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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 Η ζρέζε ηνπ βξέθνπο κε ην άηνκν πνπ ην θξνληίδεη είλαη κηα ζεκαληηθή θαη 

ηδηαίηεξε αιιειεπίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη θαλείο ζε φιε ηνπ ηε δσή. Ο 

JohnBowlby, κέζσ ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ, αζρνιήζεθε κε απηή ηε ζρέζε θαη ηε 

δπλακηθή ηεο, δίλνληαο πνιιέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

θαη φρη κφλν. Οη παξαηεξήζεηο απηέο εθθξάζηεθαλ ζε κηα αλαιπηηθή ηξηινγία (1969, 

1973, 1982), ε νπνία παξνπζίαδε ην ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν κεηέξαο-βξέθνπο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο ζηέξεζεο απηνχ ηνπ κνηίβνπ. 

 Η ζεσξία απηή νλνκάδεηαη Θεσξία Γεζκνχ (ΘΓ) θαη πξφθεηηαη γηα έλα 

ζχζηεκα πνπ εμππεξεηεί ηελ ςπρνινγηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ βξέθνπο, φηαλ 

ελεξγνπνηείηαη. Σν κνληέιν απηφ έρεη ηηο βάζεηο ηνπ ζηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία, 

σζηφζν, παξνπζηάδεη θάπνηεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Ο Bowlby πεξηέγξαςε αθελφο 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ην ζθνπφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αθεηέξνπ πεξηέγξαςε ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ έρεη ζην άηνκν ε κε επαξθήο ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε 

ηνπο Sroufe θαη Waters (1997) νη άλζξσπνη αλαδεηνχλ ην δέζηκν θαη ηελ εγγχηεηα κε 

άιινπο αλζξψπνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα ξπζκίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή πίεζε θαη ηελ 

αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο.Σν γεγνλφο φηη ε δπλακηθή δπάδα βξέθνπο-θξνληηζηή 

επεξεάδεη ηελ ςπρνινγηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ξχζκηζε ηνπ αηφκνπ θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, απεηέιεζε ηνλ βαζηθφηεξν παξάγνληα επηινγήο απηνχ 

ηνπ ζέκαηνο ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

 θνπφο, ινηπφλ, ηεο εξγαζίαο δελ είλαη κφλν ε αλαιπηηθή ζεσξεηηθή 

παξνπζίαζε ηεο ΘΓ αιιά θπξίσο ε ζπζρέηηζή ηεο κε άιιεο έλλνηεο φπσο ν εαπηφο, ε 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, ε γλσζηηθή ιεηηνπξγία, ην ζπλαίζζεκα, ε απηνεθηίκεζε 

θ.ά.. Δηδηθφηεξα, ε αλαθνξά ζην δεζκφ δελ είλαη γεληθή θαη αφξηζηε, αιιά είλαη 

εζηηαζκέλε ζηελ πνηφηεηα θαη ην είδνο ηνπ δεζκνχ. Η πνηφηεηα θαη ην είδνο ηνπ 

δεζκνχ, πνπ ζα αλαιπζνχλ επηζηακέλα παξαθάησ, επεξεάδνληαη απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θξνληηζηή ή ηεο θηγνχξαο, απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ βξέθνπο, 

απφ ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο θαη απφ πνιηηηζκηθνχο 

παξάγνληεο.  

 Ο δεζκφο πνπ αλαπηχζζεη έλα άηνκν κε ην θξνληηζηή ηνπ είλαη έλαο θξίζηκνο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη, φρη κφλν ηηο γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο  ηνπ 

αηφκνπ, αιιά ηελ θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ, ηηο δηαπξνζσπηθέο θαη ηηο ξνκαληηθέο 
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ζρέζεηο. Ο εαπηφο είλαη κηα έλλνηα πνπ έρεη απαζρνιήζεη πνιχ ηε βηβιηνγξαθία θαη 

έρεη κειεηεζεί αξθεηά. Η θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ πεξηέρεη ηελ απηνλνκία θαη ηε 

ζρεζηαθφηεηα, πνπ εμειίζζνληαη δηαθνξεηηθά αιιά απνηεινχλ θαη ηα δχν αλζξψπηλεο 

αλάγθεο (Kagitçibasi, 2005). Η πξνζέγγηζε ηνπ εαπηνχ ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζα 

εζηηαζηεί ζηηο δχν παξαπάλσ δηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ απηνλνκία ηνπ εαπηνχ 

θαη ηνλ δηαρσξηζκφ απφ ηνπο άιινπο (αλεμάξηεηνο εαπηφο) θαη ηε ζρέζε κε ηνπο 

‘ζεκαληηθνχο άιινπο’ εαπηνχο (εμαξηεκέλνο εαπηφο). Δπηπιένλ, ε δηάζηαζε ηνπ 

εαπηνχ επεξεάδεη ηηο γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο ηνπ αηφκνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, κηα ππφζεζε ζε απηφ ην δήηεκα ζα ήηαλ ε επίδξαζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

εαπηνχ ζηελ ηθαλφηεηα πξνζνρήο. 

Δπίζεο, έλα άιιν δήηεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί ζα ήηαλ νη 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζηελ θαηαζθεπή εαπηνχ. Θα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ λα δεη 

θαλείο αλ νη γλσζηηθέο, νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

αιιάδνπλ αλάινγα κε ηελ θνπιηνχξα. Δπηπξνζζέησο, έλα εξψηεκα ζα κπνξνχζε λα 

είλαη, αλ ζε θάζε πνιηηηζκφ δεκηνπξγείηαη ρξφληα πξφζβαζε ζε κηα δηάζηαζε ηνπ 

εαπηνχ ή εάλ πξνζσξηλά κπνξεί λα αιιάδεη. Απηά ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζα 

αλαθεξζνχλ ζηηο επφκελεο ελφηεηεο θαη ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ θάιπςε 

φισλ ησλ ζεκάησλ κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή εκβάζπλζε. 

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηεο εξγαζίαο ππάξρεη απφ θνηλνχ κειέηε ηεο ΘΓ θαη 

ηνπ Δαπηνχ. Γειαδή, ζα κειεηεζεί ε αιιειεπίδξαζε ηνπ είδνπο δεζκνχ κε ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ, φζνλ αθνξά ηελ αληίιεςε, ηελ πξνζνρή θαη ην ζπλαίζζεκα. 

Η  αιιειεπίδξαζε ησλ δχν ζεκάησλ είλαη αλαγθαία δηφηη ε θάζε έλλνηα (δεζκφο θαη 

εαπηφο) δίλνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ άλζξσπν θαη θαζηζηνχλ ηελ θαηαλφεζε 

ηεο αλζξψπηλεο ςπρνινγίαο πεξηζζφηεξν εθηθηή. Σέινο, ηφζν ε ΘΓ φζν θη ν Δαπηφο 

έρνπλ κειεηεζεί απφ πνιινχο θιάδνπο ηεο ςπρνινγίαο, θάηη πνπ δίλεη κία πην 

ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηελ αλάιπζε θαη θαηαλφεζή ηνπο. Δπνκέλσο, γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε θνηλσληθή, ε αλαπηπμηαθή θαη ε γλσζηηθή ςπρνινγία 

βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο Θεσξίαο Γεζκνχ θαη ηνπ Δαπηνχ. 
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ΘΔΧΡΙΑ ΓΔΜΟΤ 

Η Θεσξία Δεζκνύ (AttachmentTheory) ή αιιηψο Θεσξία Πξνζθόιιεζεο είλαη 

κία πνιχ θαηλνηφκα θαη δπλακηθή ζεσξία πνπ εζήγαγε γηα πξψηε θνξά ν 

JohnBowlby (1969, 1973). Σν θεληξηθφ δήηεκα ηεο ζεσξίαο είλαη ε δπαδηθή ζρέζε 

κεηέξαο - παηδηνχ θαη ν δεζκφο πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπο. Ο δεζκφο είλαη έλαο 

γεληθφο φξνο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ δεζκψλ 

ηνπ αηφκνπ, πνπ εκπεξηέρεη βησκαηηθνχο θαη ζεσξεηηθνχο απφερνπο (Holmes, 1993). 

Με αθνξκή ηελ αληίδξαζε ησλ παηδηψλ ζηνλ απνρσξηζκφ απφ ηε κεηξηθή θηγνχξα, ν 

Bowlby επηθεληξψζεθε ζην δεζκφ πνπ δέλεη ην βξέθνο κε ηελ θπξίαξρε θηγνχξα.   

Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ Bowlby ζην δέζηκν πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε 

κεηέξα θαη ζην βξέθνο επεθηάζεθε θαη ζε αλψηεξα ζειαζηηθά εζηηάδνληαο, θπζηθά, 

ζηε ζρέζε ησλ λενγέλλεησλ δψσλ κε ηε κεηέξα ηνπο. Απηφ πνπ παξαηήξεζε ήηαλ 

νπζηαζηηθά φηη ν δεζκφο ζηα δψα, ζπγθξηηηθά κε ηνλ άλζξσπν, είρε δηαθνξεηηθή 

αθεηεξία. Γειαδή, ηα δηάθνξα είδε δψσλ αλέπηπζζαλ δεζκφ κε ηε κεηέξα κέζα ζηηο 

πξψηεο ψξεο κεηά ηε γέλλεζε ηνπο θαη απηφ δηφηη ηα πεξηζζφηεξα δψα ζηε θχζε 

γελληνχληαη κε επαξθείο ηθαλφηεηεο θηλεηηθφηεηαο, θάηη πνπ ηνπο επηηξέπεη λα 

αθνινπζνχλ ηε κεηέξα, φπνπ θαη αλ απηή πεγαίλεη. Αληίζεηα, θάπνηα άιια δψα (π.ρ. 

ζαξθνθάγα, ηξσθηηθά) θαζψο θαη ν άλζξσπνο, ρξεηάδνληαη εβδνκάδεο αθφκε θαη 

κήλεο γηα λα απνθηήζνπλ θάπνηα θηλεηηθφηεηα θαη επνκέλσο λα θαηαθέξλνπλ λα 

βξίζθνληαη θνληά ζηε κεηέξα ηνπο θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηε ρσξηθή εγγχηεηα.  

 Οη ςπραλαιπηέο ζεσξνχζαλ ηελ πξψηε αλζξψπηλε ζηελή ζρέζε ηνπ παηδηνχ 

σο ζεκέιην ιίζν ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Η ζεσξία ηνπBowlby ζπκθσλεί κε ηελ 

παξαπάλσ παξαδνρή θαη ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη απνηέιεζε θαη ην ερέγγπν 

ηεο δηθήο ηνπ δνπιεηάο θαη κειέηεο. Ωζηφζν, βαζηθή δηαθνξά ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ 

είλαη ε θχζε θαη ε πξνέιεπζε απηήο ηεο ζρέζεο (δεζκνχ) κεηέξαο-βξέθνπο. Ο 

Bowlby πξφηεηλε φηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο πξνζθφιιεζεο είλαη κία θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ελέρεη θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη κνηάδεη κε ιεηηνπξγίεο 

φπσο ε αλαπαξαγσγή θαη ε γνλετθφηεηα. Ο δεζκφο είλαη πνιχ ρξήζηκνο γηα ην 

βξέθνο, φρη κφλν ζηε βάζε ηεο επηβίσζεο αιιά θπξίσο δηφηη εθπιεξψλεη ηελ αλάγθε 

ηνπ ‘αλήθεηλ’.  

Πνιχ απνθαιππηηθή, ζε απηφ ηνλ ηνκέα, ήηαλ ε έξεπλα ησλH. F. Harlowθαη 

M. K. Harlow(1965), ε νπνία έδεημε φηη ηα βξέθε ησλ πηζήθσλ ξέδνπο έβξηζθαλ 



7 
 

αζθάιεηα ζην νκνίσκα κεηέξαο πνπ ήηαλ καιαθφ (απφ χθαζκα) παξφιν πνπ δελ 

παξείρε ηξνθή, ζε ζρέζε κε ην άιιν νκνίσκα κεηέξαο πνπ ήηαλ ζπξκάηηλν, αιιά 

ήηαλ πεγή ηξνθήο. Δπίζεο, ζε ζπλζήθε θφβνπ (παξνπζία ελφο ξνκπφη πνπ έβιεπαλ 

γηα πξψηε θνξά θαη έθαλε θαζαξία), νη λεαξνί πίζεθνη, απνπζία ηεο ινχηξηλεο 

κεηέξαο, παξέιπαλ απφ θφβν, ζε αληίζεζε κε ηελ παξνπζία ηεο, φπνπ ήηαλ έηνηκα λα 

εμεξεπλήζνπλ ην ρψξν, αλ θαη, φηαλ θνβνχληαλ επέζηξεθαλ ζηελ πθαζκάηηλε 

κεηέξα. Σα παξαπάλσ εξεπλεηηθά δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ φηη ν ξφινο ηνπ θξνληηζηή 

ή θηγνχξαο ηνπ βξέθνπο είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ηελ παξνρή ηξνθήο σο 

πξνυπφζεζε επηβίσζεο. Η αλάγθε ηνπ βξέθνπο είλαη  θαηά βάζε βηνινγηθή θαη 

ππνδειψλεη αλάγθε γηα αζθάιεηα.  

Η ζπκπεξηθνξά πξνζθφιιεζεο παξαηεξείηαη φηαλ ελεξγνπνηνχληαη 

ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ηα νπνία αλαπηχζζνληαη σο απνηέιεζκα 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ βξέθνπο κε ην πεξηβάιινλ θαη θπξίσο ηεο αιιειεπίδξαζεο κε 

ηελ θπξίαξρε θηγνχξα ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ είλαη ζπλήζσο ε κεηέξα. Ο Bowlby 

ππνζηήξημε φηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο πξνζθφιιεζεο ηνπ βξέθνπο ελεξγνπνηείηαη ζηγά 

ζηγά γχξσ ζηνπο ηέζζεξηο πξψηνπο κήλεο θαηά ηνπο νπνίνπο ηα πεξηζζφηεξα βξέθε 

αληαπνθξίλνληαη δηαθνξεηηθά ζε μέλα πξφζσπα θαη δηαθνξεηηθά ζηε κεηέξα. ην 

ζηάδην απηφ, ην βξέθνο ελδερνκέλσο λα ρακνγειάζεη ζηε κεηέξα θαη λα ηελ 

αθνινπζήζεη κε ηα κάηηα ηνπ, πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε ζρέζε κε απηφλ πνπ αθνινπζεί 

θάπνηνλ άιινλ. Απηή ε πξψηκε ζπκπεξηθνξά πξνζθφιιεζεο νινθιεξψλεηαη θαζψο 

ην βξέθνο, φρη κφλν αλαγλσξίδεη ηε κεηέξα, αιιά «ηείλεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε έλαλ 

ηξφπν, κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα δηαηεξεί εγγχηεηα κε εθείλε», (Bowlby,1969: ζ.199).  

Η ζπκπεξηθνξά πνπ ππνδειψλεη ηελ εγγχηεηα ηνπ βξέθνπο είλαη εκθαλήο 

φηαλ ε κεηέξα θεχγεη απφ ην δσκάηην θαη ην βξέθνο θιαίεη ή/θαη πξνζπαζεί λα ηελ 

αθνινπζήζεη. Απηή ε αλεζπρία ηνπ βξέθνπο θαηά ηελ απνρψξεζε ηεο κεηέξαο 

θαζψο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ βξέθνπο κεηά ηνλ εξρνκφ ηεο κεηέξαο, ήηαλ ην 

επίθεληξν ηεο έξεπλαο ηεο Ainsworth (1979, 1991). Η Ainsworth, καζήηξηα ηνπ 

Bowlby,ζέινληαο λα εμεηάζεη ηηο δηαθνξέο ζηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο γνλέα-παηδηνχ, 

δεκηνχξγεζε κία κέζνδν εμέηαζεο αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ 

ζε κία πξνθαζνξηζκέλε ζεηξά απνρσξηζκψλ θαη επαλαζπλδέζεσλ κε ηε κεηέξα, ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ εξγαζηεξίνπ. Η κέζνδνο απηή είλαη ε Σπλζήθε κε ηνλ Ξέλν 

(StrangeSituationProcedure) (Ainsworth&Wittig, 1969). Οπζηαζηηθά, νη εξεπλεηέο 

δεκηνχξγεζαλ δπλεηηθά ςπρνπηεζηηθά επεηζφδηα ζηα βξέθε (απνρσξηζκφο θαη 
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επαλαζχλδεζε κε ηνπο γνλείο) θαη κειέηεζαλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ σο πξνο 

ην ζπλαίζζεκα αζθάιεηαο.  

Ήδε ν Bowlby είρε ηνλίζεη ηε ζεκαζία πνπ είρε ν βαζκφο αζθάιεηαο ή 

αλαζθάιεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη ζην δεζκφ αιιά θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζηηο 

κειινληηθέο πξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο θαη ζην ραξαθηήξα ηνπ. Γηα λα ‘κεηξήζεη’ 

θαλείο ην βαζκφ αζθάιεηαο ηνπ βξέθνπο ή ην βαζκφ πξνζθφιιεζεο ζηε κεηέξα, δχν 

είλαη ηα θξηηήξηα ζηα νπνία ζα πξέπεη λα ζηαζεί: ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ βξέθνπο θαηά 

ηελ απνρψξεζε ηεο κεηέξαο (θιάκα, πξνζπάζεηα λα ηελ αθνινπζήζεη) θαηζηνλ 

ηξφπν ππνδνρήο φηαλ ε κεηέξα επηζηξέθεη (αλαθνχθηζε, ζπκφο, θιάκα θιπ.). Με 

βάζε ηελ παξαπάλσ κέζνδν ηεο πλζήθεο κε ηνλ Ξέλν, παξαηεξήζεθαλ θάπνηεο 

δηαθνξέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ δχν  

δηαθξηηέο θαηεγνξίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη δηαθνξνπνηνχλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

παηδηψλ. Η πξψηε κεγάιε θαηεγνξία νλνκάδεηαη αζθαιήο δεζκφο θαη ε δεχηεξε 

αλαζθαιήο. Η ηειεπηαία ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο είλαη: 

αγρώδεο/ ακθηζπκηθόοηχπνο, ν απνθεπθηηθόοηχπνο θαη ν απνδηνξγαλσκέλνο ηχπνο. 

Αζθαιήο ηχπνο δεζκνχ (secureattachment):  

Ο δεζκφο ελφο παηδηνχ κε ην γνλέα ραξαθηεξίδεηαη αζθαιήο φηαλ ην παηδί 

εθδειψλεη αλεζπρία ζηελ απνπζία ηνπ πξνζψπνπ πξνζθφιιεζεο, αιιά εξεκεί κε ηελ 

επηζηξνθή ηνπ. Δπίζεο, ην παηδί, αθφκε θαη ζε έλα μέλν ρψξν, ζα επεμεξγαζηεί θαη 

ζα εμεξεπλήζεη ην πεξηβάιινλ, φηαλ ην πξφζσπν εγγχηεηαο, ζπλήζσο ε κεηέξα, 

βξίζθεηαη ζηνλ ίδην ρψξν. Έρνληαο ηε κεηέξα θαη ηελ παξνπζία ηεο σο βάζε, ην 

παηδί αηζζάλεηαη αζθαιέο λα πεξηεξγαζηεί ην πεξηβάιινλ θαη ζε πεξίπησζε θφβνπ 

ελδερνκέλσο λα θαηεπζπλζεί πάιη πίζσ ζηελ αζθαιή ηνπ βάζε. ηε πλζήθε κε ηνλ 

Ξέλν, ηα βξέθε έπαηδαλ ήξεκα κε ηα παηρλίδηα πνπ ππήξραλ ζην δσκάηην φηαλ ε 

κεηέξα βξηζθφηαλ ζε απηφ, φηαλ φκσο ε κεηέξα έθεπγε, ηα βξέθε ζπλήζσο έθιαηγαλ 

θαη ηελ αλαδεηνχζαλ. Με ηελ επηζηξνθή ηεο κεηέξαο, ηα αζθαιή βξέθε εξεκνχζαλ 

θαη θαηάθεξλαλ λα μαλαπαίμνπλ κε ηα παηρλίδηα. Η παξνπζία ηεο κεηέξαο δεκηνπξγεί 

ζηα βξέθε ηελ αίζζεζε ηεο πξνζηαζίαο, ηεο αζθάιεηαο, ε νπνία ράλεηαη φηαλ εθείλε 

θεχγεη, κε απνηέιεζκα ηα βξέθε λα αηζζάλνληαη άγρνο θαη θφβν.  

Σα βξέθε κε αζθαιή πξνζθφιιεζε ζηε θηγνχξα πξφζδεζεο ληψζνπλ πην 

άλεηα λα εμεξεπλήζνπλ ηνλ θφζκν, φηαλ φκσο παξνπζηαζηεί θίλδπλνο, ηφηε ππάξρεη 

κεγαιχηεξε πξνζθφιιεζε. Η άλεζε απηή βέβαηα έρεη πνιχ ζπγθεθξηκέλα φξηα, φπσο 
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έδεημε κέζσ ηεο θπζηθήο παξαηήξεζεο ν Anderson (1972). Ο ηειεπηαίνο, 

παξαηήξεζε παηδηά πνπ βξίζθνληαλ ζην πάξθν θαη έθαλαλ ηα πξψηα ηνπο βήκαηα θαη 

ηηο κεηέξεο ηνπο πνπ θάζνληαλ ζηα παγθάθηα. Η θίλεζε ησλ παηδηψλ ήηαλ 

‘νξηνζεηεκέλε’ απφ κία αφξαηε γξακκή πέξα απφ ηελ νπνία δελ δηαθηλδχλεπαλ λα 

πξνρσξήζνπλ. Καζψο πιεζίαδαλ ηε ‘γξακκή’ θνηηνχζαλ αγρσκέλα πξνο ηε κεηέξα. 

Ο δεζκφο αζθεί κηα πνιχ ηζρπξή έιμε ζην παηδηά, ε νπνία είλαη αλάινγε αιιά 

αληίζηξνθε απφ απηήλ πνπ αζθεί ε δχλακε ηεο βαξχηεηαο γηα ηα νπξάληα ζψκαηα 

(Holmes, 1993). Όζν πην καθξηά βξίζθεηαη ε θηγνχξα πξνζθφιιεζεο, ηφζν ε δχλακε 

ηνπ δεζκνχ κεγαιψλεη, δηφηη ε αζθαιήο βάζε απνκαθξχλεηαη θαη έηζη ην παηδί δελ 

ληψζεη πξνζηαηεπκέλν.  

