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Περύληψη 
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ 

πξνλεπηαθή θαη λεπηαθή ειηθία, ην θχιν ησλ παηδηψλ θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ σο 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο ζε παηδηά ειηθίαο απφ 4 έσο 6 

εηψλ. Δπηπιένλ, δηεξεπλάηαη θαη ε ζρέζε ηεο ελζπλαίζζεζεο κε ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, 

φπσο επίζεο θαη ν ξφινο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο.   

Σν εξεπλεηηθφ δείγκα απνηειείηαη απφ 135 γνλείο παηδηψλ αληίζηνηρεο ειηθίαο, νη νπνίνη 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχζε ζηα παηδηά ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο έδεημαλ φηη ην θχιν ησλ παηδηψλ δε ζπλδέεηαη κε ηα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο. Οκνίσο,  

ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ δε θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηεί ηα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ησλ 

παηδηψλ. Απφ ηε ζχγθξηζε ηεο νκάδαο ησλ λεπίσλ κε ηα πξνλήπηα, επίζεο, δε βξέζεθε δηαθνξά 

ζηα επίπεδα ηεο ελζπλαίζζεζεο. Αληίζεηα, ηφζν ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, φζν θαη ε 

ηδηνζπγθξαζία απνηεινχλ παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ ελζπλαίζζεζε. Δπνκέλσο, ε 

ελζπλαίζζεζε δελ επεξεάδεηαη απφ βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη άξα κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί 

κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, πξνηείλνληαη, εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ  

ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζεηηθψλ 

δηαζηάζεσλ ηεο ηδηνζπγθξαζίαο. 

 

Λέξειρ κλειδιά: ελζπλαίζζεζε, πξνζρνιηθή ειηθία, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο,θηινθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά,  ηδηνζπγθξαζία. 
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Abstract 
The present study focuses on the factors that affect the levels of empathy in children between 4 

and 6 years old. At the same time, emphasis is given on the relationship between empathy and 

antisocial behavior as well as on the connection between temperament and empathy. The objects 

of the research are 135 parents of both sexes who are responsible for children of both sexes as 

well. Amongst the factors that are taken into consideration is children’s sex, parental educational 

and social background, children’s age group (preschool and early school children), children’s 

social behavior and character. The results show that no significant difference in terms of 

empathy is present neither between boys and girls, nor between children whose parents have 

unequal social and educational background or between prekindergarten and kindergarten aged 

children. The same cannot be claimed, though, for social behavior and character of children. 

Children with low levels of socialization with peers present low levels of empathy as well as 

children with low ability of self control. To conclude with, as empathy is a social and 

interpersonal characteristic, education can intervene with certain strategies, such as cooperative 

learning methods, in order to further develop it.  

Key words: empathy, preschool age,  conduct problems, prosocial behavior, temperament. 
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Ειςαγωγό 
Ζ ελζπλαίζζεζε απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Χο ηέηνηα 

βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ εξεπλψλ ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο θαη έρεη ιάβεη πνιινχο 

νξηζκνχο. Χο ελζπλαίζζεζε λνείηαη, γεληθά, ε ηθαλφηεηα θάπνηνπ αηφκνπ φρη κφλν λα ληψζεη 

αιιά θαη λα θαηαλνήζεη ηε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη έλα άιιν άηνκν (Davis 1996). Χο 

δεμηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ φζν θαη κε ηνλ γλσζηηθφ θνκκάηη, ε 

αλάπηπμή ηεο αθνινπζεί ζηάδηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα 

ηνπ αηφκνπ. Σαπηφρξνλα, εληνπίδνληαη θαη ελδνγελείο θαη εμσγελείο παξάγνληεο, νη νπνίνη 

επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμή ηεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην πξψην ζηάδην αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζεζεο ζπκπίπηεη κε ηελ εγγελή 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε θάπνην ζπλαίζζεκα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη δέθηεο.. Σν 

δεχηεξν ζηάδην αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζεζεο, απφ ην νπνίν πεξλάεη ην άηνκν θαηά ην δεχηεξν 

έηνο ηεο δσήο ηνπ, ζπλάδεη κε ηελ ηθαλφηεηα γεληθήο αληίιεςεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

άιισλ. ην ηξίην ζηάδην γίλεηαη ε δηάθξηζε φηη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ αλζξψπσλ είλαη 

δηαθνξεηηθά απφ ηα πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα θαη, ηέινο, ην ηέηαξην ζηάδην εκπεξηέρεη ηε 

γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα κπνξεί θαλείο λα πξνζνκνηάζεη ηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ελφο άιινπ αηφκνπ, ρσξίο απαξαίηεηα λα έρεη ην ίδην αλάινγε βησκαηηθή 

εκπεηξία (Hoffman, 1979). 

Χο πξνο ηνπ παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη 

επεξεάδνπλ ηε ζεηηθή ηεο αλάπηπμε, ν Hoffman ζε κειέηεο ηνπ (1978, 2001, 2008) αλαγλσξίδεη 

πέληε. Οη ηξεηο πξψηνη ζπλδένληαη κε ην πξνιεθηηθφ ζηάδην αλάπηπμεο θαη είλαη ε κίκεζε, ε 

κάζεζε θαη ε άκεζε ζπζρέηηζε. Οη ηξεηο πξψηνη παξάγνληεο ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ελζπλαίζζεζε (Hoffman, 2008). Σέηαξην παξάγνληα αλάπηπμεο ηεο 

ελζπλαίζζεζεο απνηειεί ε ζπζρέηηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε νπνία ζπληειείηαη ράξε ζηε 

κεζνιάβεζε ηνπ γισζζηθνχ εξγαιείνπ. Ο πέκπηνο παξάγνληαο, ηέινο, εκπίπηεη ζηελ γλσζηηθή 

ελζπλαίζζεζε θαη αλαθέξεηαη ζηελ ιήςε ηεο πξννπηηθήο ηνπ άιινπ, δειαδή ζηε γλσζηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ζπλαηζζάλεηαη ηε ζέζε ελφο άιινπ αηφκνπ, ρσξίο απαξαίηεηα λα 

βξίζθεηαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε απηφ (Ζνffman, 2001, 2008). Δπνκέλσο, φζν κεγαιψλεη έλα 

παηδί, ηφζν (κπνξνχλ λα) απμάλνληαη ηα επίπεδα ηεο ελζπλαίζζεζεο ηνπ ελψ ηαπηφρξνλα 

γίλνληαη θαη πην πεξίπινθεο νη δηεξγαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ. 
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Τπφ ην πξίζκα φισλ ησλ παξαπάλσ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε ελζπλαίζζεζε απνηειεί 

βαζηθφ παξάγνληα θνηλσληθνπνίεζεο θαη νξγαληθήο έληαμεο ηνπ αηφκνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Γη΄ απηφλ ηνλ ιφγν, ε ηζνξξνπεκέλε θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ απνηειεί δεηνχκελν ήδε 

απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη εληάζζεηαη ζηε ζηνρνζεζία ηεο ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο, κηαο 

θαη ην ζρνιείν απνηειεί βαζηθφ θνξέα θνηλσληθνπνίεζεο (Μπεαδίδνπ & Μπφηδνγινπ, 2016). 

Πέξα απφ ηα νθέιε ζε θνηλσληθφ επίπεδν, ε ελζπλαίζζεζε ζπλδέεηαη θαηά ηξφπν αληηζηξφθσο 

αλάινγν θαη κε ηελ αλάπηπμε ςπρνπαζνινγηθψλ δηαηαξαρψλ (Pardini, Lochman & Frick, 2003). 

Γεδνκέλεο, ινηπφλ, ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο 

θαιιηέξγεηάο ηεο ήδε απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, αλαπηχρζεθαλ δηάθνξα εξγαιεία γηα ηε 

κέηξεζή ηεο. Κάπνηα απφ απηά είλαη ην Feshbach and Roe Affective Situations Test for Empathy 

(FASTE), ην Southampton Test of Empathy for Preschoolers (STEP) θαη ην Empathy 

Questionnaire (EmQue).  

Οη παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ελζπζπλαίζζεζε είλαη ελδνγελείο θαη 

εμσγελείο θαη ζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη 

ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην (Wagers & Kiel, 2019· Μαιηθηψζε – Λνΐδνπ, 2003). Σν εξεπλεηηθφ 

πεδίν γχξσ απφ απηφ ην ζέκα δίλεη θάπνηα αληηθαηηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο θαη ηνλ παξάγνληα ηνπ θχινπ ησλ παηδηψλ αιιά δε ζπκβαίλεη ην ίδην γηα ην 

θχιν ησλ γνλέσλ. Απηή ε κεηαβιεηή ζε φιεο ηηο έξεπλεο εκθαλίδεη ζηαζεξά ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κε ηηο κεηέξεο. ηνπο παηέξεο απηή ε ζρέζε παξαηεξείηαη κφλν ζε νηθνγέλεηεο ηεο κεζαίαο 

ηάμεο. ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, ε ελζπλαίζζεζε, θπξίσο κε ηελ έλλνηα ηεο έιιεηςήο ηεο, 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε επηζεηηθφηεηα ή ε θνηλσληθή απνκφλσζε. 

Παξακέλεη, σζηφζν, αδηεπθξίληζην γηα ην εξεπλεηηθφ πεδίν αλ γηα απηά ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ε έιιεηςε ηεο ελζπλαίζζεζεο εθηφο απφ αλαγθαίνο παξάγνληαο είλαη ηαπηφρξνλα 

θαη επαξθήο, γηα λα εμεγεζεί ην θαηλφκελν ηεο θνηλσληθά απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο.  

Με απηά ηα δεδνκέλα, ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνπ βαζκνχ ελζπλαίζζεζεο θαη ζηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ θχινπ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Δπηπιένλ,  επηρεηξείηαη 

θαη ε ζπζρέηηζε ηεο ελζπλαίζζεζεο κε ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία. Ζ 

ζπλνιηθή δνκή ηεο εξγαζίαο δηαξζξψλεηαη σο εμήο. ην πξψην θεθάιαην κέζα απφ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν γίλεηαη ε απαξαίηεηε απνζαθήληζε ηνπ 
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φξνπ ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη αλαθέξνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί 

απηή ε δεμηφηεηα. Έπεηηα, ζην δεχηεξν θεθάιαην κειεηάηαη ε ελζπλαίζζεζε ζην ζηάδην ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζεκαζία ηεο, νη ηξφπνη αλάπηπμήο ηεο ζην πιαίζην 

ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο επίζεο θαη ηξφπνη κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ 

ελζπλαίζζεζεο ελφο παηδηνχ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. ην επφκελν θεθάιαην, κειεηψληαη νη 

παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο, φπσο απηνί παξνπζηάδνληαη 

κέζα απφ παιαηφηεξεο έξεπλεο. Αλαιπηηθφηεξα, εμεηάδεηαη ν βαζκφο επηξξνήο πνπ έρνπλ νη 

δεκνγξαθηθνί, νη ελδνπξνζσπηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, δηαηππψλνληαη ζην 

ηέηαξην θεθάιαην ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

παξαπάλσ αλαζθφπεζε, φπσο επίζεο θαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά. ηε 

ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, 

πεξηγξάθνληαη νη ζπκκεηέρνληεο, ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζην 

ζχλνιφ ηεο. Έπεηηα, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα, κέζα απφ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε θαη 

ζρνιηάδνληαη. Αθνινπζεί ε ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ θαη 

δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα πεξεηαίξσ έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Σέινο, έπνληαη νη 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη ην παξάξηεκα, φπνπ πεξηέρεηαη αλαιπηηθά ην εξγαιείν έξεπλαο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε καδί κε ηε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή. 
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Κεφϊλαιο 1:  Ενςυναύςθηςη 

1.1 Εννοιολογικού οριςμού 

Ζ έλλνηα ελζπλαίζζεζε (empathy) έρεη ιάβεη πνιινχο παξαπιήζηνπο νξηζκνχο αλά ηα ρξφληα 

απφ ηνπο εξεπλεηέο ζην ρψξν ηεο Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο. ε πην πξφζθαηεο έξεπλεο νη Cuff, 

Brown, Taylor θαη Howat (2016) δηέθξηλαλ 43 νξηζκνχο ηεο ελζπλαίζζεζεο, νη νπνίνη 

ζπλνςίδνληαη ζηνπο εμήο νθηψ βαζηθνχο άμνλεο: 1) Γίλεηαη  δηαρσξηζκφο κεηαμχ ελζπλαίζζεζεο 

θαη άιισλ ζπλαθψλ ελλνηψλ φπσο ε ζπκπάζεηα (sympathy) θαη ε ζπκπφληα (compassion). 2) 

Γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο ζπκηθήο/ ζπλαηζζεκαηηθήο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο γλσζηηθήο. 

3) Γηεξεπλάηαη αλ θαη θαηά πφζν ε ελζπλαίζζεζε δηαθξίλεηαη απφ ζπλέρεηα 4) Γηεξεπλάηαη εάλ 

ν βαζκφο χπαξμήο ηεο επεξεάδεηαη απφ άιια εξεζίζκαηα 5) Γηεξεπλάηαη εάλ δηαθνξνπνηείηαη κε 

ηα ρξφληα ή αλάινγα κε ηηο θαηαζηάζεηο θαη θαηά πφζν ε θαιιηέξγεηά ηεο επηηπγράλεηαη 

ζηαδηαθά 6) Γηεξεπλάηαη αλ ν βαζκφο χπαξμήο ηεο επεξεάδεηαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο ή 

θαηαζηάζεηο 7) Γηεξεπλάηαη αλ θαη ζε πνηφλ βαζκφ ε χπαξμε ελζπλαίζζεζεο επεξεάδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ απνδεθηψλ ηεο θαη ηέινο 8) Γηεξεπλάηαη αλ απηή ε επηξξνή  ζπκβαίλεη 

απζφξκεηα ή κπνξεί λα ειεγρζεί. ε έλαλ γεληθά απνδεθηφ νξηζκφ, σο ελζπλαίζζεζε νξίδεηαη ε 

ηθαλφηεηα ηεο θαηαλφεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ άιινπ, ησλ ζθέςεσλ θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Ζ ηθαλφηεηα απηή δειψλεη ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή. χκθσλά κε 

θάπνηνλ άιιν νξηζκφ, εμίζνπ απνδεθηφ, ε ελζπλαίζζεζελνεκαηνδνηείηαη σο ε ζηάζε πνπ 

εθδειψλεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ παξνπζηάδεη έλα άηνκν πξνο θάπνην άιιν άηνκν. Με άιια 

ιφγηα, ην άηνκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ελζπλαίζζεζε επηρεηξεί λα ηαπηηζηεί κε ην εζσηεξηθφ 

πιαίζην ηνπ ζπλδηαιεγφκελνπ ηνπ (Μαιηθηψζε – Λνΐδνπ, 2003). O Shantz (1975) ηελ νξίδεη σο 

ηελ έκκεζε ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ άιινπ, θαη φρη 

κφλν σο ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ.  

Δπηπξφζζεηα, ν Hoffman (1987, 2001) ηελ νξίδεη σο ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάκεημε ή 

αθφκα θαη ηαχηηζε κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη θάπνηνο άιινο ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε. Μέζσ απηήο ηεο ςπρνινγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηαχηηζεο θάπνηνπ 

κε ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο άιινπ αηφκνπ ζπληειείηαη, κέζσ ηεο παξεγνξηάο θαη ηεο ζπκπφληαο, 

κία ζρεδφλ πιήξεο πξνζαξκνγή ζηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ην άιιν άηνκν. Οη Eisenberg θαη 

Μiller (1987) νξίδνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε σο ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ απνδνρή εθ κέξνπο θάπνηνπ ηεο θαηάζηαζεο πνπ βηψλεη έλα άιιν άηνκν. 
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πλερίδνληαο, ππνζηεξίδνπλ φηη απηή ε απνδνρή βαζίδεηαη ζηελ ηαχηηζε πνπ ληψζνπλ ηα 

ελζπλαηζζεηηθά άηνκα κε ηε θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ νη απνδέθηεο ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο 

απνδνρήο ηνπο. ηελ πξσηαξρηθή ηεο κνξθή, δειαδή, ε ελζπλαίζζεζε  δε ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

απνδέθηε ηεο νχηε είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην πξφβιεκα ηνπ άιινπ αιιά πεγάδεη απφ κηα 

εζσηεξηθή αλάγθε θαηαλφεζεο θαη παξεγνξηάο  ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ αλαγλσξίδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη λα αληηιακβάλεηαη ηε πξννπηηθή ηνπο, είλαη απαξαίηεην αιιά φρη 

επαξθέο λα ληψζεη ελζπλαηζζεκαηηθά γηα απηνχο (Gini, Albiero, Benelli & Altoee, 2007). 

χκθσλα κε ηνλ Hoffman (1979) ε αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα 

ζηάδηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη δχν θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ Davis (1996). Σν πξψην 

ζηάδην νλνκάδεηαη «θαζνιηθή ελζπλαίζζεζε» (global empathy) θαη νξίδεηαη σο ε αληίδξαζε ζην 

ζπλαίζζεκα. Γηα παξάδεηγκα, ηα βξέθε αληηδξνχλ απέλαληη ζηε δπζθνξία ησλ άιισλ, 

εθδειψλνληαο ηελ ελζπλαίζζεηε δηθή ηνπο δπζθνξία (empathetic distress ), θαζψο  ε δελ έρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα δείμνπλ ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή δπζαξέζθεηα. Απηή ε ηθαλφηεηα θαη ιακβάλεη 

ρψξα θαηά ην πξψην έηνο δσήο ηνπ αλζξψπνπ.  Σν ζηάδην απηφ άιινη εξεπλεηέο ην νλνκάδνπλ 

κεηαδνηηθφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ (emotion contagion) ην νπνίν νξίδνπλ σο ηελ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, πνπ ηαπηίδνληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζεη θάπνηνο θαη γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ απιά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ κπνξεί λα ηα δείμεη ή λα ηα εθθξάζεη θαη, έηζη, κέζα 

απφ ηελ ηαχηηζε  κε ηα ζπλαηζζήκαηα άιισλ αλζξψπσλ, εθθξάδνπλ θαη ηνλ δηθφ ηνπο ςπρηθφ 

θφζκν (Hatfield, Cacioppo & Rapson, 1993· Rieffe, Ketelaar & Wiefferink, 2010·Vreeke 

&VanderMark, 2003). 

Αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο «πξνζνρήο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ» (attention to others 

emotion) ζαλ δηαθνξεηηθά απφ ηα δηθά ηνπο, ην νπνίν ζπλάδεη κε ηελ αληίιεςε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ. Σν ζηάδην απηφ ζπκβαίλεη ζην δεχηεξν έηνο δσήο ηνπ παηδηνχ, φπνπ 

ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ κε πην κεησκέλε πξνζσπηθή δπζθνξία 

(distress). H δπζθνξία κε ηελ νπνία κέρξη ηψξα αληηκεηψπηδαλ ηα άιια βξέθε φηαλ έθιαηγαλ, 

κεηνπζηψλεηαη ζε ελδηαθέξνλ θαη αλεζπρία (Hoffman, 1979 · Rieffeetal., 2010). 

Σν ηξίην ζηάδην ην νπνίν νη Rieffe et al. (2010) απνθαινχλ «θηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο 

ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ» (prosocial actions) ζπλίζηαηαη ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη νη 

άιινη έρνπλ δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα. ε απηφ ην ζηάδην ηα παηδηά μεθηλνχλ λα 

αληαπνθξίλνληαη κε επαηζζεζία φηαλ άηνκα ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο εθζέηνπλ ηηο 
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ζθέςεηο ηνπο. ε απηφ ην ζηάδην, επίζεο, μεθηλάεη θαη εθδήισζε ηεο πξνθνηλσληθεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ. Δθδειψλεηαη απφ ην ηξίην έηνο δσήο θαη νινθιεξψλεηαη ζην έλαην 

(Hoffman, 1979). 

Σα ηξία πξψηα απηά ζηάδηα ζπληεινχλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή/ ζπκηθή ελζπλαίζζεζε 

(affective empathy) θαη ζεκαηνδνηνχλ ην κνίξαζκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ (Hoffman, 

2001). ηε ζπλαηζζεκαηηθή ελζπλαίζζεζε ν Davis (1996) πξνζζέηεη θαη έλα άιιν ζηνηρείν, 

απηφ ηεο ελζπλαίζζεηεο αλεζπρίαο (empathetic concern) ην νπνίν παξέρεη ζην άηνκν ηε 

δπλαηφηεηα λα βηψλεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη λα ηνπο ζθέθηεηαη κε ζπκπφληα (Davis, 

1996). 

Σν ηειεπηαίν επίπεδν ηεο  νινθιήξσζεο ηεο θαηάθηεζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο ζπλίζηαηαη 

ζηελ «ελζπλαίζζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ άιινπ» (empathy for another’s life condition) θαηά 

ηε ζεσξία ηνπ Hoffman. Απνηειεί ηε γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε (cognitive empathy), κέζσ ηεο 

νπνίαο ηα παηδηά δηαρσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ηνπο άιινπο, αληηιακβάλνληαη ηε 

κνλαδηθφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαζελφο θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ 

άιισλ, φπσο ηε θηψρεηα θαη ηελ θαηαπίεζε. Δμειίζζεηαη απφ ην δέθαην έηνο ηεο δσήο ηνπ 

παηδηνχ θαη κεηά (Hoffman, 1979). Ζ γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε, ζχκθσλα κε ην Davis (1996), 

πεξηιακβάλεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν, ηε ιήςε πξννπηηθήο ηνπ άιινπ (perspective taking) 

πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην άηνκφ λα ηαπηηζηεί θαη λα θαηαλνήζεη ηε ζέζε ηνπ άιινπ ζηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ (Davis, 1996). Οη παξαπάλσ εξεπλεηέο, ελψ δηαθσλνχλ  ζε 

θάπνηεο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο, ζπγθιίλνπλ, σζηφζν, φινη ζηελ άπνςε φηη απηή πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη ππφςε ππφ δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο  θαη λα αμηνινγείηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

θαζψο είλαη πνιπδηάζηαηε θαη ζχλζεηε (Gini, Albiero, Benelli & Altoee, 2007). 

Μηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο είλαη ν δηαρσξηζκφο ηεο ζε ζεηηθή θαη 

αξλεηηθή. Ζ ζεηηθή ελζπλαίζζεζε ζπλίζηαηαη ζηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ ραξάο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ άιινπ (Sallquist, 

Eisenberg, Spinrad, Eggum & Gaertner, 2009). Αληίζηνηρα, ε αξλεηηθή, ε νπνία έρεη δηεξεπλεζεί 

θαη πεξηζζφηεξν (Sallquist, et al., 2009), ζπλίζηαηαη ζηελ ηαχηηζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ αξλεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ άιινπ, φπσο ηε ιχπε ή ηνλ θφβν (Ercolino, 2018). 
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1.2 Τρόποι διϋγερςησ τησ ενςυναύςθηςησ 
O Ζoffman (1978, 2001, 2008) πξνηείλεη πέληε ηξφπνπο ελζπλαίζζεηεο δηέγεξζεο (empathetic 

arousal). Οη ηξείο πξψηνη ζεσξνχληαη απηφκαηνη θαη πξνιεθηηθνί. O πξψηνο είλαη ε κίκεζε 

(mimic cry), ε νπνία είλαη ε απηφκαηε αιιαγή ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ, ηεο θσλήο θαη 

ζηάζεο ζψκαηνο ηνπ άηνκνπ κε ην άηνκν πνπ έρεη απέλαληη ηνπ (ην αληηθείκελν κίκεζεο). 

(Lipps, 1906, ζην Ζνffman, 2008). Ο  άιινο  ηξφπνο  είλαη    ε  κάζεζε  (conditioning)  πνπ  

ζπλίζηαηαη  ζηελ εθκάζεζε ηεο ελζπλαίζζεηεο δπζθνξίαο ζαλ κηα εμαξηεκέλε απάληεζε ζηε 

δπζθνξία θάπνηνπ άιινπ. Σα κσξά, δειαδή, αληηδξνχλ ζηε δπζθνξία ηεο κεηέξαο ,φηαλ 

αιιάδνπλ νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ζψκαηνο ηεο, ε νπνία κεηαθέξεηαη ζηα ίδηα 

(Ζνffman, 2008). Ο ηξίηνο απφ ηνπο απηφκαηνπο ηξφπνπο, ηέινο, είλαη ε άκεζε ζπζρέηηζε 

(direct association) ε νπνία δελ πξνυπνζέηεη πξφηεξε ζρέζε κε ηε δπζθνξία ηνπ άιινπ, αιιά 

αξθεί ην λα έρεη βηψζεη θαλείο ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο. Σν λα έρεη 

βηψζεη, δειαδή, θάπνην παηδί απνρσξηζκφ απφ ηνπο γνλείο ηνπο, ην βνεζάεη λα ληψζεη 

ελζπλαίζζεζε γηα θάπνην άιιν παηδηά πνπ έρεη βηψζεη ηελ ίδηα θαηάζηαζε. ε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ελζπλαίζζεζεο, φκσο, είλαη κεησκέλε ε αλάπηπμε ηεο γλσζηηθή ελζπλαίζζεζεο θαζψο δελ 

απαηηείηαη ε επίγλσζε φηη ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα πνπ βηψλεηαη αλήθεη ζε θάπνηνλ άιινλ. 

Παξφια απηά θαη νη ηξεηο απηνί ηξφπνη είλαη πνιχ ζεκαληηθνί, θαζψο απνηεινχλ ηελ πξψηκε 

κνξθή έθθξαζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα βξέθε λα 

ζπκπεξηθεξζνχλ ελζπλαίζζεηα, αθφκα θαη κεηά ηε βξεθηθή ειηθία (Ζνffman, 2008). 

Πξνρσξψληαο ζηνπ κε απηφκαηνπο ηξφπνπο δηέγεξζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο, ν ηέηαξηνο 

ηξφπνο είλαη ε ζπζρέηηζε κέζσ ηεο κεζνιάβεζεο ηεο γιψζζαο (verbally mediated association). 

Δδψ, ην «ζχκα», δειαδή ην άηνκν πνπ βηψλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία, επηθνηλσλεί ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε κέζσ ηεο γιψζζαο. Όηαλ ππάξρεη επηθνηλσλία κφλν κέζσ ηεο 

γιψζζαο, είλαη απαξαίηεηε ε ζεκαζηνινγηθή επεμεξγαζία γηα λα κεζνιαβήζεη ε ζχλδεζε 

κεηαμχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ «ζχκαηνο» θαη ηνπ παξαηεξεηή. Όηαλ ν παξαηεξεηήο 

απνθσδηθνπνηεί ην κήλπκα ηνπ «ζχκαηνο» κέζσ νπηηθψλ ή αθνπζηηθψλ κεραληζκψλ, φπσο ην 

θιάκα ή ε ιππεκέλε έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, αληαπνθξίλεηαη κε ελζπλαίζζεζε ζε απηνχο ηνπο 

κεραληζκνχο, κέζσ πξνιεθηηθψλ ηξφπσλ. Ζ ελζπλαίζζεζε θάπνηνπ, δειαδή, κπνξεί λα 

δηεγεξζεί κέζσ ηεο γξήγνξεο δξάζεο κε ιεθηηθψλ κεραληζκψλ θαη ηεο άξηηα ζπγρξνληζκέλεο 

ζεκαζηνινγηθήο δηεξγαζίαο (Hoffman, 2001, 2008). ε κεγαιχηεξα ειηθηαθά ζηάδηα, ε 

ελζπλαίζζεζε επηηπγράλεηαη κέζσ ιεθηηθψλ κελπκάησλ. Γηα ηελ θαιιηέξγεηα απηήο ηεο 



16 
 

δεμηφηεηαο, σζηφζν, είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ ησλ πξνιεθηηθψλ 

ηξφπσλ πξφθιεζεο ελζπλαίζζεζεο.   

