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Αθηέξωζε
«Σηνπο γνλείο κνπ θαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθό άλζξωπν ν νπνίνο ειπίδεη αθόκε»

2

Δπραξηζηίεο
Η παξνύζα εξγαζία απνηειεί ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηνπ παδι ζηελ νινθιήξσζε ησλ
πξνπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ θαζώο θαη έλαλ θύθιν δσήο πιπκκεξηζκέλν από έληνλεο
ζηηγκέο, βηώκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα . Φηάλνληαο ζην ηέινο , ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο
γνλείο κνπ γηα όιε απηή ηελ ππνζηήξημε απηά ηα ρξόληα , ηνπο θαζεγεηέο κνπ πνπ ν
θαζέλαο κε ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν ζπλέβαιιε ώζηε λα έξζεη απηή ε ζηηγκή, θαη ηέινο ηνπο
θίινπο κνπ πνπ ήηαλ δίπια κνπ ζε όιν απηό ην ηαμίδη.

« Πάληα ζην λνπ ζνπ λάρεηο ηελ Ιζάθε. Τν θζάζηκνλ εθεί είλ’ν πξννξηζκόο ζνπ. Αιιά κε
βηάδεηο ην ηαμείδη δηόινπ. Καιιίηεξα ρξόληα πνιιά λα δηαξθέζεη, θαη γεξόο πηα λ’ αξάμεηο
ζην λεζί, πινύζηνο κε όζα θέξδηζεο ζηνλ δξόκν, κε πξνζδνθώληαο πινύηε λα ζε δώζεη ε
Ιζάθε. Η Ιζάθε ζ΄έδωζε η’ ωξαίν ηαμείδη. Χωξίο απηήλ δελ ζάβγαηλεο ζηνλ δξόκν. Άιια
δελ έρεη λα ζε δώζεη πηα. Κη αλ πηωρηθή ηελ βξεηο, ε Ιζάθε δελ ζε γέιαζε. Έηζη ζνθόο πνπ
έγηλεο, κε ηόζε πείξα, ήδε ζα ην θαηάιαβεο, ε Ίζαθεο ηη ζεκαίλνπλ».
Ιζάθε, Κωλζηαληίλνο Καβάθεο (1863-1933)
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Πεξίιεςε
Σα ηειεπηαία ρξφληα βιέπνπκε πψο δηαπηζηψλεηαη απμαλφκελν ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ κειέηε
ηεο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, θαη ηδηαίηεξα αλάκεζα ζηα δεπγάξηα. Ζ παξνχζα εξγαζία
απνβιέπεη λα εμεηάζεη βάζεη βηβιηνγξαθίαο, ηφζν ειιεληθήο φζν θαη μελφγισζζεο ηελ
ζπζρέηηζε κεηαμχ ξχζκηζεο ζπλαηζζήκαηνο θαη ελζπλαίζζεζεο ηφζν ζην ίδην ην άηνκν φζν
θαη ζηελ εξσηηθή ηνπ ζρέζε. Αξρηθά, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ, ηελ έλλνηα θαη
ηα κνληέια ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (Ν) θαζψο θαη θαηά πφζν ζεκαληηθή είλαη ζε
θάπνηνλ ν νπνίνο κέζσ απηήο κπνξεί λα θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα ηφζν ηα δηθά ηνπ φζν θαη
ησλ γχξσ ηνπ. ηελ ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε έλλνηα ηεο
ελζπλαίζζεζεο , νη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ , ηα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία κέηξεζεο
ηεο, θαζψο επίζεο, ηνλίδεηαη θαη ην πφζν ζεκαληθή είλαη αλάκεζα ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο.
Σν ηξίην θεθάιαην εζηηάδεη ζην θεληξηθφ ζέκα πνπ είλαη ε ξχζκηζε ζπλαηζζήκαηνο δειαδή ε
δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν άλζξσπνο επεξεάδεη πνηα ζπλαηζζήκαηα έρεη, πφηε ηα έρεη , πψο
ηα βηψλεη θαη πψο ηα εθθξάδεη. Παξάιιεια, παξνπζηάδνληαη νη ζηξαηεγηθέο θαη ηα κνληέια
ξχζκηζεο ζπλαηζζήκαηνο αιιά θαη πνιιέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ξχζκηζε ζπλαηζζήκαηνο
ηφζν ζην ίδην ην άηνκν , φζν θαη κέζα ζηηο ζρέζεηο ηνπ. Σέινο, ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν
θεθάιαην θαίλεηαη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα δεπγάξηα θαη ζηνπο
ηχπνπο δεζκνχ πνπ αλαπηχζζεη ν θαζέλαο. Δπηπξφζζεηα, φια απηά πνπ αλαθέξνληαη
επηβεβαηψλνληαη απφ πιεζψξα εξεπλψλ.

Λέμεηο

Κιεηδηα:

πλαίζζεκα,

ζπλαηζζεκαηηθφο δεζκφο

ελζπλαίζζεζε,

ξχζκηζε

ζπλαηζζήκαηνο,

δεζκφο,
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Δηζαγσγή
Απφ ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα ν δείθηεο λνεκνζχλεο IQ απνηειεί έλα θαζνξηζηηθφ
ζηνηρείν ηεο αθαδεκατθήο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο ηνπ αηφκνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα
φκσο απνδείρζεθε φηη ν δείθηεο λνεκνζχλεο δελ ζπκβαδίδεη απφιπηα κε ηελ επαγγεικαηηθή
επηηπρία. Μηα λέα ζπληζηψζα, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ειέγρεη
θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, φπσο θαη λα είλαη επίκνλν θαη αηζηφδνμν, κε άιια
ιφγηα ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε (.Ν.) θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο.
Έλαο αθφκα ιφγνο πνπ νδήγεζε ζηελ εκθάληζε ηεο Ν, είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε
επξεία εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ εξγαζίαο ζε νκάδεο (Goleman, 1998a). Ο ιφγνο πνπ ε
παγθνζκηνπνίεζε ζπλέβαιε ζην λα αλαγλσξηζηεί ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, αιιά
θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο, δειαδή ην λα πξνζπαζεί έλα άηνκν λα κπεη ζηε ζέζε ελφο άιινπ
αηφκνπ, λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα λα ληψζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη λα θαηαιάβεη ηελ
δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ,

είλαη

πνιχ

ζεκαληηθνί

παξάγνληεο

γηα

έλαλ επηηπρεκέλν

δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν, πνπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.
Καηάιεμε φισλ ησλ πξνεγνπκέλσλ, είλαη ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο λα γίλεηαη πνιχο
ιφγνο γηα ηελ Ν θαη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο. Αλ θαη νη ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο πεξηγξάθεη ε
Ν είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ηεο γλσζηηθήο λνεκνζχλεο, είλαη φκσο ζπκπιεξσκαηηθέο
ζε απηήλ. Σελ δηάθξηζε αλάκεζα ζηα δχν είδε λνεκνζχλεο, ηε γλσζηηθή θαη ηε
ζπλαηζζεκαηηθή, πεξηέγξαςε γηα πξψηε θνξά ην 1920 ν ςπρνιφγνο Thorndike, πνπ κίιεζε
γηα θνηλσληθή λνεκνζχλε θαη αξγφηεξα ν Howard Gardner. Ο Gardner ην 1983 πεξηέγξαςε
έλα κνληέιν πνιιαπιήο λνεκνζχλεο επηζεκαίλνληαο ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ δχν
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ λνεκνζχλεο, ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο (social adaptness)
θαη ηεο γλσζηηθήο (knowing one’s inner world), δειαδή ην λα γλσξίδεη θάπνηνο ηνλ
εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν (Καθέηζηνο, 2003; Καξακπέηζνπ, 2015; Καξαδήκαο & Καξαδήκα,
2015).
Σν 1988 ν Bar-On πεξηέγξαςε ηνλ δείθηε ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο (emotional quotient, EQ)
ν νπνίνο είλαη αλάινγνο ηνπ δείθηε λνεκνζχλεο (intelligence quotient, IQ) πξνζπαζψληαο
παξάιιεια λα κεηξήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Ο Bar-On αξγφηεξα ην 2000, ζην
πην πξφζθαην κνληέιν ηνπ, αλαθέξεη πέληε δηαζηάζεηο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, νη
νπνίεο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην 1 (Bar-On, 2000; Bar-On, 2006).
Οη ςπρνιφγνη Peter Salovey θαη John Mayer, ην 1990 δηαηχπσζαλ ηελ πξψηε πιήξε
ζεσξία ζρεηηθά κε ηε Ν, νξίδνληαο ηελ σο «ηελ ηθαλόηεηα λα θαηαλνεί θαλείο ηα
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ζπλαηζζήκαηα ηόζν ηα δηθά ηνπ όζν θαη ησλ άιισλ αλζξώπσλ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί σο
νδεγό γηα ζθέςε θαη δξάζε» (Salovey θαη Mayer, 1990).
Σα βηβιία ηνπ David Goleman κε ηίηινπο «Emotional Intelligence» (1995) θαη «Working
with Emotional Intelligence» (1998), φπσο επίζεο θαη ην λεφηεξν «Ο Νένο Ηγέηεο» (2002),
έθαλαλ γλσζηή ζην επξχ θνηλφ ηελ Ν. Ο Goleman ζηα βηβιία ηνπ αλαθέξεηαη ζε έλα
ζχζηεκα ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, ζην νπνίν ζχζηεκα θαηαηάζζνληαη δχν θχξηεο
δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Σν επίπεδν «εαπηφο», δειαδή νη αηνκηθέο
εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο θαη ην επίπεδν «άιινη» δειαδή νη θνηλσληθέο δηεξγαζίεο. Οη δχν
απηέο δηαζηάζεηο θαζνξίδνπλ ην πφζν ζσζηά δηαρεηξίδεηαη έλα άηνκν ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ
ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ.
Ζ θχξηα δηαθνξά ηεο ζεσξίαο ηνπ Goleman απφ ησλ ππνινίπσλ, είλαη φηη ν Goleman
πξνηείλεη ηελ Ν ζαλ ζεσξία απφδνζεο, ελψ νη Mayer θαη Salovey ζαλ ζεσξία λνεκνζχλεο
θαη ν Bar-On ζαλ ζεσξία πξνζσπηθφηεηαο (Lloyd, 2010). ε απηήλ ηελ ζπγθεθξηκέλε
δηαθνξά νθείιεηαη ε επηηπρία ηεο ζεσξίαο ηνπ Goleman, δειαδή ζην φηη ε έκθαζε δίλεηαη ζε
ηθαλφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα εθκάζεζεο θαη βειηίσζεο
(Καξαδήκαο & Καξαδήκα, 2015).
χκθσλα κε απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ελ ζπληνκία θαη ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ εθηελψο
ζηα επφκελα θεθάιαηα, έλαο ζπλαηζζεκαηηθά έμππλνο άλζξσπνο δηαθξίλεηαη απφ
απηνγλσζία, μέξεη ηα φξηα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαη δηαζέηεη απηνεθηίκεζε θαη
απηνζεβαζκφ. Έρεη πςεινχο ζηφρνπο θαη θηινδνμίεο, πάληα φκσο κε αίζζεκα επζχλεο,
επηδεηά ηελ επηηπρία θαη δελ επηηξέπεη ηπρφλ ελδερφκελε απνηπρία λα κεηψζεη ηελ
απηνπεπνίζεζε ηνπ. Αθφκε, πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη ηνπο άιινπο, λα δεη ηα πξάγκαηα
νξζνινγηθά θαη λα ζεβαζηεί ηηο απφςεηο ηνπο. Σέινο, έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δξαζηεξηνπνηεί,
αιιά θαη λα αλαλεψλεη φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ γηα επίηεπμε ελφο
ζηφρνπ θαη θνηλνχ νξάκαηνο.
Πνιιέο θνξέο ε έλλνηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζπγρέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο.
Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο θαη πην αληηπξνζσπεπηηθνχο νξηζκνχο πνπ δφζεθε γηα ηελ
ελζπλαίζζεζε, είλαη φηη «αθνξά ηελ δπλαηόηεηα λα αληηιακβάλεηαη θαλείο ην εζσηεξηθό
πιαίζην αλαθνξάο θάπνηνπ άιινπ κε αθξίβεηα, κε ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία θαη λνήκαηα
πνπ ελππάξρνπλ ζε απηό, ζαλ λα ήηαλ εθείλνο ν άιινο άλζξσπνο, ρσξίο όκσο πνηέ λα μεράζεη
ηνλ όξν, ζαλ λα» (Rogers, 1959; Μαιηθηψζε-Λνίδνπ, 2001). Ζ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο
έθηνηε απαζρφιεζε πνιινχο εξεπλεηέο θαη κάιηζηα δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ, γη’ απηφ θαη ζηελ
βηβιηνγξαθία ππάξρεη πιεζψξα νξηζκψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο (Beres θαη Arlow, 1974;
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Basch, 1983; Batson, 1991; Davis, 1996; Hodges & Wegner, 1997; Eisenberg, 2000; Decety,
2002; Ickes, 2003; Decety & Jackson, 2004; Stepien & Baernstein, 2006; Hojat, 2007).
ε «ειεχζεξε κεηάθξαζε», ζα κπνξνχζε ε ελζπλαίζζεζε λα ζεσξεζεί φηη βαζίδεηαη
ζηελ ηθαλφηεηα πνπ αλαπηχζζνπλ δχν άλζξσπνη λα ζπληνλίδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά πξηλ απφ
θάζε ιεθηηθή θαη γλσζηηθή επηθνηλσλία. Θα πξέπεη ζαθψο λα ππάξρεη κία ακθίδξνκε
αληαλάθιαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, πνπ ηειηθά ζα νδεγήζεη ζην λα θνηλνπνηεζεί ε
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ ελζπλαίζζεζε δχν άηνκα θαη θπξίσο
ηα δεπγάξηα, γλσξίδνπλ ην ζεβαζκφ, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ επηθνηλσλία. ηαλ ν έλαο
ζχληξνθνο ρξεζηκνπνηεί ηελ ελζπλαίζζεζε αθνχνληαο ηνλ άιινλ, γελληέηαη αλάκεζα ηνπο
έλαο δεζκφο ηζρπξφο, ν νπνίνο ζα είλαη δχζθνιν λα ζπάζεη. Δθείλνο ν νπνίνο μέξεη λα
αθνχεη, παξαθηλεί ηνλ ζχληξνθν ηνπ λα εθθξαζηεί ειεχζεξα θαη ρσξίο λα θνβάηαη φηη ηα
ιφγηα ηνπ ζα θξηζνχλ (Gilhotra, 1993; Cramer & Jowett, 2010; Cramer, & Jowett, 2010;
Péloquin & Lafontaine, 2010).
Ζ δηαιεθηηθή ζρέζε ε νπνία ππάξρεη κεηαμχ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηελψλ ζρέζεσλ,
αλαγλσξίδεηαη θαη απφ ηελ απιντθή θαη απφ ηελ επηζηεκνληθή ςπρνινγία. Απηή ε ζρέζε
επηζεκαίλεηαη θαη απφ δηάθνξα παξαδείγκαηα θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο. Σα πην έληνλα
ζπλαηζζήκαηα πεγάδνπλ θαηά ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ ιήμε ζηελψλ δηαπξνζσπηθψλ
ζρέζεσλ. Γπλαηά ζπλαηζζήκαηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά, φπσο π.ρ. ε δήιηα, ν ζπκφο θαη ε ραξά,
γίλνληαη εληνλφηεξα εληφο ησλ πιαηζίσλ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, δειαδή ζρέζεσλ
θηιίαο, γάκνπ, νηθνγέλεηαο. Ζ αιιαγή ηεο νξγάλσζεο δεζκνχ κε ηξφπν αλαζθαιή, είλαη
δπλαηφλ λα πξνθχςεη απφ ζηελέο ζηαζεξέο ζρέζεηο κε πξφζσπα ζεκαληηθά, φπσο π.ρ. ηνλ ή
ηελ ζχληξνθν ή ηνλ δάζθαιν ζην ζρνιείν (Quinton & Rutter, 1988).
Πξφζθαηα ε ζεσξία θαη ε έξεπλα γχξσ απφ ηελ ςπρνινγία ηεθκεξίσζε ηηο παξαηεξήζεηο
πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κάιηζηα δηάθνξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο έρνπλ γίλεη,
θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζήκαηα θαη
ε ζεσξία δεζκνχ είλαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν
πξνζαλαηνιηζκφ. χκθσλα κε άιιεο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο, απφ ηελ θαηεχζπλζε ηεο
επηθνηλσλίαο ηνπ δεχγνπο, ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο παίδνπλ ζεκαληηθφ
ξφιν γηα λα εθθξάδνληαη θαη λα θαηαλννχληαη ζπλαηζζήκαηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο
ηνπ δεπγαξηνχ (Andersen & Guerrero, 1998; Berscheid & Ammazzarolso, 2001).
ηε παξνχζα εξγαζία, ινηπφλ, ζα επηδηψμνπκε λα δηεξεπλήζνπκε, λα νξίζνπκε θαη λα
επεμεγήζνπκε ηηο έλλνηεο ζπλαίζζεκα θαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. ηελ ζπλέρεηα, ηφζν
βάζεη ειιεληθήο φζν θαη μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο ζα εμεηάζνπκε ηελ

έλλνηα ηεο

ελζπλαίζζεζεο ζε φιεο ηηο παξακέηξνπο ηεο, αηνκηθά αιιά θαη δπαδηθά, ψζηε ζηελ ζπλέρεηα
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λα αλαιχζνπκε ηελ ξχζκηζε ζπλαηζζήκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο εξσηηθήο ζρέζεο. χκθσλα, κε
ππάξρνπζεο έξεπλεο, ε ξχζκηζε ζπλαηζζήκαηνο απνηειεί βαζηθφ θαη θαίξην ζηνηρείν γηα ηελ
θαιή πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ ζηα δεπγάξηα θαζψο, ζηα πιαίζηα ησλ ζρέζεσλ, νη ζχληξνθνη
βηψλνπλ έληνλα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ
ξφιν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν βιέπεη ηφζν ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ ζχληξνθφ ηνπ.
Σέινο, ζα αλαιχζνπκε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία ζηα
δεπγάξηα ψζηε λα ππάξμεη θαηαλφεζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ξχζκηζε ζπλαηζζήκαηνο
επεξεάδεη ηφζν ηηο εξσηηθέο ζρέζεηο αιιά θαη ην ίδην ην άηνκν κεκνλσκέλα ηφζν κέζα ζηελ
ζρέζε φζν θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά.
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Κεθάιαην 1. πλαίζζεκα
1.1 πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε
Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απέθηεζε θήκε ηελ δεθαεηία ηνπ ’90 εμαηηίαο ηνπ βηβιίνπ
ηνπ Daniel Goleman, εθαξκφδεηαη φκσο, θπξίσο ζηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ζηελ
δηαρείξηζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα κέλεη αηζηφδνμν θαη
ήξεκν, λα αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, λα ειέγρεη θαη λα ζπγθξαηεί ηηο παξνξκήζεηο
ηνπ θαη θπξίσο λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ινγηθή ηνπ φηαλ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο,
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ φξν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο πνπ δφζεθε απφ ηνλ Goleman
(Καξαδήκαο, 2005; Lloyd, 2010).
Πέληε είλαη νη ζεκαληηθέο παξάκεηξνη, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (Goleman, 2006):


Ζ απηνεπίγλσζε, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ηα
ζπλαηζζήκαηα, ηηο αλάγθεο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα
ζεκεία ηνπ.



Ζ ελζπλαίζζεζε, δειαδή ην λα ηαπηίδεηαη ζπλαηζζεκαηηθά έλα άηνκν κε ηελ ςπρηθή
θαηάζηαζε ελφο άιινπ αηφκνπ, λα θαηαλνεί ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ
(Davis et al., 2012).



Ζ θηλεηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο
θαη ζηφρνπο κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα.



Ζ δηαρείξηζε ηεο ςπρηθήο ηνπ δηάζεζεο, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηεο απνξχζκηζεο ηνπ
αηφκνπ λα ειέγρεη ην άγρνο ηνπ, ηνλ εθλεπξηζκφ, ηελ ζιίςε θαη γεληθά ηηο παξνξκήζεηο
ηνπ (Chan, 2003).



Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ
άιισλ (Friedman, 2016).
Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη θνηλσληνιφγνη άξρηζαλ λα εληνπίδνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη δηαθφξσλ άιισλ θαηλνκέλσλ, φπσο είλαη ε ζπκβνιή ηεο
ζηελ εγεζία, ζηελ δηαρείξηζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο αιιαγήο ηεο απφδνζεο, θ.ά. Καζψο νη
ξπζκνί δσήο απμάλνληαη, νη απαηηήζεηο δηνγθψλνληαη θαη νη ζπλαηζζεκαηηθνί θαλφλεο
κεηαμχ ησλ αηφκσλ αιιάδνπλ ζπλερψο. Σφζν νη γπλαίθεο φζν θαη νη άληξεο ζηελ ζεκεξηλή
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επνρή πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θνηλφ πξνθίι δπλάκεσλ, αιιά θαη αδπλακηψλ πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ην θχιν ηνπο (Καξαδήκαο & Καξαδήκα, 2015).
Μηα αλάιπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ε νπνία έγηλε ζε ρηιηάδεο άληξεο θαη
γπλαίθεο, έδεημε φηη νη γπλαίθεο έρνπλ κεγαιχηεξε επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο,
ζεσξνχληαη ηθαλφηεξεο

ζε δηαπξνζσπηθά ζέκαηα θαη γεληθά έρνπλ κεγαιχηεξε

ελζπλαίζζεζε (Bar-On, 1997). Οη άληξεο απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρνπλ κεγαιχηεξε
αηζηνδνμία, απηνπεπνίζεζε, δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη είλαη πην
πξνζαξκνζηηθνί. κσο, αλάκεζα ζηα δχν θχια, πην πνιιέο είλαη νη νκνηφηεηεο, παξά νη
δηαθνξέο. Τπάξρνπλ αξθεηνί άλδξεο νη νπνίνη δηαζέηνπλ ελζπλαίζζεζε αλάινγε κε εθείλε
ησλ γπλαηθψλ, ελψ ππάξρνπλ γπλαίθεο πνπ κπνξνχλ λα αληέμνπλ ην άγρνο ην ίδην
απνηειεζκαηηθά κε ηνπο πην αλζεθηηθνχο άλδξεο απφ άπνςε ζπλαηζζεκαηηθή (Chan, 2003;
Davis et al., 2012).
Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ φηη ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή
λνεκνζχλε αλάκεζα ζηα δχν θχια, δελ ππάξρνπλ. εκαληηθφ επίζεο είλαη φηη ην επίπεδν ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο δελ πξνθαζνξίδεηαη γελεηηθά θαη δελ αλαπηχζζεηαη κφλν θαηά
ηελ δηάξθεηα ησλ πξψησλ εηψλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε
αλαπηχζζεηαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο απφ ηα δηάθνξα εξεζίζκαηα θαη
ηηο εκπεηξίεο πνπ ιακβάλεη ην άηνκν, ελψ ζε κεγάιν βαζκφ είλαη θάηη πνπ καζαίλεηαη.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ ζην πεδίν απηφ, ζπλερψο απμάλεηαη
(Καξαδήκαο, 2005).
1.2 Έλλνηα θαη νξηζκόο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο
Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (Ν) ή ην EQ, δειαδή ν δείθηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζχλεο, σο έλλνηα απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ νη νπνίεο
επηηξέπνπλ ζηνλ άλζξσπν λα θαηαιαβαίλεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη φρη κφλν ηηο πξνζσπηθέο ηνπ
ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά θαη ησλ άιισλ, κε ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή
ηνπ αλάπηπμε (Καξαδήκαο, 2005). ιεο νη ζρεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, θαηαιήγνπλ
ζηελ άπνςε φηη πξφθεηηαη γηα λνεηηθή ηθαλφηεηα πνπ έρεη ζρέζε ή εθαξκφδεηαη ζε
θαηαζηάζεηο ή πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν. Απηέο νη δχν βαζηθέο
παξαδνρέο απνηεινχλ ηε βάζε ησλ δχν πξνζδηνξηζηηθψλ φξσλ ηεο έλλνηαο λνεκνζχλε,
θαζψο πξφθεηηαη γηα ιεηηνπξγία ζπλαηζζεκαηηθή, ιεηηνπξγία ηνπ λνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ην
ζπκηθφ κέξνο (Νέζηνξνο, 2000; Καξακπέηζνπ, 2015).
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Τπάξρνπλ πνιιέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο ηεο λνεκνζχλεο, νη νπνίεο
δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο, θαζψο άιιεο απφ απηέο δίλνπλ έκθαζε ζηνλ έλαλ απφ ηνπο
δχν πξνζδηνξηζηηθνχο φξνπο, ελψ άιιεο ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν
φξσλ (Καξαδήκαο & Καξαδήκα, 2015).
Οξηζκφο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θνηλά απνδεθηφο, είλαη δχζθνιν λα βξεζεί,
εθηφο εάλ είλαη αξθεηά γεληθφο. Ο πξψηνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε ηνλ ζπγθεθξηκέλν φξν
απνβιέπνληαο ζηελ πεξηγξαθή ησλ δεμηνηήησλ ηεο Ν, ήηαλ ν θαζεγεηήο E.L. Thorndike. Ο
θαζεγεηήο ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν θνηλσληθή λνεκνζύλε γηα λα αληηθαηνπηξίζεη, ηελ
ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ ηα νπνία θαηείραλ δεμηφηεηεο, φπσο ε ηθαλφηεηα λα πάξνπλ
πξνζσπηθέο απνθάζεηο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ή ν ρεηξηζκφο ησλ
πνιχπινθσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (E.L. Thorndike, 1920).
Καηά ηνλ Goleman, ν νπνίνο απνηειεί ηνλ ζεκειησηή ηνπ φξνπ, ε έλλνηα ηεο Ν νξίδεηαη
σο ε ηθαλφηεηα πνπ έρεη έλα άηνκν λα αλαγλσξίδεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, αιιά θαη ηα
ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη λα κπνξεί λα ρεηξηζηεί θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά ηηο
δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Αθφκε, ν Goleman αλαθέξεη πσο ε
απηνγλσζία, ε ελζπλαίζζεζε θαη ε απηνπεηζαξρία, είλαη νη πην θξίζηκνη παξάγνληεο ηεο
επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο επηηπρίαο ηνπ αλζξψπνπ (Goleman, 1995; Friedman, 2016).
Οη Mayer θαη Salovey, πνπ είλαη εμίζνπ γλσζηνί κε ηνλ Goleman ζην ρψξν ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, δίλνπλ κηα πην εμεηδηθεπκέλε πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηεο Ν.
χκθσλα κε απηνχο, ε Ν νξίδεηαη σο «κηα κνξθή θνηλσληθήο επθπΐαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ
ηθαλόηεηα λα θαηαλνεί θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηα ηα δηθά ηνπ, αιιά θαη ησλ άιισλ αλζξώπσλ,
λα δηαθξίλεη ιεπηέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα θαη ρξεζηκνπνηώληαο απηέο
ηηο πιεξνθνξίεο, λα θαζνδεγεί αλάινγα ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ» (Mayer & Salovey,
1993. ζ. 433).
πσο αλαθέξεηαη ζην ιεμηθφ ηεο Νέα Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ θαζεγεηή Μπακπηληψηε,
Ν είλαη «ε ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, λα αληαπεμέξρεηαη ζηελ
ζπλαηζζεκαηηθή πίεζε, λα αλαπηύζζεη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ ζε ηνκείο όπσο ε θαληαζία, ε
θαιιηηερλία θαη ε αλζξώπηλε επηθνηλσλία» (Μπακπηληψηεο, 1998).
Σν 2000 ν Bar-On πεξηέγξαςε ηνλ φξν ηεο Ν σο «έλα πεδίν πξνζσπηθώλ,
ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, ην νπνίν επεξεάδεη ηε
δπλαηόηεηα πνπ έρεη ην θάζε άηνκν λα επηηύρεη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πηέζεηο ηνπ
πεξηβάιινληόο ηνπ» (Bar-On, 2000).
Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο Ν δίλεηαη απφ ηνλ Goleman κε ην
παξαθάησ παξάδεηγκα. χκθσλα κε έλα παιηφ παξακχζη Ηαπσληθφ, έλαο πνιεκνραξήο
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ζακνπξάη ξψηεζε έλαλ δάζθαιν ηνπ Εελ, ηί είλαη παξάδεηζνο θαη ηί είλαη θφιαζε. Ο
δάζθαινο δε ζέιεζε λα ηνπ απαληήζεη θαη ηνπ είπε λα κελ ηνλ ελνριεί γηαηί δελ κπνξεί λα
αζρνιείηαη κε αλζξψπνπο ηέηνηνπ είδνπο. Ο ζακνπξάη αηζζάλζεθε φηη ν εγσηζκφο ηνπ
ζίρηεθε, εθλεπξίζηεθε θαη ηξάβεμε ην ζπαζί απφ ηε ζήθε ηνπ. Σφηε ν δάζθαινο ηνπ εμήγεζε
φηη θφιαζε είλαη απηφ αθξηβψο. Ο ζακνπξάη ηνπνζέηεζε ην ζπαζί πίζσ ζηε ζήθε ηνπ,
ππνθιίζεθε θαη ν δάζθαινο ηνπ εμήγεζε φηη απηφ είλαη ν παξάδεηζνο. Σα ζπλαηζζήκαηα ηνπ
ζακνπξάη θαη ν έιεγρνο ηνπο ψζηε λα απνθεπρζνχλ πεξεηαίξσ αξλεηηθά γεγνλφηα, είλαη κηα
απιή πεξηγξαθή ηνπ ηη είλαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (Goleman, 1998; Καξακπέηζνπ,
2015).
Ζ γλσζηή ξήζε ηνπ σθξάηε «γλώζη ζαπηόλ», απνηειεί ην ζεκειηψδε ιίζν ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, πνπ είλαη ε θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζνπ αθξηβψο
κφιηο απηά γελλεζνχλ κέζα ζνπ.
Έλαο πην νινθιεξσκέλνο θαη θαηαλνεηφο νξηζκφο ηεο Ν, ζε ζρέζε κε ηνπο
πξναλαθεξζέληεο, δφζεθε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη είλαη ν εμήο «Ο όξνο
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε απνηειείηαη από δύν βαζηθνύο παξάγνληεο, ηελ έλλνηα λνεκνζύλε,
γηαηί πξόθεηηαη γηα λνεηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή γηαηί αλαθέξεηαη ζην ζπκηθό
κέξνο» (Πεηαισηήο, 2015 ζει. 3).
1.3 Μνληέια ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο
Έλα θνηλά απνδεθηφ κνληέιν ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ζπλζέηνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, δελ έρεη πξνηαζεί κέρξη ζηηγκήο απφ ηνπο
εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν. Τπάξρνπλ σζηφζν αξθεηνί εξεπλεηέο νη
νπνίνη αλαπηχζζνληαο δηάθνξεο ζεσξίεο, πξνζπαζνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηελ δηθή ηνπο
άπνςε γηα ηελ Ν, αιιά θαη γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο. Σα πην βαζηθά κνληέια ηα νπνία έρνπλ
θαηά θαηξνχο δηακνξθσζεί θαη ζα αλαιπζνχλ αθνινχζσο, είλαη ηα εμήο (Καξαδήκαο &
Καξαδήκα, 2015):


Σν κνληέιν ηνπ Goleman



Σν κνληέιν ησλ Goleman – Boyatzis – Rhee



Σν κνληέιν ησλ Mayer, Salovey θαη Caruso



Σν κνληέιν ηνπ Bar-On
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1.3.1 Μνληέιν Goleman
Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο θαη πξσηαξρηθνχο εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ
ζπγθεθξηκέλε έλλνηα, ήηαλ ν δηδάθηνξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard, Daniel Goleman,
ν νπνίνο ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ν πεξηέιαβε ηηο εμήο δεμηφηεηεο (Goleman, 1998):


Σελ ελζπλαίζζεζε (empathy)



Σελ απηεπίγλσζε (self-awareness)



Σελ απηνπαξαθίλεζε (self motivation)



Σε ζπλαηζζεκαηηθή δηαρείξηζε (emotional management)



Σν πξνζσπηθφ ζηπι (personal style)



Σελ επηθνηλσλία (communication)



Σηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (relationships)

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά αθνξνχλ θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα ε απηνπαξαθίλεζε, ε απηνεπίγλσζε θαη ην πξνζσπηθφ ζηπι, ζρεηίδνληαη κε
ηελ νληφηεηα ηνπ αηφκνπ σο μερσξηζηήο, κεκνλσκέλεο χπαξμεο, ελψ νη δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο, ε επηθνηλσλία θαη ε ελζπλαίζζεζε, έρνπλ ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο
ηνπ αλζξψπνπ (Davis et al., 2012).
Ο Goleman ζην κνληέιν ηνπ, βιέπεη ηε Ν ζαλ κηα ζεηξά ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη
πξνζπαζεί λα πξνβιέςεη ηελ επίδνζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θάπνηνπ ζηελ
ελαζρφιεζε ηνπ, ζηεξηδφκελνο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ (Νέζηνξνο & Ξελάθε, 1998).
Οη ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ελφο αηφκνπ, ρσξίδνληαη ζε δχν θχξηνπο άμνλεο: α) ηηο
πξνζσπηθέο θαη β) ηηο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο (Goleman, 1998).
Οη πξνζσπηθέο ηθαλόηεηεο θαζνξίδνπλ ην πφζν θαιά έλα άηνκν ρεηξίδεηαη ηνλ εαπηφ
ηνπ θαη απαξηίδνληαη απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο (Καθέηζηνο, 2003; Καξακπέηζνπ, 2015):


Απηεπίγλωζε, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα γλσξίδεη ηελ εζσηεξηθή ηνπ
θαηάζηαζε, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ζπλαηζζήκαηα
απηά ηνλ επεξεάδνπλ ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. Αθφκε, είλαη ε ηθαλφηεηα
ελφο αηφκνπ λα γλσξίδεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαη λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηελ
δηαίζζεζε ηνπ. ηελ απηεπίγλσζε εληάζζνληαη επίζεο:
o Η επίγλσζε ζπλαηζζεκάησλ, δειαδή ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα γλσξίδεη ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη ηηο επηπηψζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ απηά ζα
επηθέξνπλ.
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o Η αθξηβήο απηναμηνιόγεζε, δειαδή ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα γλσξίδεη ηηο
αδπλακίεο ηνπ, ηα φξηα ηνπ, ηα δπλαηά ηνπ ζεκεία θαη λα δέρεηαη ηελ θξηηηθή θαη
ηηο ππνδείμεηο.
o Η απηνπεπνίζεζε, δειαδή ε ζηγνπξηά πνπ έρεη έλα άηνκν ζηελ αμία θαη ζηηο
ηθαλφηεηεο ηνπ, βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα μερσξίζεη.


Απηέιεγρνο, ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηεο εζσηεξηθήο
θαηάζηαζεο

ελφο

ζπλαηζζεκάησλ,

αηφκνπ,

ησλ

παξακέλνληαο

παξνξκήζεσλ

ςχρξαηκνο

θαη

ηνπ,

ησλ

αθέξαηνο.

αξλεηηθψλ
ηνλ

ηνπ

απηνέιεγρν

πεξηιακβάλνληαη:
o Η αμηνπηζηία, δειαδή ε δηαηήξεζε ηεο ηηκηφηεηαο θαη ηεο αθεξαηηφηεηαο ελφο
αηφκνπ.
o Η ελζπλαηζζεζία, δειαδή ε αλάιεςε επζχλεο.
o Η πξνζαξκνζηηθόηεηα, δειαδή ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα ειίζζεηαη, λα αιιάδεη
ζηξαηεγηθή, λα δηαρεηξίδεηαη ελδερφκελεο αιιαγέο θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε λέεο
πεξηζηάζεηο θαη πξνθιήζεηο.
o Η θαηλνηνκία, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα
αηζζάλεηαη άλεηα θαη λα δέρεηαη λέεο θαη πξσηνπφξεο ηδέεο, λέεο πιεξνθνξίεο θαη
λέεο πξνηάζεηο.


Παξαθίλεζε, ζηελ νπνία εληάζζνληαη φιεο νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηάζεηο νη νπνίεο
νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη έλα άηνκν. ε απηήλ αλήθνπλ:
o Η δέζκεπζε, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα επζπγξακκίδεηαη κε ηνπο
ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε νκάδα.
o Η επίηεπμε, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δηαζέηεη πξνζσπηθά θίλεηξα ψζηε
λα βειηηψζεη ηελ δηθή ηνπ απφδνζε, αιιά θαη ηελ απφδνζε ησλ γχξσ ηνπ
αηφκσλ.
o Η πξσηνβνπιία, ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα γλσξίδεη ηη
αθξηβψο κπνξεί λα πεηχρεη θαη πψο κπνξεί λα ην πεηχρεη, αιιά λα είλαη θαη έηνηκν
λα αλαιάβεη δξάζε ζε θάζε παξνπζηαδφκελε επθαηξία.
o Η αηζηνδνμία, ραξαθηεξίδεη ηα άηνκα πνπ δελ θνβνχληαη ηα εκπφδηα ηα νπνία
κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ θαη έρνπλ ζέιεζε θαη επηκνλή ψζηε λα πεηχρνπλ ηνπο
ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ.
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Οη θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο θαζνξίδνπλ ην πφζν θαιά έλα άηνκν δηαρεηξίδεηαη ηηο
δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη (Καθέηζηνο, 2003; Καξακπέηζνπ,
2015):


Η ελζπλαίζζεζε, δειαδή ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα έρεη επίγλσζε ησλ αλεζπρηψλ,
ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ γχξσ ηνπ αηφκσλ. Πεξηιακβάλεη:
o Τελ θαηαλόεζε ησλ άιισλ, ηελ νπνία επηδεηθλχεη έλα άηνκν πνπ κπνξεί λα
κπαίλεη ζηε ζέζε ησλ άιισλ, λα δείρλεη ελεξγφ ελδηαθέξνλ γηα ηα ζέκαηα πνπ
ηνπο απαζρνινχλ θαη λα θαηαλνεί ηηο απφςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο.
o Τνλ πξνζαλαηνιηζκό ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ, ηνλ νπνίν επηδεηθλχεη έλα άηνκν
πνπ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη θαη λα πξνβιέςεη ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ θαη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν λα ηηο ηθαλνπνηήζεη.
o Τνλ ζσζηό ρεηξηζκό ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν επηδεηθλχεη
έλα άηνκν πνπ ρεηξίδεηαη ζσζηά ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ άιισλ, κε ηελ
παξάιιειε δεκηνπξγία θιίκαηνο θαιιηέξγεηαο επθαηξηψλ ζε δηαθνξεηηθνχο
ηχπνπο αλζξψπσλ.
o Τελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ άιισλ, ραξαθηεξηζηηθφ ελφο αηφκνπ ν νπνίνο
αηζζάλεηαη ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ γηα αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ
ηνπο.
o Τελ πνιηηηθή αληίιεςε, ε νπνία ραξαθηεξίδεη ην άηνκν πνπ εληνπίδεη ηηο
ζπλαηζζεκαηηθέο ηάζεηο κηαο νκάδαο θαη δπλακψλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
κειψλ ηεο νκάδαο.



Οη θνηλωληθέο δεμηόηεηεο, δειαδή ε ηθαλφηεηα πνπ έρεη έλα άηνκν λα πξνθαιεί ηνπο
άιινπο, έηζη ψζηε λα αληηδξνχλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ζέιεη. Υαξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο
ηθαλφηεηαο, είλαη:
o Η επηξξνή, πνπ ραξαθηεξίδεη έλα άηνκν ην νπνίν αζθεί κεζφδνπο πεηζνχο κε
ηξφπν απνηειεζκαηηθφ.
o Η επηθνηλσλία, πνπ ραξαθηεξίδεη έλα άηνκν ην νπνίν εθθξάδεη ζαθή θαη πεηζηηθά
κελχκαηα.
o Ο ρεηξηζκόο δηαθσληώλ, πνπ ραξαθηεξίδεη ην άηνκν ην νπνίν δηαπξαγκαηεχεηαη ή
επηιχεη δηαθσλίεο.
o Η εγεζία, ε νπνία ραξαθηεξίδεη έλα άηνκν ην νπνίν θαζνδεγεί θαη εκπλέεη άιια
άηνκα ή άιιεο νκάδεο αηφκσλ.
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o Η θαηαιπηηθή δξάζε, ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηελ αιιαγή θαηαζηάζεσλ, δειαδή ηνλ
ρεηξηζκφ ή ηελ θαζηέξσζε δηαθφξσλ αιιαγψλ.
o Η θαιιηέξγεηα δεζκώλ, πνπ ραξαθηεξίδεη ην άηνκν ην νπνίν θαιιηεξγεί ζρέζεηο
ιεηηνπξγηθέο πνπ βνεζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.
o Οη νκαδηθέο ηθαλόηεηεο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα άηνκν ην νπνίν δεκηνπξγεί κέζα
ζε κηα νκάδα ζπλνρή ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη θνηλνί ζηφρνη.
o Η ζύκπξαμε θαη ζπλεξγαζία, πνπ αθνξά ηελ ζπλεξγαζία κε άιια άηνκα πξνο
επίηεπμε ησλ θνηλψλ ζηφρσλ.
Άηνκα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ απηεπίγλσζεο, κπνξνχλ αλά πάζα
ζηηγκή λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα λα ιάβνπλ νξζέο
απνθάζεηο. Αθφκε, έρνπλ πιήξε θαη ζαθή επίγλσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ησλ νξίσλ ηνπο,
γλσξίδνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη πξνζπαζνχλ κε θάζε ηξφπν λα ηηο εμαιείςνπλ. Γηαζέηνπλ
επίζεο απηνπεπνίζεζε θαη θαινπξναίξεηα δέρνληαη θάζε θξηηηθή πνπ ηνπο αζθείηαη,
ζέηνληαο σο ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπο (Νέζηνξνο Ξελάθε, 1998; Μαπξαληδά, 2011).
Ζ ελζπλαίζζεζε, φπσο πξναλαθέξζεθε έρεη ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα
αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Σα άηνκα ηα νπνία δηαζέηνπλ ελζπλαίζζεζε,
έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα απνθσδηθνπνηνχλ ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπο, ηηο
θηλήζεηο ησλ ζσκάησλ ηνπο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, εμάγνπλ πνιχηηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλαλαζηξέθνληαη θαη έξρνληαη ζε
θαζεκεξηλή επαθή, αληηιακβαλφκελνη πιήξσο ηηο πξνζσπηθφηεηεο ηνπο (Νενθχηνπ &
Κνπηζειίλε, 2006).
Άηνκα ηα νπνία δηαζέηνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, κπνξνχλ λα δξνπλ πξνζαξκνδφκελνη
ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, λα δηακνξθψλνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα
πινπνηνχληαη νη ζηφρνη ηνπο θαη ηέινο, λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο
ζρέζεηο. Ο απηνέιεγρνο απνηξέπεη έλα άηνκν λα αλαπηχμεη νπνηαδήπνηε παξφξκεζε,
βνεζψληαο ην ζηνλ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη θπξίσο ησλ αξλεηηθψλ ηνπ
ζπλαηζζεκάησλ, φπσο ε αλαζθάιεηα θαη ν ζπκφο. Ζ επηθξάηεζε εγθξάηεηαο θαη ινγηθήο,
νξηνζεηνχλ ηνλ απηνέιεγρν.
Ζ παξαθίλεζε ηέινο, είλαη έλαο παξάγσλ πνπ παξαθηλεί ην άηνκν λα πινπνηήζεη ηνπο
ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ζέηεη. Σν άηνκν πνπ δηαζέηεη ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ
αλαπηχζζεη πξσηνβνπιίεο, πξνζπαζεί γηα ηελ βειηίσζε θαη ηελ θαηλνηνκία, ελψ παξάιιεια
αληηιακβάλεηαη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη πξνζπαζεί λα ηηο αληηκεησπίζεη (Νέζηνξνο Ξελάθε,
1998; Μαπξαληδά, 2011).
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1.3.2 Μνληέιν Goleman, Boyatzis θαη Rheel
Σν 1998 ν Goleman ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Boyatzis θαη Rhee, δηακφξθσζαλ κηα ζεσξία
ε νπνία βαζίδνληαλ ζηελ κειέηε πνπ είρε εθπνλήζεη πξνεγνχκελα θαη ε νπνία νλνκάζηεθε
«ζεσξία ηεο απόδνζεο». ην λέν κνληέιν ησλ ηξηψλ ζπλεξγαηψλ, νη πέληε ζπλαηζζεκαηηθέο
δεμηφηεηεο ελζσκαηψζεθαλ ζηηο εμήο ηέζζεξεηο (Goleman, 1996; Goleman, 2006):


Σελ απηεπίγλσζε (self-awareness)



Σελ απηνδηαρείξηζε (self-regulation)



Σελ θνηλσληθή επίγλσζε (social skills)



Σελ δηαρείξηζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (relationships)

Ο φξνο «απηεπίγλσζε» αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα έρεη επίγλσζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ, ησλ πξνηηκήζεσλ, ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ νξίσλ θαη λα αθνινπζεί ηελ
δηαίζζεζε ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηεο απηνεπίγλσζεο, είλαη
(Goleman, 1996; Goleman, 2006):


Η ζπλαηζζεκαηηθή απηεπίγλσζε (emotional self-awareness), δειαδή ην λα
αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνλ δηαθαηέρνπλ, αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα θαη
ηηο επηπηψζεηο ηνπο.