Απνθεπθηηθφο ηχπνο δεζκνχ (avoidantattachment): 

Απηή ε θαηεγνξία πεξηγξάθεη ηελ αδηαθνξία (κε αλεζπρία) πνπ δείρλνπλ ηα 

βξέθε ζηελ απνρψξεζε ηεο κεηέξαο θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ηελ αγλννχλ φηαλ 

επηζηξέθεη. Απηφο ν αλαζθαιήο ηχπνο δεζκνχ κεηέξαο βξέθνπο δείρλεη ηελ αδπλακία 

δεκηνπξγίαο πξφζδεζεο θαη ππνδειψλεη καθξηλή επαθή ηνπ παηδηνχ κε ην θξνληηζηή. 

Σν πην ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο επαλαζχλδεζεο κεηέξαο 

βξέθνπο, ην ηειεπηαίν αγλνεί ηε κεηέξα θαη ζπλερίδεη λα παίδεη κε ηα παηρλίδηα ηνπ. 

Μηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά είλαη πξνθαλψο θαζξεπηηθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο κεηέξαο 

ησλ απνθεπθηηθψλ ηχπσλ πνπ ζπλήζσο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα παηδηά. Οη κεηέξεο 

ησλ απνθεπθηηθψλ παηδηψλ ηείλνπλ λα έρνπλ ιηγφηεξε δηάδξαζε κε ην βξέθνο θαη κε 

πην δηεθπεξαησηηθφ ηξφπν, ηδηαίηεξα ζηνπο ηξεηο πξψηνπο κήλεο (Holmes, 1993). 

Ακθηζπκηθφο ηχπνο δεζκνχ (ambivalentattachment):  

ηα παηδηά κε ακθηζπκηθφ ηχπν δεζκνχ, ε απνρψξεζε ηεο κεηέξαο πξνθαιεί 

πνιχ κεγάιε αλαζηάησζε θαη άγρνο. Η αλαζηάησζε απηή είλαη ηφζν έληνλε πνπ ε 

επηζηξνθή ηεο κεηέξαο δελ ηα βνεζά λα εξεκήζνπλ. πρλά, ηα βξέθε νδχξνληαη ζηελ 

αγθαιηά ηεο κεηέξαο, σζηφζν παξάιιεια κπνξεί λα ζέινπλ λα θχγνπλ απφ ηελ 

αγθαιηά ηεο. Τπάξρεη κηα εκθαλήο αληίθαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πνπ δείρλεη φηη 

απφ ηε κηα ραίξνληαη πνπ επέζηξεςε ε κεηέξα ηνπο αιιά ελδερνκέλσο λα ηεο έρνπλ 

ζπκψζεη. Γειαδή, ηα ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ θαη ε πξνζθφιιεζε ελαιιάζζνληαη 

δηαξθψο.  

Όπσο, ζηνλ απνθεπθηηθφ ηχπν δεζκνχ, έηζη θαη εδψ ν δεζκφο κε ηε κεηέξα 

είλαη αλαζθαιήο θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ, ζην 
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ραξαθηήξα ηνπ θαη έρεη επηδξάζεηο θαη ζηηο κειινληηθέο ζρέζεηο ηεο δσήο ηνπ. 

ΟηMadigan, Atkinson,Laurin θαηBenoit (2013)ζε κία κεηαλαάιπζε πνπ έθαλαλ, 

ζπκπέξαλαλ φηη νη δπζπξνζαξκνζηηθέο ζρέζεηο δεζκνχ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

αλάπηπμε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, κάιηζηα, ν 

αλαζθαιήο δεζκφο απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ζπλλνζπξφηεηα.  

Οη κεηέξεο ησλ παηδηψλ κε ακθηζπκηθφ ηχπν αληαπνθξίλνληαη ρσξίο ζπλέπεηα 

ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. Απηή ε αζηάζεηα ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο νδεγεί ηα 

βξέθε ζηελ πηνζέηεζε κηαο παξφκνηαο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ νπνία ππάξρεη 

αζηάζεηα αιιά θαη αληίθαζε αλάκεζα ζηελ αλαθνχθηζε θαη ην ζπκφ. Απφ ηε κεξηά,  

ηα βξέθε δε αληηιακβάλνληαη ηε θηγνχξα εγγχηεηαο σο αζθαιή βάζε ζηελ νπνία ζα 

κπνξέζνπλ λα πξνζδεζνχλ θαη λα πξνζηαηεπηνχλ θαζψο νη κεηέξεο ηείλνπλ λα 

αγλννχλ ηα ζήκαηα ησλ κσξψλ ηνπο γηα πξνζνρή.  

Απνδηνξγαλσκέλνο ηχπνο δεζκνχ: 

Απηφο ν ηχπνο δεζκνχ δελ ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ  ζηε βηβιηνγξαθία θαζψο 

έρνπλ επηθξαηήζεη νη δχν παξαπάλσ ηχπνη αλαζθαινχο δεζκνχ. Ο 

απνδηνξγαλσκέλνο ηχπνο πξνέθπςε κεηά απφ κειέηεο θιηληθψλ δεηγκάησλ, νη νπνίεο 

έδεημαλ φηη νξηζκέλα παηδηά δελ κπνξνχλ λα θαηαηαρηνχλ ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο (Dunn, 1999). Σα βξέθε απηήο ηεο θαηεγνξίαο «εθδειψλνπλ κηα πνηθίιε 

γθάκα ζπγθερπκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ‘πάγσκα’ ή ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο» 

(Holmes, 1993).  

ηε ζεσξία δεζκνχ πεξηγξάθεηαη ε έκθπηε αλάγθε ηνπ βξέθνπο λα αλαπηχμεη 

δεζκφ, λα πξνζδεζεί ή λα πξνζθνιιεζεί ζε κηα πξνηηκψκελε θηγνχξα. 

Δλεξγνπνηείηαη, ινηπφλ, κηα αλάγθε γηα θπζηθή θαη ςπρνινγηθή επαθή κε ηε θηγνχξα 

πξνζθφιιεζεο θαη ν δεζκφο αλαθέξεηαη ζηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο βξέθνπο-

θξνληηζηή (Rholes&Simpson, 2004). Σν βξέθνο απνδεηά ρσξηθή εγγχηεηα κε ην 

πξφζσπν πξνζθφιιεζεο, πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη ε κεηέξα, αιιά 

δελ ζεκαίλεη πσο δελ κπνξεί λα είλαη ν παηέξαο ή θάπνην άιιν πξφζσπν πνπ έρεη 

κεγαιψζεη ην βξέθνο. Ο δεζκφο κε ηε κεηέξα, θαιχπηεη ηελ αλάγθε ηνπ βξέθνπο γηα 

πξνζηαζία θαη αζθάιεηα θαη ιεηηνπξγεί σο βάζε απφ ηελ νπνία ην παηδί ζα 

εμεξεπλήζεη ηνλ θφζκν έρνληαο ηε κεηέξα πάληα σο ζεκείν αλαθνξάο. ε 

θαηαζηάζεηο θφβνπ ή άγρνπο ην βξέθνο απνδεηά ηε κεηέξα κε απνηέιεζκα ε 

πξνζθφιιεζε ελεξγνπνηείηαη πεξηζζφηεξν. Η ζεσξία δεζκνχ ζηεξίδεηαη ζηελ έκθπηε 
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αλάγθε γηα θνηλσληθή δσή (Rholes&Simpson, 2004), γη’ απηφ θαη δίλεηαη έκθαζε ζηε 

ζρέζε βξέθνπο-θξνληηζηή θαη φρη κφλν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βξέθνπο. 
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1.1 Μηηπική Δςαιζθηζία ζηο Γεζμό (MaternalSensitivity) 

Απφ πνιινχο πηνζεηείηαη ε άπνςε φηη ε δηαζεζηκφηεηα ηεο κεηέξαο ζηηο 

αλάγθεο ηνπ βξέθνπο είλαη απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ελφο 

πνηνηηθνχ δεζκνχ κεηέξαο-βξέθνπο. Η εηνηκφηεηα θαη ε πξνζπκία ζηηο αλάγθεο ηνπ 

βξέθνπο ζπλζέηνπλ ηελ κεηξηθή επαηζζεζία ζην δεζκφ. 

Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο κεηέξαο λα αληηιεθζεί θαη λα 

αληαπνθξηζεί ελ επζέησ ρξφλσ ζηηο κε ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ βξέθνπο. Αξθεηέο 

έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ην είδνο ηνπ δεζκνχ, εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο 

θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη απφ ηε κεηέξα. Δλδεηθηηθνί ηξφπνη αληαπφθξηζεο ηεο 

κεηέξαο είλαη ε ςπρνινγηθή δηαζεζηκφηεηα, νη ψξεο παξνρήο ηξνθήο, ε αληαπφθξηζε 

ζην θιάκα, ε απνδνρή θαη ε επαηζζεζία (Isabella,1993). Η παξαηήξεζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηέξαο-βξέθνπο ζε θπζηθφ πιαίζην κπνξεί λα παξέρεη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηε κεηξηθή επαηζζεζία φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ δεζκνχ. 

 Αξθεηέο κειέηεο αζρνινχληαη κε ηε κεηξηθή επαηζζεζία θαη αληαπφθξηζε κε 

ηε κέζνδν ηεο θπζηθήο παξαηήξεζεο. Οη εξεπλεηέο θαηαγξάθνπλ κε βίληεν ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηέξαο-βξέθνπο θαη θάπνηνη εμσηεξηθνί βαζκνινγεηέο, κέζσ ηεο 

θπζηθήο παξαηήξεζεο παξαηεξνχλ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ κεηέξσλ ζηα κε ιεθηηθά 

ζήκαηα ησλ παηδηψλ, φπσο ην θιάκα. Οη Koren-Karie, Oppenheim, Dolev, Sher 

θαηEtzion-Carasso(2002) κειέηεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηνξαηηθφηεηαο ησλ 

κεηέξσλ θαη ηεο κεηξηθήο επαηζζεζία ζηνλ ηχπν δεζκνχ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο έδεημαλ φηη νη κεηέξεο πνπ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο πςειά 

δηνξαηηθέο, αμηνινγήζεθαλ σο επαίζζεηεο πξνο ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, ηα νπνία 

θάλεθε λα ήηαλ αζθαιψο πξνζθνιιεκέλα ζηηο κεηέξεο, θάηη πνπ δε ζπλέβε κε ηηο 

ρακειά δηνξαηηθέο κεηέξεο. Άξα, νη κεηέξεο πνπ αλαδεηνχλ εμεγήζεηο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, αμηνινγνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη είλαη πξφζπκεο λα ηηο 

θαιχςνπλ, ζεσξνχληαη επαίζζεηεο θαη ηα βξέθε ηνπο είλαη αζθαιψο πξνζθνιιεκέλα 

ζε απηέο.  

 Ιδηαίηεξα απνθαιππηηθή ήηαλ ε  έξεπλα ησλ Smith θαη Pederson (1988), πνπ 

έγηλε ζε εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ θαη αθνξνχζε ηελ αληαπφθξηζε ησλ κεηέξσλ ζηα 

αλεπαίζζεηα ζήκαηα ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα πνπ νη κεηέξεο εθηεινχζαλ έλα 

δχζθνιν έξγν. Πξηλ απφ απηή ηε δνθηκαζία, νη εξεπλεηέο έθαλαλ ηε πλζήθε κε ηνλ 

Ξέλν θαη θαηέηαμαλ ηα παηδηά ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ αζθαινχο ή αλαζθαινχο δεζκνχ. 
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Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ ζπλζεθψλ έδεημε φηη γηα ηα βξέθε πνπ αμηνινγήζεθαλ 

σο αλαζθαιή, νη κεηέξεο δελ ήηαλ ηφζν επαίζζεηεο ζηα ζήκαηα ησλ παηδηψλ ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο κεηέξεο παηδηψλ κε αζθαιή δεζκφ. Αλ δεη θαλείο ηα επξήκαηα απηά 

αληίζηξνθα, ζα ζπκπεξάλεη φηη ε παξαηήξεζε θαη ε εηνηκφηεηα ηεο κεηέξαο ζηα κε 

ιεθηηθά ζήκαηα ησλ βξεθψλ επεξεάδεη ηελ αζθάιεηα ή ηελ αλαζθάιεηα ζην δεζκφ. 

πλεπψο, αλ νη κεηέξεο αληαπνθξίλνληαη θάζε θνξά πνπ ην βξέθνο απνδεηά ηελ 

πξνζνρή ηνπο, ηφηε είλαη πην πηζαλφ λα αλαπηχμνπλ αζθαιή πξνζθφιιεζε. 

 Σν γεγνλφο φηη θάπνηεο κεηέξεο αληαπνθξίλνληαη νξηζκέλεο θνξέο ζηα 

ζήκαηα ησλ παηδηψλ θαη άιιεο δελ αληαπνθξίλνληαη θαζφινπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ν δεζκφο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί κε εθείλεο θαη ην βξέθνο ζα είλαη αλαζθαιήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην πξνθίι ηνπ έκκνλνπ-αγρψδνπο ελήιηθνπ ηχπνπ δεζκνχ 

δηακνξθψλεηαη εμαηηίαο ηεο αζπλέπεηαο ηεο κεηέξαο ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

βξέθνπο θαη θπζηθά ζε άιινπο παξάγνληεο φπσο ε ηδηνζπγθξαζία ηνπ βξέθνπο ή 

πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο. Η κεηέξα ηνπ αγρψδε ηχπνπ δελ ήηαλ ζπλεπήο, δειαδή 

άιινηε αληαπνθξηλφηαλ θαη άιινηε φρη ζηηο αλάγθεο ηνπ βξέθνπο κε απνηέιεζκα ην 

βξέθνο λα ακθηηαιαληεχεηαη γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ηεο κεηέξαο ηνπ. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ απνθεπθηηθνχ ηχπνπ, ε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο ήηαλ πεξηζζφηεξν 

αδηάθνξε. Οη αλάγθεο ηνπ βξέθνπο ζπλήζσο δελ θαιχπηνληαλ θαζφινπ κε 

απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε νηθεηφηεηαο ηνπ βξέθνπο κε ηε κεηέξα (Cheng&Kwan, 

2008).  

 Η ηθαλφηεηα ηεο κεηέξαο λα αληρλεχεη θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα κε ιεθηηθά 

ζήκαηα ηνπ βξέθνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

πνηφηεηα ηνπ δεζκνχ. Μεξηθά κε ιεθηηθά ζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην βξέθνο γηα λα 

ειθχζεη ηελ πξνζνρή ηεο κεηέξαο είλαη ην θιάκα θαη ην ρακφγειν. Δπνκέλσο, 

εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ ηθαλφηεηα, φζν θαη απφ ηε ζέιεζε ηεο κεηέξαο λα 

αληηιεθζεί θαη λα εξκελεχζεη απηά ηα ζήκαηα, πνπ αξθεηέο θνξέο είλαη δπζδηάθξηηα.  
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1.2Μονηέλα Δπγαζίαρ (WorkingModels) 

Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Bowlby γηα λα πεξηγξάςεη ηελ 

εζσηεξηθή λνεηηθή αλαπαξάζηαζε πνπ αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά γηα ηνπο ζεκαληηθνχο 

‘άιινπο’ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εαπηνχ ηνπο (Bretherton, 1985). Πξφθεηηαη, 

νπζηαζηηθά, γηα δνκέο νη νπνίεο, παξέρνπλ  πιεξνθνξίεο θαη πεξηγξάκκαηα γηα ην ηη 

λα αλακέλεη θαλείο λα πξνθχςεη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηηο 

θηγνχξεο δεζκνχ (Rholes&Simpson, 2004). 

Ολνκάδνληαη θαη Εζσηεξηθά Μνληέια Εξγαζίαοή Ελεξγά Μνληέια Δεζκνύγηαηί 

αλαπαξηζηνχλ αθξηβψο ηηο εζσηεξηθέο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνλ θφζκν ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ. Ο φξνο ‘εξγαζίαο’ (working) εμεγεί φηη απηέο νη αλαπαξαζηάζεηο 

είλαη αλνηρηέο ζηε δηφξζσζε θαη ηελ αλαζεψξεζε. Γειαδή δελ δεκηνπξγνχληαη ζηελ 

αξρή ηεο δσήο θαη κέλνπλ ακεηάβιεηεο, αληηζέησο, αθήλνπλ ην άηνκν λα δηαηππψζεη 

πξνζδνθίεο θαη λα εμεγήζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρέζεσλ. Γηα λα αληηιεθζεί θαλείο 

ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ κνληέισλ εξγαζίαο θαη ην γεγνλφο φηη ν δεζκφο κε ηε θηγνχξα 

ελδέρεηαη λα αιιάμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, αξθεί λα ζθεθηεί ηελ πηζαλφηεηα 

ζηελ νπνία ην βξέθνο δεκηνπξγεί άιια πξφηππα ζπκπεξηθνξάο κε ηε κεηέξα θαη 

άιια κε ηνλ παηέξα, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη δεζκνχ κε 

ηνλ θάζε γνλέα. Απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ην παηδί ελδέρεηαη λα κεηαβαίλεη 

απφ ηνλ αζθαιή ζηνλ αλαζθαιή ηχπν δεζκνχ θαη αληίζηξνθα (Rholes&Simpson, 

2004). Φπζηθά, ε κεηαβιεηφηεηα είλαη ζρεηηθή θαη φρη απφιπηε. 

Σα κνληέια εξγαζίαο ρσξίδνληαη επίζεο, ζε άκεζαή ξεηά(explicit) θαη 

έκκεζαή άξξεηα(implicit). Αξθεηή έξεπλα έρεη γίλεη γηα ηα άκεζα κνληέια, ζηα νπνία 

νη εξεπλεηέο έρνπλ πξφζβαζε κέζσ ησλ κεηξήζεσλ απηναλαθνξάο (self-

reportmeasures). Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο ηξφπνο γηα λα έρεη θαλείο πξφζβαζε θαη λα 

ηαπηνπνηήζεη ηα ζπλεηδεηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελεξγψλ κνληέισλ εξγαζίαο πνπ 

εθθξάδνπλ ηα άηνκα. Ωζηφζν, θαη ηα έκκεζα-ζησπεξά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ, 

πνπ κπνξεί λα κελ θαλνχλ εχθνια, είλαη ρξήζηκα γηα λα απνθηήζεη θαλείο πξφζβαζε 

ζε αζπλείδεηα ζηνηρεία ησλ κνληέισλ εξγαζίαο. Παξφιν πνπ δελ έρεη γίλεη πνιιή 

κειέηε γηα απηφ,δεκηνπξγείηαη έλα ζηαδηαθφ ελδηαθέξνλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

κέζσ ησλ παξαδεηγκάησλ ιαλζάλνπζαο απφθξηζεο (response-latencyparadigms) 

(Baldwin, Fehr, Keedian, Seidel&Thompson, 1993) θαη ην εξγαιείν: 

ImplicitAssociationTest (IAT) (Greenwald, McGhee& Schawrtz 1998). 
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1.3Δνήλικορ Γεζμόρ 
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 Η ζεσξία δεζκνχ ζηεξίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε, ζηε ζρέζε ηνπ βξέθνπο κε 

ην θξνληηζηή, σζηφζν, απηή ε ζρέζε δελ είλαη ζεκαληηθή κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο. Μηα κεγάιε ζεηξά κειεηψλ απνδεηθλχεη φηη, ε 

πνηφηεηα ηνπ δεζκνχ κε ηε θηγνχξα πξνζθφιιεζεο επεξεάδεη ηηο ελδνπξνζσπηθέο 

θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ ζε φιε ηνπ ηε δσή. Ο δεζκφο απνηειεί 

πξνβιεπηηθφ παξάγνληα θαη γηα άιιεο πηπρέο ηνπ αηφκνπ εθηφο απφ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο φπσο είλαη ε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ε δηάξζξσζε ηνπ 

εαπηνχ, αθφκε θαη ηα γλσζηηθά ζρήκαηα. 

 Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ γηα ηε κέηξεζε ηνπ ελήιηθνπ 

δεζκνχ νλνκάδεηαη Σπλέληεπμε Ελειίθσλ γηα ην Δεζκό-

ΣΕΔ(AdultAttachmentInterview-AAI). Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν επηλνήζεθε απφ 

ηνποMain, Kaplan θαη Cassidy (1985)  θαη αμηνινγεί ηα κνληέια εξγαζίαο ησλ 

γνληψλ, φζνλ αθνξά ην δεζκφ. Οπζηαζηηθά, ην εξγαιείν απηφ απνηειεί έλα κέζν 

πξφζβαζεο, ηνπ ελήιηθνπ αηφκνπ, ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία ψζηε λα ππάξρεη 

πξφζβαζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ δεζκνχ πνπ είρε κε ην πξφζσπν εγγχηεηαο. Πξφθεηηαη 

γηα εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε θαη δεηείηαη απφ ην άηνκν λα πεξηγξάςεη κε πέληε 

επίζεηα ηε ζρέζε πνπ είρε κε θάζε γνληφ ζηελ παηδηθή ειηθία αιιά θαη άιιεο 

πιεξνθνξίεο πνπ γλσξίδεη απφ κλήκεο (πνηα ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ φηαλ 

αλαζηαησλφηαλ, ζε πνην γνλέα δεηνχζε παξεγνξηά, αλ αηζζάλζεθε απφξξηςε απφ 

ηνπο γνλείο θ.ά.).  

 Η δηαδηθαζία καγλεηνθσλνχληαλ θαη βαζκνινγνχληαλ ζε νρηψ θιίκαθεο 

φπσο πεξηγξάθεη ν Holmes (1993): ζρέζε αγάπεο κε ηε κεηέξα, ζρέζε αγάπεο κε ηνλ 

παηέξα, αληηζηξνθή ξφισλ κε ηνπο γνλείο, πνηφηεηα ηεο κλεκνληθήο αλάθιεζεο, 

ζπκφο κε ηνπο γνλείο, εμηδαλίθεπζε ησλ ζρέζεσλ θαη ζπλνρή ηεο αθήγεζεο. Η 

βαζκνιφγεζε απηή νδεγνχζε ζηελ αληηζηνίρηζε ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ πνπ 

πεξηέγξαθαλ ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ην δεζκφ: α) απηόλνκε-

αζθαιήο (autonomous-secure), β) απνξξηπηηθή- απνζπλδεδεκέλε (dismissing-

detached), γ) απνξξνθεκέλε-πεξηπιεγκέλε (preoccupied-entangled) θαη δ) αλεπίιπηε-

απνδηνξγαλσκέλε (unresolved-disorganised). 