Ο πέκπηνο ηξφπνο δηέγεξζεο είλαη ε ιήςε πξννπηηθήο ηνπ άιινπ «perspective taking» ε 

νπνία ζχκθσλα κε ηνπο ζχγρξνλνπο εξεπλεηέο δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο: α) ηελ 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ εαπηφ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ εκβίσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ «ζχκαηνο» απφ ηνλ «παξαηεξεηή» ζαλ  λα είλαη δηθή ηνπ, θαη ε νπνία πξνθαιεί 

ηελ αληαπφθξηζε ηνπ κε ελζπλαίζζεζε (απηή ε θαηάζηαζε γίλεηαη πην έληνλε φηαλ ν 

«παξαηεξεηήο» έρεη εθηεζεί ζε παξφκνηα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζην παξειζφλ, β) ηελ 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ άιινλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ επηθέληξσζε ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

«ζχκαηνο», ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο δσήο ηνπ θαη ζηε ζπκπεξηθνξά θαη δηαρείξηζε απηψλ 

ησλ θαηαζηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ «ζχκαηνο. Απηή ε αληηκεηψπηζε βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε 

γλσζηηθή παξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ελζπλαίζζεζε, θαη γ) ηε ιήςε πξννπηηθήο ε νπνία 

επηθεληξψλεηαη θαη ζηνλ εαπηφ, δειαδή ζηελ ηαχηηζε κέζσ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ θαη 

βησκάησλ αιιά θαη ζην άιιν άηνκν θαη ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλεη ηε δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή. Ζ ιήςε πξννπηηθήο, κε άιια ιφγηα, ζπλδπάδεη ηνπο δχν παξαπάλσ ηξφπνπο (Ζνffman, 

2008). 
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Κεφϊλαιο 2: Ενςυναύςθηςη ςτην προςχολικό ηλικύα 

2. 1 Ο ρόλοσ τησ ενςυναύςθηςησ ςτην προςχολικό ηλικύα 

H ελζπλαίζζεζε, σο ε ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε πνπ πεγάδεη απφ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

αληίιεςε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ άιινπ, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πινήγεζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Eisenberg & Fabes, 1990· Krol, &Bartz, 2021· 

Zahn-Waxler, Radke-Yarrow, Wagner & Chapman, 1992 ζην Decety, Meidenbauer & Cowell, 

2017). Θεσξείηαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ 

εζηθή αλάπηπμε, ζηελ πξφιεςε απνθιίλνπζαο θαη επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζηελ 

θηιφθνηλσληθή θαη αιηξνπηζηηθή ζπκπεξηθνξά (Eisenberg-Berg & Mussen, 1978·  Miller & 

Eisenberg, 1988). 

H δηαδηθαζία ηεο ελζπλαίζζεζεο θηλεηνπνηεί ηελ θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, 

αλαζηέιιεη ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ζπληειεί ζηε δφκεζε εζηθήο βαζηζκέλεο ζηε θξνληίδα θαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηνλ άιιν. Δίλαη ε θπζηθή θνηλσληθφ/ζπλαηζζεκαηηθή αληίιεςε πνπ 

πεξηιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθέο, γλσζηηθέο θαη θηλεηήξηεο παξακέηξνπο (Decety, Meidenbauer & 

Cowell, 2017). Oη ελ ιφγσ παξάκεηξνη απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δφκεζεο ηεο 

θηιφθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη γεληθφηεξα ηεο ηθαλφηεηαο λα δξνπλ ηα παηδηά κέζα ζηελ 

θνηλσλία. ηα κηθξά παηδηά νη εκθαλείο θηινθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο πξνέξρνληαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηελ ελζπλαίζζεζε παξά απφ ηελ απηνπεπνίζεζε. Σαπηφρξνλα, έρεη παξαηεξεζεί αλάπηπμε 

φζνλ αθνξά ηηο δπν θαηεγνξίεο ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηηο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ 

φζν απηά κεγαιψλνπλ θαη απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε (Bandstra, Chambers, McGrath, & Moore, 

2011). 

Ζ θνηλσληθφ/ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ηνκέαο 

ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία. 

Δληάζζεηαη ζην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο είηε απζφξκεηα είηε θαη κε 

πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ηφζν ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ελδπλάκσζε 

ηνπ παηδηνχ φζν θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Ζ κάζεζε, εμάιινπ, απνηειεί κηα θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, κηα 

δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη φζν έλα άηνκν αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Σν παηδί πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί θαη λα αληηιακβάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα  ησλ άιισλ λα ειέγρεη ηα 
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δηθά ηνπ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη λα δηαηεξεί θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ (Μπεαδίδνπ & Μπφηδνγινπ, 2016). 

Ζ θνηλσληθή αλάπηπμε είλαη ν ζπνπδαηφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ κεηάβαζε ηνπ παηδηνχ 

απφ ην ζπίηη ζην λεπηαγσγείν. Σν θνηλσληθά έηνηκν παηδί ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα λα 

έρεη θίινπο, λα έρεη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί ηφζν κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο φζν θαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ψζηε λα κπνξεί κε ηνλ ίδην ηξφπν λα 

αιιειεπηδξά κεηέπεηηα ζηελ θνηλσλία (Μπεαδίδνπ & Μπφηδνγινπ, 2016). Δπνκέλσο, 

δηαθαίλεηαη πφζν ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε θαηάθηεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία, θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ ζεηηθή θνηλσληθή ηθαλφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά ελψ 

ζχκθσλα κε ηνλ vanIJendoorn (1997) ηα παηδηά πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

ηελ ελζπλαίζζεζε ζε κεγάιν βαζκφ επηδεηθλχνπλ κεησκέλε επηζεηηθφηεηα θαη πξνέξρνληαη απφ 

έλα αλεπηπγκέλν εζηθφ πιαίζην. 

Παξφιν πνπ ε χπαξμε ελζπλαίζζεζεο ζπλαληάηαη πνιχ ζπρλά ζηελ πξνζρνιηθή θαη 

ζρνιηθή ειηθία, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ζε απηφ ην 

ειηθηαθφ ζηάδην. Απηφο ν ηζρπξηζκφο βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε θαηάθηεζε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ηφζν γηα ηελ εθεβηθή ειηθία φζν θαη γηα ηελ ελήιηθε δσή, 

θαζψο νη άλζξσπνη πνπ ηε δηαζέηνπλ ραξαθηεξίδνληαη ηαπηφρξνλα θαη ράξε ζε απηήλ απφ ηελ 

ηθαλφηεηα λα ζπλάπηνπλ πγηείο ζρέζεηο θαη λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο (Komorosky & O’ Neal, 2015). Έρεη παξαηεξεζεί, αληίζηνηρα, φηη νη απνθιίλνπζεο 

θαη κε ζπλαηζζεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία ζπλνδεχνπλ ηα παηδηά θαζ’ φιε 

ηελ παηδηθή ειηθία θαη πεξηιακβάλνπλ κεησκέλεο ηθαλφηεηεο ελζπλαίζζεζεο θαη 

θηιφθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (Waller & Hyde, 2018). H έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο θαηά ηελ 

παηδηθή ειηθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα έρεη ζπλδεζεί κε ηελ αλάπηπμε 

ςπρνπαζνινγηθψλ δηαηαξαρψλ κεηαγελέζηεξα ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ (Pardini, Lochman & 

Frick, 2003). 

2.2 Η ανϊπτυξη τησ ενςυναύςθηςησ ςτην προςχολικό ηλικύα 
χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί απφ ηελ βξεθηθή αθφκα ειηθία αλαδεηθλχνπλ 

σο πνιχ ζεκαληηθή ειηθία αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζεζεο ηελ ειηθία κεηά απφ ηα δχν θαη ηα 

ηξία έηε δσήο ηνπ παηδηνχ (McDonald, 2011). Απφ ην ηξίην έηνο ηε δσήο ηνπ θαη κεηά, ην παηδί 

είλαη ηθαλφ λα επηδεηθλχεη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελζπλαίζζεζε θαη λα εθθξάδεη, 
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ηφζν ιεθηηθά φζν θαη κε εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ελδηαθέξνλ θαη αλεζπρία ζηελ δπζθνξία 

ησλ άιισλ θαη γεληθφηεξα λα πξνζπαζεί λα ηνπο βνεζάεη. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ελζπλαίζζεζε αλαπηχζζεηαη απφ ηε βξεθηθή αθφκα ειηθία κέρξη θαη ηελ 

παηδηθή (McDonald, 2011). Όζν ην παηδί κεγαιψλεη, ην ελζπλαίζζεην θιάκα (empathetic cry), 

ην «θιαςνχξηζκα» θαη ην λα θνηηάδεη επίκνλα ην άιιν παηδί πνπ ππνθέξεη αξρίδνπλ λα 

ππνρσξνχλ θαη ηα παηδί πηνζεηεί κηα πην ελεξγεηηθή δηάζεζε ζην λα βνεζήζεη ην «ζχκα» 

(Radke- Yarrow & Zahn-Waxler, 1984). Δμάιινπ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Hoffman (2001) ζηε 

λεπηαθή ειηθία ε ελζπλαίζζεηε δπζθνξία ησλ παηδηψλ απνηειεί μεθάζαξα έλα πξνθνηλσληθφ 

θίλεηξν. Δλψ δειαδή ηα βξέθε πξνηίζεληαη λα βνεζήζνπλ, δελ μέξνπλ ηνλ ηξφπν λα ην θάλνπλ 

(ιφγσ κεησκέλεο δηνξαηηθφηεηαο ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ νη άιινη) θαη έρνπλ ηελ 

πεπνίζεζε φηη ζα βνεζήζεη ηνπο άιινπο ε ιχζε πνπ είλαη βνεζεηηθή θαη γηα ηα ίδηα.  

 Απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ζηα 4-6 έηε δειαδή, ηα παηδία απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα 

θαηαλφεζεο ηεο πξννπηηθήο ηνπ άιινπ ζε δνθηκαζίεο εζθαικέλσλ πεπνηζήζεσλ πνπ απνηειεί 

θαη ηελ πην ηζρπξή έλδεημε αλάπηπμεο ηεο Θεσξίαο ηνπ Ννπ (Wellman, Cross &Watson, 2001). 

Ζ ηθαλφηεηαο θαηαλφεζεο ηεο πξννπηηθήο ηνπ άιινπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αλαγλψξηζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ άιινπ. Ζ 

Θεσξία ηνπ Ννπ ζπκβάιεη νχησο, ψζηε ην άηνκν λα κεηνπζηψζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία 

απφ ηελ ελζπλαίζζεζε ζηε ινγηθή επεμεξγαζία θαη ηειηθά ζηε δξάζε. Όηαλ, δειαδή, έλα παηδί 

βιέπεη έλα θίιν ηνπ λα θιαίεη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ ελζπλαίζζεζε ην θηλεηνπνηεί λα ζέιεη λα 

βνεζήζεη, αιιά ε γλσζηηθή ηoπ ελζπλαίζζεζε ηνπ ππνδεηθλχεη φηη ην παηδί πνπ θιαίεη ίζσο έρεη 

αλάγθε απφ βνήζεηα ή παξεγνξηά (McDonald, 2011). πλνςίδνληαο, φζν ηα παηδηά κεγαιψλνπλ 

θαη πιεζηάδνπλ πξνο ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ηφζν απμάλνληαη ηα επίπεδα ηε γλσζηηθήο ηνπο 

ελζπλαίζζεζεο θαη νη ηθαλφηεηεο ηεο Θεσξίαο ηνπ Ννπ ηνπο. Έηζη ε πξνδηάζεζε γηα 

ελζπλαίζζεζε θαη θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, καθξνπξφζεζκα, θαηαθηηέηαη θαη 

ζηαζεξνπνηείηαη φζν ην παηδί κεγαιψλεη (McDonald, 2011). 

Δπηπιένλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαηά ηελ λεπηαθή ειηθία, πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ε ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ γνληψλ ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδεη θάζε 

θνξά ην παηδί θαη γεληθφηεξα νη γνλετθέο πξαθηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζεηηθή γνλετθφηεηα 

(Japan Children's Study Group, 2012). Με ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα ζπκθσλνχλ θαη  νη Wager 

& Kiel, 2019 πνπ ζε έξεπλα ηνπο, απέδεημαλ φηη ε γνλετθή θηγνχξα θαη ηδηαίηεξα ε κεηξηθή 
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δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηδηαίηεξα ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία. (Wagers & Kiel, 2019). 

2.2.1 Μϋτρηςη και αξιολόγηςη ενςυναύςθηςησ ςτην προςχολικό ηλικύα 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, θπξίαξρε δπζθνιία αμηνιφγεζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ 

παηδηψλ απνηειεί ε ειηθία ηνπο πνπ δελ ηνπο επηηξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ εξσηεκαηνιφγην 

απηναλαθνξάο. ε απηή ηελ ειηθία βέβαηα, ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα δηεμαρζεί είηε κέζσ 

επίδεημεο εηθφλσλ ή/ θαη θηλνχκελσλ ζρεδίσλ ζηα παηδηά, ε νπνία αθνινπζείηαη είηε απφ 

αληίζηνηρε ζπλέληεπμε είηε κε εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ελήιηθεο (γνλείο/ 

θεδεκφλεο ή εθπαηδεπηηθνχο). Παξαθάησ, παξαηίζεληαη ηξία επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα 

εξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε  ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. 

Έλα ζχλεζεο θαη αμηφπηζην εξγαιείν κέηξεζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηελ πξνζρνιηθή θαη 

παηδηθή ειηθία είλαη ην Feshbach and Roe Affective Situations Test for Empathy (FASTE) 

(Lennon, Eisenberg & Carroll, 1983). Θεσξείηαη θαηάιιειν γηα ηε ζπζρέηηζε ελζπλαίζζεζεο 

θαη αιηξνπηζκνχ. Απνηειείηαη απφ νρηψ αθεγήζεηο θαη αθνινχζσο απφ ηξεηο δηαθάλεηεο 

(slides). Ζ θάζε δηαθάλεηα ζρεηίδεηαη κε  θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα θαη έρνπλ 

σο πξσηαγσληζηέο άιια παηδηά. Μέζα απφ ηελ απεηθφληζε αθεγήζεσλ άιισλ παηδηψλ πνπ 

εκπεξηέρνπλ έλα απφ ηα ηέζζεξα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα (ραξά, ιχπε, θφβν θαη ζπκφ), 

δηεξεπλάηαη ν βαζκφο ελζπλαίζζεζεο ηνπ ππφ εμέηαζε δείγκαηνο. Αθνινπζνχλ νη δηαθάλεηεο 

πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά πνπ αλαθεξζήθαλ ζηηο αθεγήζεηο, ρσξίο φκσο ην αληίζηνηρφ 

ζπλαίζζεκα λα απεηθνλίδεηαη. Με ην πέξαο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, αθνινπζεί ζπδήηεζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δεηείηαη απφ θάζε παηδί λα πεξηγξάςεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ 

πξνθάιεζαλ νη θαηαζηάζεηο πνπ παξαθνινχζεζε θαη έπεηηα λα αληηζηνηρήζεη ηελ θάζε 

θαηάζηαζε κε ην θαηάιιειν ζπλαίζζεκα. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε 

φηη ην παηδί κε αλεπηπγκέλε ελζπλαίζζεζε είλαη απηφ πνπ ζα δψζεη κεγαιχηεξε ζεκαζία θαη ζα 

επηδείμεη σο ζεκαληηθφηεξν ην ζπλαίζζεκα πνπ κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε απηφ ηνπ πξσηαγσληζηή 

ηεο ηαηλίαο πνπ πξνβιήζεθε. Μεηά απφ θάζε αθήγεζε, ε δηαθάλεηα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην 

αληίζηνηρν ζπλαίζζεκα είλαη πάληα ε ηειεπηαία έηζη, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε πηζαλφηεηα ηπραίαο 

επηινγήο ηεο (Lennon et al., 1983). 

Σν Southampton Test of Empathy for Preschoolers (STEP) απνηειεί έλα αμηφπηζην θαη 

έγθπξν εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία (Howe, Pit-tenCate, 
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Brown & Hadwin, 2008). Αμηνινγεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή ιήςε ηεο πξννπηηθήο ηνπ 

άιινπ, πνπ αθνινπζείηαη ζην κνληέιν ηνπ (Hoffman, 2001). Απνηειείηαη απφ 8 

βηληενζθνπεκέλα ζελάξηα κε θαηαζηάζεηο πνπ ππξνδνηνχλ ζπλαηζζήκαηα θαη αμηνινγνχλ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα θαηαλνεί (STEP- UND) θαη λα κνηξάδεηαη (STEP-SHA), ζε ζρέζε κε 

ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψζαλ νη ήξσεο ησλ ηζηνξηψλ πνπ πξνβιεζήθαλ, ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηείραλ παηδηά εζνπνηνί. Σα παηδηά θαινχληαη λα απαληήζνπλ, (επηιέγνληαο ηελ εηθφλα κε 

ηελ θαηάιιειε έθθξαζε ζηνλ ππνινγηζηή φπνπ δηεμάγεηαη ε δηαδηθαζία) γηα ην πνηα 

ζπλαηζζήκαηα πξνθαινχλ ηφζν ζηα ίδηα φζν θαη ηνπο πξσηαγσληζηέο ησλ ηζηνξηψλ νη    

θαηαζηάζεηο πνπ βηψζαλ. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ αμηνινγνχληαη είλαη θαη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ηα βαζηθά: ραξά, ιχπε, ζπκφο θαη θφβνο. Κάζε ηζηνξία ζπλνδεχεηαη απφ κηα κηθξή 

αθήγεζε δηάξθεηαο κέρξη δπν ιεπηψλ (Howe, Pit-tenCate, Brown & Hadwin, 2008). 

Έλα εμίζνπ δηαδεδνκέλν εξγαιείν κέηξεζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

είλαη θαη ην Empathy Questionnaire (EmQue) ησλ Rieffe et al., 2006). Δίλαη έλα 

εξσηεκαηνιφγην πνπ απεπζχλεηαη ηφζν ζε γνλείο φζν θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνρεχεη ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ηξηψλ επηπέδσλ ηεο ελζπλαίζζεζεο (βάζεη ηεο Θεσξίαο ησλ ηεζζάξσλ 

επηπέδσλ ηεο ελζπλαίζζεζεο ηνπ Ζνffman, 1979) βξεθψλ θαη κηθξψλ παηδηψλ (ειηθίαο 1-6 

εηψλ).  

Σέινο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ε γλσζηηθή  ελζπλαίζζεζε δελ είλαη εθηθηφ λα 

αμηνινγεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, θαζψο ε αμηνιφγεζή ηεο αθνξά ζε 

παηδηά άλσ ησλ δέθα εηψλ. Οη δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ελζπλαίζζεζεο πνπ εμεηάδεη ην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν είλαη ε κεηαδνηηθφηεηα ζπλαηζζεκάησλ (Δmotion contagion), ε πξνζνρή 

ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (Attention to others' emotions) θαη νη θηιφθνηλσληθέο απνθξίζεηο 

ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (Prosocial actions). Πεξεηαίξσ πιεξνθνξίεο γηα ην ελ ιφγσ 

εξγαιείν ζα δνζνχλ ζε επφκελν θεθάιαην, θαζψο απνηειεί έλα απφ ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα.  
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Κεφϊλαιο 3: Παρϊγοντεσ  που ςυνδϋονται με την ανϊπτυξη τησ 

ενςυναύςθηςησ 
χκθσλα κε ηε Μαιηθηψζε – Λνΐδνπ (2003) νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο είλαη θνηλσληθνί, πξνζσπηθνί θαη αλαπηπμηαθνί. Ζ ειηθία, ην 

θχιν, ε εθπαίδεπζε, ε εζηθή, νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ε λνεκνζχλε, είλαη θάπνηνη απφ 

απηνχο (Μαιηθηψζε –Λνΐδνπ, 2003). Ζ ελζπλαίζζεζε ζρεηίδεηαη επίζεο θαη κε ηελ 

θνηλσληθφ/νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ (Wagers & Kiel, 2019), κε ηελ ηδηνζπγθξαζία 

ηνπο (Young, Fox & Zahn-Waxler, 1999) θαη κε ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Findlay, 

Girardi & Coplan, 2006).Ζ έξεπλα ησλ Wagers θαη Kiel (2019) έδεημε, επίζεο, φηη κφλν ζεηηθφ 

ξφιν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε εκπινθή ηεο κεηέξαο ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ. ε παηδηά ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο απηνξξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, παξνπζηάζηεθαλ 

πςειέο ελζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο. ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη 

ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο.  

3.1 Δημογραφικού παρϊγοντεσ 

3.1.1 Ηλικύα και ενςυναύςθηςη 

Έρεη παξαηεξεζεί, φηη ε ελζπλαίζζεζε ιακβάλεη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ζηελ παηδηθή 

ειηθία θαη δηαθνξεηηθέο ζηελ ελήιηθε δσή. Αθφκα θαη ζηα δηαθνξεηηθά ειηθηαθά ζηάδηα ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο παξαηεξνχληαη δηαθνξέο. Έλα δήηεκα πνπ δελ έρεη δηεξεπλεζεί επαξθψο είλαη 

αλ νη αιιαγέο ζηελ ελζπλαίζζεζε θαηά ηηο δηάθνξεο ειηθηαθέο θάζεηο νθείινληαη ζηελ απιή 

κίκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πξνηχπσλ ζηα νπνία εθηίζεηαη έλα παηδί, φπσο ηζρπξίδεηαη ε 

Μαιηθηψζε - Λνΐδνπ (2003). Απφ ηελ άιιε, ν Gottman (2000) ζπλδέεη ηελ ελζπλαίζζεζε 

πεξηζζφηεξν κε ηνλ ξφιν ηεο νηθνγέλεηα θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

κέζα ζε απηήλ θαη ην πψο νη γνλείο δηαρεηξίδνληαη θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα ηφζν κεηαμχ 

ηνπο φζν θαη κε ηα παηδηά ηνπο. 

Oη Eisenberg, Schaller, Fabes, Bustamante, Mathy, Shell  θαη Rhodes (1988) ζε έξεπλα 

πνπ δηεμήγαγαλ ζε παηδηά 4-5 εηψλ θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, φζν ηα παηδηά κεγαιψλνπλ, 

ε ελζπλαίζζεζε απνθηά πην «γλσζηηθά» ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε αλάιεςε 

πξννπηηθήο. Σν παξαπάλσ εξεπλεηηθφ εχξεκα επαιεζεχνπλ θαη νη Cheng, Chen θαη Decety 

(2014), νη νπνίνη θαηέγξαςαλ ηα ειεθηξνεγθεθαιηθά ζπκβάληα πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηνλ 

εγθέθαιν ησλ παηδηψλ θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ζχληνκσλ εηθνλνπνεκέλσλ θηλνχκελσλ 
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ζρεδίσλ πνπ πεξηγξάθνπλ επψδπλεο θαηαζηάζεηο. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 57 παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο ειηθίαο 3-9 εηψλ θαη 15 λεαξνί ελήιηθεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη, 

φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, παξαηεξείηαη ζηαδηαθή 

κείσζε ηεο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.  

3.1.2. Φύλο και ενςυναύςθηςη 

Σν θχιν ζπζρεηίδεηαη, επίζεο, κε ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο. Ήδε απφ ηε 

λενγληθή ειηθία, ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ αλεπηπγκέλε ελζπλαίζζεζε ησλ 

θνξηηζηψλ θαζψο ηα ηειεπηαία είλαη πην επαίζζεηα θαη εθδειψλνπλ ηελ ηάζε λα θιαίλε πην 

εχθνια θαη ζε κεγαιχηεξε έληαζε φηαλ θάπνην άιιν βξέθνο θιαίεη, ζπγθξηηηθά  κε  ηα  αγφξηα    

(Hoffman,  1977).  Δθδειψλνπλ,  επίζεο,  θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη απνθξίζεηο πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ ελζπλαίζζεζε, παξέρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζηα βξέθε λα θαηαλνήζνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο κέζα απφ ηηο αληηδξάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ(θνηλσληθή 

αλαθνξά). Δπηδεηθλχνπλ, ήδε, απφ ηελ λεπηαθή ειηθία, θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ηελ ηάζε 

δειαδή λα βνεζάλε ηνπο άιινπο, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. (Moore, 

Simpson, Coudé, Grigaityta, Iacoboni & Ferrari, 2014). 

Έρεη βξεζεί, επίζεο, φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ φζνλ αθνξά ηελ 

ελζπλαίζζεζε πνπ βαζίδνληαη ζε θχιν-γελεηηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο θαη νληνινγηθνχο παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηνινγία, θαη δελ απνηεινχλ απιά πνιηηηζκηθά πξντφληα πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ θνηλσληθνπνίεζε (Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, 2003• Moore et al., 201· Ο’Neel, 2020). χκθσλα 

κε άιιεο κειέηεο, σζηφζν, ζηα θνξίηζηα ε ελζπλαίζζζε εκθαλίδεηαη σο απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, ζηελ πξνζπάζεηα λα ηαπηηζηνχλ κε ηε κεηέξα αθνχ αλήθνπλ 

ζην ίδην θχιν, θαη έηζη δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην λα θαιιηεξγήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Αληηζέησο, ζηα αγφξηα δελ δίλεηαη ε ίδηα ζεκαζία ζηνλ λα ηαπηηζηνχλ κε ηνλ 

γνλέα ηνπ ίδηνπ θχινπ. Δπνκέλσο εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο κέζα απφ 

δηαθνξεηηθά βηψκαηα θαη εκπεηξίεο (Μαιηθηψζε- Λνΐδνπ, 2003). 

χκθσλα κε ηνπο Catherine θαη Schonert-Reichl (2011), ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ζε 

παηδηά ειηθίαο 5-13 εηψλ, ηα θνξίηζηα αληαπνθξίζεθαλ θαιχηεξα ζην θιάκα ησλ βξεθψλ ελψ 

παξάιιεια ήηαλ ζε ζέζε λα καληέςνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ πξνθαινχζαλ δπζθνξία ζηα κσξά. Οη 

Hoffman θαη Levine (1976) ζε έξεπλα ηνπο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο (4 θαη 5 εηψλ) 

παξνπζίαδαλ εηθφλεο κε θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα θαη έηζη απέδεημαλ 
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φηη ηα θνξίηζηα παξνπζηάζαλ απμεκέλα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Οη 

Michalska et al (2013) αλαθέξνπλ φηη ηα θνξίηζηα έρνπλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζε ζρέζε κε ηα 

αγφξηα ζε εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο πνπ ζπκπιήξσζαλ. Οη Rose & Rudolph (2006) 

ζπκθσλνχλ, επίζεο, φηη ηα θνξίηζηα παξνπζηάδνπλ απμεκέλα επίπεδα επαηζζεζίαο θαη  

ελδηαθέξνληνο απέλαληη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ ζπγθξηηηθά κε ηα αγφξηα. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ, επνκέλσο, θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη δελ είλαη απνιχησο 

μεθάζαξν νχηε θαηά πφζν ε χπαξμε ηεο ελζπλαίζζεζεο ζπλδέεηαη κε βηνινγηθνχο ή κε 

θνηλσληθνχο παξάγνληεο αιιά νχηε θαη ν βαζκφο ζπκβνιήο ηεο βηνινγίαο ή ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο αληίζηνηρα ζηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο. Όκσο, ηφζν ηα αγφξηα, φζν 

θαη ηα θνξίηζηα επηδεηθλχνπλ πςειφηεξα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο φζνλ αθνξά ηα παηδηά ίδηνπ 

θχινπ (Feshbach & Roe, 1968 ). 

ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ηφζν ηα αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα επηδεηθλχνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο φζνλ αθνξά ηα παηδηά ίδηνπ θχινπ (Feshbach & Roe, 1968 ). 

Ζ δηαρξνληθή έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν O’Neill (2020) ζε παηδηά θαη εθήβνπο απέδεημε φηη ε 

αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο ζπλδέεηαη κε ην θχιν θαη κε θνηλσληθνχο παξάγνληεο. 

πγθεθξηκέλα, ν βαζκφο ελζπλαίζζεζεο δηαθέξεη ζηα δχν θχια θαηά εθεβηθή ειηθία αιιά κέρξη 

ηε ειηθία ησλ δέθα εηψλ δελ παξαηεξήζεθαλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο. Αληηζέησο απφ ηα 10 κέρξη ηα 

18 θαίλεηαη φηη ζηα αγφξηα θζίλεη ε ηθαλφηεηα ελζπλαίζζεζεο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. 

Παξάιιεια ζε έξεπλα ησλ Michalska, Κinzler θαη Decety (2013), ζην πιαίζην ηεο νπνίαο παηδηά 

ειηθίαο 4-17 θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ εξσηεκαηνιφγηα αλαθνξάο, βξέζεθε φηη φζν ηα 

θνξίηζηα κεγαιψλνπλ απμάλνληαη ηα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ελψ ζηα αγφξηα ζπκβαίλεη αθξηβψο 

ην αληίζεην. 