Η αθξηβήο απηναμηνιόγεζε (accurate self-awareness), ην λα αλαγλσξίδεη δειαδή ηα
δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ηα φξηα ηνπ.



Η απηνπεπνίζεζε (self-confidence), πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ βεβαηφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα
ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο αμίεο ηνπ.

Ο φξνο «απηνδηαρείξηζε» αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ ζην λα δηαρεηξίδεηαη ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπ, ηα πξνζσπηθά ηνπ απνζέκαηα θαη ηηο παξνξκήζεηο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά
ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηεο απηνδηαρείξηζεο, είλαη (Goleman, 1996; Goleman, 2006):


Η ηάζε πξνο επίηεπμε (achievement orientation), πνπ αθνξά ηελ πξνζπάζεηα θαη ηνλ
δήιν πνπ επηδεηθλχεη έλα άηνκν γηα νινθιήξσζε θαη βειηίσζε ησλ ζηφρσλ ηνπο
νπνίνπο έρεη ζέζεη.



Ο απηνέιεγρνο (emotional self-control), πνπ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ειέγρνπ θαη
δηαρείξηζεο ησλ παξνξκήζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ελφο αηφκνπ.
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Η αηζηνδνμία (optimism), πνπ ραξαθηεξίδεη έλα άηνκν πνπ επηκέλεη γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ, αιιά θαη ηελ εμάιεηςε ησλ δπζθνιηψλ πνπ
παξνπζηάδνληαη.



Η πξσηνβνπιία (initiative), πνπ αθνξά ηελ εηνηκφηεηα πνπ επηδεηθλχεη έλα άηνκν γηα
δξάζε, φηαλ ηνπ παξνπζηαζηεί θάπνηα επθαηξία.



Η ελζπλεηδεζία (concientiousness), πνπ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο ελφο αηφκνπ,
ηεο πξνζσπηθήο ηνπ επζχλεο θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ επηδφζεσλ.



Η αμηνπηζηία (trustworthiness), πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ δηαηήξεζε ηεο ηηκηφηεηαο θαη
ηεο αθεξαηφηεηαο ελφο αηφκνπ.



Η πξνζαξκνζηηθόηεηα (adaptability), δειαδή ε επειημία πνπ επηδεηθλχεη έλα άηνκν
ζηελ δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο.

Ο φξνο «θνηλσληθή επίγλσζε» αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα έρεη επίγλσζε
ησλ αλαγθψλ, ησλ αλεζπρηψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ αηφκσλ πνπ ην πεξηβάινπλ.
Υαξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θνηλσληθή επίγλσζε, είλαη:


Η νξγαλσηηθή επίγλσζε (organizational awareness), πνπ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ελφο
αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη θαη λα αληηιακβάλεηαη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο.



Η ελζπλαίζζεζε (empathy), πνπ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα θαηαλνεί ηηο
απφςεηο αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ αλζξψπσλ, αιιά θαη ην έκπξαθην
ελδηαθέξνλ γηα ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ.



Η πνιηηηθή αληίιεςε (cultural awareness), πνπ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ
ζπλαηζζεκαηηθψλ ηάζεσλ θαη επηινγψλ πνπ έρεη ε νκάδα ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη έλα
άηνκν.



Ο πξνζαλαηνιηζκόο πξνο ηελ εμππεξέηεζε (service orientation), πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη, αιιά θαη λα πξνβιέπεη ηηο αλάγθεο ησλ
άιισλ θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο επηζπκίεο ηνπο.

Ο φξνο «δηαρείξηζε ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ» αλαθέξεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ελφο
αηφκνπ λα δεκηνπξγεί ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ ηηο αληηδξάζεηο πνπ ν ίδηνο επηζπκεί.
Υαξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ,
είλαη (Goleman, 1996; Goleman, 2006):
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Η δηεπθόιπλζε ησλ αιιαγώλ (change catalyst), πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ελφο
αηφκνπ λα ρεηξίδεηαη θαη λα πξνθαιεί κε ηνλ πην θαιφ ηξφπν ηηο παξνπζηαδφκελεο
αιιαγέο.



Η επηξξνή (influence), πνπ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα αζθεί κεζφδνπο
πεηζνχο απνηειεζκαηηθέο



Η εγεζία (inspirational leadership), πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα
εκπλέεη θαη λα θαζνδεγεί νκάδεο αηφκσλ.



Η ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ άιισλ (developing others), πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ αλαγθψλ ησλ ζπλαλζξψπσλ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη
ηελ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο.



Η αλάπηπμε δεζκώλ (building bonds), πνπ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ
θαιιηέξγεηαο δεκηνπξγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ.



Η δηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ (conflict management), πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα
δηαπξαγκάηεπζεο θαη εχξεζεο θαηάιιεισλ ιχζεσλ γηα ηελ επίιπζε δηαθσληψλ.



Η επηθνηλσλία (communication), πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έθθξαζε νξζψλ, ζαθψλ θαη
πηζηηθψλ κελπκάησλ.



Η νκαδηθόηεηα θαη ε ζπλεξγαζία (teamwork and collaboration), πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα ζπλεξγάδεηαη κε άιια άηνκα.

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ ησλ Goleman, Boyatzis θαη Rhee, απνηεινχλ ην θιεηδί
γηα ηελ επηηπρία ελφο αλζξψπνπ ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δηαθνξέο κεηαμχ
ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ κνληέισλ, είλαη ειάρηζηεο. Ζ θχξηα δηαθνξά ηνπο, είλαη φηη ην
δεχηεξν κνληέιν επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηνπο ππνπαξάγνληεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ
δεμηνηήησλ. χκθσλα κε ηνλ Goleman, θάζε άηνκν ην νπνίν ζέιεη λα πεηχρεη ζηελ
νηθνγελεηαθή ή επαγγεικαηηθή ηνπ δσή, πξέπεη λα δηαζέηεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
απηναμηνιφγεζεο, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηνπο ραξηζκαηηθνχο αλζξψπνπο. Αθφκε, νη
άλζξσπνη ζα πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηνη, αιιά θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο λέεο εμειίμεηο θαη
ζε θάζε αιιαγή δεδνκέλσλ (Goleman, 1996; Νέζηνξνο Ξελάθε, 1998; Goleman, 2006;
Μαπξαληδά, 2011).
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1.3.3 Μνληέιν Mayer, Salovey and Caruso
Οη Jack Mayer θαη Peter Salovey, Ακεξηθαλνί θαζεγεηέο ςπρνινγίαο, απφ ηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’90 αζρνιήζεθαλ ζπζηεκαηηθά κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη
πξφηεηλαλ έλα δηθφ ηνπο κνληέιν γηα ηελ εξκελεία ηεο. ηε ζπλέρεηα, δηακφξθσζαλ κηα
ζεσξία γηα ηελ κέηξεζε θαη ηελ εξκελεία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Ζ δνπιεηά
ηνπο, εξεπλεηηθή θαη ζεσξεηηθή, έγηλε γλσζηή απφ πιήζνο εξεπλεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ, νη
νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ην ζεσξεηηθφ ηνπο κνληέιν, αιιά θαη ηα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία ηα
νπνία νη ίδηνη θαηαζθεχαζαλ (Mayer θαη Salovey, 1997; Mayer et al., 1999, 2004, 2000b,
2008).
Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ζχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Mayer, Salovey θαη Caruso,
είλαη έλα είδνο λνεκνζχλεο, πνπ δε δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα είδε λνεκνζχλεο ηα νπνία
πεξηγξάθνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο ζεσξίεο λνεκνζχλεο θαη αλαθέξνληαη βαζηθά ζε γλσζηηθέο
ηθαλφηεηεο. Δκπεξηέρεη ηελ δηαπξνζσπηθή θαη ηελ ελδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε ηνπ Cardner,
ελψ εκπεξηθιείεη θαη δηάθνξεο άιιεο ηθαλφηεηεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην γλσζηηθφ θαη
ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ν αλζξψπηλνο λνπο. Ζ Ν ζην κνληέιν
απηφ νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ελφο αλζξψπνπ λα δηεμάγεη κηα πνιχπινθε επεμεξγαζία
πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο πιεξνθνξίεο ηξνθνδνηνχληαη απφ ζπλαηζζήκαηα ή αθνξνχλ
ζπλαηζζήκαηα (Mayer et al., 2008).
Σέζζεξεηο ηχπνπο ηθαλνηήησλ πεξηιακβάλεη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, νη νπνίνη
βξίζθνληαη ζε ηεξαξρηθή δηάηαμε απφ ην πην ζεκειηψδεο, κέρξη ην πην ζχλζεην ζχλνιν
ηθαλνηήησλ. Οη ηθαλφηεηεο απηέο ιεηηνπξγνχλ κε ηξφπν εληαίν θαη φιεο καδί απνηεινχλ ην
ζχζηεκα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Οη ηχπνη απηνί ησλ ηθαλνηήησλ είλαη νη εμήο
(Salovey & Mayer, 1990; Mayer & Salovey, 1993; Mayer & Salovey, 1997a; Mayer &
Salovey, 1997b):
1. Η αληίιεςε θαη ε αλαγλώξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ: ρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα
ελφο αηφκνπ λα αληηιακβάλεηαη θαη λα απνθξππηνγξαθεί ηα ζπλαηζζήκαηα ηα δηθά
ηνπ, αιιά θαη ησλ άιισλ, πνπ απνηππψλνληαη ζηνλ ηφλν ηεο θσλήο, ζηηο εθθξάζεηο
ηνπ πξνζψπνπ, θ.ά. Αληηιακβαλφκελν ην άηνκν ηα ζπλαηζζήκαηα, κπνξεί λα
εθηειέζεη νπνηαδήπνηε άιιε ζπλαηζζεκαηηθή δηαδηθαζία.
2. Η αθνκνίσζε θαη ε ελζσκάησζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ ηξόπν πνπ
ζθέθηεηαη έλα άηνκν: ρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί
εθείλα ηα ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ζθέςε
θαη ηνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα βάζεη απηψλ λα αλαινγίδεηαη. Με άιια ιφγηα,
αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα λα επεμεξγάδεηαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο,
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γεγνλφο ην νπνίν επεξεάδεη αλάινγα ηε γλσζηηθή θαηάζηαζε ηνπ θαη θαζηζηά πην
πινχζηα ηελ δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο.
3. Η θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ: ε απηήλ πεξηιακβάλεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ
αηφκνπ λα θαηαλνεί ηα ζχλζεηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο,
δειαδή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα ζπλαίζζεκα ππξνδνηεί θάπνην άιιν. Οη
άλζξσπνη νη νπνίνη δηαζέηνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ, δηεπθνιχλνληαη ζηηο
δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο.
4. Η δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ: πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ
λα δηαρεηξίδεηαη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ
ζπλαλζξψπσλ ηνπ, κε ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηη θξχβεηαη πίζσ ηνπο
θαη λα βξίζθεη ηνπο πην θαηάιιεινπο θαη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ζπλαηζζεκάησλ, φπσο ν ζπκφο, ε ιχπε, ε αλεζπρία θαη ν θφβνο.
χκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα, έλα άηνκν κε κεγάιν βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζχλεο είλαη ηθαλφ λα αληηιακβάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα κε αθξίβεηα θαη επθνιία, λα ηα
θαηαλνεί θαη λα ηα επαλαρξεζηκνπνηεί γηα λα ηξνθνδνηήζεη ηελ ζθέςε ηνπ θαη λα ρεηξηζηεί
κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηηο ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο θαηαζηάζεηο (Mayer et al., 2004).
ηηο θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο, ην παξαπάλσ άηνκν παξνπζηάδεηαη αξθεηά ηθαλφ, δελ έρεη
ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, απνθεχγεη ηηο απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο (π.ρ.
λαξθσηηθέο νπζίεο, θ.ά.) θαη δελ εθδειψλεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο άιινπο. Σέινο,
ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν είλαη δπλαηφλ λα εθδειψζεη ηζρπξνχο ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο κε
ηα πξνζθηιή ηνπ πξφζσπα θαη λα έρεη πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο,
θπξίσο εάλ ε επίδνζε ηνπ ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη πςειή (Salovey &
Mayer, 1990; Mayer & Salovey, 1993; Mayer & Salovey, 1997a; Mayer & Salovey, 1997b).
1.3.4 Μνληέιν Bar-on
Ο ςπρνιφγνο Reuven Bar-On απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 αζρνιήζεθε κε ηελ
κειέηε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Ήηαλ απηφο ν νπνίνο εηζήγαγε ζπγθεθξηκέλα ζηελ
δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή, ηνλ φξν «emotional quotient, EQ», κε άιια ιφγηα ηνλ «δείθηε
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο» (Bar-On, 1998). Σν κνληέιν πνπ πξφηεηλε ν Bar-On
επηθεληξψλεηαη