 Α)Αζθαιήο-απηφλνκνο ηχπνο 

 Οη απηφλνκνη-αζθαιείο ελήιηθεο αλαθέξνπλ φηη βίσζαλ αζθαιή παηδηθή 

ειηθία φπνπ, αθφκε θαη νη δπζθνιίεο, μεπεξάζηεθαλ. Ο ιφγνο ηνπο είλαη ζπλεθηηθφο 
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θαη κε ζπλέπεηα θαη ε απηναμηνιφγεζε ηνπο είλαη ξεαιηζηηθή. Απηή ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ελήιηθνπ ηχπνπ δεζκνχ αληηζηνηρεί ζηνλ αζθαιή ηχπν δεζκνχ 

θαηά ηελ βξεθηθή ειηθία. 

Β)Απνξξηπηηθφο-απνζπλδεδεκέλνο ηχπνο 

Ο ιφγνο ησλ ελειίθσλ απηψλ ζηε ζπλέληεπμε, είλαη αηειήο θαη ζχληνκνο 

ζηελ αθήγεζε θαη ζπρλά, ηζρπξίδνληαηφηη νη αλακλήζεηο ηνπο απφ ηελ παηδηθή ειηθία 

είλαη ιίγεο θαη εμηδαληθεπκέλεο (π.ρ. είρα κηα ηέιεηα παηδηθή ειηθία). Απηφο ν ηχπνο 

αληηζηνηρεί ζηνλ απνθεπθηηθφ ηχπν βξεθηθήο πξνζθφιιεζεο.  

Γ)Απνξξνθεκέλνο-πεξηπιεγκέλνο ηχπνο 

 ε απηή ηελ θαηεγνξία νη ελήιηθεο αληηπαιεχνπλ αθφκε ηα γεγνλφηα ηεο 

παηδηθή ειηθίαο, ηα νπνία θαη δελ κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ. Ο ιφγνο ηνπο είλαη 

ρεηκαξξψδεο αιιά αζπλεπήο, θάηη πνπ ππνγξακκίδεη ηελ ησξηλή ηνπο εκπινθή ζε 

ζπγθξνχζεηο ηνπ παξειζφληνο. Ο απνξξνθεκέλνο-πεξηπιεγκέλνο ηχπνο ελήιηθνπ 

δεζκνχ αληηζηνηρεί ζηνλ ακθηζπκηθφ ηχπν δεζκνχ ηεο παηδηθήο ειηθίαο. 

 Γ)Αλεπίιπηνο-απνδηνξγαλσκέλνο ηχπνο 

 ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη ελήιηθεο πνπ έρνπλ πεξάζεη ηξαπκαηηθή 

παηδηθή ειηθία εμαηηίαο θαθνπνίεζεο ή απψιεηαο θάπνηνπ γνλέα. Σα γεγνλφηα απηά, 

πξνθαλψο δελ έρνπλ επηιπζεί ζπλαηζζεκαηηθά, θάηη πνπ θαίλεηαη απφ ηνλ αηαίξηαζην 

ηξφπν νκηιίαο ζε ζρέζε κε ηελ αθήγεζε (παξαηεηακέλε ζησπή, εγθσκηαζηηθά 

ζρφιηα). Ο ηειεπηαίνο ηχπνο ελήιηθνπ δεζκνχ αληηζηνηρεί ζηνλ απνδηνξγαλσκέλν 

ηχπν πξνζθφιιεζεο.  
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1.4 Δπίδπαζη ηος Σύπος Γεζμού ζηιρ Γιαπποζωπικέρ σέζειρ ηων Δνηλίκων 

 Μία έξεπλα νξφζεκν ζηνλ ηνκέα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ήηαλ απηή ησλ 

Hazan θαη Shaver (1987). θνπφο ησλ εξεπλεηψλ ήηαλ λα βξνπλ αλ ππάξρεη θαη πνηα 

είλαη ε αληηζηνηρία ησλ ηχπσλ δεζκνχ κε ηχπνπο ελειίθσλ ζηηο εξσηηθέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Γειαδή, ππέζεζαλ φρη κφλν φηη ν ηχπνο δεζκνχ κε ηε κεηέξα 

επεξεάδεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηηο εξσηηθέο εηδηθφηεξα, αιιά 

αληηζηνίρεζαλ ηνπο ηχπνπο δεζκνχ κε ηε κεηέξα κε ηνπο ηχπνπο δεζκνχ κε ηνλ/ηελ 

εξσηηθφ/ή ζχληξνθν. 

 Μειέηεζαλκε ηε κέζνδν ηεο απηναλαθνξάο, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ελειίθσλ 

απφ ηε ζρέζε, ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζρέζεσλ. 

Καηέιεμαλ ζε ηξεηο ηχπνπο ελήιηθσλ δεζκψλ αληίζηνηρσλ κε ηνπο ηχπνπο 

πξνζθφιιεζεο ζηε κεηέξα. Έηζη, πξνέθπςαλ ηξεηο ηχπνη δεζκψλ: ν αζθαιήο ηχπνο, 

ν ηχπνο απνθπγήο θαη ν έκκνλνο ή ακθηζπκηθφο. Οη ηξεηο παξαπάλσ ηχπνη 

παξνπζηάδνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα βξέθε πνπ αλήθνπλ ζηηο ίδηεο 

θαηεγνξίεο. Γηα παξάδεηγκα ν αζθαιήο ηχπνο έρεη πςειφηεξε αλζεθηηθφηεηα ηνπ εγψ 

θαη ιηγφηεξν άγρνο  ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο δχν ηχπνπο (Kobak&Sceery, 1988). 

Αξγφηεξα, ε Bartholomew (1990) πξφηεηλε φηη ηα κνληέια δεζκνχ 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ην παηδί βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο 

(Καθέηζηνο, 2005). Οπζηαζηηθά πεξηέγξαςε φρη κφλν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε 

αηνκηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε δηαπξνζσπηθφ επίπεδν. Ο αζθαιήο ηύπνοέρεη ζεηηθφ 

κνληέιν εαπηνχ θαη ζεηηθφ κνληέιν γηα ηνπο άιινπο (νη δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο 

είλαη θαιέο θαη κπνξεί λα ξπζκίδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ). Ο ακθηζπκηθόο ηύπνο έρεη 

αξλεηηθφ κνληέιν εαπηνχ αιιά ζεηηθφ κνληέιν γηα ηνπο άιινπο (παξνπζηάδεη εκκνλή 

κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαζψο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ είλαη θπξίσο αξλεηηθά). Ο 

απνθεπθηηθόο-απνξξηπηηθόο ηύπνο έρεη ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ αιιά αξλεηηθή 

εηθφλα γηα ηνπο άιινπο γηα απηφ θαη απνθεχγεη ηηο επαθέο (επηδηψθεη ηελ απηνλνκία 

ηνπ). Καη ηέινο, ν απνθεπθηηθόο-θνβηθόο ηύπνο, ν νπνίνο έρεη αξλεηηθφ κνληέιν-

ζρήκα θαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γηα ηνπο άιινπο (θαηαπηέδεηαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

απνθεχγεη ηηο επαθέο).  
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1.5Γεζμόρ και: σέζειρ, Γνωζηικά σήμαηα,ςναίζθημα, Αςηοεκηίμηζη 

Ο ηχπνο δεζκνχ επεξεάδεη ην άηνκν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη 

δηακνξθψλεη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ, ηα γλσζηηθά ηνπ ζρήκαηα θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη λνεκνζχλε. Η βηβιηνγξαθία έρεη δψζεη κεγάιε έκθαζε 

ζην δεζκφ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ αζθαιή ηχπν, θαζψο απνηειεί πνιχηηκε πεγή γηα ηελ 

πγηή ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ επεμία (Karreman&Vingerhoets, 2012).  

Ο αζθαιήο δεζκφο πξνζθφιιεζεο έρεη ζπζρεηηζζεί ζεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε 

εξεζηζκάησλ, κε ηελ αληακνηβή ηεο εμάξηεζεο, κε ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηελ απηφ-

ππέξβαζε θαη αξλεηηθά κε ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο πνπ είλαη επηβιαβή-

απνθεπθηηθά (HarmAvoidance-HA) (Chotai, Jonasson, Hägglöf&Adolfsson, 2005). 

Δπίζεο, νη Bar-Haim, Dan, Eshel θαηSagi-Schwartz(2007) κε δείγκα παηδηά 11εηψλ, 

κέηξεζαλ ηα επίπεδα θνβίαο ζην ζρνιείν ζε αληηζηνηρία κε ηνλ ηχπν δεζκνχ. Απηφ 

πνπ βξήθαλ ήηαλ φηη, ηα παηδηά κε ακθηζπκηθφ ηχπν δεζκνχ είραλ πεξηζζφηεξα 

επίπεδα ζρνιηθήο θνβίαο ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά αζθαινχο ηχπνπ δεζκνχ. Αθφκε 

θαη ζηελ χζηεξε παηδηθή ειηθία νη επηδξάζεηο ηνπ δεζκνχ είλαη εκθαλείο θαη 

δηαθξηηέο φπσο θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. 

Όζνλ αθνξά ζηα ζηελά πιαίζηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, δχν είλαη νη 

δηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο αληαπνθξίλνληαη νη ελήιηθεο:  ε αγρψδεο δηάζηαζε θαη ε 

απνθεπθηηθή (Brennan, Clark&Shaver, 1998). Πάλσ ζε απηέο ηηο δηαζηάζεηο, νη 

νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζην δεζκφ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεηαβιεηέο, έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο κειέηεο. Γηα παξάδεηγκα, νη Sibley θαη Overall (2008) 

κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ αλαζθαινχο δεζκνχ (αγρψδεο, απνθεπθηηθφο) θαη ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο (αλεμάξηεηε-autonomous θαη αιιειεμαξηεκέλε-sociotropic), ζηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ζηελ 

θαζεκεξηλή θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε επίδξαζε ησλ 

εηδηθψλ ηχπσλ δεζκνχ (αγρψδεο, απνθεπθηηθφο) ζηελ θνηλσληθφηεηα ήηαλ 

εζηηαζκέλε ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο εξσηηθνχο ζπληξφθνπο. 

Αληίζεηα, νη επηδξάζεηο ηεο απηνλνκίαο (autonomous) θαη ηεο αιιειεμάξηεζεο 

(sociotropic)ήηαλ γεληθεπκέλεο απέλαληη ζηα ζρεζηαθά πιαίζηα (ζρέζεηο κε θίινπο, 

εξσηηθνχο ζπληξφθνπο, νηθνγέλεηα θ.ά.).  

Ο έκκνλνο ηχπνο δεζκνχ παξνπζηάδεη έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαθπκάλζεηο 

θαη πηζαλψο λα εθδειψζεη δήιηα ζην/ζηε ζχληξνθφ ηνπ/ηεο (Hazan&Shaver, 1987). 
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Ωζηφζν, νη αλαζθαιείο ηχπνη δεζκνχ παξνπζηάδνπλ αληίζεηεο ζπκπεξηθνξέο φπσο 

εκπηζηνζχλε, απνπζία δήιηαο θ.η.ι. Οπζηαζηηθά ν αλαζθαιήο-αγρψδεο ηχπνο δεζκνχ 

παξνπζηάδεη κηα ζηξαηεγηθή ππεξδξαζηεξηφηεηα (hyperactivating) (π.ρ. πξνζπάζεηα 

δηαηήξεζεο εγγχηεηαο, απφζπαζε πξνζνρήο απφ ηε θηγνχξα δεζκνχ) θαη απηφο είλαη 

έλαο ηξφπνο λα ξπζκίζεη ηελ αλαζθάιεηα ζην δεζκφ (Mikulincer&Shaver, 2003). Η 

δηαδηθαζία απηή πεγάδεη απφ ηηο γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο θηγνχξαο δεζκνχ θαη 

ηε βησζηκφηεηα ηεο αλαδήηεζεο εγγχηεηαο (Sibley&Overall 2008). 

Οη γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο είλαη ηα κνληέια εξγαζίαο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ θαη αλαθέξνληαη ζηηο εζσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θάζε αηφκνπ γηα ηε 

ζρέζε δεζκνχ, ε νπνία απνηειεί ζηήξηγκα θαη πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ηηο 

κειινληηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Έηζη ινηπφλ, ε πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνζθφιιεζεο δηεπθνιχλεηαη απφ έλα νξγαλσκέλν, ηεξαξρηθφ ζχζηεκα γλσζηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ (Crittenden, 1990). Οη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ αηφκνπ ζηηο 

ελδερφκελεο ζπκπεξηθνξέο, είλαη πην απνηειεζκαηηθέο λα ξπζκίδνπλ ην ζχζηεκα 

δεζκνχ ζηηο ζρέζεηο κε ζπγθεθξηκέλα  άηνκα (π.ρ. εξσηηθνί ζχληξνθνη).  

Ο ηχπνο δεζκνχ θαίλεηαη λα επεξεάδεη θαη ην ζπλαίζζεκα σο πξνο ηελ 

έθθξαζε θαη ηε ξχζκηζε. Γειαδή, ε ζπλαηζζεκαηηθή εθθξαζηηθφηεηα θαη ξχζκηζε 

δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν αλάινγα κε ηνλ ηχπν δεζκνχ κε ην πξφζσπν 

πξνζθφιιεζεο. Με ηνλ φξν ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε (emotionalregulation) ελλννχκε 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα αιιάδνπλ ηελ έληαζε, ηε δηάξθεηα ή ηελ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνληαη (Thompson, 1994).  

Σα άηνκα κε αζθαιή πξνζθφιιεζε παξνπζηάδνπλ πξνζαξκνζηηθά πξφηππα 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θαη έθθξαζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο 

(Zimmermann, 1999). Οπζηαζηηθά, ηα αζθαιή άηνκα έρνπλ δπλαηέο ακπληηθέο 

αζπίδεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε πγηή ζπλαηζζήκαηα θαη δελ ρξεηάδεηαη λα επηζηξαηεχνπλ 

ακπληηθνχο ειηγκνχο γηα λα δηαρεηξίδνληαη ηελ αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Δπίζεο, ηα αζθαιψο πξνζθνιιεκέλα άηνκα επεμεξγάδνληαη 

θαιχηεξα ηα ζεηηθά γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπο (ηα κεγηζηνπνηνχλ) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

αλαζθαιείο ηχπνπο πνπ ηείλνπλ λα ειαρηζηνπνηνχλ ηηο ζεηηθέο εκπεηξίεο (Gentzler, 

Kerns&Keener, 2010). 

Αληίζεηα, ηα άηνκα κε αλαζθαιή πξνζθφιιεζε είλαη επηξξεπή, είηε πξνο ηα 

πάλσ είηε πξνο ηα θάησ, φζνλ αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη έθθξαζε 
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(Zimmermann, 1999). Δμαηηίαο ηνπ αζηαζνχο πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ε θηγνχξα 

δεζκνχ δελ ηθαλνπνηεί ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο, δεκηνπξγνχληαη ζην παηδί θαη 

αξγφηεξα ζην ελήιηθν άηνκν αξλεηηθέο εζσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ απνξξένπλ 

απφ αξλεηηθά εζσηεξηθά κνληέια εξγαζίαο (Mikulincer&Shaver, 2003). Σα 

αλαζθαιή πξνζθνιιεκέλα άηνκα, θπξίσο ν αγρψδεο ηχπνο, βηψλνπλ ηηο αξλεηηθέο 

εκπεηξίεο-γεγνλφηα κε πην έληνλεο αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη ηα 

επεμεξγάδνληαη πεξηζζφηεξν (Gentzler, Kerns&Keener, 2009). 

Η απηνεηθφλα (self-image) θαη ε απηνεθηίκεζε  (self-esteem) είλαη, επίζεο, 

έλλνηεο πνπ έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε ην δεζκφ. Οη ζηελέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο 

επεξεάδνπλ ην άηνκν φζνλ αθνξά  ηελ απηνεθηίκεζε θαη επηδξά ζην πσο ζθέθηεηαη 

ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Γειαδή, ζχκθσλα κε ηνλ Cooley (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Sibley&Overall 2008)ην άηνκν αληιεί πιεξνθνξίεο γηα ηελ απηνεηθφλα θαη ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπ απφ ηνπο ‘ζεκαληηθνχο άιινπο’. Δπνκέλσο, ε αίζζεζε πνπ έρεη 

θαλείο γηα ηνλ εαπηφ δελ είλαη ακηγψο πξνζσπηθή, δηφηη δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ 

πεξίγπξν, ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.  

Τπάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζην δεζκφ 

θαη ηελ απηνεθηίκεζε. Δηδηθφηεξα, ν αζθαιήο δεζκφο κε ηνπο γνλείο έρεη ζπλδεζεί κε 

ζεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνλ εαπηφ (Mattanah, Lopez, &Gover 2011), κε 

εκπηζηνζχλε, επηπρία, νηθεηφηεηα θαη δεζηαζηά απφ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο αλαζθαιείο ηχπνπο (Hazan&Shaver, 1987). Οη ζεηηθέο απηέο 

αλαπαξαζηάζεηο νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αληίιεςε ελφο ζηαζεξνχ θαη 

έκπηζηνπ εμσηεξηθνχ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Αληίζεηα, ν αλαζθαιήο δεζκφο, ν 

νπνίνο δεκηνπξγεί αξλεηηθά κνληέια εξγαζίαο, άξα θαη αξλεηηθέο εζσηεξηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, νδεγείηαη ζηελ πηνζέηεζε αξλεηηθήο αίζζεζεο ηνπ εαπηνχ ζηα 

πιαίζηα ηνπ δεζκνχ (Duchesne&Larose, 2007). ε κία κεηα-αλάιπζε 24 κειεηψλ νη 

Gorrese θαη Ruggieri (2013) βξήθαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ δεζκνχ κε 

ζπλνκειίθνπο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. Οη ζπζρεηίζεηο απηέο έγηλαλ ζε εθήβνπο θαη ζε 

λεαξνχο ελήιηθεο θαη αθνξνχζαλ ηφζν ην δεζκφ ζπλνιηθά φζν θαη ζπγθεθξηκέλεο 

δηαζηάζεηο ηνπ.  

Η ζρέζε βξέθνπο-θξνληηζηή είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζρέζεηο ζηε δσή 

ηνπ αλζξψπνπ. Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ παξάζεζε ηεο παξαπάλσ βηβιηνγξαθίαο ε 

πνηφηεηα θαη ην είδνο ηνπ δεζκνχ ζρεηίδεηαη κε κηα ζεηξά απφ έλλνηεο, νη νπνίεο φιεο 
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καδί δεκηνπξγνχλ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ αηφκνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο. Δπνκέλσο, ν ‘εαπηφο’ θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνπο ‘άιινπο’, εθηφο ηνπ φηη 

επεξεάδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ δεζκνχ κε ηε κεηέξα απνηεινχλ απφ ηα 

βαζηθφηεξα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ κηα πξνζσπηθφηεηα.  
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ΔΑΤΣΟ 

 Η έλλνηα ηεο απηναληίιεςεο (self-concept) πεξηιακβάλεη ηελ αίζζεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο, έλα ζχλνιν πξαγκάησλ, δειαδή, γηα ηελ αίζζεζε πνπ έρνπκε σο άηνκα 

(Baumeister, 1998). Ο άλζξσπνο θαηαθηά ηελ επίγλσζε ηνπ εαπηνύ (self-

awareness)ζε πνιχ κηθξή ειηθία. Ήδε απφ 18 κελψλ ηα βξέθε αληηιακβάλνληαη ηελ 

χπαξμε ηνπ εηδψινπ ηνπο ζηνλ θαζξέπηε θαη αξρίδνπλ λα δηαρσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

απφ ηνπο άιινπο. Ωζηφζν, ζηνπο πξψηνπο κήλεο δσήο,δελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο ηεο 

αηνκηθφηεηαο κε ηνλ άιινλ, θαζψο ηα βξέθε αηζζάλνληαη έλα κε ηνλ θξνληηζηή ηνπο. 

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ απφ 

ηνπο άιινπο, δεκηνπξγεί ‘ζρήκα’ ηνπ εαπηνύ (self-schema), ην νπνίν ζπγθεληξψλεη 

θαη νξγαλψλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ εαπηφ. Σν ζρήκα ηνπ εαπηνχ 

είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν κε ην νπνίν ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη θαη 

επεμεξγάδνληαη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο.  Δλδεηθηηθά, ηα ζρήκαηα βνεζνχλ ην άηνκν 

λα ζπκάηαη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρήκα ηνπ εαπηνχ-δειαδή, αλ έλα 

άηνκν θαηέρεη έλα αλεμάξηεην ζρήκα εαπηνχ, ηφηε είλαη πην πηζαλφ λα παξαηεξήζεη 

ηε ζπκπεξηθνξά άιισλ αηφκσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αλεμαξηεζία 

(Hochwaelder, 1996).  

 Η έλλνηα ηνπ εαπηνχ θαη ε αληίιεςε πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ 

εαπηφ, ζηεξίδεηαη,φζν θαη αλ θαίλεηαη παξάδνμν, ζηηο εκπεηξίεο κε άιινπο 

αλζξψπνπο. Υσξίο ηελ παξνπζία ησλ άιισλ, ζα ήηαλ αδχλαην λα αλαπηχμνπκε ηελ 

αίζζεζε ηνπ πνηνη θαη ηη είκαζηε (Oyserman&Markus, 1998). Πξάγκαηη, ε θνηλσληθή 

ζχγθξηζε θαη ε γλψκε ησλ άιισλ γηα ηνλ εαπηφ, απνηεινχλ αλαπφθεπθηε αλάγθε. 

Γηα παξάδεηγκα, πψο ζα ήμεξε έλαο αζιεηήο ηνπ ζηίβνπ φηη είλαη θαιφο θαη ηξέρεη 

γξήγνξα αλ δελ ππήξραλ άιινη αζιεηέο γηα λα ζπγθξηζεί καδί ηνπο. Απηή ε 

θνηλσληθή ζχγθξηζε,  επηηξέπεη ζηα άηνκα λα θαζνξίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. 