πγθεθξηκέλα γηα ην ζπλαίζζεκα ηνπ πφλνπ, σζηφζν, νη Cheng, Chen θαη Decety (2014) 

δηεξεπλψληαο ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ 

παξνπζηάδνληαη  δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια. Δπίζεο, νη Michalska et al. (2013) απέδεημαλ 

φηη ζε επίπεδν θπζηνινγίαο δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο σο πξνο ηελ ελζπλαίζζεζε ησλ δχν 

θχισλ. χκθσλα κε άιια εξεπλεηηθά επξήκαηα, δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια 

ζηε κεηάδνζε θαη ηελ έθθξαζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δπζθνξία 

θαη ε αλεζπρία (Geangua, Beng, Stahl & Striano, 2010·  Roth-Hananiaa, Davidov & Zahn-

Waxler, 2011). 
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Δπνκέλσο, ε κειέηε αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ηνπ θχινπ θαη ηελ χπαξμε 

ελζπλαίζζεζεο δίλεη κάιινλ αληηθαηηθά ή πάλησο φρη μεθάζαξα απνηειέζκαηα. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θξίλεηαη απαξαίηεηε.  

Οη Ornaghi, Conte θαη Grazzani δεκνζίεπζαλ ην 2020 έξεπλα κε ζπκκεηέρνληεο 320 

λήπηα κε ηηο κεηέξεο ηνπο κέζεο ειηθίαο 28,8 κελψλ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ κεηέξσλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ έξεπλα ήηαλ απφθνηηεο παλεπηζηεκίνπ, είηε δεκφζηνη ππάιιεινη είηε 

απηναπαζρνινχκελεο. Βξέζεθε φηη νη κεηέξεο πνπ πξνσζνχζαλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

θνηλσληθνπνίεζε αλήθαλ ζε ςειφ θνηλσληθφ/νηθνλνκηθφ/κνξθσηηθνχ επίπεδνπ, νπφηε 

ππνγξακκίδεηαη θαη ν ξφινο ηνπ θνηλσληθφ/νηθνλνκηθφ/κνξθσηηθνχ επίπεδν ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο (Ornaghi, Conte & Grazzani, 2020). ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ θαη νη 

Wagers θαη Kiel (2019) αθνχ νη κεηέξεο ησλ παηδηψλ πνπ παξνπζίαζαλ απμεκέλα επίπεδα 

ελζπλαίζζεζεο ήηαλ επίζεο πςεινχ θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ.  

Πξνζζεηηθά ζε απηφ ην δήηεκα, ε κειέηε ησλ Wagers θαη Kiel (2019) αλαδεηθλχεη ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ζηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο παηδηψλ ειηθίαο 2-3 εηψλ 

ζε ζπλάξηεζε κε ην ξνιφ ηεο κεηέξαο. Παηδηά πην δηζηαθηηθήο ηδηνζπγθξαζίαο πνπ είλαη 

επηξξεπή ζηελ εθδήισζε αγρψδνπο δηαηαξαρήο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο γηα πην 

κεησκέλα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο. Χο παηδηά δηζηαθηηθήο ηδηνζπγθξαζίαο 

(inhibitedtemperament) πεξηγξάθνληαη ηα ληξνπαιά παηδηά πνπ θνβνχληαη πην εχθνια θαη 

αληηκεησπίδνπλ κε δηζηαγκφ θαηλνχξηεο θαηαζηάζεηο θαη άηνκα. Παξνπζηάδνπλ, δειαδή, 

απμεκέλε αληηδξαζηηθφηεηα ζε πξσηφγλσξεο θαηαζηάζεηο θαη δπζθνιεχνληαη λα ξπζκίζνπλ ηα 

αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα (Wagers & Kiel, 201·Young et al, 1999). 

Χζηφζν, ζε αληίζηνηρε έξεπλα ηεο, ε Kalliopuska (1984), ε νπνία ζπκπεξηέιαβε ζην 

δείγκα ηεο ηφζν κεηέξεο φζν θαη παηέξεο, ζπκπέξαλε φηη ε ζεηηθή δηαζχλδεζε γνλέσλ θαη 

παηδηψλ αλαθνξηθά κε ηελ ελζπλαίζζεζε δελ εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο θαη ζε φιεο ηηο 

θνηλσληθέο νκάδεο. Σν κφλν ζηαζεξφ ζεκείν επαγσγηθνχ ελδηαθέξνληνο απνηειεί ην εχξεκα φηη 

νη κεηέξεο θαη ηα θνξίηζηα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

παηέξεο θαη ηα αγφξηα ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο. ε παξφκνηα έξεπλά ηεο ηελ ίδηα ρξνληά, ε 

εξεπλήηξηα δηαπηζηψλεη φηη ε θνηλσληθή ηάμε ησλ κεηέξσλ δε θαίλεηαη λα παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν 

αλαθνξηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα ελζπλαίζζεζεο ζηα παηδηά ηνπο, ελψ αληίζεηα ε ίδηα κεηαβιεηή 

επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζπζρέηηζε ησλ παηέξσλ κε ηελ ελζπλαίζζεζε. πγθεθξηκέλα, ηα 
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εξεπλεηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη νη παηέξεο ηεο κεζαίαο ηάμεο έρνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ 

ελζπλαίζζεζεο θαη επνκέλσο θαη ηα παηδηά ηνπο έρνπλ αληίζηνηρα πην αλεπηπγκέλε ηελ 

ελζπλαίζζεζε.  

Μηα πην εμεηδηθεπκέλε έξεπλα πνπ κειεηά κεηέξεο παηδηψλ έσο 2 εηψλ απφ ρακειέο 

θνηλσληθέο ηάμεηο ζε φινλ ηνλ θφζκν (Kiang, Moreno & Robinson, 2004) έδεημε φηη νη 

πξνζδνθίεο ησλ κεηέξσλ αλαθνξηθά κε ηα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζρεηίδνληαη 

άκεζα θαη κε ζεηηθφ πξφζεκν κε ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ επηπέδσλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη κεηέξεο 

κε πςειά πνζνζηά ελζπλαίζζεζεο θαη επαηζζεζία αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα ησλ άιισλ 

εκθάληδαλ ηελ πξνζδνθία γηα αλάινγε ζπκπεξηθνξά απφ ηα παηδία ηνπο. Οη κεηξήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ θηινθνηλσληθή αληαπφθξηζε θαη ηελ αδηαθνξία επηβεβαίσζαλ φηη νη αξρηθέο 

πξνζδνθίεο ησλ κεηέξσλ δηακφξθσζαλ αλάινγα θαη ηα επίπεδα ελζπλάηζζεζεο ησλ παηδηψλ 

ηνπο, αλεμαξηήησο θχινπ ή εζληθφηεηαο.  

πλνιηθά, ε έξεπλα έρεη αζρνιεζεί ελδειερψο κε ηε δηαζχλδεζε ηεο γνλετθήο 

ελζπλαίζζεζεο σο παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε αλάινγσλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

απφ ηα παηδηά. Γηα παξάδεηγκα, νη Roberts and Strayer (1996), ζε έξεπλα ηνπο ζε παηδηά απφ 5 

έσο 13 εηψλ κε ίζε εθπξνζψπεζε ησλ δχν θχισλ, έδεημαλ φηη ε ειηθία ησλ παηδηψλ θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο απνηεινχλ ηνπο δχν 

θπξίαξρνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα επίπεδα αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζεζεο, 

αλεμαξηήησο θχινπ θαη θνηλσληθήο ηάμεο ησλ γνλέσλ. Απηά ηα επξήκαηα ήξζαλ λα δηαςεχζνπλ 

παιαηφηεξα επξήκαηα ηα νπνία ηαχηηδαλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο, αλαθνξηθά κε ηελ 

ελζπλαίζζεζε, κε ηελ αλάινγε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ελψ ηαπηφρξνλα ν ξφινο ηνπ παηέξα 

σο παξάδεηγκα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο δελ θαίλεηαη λα έπαηδε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζε 

θακία θνηλσληθή ηάμε (Barnett, King, Howard & Dino, 1980).  

Σέινο, νη Bluth, Park θαη Lathren (2020) θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο 

ζηνπο έθεβνπο επεξεάδνληαη απφ ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ παηέξσλ αιιά φρη ησλ κεηέξσλ 

ηνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ παηέξσλ κε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν κφξθσζεο, ηα παηδηά ηνπο, 

αλεμαξηήησο θχινπ, επηδείθλπαλ πςειφηεξα πνζνζηά ελζπλαίζζεζεο, ελψ αληίζεηα ηα παηδηά 

παηέξσλ κε ηερληθήο θαηεχζπλζεο εμεηδίθεπζε εκθάληδαλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά. Σε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ θχινπ ηνπ γνλέα, κε ηε βαξχηεηα λα δίλεηαη ζηελ παηξηθή θηγνχξα, θαηέδεημε 
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θαη ε έξεπλα ησλ Antonopoulou, Alexopoulos θαη Maridaki-Kassotaki (2012), ρσξίο βέβαηα λα 

ζπζρεηίδεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπο.   

ην ζεκείν απηφ αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη πξφηππν ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ απνηειεί ε νηθνγέλεηα, δειαδή νη γνλείο θαη ηα αδέξθηα, αιιά θαη ν ξφινο ηνπ 

παηδαγσγνχ γίλεηαη αξθεηέο θνξέο αληηθείκελν κίκεζεο απφ ηα παηδηά (Γησξγηηζαλάθνπ & 

Υαξηηάθε, 2019). Πέξα απφ ηε κίκεζε, ν εθπαηδεπηηθφο δε ιεηηνπξγεί κφλν σο πξφηππν 

ζπκπεξηθνξάο αιιά δηεπθνιπληήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο ελζπλαίζζεζεο, θπξίσο 

ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο,  

κέζα απφ δηάθνξεο δξάζεηο,  κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θαιιηέξγεηα κηαο θνπιηνχξαο 

ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο (Καξαβίδα &Καδηγηαλλφπνπινο, 2014).  

3.2. Ενδοπροςωπικού παρϊγοντεσ 

3.2.1.Ιδιοςυγκραςύα και ενςυναύςθηςη 

Πνιινί εξεπλεηέο ζπγθιίλνπλ ζηελ πεπνίζεζε φηη ε πξνζσπηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ 

ελζπλαίζζεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη πηπρέο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ελφο αηφκνπ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα, ηε ζέιεζε γηα επίηεπμε ζηφρσλ θαη ηελ επηζεηηθφηεηα (Μαιηθησζε-

Λνΐδνπ, 2003). 

H ηδηνζπγθξαζία (temperament) ζεσξείηαη ν ππξήλαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

απνηεινχκελνο απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα, ην επίπεδν ηεο ελεξγεηηθφηεηαο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζνρήο (Grist & McCord, 2010). Δίλαη κηα ζηαζεξή ζπιινγή 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαθέξνπλ ζε θάζε άηνκν θαη βαζίδνληαη ζηελ αληηδξαζηηθφηεηα 

(reactivity) θαη ηελ απηνξξχζκηζε (self-regulation) (Rothbart, 1981). Χο αληηδξαζηηθφηεηα 

νξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θάπνηνο δηαρεηξίδεηαη ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ, ελψ σο απηνξξχζκηζε νξίδνληαη ηα κέζα θαη νη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο 

ξπζκίδνληαη απηέο νη αληηδξάζεηο (Rothbart, 1981). Οη Miler θαη Jansenop de Haar (1997) ηελ 

νξίδνπλ σο κηα δπλακηθή κεηαβαιιφκελε δηαδηθαζία πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ παηδηθή ειηθία σο 

ηελ ελειηθίσζε θαη πεξηιακβάλεη ηάζεηο θαη δηαζέζεηο πνπ αλαδχνληαη ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο (Goldsmith, Buss, Plomin, Rothbart, Thomas, Chess, S., ... &McCall, 1987; Miler, 

Jansenop de Haar, 1997). 

Γηαθξίλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη ην παηδί απφ ηελ γέλλεζε θαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ζα δηακνξθψζνπλ ηελ 
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ελήιηθε πξνζσπηθφηεηα ηνπ (Grist & McCord, 2010). Κάπνηα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

νη πηπρέο ηεο ζεηηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε γελλαηνδσξία, ε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ε 

κείσζε ηεο επηζεηηθφηεηαο, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ ζεηηθή πξνζαξκνγή παηδηψλ ζε 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο αιιά θαη κε πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζην ζρνιείν αληίζηνηρα 

(Μαιηθησζε-Λνΐδνπ, 2003). 

χκθσλα κε ηoπο Putnam  θαη Rothbart (2006) αιιά θαη κε ηνπο Rothbart, Ahadi, 

Hershey θαη Fisher (2001), oη ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο είλαη: ν έιεγρνο κε 

πξνζπάζεηα (effortful control), ην αξλεηηθφ ζπκηθφ (negative affectivity) θαη ε εμσζηξέθεηα 

(surgency). O έιεγρνο κε πξνζπάζεηα αλαθέξεηαη ζηνλ αλαζηαιηηθφ έιεγρν, ηνλ έιεγρν ηεο 

πξνζνρήο, ηελ ρακειήο έληαζεο επραξίζηεζε, θαη ηελ αληηιεπηηθή επαηζζεζία. Σν αξλεηηθφ 

ζπκηθφ πεξηιακβάλεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο  ε  ιχπε,  ν  θφβνο,  ν  ζπκφο/εθλεπξηζκφο  

θαη  ε  δπζθνξία  ελψ  ζπλδέεηαη αληηζηξφθσο αλάινγα κε ηελ αληηδξαζηηθφηεηα. Γειαδή, φζν 

πην θνβηζκέλνο θαη ιππεκέλνο είλαη θάπνηνο, ηφζν ιηγφηεξν αληηδξαζηηθφο γίλεηαη. Ζ 

εμσζηξέθεηα ζρεηίδεηαη κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο ε επραξίζηεζε πςειήο έληαζεο, ε 

δξαζηεξηφηεηα, ε παξνξκεηηθφηεηα αιιά θαη ε ληξνπαιφηεηα πνπ φκσο ζπλδέεηαη επίζεο κε 

αληίζηξνθα αλάινγν ηξφπν. Γειαδή, ε έληνλα παξνξκεηηθή θαη ελεξγεηηθή ζπκπεξηθνξά 

ζπλδέεηαη κε ρακειά επίπεδα ληξνπαιφηεηαο (Putnam & Rothbart 2006). 

Ζ ηδηνζπγθξαζία θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο κέζσ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αληηδξαζηηθφηεηαο θαη ηεο απηνξξχζκηζεο. Σα παηδηά πνπ κπνξνχλ λα 

ξπζκίζνπλ ηελ αληηδξαζηηθφηεηα ηνπο απέλαληη ζηε δπζθνξία ησλ άιισλ αλακέλεηαη λα 

αληηκεησπίδνπλ κε κεγαιχηεξε επαηζζεζία ηελ ζεηηθή θνηλσληθνπνίεζε θαη λα επηδεηθλχνπλ 

πεξηζζφηεξε ελζπλαίζζεζε θαη αληαπφθξηζε. Αληίζεηα, ηα παηδηά πνπ βηψλνπλ ππεξβνιηθέο 

θαηαζηάζεηο, δελ κπνξνχλ λα απηνξπζκηζηνχλ θαη επηδεηθλχνπλ ρακειφηεξα επίπεδα 

ελζπλαίζζεζεο (Τoung et al., 1999). χκθσλα κε κειέηεο ησλ αλσηέξσ εξεπλεηψλ ζε παηδηά 

ειηθίαο δχν εηψλ βξέζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δηζηαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

ελζπλαίζζεζεο απέλαληη ζε έλαλ άγλσζην ελήιηθα (Kiang, Moreno & Robinson, 2004). 

Όζνλ αθνξά ηε δηάζηαζε ηνπ έιεγρνπ κε πξνζπάζεηα (effortful control), ηα παηδηά πνπ 

έρνπλ  πςειά επίπεδα ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο, ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ θαη επαηζζεζίαο 

εκθαλίδνπλ αλεπηπγκέλε ελζπλαίζζεζε θαη κεησκέλεο πηζαλφηεηεο γηα αγρψδεηο ζπκπεξηθνξέο 

θαη εγσθεληξηθά ζπλαηζζήκαηα (Rothbart, Ahadi & Hershey, 1994). Παηδηά κε αλεπηπγκέλε 
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ελζπλαίζζεζε, δηαθξίλνληαη επίζεο απφ αληηιεπηηθή επαηζζεζία, θαζψο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηα άηνκα ηνπ πεξίγπξνπ ηνπο θαη λα αληρλεχνπλ φιεο ηνπο ηηο αλάγθεο θαη 

ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο ηνπο (Miler & Jansenop de Haar,1997). 

Δπηπιένλ, ηα παηδηά κε αλεπηπγκέλε ελζπλαίζζεζε εκθαλίδεηαη λα αληαπνθξίλνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ηνπ άιινπ αθφκα θαη αλ ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία πξέπεη λα 

εκπιαθνχλ πεξηιακβάλεη αξλεηηθά εξεζίζκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην λα αληηκεησπίζνπλ ηε 

δπζθνξία θάπνηνπ αηφκνπ (Grist & McCord, 2010). Έηζη ε ελζπλαίζζεζε ζπλδέεηαη θαη κε ηελ 

ηδηνζπγθξαζία ππφ ηε δηάζηαζε ηνπ έιεγρνπ κε πξνζπάζεηα (Miler & Jansenop de Haar,1 997). 

Δπίζεο, απηά ηα παηδηά εκθαλίδνπλ απφ λσξίο αλεπηπγκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ηηο 

νπνίεο εθθξάδνπλ κέζσ ηεο απηνξξχζκηζεο ζε θαηαζηάζεηο πνπ εγείξνπλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα 

(Rothbart et al., 1994). Οπφηε, αλακέλεηαη, φηη απηά ηα παηδηά ζα βηψλνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ηελ «ζεηηθή» αληηδξαζηηθφηεηα, θαζψο είλαη ζε ζέζε λα απηνξπζκίδνληαη ηφζν ζε θαηαζηάζεηο 

ελδνγελνχο θχζεο (π.ρ, αζζέλεηα ή ελζνπζηαζκφ ησλ ίδησλ) φζν θαη εμσγελνχο (αληίδξαζε ζηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ή ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ) (Miler & Jansenop de Haar, 1997). Αθξηβψο 

ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο ηεο απηνξξχζκηζεο είλαη ιηγφηεξν επηξξεπή ζην λα βηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα 

φπσο ε ιχπε θαη ν θφβνο (αξλεηηθφ ζπκηθφ),φηαλ εθηίζεληαη ζηα έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ (Eisenberg & Fabes, 1995). 

χκθσλα κε έξεπλεο πνπ δηεμήγαγαλ νη Mark, IJzendoorn θαη Bakermans, Kranenburg 

(2002) ηα παηδηά πνπ ηείλνπλ λα είλαη πην επαίζζεηα θαη κε πην δηζηαθηηθή ηδηνζπγθξαζία είλαη 

πηζαλφλ λα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ πην εχθνιν ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη λα εθδειψλνπλ 

πην ελζπλαίζζεηεο ζπκπεξηθνξέο. Οη ίδηνη εξεπλεηέο, σζηφζν, απέδεημαλ ηαπηφρξνλα φηη παηδηά 

ειηθίαο 16 κελψλ κε πην ζπλεζηαικέλε/ δηζηαθηηθή ζπκπεξηθνξά ζηνπο 22 κήλεο παξνπζίαζαλ 

ρακειφηεξα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ζρεηηθά κε ηελ αληαπφθξηζε ζηελ δπζθνξία αλζξψπσλ πνπ 

δε γλψξηδαλ (Mark, IJzendoorn & Bakermans Kranenburg, 2002). Γεληθφηεξα, ηα πην ληξνπαιά 

παηδηά επηδεηθλχνπλ πην απμεκέλα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο φηαλ βξίζθνληαη ζε νηθεία 

πεξηβάιινληα, ελψ φηαλ αληηκεησπίδνπλ γηα πξψηε θνξά κηα θαηάζηαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (έληνλν άγρνο άγλσζησλ αλζξψπσλ), ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ 

αληαπνθξίλνληαη (McDonald, & Messinger, 2011). Αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο «δηζηαθηηθήο» 

ηδηνζπγθξαζίαο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο αλέδεημαλ θαη νη Zhai, Lu,Han, Du, Wu, θαη He (2020) 

ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε 163 λήπηα ζηελ Κίλα. πλεπψο, ε ελζπλαίζζεζε ζπλδέεηαη 
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κε ηελ ηδηνζπγθξαζία, κέζσ ηεο δηζηαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ θφβνπ, θάπνηε κε αλάινγν 

θαη θάπνηε κε αληηζηξφθσο αλάινγν ηξφπν.   

Ζ θνηλσληθφηεηα σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηδηνζπγθξαζίαο (ζηε δηάζηαζε ηεο 

εμσζηξέθεηαο), φηαλ εκθαλίδεηαη ζε πςειά επίπεδα, ζπλδέεηαη επίζεο κε πςειά επίπεδα 

ελζπλαίζζεζεο (Kiang et al., 2004· Miler & Jansenop de Haar,1997· Young et al, 1999). Σα 

θνηλσληθά θαη ιηγφηεξν «δηζηαθηηθά» παηδηά ίζσο επαηζζεηνπνηνχληαη πην εχθνια απέλαληη ζηε 

δπζθνξία ησλ άιισλ αιιά κπνξνχλ ιηγφηεξν εχθνια λα ξπζκίζνπλ ην ζπλαίζζεκα ηνπο ζαλ 

αληαπφθξηζε ζε απηή ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ άιισλ. πλεπψο, ζα κπνξνχζαλ πην 

εχθνια λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα πνπ ππνθέξνπλ θαη ηνπο 

ρξεηάδνληαη. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ρακειή ελζπλαίζζεζε ζπλδέεηαη κε ηελ εκπινθή ησλ 

παηδηψλ ζε επηζεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (Young et al, 1999). 

Δδψ, παξαηεξείηαη ζπζρέηηζε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ηδηνζπγθξαζίαο κέζσ ηεο αξλεηηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο αληηδξαζηηθφηεηαο (Kiang et al, 2004). Δπίζεο ζε δηαρξνληθή έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε ζε δίδπκα βξέθε 14 κελψλ αλαδείρηεθε  φηη ηα βξέθε κε πςειά επίπεδα 

θνηλσληθφηεηαο αξγφηεξα- ζηνπο 20 κήλεο- αλέπηπμαλ αληίζηνηρα θαη πην «ελζπλαηζζεκαηηθέο» 

ζπκπεξηθνξέο (Robinson, 1994).  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθφηεηα (emotionality), επίζεο, ζαλ ζηνηρείν ηεο ηδηνζπγθξαζίαο 

ζπλδέεηαη κε ηελ ελζπλαίζζεζε (Kiangetal., 2004· Robinson, 1994). Ζ δηάζηαζε ηεο πςειά 

αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο βξεθψλ 14 κελψλ.  Ζ ζπλαηζζεκαηηθφηεηα (emotionality), 

επίζεο, ζαλ ζηνηρείν ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ζπλδέεηαη κε ηελ ελζπλαίζζεζε (Kiang et al., 2004· 

Robinson, 1994). Ζ δηάζηαζε ηεο πςειά αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο βξεθψλ 14 κελψλ 

απνηειεί παξάγνληα πξφβιεςεο γηα αλεπηπγκέλε ελζπλαίζζεζε κεηά ηα δχν έηε δσήο ησλ 

παηδηψλ. Απνδείρζεθε, δειαδή φηη ηα παηδηά πνπ δηαηήξεζαλ ηα πςειά επίπεδα ελζπλαίζζεζεο 

εμέθξαδαλ πεξηζζφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο ε ιχπε, ε ληξνπή θαη ν θφβνο 

(Robinson, 1994). 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο, ινηπφλ, ε 

έξεπλα έδσζε δείγκαηα επζείαο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο. πγθεθξηκέλα,  φινη νη παξαπάλσ 

εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα παηδηά πνπ δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

απηνπεξηνξηζκνχ θαη ηνπ απηνειέγρνπ ηαπηφρξνλα εκθαλίδνπλ θαη πςειφηεξα επίπεδα 

ελζπλαίζζεζεο. πκπιεξσκαηηθά, ηα πην ληξνπαιά παηδηά κπνξεί λα επηδεηθλχνπλ 
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ελζπλαηζζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε νηθεία πεξηβάιινληα σο επί ην πιείζηνλ ζε ζρέζε κε ηα πην 

θνηλσληθά παηδηά, σζηφζν, απηφ δελ απνδίδεηαη ζηα ρακειά επίπεδα ελζπλαίζζεζεο αιιά ζηελ 

ηάζε ηνπο πξνο ηελ εζσζηξέθεηα. Δπνκέλσο, απφ άπνςε ηδηνζπγθξαζίαο ηα ζηνηρεία ηνπ 

απηνέιεγρνπ θαη ηνπ απηνπεξηνξηζκνχ ζπλδένληαη ζεηηθά κε ηα επίπεδα ηεο ελζπλαίζζεζεο.  

3.3 Συμπεριφορϊ και ενςυναύςθηςη 
Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε δηεξεχλεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ησλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο έρνπλ εζηηάζεη ζε ηξείο δηαζηάζεηο: α) ηελ θηινθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά, β) ηελ επηζεηηθφηεηα θαη γ) ηελ ληξνπαιφηεηα (Findlay, Girardi & Coplan, 2006). 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα, σο πξνο ηε ζρέζε ηεο ελζπλαίζζεζεο κε ηελ 

θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ηηο ζεηηθέο ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο θαη ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο. 

3.3.1.Φιλοκοινωνικό ςυμπεριφορϊ, θετικϋσ ςχϋςεισ με ςυνομηλύκουσ και ενςυναύςθηςη 

Χο θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά νξίδεηαη ε εζεινληηθή ηάζε ηνπ αηφκνπ λα βνεζήζεη θαη λα 

ζπλεηζθέξεη ζηνπο άιινπο, λα κνηξάδεηαη, λα παξεγνξεί, λα ππεξαζπίδεηαη θαη γεληθφηεξα λα 

εκπιέθεηαη θνηλσληθά κε ηνλ πεξίγπξν ηνπ κε γελλαηνδσξία θαη θαινζχλε (Findlay et al., 2006· 

Spinrad & Gal, 2018· Zahn- Waxler, 2016). 

ην πιαίζην κειεηψλ πνπ δηεξεπλνχλ ηε ζρέζε ελζπλαίζζεζεο θαη ζρέζεσλ κε 

ζπλνκήιηθνπο κηα απφ ηηο δηαζηάζεηο πνπ κειεηάηαη είλαη θαη απηή ηεο θηινθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο (Findlay et al., 2006). «Ζ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο ζπλδέεηαη κε ηελ 

θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ππφ ηε κνξθή ησλ επηηπρεκέλσλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο 

θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο» (Komorosky & O’Neal, 2015, ζει. 404). Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

δχν κπνξεί λα πξνβιεθζεί απφ θνηλσληθνγλσζηηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε απην-επίγλσζε θαη ε 

ξχζκηζε θαη απφ παξάγνληεο πξνδηάζεζεο, φπσο ε ηδηνζπγθξαζία (Spinrad & Gal, 2018). Σα 

αιηξνπηζηηθά θίλεηξα πνπ πξνάγνπλ ηελ θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηνπο Spinrad θαη 

Gal (2018) βαζίδνληαη ζηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηε ζπκπάζεηα (sympathy).Oη ίδηνη εξεπλεηέο, 

επηπιένλ, δηαηείλνληαη φηη ε ελζπλαίζζεζε καδί κε ηε ζπκπφληα θηλεηνπνηνχλ ηελ 

θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξφζεζε ηνπ αηφκνπ λα βνεζάεη απφ ηελ πξνζρνιηθή, 

αθφκα, ειηθία. 