ζηνλ

πξνζδηνξηζκφ

θαη

ηελ

θαηακέηξεζε

ηεο

θνηλσληθήο

θαη

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Ζ Ν ζεσξείηαη ζχλζεηε έλλνηα, ε νπνία νξίδεηαη σο «κηα
ζεηξά από κε γλσζηηθέο δπλαηόηεηεο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ
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ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα αληηκεησπίδεη κε επηηπρία ηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο θαη
πηέζεηο» (Bar-On, 1997, ζει.14).
Σν κνληέιν ζπλζέηνπλ πέληε θαηεγνξίεο ηθαλνηήησλ, ε θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο
πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εηδηθψλ δεμηνηήησλ. Οη πέληε θαηεγνξίεο ηθαλνηήησλ
είλαη (Bar-On, 1997; Bar-On, 2000; Bar-On, 2006):
1. Οη ελδνπξνζσπηθέο ηθαλόηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο εηδηθέο δεμηφηεηεο:
a. ηε ζπλαηζζεκαηηθή απηνεπίγλσζε, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα
αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα.
b. ηε δηεθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα έλα άηνκν λα εθθξάδεη
ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ, κε έλαλ ηξφπν κε
θαηαζηξεπηηθφ.
c. ηνλ απηνζεβαζκό, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ην άηνκν λα απνδέρεηαη θαη λα
ζέβεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ.
d. ηελ εκπηζηνζύλε ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ δπλαηόηεηεο, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα λα
αληηιακβάλεηαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ.
e. ηελ αλεμαξηεζία, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα λα είλαη απηνδχλακν, ρσξίο λα
εμαξηάηαη ζπλαηζζεκαηηθά απφ θάπνην άιιν άηνκν.
2. Οη δηαπξνζσπηθέο ηθαλόηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο εηδηθέο δεμηφηεηεο:
a. ηελ ελζπλαίζζεζε, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα αληηιακβάλεηαη θαη
λα θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ.
b. ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγήζεη θαη λα
δηαηεξήζεη ην άηνκν ακνηβαίσο ηθαλνπνηεηηθέο ζρέζεηο.
c. ηελ θνηλσληθή ππεπζπλόηεηα, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα
ζπκκεηέρεη ζε κηα θνηλσληθή νκάδα, κε ηξφπν επνηθνδνκεηηθφ θαη
ζπλεξγαηηθφ.
3. Η ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ δεμηφηεηεο:
a. ε αλνρή ζην άγρνο, δειαδή ε αληνρή ζηα αγρνγφλα ζπκβάληα, ζηα ηζρπξά
ζπλαηζζήκαηα θαη ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο.
b. ν έιεγρνο ησλ παξνξκήζεσλ, δειαδή ε αλαραίηηζε ή ε θαζπζηέξεζε κηαο
αλάγθεο, παξφξκεζεο ή πεηξαζκνχ, ειέγρνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα.
4. Η δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο δεμηφηεηεο:
a. ηελ ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα έλα άηνκν λα
πξνζδηνξίδεη ηα πξνζσπηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη λα εθαξκφδεη
απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο.
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b. ηνλ έιεγρν ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, δειαδή λα κπνξεί ην άηνκν λα θάλεη ζσζηή
εθηίκεζε κεηαμχ ηεο εμσηεξηθήο θαη ηεο αληηθεηκεληθήο θαηάζηαζεο.
c. ηελ επειημία, κε ηελ νπνία κπνξεί λα πξνζαξκφδεη θαλείο κε επηηπρία ηα
ζπλαηζζήκαηα, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ
αιιάμνπλ νη ζπλζήθεο.
5. Η γεληθή δηάζεζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δεμηφηεηεο:
a. ηελ επηπρία, δειαδή ην λα αηζζάλεηαη έλα άηνκν ηθαλνπνηεκέλν θαη λα
απνιακβάλεη ηελ δσή ηνπ, εθθξάδνληαο ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα.
b. ηελ αηζηνδνμία, ηελ νπνία φηαλ ηελ δηαζέηεη έλα άηνκν, θνηηάδεη ηελ ζεηηθή
πιεπξά ησλ πξαγκάησλ θαη ζθέθηεηαη ζεηηθά, έζησ θαη αλ αληηκεησπίδεη
δπζθνιίεο.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην 2000 ζε κηα αλαζεψξεζε ηνπ κνληέινπ ηνπ, ν Bar-On
ππνζηεξίδεη φηη ε γεληθή δηάζεζε ιεηηνπξγεί δηακεζνιαβεηηθά, δηεπθνιχλνληαο ηελ
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ζε αληίζεε κε ηηο άιιεο ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο ηθαλνηήησλ, πνπ
ιεηηνπξγνχλ σο έλα απφ ηα ζπζηαηηθά ηεο (Bar-On, 2000). χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ BarOn, ην λα δηαζέηεη θάπνηνο πςειή θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ζεκαίλεη φηη
θαηαλνεί, θαηαιαβαίλεη θαη εθθξάδεη κε θαιφ ηξφπν ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, κπνξεί λα έρεη
κηα απνηειεζκαηηθή ζρέζε κε ηνπο άιινπο θαη ηέινο, έρεη ηελ ηθαλφηεηα επηηπρψο λα
αληηκεησπίδεη ηηο πηέζεηο, θαζψο επίζεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ (BarOn, 2000).
Απηέο νη ηθαλφηεηεο ζηεξίδνληαη ζηηο ελδνπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο, ηηο νπνίεο πεξηγξάθεη
ην κνληέιν ηνπ Bar-On. ε ζρέζε κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο, ην λα δηαζέηεη έλα άηνκν
θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πςειή, ζεκαίλεη φηη είλαη ζε ζέζε λα
θαηαιαβαίλεη ηηο αλάγθεο, αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη λα δεκηνπξγεί ηέηνηεο
ζρέζεηο πνπ λα πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ζπλεξγαζία (Bar-On, 1997; Bar-On,
2006).
πλνςίδνληαο, ην λα δηαζέηεη έλα άηνκν πςειή θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή
λνεκνζχλε, ζεκαίλεη φηη έρεη ηελ δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθά λα αληηκεησπίδεη ηηο
κεηαβνιέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα ζε θνηλσληθφ, πξνζσπηθφ ή πεξηβαιινληηθφ
επίπεδν, κε επειημία θαη ξεαιηζκφ λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο, λα παίξλεη ηηο ζσζηέο
απνθάζεηο θαη λα επηιχεη πξνβιήκαηα. Χζηφζν, γηα λα είλαη εθηθηά ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη
ην άηνκν λα ξπζκίδεη θαη λα νξγαλψλεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, έηζη ψζηε λα είλαη πξνο
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φθεινο θαη φρη ελαληίνλ ηνπ, λα έρεη αηζηνδνμία, ζεηηθή δηάζεζε θαη ηθαλφηεηα γηα
απηνπαξαθίλεζε (Bar-On, 2006).
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Κεθάιαην 2 . Δλζπλαίζζεζε
2.1 Έλλνηα θαη νξηζκόο ηεο ελζπλαίζζεζεο
Ζ αξρηθή έλλνηα ηεο ιέμεο «ελζπλαίζζεζε» (empathy), φπσο δφζεθε θαηά ηελ δεθαεηία
ηνπ 1920 απφ ηνλ ςπρνιφγν Tichener, ζρεηίδεηαη κε ηνλ φξν «θηλεηηθή κίκεζε», δηαθέξεη
φκσο ειαθξά απφ ηελ εηζαγσγή ηεο ζηα Αγγιηθά ε νπνία έρεη λα θάλεη κε ηελ Διιεληθή ιέμε
«εκπάζεηα» πνπ είλαη ζχλζεηε ιέμε, κε ζπλζεηηθά «ελ, εληφο θαη πάζνο». Ζ δηαθνξνπνίεζε
απηή νθείιεηαη ζην φηη ζηε ιέμε ζα έπξεπε λα απνδνζεί θαη ε έλλνηα ηνπ «αηζζάλνκαη
εληφο», έλαο φξνο ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνίεζαλ αξρηθά νη ζεσξεηηθνί ηεο αηζζεηηθήο, ζέινληαο
λα πεξηγξάςνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζχιιεςεο ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο ελφο άιινπ
αλζξψπνπ.
χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Tichener, ε εκπάζεηα είρε σο πεγή έλα είδνο κίκεζεο
θπζηθήο ηεο δπζηπρίαο ηνπ άιινπ, ε νπνία κίκεζε ζηελ ζπλέρεηα πξνθαιεί ζηνλ ίδην ηνλ
άλζξσπν ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα. Πξνζπάζεζε λα βξεη κηα ιέμε ε νπνία ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή
απφ ηελ ζπκπάζεηα (sympathy), ηελ νπνία ελδερνκέλσο λα ληψζεη θαλείο γηα ηελ δπζάξεζηε
θαηάζηαζε θάπνηνπ άιινπ, ρσξίο φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ζπλεξίδεηαη απηφ ην νπνίν
αηζζάλεηαη ην άιιν άηνκν (Goleman, 1995). Ζ ελζπλαίζζεζε θαη φιεο νη ζρεηηθέο
δηαδηθαζίεο (π.ρ. ζπκπάζεηα) ζηελ εζηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, απνηέιεζαλ πεδίν
δηακάρεο αλάκεζα ζε θηιφζνθνπο θαη ςπρνιφγνπο (Tichener, 1924; Allport, 1937; Hume,
1777/1966; Blum, 1980).
Ζ ελζπλαίζζεζε είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή αξρή ηεο εμειηθηηθήο, θνηλσληθήο, θιηληθήο
ςπρνινγίαο θαη ηεο ςπρνινγίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Batson & Coke, 1981; Dymond, 1949;
Goldstein & Michaels, 1985; Hoffman 1984). Δμαηηίαο φκσο ηεο κεγάιεο εθαξκνγήο ηεο, ε
έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο ήηαλ θαη είλαη κηα έλλνηα αζηαζήο, ε νπνία πξνθάιεζε
αμηνζεκείσηε δηακάρε θαη ζπιινγηζκφ (Eisenberg & Strayer, 1987). Ζ δηάθξηζε αλάκεζα
ζηηο δχν έλλνηεο «γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε» θαη «ζπλαηζζεκαηηθή ελζπλαίζζεζε», απνηειεί
ηελ πξψηε αηηία δηακάρεο κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθψλ (Riggio, Tucker & Coffaro, 1988).
πγθεθξηκέλα, θάπνηνη ζρεηίδνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε κε ηελ γλσζηηθή δηαδηθαζία, ηελ
ζεσξνχλ αλάινγε κε ηελ γλσζηηθή θαηαλφεζε ηεο πξννπηηθήο ελφο άιινπ (Deutsh & Madle,
1975), ελψ άιινη ηελ εθιακβάλνπλ σο πξσηαξρηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία
εκπεξηέρεη θάπνηα γλσζηηθά ζηνηρεία (Feshbach, 1978; Hoffman, 1984). Σέινο, θάπνηνη
άιινη φπσο νη θιηληθνί, εθιακβάλνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε σο δηαδηθαζία ε νπνία επηηειεί
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επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ζηε ζεξαπεία (Goldstein & Michaels, 1985, παξαπνκπή απφ ηνπο
Eisenberg & Strayer, 1987, ζει.3).
πλεπψο, έλα κέξνο ησλ ζεσξεηηθψλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα,
επηθεληξψζεθαλ ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν ηεο ελζπλαίζζεζεο. Ο Thompson (1980),
ππήξμε έλαο απφ απηνχο θαη πίζηεπε φηη πξνυπφζεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο απνηειεί ην
κνίξαζκα ηεο φιεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο. Μηα άιιε επηζηήκσλ ε Bryant (1982),
παξαζέηεη ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο πξννπηηθήο απαηηεί θαη
πξνυπνζέηεη ηε γλσζηηθή θαηαλφεζε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ
αηφκσλ, ελψ ε ελζπλαίζζεζε ζέηεη ζαλ πξνυπφζεζε ηε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζηα
ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία βηψλεη θάπνηνο άιινο.
Ο Hoffman (1984) νξίδεη ηελ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο σο ηελ θαηαλφεζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ, ηεο ζθέςεο θαη ησλ πξνζέζεσλ ελφο άιινπ αηφκνπ ή σο ηελ ηάζε
δηέγεξζεο απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηελ νπνία βηψλεη ην άιιν άηνκν. Έλαο άιινο
νξηζκφο γηα ηελ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, ν νπνίνο δφζεθε απφ ηνπο Eisenberg θαη Fabes
ην 1998, είλαη φηη απνηειεί ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ε νπνία πεγάδεη απφ ηελ
θαηαλφεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ελφο άιινπ αηφκνπ θαη είλαη ηαπηφζεκε κε ηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη ην άιιν άηνκν.
Οη ζεσξεηηθνί νη νπνίνη δίλνπλ έκθαζε ζην γλσζηηθφ ζηνηρείν ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηελ
νξίδνπλ δηαθνξεηηθά. Μεηαμχ απηψλ ν Wispe (1986), ν νπνίνο πηζηεχεη φηη ε ελζπλαίζζεζε
έρεη ζρέζε κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη θάπνηνο λα θαηαλνήζεη ρσξίο λα θξηηηθάξεη ηηο
εκπεηξίεο ελφο άιινπ αηφκνπ, είηε απηέο είλαη ζεηηθέο, είηε αξλεηηθέο. Σα ζπγθεθξηκέλα
ζπλαηζζήκαηα, αιιά θαη νη αληηδξάζεηο, πνιιέο θνξέο δελ γίλνληαη πιήξσο θαηαλνεηά απφ
ην άιιν άηνκν. πλεπψο, ηζρπξίδεηαη φηη ζεκαληηθφ ζηνηρείν φιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο
απνηειεί ε «ελζπλαηζζεηηθή αθξίβεηα», αθνχ ε ελζπλαίζζεζε ζθνπφ έρεη πνιιέο θνξέο,
αιιά φρη πάληα, ηελ παξνρή θαηαλφεζεο γηα ηελ κία πιεπξά ή θαη ηηο δχν πιεπξέο. Αθφκε, ν
Wispe ζεσξεί φηη ε ελζπλαίζζεζε έρεη άκεζε εμάξηεζε απφ ην πψο ρξεζηκνπνηεί ηελ
ηθαλφηεηα θαληαζίαο θαη κίκεζεο πνπ έρεη έλα άηνκν (παξαπνκπή απφ ηνπο Eisenberg &
Strayer, 1987, ζει.3-4).
Έλαο άιινο εξεπλεηήο, ν Davis (1983/1996) επηθεληξψλεηαη ζηελ γλσζηηθή ηθαλφηεηα
θαηαλφεζεο ηεο πξννπηηθήο πνπ έρεη έλα άιιν άηνκν, ε νπνία αληιείηαη πξσηίζησο ζηηο
γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο (Decety & Jackson, 2004). Αλαθέξεηαη ινηπφλ, ζε δχν γλσζηηθέο
δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο: α) ηελ θαηαλφεζε ηεο πξννπηηθήο ηνπ άιινπ (perspective
taking) θαη β) ηελ θαληαζία (fantasy). Αθφκε, πεξηέγξαςε θαη δχν άιιεο δηαζηάζεηο ηεο
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ελζπλαίζζεζεο ζπλαηζζεκαηηθέο: α) ηελ πξνζσπηθή δπζθνξία (personal distress) θαη β) ην
ελζπλαηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ (empathic distress) (Henry, Sager & Plunkett, 1996).
O Ickes (1997), ζεσξεί ηελ ελζπλαίζζεζε σο έλλνηα πνιππαξαγνληηθή, ηζρπξηδφκελνο φηη
απνηειεί πνιχπινθε κνξθή δηαθφξσλ ςπρνινγηθψλ ζπκπεξαζκάησλ, φπνπ ε γλψζε, ε
παξαηήξεζε θαη ε ινγηθή, ζπλδπάδνληαη ζηνρεχνληαο ζηελ επαγσγή ηεο επίγλσζεο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζθέςεσλ ηνπ άιινπ αηφκνπ. Ζ ελζπλαίζζεζε ζπλεπψο,
πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ ειάρηζηε αλαγλψξηζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ
ηνπ άιινπ αηφκνπ, αιιά θαη ηελ πξφζιεςε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο ηνπ άιινπ. Ζ
έκθαζε ινηπφλ, δίλεηαη απφ ηνλ Ickes ζε θάπνηα δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα πνπ είλαη κηα εθηελήο
θνηλσληθνγλσζηηθή ηθαλφηεηα, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη γηα λα πξνβιέςνπλ θαη
λα εμεγήζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, αιιά θαη ησλ άιισλ, κέζα απφ ηελ
απφδνζε πξνο απηνχο αλεμάξηεησλ δηαλνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο νη επηζπκίεο, ε πίζηε,
νη πξνζέζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα (Gallagher & Frith, 2003). Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαλνεηηθή
ηθαλφηεηα, είλαη απηή πνπ μερσξίδεη ηνπο αλζξψπνπο απφ ηα ππφινηπα πξσηεχνληα
ζειαζηηθά, ίζσο κε εμαίξεζε ηνπο πηζήθνπο (Povinelli, Bering & Giambrone, 2000).
Σν 2004 νη Decety θαη Jackson, ηζρπξίζηεθαλ φηη ηξία ζπζηαηηθά ζηνηρεία
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελζπλαίζζεζε: α) ηελ επίγλσζε ηνπ άιινπ θαη ηελ απηνεπίγλσζε
(self-other awareness), β) ηε δηαλνεηηθή επθακςία (mental flexibility), κε ηελ βνήζεηα ηεο
νπνίαο θαηαλνείηαη ε ππνθεηκεληθή πξννπηηθή ηνπ άιινπ θαη νη ξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη
γ) ην κνίξαζκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ (affective sharing) αλάκεζα ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηνλ
άιιν, ε νπνία βαζίδεηαη ζην πψο αληηιακβάλεηαη θαλείο ηελ δξάζε ηνπ ηαηξηάζκαηνο, κε
απνηέιεζκα ην κνίξαζκα ησλ αλαπαξαζηάζεσλ. Σα ηξία απηά ζπζηαηηθά ζρεηίδνληαη θαη
αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, νδεγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία ηεο
ελζπλαίζζεζεο. Σν κνίξαζκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηα παξάδεηγκα, φηαλ δελ πεξηέρεη
απηνεπίγλσζε, νδεγεί ζηελ «ζπλαηζζεκαηηθή κφιπλζε» (emotonial contagion) ε νπνία
ιακβάλεη ηελ κνξθή ηεο ζπλνιηθήο αλαγλψξηζεο, ρσξίο φκσο δηάθξηζε κεηαμχ ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ησλ αηφκσλ (De Waal, 1996).
Τπάξρνπλ βέβαηα ζηνηρεία ηεο ελζπλαίζζεζεο ηα νπνία πξνυπνζέηνπλ γλσζηηθέο
δηαδηθαζίεο, φπσο π.ρ. ηελ θαηαλφεζε ηεο πξννπηηθήο ηνπ άιινπ άηνκνπ, αιιά θαη θάπνηεο
πιεπξέο απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε (Davidson, Pizzagalli, Nitschke & Kallin, 2003).
ηελ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο πεξηιακβάλνληαη θαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε
απηνεπίγλσζε, ε θαηαλφεζε ηεο πξννπηηθήο ηνπ άιινπ, ε ζπλαηζζεκαηηθή απνηίκεζε,
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηαδηαθά θαηά ηελ εμέιημε ηεο αλάπηπμεο θαη
ζχκθσλα κε ηα νπνία δηαρσξίδνληαη ηα είδε ζε αλζξψπηλα θαη κε αλζξψπηλα. Σν κνληέιν
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απηφ εηζήρζε απφ ηνπο Decety θαη Jackson θαη ζε απηφ ζπλδπάδνληαη θαη νη δχν
αλαπαξαζηαηηθέο φςεηο θαη δηαδηθαζίεο (ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή) (Decety & Jackson,
2004).
2.2 Έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηελ ελζπλαίζζεζε
πρλά ε ελζπλαίζζεζε ζπγρέεηαη κε ηελ ζπκπφληα (sympathy). Ο φξνο ζπκπφληα αθνξά
ηε ζπκκεηνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα θάπνηνπ αηφκνπ, ρσξίο φκσο ηελ ζπκκεηνρή
ζπλαηζζεκαηηθήο θαηαλφεζεο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο θαη πεξηέρεη ζηνηρεία, φπσο
ζπιιχπεζε, νίθην, θ.ά. αθψο δηαθξίλεηαη απφ ηελ ελζπλαίζζεζε, αλ θαη ζα κπνξνχζε λα
ζεσξεζεί φηη απνηειεί ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο. Ζ ζπκπφληα δίλεη έκθαζε θπξίσο ζε
κηα ππνζπλείδεηε ζπλαηζζεκαηηθή αξέζθεηα. ηελ πξάμε νη άλζξσπνη πνπ ζπκπνλνχλ
θάπνησλ π.ρ. νη γηαηξνί, νδεγνχληαη ζε αλαζηνιή ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο ή ράλνπλ ηελ
αληηθεηκεληθφηεηα ηνπο, πξνζπαζψληαο λα βνεζήζνπλ ηνλ ζπλάλζξσπν αληί λα ηνλ
βνεζήζνπλ λα ζψζεη ν ίδηνο ηνλ εαπηφ ηνπ (Stepien & Baernstein, 2006; Hojat, 2007).
Σν 1985 νη Thornton θαη Thornton, δηαρψξηζαλ ηελ ελζπλαίζζεζε απφ άιια δηάθνξα
ζπλαηζζήκαηα θαηαγξάθνληαο κε ζαθήλεηα ηνπο πέληε παξάγνληεο νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ
ελζπλαίζζεζε. Παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα κε ηελ ελζπλαίζζεζε, είλαη (Μαιηθψζε-Λνίδνπ,
2001):


Δλζπλαηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ, πνπ ηζνδπλακεί κε ην ζπλαίζζεκα ζπκπφληαο, κε ην
ελδηαθέξνλ πξνο αλζξψπνπο κε επλννχκελνπο νη νπνίνη έρνπλ πξνβιήκαηα θαη
αληηκεησπίδνληαη κε αδηθία.



Δλζπλαηζζεηηθή δπζθνξία, πνπ ηζνδπλακεί κε ηελ ελζπλαίζζεζε πνπ είλαη
δπζιεηηνπξγηθή, πνπ εθδειψλεηαη σο αληίδξαζε απφ άγρνο ή ζαλ θαηάζηαζε εθηφο
ειέγρνπ φηαλ νη άιινη αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφ πξφβιεκα.



Φαληαζία, πνπ ηζνδπλακεί κε ζπλαηζζεκαηηθή αλάκημε θαληαζηηθψλ ραξαθηήξσλ.



Τηνζέηεζε λέαο νπηηθήο γσλίαο ή πξννπηηθήο, πνπ ηζνδπλακεί κε ηελ ηάζε πνπ
εκθαλίδεη θάπνηνο λα δεη κέζα απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ άιισλ.



πλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε, πνπ ηζνδπλακεί κε ηελ αλάκημε κε ή ηελ ελφριεζε απφ ηε
δπζθνξία ή ηα πξνβιήκαηα ησλ άιισλ αλζξψπσλ.
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2.3 Δλζπλαίζζεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή αληίιεςε
Απφ ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο αλαθέξζεθαλ, νη ςπρνζεξαπεπηηθέο ζρνιέο
δίλνπλ ηελ πην ελδηαθέξνπζα θαη θαιχηεξε βησκαηηθή γλψζε (Decety & Jackson, 2004).
Γεληθά, είλαη απνδεθηφ φηη ζηελ ςπρνζεξαπεία ε ελζπλαίζζεζε έρεη θεληξηθή ζέζε, θαζψο ε
ςπρνζεξαπεία ζπκπεξηιακβάλεη ηελ κεηαμχ δχν αηφκσλ δηππνθεηκεληθή επηθνηλσλία, κε ηνλ
ςπρνζεξαπεπηή ν νπνίνο ζα πξέπεη λα θαηαλνεί επαξθψο έσο πιήξσο ηνλ ζεξαπεπφκελν,
θαζνδεγψληαο ηνλ ζε πνξεία ζεξαπείαο (Bohart & Greenberg, 1997).
Σν 1921 ν Freud έγξαςε φηη φηαλ θάπνηνο παίξλεη ζέζε γηα ηελ δηαλνεηηθή δσή ελφο
άιινπ αηφκνπ, ηφηε ε ελζπλαίζζεζε είλαη απαξαίηεηε. Πίζηεπε φηη ε ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία βνεζά ζηελ θαηαλφεζε αλάκεζα ζην ηη είλαη έκθπηα άγλσζην ζην εγψ καο θαη
ζην ηη είλαη έκθπηα άγλσζην ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο.
ηελ ελζπλαίζζεζε έδσζαλ έκθαζε θαη πνιινί άιινη αλαιπηέο, πεξηγξάθνληαο ηελ σο
«δηαδηθαζία κνηξάζκαηνο ζπλαηζζεκάησλ αζπλείδεησλ θαη εκπεηξηψλ», ζηελ νπνία
δηαδηθαζία ν ςπρνζεξαπεπηήο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί αθεξαηφηεηα ζην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ εαπηνχ ηνπ (Basch, 1983). Οη Beres θαη Arlow (1974), ηζρπξίζηεθαλ φηη ν ζεξαπεπηήο
έρεη ελζπλαίζζεζε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη ν πειάηεο ηνπ, θαζψο θαη επίγλσζε θαη
κάιηζηα ζπλεηδεηή ησλ αζπλείδεησλ ζπγθξνχζεσλ, θαληαζηψζεσλ θαη πξνζέζεσλ πνπ
απσζνχληαη.
Ο Carl Rogers (1959), πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιινλ, ρξεζηκνπνηεί ηελ ελζπλαίζζεζε σο
ζηνηρείν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ηερληθήο ηνπ. χκθσλα κε απηφλ, ε ελζπλαίζζεζε απνηειεί κηα
απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ζεξαπεπηηθή αιιαγή θαη ζρέζε. πγθεθξηκέλα, ν
ζεξαπεπηήο κε ηελ βνήζεηα ηεο ελζπλαηζζεηηθήο θαηαλφεζεο, δεη ηελ εζσηεξηθή δηάζεζε ηνπ
ζεξαπεπκέλνπ πξνζπαζψληαο λα κεηαδψζεη ζε απηφλ ηελ εκπεηξία πνπ ν ίδηνο απνθηά.
χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Rogers, ν φξνο ελζπλαίζζεζε αθνξά ηελ αθξηβή αληίιεςε ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηελ νπνία βηψλεη ν ζεξαπεπφκελνο εζσηεξηθά, αιιά θαη φισλ
ησλ άιισλ ζπλαηζζεκαηηθψλ λνεκάησλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ηελ δηάζεζε
ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε ηνπ ζεξαπεπηή δελ επεξεάδεηαη θαη
παξακέλεη ε ίδηα. Σν ηειεπηαίν απηφ ζηνηρείν, δείρλεη ηελ αλάπηπμε ελφο ελεξγεηηθνχ θαη
ειεγρφκελνπ κεραληζκνχ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ην άηνκν γλσξίδεη ηελ ζπλέλσζε
αλάκεζα ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζην άιιν άηνκν (Decety & Jackson, 2004).
πλνςίδνληαο, φινη νη ζεσξεηηθνί ζπκθσλνχλ φηη πξσηαξρηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο
ελζπλαίζζεζεο, είλαη:
α) ε γλσζηηθή ηθαλφηεηα σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηεο πξννπηηθήο ηνπ άιινπ αηφκνπ
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β) ε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε πξνο έλα άιιν άηνκν, ζηελ νπνία πνιιέο θνξέο, αιιά
φρη πάληα, πεξηιακβάλεηαη ην κνίξαζκα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο
γ) νη ξπζκηζηηθνί κεραληζκνί, βάζεη ησλ νπνίσλ δηαηεξείηαη ε πεγή πξνέιεπζεο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ηδίνπ ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ησλ άιισλ
πλεπψο ε ελζπλαίζζεζε πεξηέρεη θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζηε
ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία ελφο άιινπ (ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν), αιιά θαη ηελ θαηαλφεζε
ηεο εκπεηξίαο πνπ δηαζέηεη ν άιινο (γλσζηηθφ ζηνηρείν) (Batson, 1991; Davis, 1996; Hodges
& Wegner, 1997; Eisenberg, 2000; Decety, 2002; Ickes, 2003; Decety & Hodges, 2004;
Decety & Jackson, 2004).
Ο Lipps (1993) αζρνιήζεθε κε ηνλ ηξφπν θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ
ησλ άιισλ αλζξψπσλ θαη πξφηεηλε ηελ «ελφξκεζε ηεο κίκεζεο» (imitative drive). Ζ
ελφξκεζε ηεο κίκεζεο καο νδεγεί ζηε κίκεζε ησλ εθθξάζεσλ πνπ απηφκαηα ιακβάλεη ην
πξφζσπν ησλ άιισλ, κε ηε βνήζεηα ηεο αλάθηεζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αιιά θαη ηεο
απφδνζεο ηνπ, ζην άιιν άηνκν (Leslie, Johnson-Frey & Grafton, 2004).
Ζ θαηαγξαθή κεηξήζεσλ ειεθηξνκπνγξαθηθήο δξαζηεξηφηεηαο (EMG) απέδεημε φηη
ππάξρεη αζπλείδεηε κίκεζε, δειαδή απέδεημε φηη νη άλζξσπνη αζπλείδεηα θαη γξήγνξα
κηκνχληαη ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ησλ άιισλ, έζησ θαη αλ ε παξνπζία ησλ πξνζψπσλ
απηψλ δελ γίλεηαη ζπλεηδεηά αληηιεπηή (Dimberg & Thunberg, 1998 ; Dimberg, Thunberg &
Elmehed, 2000). Αθφκε, ππάξρνπλ θνηλσληθνςπρνινγηθέο κειέηεο νη νπνίεο δείρλνπλ φηη ην
λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζπκπεξηθνξά ελφο άιινπ αηφκνπ, απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα εκπινθήο
ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά (Bargh, Chen & Burrows, 1996). Σν θαηλφκελν απηφ
νλνκάδεηαη «επίδξαζε ηνπ ρακαηιένληα» (chameleon effect) θαη αθνξά ηελ ηάζε κίκεζεο
ησλ θηλήζεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ ελφο αηφκνπ κε ην νπνίν
ππάξρεη αιιειεπίδξαζε θαη ε νπνία γίλεηαη αζπλείδεηα.
Σα άηνκα ηα νπνία δηαζέηνπλ πςειή ελζπλαίζζεζε έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα
εθηεζνχλ ζην θαηλφκελν «επίδξαζεο ηνπ ρακαηιένληα» (Chartrund & Bargh, 1999). Σν
γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε αζπλείδεηε κίκεζε νδεγεί ζε αληίδξαζε ελζπλαηζζεηηθή
πνιψλνληαο ην θηλεηηθφ ζχζηεκα ηνπ πξνζψπνπ, πνπ θαζψο έρεη απνδεηρζεί, επεξεάδεη ηελ
δηάζεζε (Ekman, Levenson & Friesen,1983; Levenson, Ekman & Friesen, 1990).
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2.4 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε
Ζ ελζπλαίζζεζε εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο:
2.4.1 Τελ θιεξνλνκηθόηεηα
Σν 1967 ν Mumford ηζρπξίζηεθε φηη ε ελζπλαίζζεζε είλαη έκθπηε θαη ε θαιιηέξγεηα ή
αλαζηνιή ηεο εμαξηάηαη απφ ηηο αξλεηηθέο ή ζεηηθέο εκπεηξίεο ηεο δσήο (Hojat, 2007). ε κία
έξεπλα ε νπνία έγηλε, ζπγθξίζεθαλ κνλνδπγψηεο δίδπκνη κε δηδπγψηεο θαη ε έξεπλα
θαηέιεμε φηη νη κνλνδπγψηεο δίδπκνη παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε ζηηο αληηδξάζεηο
ηνπο απφ φηη νη δηδπγψηεο, θπξίσο ζηελ ειηθία έσο 11 εηψλ (Scourfield et al., 1999).
2.4.2 Τν θύιν
Έρεη κειεηεζεί επίζεο, εάλ ε ηθαλφηεηα ελζπλαίζζεζεο επεξεάδεηαη απφ ην θχιν, θαζψο
ε εκπεηξία καξηπξά φηη νη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ ηάζε γηα ελζπλαίζζεζε θαη κάιηζηα έκθπηε.
Μάιηζηα ν Cohen αλαθέξεη φηη «ην κπαιφ ησλ γπλαηθψλ είλαη “θαισδησκέλν” πξσηίζησο
γηα ελζπλαίζζεζε, ελψ ην αληξηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη θαηαλφεζε ζπλαηζζεκάησλ»
(Cohen, 2004). Οη πην πνιιέο δηαθνξέο νη νπνίεο εληνπίδνληαη αλάκεζα ζηα δχν θχια, έρνπλ
ζρέζε κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ξφινπ πνπ θαιείηαη ν θαζέλαο λα δηαδξακαηίζεη ζηελ
θνηλσλία (Hotjat, 2007). Γχν ηειεπηαίεο κειέηεο φκσο, πνπ κειέηεζαλ ζπγθεθξηκέλεο
πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη θάπνηεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν
θχια, είλαη πξνεγγεγξακκέλεο δειαδή πξηλ ν άλζξσπνο επεξεαζηεί απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ
(Cahill, 2005; Singer et al., 2006).
Μεηαμχ ησλ δχν θχισλ, νη γπλαίθεο απνδηθλχνληαη θαιχηεξνη δέθηεο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ θαη πην εχθνια εθπέκπνπλ ζπλαηζζήκαηα, φπσο ραξά, θφβν, αγάπε, ζηνξγή.
Αληηζέησο νη άληξεο είλαη πην εχθνιν λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ θαη νξγήο. Οη
Toussaint θαη Webb ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ην 2005, θαηέιεμαλ φηη ηα επίπεδα
ελζπλαίζζεζεο ησλ γπλαηθψλ εκθαλίδνληαη κεγαιχηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άληξεο, φκσο ε
κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα ελζπλαίζζεζεο δελ έδεημε λα ζρεηίδεηαη κε κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα
ζπγρψξεζεο, ζπζρέηηζε ε νπνία ζηνπο άληξεο βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Toussaint &
Webb, 2005).
2.4.3 Τε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε
Ο Mead ην 1934 έθαλε κηα πεξηγξαθή ηεο ελζπλαίζζεζεο, παξνπζηάδνληαο ηελ σο
παξαθιάδη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη πξαγκαηηθά πνιιά ζηνηρεία πνπ
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πεξηγξάθνληαη ζηελ ελζπλαίζζεζε πεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζχλεο (Schoutte et al., 2001). Βξέζεθε φηη κεγαιχηεξα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο έρνπλ
ζρέζε κε ζπλαηζζήκαηα, φπσο επραξίζηεζε, ραξά, θηιηθφηεηα, δηαθξηηηθφηεηα, επαηζζεζία
θαη θνηλσληθφηεηα. Απηά ηα ζπλαηζζήκαηα ραξαθηεξίδνπλ ην έμππλν ζπλαηζζεκαηηθά
άηνκν, δειαδή ην άηνκν πνπ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηαζεξφ θαη θνηλσληθά ψξηκν (Hogan,
1969).
2.5 Δξγαιεία κέηξεζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο
Τπάξρεη δηάθξηζε απφ ηνπο ςπρνιφγνπο κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ ηεο ελζπλαίζζεζεο ηεο
πεξηζηαζηαθήο, δειαδή ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ ελφο αηφκνπ ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε θαη ησλ κεηξήζεσλ ηεο ελζπλαίζζεζεο ηεο θαηαζιεπηηθήο,
πεξίπησζε ζηελ νπνία ε ελζπλαίζζεζε γίλεηαη θαηαλνεηή σο ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ
ραξαθηήξα ηνπ αηφκνπ. Ζ θαηάζηαζε ηεο ελζπλαίζζεζεο κεηξάηαη: α) ξσηψληαο ζέκαηα
ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπο ακέζσο κεηά ηελ έθζεζε ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε θαη
κειεηψληαο ηνπο δείθηεο πξνζψπνπ, θσλήο ησλ απαληήζεσλ θαη ρεηξνλνκηψλ, πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ ελζπλαίζζεζε θαη β) κε δηάθνξα θπζηνινγηθά κέηξα, φπσο είλαη ε
κέηξεζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο ή ηεο αγσγηκφηεηαο ηνπ δέξκαηνο (Zhou, Valiente θαη
Eisenberg 2003, ζει 275).
Κακία απφ ηηο παξαπάλσ κεηξήζεηο δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ηέιεην εξγαιείν.
Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη νη απηναλαθνξέο κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ δηάθνξνπο
παξάγνληεο παξεκβαηηθνχο. Μπνξεί λα κελ ππνδειψλνπλ πψο αηζζαλφηαλ πξαγκαηηθά ην
άηνκν, αιιά κάιινλ λα αληαλαθινχλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην πψο νη άιινη άλζξσπνη
αλακέλνπλ λα αηζζάλνληαη. Δπίζεο, κπνξνχλ λα πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηα πνπ
έρεη ην άηνκν λα εθθξάδεη ηηο ζθέςεηο ηνπ. Χζηφζν, νη θπζηνινγηθέο κεηξήζεηο δελ είλαη
ζαθέο εάλ επηηξέπνπλ ζε θάπνηνλ λα δηαθξίλεη επαξθψο ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ πξνζσπηθή
δπζηπρία θαη ηελ ζπκπάζεηα (Zhou, Valiente θαη Eisenberg 2003, ζει 275).
Έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο ελζπλαίζζεζεο έρεη επηθεληξσζεί ζηελ δηεξεχλεζε εθείλσλ ησλ
κεηαβιεηψλ νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ ελζπλαίζζεζε, αιιά σο κηα ζηαζεξή δηάζεζε. Ζ
ζπγθεθξηκέλε ελζπλαίζζεζε ηεο δηάζεζεο, έρεη θαηακεηξεζεί είηε βαζηδφκελε ζηηο αλαθνξέο
άιισλ (θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ), είηε πην ζπρλά ζηεξηδφκελε (ζηελ πεξίπησζε
ησλ ελειίθσλ) ζηε δηαρείξηζε δηαθφξσλ εξσηεκαηνινγίσλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε
ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθεο ελζπλαίζζεζεο. Μεξηθά απφ ηα πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα
εξσηεκαηνιφγηα είλαη:
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Ζ θιίκαθα ελζπλαίζζεζεο ηνπ Hogan (Hogan, 1996)