Δπνκέλσο, ε έλλνηα ηνπ εαπηνχ είλαη αδηαλφεηε ρσξίο ηελ χπαξμε ησλ άιισλ 

‘εαπηψλ’ κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχγθξηζε.  

 Δθηφο απφ ηελ έλλνηα ηεο απηναληίιεςεο, ε νπνία αληαλαθιά ηε γλψζε θαη 

ηελ πεπνίζεζε γηα ηνλ εαπηφ, ε απηνεθηίκεζε (self-esteem) είλαη κία αθφκε 

ζεκαληηθή έλλνηα γηα ηνλ εαπηφ, ε νπνία φκσο είλαη κηα πην ζπλαηζζεκαηηθή 

ζπληζηψζα ηνπ εαπηνχ (Baumeister, 1998). Η απηνεθηίκεζε, φπσο απνθαιχπηεη ε 

ίδηα ε ιέμε, αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εαπηνχ κε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο δηαζηάζεηο, 
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αιιά δελ είλαη κνλνδηάζηαηε έλλνηα. Γειαδή, ην άηνκν κπνξεί λα ραξαθηεξίδεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζεηηθά ζε κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια, αξλεηηθά ζε θάπνηα άιιε. Απηφο 

είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη άλζξσπνη είλαη έλα ζπλνλζχιεπκα απφ ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά.  

  Τπάξρνπλ θαη άιιεο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηίκεζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εαπηνχ , εθηφο απφ ηελ απηνεθηίκεζε, νη νπνίεο είλαη ε 

απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα (self-efficacy), θαη  ε απηνγλσζία (self-awareness). Σέηνηεο 

έλλνηεο είλαη ρξήζηκεο φρη κφλν γηα λα πξνζδίδνπλ ζεηηθφ ή αξλεηηθφ πξφζεκν, φπσο 

θάλεη ε απηφ-εθηίκεζε, αιιά δηφηη ιεηηνπξγνχλ επαλαηξνθνδνηηθά ζην άηνκν. 

Ηαπηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα αθνξά ζηηο καζεκέλεο πξνζδνθίεο ζηηο νπνίεο θάπνηνο 

είλαηζε ζέζε λα εθηειέζεη κηα ζπκπεξηθνξά ή λα παξάγεη έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε (Bandura, 1982∙ Schunk, 1991). Απφ ηελ άιιε, ε 

απηνεπίγλσζε είλαη κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε πξνζνρή είλαη εζηηαζκέλε ζηνλ 

εαπηφ (Feldman, 2001). Η απηνεπίγλσζε βνεζάεη ηνπο αλζξψπνπο λα είλαη 

πεξηζζφηεξν ζπλεηδεηνπνηεκέλνη ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ (Wicklund, 1975). 

Οπζηαζηηθά ν θαζξέπηεο, νη θσηνγξαθίεο, αθφκε θαη ην λα κηιά θαλείο κπξνζηά ζε 

θνηλφ απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ εληείλνπλ ζηε ζπλεηδεηφηεηα ηνπ εαπηνχ 

(Ferrari&Sternberg, 1998).  

 Τπάξρνπλ, ηέινο αθφκε δχν έλλνηεο ζπλπθαζκέλεο κε ηνλ ‘εαπηφ’, νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ εαπηνχ ζηνλ θφζκν θαη απηέο είλαη ν απηνέιεγρνο-απηό-

παξαθνινύζεζε (self-monitoring) θαη ε απηό-παξνπζίαζε  (self-presentation). Απηέο 

νη δχν έλλνηεο πξνεηνηκάδνπλ νπζηαζηηθά ην άηνκν λα αληεπεμέιζεη θαη λα ξπζκίζεη 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε απνδεθηά θνηλσληθά πιαίζηα. Ο απηνέιεγρνο είλαη ε ξχζκηζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ψζηε λα ζπλαληά ηηο πεξηζηάζεηο ή ηηο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ 

(Feldman, 2001). Η απηφ-παξνπζίαζε ρσξίδεηαη ζε δχν βαζηθέο ππνθαηεγνξίεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Baumeister (1998), α) ηελ επραξίζηεζε ηνπ θνηλνύ 

(audiencepleasing)-ζπκπεξηθνξά ζρεδηαζκέλε λα θάλεη ην θνηλφ λα ληψζεη θαιά θαη 

β) ηελ απηό-θαηαζθεπή (self-construction)-ε απηφ-παξνπζίαζε πξέπεη λα δειψλεη ηελ 

ελίζρπζε ηεο  νπηηθήο ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ.  
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2.1Δπίπεδα ηος Δαςηού 

 Όπσο θάλεθε θαη ζηα παξαπάλσ είλαη ζεκαληηθή ε αληίιεςε ηεο δηάθξηζεο 

ηνπ εαπηνχ απφ ηνπο άιινπο, φκσο, εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε πεπνίζεζε φηη ν εαπηφο 

δελ είλαη εχθνιν λα ζηαζεί ρσξίο ηνπο ΄ζεκαληηθνχο άιινπο’. Η δηάθξηζε ηεο 

κνλαδηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ βνεζά ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ ηθαλνηήησλ θαη γεληθά ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ, ελψ ε 

εθδήισζε ηνπ εαπηνχ κέζα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο (δπαδηθέο θαη νκαδηθέο) δηαθέξεη 

ζεκαληηθά απφ ηα αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εαπηνχ. 

 Οη Andersen θαη Chen (2002) (φπσο αλαθέξεηαη ζην Gaertner, Sedikides, 

Luke, O'Mara, Iuzzini, Jacksonetal., 2012) δηέθξηλαλ ηελ απηναληίιεςε (self-concept) 

ζε ηξεηο ζεκειηψδεηο θαηεγνξίεο, ζηηο νπνίεο, ην άηνκν θαζνξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο 

αλεμάξηεην θνηλσληθφ παξάγνληα, αιιειεμαξηψκελν κέινο κηαο δπαδηθήο ζρέζεο 

θαη σο αιιεινζπλδεκέλν κέινο κηαο νκάδαο. Η παξαπάλσ ηνπνζέηεζε ρσξίδεη ηνλ 

εαπηφ ζε ηξία πνιχ ζεκαληηθά επίπεδα: ηνλ αηνκηθφ εαπηφ, ζπιινγηθφ εαπηφ θαη ηνλ 

ζρεζηαθφ εαπηφ.  

 Ο αηνκηθόο εαπηόο (individualself) είλαη ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

γλσξηζκάησλ ηνπ αηφκνπ, νη εκπεηξίεο ηνπ, νη ζηφρνη θαη ηα θίλεηξά ηνπ ηα νπνία ηνλ 

δηαρσξίδνπλ απφ ηνπο άιινπο, θάηη πνπ θάλεη αηζζεηή ηε κνλαδηθή θχζε ηνπ 

θαζελφο. Ο ζπιινγηθόο εαπηόο (collectiveself)αληαλαθιά ηελ έληαμε θαη ηελ 

ηαπηνπνίεζε ζε θνηλσληθέο νκάδεο θαη απνηειείηαη απφ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα 

κέιε ηεο έζσ-νκάδαο θαη ηαπηφρξνλα ηελ δηαθνξνπνηνχλ απφ ηελ έμσ-νκάδα. Σν 

ηξίην επίπεδν ηνπ εαπηνχ είλαη ν ζρεζηαθόο εαπηόο (relationalself), ν νπνίνο αθνξά ην 

δεζκφ κε ηηο ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη απνηειείηαη απφ εθείλεο ηηο πηπρέο 

πνπ είλαη θνηλέο κε ηε ζρέζε θαη θαζνξίδνπλ ηνπο ξφινπο κέζα ζε απηήλ 

(Gaertneretal., 2012). 

 Μεηά ην δηαρσξηζκφ ηνπ εαπηνχ ζηα ηξία πξναλαθεξζέληα επίπεδα ππήξμε 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ εζηηάζηεθε ζηελ πξσηαξρηθή ελεξγνπνίεζε θάπνηνπ 

εαπηνχ έλαληη ησλ άιισλ. Απηφ πξνέθπςε απφ ηελ εληχπσζε φηη, παξφιν πνπ θαη ηα 

ηξία επίπεδα εαπηνχ είλαη ζεκαληηθά, θάπνην απφ απηά ελεξγνπνηείηαη θπξίσο πξψην. 

Έηζη, πξνέθπςαλ δηάθνξεο ππνζέζεηο γηα ηελ θπξηφηεηα ελεξγνπνίεζεο πνπ έζεηαλ 

είηε ηνλ αηνκηθφ εαπηφ  ζε πξνηεξαηφηεηα (individual-selfprimacyhypothesis) είηε ηνλ 

ζπιινγηθφ (collective-selfprimacyhypothesis). Οη Gaertner, Sedikidis θαη 
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Graetz(1999) πξφηεηλαλ φηη ν αηνκηθφο εαπηφο ελεξγνπνηείηαη θπξίσο πξψηνο θαη 

είλαη πην ζεκειηψδεο θαη ζεκαληηθφο απφ ηα άιια επίπεδα ηνπ εαπηνχ. Σν ίδην έγηλε 

αξγφηεξα θαη κε ην ζπιινγηθφ εαπηφ, ζηνλ νπνίν, ε ππφζεζε θπξίαξρεο 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπιινγηθνχ εαπηνχ, ζέηεη σο ζεκέιην εαπηφ ηνλ ζπιινγηθφ. 

 Ωζηφζν, απηφ πνπ θάλεθε κεηέπεηηα είλαη ην γεγνλφο φηη ηα ηξία επίπεδα 

εαπηνχ ζπλππάξρνπλ κέζα ζην άηνκν θαη θαλέλα απφ απηά δελ έρεη εγγελή ππεξνρή 

αιιά ε ζρεηηθή ππεξνρή εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

ζπκθξαδφκελα (contextual-primacyhypothesis) θαη θαζηζηνχλ θάπνηνλ εαπηφ 

ζηηγκηαία πξνζβάζηκν (Gaertneretal., 2012). Δπνκέλσο, αλαιφγσο κε ηηο πεξηζηάζεηο 

ελεξγνπνηείηαη επηιεθηηθά θάπνηνο εαπηφο κέζα απφ ηνλ νπνίν ην άηνκν βιέπεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο.  

 Οη Gaertner θαη ζπλ. (2012) ζηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ πεηξάκαηνο πνπ 

δηεμήγαγαλ, ελεξγνπνίεζαλ ηνλ αηνκηθφ, ηνλ ζρεζηαθφ ή ηνλ ζπιινγηθφ εαπηφ κε κία 

αθεγεκαηηθή εξγαζία, εθηηκψληαο ηηο πηζαλέο αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ ζηε ζθέςε φηη 

ζα μππλνχζαλ θάπνην πξσί έρνληαο ράζεη ηνλ εαπηφ πνπ ελεξγνπνίεζαλ νη εξεπλεηέο. 

ην ηέινο ηνπο δήηεζαλ λα αμηνινγήζνπλ πνηνλ εαπηφ ζεσξνχζαλ πην αιεζηλφ, πην 

πξαγκαηηθφ. Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα ζηελ παξαπάλσ ζπλζήθε φηη επηθξάηεζε 

ηεξαξρία ησλ επηπέδσλ ηνπ εαπηνχ, ζηελ νπνία ν αηνκηθφο εαπηφο βξίζθεηαη ζηελ 

θνξπθή, αθνινπζεί ν ζρεζηαθφο εαπηφο θαη ν ζπιινγηθφο εαπηφο ζην ηέινο. 

πκπέξαλαλ, κεηαμχ άιισλ, φηη ν αηνκηθφο εαπηφο είλαη πην θχξηνο απφ ηνλ ζρεζηαθφ 

θαη ηνλ εαπηφ ζπιινγηθφ θαη φηη ν ζρεζηαθφο εαπηφο είλαη πην θχξηνο απφ ηνλ 

ζπιινγηθφ.  

 Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε ελεξγνπνίεζε ησλ ηξηψλ ηχπσλ ηνπ εαπηνχ δηαθέξεη 

αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε, έηζη, ζην παξαπάλσ πείξακα νη ζπκκεηέρνληεο 

ελεξγνπνίεζαλ εληνλφηεξα ηνλ αηνκηθφ εαπηφ ζηελ απεηιή φηη ζα έραλαλ ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο έλα πξσί. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη ν αηνκηθφο εαπηφο ελεξγνπνηείηαη 

πξψηνο ζε θάπνηεο ζπλζήθεο δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ππφζεζε ελεξγνπνίεζεο 

ζε ζρέζε κε ηελ πεξίζηαζε (contextual-primacyhypothesis), δηφηη ζε θάπνηα άιιε 

πεξίπησζε ελδερνκέλσο λα ελεξγνπνηεζεί πξψηα ν ζρεζηαθφο ή ν ζπιινγηθφο  εαπηφο 

θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζηηο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο φπσο ζα αλαθεξζεί παξαθάησ. 

 Οη  Chen, Boucher θαη Tapias (2006) έγξαςαλ έλα άξζξν, ζην νπνίν 

πεξηέγξαςαλ ην ζρεζηαθφ εαπηφ θαη ηφληζαλ ηε ζεκαζία ηνπ γηα ην άηνκν. 
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Τπνζηήξημαλ φηη έρνπλ γίλεη αξθεηέο αλαθνξέο γηα ηνλ θνηλσληθφ εαπηφ (socialself), 

πνπ άιινηε αλαθέξεηαη σο θνηλσληθφο, άιινηε σο αιιειεμαξηψκελνο θαη άιινηε σο 

ζρεζηαθφο. Οη αξζξνγξάθνη επέιεμαλ ηε ρξήζε ηνπ φξνπ ζρεζηαθφο δηφηη πεξηγξάθεη 

θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ζε ζρέζε κε ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο. Με ηνλ φξν ζεκαληηθνί 

άιινη (significantothers) αλαθέξνληαη ηα άηνκα πνπ γλσξίδεη θαλείο θαη κε ηα νπνία 

ληψζεη εγγχηεηα θαη ε ζρέζε πνπ κνηξάδνληαη κπνξεί λα νλνκαζηεί θάπσο-δειαδή 

‘θίινο’ (θαλνληζηηθφο φξνο), ‘ν θαιχηεξνο κνπ θίινο ζην ζρνιείν’ (ηδηνζπγθξαζηαθφο 

φξνο).  

  Η Chen θαη ζπλ. (2006) ζεσξνχλ φηη ν ζρεζηαθφο εαπηφο αζθεί κεγάιε 

επίδξαζε ζηε δηαπξνζσπηθή δσή ηνπ αηφκνπ. Ο ζρεζηαθφο εαπηφο φρη κφλν 

επεξεάδεη ηελ ςπρνινγηθή επεμία αιιά πξνζδίδεη λφεκα θαη πξνζαλαηνιηζκφ ζε 

πνιιέο ιεηηνπξγίεο, παξέρεη ζπλέρεηα θαη κεηαβιεηφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα 

ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη δηακνξθψλεη έλα επξχ θάζκα ςπρνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

απνηειεζκάησλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν ζρεζηαθφο εαπηφο δίλεη έκθαζε ζηε δπάδα, ε 

νπνία είλαη απφ ηα βαζηθφηεξα κνηίβα ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, αξρήο γελνκέλεο απφ 

ηε βξεθηθή ειηθία φπσο πεξηγξάθεη ε ζεσξία δεζκνχ. Η πξψηε δπαδηθή ζρέζε ηνπ 

αηφκνπ είλαη κε ηε κεηέξα ή ηνλ παηέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βξεθηθήο ειηθίαο. 

Δπνκέλσο, ν ζρεζηαθφο εαπηφο αλαθέξεηαη ζηηο ζεκαληηθέο δπαδηθέο ζρέζεηο ηνπ 

αηφκνπ, φπσο ε ζρέζε κε ηε κεηέξα, νη θίινη, νη εξσηηθνί ζχληξνθνη θ.ιπ.. 
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2.2 Πολιηιζμικέρ  Γιαθοπέρ και Δπίπεδα Δαςηού 

Δίδακε φηη ηα επίπεδα ηνπ εαπηνχ ελεξγνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε 

θαη δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν. Δθηφο απφ απηφ ην δηαρσξηζκφ, ε θαηαζθεπή ηνπ 

εαπηνχ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηελ θνπιηνχξα. Σν πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ θάζε ιανχ επεξεάδεη ηφζν ηελ θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ, φζν ην 

ζπλαίζζεκα, ηε ζπκπεξηθνξά θ.ά.. 

Οη Γπηηθέο θνπιηνχξεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο Αλαηνιηθέο ζε πνιινχο ηνκείο 

φπσο ε ζξεζθεία, ε ηέρλε, ε ηζηνξία, ε θηινζνθία, ε θνηλσληθή αληίιεςε, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θ.ιπ.. Η θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ είλαη έλαο αθφκε ηνκέαο 

ζηνλ νπνίν ππάξρεη πνιηηηζκηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ Γπηηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ 

θνηλσληψλ. χκθσλα κε ηνπο Markus θαη Kitayama (1991) νη Αζηαηηθέο θνηλσλίεο 

έρνπλ κηα αιιειεμαξηεκέλε εηθφλα ηνπ εαπηνχ, βιέπνπλ δειαδή ηνλ εαπηφ σο έλα 

θνκκάηη πνπ ζπλζέηεη έλα νιφθιεξν θνηλσληθφ δίθηπν, κέζα ζην νπνίν δνπιεχνπλ 

γηα λα πξναζπίζνπλ ηελ θνηλσληθή αξκνλία. Η ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε αιιειεμαξηεκέλεο θνηλσλίεο κνηάδεη κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ππνινίπσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θνηλσλία. Οη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ζε έλα ηέηνην αιιειεμαξηψκελν πιαίζην βξίζθεηαη ζε 

ζπκθσλία. 

Απφ ηελ άιιε, νη Γπηηθέο θνηλσλίεο έρνπλ κία πην αλεμάξηεηε πξννπηηθή ηνπ 

εαπηνχ πξνσζψληαο ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ηε κνλαδηθφηεηα (Markus&Kitayama, 

1991). Σείλνπλ λα βιέπνπλ ηνλ εαπηφ σο απηφλνκν θαη απηνδχλακν θαη πηζηεχνπλ φηη 

ε ζπκπεξηθνξά ηνπο αλαπαξηζηά θαη εθθξάδεη ηελ αληίιεςε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηα απηφ ην ιφγν νη Γπηηθέο θνηλσλίεο είλαη πεξηζζφηεξν 

αληαγσληζηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο Αλαηνιηθέο, θαζψο δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηε 

κνλαδηθφηεηα θαη δνπιεχνπλ ζθιεξά γηα λα δηαθέξνπλ απφ ηνπο άιινπο.  

 Δπίζεο, ππάξρεη δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε Γπηηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ θνηλσληψλ 

σο πξνο ηελ εκπεηξία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, νη  Γπηηθνί πνιηηηζκνί 

βηψλνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ αηνκηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο ε δήιηα θαη ν ζπκφο, 

ελψ αληίζεηα νη Αλαηνιηθνί πνιηηηζκνί (π.ρ. Ιαπσλία) ηείλνπλ λα βηψλνπλ 

ζπλαηζζήκαηα πνπ εζηηάδνπλ ζηνπο άιινπο, φπσο ε ελνρή. πγθεθξηκέλα, νη Ιάπσλεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηε γιψζζα ηνπο κηα ιέμε πνπ δελ ππάξρεη ζην Δγγιέδηθν ιεμηθφ, ε 

νπνία είλαη ην λα ληψζεηο ‘oime’ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε-επγλσκνζχλε γηα 
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θάπνηνλ άιινλ (Markus&Kitayama, 1991). Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη ηα 

δηαθνξεηηθά ζρήκαηα ηνπ εαπηνχ ζηηο δχν θνπιηνχξεο (Ακεξηθή-Αζία)θαη 

απνηππψλεη ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ: 

 

 Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, ην ζρήκα ηνπ εαπηνχ ζηηο Γπηηθέο 

θνηλσλίεο είλαη αλεμάξηεην θαη ηα άηνκα δηαρσξίδνληαη απφ ηνπο άιινπο. Παξφιν 

πνπ ν εαπηφο ηίζεηαη ζηε κέζε θαη γχξσ νη ‘άιινη’, ην αλεμάξηεην ζρήκα ηνπ εαπηνχ 

δελ κπιέθεηαη κε ηνπο άιινπο. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη ζηνπ Αλαηνιηθνχο πνιηηηζκνχο 

φπνπ ην ζρήκα ηνπ εαπηνχ είλαη αιιειεμαξηψκελν θαη αδηαλφεην ρσξίο ηε ζχλδεζε 

κε ηνπο άιινπο. Έλα θνκκάηη ηνπ εαπηνχ, ηεο κεηέξαο ή ηνπ θίινπ είλαη θνηλφ ζηηο 

Αλαηνιηθέο ρψξεο, ππνδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία πνπ δείρλνπλ ζηνλ ζπιινγηθφ εαπηφ, 

ζηνλ νπνίν ην άηνκν είλαη κέινο κηαο νκάδαο. πλεπψο, δχν είλαη νη βαζηθέο έλλνηεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πνιηηηζκηθφ εαπηφ θαη παξνπζηάδνπλ εθ δηακέηξνπ αληίζεηα 

ραξαθηεξηζηηθά: ν αλεμάξηεηνο θαη ν αιιειεμαξηεκέλνο εαπηφο. 