Σα παηδηά πνπ επηδεηθλχνπλ απμεκέλα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο παξνπζηάδνπλ πην 

βειηησκέλε θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (Davis, 1996). Δίλαη πεξηζζφηεξν δηαηεζεηκέλα λα 



32 
 

επηδείμνπλ θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο ηεο απηνξξχζκηζεο πνπ έρνπλ, ε 

νπνία ηνπο επηηξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (Eisenberg & Fabes, 

1995). Γηαθξίλνληαη, επίζεο, απφ ηελ ηάζε λα παξεγνξνχλ θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη κε 

αιηξνπηζκφ θαη άκεζε αληαπφθξηζε ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, φηαλ απηνί ηνπο ρξεηάδνληαη 

(Miler & Jansenop de Haar, 1997). Δπηπιένλ, ηα παηδηά πνπ επηδεηθλχνπλ αλεπηπγκέλε 

ελζπλαίζζεζε θαη εζηθή ινγηθή (moral reasoning) παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε πξνζπκία λα 

βνεζήζνπλ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ δχζθνιέο θαηαζηάζεηο ή αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα (Findlay et al., 2006). χκθσλα κε ηνπο Miller, Eisenberg, Fabes, θαη Shell 

(1996) ε ελζπλαίζζεζε, ζαλ ζηνηρεηφ ηεο έκκεζεο θνηλσληθήο αληαπφθξηζεο, βαζίδεηαη ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ άιισλ, ηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ 

θαη πξσηνβνπιηψλ. Σειηθά, ε θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ζπλδέεηαη κε ηελ εχξσζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, κέξνο ηεο νπνίαο είλαη θαη νη ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο (Milleretal., 1996). 

Oη Portt, Person, Person, Rawana θαη Brownlee (2020), κέζσ κηα βηβιηνγξαθηθήο 

έξεπλαο, επηθεληξψζεθαλ ζηελ αλάδεημε ησλ ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθήβσλ ζηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηελ ζχλδεζε ηνπο κε ηελ ελζπλαίζζεζε. Κάπνηα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ζηηο ζεηηθέο ζρέζεηο ησλ ζπλνκειίθσλ είλαη ηα εμήο: ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ «δέζηκν» ησλ ζπλνκειίθσλ κεηαμχ ηνπο (peer attachment), ε πνηφηεηα ηεο 

θηιίαο, ε απνδνρή ησλ ζπλνκειίθσλ, ε δεκνθηιία, ε θνηλσληθή απνδνρή θαη ην πφζν 

ζπκπαζεηηθφο είλαη θάπνηνο (Porttetal., 2020). ε  απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπζρέηηζε δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ην θχιν. χκθσλα κε ηνπο 

Oberle, Schonert-Reichl θαη Thomson (2010) ε ελζπλαίζζεζε απνηειεί ζεηηθφ πξνβιεπηηθφ 

παξάγνληα φζνλ αθνξά ηελ απνδνρή ησλ ζπλνκήιηθσλ ζηα θνξίηζηα, ελψ αληίζεηα φζνλ αθνξά 

ηα αγφξηα, είλαη αξλεηηθφο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, σζηφζν, 

πεξηνξίδεηαη ζηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρσξίο λα πεξλάεη ζην ζηάδην ηεο 

εξκελείαο. Αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή απνδνρή, ηελ απνδνρή ησλ ζπλνκειίθσλ θαη ην πφζν 

ζπκπαζεηηθφο είλαη θάπνηνο, βξέζεθε ζεηηθή ζρέζε κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ελζπλαίζζεζε ελψ 

δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε. Απφ ηελ άιιε, 

απνδείρηεθε φηη ε ελζπλαίζζεζε δε ζπλδέεηαη θαηά θαλέλαλ ηξφπν, δειαδή νχηε ζεηηθά νχηε 

αξλεηηθά, κε ηε δεκνθηιία. Αληηζέησο,   φζν θαιχηεξε είλαη ε πνηφηεηαο ηεο θηιίαο θαη φζν πην 

απμεκέλα ηα επίπεδα ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζίκαηνο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηφζν απμάλεηαη θαη 
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ην επίπεδν ελζπλαίζζεζεο ησλ εθήβσλ. Γεληθφηεξα, απνδείρζεθε φηη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζε 

απηέο ηηο ζπζρεηίζεηο δηαδξακαηίδεη ε θηιία.(Portt et al., 2020). 

ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε θαηέιεμαλ θαη νη Boele, VanderGraaff, DeWied, 

VanderValk, Crocetti θαη Branje, (2019) πνπ δηεξεχλεζαλ, επίζεο, ηε ζπζρέηηζε ησλ ζεηηθψλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ζηελ εθεβεία θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

ζπζηεκαηηθήο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ηνπο ζπγθιίλεη ζηελ άπνςε φηη φζν πην απμεκέλα 

είλαη ηα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ζηνπο εθήβνπο ηφζν πην βειηησκέλε είλαη ε πνηφηεηα ηεο 

ζρέζεο ηνπο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (Boele et al., 2019).  

Αλαθνξηθά κε ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθάο, ν Batson (1991) ππνζηεξίδεη φηη ε 

θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά είλαη απνηέιεζκα ηεο ελζπλαίζζεζεο, αθνχ φηαλ θάπνηνο 

αηζζάλεηαη ελζπλαίζζεζε γηα θάπνηνλ άιιν, ζπγρξφλσο πξνηίζεηαη θαη λα ηνλ βνεζήζεη, 

ζηνηρείν, πνπ απνηειεί κέξνο ηεο θηινθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (Hein & Singer, 2010). Ζ 

ελζπλαίζζεζε απνηειεί ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ηάζε ηνπ 

αηφκνπ λα βνεζήζεη ηα ππφινηπα κέιε κηα θνηλσληθήο νκάδαο, επεηδή ην ελδηαθέξνλ πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ ελζπλαίζζεζε (empathetic concern ) ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθεηφηεηα θαη ηελ 

πξνζθφιιεζε. Δλψ ε θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηα άηνκα πνπ δε αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

θνηλσληθή νκάδα βαζίδεηαη ζε παξάγνληεο φπσο ε ειθπζηηθφηεηα θάπνηνπ (Hein &  Singer, 

2010). 

3.3.2. Προβλόματα ςυμπεριφορϊσ και ενςυναύςθηςη 

Πιήζνο εξεπλεηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο έρεη αζρνιεζεί θαη έρεη 

βξεη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο φπσο ε 

επηζεηηθφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο θαη ηεο εθεβηθήο ειηθίαο (Miller & Eisenberg, 

1988). χκθσλα κε ηνπο Miller and Eisenberg (1988) ηα παηδηά κε ρακειφηεξα επίπεδα 

ελζπλαίζζεζεο εκθαλίδνπλ ζπλήζσο πην επηζεηηθή θαη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαζψο 

επίζεο θαη εκπινθή ζε πεξηζηαηηθά βίαο. Τπνζηεξίδνπλ, επίζεο φηη ηα παηδηά κε επηζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο δελ είλαη απαξαίηεην λα κελ δηαζέηνπλ ηθαλφηεηεο ελζπλαίζζεζεο, αιιά θαηά ηελ 

θνηλσληθή ζπλδηαιιαγή κε ζπλνκειίθνπο, πνιιέο θνξέο, παξεξκελεχνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπλνκήιηθσλ ηνπο.  

 Ζ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο απνηειεί, πξάγκαηη, έλαλ αζθαιή 

δείθηε πξφβιεςεο ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Όηαλ, δειαδή, δελ ππάξρεη εμέιημε ζηελ 
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θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά κέζσ ζηνηρείσλ ηεο φπσο ε ελζπλαίζζεζε, ηα απνηειέζκαηα 

κπνξεί λα απνβνχλ δπζρεξή θαη επηβιαβή (Komorosky & O’Neal, 2015). ηελ άιιε φςε ηνπ 

ίδηνπ, σζηφζν, λνκίζκαηνο, ε έθζεζε ζε θαηαζηάζεηο βίαο ζην νηθείν πεξηβάιινλ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα κεησκέλα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο (Thompson & Gullone, 2003). ηελ ίδηα άπνςε 

ζπγθιίλνπλ θαη νη Thomas θαη Beirne (2002) νη νπνίνη ηνλίδνπλ ηε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ηζρπξίδνληαη φηη ε θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ ελζπλαίζζεζεο  πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ, φρη φκσο θαη ζην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην, θαζψο ζε απηά ηα 

ειηθηαθά επίπεδα ε ελζπλαίζζεζε πξέπεη λα είλαη ήδε θαηεθηεκέλε.  

Oη Hastings, Zahn-Waxler, Robinson, Usher & Bridges (2000), ζε δηαρξνληθή έξεπλα 

πνπ δηεμήγαλ ζε λήπηα θαη πξνλήπηα, βξήθαλ φηη παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ δείρλνπλ λα 

ελδηαθέξνληαη γηα ηνπο άιινπο δπν ρξφληα αξγφηεξα παξνπζηάδνπλ κεησκέλεο απνθιίλνπζεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη κεησκέλε πηζαλφηεηα εκπινθήο ζε πεξηζηαηηθά βίαο. Γηαηείλνληαη, δειαδή, 

φηη φηαλ ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηη αληίθηππν έρνπλ νη πξάμεηο ηνπο ζε ζπλαηζζεκαηηθφ θαη 

θνηλσληθφ επίπεδν, ζε βάζνο ρξφλνπ νη επηζεηηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο σο πξνο ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο ηείλνπλ λα εμαιείθνληαη (Ζastings et al., 2000). 

Μεησκέλα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ζπλδένληαη, επίζεο, κε αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ εθήβσλ θαη εθδειψλνληαη κε δηάθνξεο κνξθέο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα απηή ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (Portt et al., 2020). ηελ ίδηα δηαπίζησζε θαηέιεμαλ 

θαη νη Jolliffe& Farrington (2011) ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ζε έθεβνπο ειηθίαο 13 κέρξη 17 

εηψλ. Οη Komorosky & O’Neal (2015) έδεημαλ, επίζεο, φηη ηα ρακειά επίπεδα ελζπλαίζζεζεο 

ζηνπο λένπο έθεβνπο έρνπλ ζπλδεζεί φρη κφλν κε ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ αιιά θαη κε απμεκέλα 

επεηζφδηα επηζεηηθφηεηαο θαη βίαο θαη ζηελ κεηά-εθεβηθή ειηθία, ηφζν ζε ζρέζε κε ηνπο 

αλζξψπνπο φζν θαη ζε  ζρέζε κε ηα δψα. 

Δπίζεο, ζε δηαρξνληθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε δηαπηζηψζεθε φηη πςειά επίπεδα 

ελζπλαίζζεζεο ζε παηδηά ειηθίαο 11 εηψλ ζρεηίδνληαλ αληηζηξφθσο αλάινγα κε επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά κεηά απφ έλα ρξφλν απφ ηελ πξψηε κέηξεζε (Batanova & Loukas, 2011).Ζ 

αληαπφθξηζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ άιινπ κε ελζπλαίζζεζε σζεί ηα άηνκα λα 

κεηψζνπλ ηελ επηζεηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαζψο ηα πςειά επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ηνπο 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιέςνπλ ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ίζσο επηθέξνπλ ηα 
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πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο  ηνπο ζηνπο άιινπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε βίαηε αληαπφθξηζε ή νη 

αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο ελ γέλεη (Hoffman, 2000). πλερίδνληαο ζηνλ ίδην εξεπλεηηθφ 

άμνλα, ζχκθσλα κε δηαρξνληθή κειέηε ησλ Jolliffe and Farrington (2004) ππάξρεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ρακειψλ επηπέδσλ ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο αληηθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο, φζνλ αθνξά ηελ εθεβηθή ειηθία, θαη απηή ε ηάζε αθνινπζεί ην άηνκν κέρξη θαη 

ηελ ελήιηθε δσή ηνπ. 

Οη Kaukiainen et al. (ζην Gini et al., 2007) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα πςειά 

επίπεδα ηεο «ιήςεο πξννπηηθήο ησλ άιισλ» ζρεηίδεηαη κε ρακειά επίπεδα βίαο, ηφζν ιεθηηθήο 

φζν θαη έκκεζεο ή ζσκαηηθήο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε αλεπηπγκέλε ελζπλαίζζεζε ιεηηνχξγεη 

αλαζηαιηηθά σο πξνο ηελ εθδήισζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. Σα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα, 

άιισζηε, βξίζθνληαη ζε ζηελή ζπλάξηεζε θαη κε ηα επξήκαηα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ. Όιεο νη 

έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο αλαθνξηθά κε ηελ πξφιεςε ή/ θαη 

κείσζε ησλ επηζεηηθψλ θαη αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Χζηφζν, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ππάξρεη αθφκα επξχ εξεπλεηηθφ πεδίν ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηζνξξνπεκέλσλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. Μέξνο απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ θελνχ, θηινδνμεί λα θαιχςεη ε παξνχζα εξγαζία.  

Αλαθνξηθά κε ηελ θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, νη Findlay, Girardi & Coplan ζε έξεπλά 

ηνπο ην 2006 θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα παηδηά κε πςειφ βαζκφ ελζπλαίζζεζεο 

εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε θνηλσληθή επαηζζεζία ηφζν απέλαληη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ζέζε 

ησλ άιισλ φζν θαη σο πξνο ηηο δηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο. Σν ζηαηηζηηθφ ηνπο δείγκα 

απνηεινχληαλ απφ 136 παηδηά λεπηαγσγείνπ θαη πξψηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ε κέηξεζε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο έγηλε ζπγθξηηηθά κε ηελ θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηνλ 

θνηλσληθφ απνκνλσηηζκφ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο έδεημαλ φηη ηα παηδηά κε 

πςειφηεξν βαζκφ ελζπλαίζζεζεο επηδεηθλχνπλ κεγαιχηεξα επίπεδα θηινθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ιηγφηεξε επηζεηηθφηεηα θαη ηαπηφρξνλα είλαη πην θνηλσληθά κε ηνπο νκφηηκνχο 

ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ηα ίδηα παηδηά εκθαλίδνπλ ηθαλφηεηα κεγαιχηεξεο αλάιπζεο αλαθνξηθά κε 

ηελ ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ληξνπαιφηεηα θαη ηελ επηζεηηθφηεηα.  

Αληίζηνηρε έξεπλα ηεο νπνίαο ην δείγκα ππήξμαλ επίζεο παηδηά ηνπ ίδηνπ ειηθηαθνχ 

γθξνππ είλαη απηή ησλ  Zahn-Waxler, Cole, Welsh&Fox  (1995). Ζ πξνζηηζέκελε αμία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζπλίζηαηαη ζην φηη ηα ππφ εμέηαζε παηδηά εκθάληδαλ πξνβιήκαηα 
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ζπκπεξηθνξάο ήδε απφ απηήλ ηελ ειηθία. Σν δείγκα θαηεγνξηνπνηήζεθε ζε ηξεηο νκάδεο βάζεη 

ηνπ βαζκνχ θνηλσληθά απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο πνπ επεδείθλπαλ κέρξη ηε ζηηγκή ηεο 

έξεπλαο. Ζ πξψηε αθνξνχζε παηδηά πςεινχ θηλδχλνπ, ε δεχηεξε κέηξηνπ θαη ε ηξίηε ρακεινχ. 

Όιεο νη θαηεγνξίεο έδεημαλ αξρηθά πςειά επίπεδα ελζπλαίζζεζεο απέλαληη ζε άηνκα πνπ 

βξίζθνληαλ ζε δπζθνξία, σζηφζν ε πξψηε θαη ε δεχηεξε θαηεγνξία παηδηψλ εκθάληζαλ 

αληθαλφηεηα πεξεηαίξσ πξνζσπηθήο εκπινθήο κε ηα «ζχκαηα» (γηα παξάδεηγκα λα πξνζθέξνπλ 

ιεθηηθή παξεγνξηά). Ζ ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο έξεπλαο, σζηφζν, έδεημε φηη δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη επζεία ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ ελζπλαίζζεζε θαη ζηελ ελδερφκελε εκθάληζε 

ςπρνπαζνινγηθψλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ.   

Δμάιινπ, ε έξεπλα ππνθιίκαθαο ησλ  Marcus, Roke & Bruner (1985), ζηελ νπνία 

κεηξήζεθαλ ηα επίπεδα ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο έθθξαζεο ελζπλαίζζεζεο ζε ζρέζε κε ηε 

δεμηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ επηζεηηθφηεηα, έδεημε φηη ε κελ ζπλεξγαζία ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ελζπλαίζζεζε ελψ δε ζπκβαίλεη ην ίδην γηα ηελ επηζεηηθφηεηα.  Σέινο, πην πξφζθαηε έξεπλα ησλ 

Gill & Calkins (2003) εκθαλίδεη κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δείγκα ηεο 

έξεπλαο απαξηίδεηαη απφ 99 παηδηά, ηα κηζά απφ ηα νπνία εκθαλίδνπλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά 

ζχκθσλα κε δειψζεηο ησλ κεηέξσλ ηνπο, ελψ ηα άιια κηζά φρη. Σα επηζεηηθά παηδηά έδσζαλ 

πεξηζζφηεξα δείγκαηα ελζπλαηζζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηα κε επηζεηηθά παηδηά. Καη 

ζηα δχν γθξνππ ππήξμαλ εμίζνπ δείγκαηα ελζπλαίζζεζεο ζε ζρέζε κε ηε δπζθνξία ελψ 

ηαπηφρξνλα ηα πςειά επίπεδα απηνπεξηνξηζκνχ ζρεηίζηεθαλ κε ρακειά επίπεδα 

ελζπλαίζζεζεο.  
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Κεφϊλαιο 4: Η παρούςα μελϋτη: Σκοπόσ, Ερευνητικϊ ερωτόματα και 

Υποθϋςεισ τησ ϋρευνασ 
Όπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηελ παξαπάλσ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ππάξρνπλ θάπνηα 

ζεκεία πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε φ, ηη αθνξά ηε ζπζρέηηζε 

ηνπ θχινπ ησλ παηδηψλ θαη ηνπ επηπέδνπ ελζπλαίζζεζεο, ελψ παξαηεξείηαη ζαθψο πςειφηεξνο 

βαζκφο ελζπλαίζζεζεο ζηα θνξίηζηα, φηαλ εμεηάδνληαη ζπλαηζζήκαηα δπζθνξίαο ή πφλνπ, ηα 

απνηειέζκαηα δελ επηβεβαηψλνπλ απηή ηε δηαθνξά. Δπηπξφζζεηα, ζε φ, ηη αθνξά ην θχιν ησλ 

γνλέσλ νη έξεπλεο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζην κεηξηθφ πξφηππν, ην νπνίν κάιηζηα δελ 

επεξεάδεη ηε κεηαβιεηή ηεο παηδηθήο ελζπλαίζζεζεο αλάινγα κε ην κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ 

επίπεδν. Οη έξεπλεο, αληίζεηα, πνπ αθνξνχλ ζηνπο παηέξεο δείρλνπλ φηη ηα παηδηά ησλ 

νηθνγελεηψλ ηεο κεζαίαο ηάμεο αλαπηχζζνπλ πςειφηεξν βαζκφ ελζπλαίζζεζεο. 

 Πέξα απφ ηα ζηνηρεία δεκνγξαθηθνχ ελδηαθέξνληνο, φκσο, ε έξεπλα έδσζε αληηθαηηθά 

επξήκαηα θαη αλαθνξηθά κε ηελ ζρέζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο κε ηελ αλζπλαίζζεζε. 

πγθεθξηκέλα, ελψ φιεο νη έξεπλεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ παξνχζα βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε αλέδεημαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ δπλαηφηεηαο απηνειέγρνπ θαη ελζπλαίζζεζεο, 

ε έξεπλα ησλ Gill θαη Calkins (2003) έδσζε δηακεηξηθά αληίζεηα απνηειέζκαηα. Σέινο, 

αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ελζπλαίζζεζεο θαη θηινθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξά, νη έξεπλεο είηε 

επηθεληξψλνληαη ζε έθεβνπο είηε δίλνπλ  αληηθαηηθά απνηειέζκαηα, κε ραξαθηεξηζηηθή ηελ 

έξεπλα ησλ  Gill θαη Calkins (2003), βάζεη ηεο νπνίαο ηα επηζεηηθά παηδηά εκθαλίδνπλ 

πςειφηεξα πνζνζηά ελζπλαίζζεζεο. ηελ ίδηα έξεπλα ηα δεδνκέλα δείρλνπλ επίζεο φηη ν 

απηνπεξηνξηζκφο ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηνλ βαζκφ ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ. Σέινο, δελ 

θαηέζηε δπλαηφλ απφ ηελ εξεπλήηξηα λα βξεη επαξθή εξεπλεηηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε 

ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηε κεηαδνηηθφηεηα ζπλαηζζεκάησλ, ηελ πξνζνρή 

ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη ηηο θηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, 

θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ εθδήισζε ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπκπησκάησλ αιιά νχηε θαη κε ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαδνηηθφηεηα ζπλαηζζεκάησλ. 

Με ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνζθνπεί ζην λα εμεηάζεη ην βαζκφ 

αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζεζεο ζε λήπηα θαη πξνλήπηα θαη ηνπο δεκνγξαθηθνχο, θνηλσληθνχο θαη 

ελδνπξνζσπηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμή ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζθνπφ 

ηεο έξεπλαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ε 
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αλάδεημε ησλ  δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε απμεκέλν επίπεδν ελζπλαίζζεζεο 

ζηελ ειηθία απηή. 

 ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη κία ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ 

παηδηψλ ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ελδηαθέξνληνο, φπσο επίζεο θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

ελζπλαίζζεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθδήισζε ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπκπησκάησλ. 

Δπηρεηξείηαη, επίζεο, ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ βαζκνχ ελζπλαίζζεζεο κε ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία. Πξνζζεηηθά ζηνλ ηνκέα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο, ε παξνχζα 

έξεπλα εμεηάδεη θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο, βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ε 

κεηαδνηηθφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ. Σα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα, 

αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ έλα αθφκα εξγαιείν ζηνλ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ έηζη, ψζηε λα 

αλαδεηρζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη, επνκέλσο, ε αλάγθε λα 

θαιιηεξγείηαη σο δεμηφηεηα ήδε απφ ην πξνζρνιηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ.  

4.1.Ερευνητικϊ ερωτόματα 
Ζ παξνχζα κειέηε εμεηάδεη ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:1) Τπάξρεη 

αλαπηπμηαθή δηαθνξά κεηαμχ λεπίσλ θαη πξνλεπίσλ σο πξνο ηελ ελζπλαίζζεζε; 2) ρεηίδεηαη 

α) ην θχιν ησλ παηδηψλ θαη β) ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ηνπο κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο; 3)Τπάξρεη ζπζρέηηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο κε ηελ αλάπηπμε ηεο  

ελζπλαίζζεζεο; 4) ρεηίδνληαη θάπνηεο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο κε ηελ αλάπηπμε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπκπησκάησλ; 5) Τπάξρεη ζπζρέηηζε  ηεο ηδηνζπγθξαζίαο κε ηελ αλάπηπμε 

ηεο  ελζπλαίζζεζεο; Καη αλ λαη, 6) πνηεο δηαζηάζεηο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο πξνβιέπνπλ ηε 

κεηαδνηηθφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ; 

4.2 Ερευνητικϋσ υποθϋςεισ 

Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ κε βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

είλαη νη αθφινπζεο :1) Τπάξρεη αλαπηπμηαθή δηαθνξά κεηαμχ λεπίσλ θαη πξνλεπίσλ, κε ηα 

λήπηα λα παξνπζηάδνπλ πην αλεπηπγκέλε ηθαλφηεηα ελζπλαίζζεζεο ιφγσ ειηθίαο. 2) ρεηηθά κε 

ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ, ηα θνξίηζηα αλακέλεηαη λα έρνπλ πην αλεπηπγκέλε ελζπλαίζζεζε ζε 

ζρέζε κε ηα αγφξηα. 3) ρεηηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, αλακέλεηαη λα κε βξεζεί 

ζπζρεηηζκφο, είηε αξλεηηθφο είηε ζεηηθφο, κε ην επίπεδν ηεο κεηέξαο αιιά αλακέλεηαη λα βξεζεί 

αξλεηηθφο ζπζρεηηζκφο ζρεηηθά κε ην ρακειφ ή/ ηδηαίηεξα πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ 

παηέξα. 4)Σα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ππνζέηνπκε φηη ζα ζπζρεηίδνληαη, επίζεο, αξλεηηθά κε 
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ην βαζκφ ηεο ελζπλαίζζεζεο. 5) Όιεο νη δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο αλακέλεηαη λα 

ζπλδένληαη αξλεηηθά κε ηελ εθδήισζε ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπκπησκάησλ. 6) Ζ ηδηνζπγθξαζία 

αλακέλνπκε φηη ζα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο, φζνλ αθνξά ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ ειέγρνπ κε πξνζπάζεηα θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ελψ ζα ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηε 

δηάζηαζε ηνπ αξλεηηθνχ ζπκηθνχ.  
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Κεφϊλαιο 5:  Μεθοδολογύα ϋρευνασ 

5.1 Ερευνητικόσ ςχεδιαςμόσ και εύδοσ ϋρευνασ 

Ο ζρεδηαζκφο πνπ πηνζεηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη κηα πεξηγξαθηθή 

(descriptive) κειέηε θαη πην ζπγθεθξηκέλα κηα ζπγρξνληθή κειέηε (cross-sectional study). ε 

απηνχ ηνπ είδνπο ηεο κειέηεο γίλεηαη θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ρσξίο παξέκβαζε απφ ηνλ 

εξεπλεηή, ελψ είλαη εθηθηή ε δηεξεχλεζε παξαγφλησλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηε κεηαβιεηή 

έθβαζεο, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ε ελζπλαίζζεζε ησλ παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο (γηα παξάδεηγκα ζχγθξηζε ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ σο πξνο ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ηνπο) θαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ κεηαβιεηψλ (γηα παξάδεηγκα 

ζπζρέηηζε ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία 

ηνπο). Πεξηγξάθεηαη, επίζεο, ην αληηθείκελν ηεο  έξεπλαο θαη δελ εζηηάδεη ζηνπο ιφγνπο πνπ 

ζπκβαίλεη ην ππφ κειέηε θαηλφκελν ελψ ε πιεξνθνξία δίλεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή (ηε ζηηγκή  κέηξεζεο γηα θάζε ζπκκεηέρνληα) (Bryman, 2017˙ Γαιάλεο, 2017). 

5.2 Συμμετϋχοντεσ 
 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είλαη 135 γνλείο παηδηψλ ειηθίαο απφ 4 έσο 6 εηψλ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ραξαθηεξίδνληαη σο δείγκα ζθνπηκφηεηαο, θαζψο ππήξμε κέξηκλα ζρεηηθά κε ηελ 

ειηθηαθή νκάδα ησλ παηδηψλ θαη γηα ηνλ ηζνκεξή θαηακεξηζκφ ηνπο ζηηο δχν ππφ εμέηαζε 

ειηθηαθέο νκάδεο, ηα πξνλήπηα θαη ηα λήπηα.  

ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη ησλ παηδηψλ γηα ηα νπνία νη γνλείο απάληεζαλ αλαθνξηθά κε ην 

επίπεδν ελζπλαίζζεζεο ηνπο . Αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ 

πξνέθπςε πσο ην 40% (λ=54) ησλ κεηέξσλ είραλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη ην 38,5% 

(λ=52) ήηαλ απφθνηηεο ΑΔΗ/ ΣΔΗ. Αληίζηνηρα, απφ ην ζχλνιν ησλ παηεξψλ, ην 28,9% (λ=39) 

ήηαλ απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην 17,8% (λ=24) ήηαλ απφθνηηνη Σερληθήο 

Δθπαίδεπζεο, ην 27,4% (λ=37) ήηαλ απφθνηηνη ΑΔΗ/ ΣΔΗ θαη ην 18,5% (λ=25) είραλ 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ.  

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ θαη απφ ηνλ πίλαθα 1, ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ κεηέξσλ 

θαηά κέζν φξν έρεη κία ηάζε πξνο ηηο αλψηεξεο θαη αλψηαηεο ζπνπδέο αιιά θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

ππφβαζξν ησλ παηέξσλ δίλεη πεξίπνπ ηα ίδηα απνηειέζκαηα. 
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 Αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ πξνέθπςε πσο ην 45,9% (λ=62) εμ απηψλ 

ήηαλ αγφξηα θαη ην 54,1% (λ=73) ήηαλ θνξίηζηα . Δπηπξφζζεηα, ην 44,4% (λ=60) ήηαλ ζηελ 

ειηθία ησλ πξνλεπίσλ ελψ ην 55,6% (λ=75) ήηαλ ζηελ ειηθία ησλ λεπίσλ.  