Σν εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ελζπλαίζζεζε (QMEE) ησλ Mehrabian
θαη Epstein (1972).



Γείθηεο δηαπξνζσπηθήο αληηδξαζηηθφηεηαο (IRI) (Davis, 1980, 1983, 1984).

Σα εξσηεκαηνιφγηα απηά αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν
γίλεηαη αληηιεπηή ε ελζπλαίζζεζε ζηελ ςπρνινγία, δεδνκέλνπ φηη ν θαζέλαο θαηαλνεί ηνλ
εαπηφ ηνπ, αλάινγα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ζηελ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο. Ο Hogan
αληηιακβάλεηαη ηελ ελζπλαίζζεζε κε έλαλ απνθιεηζηηθά γλσζηηθφ ηξφπν, νη Mehrabian θαη
Epstein ηελ ζεσξνχλ σο έλα απνθιεηζηηθά ζπλαηζζεκαηηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν γεληθά
ραξαθηεξίδεη ην άηνκν σο «αληηθαηηθή αληαπφθξηζε ζηηο αληηιεπηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο
εκπεηξίεο ησλ άιισλ» (Mehrabian θαη Epstein, 1972, ζει 525) θαη ηέινο ν Davis,
αληηκεησπίδεη ηελ ελζπλαίζζεζε απνδίδνληαο ηεο ηφζν γλσζηηθά φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθά
ζπζηαηηθά. Με άιια ιφγηα ζαλ έλα «ζχλνιν δνκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην φηη φια αθνξνχλ
ηελ αληαπφθξηζε πξνο ηνπο άιινπο, αιιά επίζεο δηαθξίλνληαη ζαθψο ν έλαο απφ ηνλ άιιν»
(Davis, 1983, ζει 113).
Ζ θιίκαθα γλσζηηθήο ελζπλαίζζεζεο ηνπ Hogan, απνηειείηαη απφ 64 εξσηήκαηα ηα
νπνία επηιέρζεθαλ απφ κηα πνηθηιία ςπρνινγηθψλ εμεηάζεσλ πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ε
«κηθξνζθνπηθή Απνγξαθή Πξνζσπηθφηεηαο» (MMPI) ηεο Μηλεζφηα θαη ε «Απνγξαθή
Πξνζσπηθφηεηαο» (CPI) ηεο Καιηθφξληαο. Απφ ηηο ρηιηάδεο εξσηήζεηο, ν Hogan επέιεμε
εθείλεο ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ δχν νκάδεο αλζξψπσλ. Σα άηνκα ηεο πξψηεο νκάδαο
αλαγλσξίζηεθε φηη έρνπλ ρακειή ελζπλαίζζεζε, ελψ ηα άηνκα ηεο δεχηεξεο, πςειή
ελζπλαίζζεζε, φπσο έδεημαλ νη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ησλ απαληήζεσλ ηνπο.
Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ Mehrabian θαη Epstain απνηειείηαη απφ 33 ζηνηρεία, ηα νπνία
ρσξίδνληαη ζε 7 ππνθαηεγνξίεο πνπ δνθηκάδνπλ ηελ (Mehrabian θαη Epstein, 1972):


«επαηζζεζία ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή κφιπλζε»



«εθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηα άηνκα εθηφο νηθνγέλεηαο ή απνκαθξπζκέλα»



«εμαηξεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε»



«ηάζε λα επεξεάδνληαη απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζεηηθή ή αξλεηηθή θαηάζηαζε ησλ
άιισλ»



«ζπκπαζεηηθή ηάζε»



«πξνζπκία λα έξρνληαη ζε επαθή κε άιινπο πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα»
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Χζηφζν, αλ θαη ην QMEE θάλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο πηπρέο ηεο ελζπλαίζζεζεο ζε
ελλνηνινγηθφ επίπεδν, ζην ηέινο απνδίδεη κφλν κηα ζπλνιηθή βαζκνινγία ελζπλαίζζεζεο
ζηα άηνκα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην εξσηεκαηνιφγην. Αθξηβψο απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ
νπνίν ν δείθηεο δηαπξνζσπηθήο αληηδξαζηηθφηεηαο ηνπ Davis δείρλεη λα πξνηηκάηαη ζήκεξα
απφ ηνπο εξεπλεηέο.
Ο δείθηεο IRI, είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην κε 28 εξσηήζεηο πνπ ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξεηο
δηαθνξεηηθέο ππνθιίκαθεο. Οη ππνθιίκαθεο απηέο είλαη (Davis, 1994, ζει 55-57):


ε «πξννπηηθή αλάιεςε», δειαδή ε ηάζε απζφξκεηεο πηνζέηεζεο ηεο ςπρνινγηθήο
άπνςεο ησλ άιισλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή



ε «εκθαηηθή αλεζπρία», δειαδή ε ηάζε λα βηψλεη έλα άηνκν ζπλαηζζήκαηα
ζπκπάζεηαο ή ζπκπφληαο γηα αηπρή άιια άηνκα



ε «πξνζσπηθή δπζηπρία», δειαδή ε ηάζε λα βηψλνπλ δπζθνξία σο απάληεζε ζηελ
αθξαία δπζθνξία ησλ άιισλ



ε «θαληαζία», δειαδή ε ηάζε λα κεηαθέξεηε έλα άηνκν κε θαληαζία ζε θαληαζηηθέο
θαηαζηάζεηο

Ζ θιίκαθα IRI ηνπ Davis, ζε αληίζεζε κε ηελ θιίκαθα QMEE ησλ Mehrabian θαη Epstein
δελ δίλεη κία ηειηθή ηηκή γηα ηελ ελζπλαίζζεζε, αιιά ππνινγίδεη έλα μερσξηζηφ ζθνξ γηα
θάζε ππνθιίκαθα.
Σα ηειεπηαία ρξφληα νη Baron-Cohen θαη Wheelwright (2004), δηεηχπσζαλ έλα
θαηλνχξγην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν νλνκάδεηαη «EQ», θαη νξίδεη ηελ ελπζλαίζζεζε σο
πεξηιακβάλνπζα δχν ζπληζηψζεο: ηε γλσζηηθή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή. Ζ πξψηε αθνξά ηελ
πξνζπάζεηα απφδνζεο ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο ελφο αηφκνπ ζε έλα άιιν άηνκν θαη ε
δεχηεξε, αθνξά κηα θαηάιιειε ζπλαηζζεκαηηθή απάληεζε ζηνλ παξαηεξεηή ηεο ςπρηθήο
θαηάζηαζεο ηνπ άιινπ (Baron-Cohen and Wheelwright, 2004). Οη Baron-Cohen θαη
Wheelwright ππνγξακκίδνπλ φηη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα εξκελεχνληαη
πξνζεθηηθά θαη φηη ε θιίκαηα EQ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έξεπλα θαη ζχγθξηζε ηδηαίηεξα κε
ηελ θιίκαθα IRI. Δμεηάδνληαο ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηεο θιίκαθαο, δελ θαίλεηαη ε EQ λα
εκθαλίδεη ηα ίδηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, φπσο νη
άιιεο θιίκαθεο, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά σο
δνθηκαζίεο γηα ελζπλαίζζεζε, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο (Baron-Cohen and
Wheelwright, 2004).
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Ζ βνήζεηα γηα ηελ ράξαμε λέσλ θιηκάθσλ ελζπλαίζζεζεο ή γηα ηελ επηθχξσζε ησλ
πθηζηάκελσλ εξσηεκαηνινγίσλ, ζα κπνξνχζε επίζεο λα πξνέιζεη απφ ηηο λεπξσεπηζηήκεο,
νη νπνίεο πξνζθάησο άξρηζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ κειέηε ηεο ελζπλαίζζεζεο, δηεξεπλψληαο
ηνπο ππνθείκελνπο λεπξνβηνινγηθνχο κεραληζκνχο (Decety θαη Jackson, 2004; Gazzola,
Aziz-Sadeh θαη Keysers, 2006; Lamm, et al., 2007).
2.6 Δλζπλαίζζεζε θαη λεπξνςπρνινγία
Σν 1989 ε Leslie Brothers εμέηαζε ηα λεπξνινγηθά επξήκαηα θαη ηηο δηάθνξεο
ζπγθξηηηθέο κειέηεο κε δψα, επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ ακπγδαιή θαη ηηο
δηαζπλδέζεηο πνπ έρεη απηή κε ηελ ζρεηηθή πεξηνρή ηνπ νπηηθνχ θινηνχ, πξνζπαζψληαο λα
εληνπίζεη ην βαζηθφ θχθισκα πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ ελζπλαίζζεζε. Σν κεγαιχηεξν
θνκκάηη ηεο ζπγθεθξηκέλεο λεπξνςπρνινγηθήο έξεπλαο, ζηεξίδεηαη ζε κειέηεο κε δψα θαη
θπξίσο κε ηα αλζξσπνεηδή πξσηεχνληα ζειαζηηθά. Σα ζειαζηηθά απηά ην φηη εθδειψλνπλ
ελζπλαίζζεζε ή αιιηψο ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία, θαηά ηελ Brothers, είλαη μεθάζαξν.
ηεξίδεηαη φρη κφλν ζε αλαθνξέο αλέθδνηεο, αιιά θαη ζε κειέηεο φπσο ε αθφινπζε.
Αξρηθά, νη πίζεθνη rhesus εθπαηδεχηεθαλ λα θνβνχληαη έλα ζπγθεθξηκέλν ηφλν, θαζψο
ηνλ ηφλν απηφ ηνλ άθνπγαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ειεθηξνζφθ. ηε ζπλέρεηα, εθπαηδεχηεθαλ λα
απνθεχγνπλ ην ειεθηξνζφθ, κεηαθηλψληαο έλα κνριφ φηαλ άθνπγαλ ηνλ ηφλν. Καηφπηλ,
ηνπνζεηήζεθαλ δεπγάξηα απφ ηέηνηνπο πηζήθνπο ζε θινπβηά μερσξηζηά θαη νη πίζεθνη
επηθνηλσλνχζαλ κέζα απφ ηα θινπβηά κφλν κε ηελ βνήζεηα ελφο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο
ηειεφξαζεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ έβιεπαλ ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ άιινπ
πηζήθνπ. ηε ζπλέρεηα, κφλν ν πξψηνο πίζεθνο άθνπγε ηνλ ηφλν, ν νπνίνο πξνθαινχζε ζην
πξφζσπν ηνπ έθθξαζε ηξφκνπ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ν δεχηεξνο αλαγλσξίδνληαο ηνλ ηξφκν
ζην πξφζσπν ηνπ πξψηνπ έζπξσρλε ηνλ κνριφ ψζηε λα απνθχγεη ην ειεθηξνζφθ, πξάμε ε
νπνία εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ελζπλαίζζεζεο (Goleman, 1998).
Με ηνλ ηξφπν απηφ απεδείρζε φηη ηα ζειαζηηθά, ζην πξφζσπν ησλ ζπληξφθσλ ηνπο
δηαβάδνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αληηδξάζεηο. Έηζη νη εξεπλεηέο πξνρσξψληαο έλα βήκα
παξαπάλσ, εηζήγαγαλ πνιχ ιεπηά θαη καθξηά ειεθηξφδηα ζηνλ εγθέθαιν ησλ πηζήθσλ. Με
ηελ βνήζεηα απηψλ ησλ ειεθηξνδίσλ, θαηαγξάθνληαλ ε δξαζηεξηφηεηα ζε έλαλ κνλαδηθφ
λεπξψλα. Σα ειεθηξφδηα ηα νπνία εξρφηαλ ζε επαθή κε ηνπο λεπξψλεο ηνπ νπηηθνχ θινηνχ
ηεο ακπγδαιήο θαηαδείθλπαλ φηη: ε πιεξνθνξία ηελ νπνία ειάκβαλε έλαο πίζεθνο βιέπνληαο
ην πξφζσπν ελφο άιινπ, νδεγνχζε ζε έλαλ λεπξψλα ν νπνίνο πξψηα έζηειλε έλα λεπξηθφ
ζήκα ζηνλ νπηηθφ θινηφ θαη κεηά ζηελ ακπγδαιή. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή είλαη κηα πεγή
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πιεξνθφξεζεο ε νπνία δηεγείξεη ζπλαηζζεκαηηθά. κσο απηφ ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ, είλαη φηη νη κειέηεο εληφπηζαλ λεπξψλεο ζηνλ νπηηθφ θινηφ νη νπνίνη κνηάδνπλ λα
δηεγείξνληαη θαη λα εθπέκπνπλ λεπξηθά ζήκαηα, κφλν ζαλ απάληεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο
εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, φπσο π.ρ. κηα γθξηκάηζα ηξφκνπ, έλα απεηιεηηθφ άλνηγκα ηνπ
ζηφκαηνο ή κηα δνπιηθή ππφθιηζε.
Οη λεπξψλεο απηνί είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο άιινπο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη νη νπνίνη αλαγλσξίδνπλ νηθία πξφζσπα. Μηα πξψηε ζεψξεζε,
κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ν εγθέθαινο είλαη ζρεδηαζκέλνο απφ ηελ αξρή, έηζη ψζηε λα απαληά
ζε θάπνηεο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο, άξα ην βηνινγηθφ ππφβαζξν είλαη ε ελζπλαίζζεζε
(Goleman, 1998).
Ο νπζηαζηηθφο ξφινο ηεο δηαδξνκήο ακπγδαιήο θινηνχ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ
αληαπφθξηζε ζπλαηζζεκάησλ, απνδεδεηθλχεηαη θαη απφ κία έξεπλα ηεο Brothers ηνπ 1989.
χκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή πξνθιήζεθαλ δηάθνξεο βιάβεο ζηηο δηαζπλδέζεηο, απφ θαη
πξνο ηελ ακπγδαιή θαη ηνλ θινηφ ζε πηζήθνπο κε εμεκεξσκέλνπο. Δπηζηξέθνληαο νη πίζεθνη
ζηηο αγέιεο ηνπο κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο αζρνιίεο, δειαδή ζηε
ιήςε ηξνθήο θαη ζην ζθαξθάισκα ζηα δέληξα. κσο, ε αίζζεζε πψο λα αληηδξνχλ
ζπλαηζζεκαηηθά ζηνπο ππφινηπνπο πηζήθνπο ηεο αγέιεο, είρε ραζεί. Αθφκε θαη φηαλ έλαο
πίζεθνο πιεζίαδε κε θηιηθέο δηαζέζεηο, απηνί έηξεραλ λα μεθχγνπλ θαη ζην ηέινο
απνκνλψζεθαλ, απνθεχγνληαο θάζε επαθή κε ηελ ππφινηπε αγέιε (Goleman, 1998).
χκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Brothers, νη πεξηνρέο απηέο ηνπ θινηνχ ζηηο νπνίεο
ζπγθεληξψλνληαη νη λεπξψλεο πνπ εμεηδηθεχνπλ ην ζπλαίζζεκα, είλαη απηέο κε ηελ πην
ηζρπξή ζχλδεζε κε ηελ ακπγδαιή. Με άιια ιφγηα, ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ έρεη
λα θάλεη κε ην θχθισκα ακπγδαιήο θινηνχ, πνπ παίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ εθδήισζε ησλ
θαηάιιεισλ αληηδξάζεσλ. πλεπψο ε αμία πνπ έρεη έλα ηέηνην ζχζηεκα γηα ηελ επηβίσζε
ησλ πξσηεπφλησλ αλζξσπνεηδψλ, είλαη νθζαικνθαλήο (Brothers, 1989). Δπίζεο, γηα ηελ
αληίιεςε ηεο πξνζέγγηζεο ελφο άιινπ πιάζκαηνο πξέπεη λα πξνθιεζεί απφ ηελ πιεπξά ηνπ
πιάζκαηνο, έλα ζπγθεθξηκέλν πξφηππν ηέηνην ψζηε λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζην πνηα είλαη
ε πξφζεζε ηνπ άιινπ (λα ην δαγθψζεη, λα δεπγαξψζεη καδί ηνπ, λα ην πεξηπνηεζεί, θ.ά.)
(Brothers, 1989, ζει.16 , παξαπνκπή απφ ηνλ Goleman, 1998, ζει.157-158).
Ο Rizzolatti θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, 10 ρξφληα πξηλ, αλαθάιπςαλ κηα θαηεγνξία
αηζζεζηνθηλεηηθψλ,