Αλεμάξηεηνο Δαπηφο: 

 Σα άηνκα πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ αλεμάξηεην εαπηφ ραξαθηεξίδνληαη 

απηνδχλακα θαη απηφλνκα. Κχξην γλψξηζκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εαπηνχ είλαη ν 

ζαθήο δηαρσξηζκφο απφ ηνπο άιινπο. ηηο Γπηηθέο θνηλσλίεο ηα επηηεχγκαηα ησλ 
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αηφκσλ απνδίδνληαη ζε πξνζσπηθή επηηπρία, φπσο γηα παξάδεηγκα έλαο θαιφο κηζζφο 

θάπνηνπ εξγαδνκέλνπ νθείιεηαη ζηελ πξνζσπηθή δνπιεηά θαη επηηπρία θαη πνιχ 

ζπρλά ζπγθξίλεηαη κε ηνπο ππφινηπνπο εξγαδνκέλνπο. Δπηπιένλ, ν αλεμάξηεηνο 

εαπηφο, επεηδή αθξηβψο ζηεξίδεηαη ζηα αηνκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, πνιιέο θνξέο 

αγλνεί ην πιαίζην. Γηα παξάδεηγκα, άηνκα κε ελεξγνπνηεκέλν ηνλ αλεμάξηεην εαπηφ 

ζα παξαηεξνχζαλ έλα εζηηαζκέλν αληηθείκελν (focalobject), αιιά ζα είραλ 

κηθξφηεξε επαηζζεζία ζην πιαίζην. ην πείξακα ησλ Masuda, Leu, Ellsworth, 

Mesquita, Tanida θαη ζπλ. (2008), ηα άηνκα κε αλεμάξηεην-Γπηηθφ εαπηφ 

θαηαθέξλνπλ λα βξνπλ έλα ρακνγειαζηφ πξφζσπν αλάκεζα ζε πνιιά ζιηκκέλα, θάηη 

πνπ ππνδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο ζηελ αληίιεςε ζηνρεπκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη 

παξάιιεια ηελ αδπλακία ηνπο λα αληηιεθζνχλ ην θνηλσληθφ πιαίζην.  

 Αιιειεμαξηεκέλνο Δαπηφο: 

Ο αιιειεμαξηψκελνο εαπηφο έρεη θνηλσληθά θίλεηξα θαη ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηεί ηνπο άιινπο σο πεγή πιεξνθνξηψλ (Sherif, 1936). Γελ δηαρσξίδεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην, φκσο ελδηαθέξεηαη λα ηαηξηάδεη κε ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Η ζηάζε ηνπ αιιειεμαξηψκελνπ εαπηνχ αληαλαθιά ηηο ζηάζεηο πνπ αλήθνπλ 

ζηηο θνηλσληθέο λφξκεο. Σα επηηεχγκαηα θάπνηνπ αηφκνπ Αλαηνιηθνχ πνιηηηζκνχ 

απνδίδνληαη ζηε δπλακηθή επηηπρία ηεο νκάδαο. Αλ θάπνηνο καζεηήο πάξεη θαιφ 

βαζκφ, ηφηε απηή ε επηηπρία αληαλαθιά ηελ επηηπρία νιφθιεξεο ηεο ηάμεο. Η 

πξνζνρή ηνπ αιιειεμαξηψκελνπ αηφκνπ ζα ηνπ επέηξεπε λα παξαηεξήζεη ζε κία 

δνθηκαζία θάπνην αληηθείκελν, αιιά ζα ην ζπλέδεε απνιχησο ζην πιαίζην ζην νπνίν 

αλήθε. ην πείξακα ησλ Masuda θαη ζπλ. (2008) νη Ιάπσλεο αλέθεξαλ ην 

ρακνγειαζηφ πξφζσπν πνπ βξηζθφηαλ αλάκεζα ζηα ζιηκκέλα σο ιηγφηεξν 

ραξνχκελν, αλαπαξηζηψληαο αθξηβψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Αλαηνιηθνχ εαπηνχ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην. 

Φαίλεηαη φηη, αθφκε θαη ζηνλ ίδην πνιηηηζκφ ππάξρεη δηαθνξεηηθή 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ηχπνπ εαπηνχ. Οη Oyserman, Coon θαη Kemmelmeier (2002) 

πξαγκαηνπνίεζαλ κηα κεηα-αλάιπζε 170 εξεπλψλ, ζηελ νπνία παξαηήξεζαλ 

δηαθξαηηθέο θαη εληφο Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ δηαθνξέο, σο πξνο ηνλ ηδηνθεληξηζκφ θαη 

αιινθεληξηζκφ (φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνδψζνπλ ηνλ αλεμάξηεην θαη 

αιιειεμαξηψκελν εαπηφ), ζηελ απηναληίιεςε, ηελ επεμία θαη ζηηο ζρέζεηο. Με ηε 

βνήζεηα ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ έθαλαλ ηηο απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο, κε ηηο 
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νπνίεοθαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη Ακεξηθάλνη πνπ δνπλ ζηελ Δπξψπε είλαη 

πεξηζζφηεξν ηδηνθεληξηθνί ζε ζρέζε κε ηνπο Κηλέδνπο, ηνπο Ιάπσλεο, ηνπο Κνξεάηεο 

θαη ηνπο Ιλδνχο (κεγαιχηεξν κέγεζνο επίδξαζεο ζηνπο Κηλέδνπο), αιιά παξάιιεια 

πεξηζζφηεξν αιινθεληξηθνί ζε ζρέζε κε ηνπο Κηλέδνπο θαη ηνπο Ιλδνχο, φρη φκσο απφ 

ηνπο Ιάπσλεο θαη ηνπο Κνξεάηεο. 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη άιια επξήκαηα απφ ηελ Oyserman θαη ζπλ. (2002) 

πνπ δείρλνπλ φηη νη Κηλέδνη είλαη ιηγφηεξν ηδηνθεληξηθνί θαη πεξηζζφηεξν 

αιινθεληξηθνί ζπγθξηηηθά κε ηνπο Δπξσπαίνπο-Ακεξηθάλνπο θαη γεληθά κε ηνπο 

Δπξσπαίνπο. Οη δηαπνιηηηζκηθέο έξεπλεο επηηξέπνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ππφ κειέηεο 

ζέκαηνο ζε πην γεληθφ βαζκφ θαη ηελ αλίρλεπζε ηπρψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 

πνιηηηζκψλ. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή εαπηνχ ππάξρεη αξθεηή βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε ηηο δηαπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, φκσο ππάξρνπλ θαη άιιεο θνηλσλίεο θπξίσο 

ζηνλ Αλαηνιηθφ πνιηηηζκφ πνπ δελ έρνπλ αθφκε κειεηεζεί επαξθψο ή θαη θαζφινπ. 

Τπάξρεη ρψξνο γηα  εθηεηακέλε θαη πεξηζζφηεξε κειέηε ζε παγθφζκην επίπεδν γηα 

ηελ θαηαζθεπή εαπηνχ, φκσο είλαη πξνθαλέο φηη δελ ππάξρνπλ αξθεηά θνλδχιηα γηα 

ηέηνηεο δηαπνιηηηζκηθέο κειέηεο. 

Η θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ πνιηηηζκηθή νκάδα ζηελ 

νπνία αλήθεη θαλείο. Ωζηφζν, ζε θάζε πνιηηηζκφ θνηλσληθνπνηνχληαη θαη νη δχν 

ηχπνη εαπηνχ, φκσο αλάινγα κε ηελ θνπιηνχξα ζηελ νπνία θαλείο αλήθεη ππάξρεη 

επθνιφηεξε πξνζβαζηκφηεηα ζε έλαλ απφ ηνπο δχν εαπηνχο. Σν ζέκα πνπ πξνθχπηεη 

είλαη ην γεγνλφο φηη ην πιαίζην ηεο θνπιηνχξαο πξνθαιεί ηελ πηνζέηεζε εαπηψλ, πνπ 

είλαη ρξνληθά πεξηζζφηεξν δηαζέζηκνη απφ άιινπο θαη απηφ πξνθαιεί απφθιηζε ζηε 

γλσζηηθή ιεηηνπξγία, ηελ αληίιεςε θαη ην ζπλαίζζεκα.  
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2.3 Μέθοδοι Δνεπγοποίηζηρ Ανεξάπηηηος – Αλληλεξαπηώμενος Δαςηού 

 Όπσο έρεη γίλεη ήδε ζαθέο, ν ηχπνο εαπηνχ δελ είλαη έλα απνιχησο κφληκν 

ραξαθηεξηζηηθφ. Η ζρεηηθή κνληκφηεηα ηνπ κπνξεί λα κεηαβιεζεί πξνζσξηλά ή γηα 

έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αθφκε, ν ζρεηηθά ρξφληα πξνζβάζηκνο εαπηφο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ ελδέρεηαη λα αιιάμεη. Γηα λα κπνξέζνπλ νη εξεπλεηέο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο λα κειεηήζνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

επηπέδσλ ηνπ εαπηνχ ρξεζηκνπνηνχλ νξηζκέλεο κεζφδνπο ψζηε λα πεηχρνπλ ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ επηζπκεηνχ ηχπνπ εαπηνχ.  

 Τπάξρνπλ δχν βαζηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο θαζίζηαηαη εθηθηή ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ηχπνπ εαπηνχ (Oysermanetal., 2002). Η πξψηε κέζνδνο 

επηηπγράλεηαη κε ην λα γίλνπλ νη ηδηνθεληξηθέο ή αιινθεληξηθέο αμίεο εκθαλείο είηε ε 

γεληθφηεξε θνζκνζεσξία (ηδηνθεληξηζκφο-αιινθεληξηζκφο) ηνπ αηφκνπ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεηξακαηηθή ζπλζήθε ζπκπιεξψλνπλ κία θιίκαθα 

ηδηνθεληξηζκνχ ή αιινθεληξηζκνχ πξηλ λα αμηνινγεζεί θάπνηα εμαξηεκέλε κέηξεζε. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ αμηνινγνχληαη ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

πξηλ ζπκπιεξψζνπλ ηελ θιίκαθα. Απηή ε κέζνδνο είλαη ρξήζηκε δηφηη ν εξεπλεηήο 

έρεη πξφζβαζε ζηηο αμίεο θαη ηελ θνζκνζεσξία ηνπ ζπκκεηέρνληα, ν νπνίνο θέξλεη 

ζην λνπ ηνπ εθείλε ηε ζηηγκή ηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ζθέςεο ηνπ. Απηφ είλαη 

ζεηηθφ αιιά θαη παξάιιεια αξλεηηθφ, γηαηί εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ην άηνκν 

έρεη ζην κπαιφ ηνπ ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν αλήθεη. 

 Η δεχηεξε κέζνδνο εζηηάδεηαη ζηελ πξνζνρή πνπ δείρλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηνλ ηδηνθεληξηζκφ ή ηνλ αιινθεληξηζκφ θαη χζηεξα απηφ ζπγθξίλεηαη κε 

κεηαγελέζηεξεο απνθξίζεηο ζηελ εμαξηεκέλε κέηξεζε. Οπζηαζηηθά, απηφο ν ηξφπνο 

εμεηάδεη ηελ πξνζσξηλή επηξξνή ηνπ αηφκνπ ζε έλαλ απφ ηνπο δχν ηχπνπο εαπηνχ θαη 

πσο ζρεηίδνληαη κε ηηο αμίεο, ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο απφςεηο ηνπ αηφκνπ 

ρσξίο λα ππάξρεη κέηξεζε ησλ αμηψλ θιπ. Γχν απφ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο 

δνθηκαζίεο ηεο δεχηεξεο κεζφδνπ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ είλαη ε κέζνδνο ησλ 

Trafimow, Triandis θαη Goto (1991)θαη ε Γνθηκαζία Κχθισζεο Αλησλπκηψλ 

(Brewer&Gardner, 1996). 

 Ο Trafimow θαη ζπλ. (1991) ζηεξηδφκελνη ζην εξγαιείν ησλ Kuhn θαη 

McPartland (1954), φπσο αλαθέξνπλ ζην άξζξν ηνπο, κέηξεζαλ ηνλ ηδηνθεληξηζκφ 

θαη ηνλ αιινθεληξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Η δνθηκαζία απηή πεξηιακβάλεη 20 
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εκηηειείο πξνηάζεηο πνπ μεθηλνχλ κε ην: ‘Δγψ είκαη…’ θαη ην άηνκν θαιείηαη λα ηηο 

ζπκπιεξψζεη θπξίσο κε επίζεηα. Η πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη ηελ ηδηνθεληξηθή 

λφεζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνλ αηνκηθφ-ηδησηηθφ εαπηφ θαη αθνξά ζηηο ζηάζεηο, ηηο 

απφςεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηνπο άιινπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε πξφηαζε: ‘Δγψ είκαη έμππλνο’  ζεσξείηαη ηδηνθεληξηθή. Η δεχηεξε 

νκάδα αθνξά ηελ αιινθεληξηθή λφεζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο 

αιιειεμαξηεζίαο, ζηε θηιία θαη ηελ θνηλσληθή ζηήξημε, έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηνπο άιινπο. Έλα παξάδεηγκα αιινθεληξηζκνχ είλαη ε πξφηαζε: ‘Δγψ είκαη 

ππνζηεξηθηηθφο’.  

Οη εξεπλεηέο είραλ ζπκπεξηιάβεη θαη κία ηξίηε θαηεγνξία πνπ ηελ νλφκαζαλ 

νκαδηθή λφεζε (groupcognition), ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαλ δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία, ή ζηνηρεία πνπ αλήθαλ ζε νκάδεο κε θνηλή κνίξα, γηα παξάδεηγκα: ‘Δίκαη 

Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο’. Η ζπγθεθξηκέλε δνθηκαζία ελεξγνπνηεί επηιεθηηθά ηνλ 

ηδηνθεληξηζκφ είηε ηνλ αιινθεληξηζκφ κέζα απφ ηελ απηφ-αλαθνξά ή απηφ-

πεξηγξαθή ησλ αηφκσλ έηζη φπσο ζπκπιεξψλνπλ ηηο πξνηάζεηο. Η παξαπάλσ 

δνθηκαζίαεπηηξέπεη ηελ άκεζε ελεξγνπνίεζε ελφο ηχπνπ ηνπ εαπηνχ, πξνέξρεηαη απφ 

ηελ έθθξαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ θαη  ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαη ζήκεξα σο 

δνθηκαζία ελεξγνπνίεζεο (primingtask). 

Μία αθφκε δνθηκαζία πνπ νπζηαζηηθά θαζηεξψζεθε απφ ηνπο Brewer θαη 

Gardner (1996) είλαη ε Δνθηκαζία Κύθισζεο Αλησλπκηώλ (Pronoun-CirclingTask). 

Θα κπνξνχζε θαλείο λα αλαξσηεζεί πνηα είλαη ε ζρέζε αλησλπκηψλ θαη 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ αλεμάξηεηνπ θαη αιιειεμαξηεκέλνπ εαπηνχ. Απηή ε εχινγε 

απνξία έρεη απαληεζεί απνθαιχπηνληαο φηη ν ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαλείο ηε 

γιψζζα δείρλεη πνιιέο θνξέο ηα θίλεηξα, ηε ζπκπεξηθνξά, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

αηφκνπ θαη γεληθά ηελ θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ θάπνηνο 

εθθξάδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξν ηελ πξνζσπηθή αλησλπκία ‘εκείο’ αληί γηα 

‘εγψ’, απηφ θαλεξψλεη πεξηζζφηεξε αθνζίσζε, εγγχηεηα θαη ζπλδεζηκφηεηα ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Boals&Klein, 2005).  

Δπεηδή νη αλησλπκίεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηελ αληίιεςε γηα ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο (Fitzsimons&Kay, 2004), κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ 

αλεμάξηεην θαη αιιειεμαξηεκέλν εαπηφ. Δπνκέλσο, νη πξνζσπηθέο αλησλπκίεο είλαη 

πνιχ απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ελεξγνπνίεζεο ηνπ εαπηνχ. Όζνλ αθνξά ζηε 
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Γνθηκαζία Κχθισζεο Αλησλπκηψλ, ν ζπκκεηέρσλ θαιείηαη λα δηαβάζεη κία 

παξάγξαθν, λα αλαδεηήζεη θαη λα θπθιψζεη ηελ αλησλπκία ‘εγψ’ ή ‘εκείο’. ηελ 

αλεμάξηεηε ελεξγνπνίεζε ηνπ εαπηνχ ε παξάγξαθνο πεξηέρεη αλησλπκίεο ζε πξψην 

εληθφ πξφζσπν (εγψ, δηθφο κνπ, εκέλα θ.ιπ.), ελψ ζηε αιιειεμαξηεκέλε 

ελεξγνπνίεζε νη αλησλπκίεο βξίζθνληαη ζην δεχηεξν πιεζπληηθφ πξφζσπν (εκείο, 

δηθά καο, εκάο θ.ιπ.).  Απηή ε δνθηκαζία επηηξέπεη ηελ πξνζσξηλή πξνζβαζηκφηεηα 

ηνπ αηφκνπ ζην αλεμάξηεην ή ζηνλ αιιειεμαξηεκέλν εαπηφ. 

Με ηηο κεζφδνπο πνπ αλαθέξζεθαλ επηηπγράλεηαη ε πξνζσξηλή ή ρξφληα 

πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ αλεμάξηεην ή αιιειεμαξηψκελν εαπηφ. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

δνθηκαζίεο νλνκάδνληαη δνθηκαζίεο ελεξγνπνίεζεο θαη ζπλήζσο πξνεγνχληαη ησλ 

εμαξηεκέλσλ κεηξήζεσλ δηφηη επηηξέπνπλ πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ επηζπκεηφ εαπηφ, ν 

νπνίνο ζα ζπζρεηηζζεί κεηέπεηηα κε ηελ εθάζηνηε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή.  
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2.4 Καηαζκεςή Δαςηού, Γνωζηικέρ Λειηοςπγίερ και ςναίζθημα 

Ο ηχπνο ηνπ εαπηνχ, επεξεάδεη πνιιέο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, φπσο 

αλαθέξεηαη ζπρλά ζηελ παξνχζα εξγαζία. Η πξνζσξηλή/ ρξφληα πξνζβαζηκφηεηα 

ζηνλ αλεμάξηεην/ αιιειεμαξηεκέλν εαπηφ, επεξεάδεη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο 

γλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ (Kuhnen&Oyserman, 2002) θαη γεληθφηεξα ηηο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο. Η θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ επεξεάδεη ηελ πξνζνρή, ηελ αληίιεςε, ηε 

κλήκε θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο αλάινγα κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε απηήλ. 

Η πξνζνρή είλαη κία γλσζηηθή ιεηηνπξγία, γηα ηελ νπνία ππάξρεη θαλεξφ 

ελδηαθέξνλ ζηε βηβιηνγξαθία ζε ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή εαπηνχ. Οη Witkin, 

Oltman, Raskin θαη Karp (1971) εθεχξαλ κηα δνθηκαζία πξνζνρήο πνπ νλνκάδεηαη 

Δνθηκαζία Ελζσκαησκέλσλ Σρεκάησλ (EmbeddedFiguresTest). ε απηή ηε 

δνθηκαζία δίλεηαη ζην ζπκκεηέρνληα έλα ζρήκα θαη απφ πάλσ κηα ζχλζεηε εηθφλα 

απφ ρξψκαηα θαη ζρήκαηα, ζηελ νπνία ππάξρεη θαη ην αξρηθφ ζρήκα. Οπζηαζηηθά, 

απηφ πνπ θαιείηαη λα θάλεη ν ζπκκεηέρσλ είλαη λα αλαγλσξίζεη κέζα ζην ζχλζεην 

ζρήκα, ην πξψην ζρήκα-ζηφρν, αγλνψληαο παξάιιεια ηηο ππφινηπεο άρξεζηεο 

πιεξνθνξίεο. ε κία επηπιένλ ζπλζήθε, ν ζπκκεηέρσλ θαιείηαη λα βξεη ηη είλαη απηφ 

πνπ ιείπεη, κέζα απφ κηα ζχλζεηε εηθφλα. 

ηε Γνθηκαζία Δλζσκαησκέλσλ ρεκάησλ, ε ελεξγνπνίεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ 

εαπηνχ, βνεζά πεξηζζφηεξν ηνπο Γπηηθνχο πνιηηηζκνχο, θαζψο είλαη κία δνθηκαζία, 

ζηελ νπνία είλαη απαξαίηεηε ε απνθνπή απφ ην πιαίζην. Με άιια ιφγηα, ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ εαπηνχ ζπληειεί ζε πςειέο επηδφζεηο ζε ηεζη πνπ 

απαηηνχλ αλεμαξηεζία απφ ην πιαίζην (contextindependency). Αληηζέησο, ζηηο 

δνθηκαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη εμάξηεζε απφ ην πιαίζην (contextdependency), ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ αιιειεμαξηεκέλνπ εαπηνχ νδεγεί ζε θαιχηεξεο επηδφζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα ζε δνθηκαζίεο πξνζνρήο φπνπ ιείπνπλ θάπνηα θνκκάηηα απφ εηθφλεο, ηα 

άηνκα κε ελεξγνπνηεκέλν ηνλ αιιειεμαξηψκελν εαπηφ παξνπζηάδνπλ πςειφηεξεο 

επηδφζεηο ζε ζρέζε κε άηνκα κε αλεμάξηεην εαπηφ (Kuhnen, Hannover&Schubert, 

2001), δηφηη ζηεξίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ην γεληθφηεξν πιαίζην.  

Οη Kuhnen θαη Oyserman (2002) κειέηεζαλ πεηξακαηηθά ηε δηαδηθαζία 

εμάξηεζεο-αλεμαξηεζίαο απφ ην πιαίζην, κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ-

αιιειεμαξηψκελνπ εαπηνχ. Γειαδή, εξεχλεζαλ ηηο αληηιεπηηθέο επηπηψζεηο ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ εαπηνχ. ην πξψην πείξακα, ρξεζηκνπνίεζαλ ηε Γνθηκαζία 
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Κχθισζεο Αλησλπκηψλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ πξνζσξηλή πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ 

αλεμάξηεην/αιιειεμαξηψκελν εαπηφ θαη χζηεξα, γηα λα κεηξήζνπλ ηελ 

εμάξηεζε/αλεμαξηεζία απφ ην πιαίζην, ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ Δνθηκαζία Αλαγλώξηζεο 

Γξακκάησλ (Letter Identification Task). Ο ζπκκεηέρσλ βιέπεη ην γξάκκα ‘H’ 

ζρεκαηηζκέλν απφ πνιιά επηκέξνπο ‘F’ θαη θάησ απφ απηφ ππάξρνπλ δχν επηινγέο: 

1) H θαη 2) F. Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ κεγάινπ γξάκκαηνο ‘H’ ρξεηάδεηαη λα 

εζηηάζεη θαλείο ζην πιαίζην θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ γξακκάησλ, ελψ γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ κηθξψλ γξακκάησλ ‘F’, απαηηείηαη εζηίαζε ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία 

θαη παξάιιειε αγλφεζε ηνπ πιαηζίνπ. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη, φηαλ ελεξγνπνηείηαη ν αλεμάξηεηνο εαπηφο, νη 

ζπκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνπλ πην γξήγνξα ηα κηθξά γξάκκαηα ‘F’ ζε ζρέζε κε ην 

κεγάιν ‘H’. πλεπψο ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο ηνπ αλεμάξηεηνπ εαπηνχ ιεηηνπξγεί 

αλεμάξηεηα απφ ην πιαίζην (context-independency) δηφηη πξαγκαηνπνηείηαη ε απφ-

πιαηζίσζε (decontextualization). Αληηζέησο, ε ελεξγνπνίεζε ηνπ αιιειεμαξηεκέλνπ 

εαπηνχ δηεπθνιχλεη ηε γξήγνξε αλαγλψξηζε ηνπ κεγάινπ γξάκκαηνο ‘H’, θάηη πνπ 

ζεκαίλεη φηη ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο ηνπ αιιειεμαξηεκέλνπ εαπηνχ ιεηηνπξγεί ζε 

εμάξηεζε κε ην πιαίζην (context-dependency). Απφ ηα παξαπάλσ ζπλεπάγεηαη φηη ε 

δηαθνξεηηθή θαηαζθεπή εαπηνχ πξνσζεί δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθέςεο.  