Πύνακασ 1. Δημογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ των γονϋων 

και των παιδιών που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα 
λ % 

Δθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν 

κεηέξαο 

Απφθνηηε πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 0 0,0% 

Απφθνηηε δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 10 7,4% 

ΑπφθνηηεΣερληθήο Δθπαίδεπζεο 16 11,9% 

ΑΔΗ / ΣΔΗ 52 38,5% 

Μεηαπηπρηαθφ/ Γηδαθηνξηθφ 57 42,0% 

Γηδαθηνξηθφ 3 2,2% 

Δθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν 

παηέξα 

Απφθνηηνο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 2 1,5% 

Απφθνηηνο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 39 28,9% 

Απφθνηηνο ΗΔΚ / Ηδησηηθνχ Κνιιεγίνπ 24 17,8% 

Πηπρίν ΑΔΗ / ΣΔΗ 37 27,4% 

Μεηαπηπρηαθφ 25 18,5% 

Γηδαθηνξηθφ 8 5,9% 

Φχιν παηδηνχ Αγφξη 62 45,9% 

Κνξίηζη 73 54,1% 

Καηεγνξία Πξνλήπηα 60 44,4% 

Νήπηα 75 55,6% 
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 Απφ ηνλ Πίλαθα 2 πξνθχπηεη φηη ε κέζε ειηθία ησλ κεηέξσλ ζην δείγκα ήηαλ ηα 37,3 

(Σ.Α.=4,4) έηε κε εχξνο ειηθηψλ απφ 26 έσο 50 έηε θαη ε κέζε ειηθία ησλ παηεξψλ ζην δείγκα 

ήηαλ ηα 40,3 (Σ.Α.=5,4) έηε κε εχξνο ειηθηψλ απφ 28 έσο 55 έηε. Σέινο, ε κέζε ειηθία ησλ 

παηδηψλ ήηαλ ηα 4,7 (Σ.Α.=0,6) έηε κε ειηθηαθφ εχξνο απφ ηα 4 έσο ηα 6 έηε. 

Πύνακασ 2. Ηλικιακϊ χαρακτηριςτικϊ των γονϋων και των παιδιών 

 

 

Μέζε 

Σηκή 

(Μ.Σ.) 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

(ΣΑ) 

Διάρηζην Μέγηζην 

Ζιηθία κεηέξαο 37,3 4,4 26,0 50,0 

Ζιηθία παηέξα 40,3 5,4 28,0 55,0 

Ζιηθία παηδηνχ 4,7 0,6 4,0 6,0 

 

5.3.  Μεθοδολογύα και εργαλεύο ϋρευνασ 

Γηα ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο επηιέρηεθε ε κέζνδνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ κε πνζνηηθή 

πξνζέγγηζε. Ζ παξαπάλσ πξνζέγγηζε επηιέρηεθε κε δεδνκέλν φηη ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο βξίζθεηαη ν ζπζρεηηζκφο αξθεηψλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ (γηα παξάδεηγκα ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ γνλέσλ) κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη κε επίζεο δεδνκέλν φηη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα είλαη ε εμαγσγή 

επαγσγηθψλ ζπκπεξαζκάησλ (Γαθέξκνο, 2011). Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

είλαη απηφ έλα δνκεκέλν  εξσηεκαηνιφγην πνπ απνηειείηαη απφ δχν κέξε. 

 Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο, δειαδή ην θχιν, 

ηελ ειηθία, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ γνλέσλ, ηελ επαγγεικαηηθή θαη 

νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε θαζψο επίζεο θαη ηελ χπαξμε άιισλ παηδηψλ ζην ζπίηη. 

Αλαθνξηθά κε ηα παηδηά ηνπ δείγκαηνο, δηαηππψζεθαλ εξσηήζεηο κφλν ζρεηηθά κε ην θχιν θαη 

ηελ ειηθία ηνπο. Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή. Πεξηιακβάλεη, δειαδή, ηξεηο δνκεκέλεο θιίκαθεο, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 
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Η κλίμακα ενζσναίζθηζης 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα Empathy Questionnaire 

(EmQue) ησλ  Rieffe, Ketelaar θαη Wiefferink (2001). Απηή ε θιίκαθα απαξηίδεηαη απφ 20 

εξσηήζεηο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο γνλείο, ππνδεηθλχνληαο ηνλ βαζκφ ελζπλαίζζεζεο πνπ 

επηδεηθλχεη ην παηδί ηνπο (κεηαμχ 1 – 6 εηψλ) ηνπο ηειεπηαίνπο δχν κήλεο ζε θιίκαθα ηχπνπ 

Likert  3 δηαβαζκίζεσλ (1=Γελ ηζρχεη θαζφινπ, 2=Ηζρχεη ιίγν θαη 3=Ηζρχεη ζε κεγάιν βαζκφ). 

Σν EmQue απνηειείηαη απφ ηξεηο ππνθιίκαθεο, α) Μεηαδνηηθφηεηα ζπλαηζζεκάησλ (Δmotion 

contagion), πνπ αμηνινγείηαη απφ 6 εξσηήζεηο, (1, 4, 7, 10, 13, 16. ), π.ρ. «Όηαλ έλα άιιν παηδί 

θιαίεη, ην παηδί κνπ ζηελνρσξηέηαη επίζεο» β) Πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 

(Attention to others' emotions) πνπ αμηνινγείηαη απφ 7 εξσηήζεηο (3, 6, 9, 15, 18, 20, 12), π.ρ. 

«Όηαλ ην παηδί κνπ βιέπεη άιια παηδηά λα γεινχλ, αξρίδεη θαη απηφ λα γειάεη» θαη γ) 

Φηινθνηλσληθέο απαληήζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (Prosocial responses to others' 

emotions), πνπ αμηνινγείηαη απφ 6 εξσηήζεηο (2, 5, 8, 11, 14, 17), . π.ρ. «Όηαλ μεθαζαξίδσ φηη 

ζέισ ιίγε εζπρία, ην παηδί κνπ πξνζπαζεί λα κε κε ελνριεί». (Rieffe et al, 2001). H ρακειή 

βαζκνινγία δείρλεη ρακειά επίπεδα ελζπλαίζζεζεο θαη ε πςειή,  απμεκέλα.  

Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ε εζσηεξηθή ζπλεπεία ηνπ εξγαιείνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ ζπληειεζηή  α ηνπ Cronbach είλαη 0, 71 γηα ηε δηάζηαζε ηεο Πξνζνρήο ζηα 

πλαηζζήκαηα ησλ Άιισλ, 0,80 ζε φ, ηη αθνξά ζηηο Φηινθνηλσληθέο Απνθξίζεηο ζηα 

πλαηζζήκαηα ησλ Άιισλ θαη 0, 58 αλαθνξηθά κε ηε Μεηάδνζε πλαηζζεκάησλ (Rieffeetal, 

2001). ηελ παξνχζα έξεπλα ε αλάιπζε έδεημε πσο νη ηξείο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο 

εκθαλίδνπλ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο αξθεηά πςειφ (άλσ ηνπ 0,76) θαη ζπγθεθξηκέλα βξέζεθε 

φηη ν δείθηεο ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο α ηνπ Cronbach φζνλ αθνξά ηηο πξναλαθεξζείζεο 

δηαζηάζεηο είλαη 0, 80.  

Η κλίμακα δσναηοηήηων και δσζκολιών 

Δπηπιένλ, ζηελ ηξίηε ελφηεηα ζπκπεξηιήθζεθε ε θιίκαθα The Strength and Difficulties 

Questionnaire ηνπ Goodman (1997). Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ απνηειεί έλα εξγαιείν 

ζπκπεξηθνξηθνχ ειέγρνπ γηα ειηθίεο 3-16. πλνιηθά πεξηιακβάλεη 25 εξσηήζεηο πνπ αμηνινγνχλ 

ζεηηθά θαη αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ. Απηέο νη 25 εξσηήζεηο ρσξίδνληαη ζε 5 

ππνθιίκαθεο: α) πλαηζζεκαηηθά ζπκπηψκαηα (5 εξσηήζεηο:3,8,13,16,24. π.ρ. «Παξαπνληέηαη 
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ζπρλά γηα πνλνθεθάινπο, πφλνπο ζην ζηνκάρη ή αδηαζεζία.»), β) Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

(5εξσηήζεηο: 5, 7.12,18,22.π.ρ «πρλά έρεη μεζπάζκαηα λεχξσλ ή είλαη επέμαπηνο.»), 

γ)Τπεξθηλεηηθφηεηα/ απξνζεμία (5 εξσηήζεηο:2,10,15,21,25. π.ρ  «Δίλαη αλήζπρνο/ε θαη 

ππεξδξαζηήξηνο/α, δελ κπνξεί λα παξακείλεη ήξεκνο/ε, αθίλεηνο/ε γηα πνιχ») δ) Πξνβιήκαηα 

ζρέζεσλ κε ζπλνκειίθνπο (5 εξσηήζεηο: 6, 11, 14, 19, 23. π.ρ. «Δίλαη κάιινλ κνλαρηθφο/ε, 

ηείλεη λα παίδεη κνλφο/ε.»)θαη ε) Φηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (5 εξσηήζεηο: 1, 4, 9, 17, 20. π.ρ. 

«Λακβάλεη ππφςε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ»). Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

γνλείο ησλ καζεηψλ. Δίλαη θιίκαθαο ηχπνπ Likert  3 δηαβαζκίζεσλ 1)Γελ ηζρχεη θαζφινπ, 2) 

Ηζρχεη ζε θάπνην βαζκφ, 3) Ηζρχεη ζίγνπξα θαη ιακβάλεη βαζκνινγία 0,1,2 αληίζηνηρα. Ζ 

δηαβάζκηζε «Γελ ηζρχεη θαζφινπ» ιακβάλεη ηε βαζκνινγία «0» ζε φιεο ηηο πξνηάζεηο εθηφο απφ 

ην ηηο «7, 21, 25, 11 θαη 14» πνπ βαζκνινγνχληαη κε 2. Αληίζηνηρα ε δηαβάζκηζε «Ηζρχεη 

ζίγνπξα» βαζκνινγείηαη κε «2» εθηφο ησλ πξνηάζεσλ «7, 21, 25,11 θαη 14 πνπ βαζκνινγνχληαη 

κε «0».H ηειηθή βαζκνινγία γηα θάζε κία απφ ηηο θιίκαθεο δεκηνπξγείηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ 

πέληε πξνηάζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ θάζε θιίκαθα, δεκηνπξγψληαο ,έηζη, κηα θιίκαθα 

βαζκνιφγεζεο εχξνπο 1-10. Ζ ρακειή βαζκνινγία δείρλεη φηη ηα παηδηά δελ έρνπλ ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ελψ ε πςειή βαζκνινγίαο δείρλεη φηη ηα παηδηά έρνπλ πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο,  ν 

δείθηεο ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο α ηνπ Cronbach βξέζεθε λα είλαη α) ζηα πλαηζζεκαηηθά 

ζπκπηψκαηα 0,67, β) ζηα Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 0,63,  γ) ζηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα / 

απξνζεμία 0,77  δ)ζηα πξνβιήκαηα ζε ζρέζεηο κε ζπλνκήιηθνπο 0,57 θαη ε)  ζηελ 

θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 0,65 (Goodman,2001). ηελ παξνχζα έξεπλα ε αλάιπζε έδεημε 

πσο νη 5 δηαζηάζεηο ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο δηαζηάζεηο εκθαλίδνπλ ζπληειεζηή 

αμηνπηζηίαο αξθεηά πςειφ (άλσ ηνπ 0,784). πγθεθξηκέλα βξέζεθε φηη ν δείθηεο ηνπ 

ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο α ηνπ Cronbach είλαη α) ζηα πλαηζζεκαηηθά ζπκπηψκαηα 0,78, β) ζηα 

Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 0,80, γ) ζηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα / απξνζεμία 0,79,  δ)ζηα 

πξνβιήκαηα ζε ζρέζεηο κε ζπλνκήιηθνπο 0,79,  θαη ε)  ζηελ θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 0,80. 

Η κλίμακα ιδιοζσγκραζίας 

Σέινο, ζηελ ηξίηε  ελφηεηα ζπκπεξηιήθζεθε ε θιίκαθα Children Behavior Questionnaire ησλ 

Putnam θαη Rothbart (2006) ε νπνία αμηνινγεί ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ παηδηψλ ειηθίαο 3-7 εηψλ 
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θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Υξεζηκνπνηήζεθε ε πνιχ ζχληνκε έθδνζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (very short version) πνπ απνηειείηαη απφ 36 εξσηήζεηο: Απνηειείηαη απφ 3 

ππνθιίκαθεο: α) Δμσζηξέθεηα (surgency/ extraversion) κε 12 εξσηήζεηο (4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 

25, 28, 31, 34. π.ρ. «Σνπ/ηεο αξέζνπλ νη απφηνκεο ηζνπιήζξεο ή άιιεο πεξηπεηεηψδεηο 

δξαζηεξηφηεηεο».),  β) Αξλεηηθφ ζπκηθφ(negativea ffectivity), πνπ απνηειείηαη απφ 12 εξσηήζεηο 

(2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35. π.ρ. «Απνγνεηεχεηαη φηαλ ηνλ/ηελ παξεκπνδίδνπλ λα 

θάλεη θάηη πνπ ζέιεη») θαη γ)  Έιεγρνο κε πξνζπάζεηα (effortful control) απφ 12 εξσηήζεηο (3, 6, 

9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. π.ρ. «Όηαλ ζρεδηάδεη ή ρξσκαηίδεη ζε έλα βηβιίν, 

παξνπζηάδεη ηζρπξή ζπγθέληξσζε). Οη απαληήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

δίλνληαη ζε 7-βαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert. Ζ βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο γίλεηαη σο εμήο: Οη 

πξνηάζεηο 13, 19, 22, 31, 34, 20,  26 θαη 29 βαζκνινγνχληαη αληίζηξνθα θαη ε αθαηξείηαη ε θάζε 

κηα απφ ηελ απάληεζε 8. Έπεηηα ππνινγίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα εμάγεηαη ν κέζνο φξνο ηεο θιίκαθαο, ρσξίο  λα  ππνινγίδνληαη νη πξνηάζεηο  πνπ 

δελ απαληήζεθαλ.  

Όζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξγαιείνπ νη ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο α ηνπ Cronbach 

βξέζεθαλ λα είλαη α) 0.53 γηα ηελ εμσζηξέθεηα, β) 0.81 γηα ην αξλεηηθφ ζπκηθφ θαη γ) 0.80  γηα 

πξνζπάζεηα ειέγρνπ (de laOsa, Granero, Penelo, Domènech & Ezpeleta, 2014).  ηελ παξνχζα 

έξεπλα ε αλάιπζε έδεημε πσο νη ηξείο δηαζηάζεηο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο εκθαλίδνπλ ζπληειεζηή 

αμηνπηζηίαο αξθεηά πςειφ (άλσ ηνπ 0,802). Πην αλαιπηηθά βξέζεθε φηη ν ζπληειεζηήο α ηνπ 

Cronbach ζηηο δηαζηάζεηο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο είλαη :α) ζηελ Δμσζηξεθεηα 0,81 , β) ζην 

Αξλεηηθφ Θπκηθφ 0,80 θαη γ) ζηνλ Έιεγρν κε πξνζπάζεηα 0,79. 

5.4. Ερευνητικό Διαδικαςύα 
H εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ δηήξθεζε ζπλνιηθά 2 κήλεο, απφ 

ην Μάξηην ηνπ 2022 κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 2022 . Σν εξσηεκαηνιφγην αξρηθά δηακνηξάζηεθε, 

ζε ςεθηαθή κνξθή κέζσ Google Forms, ζην νηθείν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα 

εληνπηζηνχλ, ηπρφλ,  λνεκαηηθέο δπζθνιίεο ζηηο εξσηήζεηο. Έπεηηα, δηακνηξάζηεθε ζην επξχ 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ζε google forms, κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Viber, 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη αλάξηεζε ηνπ ζην Facebook, ζε νκάδεο πνπ απεπζχλνληαλ ζε 

γνλείο ή εθπαηδεπηηθνχο). Μέζα απφ απηά ηα θαλάιηα, δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ε 

πξνψζεζε ηνπ ζε γνλείο παηδηψλ ζηηο ππφ κειέηε ειηθηαθέο νκάδεο. Δδψ επηζεκαίλεηαη φηη, 
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αθφηνπ δηακνηξάζηεθε πηινηηθά θαη είρε, ήδε, ζπιιερζεη  παξαπάλσ απφ ην 50% ηνπ δείγκαηνο, 

ε αλάξηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ έγηλε απνδεθηή απφ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζην Facebook, 

σο κε ζπκπεξηιεπηηθή, αθνχ δεηνχζε δεδνκέλα γνληψλ θαη ησλ δχν θχισλ θαη δελ ππήξρε 

θάπνηα ελαιιαθηηθή ηξίηε επηινγή.  

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπλνδεχηεθε απφ κηα ελεκεξσηηθή επηζηνιή, κέζσ ηεο νπνίαο 

δφζεθαλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ 

νπνίν απεπζχλεηαη θαη θαηέζηε ζαθέο φηη εμαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία. Γφζεθε ηαπηφρξνλα ε 

δηαβεβαίσζε φηη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα  ζα αμηνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλάο. Δπίζεο έγηλε μεθάζαξν φηη ε ζπκκεηνρή ησλ ππνθεηκέλσλ 

ηεο έξεπλαο είλαη πξναηξεηηθή αιιά πνιχ ζεκαληηθή γηα ηεο δηεμαγσγή ηεο εξεπλάο. Σέινο, ηεο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνεγήζεθε ε εξψηεζε δήισζεο επηζπκίαο ή κε ζηε 

ζπκκεηνρή ηεο έξεπλαο θαη δφζεθε ε δηαβεβαίσζε φηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

απνρσξήζνπλ απφ ηελ έξεπλα φπνηε ην επηζπκήζνπλ. 
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Κεφϊλαιο 6:  Αποτελϋςματα 

6.1. Επύπεδο ενςυναύςθηςησ παιδιών ηλικύασ 4 ϋωσ 6 ετών 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο ζρεηηθά κε ην επίπεδν 

ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ. ηνλ Πίλαθα 3 δίλνληαη ηα ζπγθεληξσηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ηηο ηξείο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ην επίπεδν ηεο 

ζπλνιηθήο ελζπλαίζζεζεο. Απφ ηνλ Πίλαθα 3 πξνθχπηεη φηη γηα ηε δηάζηαζε «Μεηαδνηηθφηεηα 

ζπλαηζζεκάησλ» ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ βξέζεθε κέζε ηηκή ίζε 

κε 5,4 (Σ.Α.=2,3). Ζ ζπγθεθξηκέλε ηηκή δείρλεη φηη ηα παηδηά ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ έρνπλ έλα 

κέηξην επίπεδν κεηαδνηηθφηεηαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα κπνξεί λα 

πάξεη ηηκέο κεηαμχ 0 θαη 12. 

 Δπηπξφζζεηα,  γηα ηε δηάζηαζε «Πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ» ηεο 

ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ βξέζεθε κέζε ηηκή ίζε κε 10,5 (Σ.Α.=2,2). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή δείρλεη φηη ηα παηδηά ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ έρνπλ έλα κέηξην πξνο πςειφ 

επίπεδν πξνζνρήο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα κπνξεί λα 

πάξεη ηηκέο κεηαμχ 0 θαη 14. 

 Παξφκνηα,  γηα ηε δηάζηαζε «Φηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ» 

ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ βξέζεθε κέζε ηηκή ίζε κε 6,8 (Σ.Α.=2,2). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηηκή δείρλεη φηη ηα παηδηά ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ έρνπλ έλα κέηξην επίπεδν 

θηινθνηλσληθήο απφθξηζεο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα 

κπνξεί λα πάξεη ηηκέο κεηαμχ 0 θαη 12. 

 Σέινο, ηα απνηειέζκαηα γηα ην ζπλνιηθφ επίπεδν ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ 

ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ, έδεημαλ πσο ε κέζε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο θιίκαθαο  ήηαλ ίζε κε 22,7 

(Σ.Α.=5,4) Ζ ζπγθεθξηκέλε ηηκή δείρλεη φηη ηα παηδηά ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ έρνπλ έλα κέηξην 

επίπεδν ελζπλαίζζεζεο θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα κπνξεί λα πάξεη ηηκέο κεηαμχ 0 θαη 40. 
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Πύνακασ 3. Περιγραφικϊ αποτελϋςματα την κλύμακα ενςυναύςθηςησ και τισ 

διαςτϊςεισ τησ 

 Μ.Σ. Σ.Α. 

Δλζπλαίζζεζε 22,7 5,4 

Μεηαδνηηθφηεηα ζπλαηζζεκάησλ 5,4 2,3 

Πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 10,5 2,2 

Φηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα  

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 

6,8 2,5 

 

 Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 4 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο απφ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ελζπλαίζζεζε ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ. Ζ αλάιπζε έδεημε φηη 

ππάξρεη ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δηάζηαζεο «Μεηαδνηηθφηεηα πλαηζζεκάησλ» 

κε ηηο δηαζηάζεηο «Πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ» (r=0,481, p<0,01) θαη 

«Φηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ» (r=0,353, p<0,01). Δπηπιένλ, ε 

αλάιπζε έδεημε φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δηάζηαζεο «Πξνζνρή ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ» θαη ηεο δηάζηαζεο «Φηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ» (r=0,289, p<0,01). Απηφο ν ζπζρεηηζκφο ζα βνεζήζεη ζε επφκελε θάζε ζηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ην πνηεο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εθδήισζε ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπκπησκάησλ.  
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Πύνακασ 4. Αποτελϋςματα ςυςχϋτιςησ μεταξύ των διαςτϊςεων τησ 

ενςυναύςθηςησ των παιδιών 
 

 

Μεηαδνηηθφηεηα 

ζπλαηζζεκάησλ 

Πξνζνρή ζηα 

ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ 

Φηινθνηλσληθέ

ο απνθξίζεηο 

ζηα 

ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ 

Μεηαδνηηθφηεηα ζπλαηζζεκάησλ  1 0,481
**

 0, 353
**

 

Πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

άιισλ 

 
- 1 0, 289

**
 

Φηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 

-  
- - 1 

** εκαληηθή ζπζρέηηζε ζε επίπεδν α=0,01  

* εκαληηθή ζπζρέηηζε ζε επίπεδν α=0,05 

6.2. Σύγκριςη ενςυναύςθηςησ μεταξύ νηπύων και προνηπύων 
ηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθε ην θαηά πφζν ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

ελζπλαίζζεζεο ησλ λεπίσλ θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ πξνλεπίσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο 

δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 5. Ζ αλάιπζε έδεημε φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε 

κεηαδνηηθφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ (t(133)=-1,368, p=0,174) θαη ηεο πξνζνρήο ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (t(133)=-0,504, p=0,615) κεηαμχ λεπίσλ θαη πξνλεπίσλ. Αληίζεηα, 

θαηαγξάθεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ θηινθνηλσληθή απφθξηζεο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 

κεηαμχ λεπίσλ θαη πξνλεπίσλ (t(133)=-2,049, p=0,042). Σέινο, δελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζην ζπλνιηθφ επίπεδν ελζπλαίζζεζεο κεηαμχ λεπίσλ θαη πξνλεπίσλ (t(133)=-1,755, 

p=0,081). 
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Πύνακασ 5. Αποτελϋςματα ελϋγχου t-test για τη ςύγκριςη τησ ενςυναύςθηςησ 

μεταξύ νηπύων και προνηπύων 

 

Οκάδα 

t p Πξνλήπηα Νήπηα 

Μ.Σ. Σ.Α. Μ.Σ. Σ.Α. 

Μεηαδνηηθφηεηα ζπλαηζζεκάησλ 5,1 1,4 5,6 2,2 -1,368 0,174 

Πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 10,4 2,3 10,6 2,2 -0,504 0,615 

Φηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ 
6,3 2,6 7,2 2,4 -2,049 0,042 

πλνιηθφ θνξ Δλζπλαίζζεζεο 21,8 5,7 23,4 5,0 -1,755 0,081 

 

6.3  Σύγκριςη ενςυναύςθηςησ ωσ προσ το φύλο των παιδιών 
Σν επφκελν πξνο δηεξεχλεζε δήηεκα είλαη ην θαηά πφζν ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ βαζκνχ ελζπλαίζζεζεο ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη πάιη ν έιεγρνο t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 6. Ζ αλάιπζε έδεημε φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζε θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο ηεο ελζπλαίζζεζεο αιιά νχηε θαη ζην ζπλνιηθφ επίπεδν 

ελζπλάηζζεζεο. 

Πύνακασ 6. Αποτελϋςματα ελϋγχου t-test για τη ςύγκριςη τησ ενςυναύςθηςησ 

μεταξύ αγοριών και κοριτςιών 
 

 

Φχιν 

t p Αγφξηα Κνξίηζηα 

Μ.Σ. ΣΑ Μ.Σ. ΣΑ 

Μεηαδνηηθφηεηα ζπλαηζζεκάησλ 5,3 2,4 5,5 2,2 -0,663 0,508 
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Πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 10,5 2,3 10,5 2,2 -0,047 0,963 

Φηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 
6,6 2,4 7,0 2,7 -0,897 0,371 

Δλζπλαίζζεζε 22,4 5,4 23,0 5,4 -0,722 0,471 

 

6.4 Σύγκριςη ενςυναύςθηςησ ωσ προσ το εκπαιδευτικό επύπεδο των γονιών 
Σέινο,  δηεξεπλήζεθε ην θαηά πφζν ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο ελζπλαίζζεζεο 

ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ σο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ηεο κεηέξαο θαη ηνπ 

παηέξα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο one-way ANOVA. ηνλ Πίλαθα 7 

δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ηε ζχγθξηζε ηεο ελζπλαίζζεζεο  σο πξνο ην 

εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ηεο κεηέξαο. Απφ ηηο ζπγθξίζεηο, θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, δελ 

πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά νχηε ζε θάπνηα απφ ηηο ππνθιίκαθεο  αιιά νχηε θαη 

ζην ζπλνιηθφ επίπεδν ελζπλάηζζεζεο. 

Πύνακασ 7. Αποτελϋςματα ελϋγχου one-way ANOVA για τη ςύγκριςη τησ 

ενςυναύςθηςησ ωσ προσ το εκπαιδευτικό υπόβαθρο τησ μητϋρασ 
 

 

 

Δθπαηδεπηηθφ ππφβαζξνκεηέξαο 

F p ΈσοΓεπηεξνβάζ

κηα 

Σερληθή 

Δθπαίδεπζε 
ΑΔΗ / ΣΔΗ 

Μεηαπηπρηαθφ / 

Γηδαθηνξηθφ 

Μ.Σ. Σ.Α. Μ.Σ. Σ.Α. Μ.Σ. Σ.Α. Μ.Σ. Σ.Α. 

Μεηαδνηηθφηεηα 

ζπλαηζζεκάησλ 
3,9 2,0 5,3 2,6 5,6 2,4 5,5 2,0 1,661 0,170 

Πξνζνρή ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 
9,5 1,8 10,1 2,8 10,7 2,2 10,7 2,2 1,117 0,345 
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Φηινθνηλσληθέο 

απνθξίζεηο ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 

6,2 2,4 7,4 2,1 6,9 2,8 6,6 2,4 0,636 0,593 

Δλζπλαίζζεζε 19,6 4,2 22,7 5,6 23,2 5,9 22,8 4,9 1,272 0,287 

 

 

 ηνλ Πίλαθα 8 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ηε ζχγθξηζε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο σο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ηνπ παηέξα. Οκνίσο, δελ θαηαγξάθεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο ηεο ελζπλαίζζεζεο αιιά νχηε ζην 

ζπλνιηθφ επίπεδν ελζπλαίζζεζεο. 

Πύνακασ 8. Αποτελϋςματα ελϋγχου one-way ANOVA για τη ςύγκριςη τησ 

ενςυναύςθηςησ ωσ προσ το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του πατϋρα 

 

 

Δθπαηδεπηηθφ ππφβαζξνπαηέξα 

F p Έσο 

Γεπηεξνβάζκηα 

Σερληθή 

Δθπαίδεπζε 
ΑΔΗ / ΣΔΗ 

Μεηαπηπρηαθφ / 

Γηδαθηνξηθφ 

Μ.Σ. Σ.Α. Μ.Σ. Σ.Α. Μ.Σ. Σ.Α. Μ.Σ. Σ.Α. 