πξσθηλεηηθψλ

λεπξψλσλ,

ηνπο

νπνίνπο

λεπξψλεο

νλφκαζαλ

¨θαηνπηξηθνχο¨ (mirrir neurons) (Braten, 2007). Ζ αλαθάιπςε απηή νδήγεζε ζε κηα
θαηλνχξγηα ζεψξεζε ζρεηηθά κε ηελ λεπξηθή βάζε ηεο ελζπλαίζζεζεο (Preston & de Waal,
2002; Carr, Jacoboni, Dubeau, Mazziota & Lenzi, 2003). Οη λεπξψλεο απηνί θαηαξρήλ
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πξνζδηνξίζηεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ ησλ πηζήθσλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο
«πεξηνρή F5». Έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα ππξνδνηνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ δξάζεσλ ή
θαηά ηελ παξαηήξεζε παξφκνησλ δξάζεσλ ηηο νπνίεο εθηεινχλ άιια άηνκα (πίζεθνη) (Di
Pellegrino, Fadiga, Fogassi, Gallese & Rizzolatti, 1992; Gallese, Fadiga, Fogassi &
Rizzolatti, 1996; Rizzolatti, Fadiga, Gallese & Fogassi, 1996, παξαπνκπέο απφ ηελ Braten,
2007).
Έξεπλεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αλζξψπνπο θαη νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηελ
παξαηήξεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ρεξηνχ (Grafton et al.,1996; Iacoboni,Woods, Brass,
Bakkering, Mazziotta & Rizzolatti,1999), ηελ κίκεζε ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ (Carr,
Iacoboni, Dubeau, Mazziotta & Lenzi, 2003) θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ρεξηνχ-αληηθεηκέλνπ
(Johnson-Frey, Maloof, Newman-Norlund, Farrer, Inati & Grafton, 2003), θαηέιεμαλ ζην
ζπκπέξαζκα, φηη ν θάησ κεησπηαίνο θινηφο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή ηνπ Broca,
ελδερνκέλσο απνηειεί ην θχξην ζεκείν ζην ζχζηεκα κίκεζεο ηνπ αλζξψπνπ. Ζ πεξηνρή
Broca ζηνλ άλζξσπν θαη ε πεξηνρή F5 ζηνπο πηζήθνπο, απνηεινχλ πεξηνρέο νκφινγεο
(Rizzolatti, Fogassi & Gallese, 2002; Braten, 2007).
Οη Preston θαη de Waal (2002), ηζρπξίζηεθαλ φηη ν ξφινο ηνπ θηλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην
κνληέιν αληίιεςεο-δξάζεο-ελζπλαίζζεζεο, είλαη ζεκαληηθφο (perception-action model,
PAM). Θεσξνχλ φηη ε ελζπλαίζζεζε απνηειεί κέξνο κηαο κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο
δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε ηνπο κεραληζκνχο αληίιεςεο δξάζεο. Απηφ
απνηέιεζε ηελ βάζε ηεο εηζαγσγήο ηεο θηλεηηθήο ζεσξίαο ηεο ελζπλαίζζεζεο (motor theory
of empathy), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πξνθηλεηηθνί λεπξψλεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ
παξαγσγή ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ, εθθξάδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα
ζπλαηζζήκαηα, νη ίδηνη επηδξνχλ θαη ζην λα αλαγλσξίζεη θάπνηνο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ
άιισλ, φηαλ απηά κεηαδίδνληαη κέζσ ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ.
ια ηα παξαπάλσ δηαηππψλνπλ ηελ ππφζεζε φηη πνιινί θαηνπηξηθνί λεπξψλεο νη νπνίνη
ζπλδένληαη κε ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ζπκβάινπλ θαη ζηελ βίσζε ηεο ελζπλαίζζεζεο.
Πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θηλεηηθή ζεσξία ηεο ελζπλαίζζεζεο είλαη: α) ν θνηιηαθφο
πξνθηλεηηθφο θινηφο θαη β) ν παξαθείκελνο θάησ κεησπηαίνο θινηφο (Iacoboni, Woods,
Brass, Bekkering, Mazziotta & Rizzolatti, 1999; Buccino, Binkofski, Fink, Fadiga, Fogassi,
Gallese, Seitz, Zilles, Rizzolatti & Freund, 2001; Carr, Iacoboni, Dubeau, Mazziotta & Lenzi,
2003). Οη δχν απηέο πεξηνρέο πεξηθιείνπλ ηηο πεξηνρέο ηνπ Brodmann κε αξηζκφ 44 θαη 45,
πνπ είλαη ε πεξηνρή Broca (Amunts, Schleicher, Burgel, Mohlberg, Uylings & Zilles, 1999).
Αθφκε, είλαη γλσζηφ φηη ην δεμί εκηζθαίξην ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ εθθξάζεσλ
ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, αιιά θαη ζηελ παξαγσγή ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ
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(Natale, Gur & Gur, 1983; Borod, Haywood & Koff, 1997; Dimberg & Petterson, 2000). ε
κηα έξεπλα ε νπνία εθπνλήζεθε ην 2003 απφ ηνπο Leslie, Johnson-Frey & Grafton, θαίλεηαη
φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ δεμηνχ εκηζθαηξίνπ, επεξεάδεη ηελ αζπλείδεηε κίκεζε, αιιά θαη
φηη ν πξνθηλεηηθφο θινηφο ηνπ εηδίνπ εκηζθαηξίνπ εκπεξηέρεη θαηνπηξηθνχο λεπξψλεο, πνπ
παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θηλεηηθή ζεσξία πνπ αθνξά ηελ ελζπλαίζζεζε (Leslie et
al., 2003).
πλνςίδνληαο, έλαο νξηζκφο ηεο ελζπλαίζζεζεο ν νπνίνο λα βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα
ζρεηηθά κε ηελ λεπξσληθή βάζε ηεο ελζπλαίζζεζεο, είλαη ν εμήο: ελζπλαίζζεζε ππάξρεη
φηαλ θάπνην άηνκν είλαη ζε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ε νπνία είλαη ηζνκνξθηθή ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο άιινπ αηφκνπ θαη εμάγεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε ή ηελ
θαληαζία γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ άιινπ αηφκνπ. Σν άηνκν έρεη γλψζε ηνπ
φηη ε δηθή ηνπ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, πεγάδεη απφ ην άιιν άηνκν (Wispe, 1986;
Eisenberg & Fabes, 1990; De Vignemont & Singer, 2006).
2.7 Δλζπλαίζζεζε ζηα δεπγάξηα
πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, κε απιά ιφγηα ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί φηη
ελζπλαίζζεζε ζεκαίλεη ζπλαηζζεκαηηθά λα ηαπηίδεηαη έλα άηνκν κε θάπνην άιιν, λα
αληηιακβάλεηαη ηα ζέισ θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ θαη λα βιέπεη ηα πξάγκαηα απφ ηελ
δηθή ηνπ πιεπξά θαη κε ηελ δηθή ηνπ καηηά. Σα δεπγάξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ζηε ζρέζε
ηνπο ηελ ελζπλαίζζεζε, παξακεξίδνπλ ηνλ εγσθεληξηζκφ ηνπο, ζέηνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηε
ζέζε ηνπ ζπληξφθνπ, θαηαλννχλ ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ θαη είλαη
επηεηθείο κε ηα ζθάικαηα ηνπ. Ζ ελζπλαίζζεζε απνηειεί ην θιεηδί, ην νπνίν αλνίγεη ηελ
πφξηα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ δεπγαξηνχ.
Πξφθεηηαη γηα κηα ηθαλφηεηα ηελ νπνία δηαζέηεη θάζε άηνκν θαη βάζεη απηήο ζπλδέεηαη
ζπλαηζζεκαηηθά κε ηα άιια άηνκα. Σν πξφβιεκα είλαη φηη πνιινί δελ γλσξίδνπλ ηελ
ελζπλαίζζεζε, δειαδή δελ γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν λα δηαβάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ
ζπληξφθνπ ηνπο θαη δελ έρνπλ αλαθαιχςεη πφζν αλαγθαία είλαη ε ελζπλαίζζεζε γηα κηα
επηπρηζκέλε δσή θαη κάιηζηα κέζα ζε κία ζρέζε. Ζ ελζπλαίζζεζε θέξλεη ηα δεπγάξηα
θνληά, ιχλνληαο ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ελζθήπηνπλ ζηελ ζρέζε ηνπο.
Ζ ελζπλαίζζεζε ζπλδέεηαη επίζεο κε ηελ αληίιεςε ηελ νπνία έρεη ην θάζε άηνκν λα
αλαθαιχςεη ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο άιινπ αηφκνπ, φηαλ κάιηζηα ην άιιν άηνκν δελ ηα έρεη
ζπλεηδεηνπνηήζεη ή δπζθνιεχεηαη λα ηα εθθξάζεη. Μεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, άιινη είλαη
εθθξαζηηθνί κε ιφγηα ή κε θηλήζεηο θαη γίλνληαη εχθνια θαηαλνεηνί ζην ζχληξνθν ηνπο θαη
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άιινη είλαη θιεηζηνί, δειαδή δελ αλνίγνληαη θαη ζα πξέπεη ν ζχληξνθνο ηνπο λα «καληέςεη»
ηη θξχβνπλ πίζσ απφ ηελ ζησπή ηνπο ή ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπο, ψζηε λα κπνξέζνπλ
λα ηνπο βνεζήζνπλ.
Σα ηειεπηαία ρξφληα, πνιινί εξεπλεηέο αζρνινχληαη κε ηελ ελζπλαίζζεζε ζηα δεπγάξηα,
πξνηείλνληαο έλα κνληέιν ζην νπνίν ειέγρεηαη εάλ ε αληηιεπηή ελζπλαίζζεζε ζπλδέεηαη
ζεηηθά ή αξλεηηθά, κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ζρέζεο θαη ηελ θαηάζιηςε θαη ηηο ζπγθξνχζεηο
(Cramer & Jowett, 2010). Άιιεο έξεπλεο εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή ελφο εξεπλεηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν αμηνινγήζεθε ε ελζπλαίζζεζε κεηαμχ ησλ δεπγαξηψλ πξηλ θαη
κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο (Gilhotra, 1993; Cramer, & Jowett, 2010). Σέινο,
ππάξρνπλ κειέηεο νη νπνίεο θαηαγξάθνπλ ηελ γεληθή, γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή
ελζπλαίζζεζε, πξνζπαζψληαο λα εθηηκήζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε ε νπνία εθθξάδεηαη κέζα ζε
κηα ξνκαληηθή ζρέζε (Péloquin & Lafontaine, 2010).
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Κεθάιαην 3 . Ρύζκηζε ζπλαηζζήκαηνο
3.1 Οξηζκόο θαη ζηξαηεγηθέο ξύζκηζεο ζπλαηζζήκαηνο
χκθσλα κε ηνλ Gross ε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο νξίδεηαη σο «ε δηαδηθαζία κε ηελ
νπνία επεξεάδνπκε πνηα ζπλαηζζήκαηα έρνπκε, πφηε ηα έρνπκε, πψο ηα βηψλνπκε θαη πψο ηα
εθθξάδνπκε» (Gross, 1998, ζει. 275). Ο ίδηνο αλέδεημε δχν ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο
θαηεπλάδνπλ ην ζπλαίζζεκα. Απηέο είλαη: α) ε «γλσζηηθή επαλεθηίκεζε» (cognitive
reappraisal) θαη β) ε «εθθξαζηηθή θαηαζηνιή» (emotional suppression).
Ζ γλσζηηθή επαλεθηίκεζε, αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ζρεηηθά κε κηα
θαηάζηαζε, κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ αληίθηππνπ πνπ έρεη ζην άηνκν.
Λακβάλεη ρψξα θαηά ηελ δηαδηθαζία γέλεζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ζπλεπψο δελ ρξεηάδεηαη
πξνζπάζεηα απηνξξχζκηζεο απφ ην άηνκν, ηελ ζηηγκή θαηά ηελ νπνία απηφ βηψλεη ην
ζπλαίζζεκα. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κε επηβάξπλζε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ
(Gross, 2002).
Ζ εθθξαζηηθή θαηαζηνιή, αλαθέξεηαη ζηελ αλαβνιή ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ ελδείμεσλ ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο (Gross & Levenson, 1993). Δίλαη κνξθή ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ε
νπνία πξνυπνζέηεη απηνπαξαθνινχζεζε θαη απηνδηφξζσζε απφ ην ίδην ην άηνκν, ηελ ζηηγκή
θαηά ηελ νπνία βηψλεη έλα ζπλαίζζεκα. Ζ πξνζπάζεηα απηή απνηειεί κέξνο ησλ γλσζηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ θαη κεηψλεη ηνπο δηαζέζηκνπο γλσζηηθνχο πφξνπο, κε απνηέιεζκα λα
θαηαγξάθνληαη ειιείςεηο ζηε κλήκε (Gross, 2002).
Μεηαμχ ησλ βξαρππξφζεζκσλ επηπηψζεσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ, πεξηιακβάλεηαη φηη ε
γλσζηηθή επαλεθηίκεζε βνεζά ζηε κείσζε αθελφο κελ ηεο έθθξαζεο, αθεηέξνπ δε ηεο
βίσζεο ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο. ηνλ αληίπνδα ε εθθξαζηηθή θαηαζηνιή είλαη απηή ε
νπνία κεηψλεη ηελ έθθξαζε ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, φρη φκσο θαη ηελ βίσζε ηνπ απφ
ην άηνκν. Παξφκνηεο έξεπλεο επηβεβαίσζαλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη γηα ηα ζεηηθά
ζπλαηζζήκαηα (Gross & Levenson, 1993, 1997).
Οη επηπηψζεηο ηεο θαηαζηνιήο πνπ είλαη εληφο ησλ θπζηνινγηθψλ πιαηζίσλ ππνδειψλνπλ
φηη ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ξχζκηζεο είλαη ζπγθξηλφκελε κε ηελ γλσζηηθή επαλεθηίκεζε,
πεξηζζφηεξν απαηηεηηθή γηα ην άηνκν. Παξαηεξήζεθε επίζεο φηη ε αχμεζε ζηελ
θπζηνινγηθή δηέγεξζε πθίζηαηαη θαη ζηα άηνκα πνπ αιιειεπηδξνχλ κε θάπνην άιιν άηνκν
ην νπνίν θαηαζηέιιεη ην ζπλαίζζεκα θαη κάιηζηα ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε
άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ γλσζηηθή επαλεθηίκεζε (Butler et al., 2003).
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Τπάξρνπλ έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κλήκε γηα θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη νη
νπνίεο δείρλνπλ φηη ε θαηαζηνιή ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ απμεκέλε πξνζπάζεηα πνπ ην
άηνκν θαηαβάιεη γηα λα ξπζκίζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ κεηέπεηηα
κλήκε (Richards & Gross, 1999; Richards & Gross 2000; Richards, Butler, & Gross, 2003).
Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην άηνκν λα ζπλαληά δπζθνιίεο ζηηο επαθέο ηνπ κε άιια άηνκα
θαη εκθαλίδεηαη ζαλ απφκαθξν θαη κε ζπληνληζκέλν ζηελ αιιειεπίδξαζε (John & Gross,
2004). Σα ζπγθεθξηκέλα άηνκα κνηξάδνληαη ζε βαζκφ κηθξφηεξν ηφζν ηηο ζεηηθέο φζν θαη ηηο
αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο εκπεηξίεο, ζπγθξηλφκελα κε ηα άηνκα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ
κε ηελ επαλεθηίκεζε (Rime, Mesquita, Philippot, & Boca, 1992). Αθφκε, εμαηηίαο ηεο
αδπλακίαο ηνπο λα κνηξαζηνχλ θαη λα ρεηξηζηνχλ ζπλαηζζήκαηα πνπ απνηεινχλ ζπζηαηηθά
ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα πεξηγξάθνπλ ζα ζεκαληηθά
κεγαιχηεξε ελφριεζε ηελ πξνζπάζεηα εγγχηεηαο θαη κνηξάζκαηνο (ζηνηρεία απνθεπθηηθνχ
δεζκνχ), θπξίσο ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ζρέζεηο ζηελέο (Richards & Gross, 2000).
ηνλ αληίπνδα, ηα άηνκα ηα νπνία επαλεθηηκνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, εθθξάδνπλ πην
εχθνια ζηηο θνηλσληθέο ηνπο αιιειεπηδξάζεηο ηφζν ηα αξλεηηθά φζν θαη ηα ζεηηθά
ζπλαηζζήκαηα. Αλ θαη ηα άηνκα απηά δελ επηδηψθνπλ κεγαιχηεξε ζηήξημε θαη πεξηζζφηεξν
θνηλσληθφ δέζηκν ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ θαηαζηέιινπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ζηηο
δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο γίλνληαη πην ζπκπαζεί (Richards & Gross 2000). Καζψο, ηα
ζηνηρεία ηα νπνία δείρλνπλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε επεξεάδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ αηφκνπ, απμάλνληαη (Van Rooy & Viswesvaran, 2004), δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε
ειέγρνπλ ησλ ηζρπξηζκψλ νη νπνίνη ζέινπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε λα επεξεάδεη
δηάθνξεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ (Zeidner, Matthews, & Roberts, 2004).
3.2 Μνληέια ξύζκηζεο ζπλαηζζήκαηνο
Απφ ηελ ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε έρεη άκεζε ζρέζε κε
αηνκηθέο δηαθνξέο ζηε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα, ζα πξέπεη θαη λα επεξεάδεη ην πψο νη άλζξσπνη
αηζζάλνληαη θαζεκεξηλά θαη ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Τπάξρνπλ φκσο δχν
κεγάιεο δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε: ην κνληέιν ηεο
ζπκπεξηθνξάο θαη ην κνληέιν ηεο ηθαλφηεηαο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο
πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε ηνπο κε δηάθνξεο αληηδξάζεηο ζηηο θαζεκεξηλέο
δξαζηεξηφηεηεο (Kafetsios & Loumakou, 2007).
Σν «κνληέιν ηεο ηθαλόηεηαο», απνηειεί παξάγσγν ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ
αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ησλ αληηιεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κηα πεξηνρή ε νπνία
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αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζπλαίζζεκα επεξεάδεη ηελ ζθέςε θαη αληίζηξνθα
(Salovey & Mayer, 1990; Mayer & Salovey, 1997; Forgas, 2001). Γειαδή, πξνζδηνξίδεη ηε
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο εθείλε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ ε νπνία ειέγρεη ηα
ζπλαηζζήκαηα ηα δηθά ηνπ θαη ησλ άιισλ, ηα δηαθξίλεη θαη ηα ρξεζηκνπνηεί, θαζνξίδνληαο κε
ηνλ ηξφπν απηφ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ (Salovey & Mayer, 1990, ζει. 189). Σν
ζπγθεθξηκέλν κνληέιν επηθεληξψλεηαη ζε εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο ή ηθαλφηεηεο νη νπνίεο
επηηξέπνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ
αληίιεςε θαη ηελ απφδνζε αηηηψλ θαη κεηξά ηηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ δηαθνξέο,
ρξεζηκνπνηψληαο test, φπσο π.ρ. ην Emotional Intelligence Test (MSCEIT) (Mayer, Salovey,
& Caruso, 2002).
Σα «κνληέια ζπκπεξηθνξάο» εμεγνχλ ηηο δηαθνξέο ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο
κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη εζηηάδνπλ ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ αηφκσλ θαη
ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Αληηπξνζσπεπηηθφ ησλ κνληέισλ ζπκπεξηθνξάο
είλαη ην κνληέιν ηνπ Bar-On (1997), πνπ είλαη επξέσο απνδεθηφ θαη ζχκθσλα κε ην νπνίν ε
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πξνζδηνξίδεηαη σο «έλα ζχλνιν κε αληηιεπηηθψλ δεμηνηήησλ
θαη ηθαλνηήησλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα αληαπεμέξρεηαη κε επηηπρία
ζηηο πηέζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο» (Bar-On, 1997, ζει. 14).
χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Bar-On (1997), ππάξρνπλ πέληε θχξηα ππνζχλνια ηα νπνία
απαξηίδνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη πεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (EQ-i), πνπ απνηειεί κηα κέηξεζε απηναλαθνξάο πνπ είλαη
ζρεδηαζκέλε έηζη ψζηε λα κεηξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Σα ππνζχλνια απηά
αθνξνχλ:
1. ηελ ελδναηνκηθή ηθαλφηεηα, δειαδή ην λα γλσξίδεη θάπνηνο ηα δηθά ηνπ
ζπλαηζζήκαηα θαη λα κπνξεί λα ηα εθθξάζεη.
2. Σελ δηαηνκηθή ηθαλφηεηα, δειαδή ην λα κπνξεί θάπνηνο λα πξνζδηνξίζεη θαη λα
θαηαιάβεη ηα αηζζήκαηα πνπ δηαθαηέρνπλ έλα άιιν άηνκν.
3. Σελ πξνζαξκνζηηθφηεηα, δειαδή ην λα κπνξεί θάπνηνο λα επηιχεη δηαπξνζσπηθά
πξνβιήκαηα.
4. Σελ δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο.
5. Σελ γεληθή δηάζεζε, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε αηζηνδνμία θαη ε έθθξαζε ησλ
ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ.
πλεπψο, ηα κηθηά κνληέια ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζπκπεξηθνξάο ή ηα κνληέια,
αλαθέξνληαη ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ έθθξαζε θαη ηελ ξχζκηζε ησλ
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ζπλαηζζεκάησλ ζην ίδην ην άηνκν, ζηνπο άιινπο, αιιά θαη ζηηο ζρεηηθέο θνηλσληθέο
ηθαλφηεηεο, φπσο είλαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ηα γεληθά επίπεδα άγρνπο, θ.ά. (Kafetsios &
Loumakou, 2007).
Απηνί νη νπνίνη θξίλνπλ ην κνληέιν, επηζεκαίλνπλ φηη ε ζπκπεξηθνξηθή ζπλαηζζεκαηηθή
λνεκνζχλε επηθεληξψλεηαη ζηα πνιχ γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζηνπο
ζθνπνχο ή ζηηο δνκέο ηνπ εαπηνχ ηνπ αηφκνπ θαη θπξίσο ζε εθείλεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
επίηεπμε ζηξαηεγηθψλ. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη ςπρνκεηξηθνί πεξηνξηζκνί ζηηο κεηξήζεηο ηεο
ζπκπεξηθνξηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (Petrides & Fumham, 2000). Οη ςπρνκεηξηθνί
απηνί πεξηνξηζκνί αθνξνχλ θπξίσο θνηλσληθέο ηάζεηο κεξνιεςίαο θαη ηηο ζρεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο (Matthews, Zeidner, & Roberts, 2002; Zeidner et al., 2004; Conte, 2005).
Τπάξρνπλ επηζεκάλζεηο