ην δεχηεξν πείξακα, νη Kuhnen θαη Oyserman (2002) ππέζεζαλ φηη, αθνχ ν 

αιιειεμαξηεκέλνο εαπηφο δηεπθνιχλεηαη ζηηο δνθηκαζίεο αληίιεςεο αληηθεηκέλσλ ζε 

πιαίζην, ηφηε, ε κλήκε γηα απηέο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζε πιαίζην ζα 

βειηηψλνληαλ κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ 

αιιειεμαξηψκελν εαπηφ. ηεξηδφκελνη ζηε δνθηκαζία ησλ Chalfonteθαη Johnson 

(1996), νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ κία εηθφλα απνηεινχκελε απφ 28 κηθξά 

αληηθείκελα, ρσξίο ζπζηεκαηηθή ρσξηθή ζεηξά θαη δεηνχζαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα ζπκεζνχλ πνπ αθξηβψο βξηζθφηαλ θάζε αληηθείκελν. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

νη ζπκκεηέρνληεο κε πξφζβαζεζηνλ αιιειεμαξηψκελν εαπηφ ζπκνχληαλ θαιχηεξα ηη 

είραλ δεη θαη πνπ αθξηβψο ην είραλ δεη ζε ζρέζε κε απηνχο είραλ πξφζβαζε ζηνλ 

αλεμάξηεην εαπηφ. Σα παξαπάλσ δεδνκέλα, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

αιιειεμαξηψκελνο εαπηφο θσδηθνπνηεί απζφξκεηα θαιχηεξα ηα αληηθείκελα πνπ 

βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην.   

Έλα παξάδεηγκα πνπ ζπλδπάδεη ηελ πξνζνρή κε ηελ εμάξηεζε/αλεμαξηεζία 

απφ ην πιαίζην θαη κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ είλαη ην 
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θαηλφκελν Stroop, ην νπνίν πξνηάζεθε απφ ηνλ Stroop (1935). Η δνθηκαζία ηεο 

δνθηκαζίαο είλαη ε εμήο: Ο ζπκκεηέρσλ βιέπεη ιέμεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάπνην 

ρξψκα θαη ην κειάλη ησλ ιέμεσλ είλαη,είηε ίδην κε ην ρξψκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε 

ιέμε (ζπλζήθε ζπλέρεηαο-congruentstimuli) είηε δηαθνξεηηθφ (ζπλζήθε αζπλέρεηαο-

incongruentstimuli). Έλα παξάδεηγκα ηεο ζπλζήθεο αζπλέρεηαο είλαη ε ιέμε θφθθηλν 

γξακκέλε κε κπιε κειάλη. Ο ζπκκεηέρσλ θαιείηαη λα αλαγλσξίδεη ην ρξψκα ηεο 

κειάλεο ηεο ιέμεο φζν πην γξήγνξα κπνξεί. Η δνθηκαζία ζεσξείηαη επηηπρήο φηαλ ην 

άηνκν θαηαθέξεη λα αγλνήζεη ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο ιέμεο, ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί ζαλ παξεκβνιή θαη λα εζηηάζεη ζην ρξψκα ηεο κειάλεο, ην ηαρχηεξν 

δπλαηφ.  

Η δνθηκαζία Stroop απαηηεί εζηίαζε ζε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη 

παξάιιεια αγλφεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιαηζίνπ. Οπζηαζηηθά, ην Stroop  κνηάδεη 

κε ηε Γνθηκαζία Αλαγλψξηζεο Γξακκάησλ θαζψο θαη νη δχν ζηεξίδνληαη ζηελ 

εμάξηεζε/αλεμαξηεζία απφ ην πιαίζην. Έηζη, ινηπφλ, θαη’ αλαινγία κε ηελ αληίιεςε 

αληηθεηκέλσλ πνπ εμαξηψληαη απφ ην πιαίζην, ελδέρεηαη ε αλεμαξηεζία απφ ην 

πιαίζην πξηλ απφ ηελ νπνία ππήξρε πξφζβαζε ζηνλ αλεμάξηεην εαπηφ, λα 

δηεπθνιχλεη ηελ επίδνζε ζην Stroop (Cha, 2006). Πξάγκαηη,  ε ελεξγνπνίεζε ηνπ 

αλεμάξηεηνπ εαπηνχ δηεπθνιχλεη ηελ επίδνζε ζην Stroop, αθφκε θαη ζηνπο Κνξεάηεο 

(Αλαηνιηθφο Πνιηηηζκφο), νη νπνίνη έρνπλ ρξφληα πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ 

αιιειεμαξηεκέλν εαπηφ (Cha, 2006). 

Μηα αθφκε ζρεηηθή δνθηκαζία πξνζνρήο, πνπ είλαη ζρεηηθή κε ην Stroop, 

είλαη ην πλαηζζεκαηηθφ Stroop (EmotionalStroop). ε απηή ηε δνθηκαζία νη ιέμεηο 

πνπ εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξα ρξψκαηα δελ είλαη ιέμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ίδηα ηα 

ρξψκαηα. Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο ιέμεηο (ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο) θαη νπδέηεξεο, ζε αληίζεζε κε ην θιαζζηθφ θαηλφκελν Stroopπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ιέμεηο ρξσκάησλ (θφθθηλν, κπιε, θίηξηλν) . Απηφ ην έξγν απαηηεί 

ηελ αγλφεζε ηνπ λνήκαηνο ηεο ιέμεο θαη παξάιιεια ηε γξήγνξε απφθξηζε ζην 

ρξψκα ηεο κειάλεο. Οη επηδφζεηο ζην ζπλαηζζεκαηηθφ Stroop δείρλνπλ θαη’ 

επαλάιεςε φηη νη ρξσκαηηθέο απνθξίζεηο γηα ηηο αξλεηηθέο ιέμεηο είλαη πην αξγέο θαη 

ιηγφηεξν αθξηβείο ζρεηηθά κε ηηο ρξσκαηηθέο απνθξίζεηο ζηηο ζεηηθέο ή νπδέηεξεο 

ιέμεηο (Wentura, Bermeitinger&Bak,2000). 
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ε γεληθέο γξακκέο νη αξλεηηθέο ιέμεηο πξνθαινχλ ηελ πξνζνρή θαη ζπλήζσο 

ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία δηφηη ν νξγαληζκφο πξνεηνηκάδεηαη γηα πηζαλνχο 

πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο. Οη Frings θαη Wu¨hr (2012) κειέηεζαλ ην θαηλφκελν 

ηνπ πλαηζζεκαηηθνχ Stroop θαη βξήθαλ φηη νη αξλεηηθέο ιέμεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε 

έλα ζρεηηθφ αληηθείκελν πξνθαινχλ θαζπζηεξεκέλε ρξσκαηηθή απφθξηζε ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο νπδέηεξεο ιέμεηο. Αληηζέησο, νη αξλεηηθέο ιέμεηο πνπ βξίζθνληαλ 

εθηφο ζρεηηθνχ αληηθεηκέλνπ, απέηπραλ λα επεξεάζνπλ ηελ απφδνζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη αξλεηηθέο ιέμεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαλνκή 

ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πξνζνρήο ζηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ 

ηίζεηαη πξνζνρήο. ην ζπλαηζζεκαηηθφ Stroop, κπνξεί λα κειεηεζεί ε απφθξηζε ησλ 

αηφκσλ ζηηο ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο ιέμεηο, φκσο πψο αληηδξνχλ ηα άηνκα ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη πψο ηα απνθσδηθνπνηνχλ; 

Απάληεζε ζην παξαπάλσ εξψηεκα έξρνληαη λα απαληήζνπλ νη έξεπλεο πνπ 

ζπλερψο απμάλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη αζρνινχληαη κε ηελ αθξίβεηα ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ θαη πψο απηή ε αθξίβεηα 

‘ζπκπεξηθέξεηαη’ αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ. Η έξεπλα ησλ Masuda θαη 

ζπλ. (2008), ε νπνία αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, είλαη ελδεηθηηθή ηεο 

αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ κε ηελ πξνεγνχκελε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ή ηνπ αιιειεμαξηψκελνπ εαπηνχ. Απηφ πνπ θάλεθε 

ήηαλ φηη ν αιιειεμαξηψκελνο εαπηφο αληηιακβάλεηαη ηε ραξνχκελε ή ηε ιππεκέλε 

έθθξαζε πάληνηε ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ππφινηπεο εθθξάζεηο. Θα ππέζεηε θαλείο φηη 

ηα άηνκα κε ρξφληα ή πξνζσξηλά αιιειεμαξηψκελν εαπηφ είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιακβάλνληαη κε αθξίβεηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. 

Ωζηφζν, ε πξνεγνχκελε ππφζεζε έρεη δηαςεπζηεί απφ ηνπο Kafetsios θαη 

Hess (2013). Οη εξεπλεηέο βξήθαλ φηη ηα άηνκα κε ελεξγνπνηεκέλν ηνλ 

αιιειεμαξηψκελν εαπηφ είρα ρακειφηεξε επίδνζε ζηελ αλαγλσξηζηηθή αθξίβεηα 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ, ηδηαίηεξα ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

Αληηζέησο, ηα άηνκα κε αλεμάξηεηε εαπην-θαηαζθεπή είλαη πην αθξηβή ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Σα επξήκαηα απηά κνηάδνπλ 

θάπσο παξάμελα θαη εχινγα κπνξεί θαλείο λα αλαξσηεζεί γηαηί ηα άηνκα κε 

αιιειεμαξηψκελε εαπην-θαηαζθεπή, πνπ ελεξγνχλ πάληα ζχκθσλα κε ην πιαίζην θαη 

δίλνπλ ζεκαζία ζηνπο άιινπο, δελ επηηπγράλνπλ λα αλαγλσξίζνπλ κε αθξίβεηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Μηα πηζαλή εμήγεζε είλαη φηη ζηηο θνπιηνχξεο κε 
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αιιειεμαξηψκελν εαπηφ ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα απνζαξξχλεηαη θαζψο ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηελ νκάδα θαη δελ βνεζάεη ζηελ εμέιημή ηεο (Kafetsios&Hess 2013). 

Η θαηαζθεπή εαπηνχ έρεη ζπζρεηηζζεί κε ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

πξνζνρήο θαη κε ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη νη 

επηδφζεηο αηφκσλ ζηε δνθηκαζία πλαηζζεκαηηθνχ Stroop είλαη θαζπζηεξεκέλεο ζηηο 

αξλεηηθά ζπλαηζζεκαηηθέο ιέμεηο. Σέινο, ηα άηνκα κε αλεμάξηεηε ελεξγνπνίεζε 

εαπηνχ ηείλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαιχηεξα ζε ζρέζε κε 

ηα άηνκα πνπ έρνπλ ελεξγνπνηεκέλν ηνλ αιιειεμαξηεκέλν εαπηφ.  
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ΓΔΜΟ-ΔΑΤΣΟ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ 

3.1 Πποζαναηολιζμόρ Γεζμού και Καηαζκεςή Δαςηού 

 ηελ αξρή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγηλε εθηελήο αλαθνξά ζηε Θεσξία 

Γεζκνχ, πνπ εζήγαγε ν JohnBowlby θαη αξγφηεξα ε MaryAinsworth ηε ζηήξημε κε 

πεηξακαηηθά δεδνκέλα. Πξφθεηηαη γηα ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο πνπ 

πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηνπ βξέθνπο θαη ηνπ ηξνθνχ. Έλα άιιν θνκκάηη ηεο εξγαζίαο 

ήηαλ ε έλλνηα ηνπ εαπηνχ, ν νπνίνο απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν ησλ ελεξγψλ κνληέισλ 

πξνζθφιιεζεο (Bartholomew&Horowitz, 1991).  

 ηελ πξνθεηκέλε θάζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα κειέηεο θαη 

ζπλδπαζκνχ ησλ ππφ δηεξεχλεζε ελλνηψλ θαζψο θαη ε αλαθνξά ρξήζηκσλ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ γηα θάζε έλλνηα μερσξηζηά. Όπσο θαίλεηαη εθ πξψηεο 

φςεσο, ε πξνζθφιιεζε πξνο ηε θηγνχξα δεζκνχ, πνπ ζπλήζσο είλαη ε κεηέξα, 

δεκηνπξγεί βαζηθά κνλνπάηηα θαη ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία απνηεινχλ ηε βάζε ζηελ 

νπνία ην βξέθνο θαη αξγφηεξα ην ελήιηθν άηνκν ζα ‘ρηίζεη’ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. 

Γειαδή, ε πνηφηεηα ηνπ δεζκνχ πξνο ηε κεηέξα ή δηαθνξεηηθά, ν βαζκφο αζθάιεηαο 

ή αλαζθάιεηαο ηνπ βξέθνπο, επεξεάδεη ηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

ηνπ εαπηνχ, θαη πξνδηαγξάθεη ζε γεληθέο γξακκέο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ κέζα 

ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ.  

 Ο δεζκφο κε ηε θηγνχξα, ζα έιεγε θαλείο φηη επεξεάδεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εαπηνχ αιιά ζα κπνξνχζε λα ζπκβαίλεη θαη ην αληίζηξνθν. Ο ίδηνο ν Bowlby ηφληζε 

φηη ε πξνζθφιιεζε επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη δεκηνπξγεί 

εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ. Ο εαπηφο, σο δνκηθφ ζηνηρείν ησλ ελεξγψλ κνληέισλ 

πξνζθφιιεζεο επεξεάδεη ην ζπλαίζζεκα πξνο ηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο 

(Collins&Read, 1994). Σφζν ε ζπλαηζζεκαηηθή φζν θαη ε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ 

αηφκνπ, σο βαζηθέο κνλάδεο ηνπ εαπηνχ είλαη ζεκαληηθά ερέγγπα δφκεζεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Παξνκνίσο, ηα ελεξγά κνληέια δεζκνχ δεκηνπξγνχλ 

αλαπαξαζηάζεηο γηα ηηο γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο ηνπ εαπηνχ. Η παξνρή 

θξνληίδαο θαη ε θάιπςε ησλ ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ ηνπ βξέθνπο απφ ηε κεηέξα, 

επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ δεζκνχ θαη αξγφηεξα ν έθεβνο θαη ην ελήιηθν άηνκν 

δεκηνπξγνχλ πγηείο γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ. Η 

γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε είλαη έλλνηεο πνπ αιιεινζηεξίδνληαη σο 
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δηαδνρηθά θνκκάηηα ελφο ζπλερνχο, δηφηη πίζσ απφ θάζε ζπλαίζζεκα ππάξρεη κία 

γλσζηηθή δνκή (Epstein, 1991). 

 Η ζπλαηζζεκαηηθή πηπρή ηνπ εαπηνχ αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζην ζεηηθφ θαη 

αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη ε γλσζηηθή πηπρή αλαθέξεηαη ζε έλλνηεο ηνπ εαπηνχ φπσο 

ε απηναληίιεςε, ν πξνζσπηθφο  εαπηφο, ν εζηθφο εαπηφο θ.ιπ. Οη Γαζθάινπ θαη 

πγθνιιίηνπ (2007) κειέηεζαλ αθελφο ηε ζρέζε γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

πηπρψλ ηνπ εαπηνχ θαη αθεηέξνπ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ-

ζπλαηζζεκαηηθψλ πηπρψλ ζηνπο ηχπνπο πξνζθφιιεζεο. Οη εξεπλήηξηεο ρνξήγεζαλ 

ηξεηο θιίκαθεο: ηελ Κιίκαθα Μέηξεζεο ηεο Έλλνηαο ηνπ Δαπηνχ (TennesseeSelf-

ConceptScale), ηελ Κιίκαθα Θεηηθψλ θαη Αξλεηηθψλ πλαηζζεκάησλ 

(PositiveAndNegativeAffectScale) θαη ην Δξσηεκαηνιφγην Γηεξεχλεζεο ρέζεσλ 

Πξνζθφιιεζεο (RelationshipQuestionnaire). Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη ε 

πξνζθφιιεζε εξκελεχεη ην πιαίζην ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζηηο γλσζηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο. Σα θνβηθά άηνκα είραλ ηελ ρακειφηεξε απηναληίιεςε θαη 

πςειφηεξν αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ έκκνλν θαη απνδηνξγαλσκέλν 

ηχπν. 

 Σα παξαπάλσ επξήκαηα εληείλνπλ ηε ζεκαζία ηνπ δεζκνχ, ν νπνίνο κπνξεί 

λα ζσξαθίζεη ή αληίζηνηρα λα σζήζεη ην άηνκν ζηε κε ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε ηεο 

απηφ-εηθφλαο θαη ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Η αζθαιήο πξνζθφιιεζε ηνπ 

βξέθνπο έρεη πνιιέο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζε φιε ηε δσή ηνπ αηφκνπ θαζψο ην άηνκν 

έρεη ζεηηθή απηφ-εηθφλα θαη κπνξεί λα ξπζκίδεη θαιχηεξα ην ζπλαίζζεκά ηνπ, έηζη ν 

αζθαιήο ηχπνο δεζκνχ έρεη πςειφηεξν ζεηηθφ ζπλαίζζεκα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

άιινπο ηχπνπο (Γαζθάινπ &πγθνιιίηνπ 2007). Φπζηθά, απηφ πνπ ζα πξέπεη θαλείο 

λα ζπγθξαηήζεη δελ είλαη φηη ην άηνκν δελ πξέπεη λα βηψλεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

Αληηζέησο, ε ζσζηή αληηκεηψπηζε θαη ξχζκηζε ηφζν ησλ ζεηηθψλ φζν θαη ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ε πην πγηήο δηαδηθαζία. Αληηζηνίρσο, ην άηνκν ζα 

πξέπεη λα έρεη κία ζεηηθή αιιά θαη ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε γηα ηελ απηφ-εηθφλα 

ηνπ. 

 Η δηαζεζηκφηεηα ηεο κεηέξαο  ζηηο ςπρν-ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ 

βξέθνπο ηθαλνπνηνχλ ηελ ηδέα ζην παηδί φηη είλαη άμην αγάπεο ελψ ή αδπλακία ηεο 

κεηέξαο λα αληαπνθξίλεηαη κε ζπλέπεηα ζην βξέθνο ηνπ δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε 

φηη δελ αμίδεη ηελ πξνζνρή θαη ηελ αγάπε ηεο. Η δφκεζε ηνπ εαπηνχ σο άμηνπ ή 
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αλάμηνπ αγάπεο δεκηνπξγνχλ ζεηηθή ή αξλεηηθή εηθφλα ηνπ κνληέινπ ηνπ εαπηνχ θαη 

ε δηαζεζηκφηεηα ησλ άιισλ δεκηνπξγεί ζεηηθφ ή αξλεηηθφ λνεηηθφ κνληέιν ησλ 

άιισλ (E.O. Imamoglu&S. Imamoglu, 2007). Έλα κνληέιν πνπ ζπλνςίδεη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ εαπηνχ ζε ζρέζε κε ηνλ ηχπν δεζκνχ είλαη ην Μνληέιν 

Ελζσκάησζεο-Δηαθνξνπνίεζεο (BalancedIntegration-DifferentiationModel) (E.O. 

Imamoglu, 1998). Σν κνληέιν απηφ απνηειείηαη απφ ηνπο δχν βαζηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ εαπηνχ, ηε δηαθνξνπνίεζε (αηνκηθφο εαπηφο) θαη ηελ 

ελζσκάησζε (ζρεζηαθφο εαπηφο), νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ σο πφινη πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο πξνάγεη ηελ βέιηηζηε 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ.  

 Οη δχν πφινη ηνπ κνληέινπ (ελδνπξνζσπηθή δηαθνξνπνίεζε θαη 

δηαπξνζσπηθή ελζσκάησζε) είλαη αληίζεηνη θαη δηαθνξεηηθνί θαη ελδέρεηαη λα είλαη 

είηε πςεινί είηε ρακεινί θαη ζηνπο δχν πφινπο. Αλάινγα κε ην πφζν πςειά ή 

ρακειά βξίζθνληαη, δεκηνπξγνχλ ηέζζεξηο ζπλδπαζκνχο: i)δηαρσξηζκέλνο-αηνκηθόο 

ηύπνο (separated-individuated), ii)ζρεηηδόκελνο-ζε κνηίβν (related-patterned), 

iii)δηαρσξηζκέλνο-ζε κνηίβν (separated-patterned) θαηiv)ζρεηηδόκελνο-αηνκηθόο ηύπνο 

(related-individuated). Ο πην ηζνξξνπεκέλνο ηχπνο είλαη ν ζρεηηδφκελνο-αηνκηθφο 

(related-individuated) δηφηη νη βαζηθέο αλάγθεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ελζσκάησζεο 

ηθαλνπνηνχληαη.  