Μεηαδνηηθφηεηα 

ζπλαηζζεκάησλ 
5,5 2,5 5,1 2,5 5,5 2,2 5,4 2,1 0,154 0,927 

Πξνζνρή ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 
10,7 2,2 10,1 2,2 10,4 2,3 10,7 2,4 0,429 0,733 

Φηινθνηλσληθέο 

απνθξίζεηο ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 

7,2 2,8 7,1 2,2 6,2 2,6 6,7 2,3 1,313 0,273 

Δλζπλαίζζεζε 23,5 6,2 22,4 5,0 22,1 5,4 22,7 4,6 0,479 0,697 
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6.5. Προβλόματα ςυμπεριφορϊσ παιδιών ηλικύασ 4 ϋωσ 6 ετών και ο ρόλοσ 

τησ ενςυναύςθηςησ 
Αξρηθά, ζηνλ Πίλαθα 9 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο αλαθνξηθά κε ηα πεξηγξαθηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηηο δηαζηάζεηο πνπ αμηνινγνχλ ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ. Ζ αλάιπζε έδεημε φηη ηα παηδηά ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ ηεο παξνχζαο 

κειέηεο εκθαλίδνπλ ρακειφ επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπκπησκάησλ (Μ.Σ.=2,1, Σ.Α.=1,7, 

εχξνο θιίκαθαο 0-10), ρακειφ επίπεδν πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο (Μ.Σ.=2,5, Σ.Α.=1,5, εχξνο 

θιίκαθαο 0-10), κηθξφ πξνο κέηξην επίπεδν πξνβιεκάησλ ππεξθηλεηηθφηεηαο/ απξνζεμίαο 

(Μ.Σ.=,36, Σ.Α.=1,6, εχξνο θιίκαθαο 0-10), ρακειφ επίπεδν πξνβιεκάησλ ζε ζρέζεηο κε 

ζπλνκειίθνπο (Μ.Σ.=1,4, Σ.Α.=1,5, εχξνο θιίκαθαο 0-10) θαη ρακειφ επίπεδν πξνβιεκάησλ 

θηινθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (Μ.Σ.=2,1, Σ.Α.=1,6, εχξνο θιίκαθαο 0-8). Με ζθνπφ λα 

δηεξεπλήζνπκε ην θαηά πφζν ε ελζπλαίζζεζε ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ ζρεηίδεηαη κε ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ηνπο πξαγκαηνπνηήζακε κηα αλάιπζε ζπζρέηηζεο Pearson r. 

Πύνακασ 9. Περιγραφικϊ αποτελϋςματα για τα προβλόματα ςυμπεριφορϊσ 

των παιδιών ηλικύασ 4 ϋωσ 6 ετών 

 Μ.Σ. Σ.Α. 

πλαηζζεκαηηθά ζπκπηψκαηα 2,1 1,7 

Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 2,5 1,5 

Τπεξθηλεηηθφηεηα / απξνζεμία 3,6 1,6 

Πξνβιήκαηα ζε ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο 1,4 1,5 

Φηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 2,1 1,6 

πλερίδνληαο, ζηνλ Πίλαθα 10 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ 

δηαζηάζεσλ ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο. Ζ αλάιπζε έδεημε φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

δηάζηαζεο «Μεηαδνηηθφηεηα πλαηζζεκάησλ» κε ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζπκπηψκαηα (r=0,320, 

p<0,01). Δπηπξφζζεηα, θαηαγξάθεθε  ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δηάζηαζεο 

«Πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ» κε ηα πξνβιήκαηα θηινθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο 



54 
 

(r=-0,376, p<0,01). Δπίζεο, θαηαγξάθεθε ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δηάζηαζεο 

«Φηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ»  θαη ησλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο  (r=-0,242, p<0,01), ησλ πξνβιεκάησλ ππεξθηλεηηθφηεηαο/ απξνζεμίαο (r=-0,276, 

p<0,01), ησλ πξνβιεκάησλ ζε ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο (r=-0,272, p<0,01), ησλ πξνβιεκάησλ 

θηινθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (r=-0,505, p<0,01) θαη κε ην ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ γεληθά 

(r=-0,415, p<0,01). 

Πύνακασ 10. Αποτελϋςματα ςυςχϋτιςησ μεταξύ των διαςτϊςεων τησ 

ενςυναύςθηςησ των παιδιών ηλικύασ 4 ϋωσ 6 ετών και των προβλημϊτων 

ςυμπεριφορϊσ 
 

 
Μεηαδνηηθφηεηα 

ζπλαηζζεκάησλ 

Πξνζνρή ζηα 

ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ 

Φηινθνηλσληθέο 

απνθξίζεηο ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 

Δλζπλαίζζεζε 

πλαηζζεκαηηθά 

ζπκπηψκαηα 

0,320
**

 0,129 -0,099 0,143 

Πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο 

0,111 0,008 -0,242
**

 -0,063 

Τπεξθηλεηηθφηεηα / 

απξνζεμία 

0,145 0,094 -0,276
**

 -0,029 

Πξνβιήκαηα ζε 

ζρέζεηο κε 

ζπλνκειίθνπο 

0,091 -0,088 -0,272
**

 -0,126 

Φηινθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά 

-0,161 -0,376 -0,505
**

 -0,463
**

 

** Σημανηική ζσζτέηιζη ζε επίπεδο α=0,01  

* Σημανηική ζσζτέηιζη ζε επίπεδο α=0,05 
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Με ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπκε πνηεο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο πξνβιέπνπλ ηελ 

εθδήισζε ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπκπησκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αλάιπζε γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο. ηνλ Πίλαθα 11 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη αλεμάξηεηεο ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ. Ζ αλάιπζε έδεημε φηη απφ ηηο 

ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο, ζεκαληηθέο ζηελ πξφβιεςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ζπκπησκάησλ είλαη ε κεηαδνηηθφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ (b=0,308, p<0,01) θαη νη 

θηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (b=-0,167, p<0,01). Απηέο νη 

δηαζηάζεηο εξκελεχνπλ ην 15,4% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπκπησκάησλ 

(R
2
=0,154, F(2, 132)=11,984, p<0,01). Ζ αλάιπζε έδεημε, επίζεο, φηη ην απμεκέλν επίπεδν 

κεηαδνηηθφηεηαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πξνβιέπεη απμεκέλα ζπλαηζζεκαηηθά ζπκπηψκαηα ελψ ην 

απμεκέλν επίπεδν θηινθνηλσληθήο απφθξηζεο  ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ πξνβιέπεη 

κεησκέλα ζπλαηζζεκαηηθά ζπκπηψκαηα. 

Πύνακασ 11. Αποτελϋςματα πολλαπλόσ γραμμικόσ παλινδρόμηςησ  με 

εξαρτημϋνη μεταβλητό τα ςυναιςθηματικϊ ςυμπτώματα και ανεξϊρτητεσ 

τισ διαςτϊςεισ τησ ενςυναύςθηςησ των παιδιών ηλικύασ 4 ϋωσ 6 ετών 

 Με ηππνπνηεκέλνη 

ζπληειεζηέο 

Σππνπνηεκέλνη 

ζπληειεζηέο t p 

 B Std. Error Beta 

Μεηαδνηηθφηεηα 

ζπλαηζζεκάησλ 
0,243 0,062 0,320 3,891 <0, 001 

Πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ 
0,308 0,065 0,405 4,735 <0,001 

Φηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 
-0,167 0,059 -0,242 -2,833 0,005 

  

Ο επφκελνο ζηφρνο, φπσο δηαηππψζεθε άιισζηε βάζεη ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

θαη ππνζέζεσλ, είλαη λα δηεξεπλήζνπκε πνηεο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο πξνβιέπνπλ ηελ 
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εθδήισζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο . Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αλάιπζε 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. ηνλ Πίλαθα 12 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη 

αλεμάξηεηεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ. Ζ αλάιπζε 

έδεημε φηη απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο, ζεκαληηθέο ζηελ πξφβιεςε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπκπησκάησλ είλαη ε κεηαδνηηθφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ (b=0,148, 

p=0,012) θαη νη θηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (b=-0,191, p<0,01). 

Απηέο νη δηαζηάζεηο εξκελεχνπλ ην 10,3% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο (R
2
=0,103, F(2, 132)=7,581, p<0,01). Ζ αλάιπζε έδεημε φηη ην απμεκέλν επίπεδν 

κεηαδνηηθφηεηαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πξνβιέπεη απμεκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ελψ ην 

απμεκέλν επίπεδν θηινθνηλσληθήο απφθξηζεο  ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ πξνβιέπεη 

κεησκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. 

Πύνακασ 12. Αποτελϋςματα πολλαπλόσ γραμμικόσ παλινδρόμηςησ  με 

εξαρτημϋνη μεταβλητό τα προβλόματα ςυμπεριφορϊσ και ανεξϊρτητεσ τισ 

διαςτϊςεισ τησ ενςυναύςθηςησ των παιδιών ηλικύασ 4 ϋωσ 6 ετών 

 Με ηππνπνηεκέλνη 

ζπληειεζηέο 

Σππνπνηεκέλνη 

ζπληειεζηέο t P 

 B Std. Error Beta 

Φηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 
-0,144 0,050 -0,242 -2,881 0,005 

Πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ 
-0,191 0,052 -0,322 -3,652 <0,001 

Μεηαδνηηθφηεηα 

ζπλαηζζεκάησλ 
0,148 0,058 0,225 2,553 0,012 

 

Αθνινχζσο, δηεξεπλήζεθε πνηεο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο πξνβιέπνπλ ηελ 

εθδήισζε πξνβιεκάησλ ππεξθηλεηηθφηεηαο / απξνζεμίαο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αλάιπζε 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. ηνλ Πίλαθα 13 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο 
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γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα / απξνζεμία θαη 

αλεμάξηεηεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ. Ζ αλάιπζε 

έδεημε φηη απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο, ζεκαληηθέο ζηελ πξφβιεςε ηεο 

ππεξθηλεηηθφηεηα ο/ απξνζεμίαο είλαη ε κεηαδνηηθφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ (b=0,194, p<0,01) 

θαη νη θηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (b=-0,237, p<0,01). Απηέο νη 

δηαζηάζεηο εξκελεχνπλ ην 14,3% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ πξνβιεκάησλ ππεξθηλεηηθφηεηα ο/ 

απξνζεμίαο (R
2
=0,143, F(2, 132)=11,026, p<0,01). Ζ αλάιπζε έδεημε φηη ην απμεκέλν επίπεδν 

κεηαδνηηθφηεηαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πξνβιέπεη απμεκέλα πξνβιήκαηα ππεξθηλεηηθφηεηα ο/ 

απξνζεμίαο ελψ ην απμεκέλν επίπεδν θηινθνηλσληθήο απφθξηζεο  ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 

πξνβιέπεη κεησκέλα πξνβιήκαηα ππεξθηλεηηθφηεηα ο/ απξνζεμίαο. 

Πύνακασ 13. Αποτελϋςματα πολλαπλόσ γραμμικόσ παλινδρόμηςησ  με 

εξαρτημϋνη μεταβλητό την υπερκινητικότητα / απροςεξύα και ανεξϊρτητεσ 

τισ διαςτϊςεισ τησ ενςυναύςθηςησ  των παιδιών ηλικύασ 4 ϋωσ 6 ετών 

 Με ηππνπνηεκέλνη 

ζπληειεζηέο 

Σππνπνηεκέλνη 

ζπληειεζηέο t P 

 B Std. Error Beta 

Φηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 
-0,175 0,053 -0,276 -3,311 0,001 

Πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ 

-0,237 0,055 -0,374 -4,338 <0,001 

Μεηαδνηηθφηεηα 

ζπλαηζζεκάησλ 
0,194 0,060 0,277 3,213 0,002 

 Αλάιπζε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο δηελεξγήζεθε επίζεο κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπκε 

πνηεο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο πξνβιέπνπλ ηελ εθδήισζε πξνβιεκάησλ ζε ζρέζεηο κε 

ζπλνκειίθνπο.  ηνλ Πίλαθα 14 εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηα πξνβιήκαηα ζε ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο θαη 

αλεμάξηεηεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ. Ζ αλάιπζε 

έδεημε γηα αθφκε κηα θνξά φηη απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο ζεκαληηθέο ζηελ 
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πξφβιεςε ησλ πξνβιεκάησλ ζε ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο είλαη ε κεηαδνηηθφηεηα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ (b=0,141, p=0,016) θαη νη θηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

άιισλ (b=-0,207, p<0,01). Απηέο νη δηαζηάζεηο εξκελεχνπλ ην 11,4% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

πξνβιεκάησλ ζε ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο (R
2
=0,143, F(2, 132)=11,026, p<0,01). Γηα θφκε κηα 

θνξά, επίζεο, ε αλάιπζε έδεημε φηη ην απμεκέλν επίπεδν κεηαδνηηθφηεηαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ζρεηίδεηαη ζε πςειφ βαζκφ κε πξνβιήκαηα ζε ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο ελψ ην απμεκέλν 

επίπεδν θηινθνηλσληθήο απφθξηζεο  ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ πξνβιέπεη κεησκέλα 

πξνβιήκαηα ζε ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο. 

Πύνακασ 14. Αποτελϋςματα πολλαπλόσ γραμμικόσ παλινδρόμηςησ  με 

εξαρτημϋνη μεταβλητό τα προβλόματα ςε ςχϋςεισ με ςυνομηλύκουσ και 

ανεξϊρτητεσ τισ διαςτϊςεισ τησ ενςυναύςθηςησ των παιδιών ηλικύασ 4 ϋωσ 6 

ετών 

 Με ηππνπνηεκέλνη 

ζπληειεζηέο 

Σππνπνηεκέλνη 

ζπληειεζηέο t P 

 B Std. Error Beta 

Φηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 
-0,162 0,050 -0,272 -3,263 0,001 

Πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ 
-0,207 0,052 -0,348 -3,972 <0,001 

Μεηαδνηηθφηεηα 

ζπλαηζζεκάησλ 
0,141 0,058 0,214 2,443 0,016 

Χο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ εθδήισζε πξνβιεκάησλ 

θηινθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ε αλάιπζε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, 

γηα πξψηε θνξά αλαδεηθλχεη ηελ πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ σο παξάγνληα 

ζπζρεηηζκνχ.  ηνλ Πίλαθα 15 παξαηίζεληαη  ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηα πξνβιήκαηα ζηελ θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη 

αλεμάξηεηεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο  ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε αλάιπζε έδεημε φηη απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο, ζεκαληηθέο 

ζηελ πξφβιεςε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά είλαη ε πξνζνρή ζηα 
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ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (b=-0,176, p<0,01) θαη νη θηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (b=-0,270, p<0,01). Απηέο νη δηαζηάζεηο εξκελεχνπλ ην 31,3% ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (R
2
=0,313, F(2, 

132)=30,013, p<0,01). Δπηπιένλ, απφ ηελ αλάιπζε γίλεηαη θαλεξφ φηη ην απμεκέλν επίπεδν 

πξνζνρήο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη ην απμεκέλν επίπεδν θηινθνηλσληθήο απφθξηζεο  

ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ πξνβιέπνπλ κεησκέλα πξνβιήκαηα ζηελ θηινθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ζηα παηδηά ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ. 

Πύνακασ 15. Αποτελϋςματα πολλαπλόσ γραμμικόσ παλινδρόμηςησ με 

εξαρτημϋνη μεταβλητό την φιλοκοινωνικό ςυμπεριφορϊ και ανεξϊρτητεσ 

τισ διαςτϊςεισ τησ ενςυναύςθηςησ των παιδιών ηλικύασ 4 ϋωσ 6 ετών 

 Με ηππνπνηεκέλνη 

ζπληειεζηέο 

Σππνπνηεκέλνη 

ζπληειεζηέο t P 

 B Std. Error Beta 

Μεηαδνηηθφηεηα 

ζπλαηζζεκάησλ 
-0,315 0,047 -0,505 -6,744 <0,001 

Φηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 
-0,270 0,047 -0,432 -5,735 <0,001 

Πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ 
-0,176 0,053 -0,251 -3,331 0,001 

 

6.6  Ιδιοςυγκραςύα παιδιών ηλικύασ 4 ϋωσ 6 ετών και ο ρόλοσ τησ 

ενςυναύςθηςησ 
Ζ ηειεπηαία αλάιπζε είρε ζθνπφ λα θαηαγξάςεη ην θαηά πφζν ε ελζπλαίζζεζε ησλ 

παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπο. Αξρηθά, ζηνλ Πίλαθα 16 

δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο δηαζηάζεηο πνπ 

αμηνινγνχλ ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ. Ζ αλάιπζε έδεημε φηη ηα 

παηδηά ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο εκθαλίδνπλ κέηξην πξνο πςειφ βαζκφ 

εμσζηξέθεηαο (Μ.Σ.=4,2, Σ.Α.=0,7, εχξνο θιίκαθαο 1-7), κέηξην επίπεδν αξλεηηθνχ ζπκηθνχ 
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(Μ.Σ.=3,6, Σ.Α.=0,9, εχξνο θιίκαθαο 1-7) θαη κέηξην επίπεδν ειέγρνπ κε πξνζπάζεηα 

(Μ.Σ.=3,9, Σ.Α.=1,3, εχξνο θιίκαθαο 1-7). 

 

 

Πύνακασ 16. Περιγραφικϊ αποτελϋςματα για την ιδιοςυγκραςύα των 

παιδιών ηλικύασ 4 ϋωσ 6 ετών 

 Μ.Σ. ΣΑ 

Δμσζηξέθεηα 4,2 0,7 

Αξλεηηθφ ζπκηθφ 3,6 0,9 

Έιεγρνο κε πξνζπάζεηα 3,9 1,3 

 

 Έπεηηα, ζηνλ Πίλαθα 17 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο απφ ηε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ θαη ηεο 

ηδηνζπγθξαζίαο ηνπο. Ζ αλάιπζε έδεημε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο δηάζηαζεο «Μεηαδνηηθφηεηα πλαηζζεκάησλ» κε ην αξλεηηθφ ζπκηθφ (r=0,213, 

p=0,03). Δπηπξφζζεηα, θαηαγξάθεθε  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

δηάζηαζεο «Φηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ» κε ηελ εμσζηξέθεηα 

(r=0,180, p=0,036) ελψ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

ζπλνιηθνχ επηπέδνπ ελζπλαίζζεζεο κε ηνλ έιεγρν κε πξνζπάζεηα (r=0,183, p=0,035). Δδψ 

πξέπεη λα ηνληζζεί φηη, παξφηη θαηαγξάθεθαλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο, ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ θαη ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπο, απηέο ήηαλ 

ρακεινχ βαζκνχ. 
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Πύνακασ 17. Αποτελϋςματα ςυςχϋτιςησ μεταξύ των διαςτϊςεων τησ 

ενςυναύςθηςησ  των παιδιών ηλικύασ 4 ϋωσ 6 ετών και των διαςτϊςεων τησ 

ιδιοςυγκραςύασ 

 

Μεηαδνηηθφηεηα 

ζπλαηζζεκάησλ 

Πξνζνρή ζηα 

ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ 

Φηινθνηλσληθέ

ο απνθξίζεηο 

ζηα 

ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ 

Eλζπλαίζζεζε 

Δμσζηξέθεηα  0,015 0,113 0,180
*
 0,138 

Αξλεηηθφζπκηθφ  0,213
*
 0,130 -0,007 0,141 

Έιεγρνοκε 

πξνζπάζεηα 

 
0,092 0,169 0,158 0,183

*
 

** Σημανηική ζσζτέηιζη ζε επίπεδο α=0,01  

* Σημανηική ζσζτέηιζη ζε επίπεδο α=0,05 

πλερίδνληαο ζην πεδίν ηεο ηδηνζπγθξαζίαο, κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπκε πνηεο δηαζηάζεηο ηεο 

πξνβιέπνπλ ηελ κεηαδνηηθφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ,  πξαγκαηνπνηήζεθε θαη πάιη κηα αλάιπζε 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ κεηαδνηηθφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη αλεμάξηεηεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ. Ζ 

αλάιπζε έδεημε φηη, απφ ηηο ηξείο δηαζηάζεηο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο, ζεκαληηθή ζηελ πξφβιεςε ηεο 

κεηαδνηηθφηεηαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ην αξλεηηθφ ζπκηθφ (b=0,526, p=0,016). Σν κνληέιν, 

κε φιεο ηηο κεηαβιεηέο, εξκελεχεη ην 4,3% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

κεηαδνηηθφηεηαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ (R
2
=0,043, F(1, 

133)=5,927, p=0,016). Ζ αλάιπζε έδεημε, δειαδή, φηη ην απμεκέλν επίπεδν αξλεηηθνχ ζπκηθνχ 

πξνβιέπεη θαη απμεκέλν επίπεδν κεηαδνηηθφηεηαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε παηδηά ειηθίαο 4 έσο 

6 εηψλ. 

Aληηζηνίρσο, κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπκε πνηεο δηαζηάζεηο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο 

πξνβιέπνπλ ηελ πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αλάιπζε 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Ζ αλάιπζε έδεημε φηη απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο  
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θακία δε ζρεηίδεηαη ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηελ πξφβιεςε ηεο πξνζνρήο ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ.  Παξφκνηα, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αλάιπζε γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο, κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζνχλ νη  δηαζηάζεηο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο πνπ  πξνβιέπνπλ 

ηηο θηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Πξνέθπςε φηη απφ ηηο ηξείο 

δηαζηάζεηο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο, ζεκαληηθή ζηελ πξφβιεςε ησλ πξνθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ είλαη ε εμσζηξέθεηα (b=0,642, p=0,036). Σν κνληέιν εξκελεχεη  

ην 3,3% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ πξνθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ (R
2
=0,033, F(1, 133)=2,121, 

p=0,036). Με άιια ιφγηα, ε αλάιπζε έδεημε φηη ην απμεκέλν επίπεδν εμσζηξέθεηαο πξνβιέπεη 

απμεκέλν επίπεδν πξνθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ ζε παηδηά 

ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ. 

 Σειηθφο ζηφρνο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε πνηεο δηαζηάζεηο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο 

πξνβιέπνπλ ην ζπλνιηθφ επίπεδν ελζπλαίζζεζεο φπνπ κε αλάιπζε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 

κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην ζπλνιηθφ επίπεδν ελζπλαίζζεζεο θαη αλεμάξηεηεο νη δηαζηάζεηο 

ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ. Βξέζεθε, ινηπφλ, φηη απφ ηηο ηξείο 

δηαζηάζεηο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο, ζεκαληηθή ζηελ πξφβιεςε ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ 

ελζπλαίζζεζεο είλαη ν έιεγρνο κε πξνζπάζεηα (b=0,748, p=0,035). Σν ζπγθεθξηκέλν 

κνληέινεξκελεχεη ην 3,3% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ 

ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ (R
2
=0,033, F(1, 133)=2,134, p=0,035). Ζ 

αλάιπζε έδεημε, δειαδή, φηη ην απμεκέλν επίπεδν απμεκέλνπ ειέγρνπ πξνβιέπεη απμεκέλν 

επίπεδν ελζπλαίζζεζεο ζε παηδηά ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ. 
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Κεφϊλαιο 7: Συζότηςη - Συμπερϊςματα 
Αξρηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ην πεδίν αλαθνξηθά κε ηελ 

χπαξμε ή φρη δηαθνξάο αλάκεζα ζηα πξνλήπηα θαη ηα λήπηα ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ 

ελζπλαίζζεζεο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, εμεηάζηεθε ν ξφινο ηνπ θχινπ ηνπ παηδηνχ θαη ηνλ βαζκφ 

ελζπλαίζζεζεο, θαζψο ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε απηφ ην δήηεκα έδσζε 

αληηθαηηθά ζηνηρεία. Πην αλαιπηηθά, ελψ ηα δεδνκέλα φισλ ησλ εξεπλψλ αλαθέξνπλ πςειφηεξα 

επίπεδα ελζπλαίζζεζεο  ζηα θνξίηζηα ζπγθξηηηθά κε ηα αγφξηα, ζε εηδηθφηεξεο κεηξήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα απηφ ηεο δπζθνξίαο, ηεο αλεζπρίαο 

ή ηνπ πφλνπ, απηή ε δηαθνξά δελ αληρλεχεηαη. Χο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, αλάκεζα 

ζηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο ήηαλ επηπιένλ θαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζπζρέηηζεο ηνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ κε ηα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Καη ζε απηφ 

ην θνκκάηη, ε αλαζθφπεζε ζπκπίπηεη κφλν σο πξνο ην ξφιν ηεο κεηέξαο ελψ αλαθνξηθά κε ηνλ 

παηέξα, εθηφο ηνπ φηη ε έξεπλα εκθαλίδεηαη κηθξή, δίλεη επίζεο αληηθαηηθά απνηειέζκαηα.  

Αθνινχζσο, ε έκθαζε ηεο έξεπλαο δφζεθε ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη ελζπλαίζζεζεο, φρη κφλν ζε γεληθφ επίπεδν αιιά εμεηάδνληαο 

ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο, απηήλ ηεο κεηαδνηηθφηεηαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηεο 

πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη ησλ πξνθνηλσληθψλ απνθξίζεσλ ζηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ, θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθσλ ζπκπησκάησλ. Ζ έξεπλα 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάδεημε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηδηνζπγθξαζίαο θαη ελζπλαίζζεζεο. 

Παξφιν πνπ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο έδεημε ζπγθιίλνληα εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα απηνειέγρνπ θαη απηνπεξηνξηζκνχ θαη ηα πςειά 

επίπεδα ελζπλαίζζεζεο, δελ ππάξρνπλ επαξθή εξεπλεηηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην πνηεο 

δηαζηάζεηο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο πξνβιέπνπλ ηε κεηαδνηηθφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Σέινο, 

έκθαζε δφζεθε θαη ζηε ζπζρέηηζε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο θνηλσληθά απνθιίλνπζαο 

ζπκπεξηθνξάο, θαζψο ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαηέδεημε ην θελφ πνπ επίζεο ππάξρεη ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα, κηαο θαη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζηνπο εθήβνπο πνπ 

παξνπζηάδνπλ παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο.  

7.1 Οι παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την ενςυναύςθηςη ςτην παρούςα ϋρευνα 

7.1.1.Σύγκριςη νηπύων και προνηπύων ωσ προσ την ανϊπτυξη τησ ενςυναύςθηςησ 

ε κία αξρηθή θαη ζπλνιηθή, γηα ηηο δχν ειηθηαθέο νκάδεο ησλ παηδηψλ απνηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζεζεο, πξνθχπηεη φηη ηα 
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παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο έρνπλ έλα κέζν επίπεδν ελζπλαίζζεζεο. ηηο κεηξήζεηο ηεο έξεπλαο 

πεξηιήθζεθαλ ηξεηο πηπρέο ηεο ελζπλαίζζεζεο, ε κεηαδνηηθφηεηα ζπλαηζζεκάησλ, ε πξνζνρή 

ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη νη θηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. 

Απφ απηέο ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, ε κφλε πνπ έδσζε ειαθξψο πςειφηεξν δείθηε ήηαλ απηή ηεο 

πξνζνρήο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Δλδηαθέξνλ, ηέινο, πξνθαιεί ν βαζκφο ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ησλ πηπρψλ ηεο ελζπλαίζζεζεο, ν νπνίνο εκθαλίδεη πςειέο ηηκέο γηα φινπο ηνπο 

ζπλδπαζκνχο. Ζ πεξηνξηζκέλε έθηαζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ έδσζε ηε δπλαηφηεηα γηα 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο πςειφηεξεο ηηκήο ηεο δηάζηαζεο «πξνζνρή ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ», αθνχ φιεο νη πηπρέο ηεο ελζπλαίζζεζεο αιιεινεπεξεάδνληαη.  

Αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, αλ δειαδή 

ππάξρεη αλαπηπμηαθή δηαθνξά κεηαμχ λεπίσλ θαη πξνλεπίσλ σο πξνο ηελ ελζπλαίζζεζε, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ ηα εμήο. Σα πξνλήπηα σο πξνο ηε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηνπ 

βαζκνχ ελζπλαίζζεζεο εκθαλίδνπλ έλα κέζν επίπεδν ελζπλαίζζεζεο. Χο πξνο ηε ζπζρέηηζε 

ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ελζπλαίζζεζεο κεηαμχ ηνπο γηα ηελ ίδηα ειηθηαθή νκάδα ηα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ φηη ππάξρεη ηδηαίηεξα πςειή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ δηάζηαζε ηεο κεηαδνηηθφηεηαο 

ζπλαηζζεκάησλ, ηεο πξνζνρήο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη ηηο θηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο 

απέλαληη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ.  

Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ λεπίσλ θαη πξνλεπίσλ σο πξνο ηα ζπλνιηθά επίπεδα ηεο 

ελζπλαίζζεζεο έδεημε φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε απηέο ηηο δχν 

ειηθηαθέο νκάδεο. Σν εχξεκα απηφ εξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα βηβιηνγξαθηθά επξήκαηα ηα νπνία 

εληνπίδνπλ δηαθνξά είηε πξνο ηελ κία είηε πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Ζ Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ 

(2003) δηαηείλεηαη φηη ππάξρεη δηαθνξά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φζν αθνξά ηελ 

ελζπλαίζζεζε, δελ δηεπθξηλίδεη φκσο ηηο ειηθίεο φπνπ ζπκβαίλεη απηή ε δηαθνξνπνίεζε. 

Αληηζέησο, νη Eisenberg et al. (1988)  ζε έξεπλα πνπ αθνξνχζε ζε παηδηά 4-5 εηψλ αλέδεημαλ, 

φηη, φζν ηα παηδηά κεγαιψλνπλ, ε ελζπλαίζζεζε απνθηά πην «γλσζηηθά» ραξαθηεξηζηηθά φπσο 

είλαη γηα παξάδεηγκα ε αλάιεςε πξννπηηθήο, νη νπνίνη φκσο δελ δηεπθξηλίδνπλ, επίζεο, πνηά 

ειηθηαθή νκάδα ππεξηεξεί ζηα επίπεδα ηεο ελζπλαίζζεζεο. Παξάιιεια, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, δελ επαιεζεχνπλ νχηε ηελ ζεψξεζε ησλ Cheng et al. (2014), φηη 

παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ελζπλαίζζεζεο  κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ησλ νπνίσλ ην 
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δείγκα ήηαλ, επίζεο, πην δηεπξπκέλν ειηθηαθά θαζψο αθνξνχζε έλα επξχ ειηθηαθφ θάζκα, θαη 

δελ ελαπφθεηλην κφλν ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. 

Ζ κφλε αμηνπξφζεθηε δηαθνξά, ζηελ παξνχζα έξεππλα, εληνπίδεηαη ζηελ θηινθνηλσληθή 

αληαπφθξηζε απέλαληη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, κε ηα πξνλήπηα λα εκθαλίδνπλ πνιχ 

πςειφηεξν επίπεδν. Δπνκέλσο, ε πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε φηη ηα λήπηα εκθαλίδνπλ ζπλνιηθά 

πςειφηεξα πνζνζηά ελζπλαίζζεζεο ζε ζρέζε κε ηα πξνλήπηα δελ απνδείρηεθε ζσζηή.  

7.1.2 Συςχϋτιςη φύλου παιδιού και μορφωτικού επιπϋδου γονϋων με την ανϊπτυξη τησ 

ενςυναύςθηςησ 

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξά ζηε  ζπζρέηηζε ηνπ θχινπ ησλ παηδηψλ θαη ηνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ κε ηνλ βαζκφ ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Χο πξνο ην 

θχιν, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δε επηβεβαηψλνπλ θακία δηαθνξά ζηνλ βαζκφ 

ελζπλαίζζεζεο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ νχηε ζπλνιηθά αιιά νχηε θαη ζε επίπεδν 

ππνθιίκαθαο, ζηα παηδηά ειηθίαο απφ 4 έσο 6 ρξνλψλ. Απηφ ην εχξεκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

ηηο έξεπλεο ησλ Μαιηθηψζε- Λνΐδνπ (2003), Moore et al., (2011) θαη O’ Neel (2020), νη νπνίνη 

κάιηζηα βαζίδνπλ ηε δηαθνξά ζην επίπεδν ελζπλαίζζεζεο αλάκεζα ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα ζε 

θπινγελεηηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο θαη νληνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ άπηνληαη ηνπ πεδίνπ ηεο 

βηνινγίαο. Δπηπξφζζεηα, θαη νη Hoffman θαη Levine (1976) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα 

αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ειηθίαο 4 έσο 5 εηψλ παξνπζηάδνπλ δηαθνξά ζην επίπεδν 

ελζπλαίζζεζεο, κε ηα θνξίηζηα λα εκθαλίδνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ.  

Χο πξνο ηε κε δηαθνξνπνίεζε ηνπ βαζκνχ ηεο ελζπλαίζζεζεο ζε επίπεδν ππνθιίκαθαο, 

ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ηαπηίδνληαη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ 

Michalska et al. (2013) φπσο θαη ησλ Geangua et al. ( 2010) αιιά θαη ησλ   Roth-Hananiaa et al. 

(2011). Δπνκέλσο, θαη ε δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε δηαςεχζηεθε θαζψο δελ παξνπζηάδεηαη 

δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θχια σο πξνο ην βαζκφ ελζπλαίζζεζεο. πλερίδνληαο, δηεξεπλήζεθε 

ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ρσξηζηά ηεο κεηέξαο θαη ρσξηζηά ηνπ παηέξα, θαη ε 

ζπζρέηηζή ηνπ κε ηα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ 

θακία ζεκαληηθή ζρέζε, γηα θαλέλα απφ ηα δχν θχια, αλάκεζα ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

γνλέσλ θαη ηα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε έιιεηςε 

ζχλδεζεο δηαπηζηψζεθε ηφζν ζην ζπλνιηθφ επίπεδν ελζπλαίζζεζεο φζν θαη ζε επίπεδν 

ππνθιίκαθαο. Δπνκέλσο, ε ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, βάζεη ηεο νπνίαο δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε 
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κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο αιιά ππάξρεη αξλεηηθφο ζπζρεηηζκφο κε ην ρακειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα, δελ επηβεβαηψζεθε απφ ηελ έξεπλα.  

ε απηφ ην δήηεκα ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απάδνπλ πξνο ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ Ornaghi et al. (2020) θαζψο θαη ησλ Wagers θαη Kiel (2019), νη 

νπνίνη ζπλδένπλ ην πςειφ θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ κεηέξσλ κε ηα 

πςειά πνζνζηά ελζπλαίζζεζεο θαη ζηα παηδηά. Δπηπξφζζεηα, ε έξεπλα ηεο Kalliopuska (1984) 

ζρεηηθά κε ην δήηεκα αλέδεημε φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ παηέξσλ απνηειεί κεηαβιεηή κνπ 

επεξεάδεη άκεζα ηνλ βαζκφ ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ, κε ηα παηδηά ησλ παηέξσλ ηεο κεζαίαο 

θνηλσληθήο ηάμεο κε ζρεηηθά πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν λα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά 

ελζπλαίζζεζεο ζε ζρέζε κα ηα αληίζηνηρα παηδηά παηέξσλ είηε ρακειψλ θνηλσληθψλ θαη 

κνξθσηηθψλ ζηξσκάησλ είηε θαη αξθεηά πςειψλ. Πην πξφζθαηεο έξεπλεο ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο, σζηφζν, αλέδεημαλ ηνλ ζπνπδαίν ξφιν ηεο παηξηθήο θηγνχξαο σο πξνο ηε 

δηακφξθσζε ελζπλαίζζεζεο ζηα παηδηά, αλεμαξηήησο θχινπ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε 

ηα επξήκαηα ησλ  Bluth et al. ηα παηδηά παηέξσλ κε παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε εκθάληζαλ 

πςειφηεξν βαζκφ ελζπλαίζζεζεο ζε ζρέζε κε παηδηά παηέξσλ ηερληθήο εθπαίδεπζεο.  

Δπνκέλσο, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, βάζεη ησλ νπνίσλ ην θχιν ηνπ παηδηνχ 

θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ δε ζρεηίδνληαη κε ηα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ησλ 

παηδηψλ, κπνξεί λα εηδσζεί ππφ ην πξίζκα φηη απηή ε έιιεηςε ζπζρέηηζεο νθείιεηαη ζηνλ εμίζνπ 

ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ηεο κεηέξαο φζν θαη ηνπ παηέξα.  

7.1.3. Προβλόματα ςυμπεριφορϊσ και ενςυναύςθηςη 

ηε ζπλέρεηα, δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ βαζκνχ ελζπλαίζζεζεο θαη εκθάληζεο 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο  έξεπλαο σο πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο νξίζηεθαλ νη ζπλαηζζεκαηηθά απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο, ε ππεξθηλεηηθφηεηα 

θαη ε απξνζεμία, νη πξνβιεκαηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο θαζψο θαη ε ρακειή 

θηινθνηλσληθή αληαπφθξηζε. ε απηφ ην πεδίν, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαίσζαλ 

πιήξσο ηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε φηη ν πςειφο βαζκφο ελζπλαίζζεζεο ζρεηίδεηαη αληηζηξφθσο 

αλάινγα κε ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. 

Αλαιπηηθφηεξα, βξέζεθε φηη ηα παηδηά ηνπ δείγκαηνο εκθάληδαλ ρακειφ επίπεδν ζε 

φινπο ηνπο πξναλαθεξζέληεο ηνκείο ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, κε κία κέηξηα ηάζε πξνο 

ηελ απξνζεμία θαη ηελ έιιεηςε πξνζνρήο. Σαπηφρξνλα, φινη νη πξναλαθεξζέληεο ηνκείο 
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εκθαλίδνπλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ζπλνιηθά θαη ζε επίπεδν 

ππνθιίκαθαο. Άξα, ηα ζπκπεξάζκαηα επηβεβαηψλνπλ ηελ πξναλαθεξζείζα βηβιηνγξαθία, ε 

νπνία ζην ζχλνιφ ηεο παξνπζηάδεη ηε ρακειή ελζπλαίζζεζε σο παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ 

εκθάληζε πξνβιεκαηηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

επηβεβαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ζε έθεβνπο θαη κεηέθεβνπο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε έξεπλα ησλ Portt et al. (2020) θαη ησλ Boele et al (2019). 

ηνλ αληίπνδα, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο δίλνπλ κάιινλ 

αληηθαηηθά ζηνηρεία. Χο πξνο ηελ θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ν Baston (1991) θαη νη Hein θαη 

Singer (2010) ηε ζπλδένπλ άκεζα κε ηελ ελζπλαίζζεζε. Ζ ίδηα ζχλδεζε θαίλεηαη θαη ζηελ 

έξεπλα ησλ Findlay et al. (2006), ηεο νπνίαο κάιηζηα ην δείγκα ηαπηίδεηαη ειηθηαθά κε ην δείγκα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα παξαπάλσ επξήκαηα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ 

ηελ παξνχζα έξεπλα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην 1995 γηα ην ίδην ειηθηαθφ γθξνππ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ Zahn-Waxlerel et al. δείρλνπλ φηη δελ κπνξεί λα γίλεη θακία ζπζρέηηζε, είηε 

ζεηηθή είηε αξλεηηθή, αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ησλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο. Βέβαηα ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη δηαθνξεηηθή αθεηεξία, θαζψο ην δείγκα 

απνηειείηαη απφ παηδηά ηα νπνία εκθαλίδνπλ ήδε πξνβιήκαηα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, θαη 

ηαπηφρξνλα σο πξνβιεκαηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά νξίδεη ηε δπζθνιία θάπνησλ παηδηψλ σο 

πξνο ηελ εμσηεξίθεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ε νπνία ηειηθά νδεγεί ζε επηζεηηθφηεηα. 

Δμάιινπ, θαη ζε απηήλ ηελ έξεπλα αλαθέξεηαη φηη ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, 

κπνξεί κελ λα ληψζνπλ αξρηθά ζπκπάζεηα πξνο ηα «ζχκαηα» αιιά δπζθνιεχνληαη λα εκπιαθνχλ 

καδί ηνπο ζπλαηζζεκαηηθά ζε βάζνο ρξφλνπ. Τπφ ην πξίζκα φισλ ησλ παξαπάλσ, ινηπφλ, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δχν εξεπλψλ ίζσο δελ είλαη θαη ηφζν αληηθαηηθά.  

Δπίζεο, ε έξεπλα ησλ Marcus et al. (1985) δείρλεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κφλν αλάκεζα ζηελ 

ελζπλαίζζεζε θαη ηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο αιιά ην αληίζεην δελ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ 

έξεπλά ηνπο. Σέινο, ε κεγαιχηεξε απφθιηζε εκθαλίδεηαη ζηελ έξεπλα ησλ Gill θαη Calkins 

(2003), βάζεη ηεο νπνίαο ηα επηζεηηθά παηδηά εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά ελζπλαίζζεζεο 

θαη ηαπηφρξνλα ν απηνπεξηνξηζκφο ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηνλ βαζκφ ελζπλαίζζεζεο ησλ 

παηδηψλ. Οη παξαπάλσ απνθιίζεηο, κπνξνχλ ίζσο λα εξκελεπηνχλ ζηε βάζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

κεηαβιεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, πξέπεη λα εμεηαζηεί ν βαζκφο ηαχηηζεο ηνπ νξηζκνχ ηεο 
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πξνβιεκαηηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο φπσο θαη νη ππνθιίκαθεο κέηξεζεο ηεο 

ελζπλαίζζεζεο.  

7.1.4 Σχϋςη ενςυναύςθηςησ με την ανϊπτυξη ςυναιςθηματικών ςυμπτωμϊτων 

 Απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, 

θαίλεηαη φηη φιεο θαηέρνπλ πςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο σο δείθηεο πξφβιεςεο ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ζπκπησκάησλ. Χο πξνο ηελ αξρηθή εξεπλεηηθή καο ππφζεζε, ινηπφλ, απηή επηβεβαηψζεθε 

πιήξσο. Σν αλακελφκελν ζηνηρείν, δειαδή, ήηαλ φηη ζα βξεζεί ζπζρέηηζε κεηαμχ θαη ησλ ηξηψλ  

δηαζηάζεσλ ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπκπησκάησλ, 

επηβεβαηψζεθε.  

Πξφζζεηα,  ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη θαη 

πάιη νη θηιφθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ ζρεηίδνληαη κε αξλεηηθφ 

ηξφπν ηφζν κε ηελ απξνζεμία φζν θαη κε ηελ εθδήισζε πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε 

ζπλνκήιηθνπο. Δδψ, επηβεβαηψλνληαη ηα επξήκαηα ησλ Miler & Jansenop de Haar (1997) 

ζρεηηθά κε ην φηη ηα παηδηά αλεπηπγκέλεο ελζπλαίζζεζεο δηαθαηέρνληαη απφ ηελ ηθαλφηεηα λα 

ζπκπεξηθέξνληαη κε αιηξνπηζκφ λα αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζηηο αλάγθεο ησλ ζπλνκειίθσλ 

ηνπο, φηαλ απηνί ηνπο ρξεηάδνληαη. Σαπηίδνληαη, επίζεο θαη κε ηνπο Miller et al (1996) ζχκθσλα 

κε ηνπο νπνίνπο ε θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ζπλδέεηαη κε ηελ εχξσζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε, κέξνο ηεο νπνίαο είλαη θαη νη ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο  

Αλαθνξηθά κε απηά ηα δχν πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο απηή ηε θνξά δε ζρεηίδεηαη ε 

κεηαδνηηθφηεηα ζπλαηζζεκάησλ αιιά ε πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Δπνκέλσο, 

γίλεηαη θαλεξφ φηη νη δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

εξεπλεηηθά σο εληαίν ζχλνιν γηα ηελ εμαγσγή επαγσγηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Αληίζεηα, πξέπεη 

λα εηδσζνχλ κία πξνο κία, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ηέηνηα, πνπ ζα επηηξέπνπλ 

ην ζρεδηαζκφ ζηνρεπκέλσλ θάζε θνξά παηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ.  

7.1.5 Η ςχϋςη τησ ιδιοςυγκραςύασ με την ανϊπτυξη τησ ενςυναύςθηςησ 

Σέινο, δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ησλ παηδηψλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο. Ζ ηδηνζπγθξαζία ηνπ δείγκαηνο κεηξήζεθε κε βάζε ηηο εμήο πηπρέο:  

εμσζηξέθεηα, αξλεηηθφ ζπκηθφ, έιεγρνο κε πξνζπάζεηα. Ζ αλάιπζε ζπζρέηηζεο έδεημε φηη ε 

δηάζηαζε ηεο κεηαδνηηθφηεηαο ζπλαηζζεκάησλ έρεη ζεκαληηθά ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην αξλεηηθφ 

ζπκηθφ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο θηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη 
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ηελ εμσζηξέθεηα αιιά θαη γηα ην ζπλνιηθφ επίπεδν ελζπλαίζζεζεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν κε 

πξνζπάζεηα.  Χζηφζν,  παξφηη θαηαγξάθεθαλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ θαη ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπο, απηέο ήηαλ 

πνζνηηθά ρακεινχ βαζκνχ.  

Χο πξνο ηε ζπζρέηηζε ηεο κεηαδνηηθφηεηαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ηελ ηδηνζπγθξαζία, 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ φηη ηα απμεκέλα επίπεδα αξλεηηθνχ ζπκηθνχ 

ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ην απμεκέλν επίπεδν κεηαδνηηθφηεηαο  ζπλαηζζεκάησλ. Αληίζεηα, απφ ηηο 

ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο θακία δελ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφβιεςε 

ηεο πξνζνρήο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Χο πξνο ηελ πξφβιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

άιισλ, απφ ηελ άιιε, ην απμεκέλν επίπεδν εμσζηξέθεηαο, πξνβιέπεη απμεκέλνν επίπεδν 

θηινθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Σέινο, ν έιεγρνο κε πξνζπάζεηα παίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν. 

Ζ έθηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, βάζεη ηεο νπνίαο ε ηδηνζπγθξαζία ζα έπξεπε λα 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο, φζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

ειέγρνπ κε πξνζπάζεηα θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ελψ ζα ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηε δηάζηαζε ηνπ 

αξλεηηθνχ ζπκηθνχ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπκπησκάησλ, επηβεβαηψζεθε. Χο πξνο ην πξψην ζθέινο 

ηεο, δειαδή απηφ ηεο ζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ειέγρνπ κε πξνζπάζεηα θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο 

έξρεηαη ζε πιήξε αληηπαξάζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Gill θαη Calkins (2003) 

απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ φηη ν έιεγρνο κε πξνζπάζεηα ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηα επίπεδα 

ελζπλαίζζεζεο. Χζηφζν, φιεο νη ππφινηπεο έξεπλεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε επηβεβαηψλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  Δπίζεο, 

σο  πξνο ην αξλεηηθφ ζπκηθφ, φιεο νη έξεπλεο επηβεβαηψλνπλ ηελ αξλεηηθή ζχλδεζε κε ηελ 

ελζπλαίζζεζε θαη ηαπηίδνληαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε 

κεηαβιεηή ηεο θνηλσληθφηεηαο/ εμσζηξέθεηαο. Καηαιεθηηθά, αμίδεη λα αλαθεξζεί εθ λένπ φηη 

πξνγελέζηεξεο έξεπλεο (Kiang et al, 2004) αλέδεημαλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηδηνζπγθξαζίαο, 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ελζπλαίζζεζεο.  
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7.2.Συμπερϊςματα 
Ζ παξνχζα έξεπλα, αλ θαη κηθξήο θιίκαθαο, έδσζε ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν πξνο επίξξσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ φζν θαη σο 

πεδίν αληηπαξάζεζεο, ράξε ζηελ νπνία ζα δηεμαρζεί πεξαηηέξσ έξεπλα. Αλαιπηηθφηεξα, ηα 

επξήκαηα δείρλνπλ φηη δελ ππάξρεη δηαθνξά ζηα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο κεηαμχ πξνλεπίσλ θαη 

λεπίσλ. Σαπηφρξνλα, ην θχιν ηνπ παηδηνχ θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ δελ 

επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο. Σα πςειά επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ζρεηίδνληαη 

αξλεηηθά κε ηελ εθδήισζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη επίζεο νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, κεηαδνηηθφηεηα ζπλαηζζεκάησλ, πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη 

θηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπκπησκάησλ. Σέινο, ε ηδηνζπγθξαζία ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, φζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ειέγρνπ κε πξνζπάζεηα θαη ηεο εμσζηξέθεηαο 

ελψ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηε δηάζηαζε ηνπ αξλεηηθνχ ζπκηθνχ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ζπκπησκάησλ.  

Γίλεηαη θαλεξφ, επνκέλσο, φηη ε ελζπλαίζζεζε δε ζρεηίδεηαη κε βηνινγηθνχο ή θαη 

αλαπηπμηαθνχο παξάγνληεο, ηνπιάρηζηνλ φρη ζηηο ειηθίεο παηδηψλ κεηαμχ 4 εσο 6 εηψλ. 

Σαπηφρξνλα δε ζρεηίδεηαη θαη κε θνηλσληθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ. ηνλ αληίπνδα, ε ελζπλαίζζεζε, σο θνηλσληθφ ραξαθηεξηζηηθφ, 

πεξηνξίδεη ηελ πηζαλφηεηα αλάπηπμεο θνηλσληθά πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη επεξεάδεηαη 

απφ παξάγνληεο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπκηθφ. Βάζεη ησλ παξαπάλσ 

ζπκπεξαζκάησλ, ε ελζπλαίζζεζε είλαη κηα δεμηφηεηα πνπ κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί κέζα απφ ηελ 

εθπαίδεπζε, κηαο θαη δε ζρεηίδεηαη κε βηνινγηθνχο παξάγνληεο. Δπηπξφζζεηα, είλαη κηα 

δεμηφηεηα πνπ πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε, θαζψο βνεζά ζηελ νκαιή 

θνηλσληθνπνίεζε, ζηφρνπ βαζηθνχ ηεο εθπαίδεπζεο.  
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7.3. Σύνοψη ςυμπεραςμϊτων 
πλνςίδνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο δηαθαίλεηαη φηη φζνλ αθνξά 

ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο (ειηθίαο 4-6 εηψλ) 

1. Δπηδεηθλχνπλ κέηξην επίπεδν ελζπλαίζζεζεο, κε ηελ δηάζηαζε ηεο ηεο πξνζνρήο ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, λα ππεξηεξεί ειαθξψο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν 

δηαζηάζεηο. 

2.  Οη δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο: κεηαδνηηθφηεηα ζπλαηζζεκάησλ, πξνζνρή ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη θηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο απέλαληη ζηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ ζπλδένληαη φιεο κεηαμχ ηνπο. 

3. Γελ ππάξρεη  ζεκαληηθή δηαθνξά ςτα ζπλνιηθά επίπεδα ηεο ελζπλαίζζεζεο κεηαμχ 

ησλ πξνλεπίσλ θαη ησλ λεπίσλ. 

4. Σα πξνλήπηα λα εκθαλίδνπλ πνιχ πςειφηεξν πνζνζηφ βαζκφ θηινθνηλσληθήο 

αληαπφθξηζεο απέλαληη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ ζε ζρέζε κε ηα λήπηα. 

5. Γελ ππάξρεη θακία δηαθνξά ζηνλ βαζκφ ελζπλαίζζεζεο κεηαμχ αγνξηψλ θαη 

θνξηηζηψλ. 

6. Σν κνξθσηηθφ επίπεδν γνλέσλ, δελ ζπλδέεηαη κε θαλέλαλ ηξφπν ηα επίπεδα 

ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ, νχηε φζνλ αθνξά ηηο κεηέξεο, νχηε ζρεηηθά κε ηηο 

παηέξεο. 

7. Σα απμεκέλα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ζπλδένληαη αληηζηξφθσο αλάινγα κε ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηελ απξνζεμία θαη ηελ έιιεηςε 

πξνζνρήο. 

8. Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ θαη ησλ ηξηψλ  δηαζηάζεσλ ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπκπησκάησλ, άξα απνηεινχλ  θαη δείθηεο πξφβιεςεο 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπκπησκάησλ.   

9. Ζ δηάζηαζε «θηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ» ζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά, αθελφο  κε ηελ απξνζεμία θαη αθεηέξνπ κε ηελ εθδήισζε πξνβιεκάησλ ζε 

ζρέζε κε ζπλνκήιηθνπο 

10. Ζ δηάζηαζε ηεο κεηαδνηηθφηεηαο ζπλαηζζεκάησλ ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ζπλδέεηαη πάξα 

πνιχ  κε ην αξλεηηθφ ζπκηθφ. Δπίζεο, ηζρπξή ζχλδεζε παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηηο 

θηινθνηλσληθέο απνθξίζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη ηελ εμσζηξέθεηα αιιά 

θαη ζην ζπλνιηθφ επίπεδν ελζπλαίζζεζεο, ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν κε πξνζπάζεηα. 
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πκπιεξσκαηηθά, ηα απμεκέλα επίπεδα «πξνζνρήο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ» 

πξνβιέπνπλ κεησκέλα πξνβιήκαηα θηινθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

11. Χο πξνο ηε ζπζρέηηζε ηεο κεηαδνηηθφηεηαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ηελ 

ηδηνζπγθξαζία, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ φηη ηα απμεκέλα επίπεδα 

αξλεηηθνχ ζπκηθνχ ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ην απμεκέλν επίπεδν κεηαδνηηθφηεηαο  

ζπλαηζζεκάησλ.  

12. Απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο θακία δελ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ πξφβιεςε ηεο πξνζνρήο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Σα παηδηά, 

παξνπζηάδνπλ κέηξην πξνο πςειφ βαζκφ εμσζηξέθεηαο, θαη κέηξην επίπεδν φζνλ 

αθνξά ην αξλεηηθφ ζπκηθά θαη ηνλ έιεγρν κε πξνζπάζεηα. 

13.  Ζ ηδηνζπγθξαζία ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο, φζνλ 

αθνξά ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ειέγρνπ κε πξνζπάζεηα θαη ηεο εμσζηξέθεηαο, ελψ 

παξάιιεια ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηε δηάζηαζε ηνπ αξλεηηθνχ ζπκηθνχ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπκπησκάησλ. 

14. Κακία δηάζηαζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο δελ ζπζρεηίδεηαη κε, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί 

θαη λα πξνβιέςεη  ηελ πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. 

15. Σα απμεκέλα επίπεδα αξλεηηθνχ ζπκηθνχ απνηεινχλ πξνβιεπηηθφ δείθηε γηα ηνλ 

απμεκέλν βαζκφ κεηαδνηηθφηεηαο ησλ άιισλ. 

16. Χο πξνο ηελ πξφβιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, απφ ηελ άιιε, ην απμεκέλν 

επίπεδν εμσζηξέθεηαο, πξνβιέπεη απμεκέλν επίπεδν θηινθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

 

 

7.4.  Περιοριςμού ϋρευνασ 
 

 Ζ παξνχζα έξεπλα παξά ην γεγνλφο, φηη έρεη εκπινπηίζεη ηε βηβιηνγξαθία ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηεο Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο, θαη έρεη πξνζζέζεη λέα δεδνκέλα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο: 

1.Πξφθεηηαη γηα κηα ζπγρξνληθή κειέηε ζπζρέηηζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα αλαδείμεη 

ζρέζεηο αηηίαο- απνηειέζκαηνο. Καζψο ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ελζπλαίζζεζεο είλαη δπλακηθφ 

θαη εμειίζζεηαη κε ηελ ειηθία ηνπ αηφκνπ, ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο πνπ 
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αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα δελ κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ ζρέζεηο αηηίαο- 

απνηειέζκαηνο. Σέηνηνπ είδνπο ζπκπεξάζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα εμαρζνχλ απφ κία δηαρξνληθή 

έξεπλα, ε νπνία μεπεξλάεη ηεο ρξνληθέο δπλαηφηεηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 2.Σαπηφρξνλα, θαζψο ε νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηειείηαη απφ ηνπο γνλείο 

ησλ παηδηψλ, γηα ηα νπνία ζπκπιεξψζεθε ην εξσηεκαηνιφγην, ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ν 

παξάγνληαο ηεο κεξνιεςίαο. Απηφο ν πξνβιεκαηηζκφο ηίζεηαη θαζψο, νη απαληήζεηο ησλ 

γνληψλ, πξνέξρνληαη απφ ην δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ ζηίγκα θαη ηε δηθή ηνπο νπηηθή ζε φ, ηη αθνξά 

ηα παηδηά ηνπο θαη έηζη νη δείθηεο λα είλαη πιαζκαηηθά πην ζεηηθνί απφ φ, ηη ζπκβαίλεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

3. Σν κηθξφ εχξνο ηεο εξεπλάο έδσζε ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, θάπνηα απφ ηα 

νπνία βξέζεθαλ λα αληηηίζεληαη κε ηε βηβιηνγξαθία. Χζηφζν αλ ην εχξνο ηεο έξεπλαο 

επεθηείλνληαλ θαη πεξηειάκβαλε πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο, ίζσο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο λα δηέθεξαλ, φζνλ αθνξά, γηα παξάδεηγκα, ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ θχισλ θαη ησλ 

ειηθηαθψλ νκάδσλ ησλ παηδηψλ. 