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο

νη

απηναλαθνξέο

γηα ηελ

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κπνξεί λα είλαη κεξνιεπηηθέο, αθνχ νη άλζξσπνη πνιιέο θνξέο
έρνπλ ηελ ηάζε λα ππεξεθηηκνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ή ελζπλείδεηα ππεξβάινπλ γηα απηέο ή
δηζηάδνπλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ
ηνπο (Cote, Miners, & Moon, 2006).
Οη ζεσξεηηθνί ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηελ
ζεσξνχλ σο ην πην πςειφ επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (Saami,
1999; Mayer, Salovey, & Caruso, 2000b; Matthews et al., 2002). Ζ πξνζέγγηζε φκσο ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή απφ ηελ
ηθαλφηεηα πιεξνθνξίαο δηαδηθαζίαο θαη αθφκε δηαθέξεη σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ νη
δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο ζπλαηζζεκάησλ επηρεηξνχληαη θαη γίλνληαη αληηιεπηέο (Mayer &
Salovey, 1997; Brackett & Mayer, 2003). Ζ πξνζέγγηζε ζηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ
απφ ηα κνληέια ζπκπεξηθνξάο αθνξά ηελ γεληθή επίηεπμε ζηξαηεγηθψλ ή ηελ ξχζκηζε ηεο
δηάζεζεο, ελψ ε πξνζέγγηζε ησλ κνληέισλ ηθαλφηεηαο αθνξά ηηο αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο, νη
νπνίεο θαζηζηνχλ ηελ ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ δπλαηή (Kafetsios & Loumakou, 2007).
3.3 πλεηδεηή θαη αζπλείδεηε ξύζκηζε ζπλαηζζήκαηνο
πκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην πψο θαη ην εάλ ε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ επεξεάδεη
ην ζπλαίζζεκα ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, είηε απηφ είλαη ζεηηθφ, είηε αξλεηηθφ, είλαη
πεξηνξηζκέλα (Kafetsios & Loumakou, 2007). Ο φξνο ξχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ δελ αθνξά
κφλν ηελ κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Σα άηνκα ξπζκίδνπλ ην ζπλαίζζεκα κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαηεξήζαλ, λα κεηψζνπλ ή λα απμήζνπλ ηελ έληαζε φισλ ησλ
ζπλαηζζεκάησλ, ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ (Parrott, 1993). Ζ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία
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πεξηιακβάλεη κεραληζκνχο ζπλεηδεηνχο ή αζπλείδεηνπο (Cole, 1986; Boden & Baumeister,
1997; Mauss, Bunge & Gross, 2007).
α) Σπλεηδεηή (ειεγρόκελε) ξύζκηζε ζπλαηζζήκαηνο (Explicit)
Ο Gross θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1993; 2002) αλαθέξνπλ κηα πεξίπησζε ξχζκηζεο
ζπλαηζζήκαηνο ζπλεηδεηήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζε κηα ζρεηηθή δνθηκαζία νη
ζπκκεηέρνληεο εκθαλίδνληαη κε έλα έξγν πνπ πεξηιακβάλεη επεμεξγαζία εξεζηζκάησλ κε δχν
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ εθπαηδεπηεί ψζηε λα
αληηδξνχλ θπζηθά (δνθηκαζία αληηδξαζηηθφηεηαο), ελψ ζηελ δεχηεξε νη ζπκκεηέρνληεο
εθπαηδεχηεθαλ έηζη ψζηε λα ξπζκίδνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο απνθξίζεηο κε ρξήζε
ζηξαηεγηθήο ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή θαη ζηελ νπνία ν ζπκκεηέρνλ ήδε
έρεη εμαζθεζεί (Gross & Levenson, 1993, McRae et al., 2010, Ochsner, Bunge, Gross, &
Gabrieli, 2002).
Ζ απφδνζε ηεο ζπλεηδεηήο/ειεγρφκελεο ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, γίλεηαη βάζεη
αληηπαξαβνιήο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο πξνο ηηο δνθηκαζίεο ξχζκηζεο θαη
αληηδξαζηηθφηεηαο. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν πηνζεηήζεθε θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο θαη ην
θεληξηθφ ζπκπέξαζκα απηψλ ησλ κειεηψλ ππνδειψλεη φηη νη εθαξκνδφκελεο ζηξαηεγηθέο
ξχζκηζεο ζπλαηζζεκάησλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κε αμηνπηζηία λα επεξεάζνπλ ηελ
ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε (Gyrak, Gross & Etkin, 2011).
β) Αζπλείδεηε (απηόκαηε) ξύζκηζε ζπλαηζζήκαηνο (Implicit)
Ο Etkin θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ κειέηεζαλ κηα πεξίπησζε αζπλείδεηεο/απηφκαηεο
ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα έβιεπαλ
θσηνγξαθίεο πξνζψπσλ ηα νπνία εμέθξαδαλ ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ ιε ηεο επηπρίαο, κε
γξακκέλε παξάιιεια ηε ιέμε θφβνο ή επηπρία επάλσ ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα έπξεπε λα
ππνδείμνπλ παηψληαο έλα θνπκπί εάλ πξάγκαηη ε έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ έδεηρλε επηπρία ή
θφβν. Ζ ιέμε ε νπνία ήηαλ γξακκέλε ζηηο θσηνγξαθίεο, είηε ζπκθσλνχζε κε ηελ έθθξαζε
ηνπ πξνζψπνπ, είηε φρη. Δπεηδή ε αλάγλσζε γίλεηαη απηφκαηα (Stroop, 1935), νη
ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δνθηκαζηψλ ζχγθξνπζεο, ζα πξέπεη λα
ζπγθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ αλάγλσζε ηεο ιέμεο ππέξ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
έθθξαζεο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δνθηκαζίεο ζχγθξνπζεο ρξεηάδνληαη πην
πνιχ ρξφλν απφ απηφλ πνπ ρξεηάδνληαη νη δνθηκαζίεο ρσξίο ζχγθξνπζε (Gyrak, Gross &
Etkin, 2011).
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3.4 Ρύζκηζε ζπλαηζζήκαηνο θαη ελζπλαίζζεζε

