δηαπξνζσπηθό  επίπεδν (Gillath, Gregersen, Canterberry&Schmitt, 2014).  Καηά  

ζπλέπεηα  αδπλαηεί  ην  άηνκν  λα  αληηιεθζεί  ηα  πξνζσπηθά  ηνπ  ιάζε, δελ  

αηζζάλεηαη  ζρεδόλ  θαζόινπ  ηύςεηο  ή  ελνρέο  γηα  ηα  ζθάικαηά  ηνπ,  ζπλερίδεη  

λα  πηνζεηεί  αξλεηηθέο  ζπκπεξηθνξέο  πιήηηνληαο  όρη  κόλν  ηνλ  εαπηό  ηνπ, 

αιιά  θαη  ηηο  δηαπξνζσπηθέο  ηνπ  ζρέζεηο (Gillath, Gregersen, 

Canterberry&Schmitt, 2014). Με  ιίγα  ιόγηα  απηέο  νη  επηπηώζεηο  κπνξεί  λα  

πξνμελήζνπλ  ζην  άηνκν  ζεκαληηθέο  δπζθνιίεο , αθόκα  θαη  δπλεηηθά  

πξνβιήκαηα  ςπρηθήο  πγείαο. Οη  επηπηώζεηο, όκσο, επεθηείλνληαη  θαηζε  

δηαπξνζσπηθό  επίπεδν  θαη  κπνξνύλ  λα  θαηαζηνύλ  αθόκα  θαη  θαηαζηξνθηθέο  

γηα  ηηο  δηαπξνζσπηθέο  ζρέζεηο  ηνπ  αηόκνπ (Gillath, Gregersen, 

Canterberry&Schmitt, 2014). Δπνκέλσο  θάπνηεο  θνξέο  είλαη  απαξαίηεην  θαη  

αλαγθαίν λα  απνθεύγεηαη  ην  ζηνηρείν  ηεο  ππεξβνιήο, ην  νπνίν  κπνξεί  λα  

αλαπηπρζεί  κέζα  ζε  έλαλ  αζθαιή  ηύπν  δεζκνύ  εμαηηίαο  ζπλήζσο  ηεο  

ηεξάζηηαο  αδπλακίαο, ηελ  νπνία  κπνξεί  λα  εθδειώλεη  ν  άιινο/θξνληηζηήο  
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ζην  άηνκν.Άξα, ινηπόλ,  θξίλεηαη  απαξαίηεηε  ε  δεκηνπξγία  ελόο  θαηάιιεινπ  

πιαηζίνπ  κε ηελ  ηήξεζε νξηζκέλσλ πξνϋπνζέζεσλ, ώζηε λα απνθεπρζνύλ 

ηέηνηνπ είδνπο  πξνβιήκαηα  ζε  αηνκηθό  θαη  δηαπξνζσπηθό  επίπεδν, όπσο  ηα  

πξναλαθεξόκελα.  Με  απηόλ  ηνλ  ηξόπν  θαζίζηαηαη  δπλαηή  ε  ελίζρπζε θαη ε 

επίηεπμε  όρη  κόλν  ησλ  αηνκηθώλ  πηπρώλ  ηνπ  επ-δελ,  αιιά  θαη  ησλ  

δηαπξνζσπηθώλ.  

 

 

 

 

Επίινγνο 

Οη παξάγνληεο, νη νπνίνη επηδξνύλ ζηηο αηνκηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο πηπρέο 

ηνπ επ-δελ, κεηαβάιινληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη  πεγάδνπλ θάζε θνξά από 

ην θνηλσληθό πιαίζην πξνζαξκνγήο ηνπ αηόκνπ.Ωζηόζν ην επ-δελ ζε αηνκηθό θαη 

δηαπξνζσπηθό επίπεδν εμαθνινπζεί λα απνηειεί κηα αέλαε θαη δηαρξνληθή αμία από 

ηα αξραία ρξόληα κέρξη θαη ηε ζεκεξηλή επνρή, κε απνηέιεζκα  ε  επίηεπμή ηνπ  λα 

απνηειεί απηνζθνπό γηα ηνλ άλζξσπν. Σηελ αξραία Διιάδα ην επ-δελ,απνηεινύζε ην 

ύςηζην αγαζό θαη αλαθεξόηαλ ζηνλ πνηνηηθό ηξόπν δσήο, πνπ πξνϋπέζεηε ηελ 

επίηεπμε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ηνπ αλζξώπνπ, αιιά θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

αηόκνπ ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ, θηάλνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζηελ 

θαηάζηαζε ηεο επηπρίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο γηα ηε δσή.Οη δηάθνξνη  παξάγνληεο, 

νη νπνίνη είλαη απόξξνηα ηνπ θνηλσληθνύ πιαηζίνπ, επηδξνύλ θαζεκεξηλά ζηηο 

αηνκηθέο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο πηπρέο ηνπ επ-δελ. Δθηόο, όκσο, από απηνύο ηνπο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη αλαιύζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

αλάπηπμε, ηε βειηίσζε θαη ηελ επίηεπμε ηνπ επ-δελ ζε αηνκηθό θαη δηαπξνζσπηθό 

επίπεδν παίδνπλ ε ύπαξμε  ςπρηθήο γαιήλε, ν ηξόπνο ζθέςεο, νη επηινγέο, νη 

θηινδνμίεο θαη ε εύξεζε ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ όρη κόλν κε ζθνπό ηελ  επηβίσζε 

κέζα ζηελ θνηλσλία, αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο. Σύκθσλα  θαηκε 

ηνλ Πιάησλα “νπ ην δελ πεξί πιείζηνπ πνηεηένλ, αιιά ην επ δελ”.  
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