 

7.4. Κατευθύνςεισ για μελλοντικό ϋρευνα 

Σεο  αλάιπζεο θαη ζπδήηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, παξαηίζεληαη θάπνηα 

πεδία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλεζνχλ ζε κειινληηθέο εξεπλεηηθέο κειέηεο. 

1.Αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ελζπλαίζζεζεο,  ν 

νπνίνο εκθαλίδεηαη ζε πςειά επίπεδα γηα φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο δηαζηάζεσλ,  αιιά 

ηαπηφρξνλα ζε απφιπηε κέηξεζε ε δηάζηαζε «πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ» 

εκθαλίδεη ζρεδφλ δηπιάζην βαζκφ αλάπηπμεο, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν,  ρξήδεη πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο. Απηφ, φκσο, δελ θαηέζηε δπλαηφ, λα πινπνηεζεί, ιφγσ ηεο  πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο κειέηεο. Μειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ λα επηθεληξσζνχλ 

ζε  απηφ ην δήηεκα, θαζψο απνηειεί ζρεδφλ παξάδνμν ην λα επεξεάδνπλ νη δηαζηάζεηο ηεο 

ελζπλαίζζεζεο ε  κία ηελ άιιε  αιιά ζε κέηξεζε ηνπο ε κία δηάζηαζε λα ππεξηεξεί ηφζν πνιχ 

ζρεηηθά κε ηηο άιιεο δχν. Μηα κέηξεζε ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ, γηα παξάδεηγκα, 

ζα κπνξνχζε ίζσο λα δψζεη αζθαιέζηεξα απνηειέζκαηα. 

2.ρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ βαζκνχ ελζπλαίζζεζεο φζνλ αθνξά ην θχιν ησλ 

παηδηψλ ρξεηάδεηαη λα γίλεη επηπιένλ έξεπλα, θαζψο ζην κφλν ζεκείν πνπ θαίλεηαη λα 

ζπγθιίλνπλ νη ππάξρνπζεο έξεπλεο είλαη ε κε δηαθνξνπνίεζε ζε επίπεδν ππνθιίκαθαο. ηνλ 
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αληίπνδα, ζε επίπεδν ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ, ηα κέρξη ηψξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα είλαη 

αληηθαηηθά κεηαμχ ηνπο, φπνηε απηφ ην πεδίν ζα κπνξνχζε λε δηεξεπλεζεί πεξηζζφηεξν. 

3.Αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ θαη ησλ επηπέδσλ 

ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ κηα έξεπλα επξχηεξνπ δείγκαηνο θαη ηαπηφρξνλα δείγκαηνο 

ζθνπηκφηεηαο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη πξνο ηε δηαηχπσζε πεξηζζφηεξν αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Ζ ζθνπηκφηεηα αθνξά ζηελ ηζφξξνπε εθπξνζψπεζε παηέξσλ θαη κεηέξσλ 

απφ επξχ θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ θάζκα. Δλδηαθέξνλ, επίζεο, ζε κηα ηέηνηνπ 

είδνπο έξεπλα ζα παξνπζίαδε θαη ε ζπζρέηηζε ηνπ θχινπ ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ε δνκή ηεο 

νηθνγέλεηαο κέζα ζηελ νπνία αλαπηχζζνληαη ηα παηδηά 

4. Θα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί πεξηζζφηεξν ε κειέηε δείγκαηνο παηδηψλ κεηαμχ 

πξνζρνιηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο, θαζψο αλάκεζα ζε απηά ηα δχν ειηθηαθά γθξνππ ηα 

δεδνκέλα ηεο έξεπλαο είλαη αληηθαηηθά. Σν κείδνλ εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη, δειαδή, 

είλαη πνηνη παξάγνληεο ζπληεινχλ, ψζηε ζηνπο εθεβηθνχο θαη κεηεθεβηθνχο πιεζπζκνχο ν 

πςειφο βαζκφο ελζπλαίζζεζεο λα ζρεηίδεηαη απνιχησο αξλεηηθά κε ηελ εκθάληζε 

πξνβιεκαηηθψλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ελψ θάηη ηέηνην δε θαίλεηαη λα επαιεζεχεηαη πάληα 

ζηηο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία.  Χο εθ ηνχηνπ, ζα είρε εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ ε δηεμαγσγή δηαρξνληθψλ εξεπλψλ απφ ηελ πξνζρνιηθή έσο ηε κεηεθεβηθή ειηθία.   

 

7.5. Εκπαιδευτικϋσ εφαρμογϋσ, 
 Οη εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ ειηθία ησλ πξνλεπίσλ θαη ησλ λεπίσλ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, θαζψο ην ζρνιείν απνηειεί ηνλ ακέζσο επφκελν θνξέα θνηλσληθνπνίεζεο 

κεηά ηελ νηθνγέλεηα. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε εθπαίδεπζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαπιάζεη 

άηνκα θνηλσληθά ιεηηνπξγηθά. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ε θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο 

θξίλεηαη απαξαίηεηε, θαζψο φπσο δηαθάλεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ηα 

πςειά επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα αλάπηπμεο 

πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ αιιά θαη ηελ εθδήισζε ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ.  

 Καζψο, ινηπφλ, ε ελζπλαίζζεζε είλαη απφξξνηα θνηλσληθψλ θαη ελδνπξνζσπηθψλ 

παξαγφλησλ, θαη φρη βηνινγηθψλ, νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζε 

απηνχο ηνπο ηνκείο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κέζα απφ ηηο 

νπνίεο θαιιηεξγείηαη ε θνηλσληθφηεηα, ε νκαδηθφηεηα θαη ε ζπλεξγαηηθφηεηα, απνηεινχλ κηα 

θαιή πξαθηηθή αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο. Μέζα απφ ηε ζπλεξγαηηθή 
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κάζεζε, εμάιινπ, θαιιηεξγείηαη ε δεμηφηεηα ηνπ ζεβαζκνχ, ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αμίαο ηνπ 

άιινπ αιιά θαη ηεο βησκαηηθήο θαηαλφεζεο φηη, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί έλα απνηέιεζκα, 

πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

νκαιή θνηλσληθή έληαμε θαη κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο πξνβιεκαηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ.  

 Σαπηφρξνλα, κέζα απφ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε δεκηνπξγνχληαη ζηα παηδηά ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, ζπλαηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο θαη αληακνηβήο. Σν ζεηηθφ ζπκηθφ, σο αληίζηξνθε 

πηπρή ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ ελζπλαίζζεζε, φπσο θάλεθε απφ ηελ 

παξνχζα έξεπλα. Δπνκέλσο, θξίλεηαη κείδνλνο ζεκαζίαο ε ελδπλάκσζή ηνπ κέζα απφ ηηο 

αλάινγεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ νκαδηθή δνπιεηά θαη ηε 

ζπλεξγαζία θαιιηεξγείηαη θαη ν απηνέιεγρνο, θαζψο ηα παηδηά καζαίλνπλ λα αθνχλ ηηο απφςεηο 

ησλ άιισλ θαη λα ππνρσξνχλ, φηαλ ρξεηάδεηαη. Καη απηή ε πηπρή ηεο ηδηνζπγθξαζίαο, εμάιινπ, 

ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηα επίπεδα ηεο ελζπλαίζζεζεο.  

 Παξάιιεια, κηα άιιε πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ελζπλαίζζεζεο 

ζην λεπηαγσγείν είλαη, φηαλ πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα ή ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηα παηδηά, ηα 

παηρλίδηα ξφισλ. Δδψ, νη καζεηέο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κέζα απφ απηά λα  βηψζνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία  πεξηήιζε ν αληίζηνηρνο ζπκκαζεηήο . Έηζη, αθελφο, ζα 

κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζέζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, θαη αθεηέξνπ λα 

πξνηείλνπλ πηζαλέο ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Καηαιεθηηθά νη επηκνξθψζεηο θαη ηα ζεκηλάξηα ζεηηθήο δηαπαηδαγψγεζεο, πνπ 

απεπζχλνληαη ηφζν ζε γνλείο, φζν θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο, ζηνρεχνληαο, έηζη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα  θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ θαη δεκνθξαηηθνχ θιίκαηνο (ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ζην ζρνιείν) ζα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ 

παηδηψλ φισλ ησλ ειηθηψλ. 

 Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνέθπςε φηη ε ελζπλαίζζεζε είλαη κηα 

δεμηφηεηα πνπ δε ζρεηίδεηαη κε βηνινγηθνχο παξάγνληεο αιιά κε ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη 

ελδνπξνζσπηθνχο. Χο ηέηνηα, κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε. ην επίθεληξν 

ηεο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ πξνλεπίσλ θαη ησλ λεπίσλ ζα πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ε βησκαηηθή εκπεηξία έηζη, ψζηε λα εθνδηαζηνχλ νη 

εθθνιαπηφκελνη ελήιηθεο κε κία απαξαίηεηε δεμηφηεηα γηα ηελ νκαιή θνηλσληθή ηνπο έληαμε. 
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Παρϊρτημα 
Επωηημαηολόγιο  

Γενικέρ Πληποθοπίερ για ηην Έπεςνα και ηη Διασείπιζη ηων Δεδομένων 

 

Αγαπεηνί Γνλείο 

ην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κνπ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα  Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ  

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο εθπνλψ κηα κειέηε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ  

κηθξψλ παηδηψλ. αο παξαθαιψ λα απαληήζεηε κηα ζεηξά απφ εξσηήζεηο ιακβάλνληαο ππφςε 

ζαο ηε ζπκπεξηθνξά ελφο παηδηνχ ζαο πνπ έρεη ειηθία 4 έσο 6 εηψλ.  Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα 

είλαη πξναηξεηηθή αιιά ΠΟΛΤΣΗΜΖ. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη ΑΝΧΝΤΜΟ θαη απαηηεί 

πεξίπνπ 20 ιεπηά απφ ην ρξφλν ζαο. ΓΔΝ ππάξρνπλ ΧΣΔ ή ΛΑΘΟ απαληήζεηο, αιιά είλαη 

ζεκαληηθφ λα είλαη ΔΗΛΗΚΡΗΝΔΗ. Απαληήζηε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο 

 Σα δεδνκέλα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ είλαη απνιχησο εκπηζηεπηηθά θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν  γηα απζηεξά επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο. Καλέλα 

επαίζζεην πξνζσπηθφ ζηνηρείν ή πιεξνθνξία δελ ζα θνηλνπνηεζεί πνηέ θαη ζε θαλέλα ηξίην 

πξφζσπν ή θνξέα. Μπνξείηε λα δηαθφςεηε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη απαληήζεηο ζαο δελ ζα απνζεθεπηνχλ. Αλ ζπκθσλείηε λα 

ζπκκεηέρεηε, ζαο παξαθαιψ ηζεθάξεηε ην θνπηάθη παξαθάησ. Αθνχ ην ηζεθάξεηε κπνξείηε λα 

μεθηλήζεηε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

 

αο επραξηζηψ πνιχ γηα ην ρξφλν ζαο! 

Διεπζεξία Κνπηάληνπ 
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

Ηλικία μηηέπαρ 

 

  

 

Ηλικία παηέπα 

 

  

1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ 

 

Εκπαιδεςηικό ςπόβαθπο μηηέπαρ 

 Απφθνηηε πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

 Απφθνηηε δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

 Απφθνηηε ΗΔΚ / Ηδησηηθνχ Κνιιεγίνπ  

 Πηπρίν ΑΔΗ / ΣΔΗ  

 Μεηαπηπρηαθφ 

 Γηδαθηνξηθφ 
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Εκπαιδεςηικό ςπόβαθπο παηέπα 

 Απφθνηηνο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

 Απφθνηηνο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

 Απφθνηηνο ΗΔΚ / Ηδησηηθνχ Κνιιεγίνπ  

 Πηπρίν ΑΔΗ / ΣΔΗ  

 Μεηαπηπρηαθφ 

  Γηδαθηνξηθφ 

 

 

Οικογενειακήκαηάζηαζη 

 Έγγακνη/ ε ζπκβίσζε 

 Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα/Άγακνο-ε/Γηαδεπγκέλνο-ε 

Ύπαπξη άλλων παιδιών 

 Ναη 

 Όρη 

Αν ςπάπσοςν αδέπθια, πόζα; 

 

  

Επαγγελμαηική καηάζηαζη μηηέπαρ 

 Δξγαδφκελε 

 Άλεξγε 
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Επάγγελμα παηέπα 

 Δξγαδφκελνο 

 Άλεξγνο 

 

 

 

2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΤ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΣΟ 

ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΣΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Φύλο παιδιού 

 Αγφξη 

 Κνξίηζη 

Ηλικία παιδιού 

 

  

3. 

 

Οη παξαθάησ δειψζεηο αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ζαο ηνπο ηειεπηαίνπο 2 κήλεο. 

Απαληήζηε φζν θαιχηεξα κπνξείηε, αθφκα θη αλ ε ζπκπεξηθνξά πνπ αλαθέξεηαη ζηε δήισζε 

δελ θαίλεηαη λα ηζρχεη γηα ην παηδί ζαο. Παξαθαιψ κελ παξαιείςεηε θακία εξψηεζε! 
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 Δεν 

ιζσύει 

καθόλος 

Ιζσύει 

λίγο 

Ιζσύει ζε 

μεγάλο 

βαθμό 

1. Όηαλ έλα άιιν παηδί θιαίεη, ην παηδί κνπ 

ζηελνρσξηέηαη επίζεο. 
   

2. Όηαλ μεθαζαξίδσ φηη ζέισ ιίγε εζπρία, ην 

παηδί κνπ πξνζπαζεί λα κελ κε ελνριεί. 
   

3. Όηαλ ην παηδί κνπ βιέπεη άιια παηδηά λα 

γεινχλ, αξρίδεη θαη απηφ λα γειάεη. 
   

4. Σν παηδί κνπ ρξεηάδεηαη έλα είδνο 

παξεγνξηάο, φηαλ έλα άιιν παηδί πνλάεη. 
   

5. Όηαλ έλα άιιν παηδί αξρίδεη λα θιαίεη, ην 

παηδί κνπ πξνζπαζεί λα ην παξεγνξήζεη. 
   

6. Όηαλ έλαο ελήιηθαο ζπκψλεη κε έλα άιιν 

παηδί, ην παηδί κνπ παξαθνινπζεί πξνζεθηηθά. 
   

7. Όηαλ έλα άιιν παηδί έρεη κηα άζρεκε 

πηψζε, ιίγν κεηά ην παηδί κνπ πξνζπνηείηαη φηη 

πέθηεη θαη απηφ. 

   

8. Όηαλ έλα άιιν παηδί αλαζηαηψλεηαη, ην 

παηδί κνπ πξνζπαζεί λα ηνπ θηηάμεη ηε 

δηάζεζε. 

   

9. Σν παηδί κνπ αδηαθνξεί φηαλ έλα άιιν παηδί 

γειάεη. 
   

10. Όηαλ έλα άιιν παηδί είλαη αλαζηαησκέλν, 

ην παηδί κνπ είλαη αλήζπρν. 
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11. Όηαλ μεθαζαξίδσ φηη ζέισ λα θάλσ θάηη 

κφλνο κνπ (π.ρ. λα δηαβάζσ), ην παηδί κνπ κε 

αθήλεη κφλν γηα ιίγν. 

   

12. Όηαλ νη κεγάινη γεινχλ, ην παηδί κνπ 

πξνζπαζεί λα ηνπο πιεζηάζεη. 
   

13. Όηαλ έλα άιιν παηδί ηξνκάδεη, ην παηδί κνπ 

«παγψλεη» ή αξρίδεη λα θιαίεη. 
   

14. Όηαλ δχν παηδηά καιψλνπλ, ην παηδί κνπ 

πξνζπαζεί λα ηα ζηακαηήζεη. 
   

15. Σν παηδί κνπ αδηαθνξεί φηαλ έλα άιιν 

παηδί θιαίεη. 
   

16. Όηαλ ηα άιια παηδηά καιψλνπλ, ην παηδί 

κνπ αλαζηαηψλεηαη. 
   

17. Όηαλ έλα άιιν παηδί ηξνκάδεη, ην παηδί κνπ 

πξνζπαζεί λα ην βνεζήζεη. 
   

18. Όηαλ έλα άιιν παηδί είλαη ζπκσκέλν, ην 

παηδί κνπ ζηακαηά ην δηθφ ηνπ παηρλίδη γηα λα 

ην παξαθνινπζήζεη. 

   

19. Όηαλ έλα άιιν παηδί θιαίεη, ην παηδί κνπ 

αδηαθνξεί. 
   

20. Όηαλ ηα άιια παηδηά καιψλνπλ, ην παηδί 

κνπ ζέιεη λα δεη ηη ζπκβαίλεη. 
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4. 

Οη παξαθάησ δειψζεηο αθνξνχλ ζην παηδί ζαο. Γηαβάζηε ηεο θαη ζεκεηψζηε θαηά πφζν ηζρχνπλ. 

Θα καο βνεζνχζε αλ απαληνχζαηε ζε φια ηα ζέκαηα φζν θαιπηέξα κπνξείηε αθφκα θαη αλ δελ 

είζηε απνιπηά ζίγνπξνο/ε ή ην ζέκα θαίλεηαη αζηείν! Παξαθαινχκε λα απαληήζεηε βαζηδφκελνη 

ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο ή ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο.  

 
Δεν 

ιζσύει 

καθόλος 

Ιζσύει 

ζε 

κάποιο 

βαθμό 

Ιζσύει 

ζίγοςπα 

1. Λακβάλεη ππφςε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

άιισλ. 
   

2. Δίλαη αλήζπρνο/ε θαη ππεξδξαζηήξηνο/α, 

δελ κπνξεί λα παξακείλεη ήξεκνο/ε, 

αθίλεηνο/ε γηα πνιχ. 

   

3. Παξαπνληέηαη ζπρλά γηα πνλνθεθάινπο, 

πφλνπο ζην ζηνκάρη ή αδηαζεζία. 
   

4. Μνηξάδεηαη εχθνια κε ηα άιια παηδηά 

(θεξάζκαηα, παηρλίδηα, κνιχβηα θηι). 
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5. πρλά έρεη μεζπάζκαηα λεχξσλ ή είλαη 

επέμαπηνο. 
   

6. Δίλαη κάιινλ κνλαρηθφο/ε, ηείλεη λα παίδεη 

κνλφο/ε. 
   

7. Γεληθά είλαη ππάθνπνο/ε, ή ζπλήζσο θάλεη 

φ,ηη  ηνπ/ηεο δεηνχλ νη ελήιηθεο. 
   

8. Σνλ/ηελ απαζρνιεί αθφκα θαη ην 

παξακηθξφ, ζπρλά θαίλεηαη αλήζπρνο/ε. 
   

9. Δίλαη πξφζπκνο/ε λα βνεζήζεη θάπνηνλ πνπ 

είλαη πιεγσκέλνο, αλαζηαησκέλνο, 

άξξσζηνο. 

   

10. πλερψο ζηξηθνγπξίδεη λεπξηθά ή  δελ 

ζηέθεηαη ήζπρνο/ε, έρεη λεπξηθφηεηα. 
   

11. Έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα θίιν.    

12. πρλά καιψλεη κε ηα άιια παηδηά ή ηα 

θνξντδεχεη, ηα θνβεξίδεη, ηα θηππά. 
   

13. πρλά είλαη δπζηπρηζκέλνο/ε, 

απνθαξδησκέλνο/ε ή θιαίεη. 
   

14. Γεληθά είλαη ζπκπαζήο ζηα άιια παηδηά.    

15. Ζ πξνζνρή ηνπ/ηεο δηαζπάηαη εχθνια, 

δπζθνιεχεηαη λα ζπγθεληξσζεί. 
   

16. ε θαηλνχξηεο θαηαζηάζεηο είλαη 

λεπξηθφο/ε ή δείρλεη ζπκπεξηθνξά 

πξνζθφιιεζεο, εχθνια ράλεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε ηνπ/ηεο. 
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17. Δίλαη θαιφο κε ηα κηθξφηεξα παηδηά.    

18. πρλάιέεηςέκαηα.    

19. Σα άιια παηδηά ηνλ/ηελ έρνπλ ζην κάηη ή 

ηνλ/ηελ θνξντδεχνπλ, ηνλ/ηελ θνβεξίδνπλ, 

ηνλ/ηελ ρηππνχλ. 

   

20. Πξνζπκνπνηείηαη ζπρλά λα βνεζήζεη ηνπο 

άιινπο (γνλείο, θαζεγεηέο, άιια παηδηά). 
   

21. Πξηλ θάλεη θάηη ην κειεηάεη πξνζεθηηθά.    

22. Κιέβεη απφ ην ζπίηη, ην ζρνιεηφ ήα ιινχ.    

23. Σα πεγαίλεη θαιπηέξα κε ηνπο ελήιηθεο 

παξά κε ηα παηδηά. 
   

24. Έρεη πνιινχο θφβνπο, ηξνκάδεη εχθνια.    

25. Φέξλεη ζε πέξαο κηα εξγαζία, έρεη θαιή 

πξνζνρή. 
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5. 

Αθνινπζεί κία ζεηξά απφ δειψζεηο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ ζε 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Θα ζέιακε λα καο αλαθέξεηε πνηεο είλαη νη πηζαλέο αληηδξάζεηο ησλ 

παηδηψλ ζαο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Φπζηθά δελ ππάξρνπλ ζσζηνί ηξφπνη αληίδξαζεο, ηα 

παηδηά δηαθέξνπλ επξέσο ζηηο αληηδξάζεηο ηνπο, θαη απηέο ηηο δηαθνξέο πξνζπαζνχκε λα 

κειεηήζνπκε. Παξαθαιψ δηαβάζηε θάζε δήισζε θαη απνθαζίζηε αλ απηή είλαη αιεζήο ή κε 

αιεζήο πεξηγξαθή ηεο αληίδξαζεο ην παηδηνχ ζαο κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο. 

Υξεζηκνπνηήζηε ηελ παξαθάησ θιίκαθα γηα λα αλαθέξεηε πφζν θαιά απηή ε δήισζε 

πεξηγξάθεη ην παηδί ζαο:  

 

 

 

 

 

 

Δεν 

ιζσύει 

καθόλος 

Ιζσύει 

πολύ 

λίγο 

Ιζσύει 

απκεηά 

Ούηε 

ιζσύει 

ούηε 

δεν 

ιζσύει 

Ιζσύει 

πολύ 

Ιζσύει 

πάπα 

πολύ 

Ιζσύει 

απόλςηα 

1. Φαίλεηαη πάληα ζε κεγάιε βηαζχλε λα 

θηάζεη απφ ην έλα κέξνο ζην άιιν 
      

 

2.Απνγνεηεχεηαη φηαλ ηνλ/ηελ 

παξεκπνδίδνπλ λα θάλεη θάηη πνπ ζέιεη. 
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3. Όηαλ ζρεδηάδεη ή ρξσκαηίδεη ζε έλα 

βηβιίν παξνπζηάδεη ηζρπξή ζπγθέληξσζε 
      

 

4.Σνπ/ηεο αξέζνπλ νη απφηνκεο 

ηζνπιήζξεο ή άιιεο πεξηπεηεηψδεηο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

      

 

5.Αλαζηαηψλεηαη αξθεηά απφ έλα κηθξφ 

θφςηκν ή κψισπα. 
      

 

6.Πξνεηνηκάδεηαη γηα ηα ηαμίδηα θαη ηηο 

βφιηεο κε ην λα νξγαλψλεη ηα πξάγκαηα 

πνπ ζα ρξεηαζηεί. 

      

 

7.πρλά ζπεχδεη ζε λέεο θαηαζηάζεηο.        

8.Σείλεη λα ιππάηαη φηαλ νηθνγελεηαθά 

ζρέδηα δελ πξαγκαηνπνηνχληαη. 
      

 

9.Σνπ/ηεο αξέζεη λα ηνπ/ηεο ηξαγνπδνχλ.        

10.Φαίλεηαη λα είλαη άλεηα κε ζρεδφλ 

νπνηνδήπνηε άηνκν. 
      

 

11.Φνβάηαη ηνπο δηαξξήθηεο ή ηνλ 

«κπακπνχια». 
      

 

12.Σν παξαηεξεί φηαλ νη γνλείο θνξνχλ 

θαηλνχξηα ξνχρα. 
      

 

13.Πξνηηκά ήξεκεο δξαζηεξηφηεηεο απφ 

ελεξγεηηθά παηρλίδηα. 
      

 

14.Όηαλ ζπκψλεη γηα θάηη, ηείλεη λα 

παξακέλεη αλαζηαησκέλνο/ε γηα δέθα 
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ιεπηά ή θαη πεξηζζφηεξν. 

15.Όηαλ θαηαζθεπάδεη ή ζπλαξκνινγεί 

θάηη, αλακηγλχεηαη πνιχ ζε απηφ πνπ 

θάλεη, θαη απαζρνιείηαη γηα κεγάιεο 

πεξηφδνπο. 

      

 

16.Σνπ/ηεο αξέζεη λα πεγαίλεη ςειά θαη 

δπλαηά φηαλ θάλεη θνχληα. 
      

 

17.Φαίλεηαηλαζιίβεηαηφηαλδελθαηαθέξλεη 

λα νινθιεξψζεη έλα έξγν. 
      

 

18.Δίλαη θαιφο/θαιή ζην λα αθνινπζεί 

νδεγίεο. 
      

 

19.Αξγεί πνιχ λα εκπιαθεί ζε θαηλνχξηεο 

θαηαζηάζεηο. 
      

 

20.Όηαλ είλαη άξξσζηνο/ε κε έλα θξχσκα 

ζρεδφλ πνηέ δελ παξαπνληέηαη. 
      

 

21.Σνπ/ηεο αξέζεη ν ήρνο ησλ ιέμεσλ, 

φπσο ηα πνηεκαηάθηα/ηξαγνπδάθηα γηα 

παηδηά. 

      

 

22.Δίλαη θακηά θνξά ληξνπαιφο/ε αθφκα 

θαη αλ ηξηγχξσ ππάξρνπλ άηνκα πνπ 

γλσξίδεη γηα αξθεηφ θαηξφ. 

      

 

23.Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα ηνλ/ηελ 

παξεγνξήζεηο φηαλ είλαη 

αλαζηαησκέλνο/ε. 

      

 

24. Παξαηεξεί γξήγνξα θάπνην θαηλνχξην        
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αληηθείκελν ζην θαζηζηηθφ. 

25.Δίλαη γεκάηνο/ε ελέξγεηα, αθφκα θαη 

ην βξάδπ. 
      

 

26.Γελ θνβάηαη ην ζθνηάδη.        

27.Κάπνηεο θνξέο απνξξνθάηαη απφ κηα 

εηθφλα ζε έλα βηβιίν θαη ηελ θνηηά γηα 

πνιχ ψξα. 

      

 

28.Σνπ/ηεο αξέζνπλ ηα ζθιεξά θαη 

ζνξπβψδε παηρλίδηα. 
      

 

29.Γελ αλαζηαηψλεηαη απφ κηθξά 

θνςίκαηα ή θηππήκαηα (κψισπεο). 
      

 

30.Πξνζεγγίδεη, αξγά θαη πξνζεθηηθά, 

κέξε πνπ ηνπ/ηεο έρνπλ πεη φηη είλαη 

επηθίλδπλα. 

      

 

31.Δίλαη αξγφο/ή θαη δελ βηάδεηαη λα 

απνθαζίζεη ηη ζα θάλεη κεηά. 
      

 

32.Νεπξηάδεη/Θπκψλεη φηαλ δελ κπνξεί 

λα βξεη θάηη κε ην νπνίν ζέιεη λα παίμεη. 
      

 

33.Απνιακβάλεη ήξεκεο ξπζκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην ιίθληζκα ή ε 

ηαιάληεπζε. 

      

 

34. Κάπνηεο θνξέο ηνλ πηάλεη ληξνπή θαη 

απνθεχγεη λέεο γλσξηκίεο. 
      

 

35.Αλαζηαηψλεηαη φηαλ αγαπεκέλνη ηνπ 

ζπγγελείο ή θίινη είλαη έηνηκνη λα θχγνπλ 
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κεηά απφ επίζθεςε. 

36.Σν ζρνιηάδεη φηαλ έλαο γνλέαο έρεη 

αιιάμεη ηελ εκθάληζή ηνπ/ηεο. 
      

 

 

 

 

 

 

 