 Οη E.O. Imamoglu&S. Imamoglu (2007) κειέηεζαλ ηελ πξνζθφιιεζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ εαπηνχ. Βξήθαλ, ινηπφλ, φηη ν αζθαιήο 

ηχπνο δεζκνχ ζπλδέεηαη θπξίσο κε ην ζρεζηαθφ εαπηφ παξά κε ηνλ αηνκηθφ. Ο 

ζρεζηαθφο εαπηφο αθνξά ηηο δπαδηθέο  ζρέζεηο θαη πξνθαλψο αληαλαθιά ηελ αζθαιή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ δεζκνχ κε ηε κεηέξα. Γειαδή, ην αζθαιέο βξέθνο δεκηνπξγεί 

πγηή κνληέια εξγαζίαο γηα ηηο δπαδηθέο ζρέζεηο θαη επνκέλσο νη δπαδηθέο ζρέζεηο ηνπ 

κέιινληνο ραξαθηεξίδνληαη απφ αζθάιεηα. Ωζηφζν, ζην δεχηεξν πείξακα πνπ έθαλαλ 

θάλεθε φηη ν αηνκηθφο εαπηφο ζπλδέζεθε, κε θάπνην ηξφπν, κε ηνλ αζθαιή δεζκφ 

πξνζθφιιεζεο ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ησλ ζρέζεσλ (νηθνγέλεηα, ζπλνκήιηθνη), 

ζεσξείηαη, φκσο πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. 

 Αλάκεζα ζηα ηξία επίπεδα ηνπ εαπηνχ (αηνκηθφο, ζρεζηαθφο θαη ζπιινγηθφο), 

ν ζρεζηαθφο εαπηφο ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ην δεζκφ, φπσο θάλεθε παξαπάλσ. 

Ωζηφζν, ηη ζπκβαίλεη κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ εαπηνχ, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ 
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πξνζθφιιεζε ζε δηαπνιηηηζκηθφ επίπεδν; Η απηνεθηίκεζε είλαη κηα έλλνηα πνπ 

δηαπιέθεηαη κε ηελ πξνζθφιιεζε θαζψο θαη νη δχν ξπζκίδνπλ ηελ αίζζεζε ηεο 

αζθάιεηαο. Όπσο θαίλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ δηαπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο 

ηφζν ζην επίπεδν ηνπ εαπηνχ φζν θαη ζην δεζκφ. ε πξνεγνχκελε ελφηεηα 

αλαιχζεθαλ νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ, ππνδεηθλχνληαο 

φηη νη Γπηηθέο θνπιηνχξεο έρνπλ πεξηζζφηεξν ηδηνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη νη 

Αλαηνιηθέο πεξηζζφηεξν θνιεθηηβηζηηθφ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζθφιιεζε 

θαίλεηαη φηη νη θνιεθηηβηζηέο εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξν αλαζθαιή ηχπν δεζκνχ ζε 

ζρέζε κε ηνπο ηδηνθεληξηθνχο θαη φηη ν ηδηνθεληξηζκφο ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηηο 

δηαζηάζεηο εκκνλήο θαη απνθπγήο θαη ζεηηθά κε δηαζηάζεηο φπσο ε εκθάληζε, ε 

ππνζηήξημε απφ γνλείο θαη θίινπο θαη κε ηελ απηφ-εθηίκεζε (Chen&Kwan, 2008). 

Δπίζεο, ν θνιεθηηβίζηηθνο ή αιιειεμαξηψκελνο εαπηφο παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξν 

έκκνλν θαη απνθεπθηηθφ δεζκφ φζνλ αθνξά ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ εμσηεξηθή 

εκθάληζε θαη ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε. 

 Η απνδνρή είλαη κηα βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία αζθαινχο 

δεζκνχ. Όηαλ, αληί γηα απνδνρή, ην άηνκν βηψλεη  ην θφβν ηεο απφξξηςεο, ηφηε 

δεκηνπξγεί πξφηππα άγρνπο. ην επίπεδν ηνπ δεζκνχ, ην παηδί αλαπηχζζεη αγρψδε-

έκκνλν ηχπν πξνζθφιιεζεο θαζψο ε αζπλέπεηα ηεο κεηέξαο ζηηο αλάγθεο ηνπ 

πξνθαιεί κεγαιχηεξε αλάγθε γηα απνδνρή απφ ηνπο άιινπο. Αληίζεηα, ν 

απνθεπθηηθφο ηχπνο, δνκείηαη, θπξίσο, απφ ηελ αδηαθνξία ηεο κεηέξαο, κε 

απνηέιεζκα ην παηδί λα κελ δεκηνπξγήζεη νηθεηφηεηα κε ηε κεηέξα ηνπ θαη επνκέλσο 

λα θνβάηαη ηελ νηθεηφηεηα θαη ζηηο κεηέπεηηα ζρέζεηο ηνπ. Η απνπζία ηεο απνδνρήο, 

δεκηνπξγεί κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηνπο  θνιεθηηβηζηέο παξά ζηνπο ηδηνθεληξηθνχο 

(Chen&Kwan, 2008). Σν θαηλφκελν απηφ ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη ην γεγνλφο φηη νη 

Αζηάηεο εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξν αλαζθαιείο ηχπνπο δεζκνχ ζε ζρέζε κε ηνπο 

Γπηηθνχο (Wei, Russell, Mallinckrodt&Zakalik, 2004). 

 Η ζχλδεζε κεηαμχ επηπνιηηηζκνχ θαη πξνζθφιιεζεο είλαη πιένλ εκθαλήο. Σα 

πξφηππα νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ δηαθέξνπλ αλά ηνλ θφζκν φπσο δηαθέξεη θαη ε 

θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ. ε γεληθέο γξακκέο νη αλεμάξηεηεο-ηδηνθεληξηθέο θνπιηνχξεο 

έρνπλ πην αζθαιή πξφηππα, πεξηζζφηεξε απηνεθηίκεζε θαη θαιχηεξε απηνεηθφλα. 

Σνπλαληίνλ, νη Αλαηνιηθέο θνπιηνχξεο έρνπλ κεγαιχηεξε ξνπή πξνο ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο αλαζθαινχο πξνζθφιιεζεο (έκκνλνο ηχπνο θαη απνθπγήο). ε αηνκηθφ επίπεδν, 

ν δεζκφο ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ην ζρεζηαθφ εαπηφ θαζψο θαη ηα δχν εζηηάδνληαη 



44 
 

ζηε δπαδηθή ζρέζε. Δπνκέλσο, ηα πξφηππα δεζκνχ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ 

πξνέιεπζε ηνπ θαζελφο, ηελ θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ (ηδηνθεληξηζκφο-

αιινθεληξηζκφο), ηνλ επηπνιηηηζκφ θαη ηελ εζληθφηεηα (Agishtein&Brumbaugh, 

2013).  
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3.2 Πολιηιζμικέρ Γιαθοπέρ ζηο Γεζμό 

 Ο δεζκφο είλαη κηα εγγελήο δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηνλ Bowlby (1973), κε 

ηελ νπνία ην απξνζηάηεπην βξέθνο πξνζθνιιάηαη ζε κηα θηγνχξα γηα λα εμαζθαιίζεη 

φρη κφλν ηελ επηβίσζε αιιά θπξίσο ηελ θάιπςε ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ. Απηή ε 

ηνπνζέηεζε πξνυπνζέηεη φηη ε ζεσξία δεζκνχ είλαη κηα νηθνπκεληθή ζεσξία, θαζψο ν 

εθθξαζηήο ηεο ζεσξεί πσο είλαη εγγελήο. Η νηθνπκεληθφηεηα ηεο ζεσξίαο έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη, ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ηα βξέθε δεκηνπξγνχλ δεζκνχο κε 

ηνπο ηξνθνχο. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη, φκσο, είλαη θαηά πφζνλ ε εγγελήο απηή 

αλάγθε γηα πξνζθφιιεζε θαη εγγχηεηα εθθξάδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν παγθνζκίσο. 

 ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ αξθεηά δεδνκέλα πνπ αλαθέξνπλ 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζην δεζκφ. Γηα παξάδεηγκα, ηα Αθξνακεξηθάληθα παηδηά δχν 

ρξφλσλ παξνπζηάδνπλ νπζηαζηηθά ρακειφηεξε αζθάιεηα ζην δεζκφ ζε ζχγθξηζε κε 

ηα ιεπθά παηδηά (Bakermans-Kranenburg, vanIJzendoorn&Kroonenberg, 2004). Οη 

θνπιηνχξεο  δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε πνιινχο ηνκείο, επνκέλσο δελ είλαη κφλν ν 

δεζκφο θαζαπηφο πνπ δηαθέξεη. Τπάξρνπλ, ινηπφλ, αξθεηνί παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε πνηνηηθή δηαθνξά ηνπ δεζκνχ κεηαμχ ησλ θνηλσληψλ. Η θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ην θχιν, ε ηαπηφηεηα κηαο θνπιηνχξαο σο πξνο ηνλ εαπηφ 

(ηδηνθεληξηθή ή αιινθεληξηθή), ε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε κεηξηθή επαηζζεζία, 

είλαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ δεζκνχ.  

Οη Αθξνακεξηθαλέο κεηέξεο δείρλνπλ ιηγφηεξε επαηζζεζία θαη δηαζεζηκφηεηα 

πξνο ηα παηδηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο κεηέξεο ησλ ιεπθψλ παηδηψλ (Bakermans-

Kranenburget. al., 2004). Η δνκή ηεο νηθνγέλεηαο ζε θνιεθηηβίζηηθεο ρψξεο βαζίδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ σο κέιε κηαο νκάδαο κεηαμχ κε 

νηθείσλ πξνζψπσλ. πλεπψο, ηα βξέθε ηέηνησλ ρσξψλ, ελδέρεηαη λα κελ 

παξνπζηάζνπλ έληνλε αλεζπρία φηαλ ε κεηέξα ηνπο είλαη απνχζα θαη ζπλππάξρνπλ 

κε μέλα άηνκα. Αληίζηνηρα, νη κεηέξεο ηνπο δελ παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθή επαηζζεζία 

πξνο ηα βξέθε, δηφηη ζηηο Αθξνακεξηθάληθεο θνπιηνχξεο ελζαξξχλεηαη ε θηιηθφηεηα 

κε κε νηθεία άηνκα (Jackson, 1993). 

Φαίλεηαη. ινηπφλ, φηη ζηηο ηδηνθεληξηθέο θνηλσλίεο ππάξρεη κεγαιχηεξε 

αζθάιεηα ζην δεζκφ ζε ζχγθξηζε κε ηηο θνιεθηηβηζηηθέο. Ση ζπκβαίλεη, φκσο, κε ηνλ 

αλαζθαιή δεζκφ; Οη Friedman, Rholes, Simpson, Bond, Diaz-Loving θαη Chan 

(2010) κειέηεζαλ ηελ αλαζθάιεηα ζην δεζκφ ελήιηθσλ αηφκσλ ζε ηξεηο ρψξεο: 
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Υνλγθ Κνλγθ, Μεμηθφ (θνιεθηηβίζηηθεο) θαη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο (ε πην ηδηνθεληξηθή 

θνπιηνχξα ζχκθσλα κε ηνλ Hofstede, 2001). Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν απνθεπθηηθφο ηχπνο δεζκνχ, ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε 

πξνβιήκαηα ζηηο ξνκαληηθέο ζρέζεηο ζηηο θνιεθηηβίζηηθεο θνηλσλίεο (Υνλγθ Κνλγθ 

θαη Μεμηθφ) ζε ζρέζε κε ηηο πην ηδηνθεληξηθέο (Ηλσκέλεο Πνιηηείεο). Ο ηχπνο 

απνθπγήο ζπλδέεηαη κε ζπλαηζζεκαηηθή απφζηαζε, αλεμαξηεζία θαη απνθπγή ηεο 

νηθεηφηεηαο, παξάγνληεο πνπ κνηάδνπλ αδηαλφεηνη ζηηο θνιεθηηβηζηηθέο θνηλσλίεο. 

Άξα, ζηηο θνιεθηηβίζηηθεο θνηλσλίεο, φπνπ πξνάγεηαη ε θνηλσληθή αξκνλία, ε 

εγγχηεηα θαη ε νηθεηφηεηα, κία πξνζσπηθφηεηα ηχπνπ απνθπγήο ζα δεκηνπξγνχζε 

πξνβιήκαηα ζε κία ξνκαληηθή ζρέζε δελ ζα ήηαλ ζχκθσλε κε ηα πξφηππα ηεο 

θνπιηνχξαο. 

πλεπψο, φηαλ νη αηνκηθέο δηαθνξέο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ δεζκνχ είλαη 

αζχκβαηεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο, επηδεηλψλνπλ ηα πξνβιήκαηα ζηηο 

ξνκαληηθέο ζρέζεηο. Δθηφο, φκσο απφ ην επίπεδν ησλ ξνκαληηθψλ ζρέζεσλ, ππάξρεη 

κηα ηάζε θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ αλαζθαινχο δεζκνχ αλάινγα κε ηελ θνηλσλία. Ο 

ηχπνο απνθπγήο πηνζεηείηαη πεξηζζφηεξν ζηηο πςειά αηνκηθηζηηθέο θνηλσλίεο γηαηί 

είλαη ζπκβαηφο κε απηέο. Αληίζεηα, ν αγρψδεο/έκκνλνο ηχπνο είλαη πην ζπκβαηφο κε 

ηηο θνιεθηηβίζηηθεο θνπιηνχξεο, ζηηο νπνίεο νη δεζκνί αιιειεμαξηεζίαο πξνηηκψληαη 

(Shaver, Mikulincer, Alonso-Arbiol&Lavy, 2010).  

Παξφιν πνπ ε αλάγθε γηα δεζκφ είλαη κηα εγγελήο νηθνπκεληθή αλάγθε, ε 

πνηφηεηα θαη νη δηαζηάζεηο ηεο αλαζθάιεηαο δηαθέξνπλ, αλάινγα κε ην θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθφ επίπεδν ηεο θάζε ρψξαο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ππάξρνπλ δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ φπσο ππάξρνπλ δηαθνξέο εληφο ηνπ ίδηνπ πνιηηηζκνχ. Όζνλ 

αθνξά ζην δεζκφ, ε πνηφηεηά ηνπ θξίλεηαη φρη κφλν απφ παξάγνληεο πνπ είλαη 

ζρεηηθνί κε απηφλ (π.ρ. ηδηνζπγθξαζία παηδηνχ, κεηξηθή επαηζζεζία θ.ά), αιιά θαη 

απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Η θηψρεηα, γηα παξάδεηγκα 

ελδερνκέλσο λα αιιάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κεηέξεο θξνληίδνπλ ηα παηδηά, 

δηφηη, φηαλ ππάξρεη ζέκα επηβίσζεο, νη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο παξαγθσλίδνληαη.  
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3.3 Δπεξεπγαζία Πληποθοπιών ζηο Γεζμό 

 Ο ηξφπνο πνπ δνκείηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ εμαξηάηαη απφ κία 

πιεηάδα παξαγφλησλ, φπσο ην βηνινγηθφ ηνπ ππφζηξσκα θαη ην πεξηβάιινλ. Οη δχν 

απηνί παξάγνληεο είραλ έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο, αιιά ζηελ νπζία δελ κπνξεί 

θαλέλαο λα απνθιεηζηεί σο ιαλζαζκέλνο. ηελ πεξίπησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε νηθνγέλεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο έρεη 

παξαηεξεζεί ξεηά ζηελ παξνχζα εξγαζία, ε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηνπο γνλείο 

απνηειεί ηε βάζε, ζηελ νπνία ην άηνκν ζα εμειηρζεί, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

ζρέζεο απηήο. 

 Ήδε απφ ην 1969 ν Bowlby ηφληζε φηη ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα 

ζην βξέθνο θαη απηφλ πνπ ην θξνληίδεη (θηγνχξα δεζκνχ), είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκειηψδεηο ιίζνπο γηα ηελ κεηέπεηηα ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πνξεία ηνπ 

αηφκνπ. Η ζεσξία δεζκνχ έρεη απνζπάζεη ηεξάζηην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ κέρξη 

ζήκεξα, θαζψο πνιιέο έλλνηεο θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε απηήλ. Οη έλλνηεο απηέο 

αθνξνχλ ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ, ηελ ςπρνινγηθή ηνπ πγεία, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ξχζκηζε, ηα θίλεηξά ηνπ, αθφκε θαη ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ. ε απηή  ηελ ελφηεηα ζα ζπζρεηηζζεί ν πξνζαλαηνιηζκφο 

δεζκνχ κε ηε γεληθφηεξε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, φπσο ε πξνζνρή, ε επεμεξγαζία 

ζπλαηζζεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ θ.ά.. 

 Η πξνζνρή είλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο 

φπσο ε θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ, ν ηχπνο δεζκνχ θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε. Σν 

ζχζηεκα πξνζθφιιεζεο, φπσο ην πεξηέγξαςε ν Bowlby, είλαη έλα ζχζηεκα πνπ είηε 

είλαη ελεξγνπνηεκέλν είηε απελεξγνπνηεκέλν. Όηαλ απελεξγνπνηείηαη ππάξρεη 

θίλδπλνο γηα ην βξέθνο δηφηη κέλεη απξνζηάηεπην. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε πξνζνρή 

ηνπ βξέθνπο είλαη επηζηακέλε, δηφηη πξέπεη λα βξεη ηε θηγνχξα θαη λα εμαζθαιίζεη 

ηελ εγγχηεηα καδί ηεο. Δπνκέλσο νη ακπληηθνί κεραληζκνί θαη ε πξνζνρή είλαη 

θεληξηθά δεηήκαηα ζηε ζεσξία δεζκνχ (Atkinson, Leung, Goldberg, Benoit, 

Poulton,…&Kerr, 2009). Άξα, ε θαηαλνκή ηεο πξνζνρήο ζηξέθεηαη ζηε κεηέξα ή 

ζην πεξηβάιινλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε εγγχηεηα.  

 Η δνθηκαζία πνπ ζπλδπάδεη ηελ πξνζνρή θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο 

πιεξνθνξίεο είλαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ Stroop δηφηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

καγλεηίδνπλ ηελ πξνζνρή (Edelstein&Gillath, 2008). ηελ θιαζζηθή δνθηκαζία 
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Stroopην έξγν πνπ θαιείηαη λα εθηειέζεη ν ζπκκεηέρσλ είλαη λα νλνκάδεη ή λα 

αλαγλσξίδεη ην ρξψκα ηεο κειάλεο πνπ είλαη γξακκέλεο νη ιέμεηο-ζηφρνη. Οη ιέμεηο 

απηέο αλαθέξνληαηελλνηνινγηθά ζηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηα ρξψκαηα. Ο 

ρξφλνο αληίδξαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κεηψλεηαη φζν αζπλερήο-αληηθαηηθή 

(incongruent) είλαη ε ζπλζήθε, γηα παξάδεηγκα ε ιέμε θίηξηλν γξακκέλε κε θφθθηλν 

ρξψκα. Απηφ, ζπκβαίλεη δηφηη ην άηνκν απηφκαηα επεμεξγάδεηαη ην ελλνηνινγηθφ 

πεξηερφκελν ησλ ιέμεσλ, θάηη πνπ παξεκβάιιεηαη-δηαθφπηεη ή θαζπζηεξεί ην άηνκν 

λα επεμεξγαζηεί ην ρξψκα ηεο κειάλεο. ην ζπλαηζζεκαηηθφ Stroop, νη ιέμεηο-ζηφρνη 

είλαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο (ζεηηθά θαη αξλεηηθά) θαη νπδέηεξεο ιέμεηο. 

Αληίζηνηρα, ινηπφλ, νη ιέμεηο κε ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν, κνηάδνπλ κε ηελ παξαπάλσ 

ζπλζήθε αζπλέρεηαο θαη απνζπνχλ ην άηνκν απφ ην έξγν ηνπ, κε απνηέιεζκα ν 

ρξφλνο αληίδξαζεο λα απμάλεηαη αλαιφγσο. 

Έρνπλ δηεμαρζεί πνιιέο έξεπλεο ζην πεδίν ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχStroop, φκσο 

ηα απνηειέζκαηα ηνπο κνηάδνπλ θάπσο αληηθαηηθά. Απφ ηε κηα ππάξρνπλ έξεπλεο 

πνπ δείρλνπλ φηη ππάξρεη κεγάιε παξεκβνιή, δειαδή, απμεκέλνο ρξφλνο απφθξηζεο 

ζηε δνθηκαζία, φηαλ εκθαλίδνληαη αξλεηηθά θνξηηζκέλεο ιέμεηο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

νπδέηεξεο (Mogg, Kentish&Bradley, 1993∙McKenna& Sharma,1995). Απφ ηελ άιιε, 

ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε απφθξηζε ζηα 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλα εξεζίζκαηα είλαη γξήγνξε, εθηελήο θαη απηφκαηε 

(Pratto&John, 1991).  

 Τπάξρνπλ πνηθίιεο εμεγήζεηο γηα ηα αληηθξνπφκελα επξήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ρξφλν απφθξηζεο ζην ζπλαηζζεκαηηθφ Stroop. Αξρηθά, ππάξρεη ε 

πεπνίζεζε φηη νη αξλεηηθά ζπλαηζζεκαηηθέο ιέμεηο πηζαλφλ λα αλαθέξνληαη ζε 

απεηιεηηθά πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα, ηα νπνία ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο πξέπεη λα 

αληηιεθζεί θαη λα αληηκεησπίζεη. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλάκεζα ζε κία νπδέηεξε 

ζπλαηζζεκαηηθή ιέμε θαη ζε κηα αξλεηηθά ζπλαηζζεκαηηθή, ην άηνκν, απφ ηε θχζε 

ηνπ, ζα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε αξλεηηθή πιεξνθνξία, δηφηη απνηειεί πηζαλφ 

απεηιεηηθφ πεξηβαιινληηθφ εξέζηζκα. Απηή ε πξνηηκηζηαθή δηαδηθαζία αληαλαθιά 

κηα απηφκαηε αληίδξαζε ζε θαηαζηάζεηο πνπ ελδερνκέλσο ζεκαηνδνηνχλ επηθείκελε 

απεηιή (Lang, Bradeley&Cuthbert, 1997). Όπσο είλαη θπζηθφ, ππάξρνπλ αηνκηθέο 

δηαθνξέο, ζηηο νπνίεο θαίλεηαη φηη ην θνξηίν κηαο πιεξνθνξίαο εξκελεχεηαη 

δηαθνξεηηθά απφ ηνλ θάζε άλζξσπν. πλεπψο, κηα αξλεηηθά ζπλαηζζεκαηηθή 
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πιεξνθνξία (π.ρ. ιέμε) απνζπά ηελ πξνζνρή ηνπ αηφκνπ θαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ 

Stroop, φπνπ πξνθαλψο ππάξρεη παξεκβνιή, εμεγεί ηνλ απμεκέλν ρξφλν αληίδξαζεο.  

 Απφ ηελ άιιε, ππάξρεη ε ππφζεζε φηη ηα άηνκα κε αλαζθαιή πξνζθφιιεζε 

δελ κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Η Main (1999) έθαλε ζαθή ηε ιεηηνπξγία ηεο πξνζνρήο ζε ζρέζε κε ηνλ αλαζθαιή 

δεζκφ. Η ίδηα παξαηήξεζε φηη ν ηχπνο απνθπγήο παξνπζηάδεη κηα νξγαλσκέλε θαη 

αλειαζηηθή κεηαηφπηζε ηεο πξνζνρήο απφ ηα εξεζίζκαηα δεζκνχ, ελψ ζηνλ 

ακθηζπκηθφ ηχπν ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Γειαδή, ηα απνθεπθηηθά άηνκα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο απφ εξεζίζκαηα ζπλαθή κε ην δεζκφ, γηα 

λα απνθχγνπλ λα ηα επεμεξγαζηνχλ. Μεηαμχ απηήο ηεο απφζπαζεο, ππάξρεη θάπνηνο 

γλσζηηθφο κεραληζκφο πνπ εμεγεί ηελ άξλεζε επεμεξγαζίαο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Απηφο είλαη έλαο ηξφπνο ακπληηθνχ απνθιεηζκνχ (defensiveexclusion), 

πνπ βνεζάεη ηα άηνκα κε αλαζθαιή πξνζθφιιεζε ή έληνλν άγρνο λα δηαρεηξηζηνχλ 

ζπλαηζζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο (φπσο ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δεζκφ: 

απνρσξηζκφο, εγγχηεηα, ππνζηήξημε, θ.ιπ.). 

 Οη Edelstein θαη Gillath (2008) κειέηεζαλ ηε ζρέζε αγρψδνπο πξνζθφιιεζεο 

θαη πξνζνρήο θαη βξήθαλ φηη νη απνθεπθηηθνί ελήιηθεο αλαζηέιινπλ ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζε ζπλαηζζεκαηηθέο (ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο) πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

δεζκφ (νηθεηφηεηα, αγάπε, απνρσξηζκφο, κνλαμηά θ.ά.) ζε ζρέζε κε ζπλαηζζεκαηηθέο 

ιέμεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ην δεζκφ (ειεπζεξία, αγλφηεηα, ιάζνο, αζζέλεηα θ.ά.), 

θπξίσο φηαλ βξίζθνληαη ζε ξνκαληηθφ δεζκφ. Οη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ φηη ε δηαδηθαζία 

ηεο αλαζηνιήο ρξεηάδεηαη γλσζηηθή πξνζπάζεηα θαη πηζαλψο ε ξνκαληηθή ζρέζε λα 

είλαη δηακεζνιαβεηήο απνθεπθηηθψλ, ακπληηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Σα απνθεπθηηθά 

άηνκα, ζε γεληθέο γξακκέο, δε αηζζάλνληαη θαιά κε ηελ νηθεηφηεηα θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζσκαηηθή εγγχηεηα. Δπίζεο, θαηαζηέιινπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηχπνπο δεζκνχ (Gross&John, 2003). 

 Ο δεχηεξνο ηχπνο ελήιηθνπ αλαζθαινχο δεζκνχ, ν αγρψδεο-έκκνλνο ηχπνο, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν θφβν απφξξηςεο, ζπκπεξηθέξεηαη κε έληαζε θαη 

ππεξβνιή ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη εκθαλίδεη κηα γεληθή 

ππεξδξαζηεξηφηεηα. Οη Zilber, Goldstein θαη Mikulincer (2007) κειέηεζαλ ηελ 

εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ελψ εθείλνη έβιεπαλ ζεηηθέο, αξλεηηθέο 

θαη νπδέηεξεο εηθφλεο. Σα άηνκα πνπ θαηαηάρζεθαλ κε πςειφ άγρνο, κε ηε βνήζεηα 
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ηεο Σπλέληεπμεο Ελειίθσλ γηα ην Δεζκό - ΣΕΔ(AdultAttachmentInterviewAAI), 

παξνπζίαδαλ αξγά ζεηηθά δπλακηθά ζηηο αξλεηηθέο εηθφλεο, ζε ζχγθξηζε κε απηνχο 

πνπ είραλ ρακειφ άγρνο. Σα επξήκαηα απηά ππνδεηθλχνπλ φηη ηα άηνκα κε αγρψδε 

πξνζαλαηνιηζκφ πξνζθφιιεζεο εληείλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο πεξηζζφηεξν ζηα 

αξλεηηθά εξεζίζκαηα θαη δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηελ αλαδήηεζε εγγχηεηαο, ελψ ηα 

απνθεπθηηθά άηνκα πηνζεηνχλ ακπληηθνχο κεραληζκνχο θαη αλαζηέιινπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο θαζψο θαηαπηέδνπλ νπνηεζδήπνηε ζθέςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

δεζκφ. 

 Έλα κνληέιν πνπ πξνζθέξεη ρξήζηκεο επεμεγήζεηο γηα ηηο δηαθνξέο πνπ 

παξνπζηάδνληαη αλάκεζα ζηνπο ηχπνπο αλαζθαινχο δεζκνχ είλαη ην Σύζηεκα 

Σπκπεξηθνξάο Δεζκνύ (Attachment Behavioral System) πνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο 

Mikulincer θαη Shaver (2003). Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία 

ηνπ Bowlby, αιιά παξνπζηάδεη θάπνηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αλαζθαιή 

ηχπν δεζκνχ. Σν ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ δχν δεπηεξνγελείο ζηξαηεγηθέο 

πξνζθφιιεζεο: ηελ ππεξελεξγνπνίεζε (hyperactivation) θαη ηελ ππνελεξγνπνίεζε 

(deactivation).Η ππεξελεξγνπνίεζε αθνξά θπξίσο ηνλ αγρψδε-έκκνλν ηχπν δεζκνχ 

θαη ζπλεπάγεηαη ηελ απμεκέλε επαγξχπλεζε, φζνλ αθνξά ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ 

αληαπφθξηζε ηεο θηγνχξαο δεζκνχ. Δπίζεο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη ηαρεία 

θιηκάθσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη αλαδήηεζε βνήζεηαο φηαλ πξνθχπηνπλ απεηιέο.  

 Η δηάζηαζε ηεο ππνελεξγνπνίεζεο, αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνλ απνθεπθηηθφ 

ηχπν δεζκνχ θαη πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζηνιή ή ηελ πξνο ηα θάησ ξχζκηζε ησλ 

ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ, πνπ ζπλδέεηαη κε πξνζσπηθή εππάζεηα-επαηζζεζία 

ή εμάξηεζε απφ ηε θηγνχξα δεζκνχ. Η θαηαζηνιή ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη έλαο 

ηξφπνο πνπ βνεζά ηα απνθεπθηηθά άηνκα λα δηαηεξήζνπλ ηελ απφκαθξε, ρσξίο 

νηθεηφηεηα ζηάζε ηνπο θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Οη παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο 

δεκηνπξγνχληαη θαη ελζαξξχλνληαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο, αλάινγα κε ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ηεο κεηέξαο σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ βξέθνπο. Η 

επίδνζε ησλ αλαζθαιψο πξνζθνιιεκέλσλ αηφκσλ ζην ζπλαηζζεκαηηθφ Stroop, 

κπνξεί λα εξκελεπζεί κέζα απφ απηφ ην κνληέιν θαζψο ν αγρψδεο ηχπνο 

παξνπζηάδεη ππεξλεξγνπνίεζε πνπ δηθαηνινγεί ηνλ απμεκέλν ρξφλν ζηηο 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο ιέμεηο θαη ν απνθεπθηηθφο ηχπνο παξνπζηάδεη 

ππνελεξγνπνίεζε, πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο δνθηκαζίαο, εμεγεί ην γξήγνξν ρξφλν 

αληίδξαζεο (απφζπαζε ηεο πξνζνρήο θαη θαηαζηνιή ζπλαηζζήκαηνο). 
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 Σν Σύζηεκα Σπκπεξηθνξάο Δεζκνύ παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ εμεγνχλ ηελ 

δηαθνξεηηθή επίδνζε ησλ δχν αλαζθαιψλ ηχπσλ δεζκνχ ζην ζπλαηζζεκαηηθφ Stroop. 

Ωζηφζν, ππάξρεη κηα ηξίηε θαηεγνξία εξεπλψλ πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο είλαη 

πεξίπνπ ίδηα γηα φινπο ηνπο ηχπνπο αλαζθαινχο δεζκνχ (αγρψδεο, απνθεπθηηθφο 

ηχπνο). Οη Dewitte θαη DeHouwer (2007), κειέηεζαλ ηνλ ελήιηθν δεζκφ ζε ζρέζε κε 

ηελ πξνζνρή ζηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ. 

Απηφ πνπ βξήθαλ ήηαλ φηη ηφζν ηα άηνκα κε πςειφ αγρψδε ηχπν φζν θαη απηά κε 

απνθεπθηηθφ, ζπζρεηίζηεθαλ κε κεησκέλε πξνζνρή γηα ηα επηζεηηθέο εθθξάζεηο 

πξνζψπσλ. Δπίζεο, βξήθαλ φηη ν αλαζθαιήο δεζκφο νδεγνχζε ζηνλ 

απνπξνζαλαηνιηζκφ ηεο πξνζνρήο απφ ηα ραξνχκελα πξφζσπα.  

 Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ππάξρεη απφζπαζε ηεο πξνζνρήο, 

φρη κφλν απφ ηηο ζεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθά πιεξνθνξίεο φζν θαη γηα ηηο αξλεηηθέο θαη 

ζηνπο δχν αλαζθαιείο ηχπνπο πξνζθφιιεζεο. Γειαδή, ηφζν ν θφβνο ηεο απφξξηςεο 

απφ ην δεζκφ (έκκνλνο ηχπνο), φζν θαη ε αλάγθε γηα απνκφλσζε-αλεμαξηεζία 

(απνθεπθηηθφο ηχπνο), νδεγνχλ ζε ζηξαηεγηθέο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

κε ηνλ πξνιεπηηθφ απνπξνζαλαηνιηζκφ ηεο πξνζνρήο καθξηά απφ απεηιεηηθέο 

πιεξνθνξίεο. Η ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή ρξεηάδεηαη ηελ εκπινθή ηνπ γλσζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί σο ακπληηθφο κεραληζκφο γηα λα πξνζηαηέςεη ηα 

αλαζθαιή άηνκα απφ ηελ κε ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. 

Σα αληηθξνπφκελα δεδνκέλα, πηζαλψο λα νθείινληαη ζην δηαθνξεηηθφ 

πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ αθνινπζείηαη θάζε θνξά. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ δεζκνχ δελ δηαθέξεη ε δηαδηθαζία, φκσο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πξνζνρήο ππάξρεη δηαθνξεηηθφο ρεηξηζκφο αλάκεζα ζηηο έξεπλεο. Η πξνζνρή είλαη 

κηα γλσζηηθή ιεηηνπξγία πνπ έρεη κειεηεζεί αξθεηά θαη γηα απηφ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

αξθεηά εξγαιεία θπξίσο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηιεθηηθήο πξνζνρήο πνπ κειεηάηαη 

ζηελ παξνχζα πεξίπησζε. Σν ζπλαηζζεκαηηθφ Stroop είλαη απφ ηηο πην θαηάιιειεο 

δνθηκαζίεο δηφηη ε ζεσξία δεζκνχ πεξηιακβάλεη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ηα 

εζσηεξηθά κνληέια εξγαζίαο. Με ηε βνήζεηα απηήο ηεο δνθηκαζίαο, επηηπγράλεηαη ε 

πξφζβαζε ζε απηέο ηηο εζσηεξηθέο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. 

Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη κειέηεο ηεο επηιεθηηθήο πξνζνρήο φπσο 

ην Εμσγελέο Παξάδεηγκα Ελδείμεσλ (ExogenousCueingTask), κε ην νπνίν 

αμηνινγείηαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ηεο πξνζνρήο, εκπλεπζκέλν απφ  ηνλ Posner (1980) 
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θαη ε Δνθηκαζία Αλίρλεπζεο Κνπθίδσλ (Dot-ProbeTask), πνπ αμηνινγεί ηελ αιιαγή 

ηεο επηιεθηηθήο πξνζνρήο (Halkiopoulos, 1981, αδεκνζίεπηε δηαηξηβή).ηε 

βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηνχληαη φινη απηνί νη ηξφπνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πξνζνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ζπλαηζζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο ζπλαηζζεκαηηθέο 

ιέμεηο, εηθφλεο, εθθξάζεηο πξνζψπσλ θ.ά..  

 Ο πξνζαλαηνιηζκφο δεζκνχ επεξεάδεη ηελ επεμεξγαζία ζπλαηζζεκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην ηεο πξνζνρήο. Δθηφο, φκσο απφ ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο πξνζνρήο, ν ηχπνο δεζκνχ επεξεάδεη θαη ηελ αλάθιεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Σα άηνκα κε αζθαιείο αλαπαξαζηάζεηο δεζκνχ επηδεηθλχνπλ 

θαιχηεξε ειεχζεξε αλάθιεζε φισλ ησλ ηχπσλ εξεζηζκάησλ (απεηιεηηθά, νπδέηεξα 

θαη ζεηηθά), ζε ζρέζε κε ηα αλαζθαιή άηνκα (VanEmmichoven, VanIjzendoorn, 

DeRuiter&Brosschot, 2003). Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ν αζθαιήο δεζκφο ρξεζηκνπνηεί 

αλνηρηή επεμεξγαζία αξλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηαπηφρξνλα κηθξφηεξν ακπληηθφ 

απνθιεηζκφ αξλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηφζν ζην ζηάδην ηεο πξνζνρήο, φζν θαη ζηελ 

ειεχζεξε αλάθιεζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. Αληίζεηα, ν αλαζθαιήο δεζκφο, 

απνηπγράλεη λα αλαθαιέζεη απζφξκεηα ηηο απεηιεηηθέο ιέμεηο θαζψο ζην ζηάδην ηεο 

θσδηθνπνίεζεο δελ εζηηάδεη πνιχ ζηελ αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθά πιεξνθνξία.  

 Σφζν ε δνθηκαζία ηνπ Stroop φζν θαη άιιεο δνθηκαζίεο δεκηνπξγνχλ 

πξφζβαζε ζηα εζσηεξηθά κνληέια εξγαζίαο, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο δείρλνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θάζε άηνκν επεμεξγάδεηαη γλσζηηθά θάπνηεο πιεξνθνξίεο. 

Τπάξρνπλ πνιιέο αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ δηθαηνινγνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο δνθηκαζίεο  πνπ ζπλδπάδνπλ ην δεζκφ κε ηελ επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ.  
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

 ηελ παξνχζα εξγαζία έιαβε ρψξα ε δηεμνδηθή κειέηε ηεο Θεσξίαο Γεζκνχ 

θαη ηνπ Δαπηνχ ζε ζρέζε κε άιιεο ζπλαθείο έλλνηεο φπσο ε επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ. Σφζν ν πξνζαλαηνιηζκφο δεζκνχ φζν θαη ηα επίπεδα ηνπ εαπηνχ, 

επεξεάδνπλ πνιιέο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, φπσο ε πνηφηεηα ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, αθφκε θαη νη γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο.  

 Η παξαηήξεζε ηεο δπαδηθήο ζρέζεο κεηέξαο-βξέθνπο ζηνπο αλζξψπνπο θαη 

ηα αλψηεξα ζειαζηηθά, νδήγεζε ηνλ Bowlby (1969) ζηε δηαηχπσζε κηαο ζεσξίαο πνπ 

πεξηγξάθεη έλα ζχζηεκα δεζκνχ κεηαμχ ελφο βξέθνπο θαη ηνπ αηφκνπ πνπ ην 

θξνληίδεη. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο δεζκνχ είλαη, αθελφο ε επηβίσζε ηνπ 

βξέθνπο θαη αθεηέξνπ ε θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπ αλαγθψλ. Η αλάγθε ηνπ 

βξέθνπο γηα επηβίσζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή θάιπςε επηηπγράλεηαη κε ηε δηαηήξεζε 

ζσκαηηθήο θαη ρσξηθήο εγγχηεηαο κε ην πξφζσπν δεζκνχ ή πξνζθφιιεζεο, ην νπνίν 

νλνκάδεηαη θηγνχξα. Η αλαδήηεζε ηεο εγγχηεηαο είλαη κηα εγγελήο ζπκπεξηθνξά πνπ 

απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο ηνπ βξέθνπο θαη ηνπ δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο 

αζθάιεηαο. Σν ζχζηεκα δεζκνχ πεξηιακβάλεη έλα ξεπεξηφξην ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

ζηνρεχεη ζηε δηαξθή δηαηήξεζε ηεο εγγχηεηαο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ε εγγχηεηα ηνπ βξέθνπο κε ηε θηγνχξα δελ 

επηηπγράλεηαη, ην βξέθνο αηζζάλεηαη απξνζηάηεπην θαη αλαζθαιέο. ηνλ ηνκέα απηφ 

ε MaryAinsworth παξαηήξεζε κέζσ ηεο δνθηκαζίαο ‘πλζήθε κε ηνλ Ξέλν’, φηη ε 

απνπζία ηεο κεηέξαο πξνθαιεί έληνλν ζηξεο ζηα βξέθε. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ βξέθνπο 

ζηελ επηζηξνθή ηεο κεηέξαο θαζνξίδεη ηελ αζθάιεηα ή ηελ αλαζθάιεηα ηνπ δεζκνχ. 

Έηζη, πξνθχπηνπλ δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο δεζκνχ: ν αζθαιήο θαη ν αλαζθαιήο 

(ακθηζπκηθφο, απνθεπθηηθφο θαη απνδηνξγαλσκέλνο). Αλαιφγσο ρσξίδνληαη θαη νη 

ελήιηθνη ηχπνη δεζκνχ, κε ηε βνήζεηα ηεο ‘πλέληεπμεο Δλειίθσλ γηα ην Γεζκφ, ζε 

αζθαιή (απηφλνκν) θαη αλαζθαιή (απνθπγήο θαη έκκνλνο) ηχπν. 

 ε γεληθέο γξακκέο ν αζθαιήο ηχπνο δεζκνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειά 

επίπεδα άγρνπο (Finzi, Ram, Har-Even, Shnit&Weizman, 2001), θαιή ξχζκηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ θαη πγηή εζσηεξηθά κνληέια εξγαζίαο. 

Αληίζεηα, ν αλαζθαιήο δεζκφο, εμαηηίαο ησλ αξλεηηθψλ κνληέισλ εξγαζίαο 

παξνπζηάδεη αξλεηηθέο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ ζεκαίλεη φηη έρεη ρακειή 
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απηνεθηίκεζε, πςειά επίπεδα άγρνπο, θαθή ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (θπξίσο ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ) θαη έρνπλ ζπλήζσο πξνβιήκαηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο.  

 Απηφ πνπ κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο απφ ηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ε 

ζρέζε ηνπ δεζκνχ κε ηε θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ έρνπλ εκθαλή ζπλάθεηα. Ο 

θαζνξηζκφο ηεο απηφ-εηθφλαο/απηναληίιεςεο σζεί ην άηνκν ζην δηαρσξηζκφ ηνπ 

εαπηνχ ηνπ απφ ηνπο άιινπο αιιά ηαπηφρξνλα ζηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθνχο άιινπο. πλεπψο, πξνθχπηεη ηξεηο ηχπνη εαπηνχ πνπ θαλεξψλνπλ ηνλ 

παξαπάλσ δηαρσξηζκφ: ηνλ αηνκηθφ, ην ζρεζηαθφ θαη ηνλ ζπιινγηθφ εαπηφ. Οη ηχπνη 

εαπηνχ ζπλππάξρνπλ ζην ίδην ην άηνκν θαη ελεξγνπνηνχληαη πεξηζηαζηαθά ζχκθσλα 

κε ηηο αλάγθεο ηνπ πιαηζίνπ. Ωζηφζν ππάξρεη θάπνηα ηεξαξρία κεηαμχ ησλ εαπηψλ 

πνπ ζέηεη ηνλ αηνκηθφ εαπηφ ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο(Gaertneretal., 2012).  

 Δθηφο απφ ην ελδνπξνζσπηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ εαπηνχ (αηνκηθφο, ζρεζηαθφο 

θαη ζπιινγηθφο), ππάξρεη θαη πνιηηηζκηθφο εαπηφο πνπ ππνδειψλεη φηη αλάινγα κε 

ηελ θνπιηνχξα ζηελ νπνία δεη θαλείο,ε θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ δηαθέξεη θαη ρσξίδεηαη 

ζηνλ αλεμάξηεην (Γπηηθέο θνπιηνχξεο) θαη ηνλ αιιειεμαξηεκέλν (Αλαηνιηθέο 

θνπιηνχξεο) εαπηφ. Ο αλεμάξηεηνο εαπηφο είλαη απηνδχλακνο θαη απηφλνκνο θαη ηα 

άηνκα δξνπλ ειεχζεξα εθθξάδνληαο ηα εζσηεξηθά ηνπο θίλεηξα (Cha, 2006), ελψ ν 

αιιειεμαξηεκέλνο εαπηφο ρξεζηκνπνηεί ηνπο άιινπο σο πεγή πιεξνθνξηψλ θαη ν 

ηξφπνο δσήο ηνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζην λα ηαηξηάδεη θαη λα ελαξκνλίδεηαη κε ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν.  

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ππάξρνπλ πνιιέο αηνκηθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα άηνκα θαζψο αλαπηχζζνπλ δηαθνξεηηθή πξνζθφιιεζε κε ηνπο άιινπο 

θαη δηαθνξεηηθή θαηαζθεπή εαπηνχ. Δπνκέλσο, απηή ε δηαθνξεηηθφηεηα πξνθαιεί 

αιπζηδσηή δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ζην ζπλαίζζεκα, ηελ πξνζνρή, ηελ 

αληίιεςε θαη ηε γεληθφηεξε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ. Άξα, ηφζν νη γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο φζν θαη ην ζπλαίζζεκα, ηα θίλεηξα θαη ε πνηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ επεξεάδνληαη αθελφο απφ ην δεζκφ θαη αθεηέξνπ απφ ηνλ ηχπν εαπηνχ.  
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