θνπφο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ε δηεξεχλεζε, ν νξηζκφο θαη
ε επεμήγεζε ηεο έλλνηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηα
δεπγάξηα. Μηα δηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή
επίγλσζε, ε νπνία νξίδεηαη σο «ε θχξηα ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα, πξνο ηνλ εαπηφ καο θαη ηνπο άιινπο» (Mayer & Salovey,
1997, παξαπνκπή απφ ηνπο Warwick & Nettelbeck, 2004).
Έλαο απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ αλαγλψξηζε
ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ πνπ δειψλνπλ ζπλαηζζήκαηα, είλαη ην θχιν. Έξεπλεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ελήιηθν πιεζπζκφ, έδεημαλ φηη είλαη πην αθξηβήο νη γπλαίθεο (Hall,
1978; Ladavas, Umilta & Ricci-bitti, 1980; Rotter & Rotter, 1988; Σhayer & Johnsen, 2000;
Callerino, Borghetti & Sartucci, 2004; Hall & Matsumoto, 2004; Kafetsios, 2004; Hampson,
van Anders & Mullin, 2006; Guntekin & Basar, 2007; Proverbio, Matarazzo, Brignone, Del
Zotto & Zani, 2007). Δίλαη επίζεο πνιχ πην γξήγνξεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο, ζην λα
αλαγλσξίδνπλ ζσζηά έλα ζπλαίζζεκα, αθφκε θαη αλ έρνπλ ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
αηηία πνπ ην πξνθάιεζε (Hall & Matsumoto, 2004).
Οη ζχγρξνλεο εμειηθηηθέο ζεσξίεο επηβεβαίσζαλ ην γεγνλφο ηεο γπλαηθείαο ππεξνρήο
ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή επίγλσζε, αιιά θαη ην φηη απηή ε ππεξνρή νθείιεηαη ζηελ
ππεπζπλφηεηα ηεο γπλαίθαο σο πξνο ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ (Babchuk, Hames, &
Thompon, 1985, παξαπνκπή απφ ηνπο Proverbio, Matarazzo, Brignone, Del Zotto & Zani,
2007). Ζ «ππφζεζε πξναγσγήο ηνπ δεζκνχ» ζπγθεθξηκέλα, απνηειεί έλδεημε είηε γηα ηελ
ππεξνρή ηεο γπλαίθαο ε νπνία πεξηνξίδεηαη φκσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αξλεηηθψλ
ζπλαηζζεκάησλ (ππφζεζε θαηαιιειφηεηαο ηεο απεηιήο – «fitness threat» hypothesis), είηε
ζηελ ππεξνρή ηεο ζηνλ δηαρσξηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ζπλαηζζήκαηα («attachment promotion» hypothesis) (Hampson, van Anders
& Mullin, 2006).
Άιιεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ηα δχν θχια έρνπλ δηαθνξεηηθά κνηίβα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε
ησλ εγθεθαιηθψλ δνκψλ, φπσο είλαη ε ακπγδαιή θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
αληίιεςεο (Killgore, & Yurgelun-Todd, 2001), φπσο επίζεο δηαθνξεηηθά κνηίβα θαη γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ νη νπνίεο επζχλνληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ
εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα (Killgore, & Yurgelun-Todd,
2001; Yurgelun-Todd, 2004). Άιινη ιφγνη πνπ κπνξεί λα επζχλνληαη γηα απηήλ ηελ δηαθνξά
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κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη νη νπνίνη εληζρχνπλ ην πιενλέθηεκα ησλ γπλαηθψλ, πηζαλφλ
είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο σο πξνο ηελ βηνινγηθή ηνπο σξίκαλζε
(Richmond, McCrosket & Payne, 1991), ε κίκεζε ησλ θνηλσληθψλ πξνηχπσλ, αιιά θαη ηα
θνηλσληθά ζηεξεφηππα ηνπ θχιινπ (Block, 1983; Crick & Dodge, 1994 , παξαπνκπή απφ ηνλ
McClure, 2000; Mostow, Izard, Fine & Trentacosta, 2002).
Ζ δηαθνξεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δχν θχισλ, πηζαλψλ λα πξνέξρεηαη
απφ ηελ πξψηκε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ γνληψλ θαη παηδηψλ. Σα δχν θχια απφ ηελ βξεθηθή
ηνπο ειηθία, ιακβάλνπλ δηαθνξεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή (Eagly & Johnson, 1990;
Kuebli & Fiwish,1992 , παξαπνκπέο απφ ηνπο Proverbio, Matarazzo, Brignone, Del Zotto &
Zani, 2007). ρεηηθέο έξεπλεο έδεημαλ φηη νη κεηέξεο ησλ θνξηηζηψλ εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξν
ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ζπγθξηλφκελεο κε ηηο κεηέξεο ησλ αγνξηψλ (Fogel, Toda & Kawai,
1988), αληαπνθξηλφκελεο πεξηζζφηεξν ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ θνξηηζηψλ, απφ φηη ησλ
αγνξηψλ (Fabes, Eisenberg, Karbon, Bernzweig, Speer & Carlo, 1994). Δλδηαθέξνλ
παξνπζηάδεη ην ζπκπέξαζκα κηαο έξεπλαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ νη κεηέξεο ησλ θνξηηζηψλ
ζρνιηάδνπλ πην ζπρλά ηηο αληηδξάζεηο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ησλ παηδηψλ ηνπο, απφ φηη ησλ
αγνξηψλ, ζε κηθξή ειηθία. Αθφλε, βξέζεθε φηη ζε ειηθία 2 εηψλ, ηα θνξίηζηα εθθξάδνπλ
ζπρλφηεξα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο εκπεηξίεο απφ φηη ηα αγφξηα (Dunn, Bretherton &
Munn, 1987).
Απφ πνιηηηζκηθή άπνςε, ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη πην απνδεθηή γηα ηηο
γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο. Έλαο άιινο επίζεο παξάγνληαο ν νπνίνο ζπκβάιεη ζηελ
δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηα δχν θχια, είλαη ε κίκεζε ησλ θνηλσληθψλ
πξνηχπσλ, θπξίσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Σα κηθξά παηδηά, αγφξηα θαη
θνξίηζηα, δηαξθψο παξαηεξνχλ θαη αξρηθά κηκνχληαη ηα νηθνγελεηαθά κνληέια θαη αξγφηεξα
ηα θνηλσληθά κνληέια (Παπαδάθε-Μηραειίδε, 1998, ζει.152). ηα δπηηθά ζηεξεφηππα ζέινπλ
νη γπλαίθεο λα είλαη εθδεισηηθέο, ππνζηεξηθηηθέο, επαίζζεηεο θαη ππνρσξεηηθέο ζηηο
απαηηήζεηο ησλ άιισλ.
ηελ αληίπεξα, νη άληξεο πξέπεη λα είλαη απνθαζηζηηθνί, κε ηζρπξνί απηνπεπνίζεζε θαη
θπξίσο αλεμάξηεηνη. Απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, είλαη νη άληξεο λα απνθχγνπλ λα
δείρλνπλ πξνο ηνπο άιινπο άληξεο ελζπλαίζζεζε, θνβνχκελνη ηελ απνζάξξπλζε, ηελ
ηηκσξία απφ ηνλ πεξίγπξφ ηνπο θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ (Richmond, McCroskey &
Payne, 1991). Οη γπλαίθεο ζπλεπψο, αλαπηχζζνπλ ηελ ηάζε γηα ελζπλαίζζεζε πεξηζζφηεξν,
θαζψο θαηαιαβαίλνπλ θαιχηεξα ηα κελχκαηα ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά, ηα νπνία εθπέκπνληαη
κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ (Proverbio, Matarazzo, Brignone, Del Zotto & Zani,
2007).
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Χο πξνο ηελ ζπλαηζζεκαηηθή επίγλσζε, βξέζεθε φηη ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
ειηθίαο θαη θχινπ, σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ. Βξέζεθε δειαδή
φηη ζηηο κηθξέο ειηθίεο ηα θνξίηζηα είλαη θαιχηεξα απφ ηα αγφξηα σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε
ησλ εθθξάζεσλ ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηνπ πξνζψπνπ. Απμαλφκελεο φκσο ηεο ειηθίαο, νη
δηαθνξέο εμαθαλίδνληαη αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα σο πξνο ηελ ζπλαηζζεκαηηθή
επίγλσζε (Harrigan, 1984). Τπάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε αχμεζε ηεο ειηθίαο ζπκπίπηεη κε ηελ αχμεζε ηεο αληίιεςεο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ (Feshbach & Roe 1968; Harris & Lipian, 1984; Lennon & Eisenberg 1987;
Strayer, 1993, παξαπνκπή απφ ηνπο Strayer & Roberts, 1997), ην γεγνλφο νθείιεηαη ζην φηη
φζν κεγαιψλεη ε ειηθία απμάλεηαη θαη ε γλσζηηθή ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο θαη εξκελείαο
ησλ ζπλαηζζεκάησλ.
Άιιεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θνηλσληθή ηθαλφηεηα, ηεο νπνίαο ζηνηρείν απνηεινχλ νη ζηξαηεγηθέο
κε ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνληαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Edwards, Manstead &
MacDonald, 1984; Custrini & Feldman, 1989; Nowicki & Duke, 1992; 1994; Dunn, 1999 ,
παξαπνκπή απφ ηνπο Leppanen & Hietanen, 2001; McElwain & Volling, 2002). ηελ
πξναλαθεξζείζα ζρέζε θαίλεηαη ηα θνξίηζηα λα ππεξέρνπλ, θαζψο πηνζεηνχλ ζπρλφηεξα απφ
ηα αγφξηα, ζηξαηεγηθέο πξνο αληηκεηψπηζε ζπγθξνχζεσλ θαη ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν
απφ φηη ηα αγφξηα γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ νη άιινη, δίλνληαο
κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηα θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθά δείγκαηα (Custrini, & Feldman, 1989;
Leppanen, Hietanen, 2001). Τπάξρνπλ άιιεο κειέηεο φκσο, νη νπνίεο δελ επηβεβαηψλνπλ
δηαθνξέο θχινπ αλάκεζα ζηηο ζηξαηεγηθέο πξνζέγγηζεο θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηε
ζρέζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επίγλσζεο (Edwards, Manstead & MacDonald, 1984; Nowicki
& Duke, 1992; 1994).
Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ ελζπλαίζζεζε, δείρλνπλ φηη πεξηέρεη δχν δηαζηάζεηο, κία
ζπλαηζζεκαηηθή (affective) θαη κία γλσζηηθή (cognitive). Χζηφζν, θαη νη δχν απηέο
δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο επηζεκαίλνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, αιιά θαη
ηελ έθθξαζε ζπκπφλνηαο πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο (Kaukiainen, Bjorkqvist, Lagerspetz,
Osterman, Salmivalli, Rothberg & Ahlbom, 1999).
Έξεπλεο νη νπνίεο εθπνλήζεθαλ ζσξψληαο ηελ ελζπλαίζζεζε ζαλ έλα ζπλδπαζκφ δχν
δηαζηάζεσλ, έδεημαλ φηη νη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο, πςειφηεξα
επίπεδα ελζπλαίζζεζεο, ζε νπνηαδήπνηε αλαπηπμηαθφ ζηάδην (Hoffman, 1975; Haviland &
Malatesta,1981; Roberts & Strayer, 1996 , παξαπνκπή απφ ηνπο Riggio, Tucker &
Coffaro,1989; Bryant, 1982; Lennon & Eisenberg, 1987; Strayer & Roberts, 1997; Hojat,
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Gonnella, Masca, Mangione, Vergare, & Magee, 2002; Austin, Evans, Goldwater & Potter,
2005). Πην ζπγθεθξηκέλα έδεημαλ φηη ε ειηθία έρεη ζεηηθή ζρέζε κε ηελ δηάζηαζε ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο ελζπλαίζζεζεο, πνπ αθνξά ην ελζπλαηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη κε ηελ
θαηαλφεζε ηεο πξννπηηθήο ηνπ άιινπ, πνπ αθνξά ηελ γλσζηηθή δηάζηαζε (Henry, Sager &
Plunkett, 1996; Litvak-Miller, Willia, McDougall & Daniel,1997). Αθφκε, βξέζεθε αξλεηηθή
ζπζρέηηζε κε ηελ δηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ελζπλαίζζεζεο πνπ αθνξά ηελ πξνζσπηθή
δπζθνξία (Henry, Sager & Plunkett, 1996; Litvak-Miller, Willia, McDougall &
Daniel,1997).
Απηέο νη ζπζρεηίζεηο ίζσο κπνξεί λα εμεγεζνχλ απφ ην φηη ηα παηδηά νδεχνληαο πξνο ηελ
ελειηθίσζε απμάλνπλ ηηο γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, απμάλνληαο παξάιιεια θαη ηελ
ηθαλφηεηα ηνπο λα ζθέθηνληαη βαζηδφκελνη ζηελ πξννπηηθή ηνπ άιινπ. Ζ ζρέζε κεηαμχ
ειηθίαο θαη πξνζσπηθήο δπζθνξίαο, ε νπνία βξέζεθε αξλεηηθή, δείρλεη φηη επηθξαηνχλ
πεξηζζφηεξν ηα αηζζήκαηα ζηελαρψξηαο θαη δπζθνξίαο ζηα κηθξά παηδηά, φηαλ νη
δηαπξνζσπηθέο αιιειεπηδξάζεηο είλαη δχζθνιεο (Henry, Sager & Plunkett, 1996).
Αθφκε, βξέζεθε φηη ε ελζπλαίζζεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ εθθξάζεσλ ηνπ
πξνζψπνπ (Cutting & Dunn, 1999, παξαπνκπή απφ ηνπο Cummins, Piek & Dyek, 2005).
Απφ εμειεθηηθή ζθνπηά, ε ελζπλαίζζεζε ζχκθσλα κε ηνπο Cummins, Piek θαη Dyec,
απνηειεί ηελ βάζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Cummins, Piek & Dyec, 2005).
Τπνζηεξίρζεθε επίζεο, φηη ε ηθαλφηεηα ελζπλαίζζεζεο παίδεη πνιχ βαζηθφ ξφιν ζηελ
αλάπηπμε ηεο πξνθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο εζηθήο θξίζεο θαη ηεο θνηλσληθήο
πξνζαξκνγήο θαη ηθαλφηεηαο (Riggio,1986,1988 παξαπνκπή απφ Riggio, Tucker &
Coffaro,1989; Kaukiainen, Bjorkqvist, Lagerspetz, Osterman, Salmivalli, Rothberg &
Ahlbom, 1999).
3.5 Ρύζκηζε ζπλαηζζήκαηνο κεηαμύ ησλ δεπγαξηώλ
Γηάθνξεο έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ γίλεη, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κεηέξα πνπ
είλαη ηθαλή λα ξπζκίζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο θαηάιιεια, δελ ζηξεβιψλεη ηα κελχκαηα ηνπ
κσξνχ είηε απηά είλαη ιεθηηθά ή φρη, ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηεο αλεθπιήξσηεο επηζπκίεο θαη
αλάγθεο, εξκελεχνληαο ηα θαηάιιεια, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο
αζθαινχο βάζεσο ζε απηήλ ηελ ζρέζε (Smith & Pederson, 1988; Grossman & Grossman,
1991). Οη ζεσξεηηθνί ηνπ δεζκνχ, πηζηεχνπλ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο νη νπνίεο καζαίλνληαη ζην ζρεζηαθφ πιάλν γνληνχ θαη παηδηνχ, αξγφηεξα
κεηαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ελειίθσλ, ζηε βάζεη ηεο νξγάλσζεο ησλ ηχπσλ δεζκνχ.
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Ζ ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαίλεηαη λα απνηειεί κηα θεληξηθή ιεηηνπξγία ε νπνία
είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ νξγάλσζε ησλ ηχπσλ δεζκνχ θαη ε νπνία παίδεη έλα πνιχ
ζεκαληηθφ ξφιν, ηφζν ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Fuendeling, 1998) θαη θπξίσο ζηηο
ελήιηθεο ξνκαληηθέο ζρέζεηο, αθνχ ε έθθξαζε θαη ε αθξηβήο αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ
επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ζην δεπγάξη, απμάλνληαο ή
κεηψλνληαο παξάιιεια ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ζρέζε (Gottman, Markman & Notarius,
1977).
πσο πξναλαθέξζεθε, δχν είλαη νη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο: ε
εθθξαζηηθή θαηαζηνιή θαη ε γλσζηηθή επαλεθηίκεζε. Τπάξρεη πιεζψξα κειεηψλ
ζπζρεηηζηηθψλ θαη πεηξακαηηθψλ, πνπ επηβεβαηψλνπλ ην παξαπάλσ γεγνλφο (Niedenthal,
Krauth-Gruber & Ric, 2006). Ζ γλσζηηθή επαλεθθίλεζε θαίλεηαη λα επηδξά πεξηζζφηεξν ζην
αξρηθφ θαη βαζηθφ ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, κεηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν
απηφ ηελ αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία, αιιά θαη ηελ θπζηνινγηθή δηέγεξζε. Ζ
εθθξαζηηθή θαηαζηνιή, επηδξά ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα θαη έρεη σο επαθφινπζν ηελ
ζπαηάιε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ελέξγεηαο, απμάλνληαο ην γλσζηηθφ θφζηνο, γεγνλφο πνπ
επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πγεία θαη ην δηαπξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν.
ε έξεπλεο ζηηο νπνίεο έιαβαλ κέξνο παληξεκέλα δεπγάξηα, βξέζεθε φηη ρακειά επίπεδα
εθθξαζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ, έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ κεησκέλε
ηθαλνπνίεζε απφ ην γάκν θαη γηα ηνπο δχν ζπληξφθνπο θαη ηελ δεκηνπξγία αξλεηηθψλ
ζπλαηζζεκάησλ (Gottman & Levenson, 1986). ε έξεπλα ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζαλ ν
Pasupathi θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, βξέζεθε φηη φηαλ νη ζχδπγνη ζέινπλ λα αθνχζνπλ κε
πξνζνρή ηη ηνπο ιέεη ν ζχληξνθνο ηνπο θαη απηφ εθδειψλεηαη ζηελ έθθξαζε ηνπο, ηφηε
εληζρχνληαη ηα επίπεδα ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ γάκν (Pasupathi, Carstesen, Levenson &
Gottman, 1999).
ε θάπνηεο φκσο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο φκσο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη ζπλήζσο
εληαγκέλεο ζην θνηλσληθφ θαη δηαπξνζσπηθφ πιαίζην ησλ αλζξψπηλσλ ζπλδηαιιαγψλ, ζηηο
νπνίεο είλαη δπλαηφλ ε ζηξαηεγηθή ηεο εθθξαζηηθήο θαηαζηνιήο λα σθειεί (γηα παξάδεηγκα,
εάλ θάπνηνο ζέιεη λα απνθχγεη κηα ζχγθξνπζε ζπγθαιχπηνληαο ηα αξλεηηθά ηνπ
ζπλαηζζήκαηα). πλεπψο, ην πφηε ε εθθξαζηηθή θαηαζηνιή είλαη ρξήζηκε θαη ην πφηε είλαη
βιαβεξή, είλαη ζπλάξηεζε ηνπ είδνπο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηα νπνία δελ εθθξάδνληαη, ηνπ
πιαηζίνπ ην νπνίν ιακβάλεη ρψξα θαη ηεο ζπρλφηεηαο κε ηελ νπνία απηή εθαξκφδεηαη σο κηα
ζηξαηεγηθή ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο. Σν λα ηελ αμηνπνηήζεη θαλείο ζαλ έλα πξνζσξηλφ
εξγαιείν είλαη δπλαηφλ λα έρεη ζεηηθέο πξνεθηάζεηο, φκσο ην λα ηελ πηνζεηήζεη ζαλ βαζηθή
ζηξαηεγηθή, είλαη δπλαηφλ λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ πγεία, λα εθζέζεη ζε θίλδπλν ηηο ππαξθηέο
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ζρέζεηο, αιιά θαη λα εκπνδίζεη ηελ δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ, δηαησλίδνληαο ζπλαηζζήκαηα
αξλεηηθά ηα νπνία ην άηνκν πξνζπαζεί επηκειψο λα ζπγθαιχςεη.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε γλσζηηθή επαλεθηίκεζε δείρλεη λα είλαη σθέιηκε, λα κελ έρεη ηα
απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο θαη γεληθά λα απνηειεί πην απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή. Οη
Nelson θαη Panksepp (1998), ζε ζρεηηθή ηνπο εξγαζία ε νπνία κειεηνχζε ηα εγθεθαιηθά
ππνζηξψκαηα θαη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ, αιιά θαη ηελ ζπλεηζθνξά ηεο νμπηνθίλεο
(oxytocin), ηεο λνξεπηλεθξίλεο (norepinephrine) θαη ησλ νπηνεηδψλ (opioids) ζε κηθξά
ζειαζηηθά, βξήθαλ φηη νη ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ζηε ζρέζε
κεηέξαο παηδηνχ, κεηψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θφβνπ θαη άγρνπο, ελψ ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ
έρνπλ ζρέζε κε αίζζεζε αζθάιεηαο, εκπεξηέρνπλ πςειά επίπεδα άγρνπο.
Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα, ζπλδέεηαη κε ηελ ζρέζε ε νπνία ππάξρεη κεηαμχ ησλ ηχπσλ
δεζκνχ θαη ησλ λεπξνςπρνινγηθψλ βάζεσλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Πξφζθαηεο κειέηεο
επέθηεηλαλ ηε ζεκαζία ησλ παξαπάλσ ζπκπεξαζκάησλ ζηελ ηππνινγία ηνπ ελήιηθνπ
δεζκνχ, δειαδή φηη άηνκα ηα νπνία αηζζάλνληαη αζθαιή ζπλήζσο πηνζεηνχλ γλσζηηθέο
ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ δελ ηνπο επηηξέπνπλ ηε γελίθεπζε ησλ
αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ηελ ελεξγφ κλήκε, βνεζψληαο ηνπο έηζη λα δηαρεηξηζηνχλ
επνηθνδνκεηηθά θαηαζηάζεηο πνπ παξάγνλ άγρνο θαη ζηξεο (Shaver & Mikulincer, 2002).
Με απηνχ ηνπ είδνπο ηελ αληηκεηψπηζε, επηηπγράλεηαη ν γεληθφο ζηφρνο ηνπ,
θαηαγξάθνπλ πςειφ ζθνξ ζηελ θιίκαθα δηαπξνζσπηθνχ άγρνπο (ε νπνία πεξηέρεηαη ζην
εξεπλεηηθφ εξγαιείν ECR-R), αληηδξνχλ ππεξβνιηθά ζε παξάγνληεο ζηξεζνγφλνπο,
εκθαλίδνπλ κεγάιε ελφριεζε κε δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κε επνηθνδνκεηηθέο, φπσο ππεξεκπινθή, ππεξαληίδξαζε,
ππεξελεξγνπνίεζε, θ.ά. (Fraley, Waller, & Brennan, 2000).
Αθφκε, άηνκα ηα νπνία θαηαγξάθνπλ πςειφ ζθνξ ζηελ θιίκαθα ECR-R, δείρλνπλ λα
δηαρεηξίδνληαη ηηο θαηαζηάζεηο ζηξεο πην πνιχ κφλνη ηνπο, ρσξίο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο
ζπληξνθηθήο, αιιά θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Σν απνηέιεζκα ηεο ξχζκηζεο
ηνπ ζπλαηζζήκαηνο σο ζεκαληηθή κεηαβιεηή ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ ζρέζε, κειεηήζεθε
αλαιπηηθά θαη ζε εχξνο απφ ηνπο Feeney θαη ζπλ. (1991, 1996, 1998), νη νπνίνη
ππνζηεξίδνπλ κεηαμχ άιισλ φηη ε ηαθηηθή ηελ νπνία αθνινπζεί ν έλαο ζχληξνθνο σο πξνο
ηελ ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, απνηεινχζε πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηεο ζπλνιηθήο
ηθαλνπνίεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζρέζε. Σέινο, ζπκπέξαλαλ φηη ε ηθαλνπνίεζε είρε
αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ζιίςε ηνπ ζπληξφθνπ, αιιά ζεηηθή κε ηνλ έιεγρν ηνπ ζπκνχ
(Feeney, Noller & Roberts, 1998).
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ε κηα άιιε έξεπλα ησλ Noller θαη Fitzpatrick, (1990), θαηαγξάθεθε φηη νη ζηξαηεγηθέο
ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ελεξγνχζαλ σο κεζνιαβεηέο αλάκεζα ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο
γπλαίθαο απφ ηελ ζρέζε θαη ζηνλ ηχπν ηνπ δεζκνχ. πγθεθξηκέλα, νη γπλαίθεο κε ρακειή
ηθαλνπνίεζε, ησλ νπνίσλ νη άληξεο δελ έδεηρλαλ ηδηαίηεξε άλεζε ζηελ εγγχηεηα, κπνξνχζε
λα απνδνζεί ζηελ θαηαπίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ ζπληξφθσλ ηνπο. Αθφκε, νη
ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ζαλ παξάγνληαο πξνβιεπηηθφο γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ζρέζε, θαηαδεηθλχεη ηελ ηζρπξή επίδξαζε ηεο έθθξαζεο ηεο αληίιεςεο
θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο (Noller & Fitzpatrick, 1990).
πλνςίδνληαο, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη νη ζηξαηεγηθέο νη αλαπνηειεζκαηηθέο, νη
νπνίεο πηνζεηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ην ζπλαίζζεκα, απνηπγράλνπλ ζην λα
ηζνξξνπήζνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαη κπινθάξνπλ ην πιεζίαζκα
αλάκεζα ζηνπο δχν ζπληξφθνπο, ελψ παξάιιεια επηβαξχλνπλ ηελ πγεία, ηφζν ηελ ςπρηθή
φζν θαη ηελ ζσκαηηθή.
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Κεθάιαην 4. Κνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ζπλ αίζζεκα
4.1 Δπηθνηλσλία θαη πξνζσπηθέο ζρέζεηο
Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο αλζξψπηλεο ιεηηνπξγίεο, ζεσξείηαη ε επηθνηλσλία. Ζ επηβίσζε
ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ, είηε απηνί είλαη άλζξσπνη, είηε δψα, είηε θπηά, ζηεξίδεηαη ζηελ
ηθαλφηεηα ηνπο λα επηθνηλσλνχλ. Χο επηθνηλσλία νξίδεηαη: «ε ηέρλε ηεο απνηειεζκαηηθήο
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, ε νπνία νινθιεξψλεηαη κε ηελ εδξαίσζε θαηαλφεζεο αλάκεζα
ζε δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα, αλάκεζα ζε έλα άηνκν θαη κηα νκάδα, ή αλάκεζα ζε δχν ή
πεξηζζφηεξεο νκάδεο» (Πηπεξφπνπινο, 1996). Τπάξρνπλ δχν εηδψλ επηθνηλσλίεο: ε ιεθηηθή
θαη ε κε ιεθηηθή. Ζ ιεθηηθή επηθνηλσλία, αλαθέξεηαη ζηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν, ελψ
ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία αθνξά εθείλε «ηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ην άηνκν επεξεάδεη
ζην επίπεδν ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ζθέςεο ηνπο άιινπο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ή
πεξηζζφηεξα κε ιεθηηθά θαλάιηα» (Buck, 1984; Καλδπιάθε, 2004).
ζνλ αλαθνξά ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, δειαδή εθείλε ε
επηθνηλσλία ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπκπεξηθνξέο κεηαμχ δχν αηφκσλ, απνηειεί έλαλ
απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο (Hinde,
1979). χκθσλα κε ηνλ Hinde (1979) ε δηαπξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε είλαη ν βαζηθφο
άμνλαο ηνπ ζεσξεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζρέζεσλ. Αθφκε, δηάθνξεο ζεσξίεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο,
ππνζηεξίδνπλ φηη ζηα ζπλαηζζήκαηα εκπεξηέρεηαη ην επηθνηλσληαθφ ζηνηρείν (Buck, 1986).
Σα ζπλαηζζήκαηα δείρλνπλ ζηνπο γχξσ ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ.
Τπάξρνπλ θαη άιιεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ επηθνηλσλία, εθηφο απφ ηελ ςπρνβηνινγηθή
πξνζέγγηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, σο «επηθνηλσλία». Οη πξνζεγγίζεηο απηέο ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε θαη κηα ηέηνηα είλαη ε ζπκβνιηθή-αιιειεπηδξαζηηθή πξνζέγγηζε, ε
νπνία πξνηάζεθε ζηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα απφ ηνλ George Herbet Mead. Ο ζπγθεθξηκέλνο
επηζηήκνλαο, έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ εμήγεζε ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζε ελδναηνκηθφ επίπεδν, κε
γλψκνλα ηελ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ αιιειεπίδξαζε. Παξφκνηεο ζεσξίεο δηαηππψζεθαλ
αξγφηεξα, άιιεο κε πεξηζζφηεξε θαη άιιεο κε ιηγφηεξε έκθαζε ζηηο ςπρνινγηθέο
δηαδηθαζίεο.
Σε δεθαεηία ηνπ ’60 ν θνηλσληνιφγνο Goffman Ervin, επηθεληξψζεθε ζηε
κηθξνθνηλσληνινγηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν, ζηξέθνληαο κε ηνλ
ηξφπν απηφ ηεο πξνζνρή πάιη ζηελ δηαπξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε. χκθσλα κε ηνλ
Goffman, ε δηαπξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε αλαθέξεηαη «ζην θάζε ηη πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά
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ηελ δηάξθεηα πνπ δχν άηνκα αιιειεπηδξνχλ βξηζθφκελα ζηνλ ίδην ρψξν θαη σο ζπλαθφινπζν
απηήο» (Goffman 1961, ζει. 1).
Αληίζεηα κε ηελ εμήγεζε ηεο επηθνηλσλίαο απφ θνηλσληθήο πιεπξάο, ε ςπρνεμειεθηηθή
πξνζέγγηζε, ε νπνία αθνξά ηελ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ππνζηεξίδεη φηη ηέηνηεο κε ιεθηηθέο
ηθαλφηεηεο δεκηνπξγνχληαη ζαλ απνηέιεζκα ηνπ νθέινπο ην νπνίν πξνζδίδνπλ γηα ηελ
εμέιημε ηνπ είδνπο (Buck & VanLear, 2002). Καηά ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζεσξεηηθνχο, νη
νπνίνη πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα απφ ηελ ςπρνεμειεθηηθή πιεπξά ηνπ, αιιά θαη
κεηαγελέζηεξνπο, έλα κεγάιν κέξνο ηεο δηαπξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο αλαθέξεηαη ζηελ κε
ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηεο επηθνηλσλίαο εκπεξηέρεη ηελ γιψζζα
(Buck, 1984).
Ζ κεγάιε αμία ησλ κε ιεθηηθψλ κελπκάησλ ζηελ θαιή δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία,
δειψλεη ην γεγνλφο φηη φηαλ ππάξρεη αληίθαζε κεηαμχ ιεθηηθψλ θαη κε ιεθηηθψλ
κελπκάησλ, ην κεγαιχηεξν βάξνο δίλεηαη ζηα κε ιεθηηθά κελχκαηα (Hall, Gaul, & Kent,
1999). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία εξεπλψλ, νη επηηπρεκέλε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία,
ζπλδέεηαη άκεζα κε θαιή ςπρηθή πγεία θαη ζεηηθά θνηλσληθά απνηειέζκαηα. Γειαδή, εμ
νξηζκνχ ε ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία πεξηγξάθεηαη ζαλ κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν
ηξφπνο έθθξαζεο ηνπ ελφο αηφκνπ, επεξεάδεη ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ηνπ άιινπ αηφκνπ. ηελ
δηαδηθαζία απηή σο δέθηεο ζεσξείηαη ην άηνκν πνπ επεξεάδεηαη θαη σο πνκπφο ην άηνκν πνπ
επεξεάδεηαη (Hall, Gaul, & Kent, 1999; Buck & VanLear, 2002).
χκθσλα κε ηελ γεληθή ζεσξία ηεο επηθνηλσλίαο, ε επηθνηλσλία απνηειεί έλα ζχλζεην
ζχζηεκα ην νπνίν επεξεάδεηαη αθελφο κελ απφ ηα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
νξγαληζκνχ, αθεηέξνπ δε απφ γλσζηνχο ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο (Καθέηζηνο, 2005).
Μνξθέο ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, είλαη: α) ε παξαγιώζζα, ζηελ νπνία εκπεξηέρνληαη ν
ηφλνο ηεο θσλήο, ε έληαζε, ε ηαρχηεηα θαη ε ρξνηά ηνπ ιφγνπ θαη β) ε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο,
ζηελ νπνία εκπεξηέρνληαη νη ρεηξνλνκίεο, νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ε ζηάζε θαη νη
θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο, ε αθή, ην άγγηγκα θαη ην βιέκκα. ηνηρείν ηεο κε ιεθηηθήο
επηθνηλσλίαο απνηειεί επίζεο ε ζπκβνιηθή επηθνηλσλία, δειαδή ε πξνζσπηθή παξνπζίαζε,
ην ληχζηκν, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ρψξνπ ελφο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε επηθνηλσλία, αιιά
θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, πνπ αθνξά ηελ ηππηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν.
Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη πην απζφξκεηε κνξθή επηθνηλσλίαο,
πνπ κεηαθέξεη ηα πξαγκαηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ, πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηηο ιέμεηο
(Αζαλαζίνπ, Μπαιληνχθαο & Παλανχξα, 2014).
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4.2 Βαζηθά θαη θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα
πλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ θνηλσληθψλ, ελδναηνκηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ςπρηθψλ
ιεηηνπξγηψλ, απνηεινχλ ηα ζπλαηζζήκαηα. Σα ζπλαηζζήκαηα ρσξίδνληαη ζε βαζηθά θαη
θνηλσληθά, σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηε δνκή ηνπο (Fnjda, 1986). Σα βαζηθά
ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ αθελφο κελ πξσηεχνληα ζηνηρεία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δσήο,
αθεηέξνπ δε έλα ζπγθεθξηκέλν θαη κηθξφ κέξνο ησλ βηνινγηθά θαζνξηζκέλσλ
ζπλαηζζεκάησλ ηα νπνία θσδηθνπνηνχληαη ζηα γνλίδηα ηνπ αηφκνπ. (Niedenthal et al, 2008).
Σα θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα είλαη απηά ηα νπνία επηβάιεη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ελψ ηα
αηνκηθά ζπλαηζζήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηξεηο θεληξηθέο δνκέο: α) ηελ γλσζηηθή εθηίκεζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο, β) ηελ ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θαη γ) ηελ ζσκαηηθή δηέγεξζε –
ςπρνθπζηνινγία (Καθέηζηνο, 2005).
Ζ ζεσξία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ε νπνία πξνηείλεηαη απφ ηνπο Gross θαη Barrett (2011),
πεξηιακβάλεη ηελ γλσζηηθή εθηίκεζε, ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, ηελ θνηλσληθή δνκή θαη ηελ
ςπρνινγηθή δνκή (Chen, 2016). Τπάξρνπλ θάπνηνη εξεπλεηέο νη νπνίνη σο πξνο ηελ
δηάζηαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πηνζεηνχλ ηε δηζδηάζηαηε δνκή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ην νπνίν
βηψλεη ην άηνκν. Οη δχν απηέο δηαζηάζεηο είλαη: α) ν βαζκφο ζηνλ νπνίν εθηηκάηε κηα
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε σο δπζάξεζηε ή επράξηζηε θαη β) ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ππάξρεη
απελεξγνπνίεζε ή ελεξγνπνίεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο
(Niedenthal et al, 2008).
Άιινη εξεπλεηέο ζεσξνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα σο δηαδηθαζίεο πνιππαξαγνληηθέο, νη νπνίεο
απνηεινχληαη απφ έλα νιφθιεξν δίθηπν αιιαγψλ πνπ αθνξά δηάθνξα ππνζπζηήκαηα ηνπ
νξγαληζκνχ (Leventhal & Scherer, 1987; Lazarus, 1991; Planalp, 1999; Frijda, 2000). Σππηθά
ηα ππνζπζηήκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία, ηελ γλσζηηθή εθηίκεζε
ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηηο θπζηνινγηθέο αιιαγέο θαη
ηέινο ηελ πξνδηάζεζε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά (Sutton & Wheatley, 2003).
Τπάξρνπλ επίζεο ζεσξίεο νη νπνίεο ζεσξνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζαλ θαηλφκελα ηα νπνία
είλαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλα, ν ραξαθηήξαο ηνπο δελ είλαη θπζηθφο, αιιά δεκηνπξγείηαη
κέζα απφ ζπζηήκαηα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ ιφγνπ. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο, ήηαλ νη
πξψηεο νη νπνίεο αλαθέξζεθαλ ζηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ κπνξνχλ
λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο αξθεηά, φπσο επίζεο θαη λα εκθαλίδνπλ αξθεηά δηαθνξεηηθή
πνξεία ζηελ εμέιημε ηνπ ρξφλνπ. Οη ίδηεο ζεσξίεο ππνζηήξημαλ επίζεο φηη κηα νκάδα
ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζπλαίζζεκα ζίγνπξα δελ ραξαθηεξίδεη ζην ζχλνιν ηνπο ηα
ζπλαηζζεκαηηθά επεηζφδηα (Καθέηζηνο, 2005; Niedenthal et al, 2008).
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Οη ζεσξίεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ησλ ζπλαηζζεκάησλ,
ζεσξνχλ φηη ζηελ ζχγρξνλε ςπρνινγηθή έξεπλα ε πξνζέγγηζε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ήηαλ
θπξίσο γλσζηηθή. Οη ίδηεο ζεσξίεο αληίζεηα, δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα ζην πιαίζην ησλ
θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ην νπνίν δίλεη λφεκα θαη δνκή ζηελ εκπεηξία ηνπ αηφκνπ σο πξνο ηα
ζπλαηζζήκαηα, ελψ παξάιιεια νη ίδηεο νη ζρέζεηο «θηίδνληαη» θαη κε βάζεη ηηο
ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ έρεη ην ίδην ην άηνκν. Παξάιιεια νη ζεσξίεο απηέο,
εθιακβάλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζαλ κηα δηεξγαζία ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε ή ζαλ κηα
δπλακηθή έλλνηα (Μπίκπνπ- Νάθνπ, 2001).
4.3 Η ζεσξία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ δεζκνύ
Ζ ζεσξία ηνπ δεζκνχ ή ηεο πξνζθφιιεζεο (attachment theory), αθνινπζεί έλα κνληέιν
βάζεη ηνπ νπνίνπ ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο κε ηνπο γνλείο θαη γεληθά κε ηνπο θεδεκφλεο θαηά
ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ, επεξεάδεη ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ ζε
φια ηα ζηάδηα ηεο ππφινηπεο δσήο ηνπ. Ο φξνο «δεζκφο» έρεη επηθξαηήζεη έλαληη ηνπ φξνπ
«πξνζθφιιεζε», θαζψο ν φξνο πξνζθφιιεζε ππνδειψλεη ρσξηθή εγγχηεηα θαη ζπλεπψο
αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ ζεσξία θαη ηελ έξεπλα θαηά ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο,
πνπ ε επηθνηλσλία είλαη πεξηζζφηεξν κε ιεθηηθή (Bowlby, 1969; 1988). ηα πξψηα ρξφληα
ηεο δσήο ελφο παηδηνχ, ε δηαπξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο γνλείο εληφο ησλ πιαηζίσλ
αζθαιψλ θαη αλαζθαιψλ ζρέζεσλ θαη θπξίσο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν «γνλέαο»
αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο δεζκνχ ηνπ κηθξνχ παηδηνχ, δηακνξθψλνπλ θάπνηεο
πξνζδνθίεο γηα ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο θαη γεληθά ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
(Δλεξγά Μνληέια ∆εζµνχ-ΔΜ∆).
Σν γεγνλφο φηη νη ζρέζεηο ηηο νπνίεο έρεη έλα παηδί ζηελ παηδηθή ειηθία επεξεάδνπλ ζε
κεγάιν βαζκφ ηελ εμέιημε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηε δσή ηνπ φηαλ κεγαιψζεη, είλαη γλσζηφ
εδψ θαη πνιχ θαηξφ ζε εηδηθνχο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ςπρνιφγνπο. Ζ ζεσξία δεζκνχ
(Bowlby, 1969; 1988) εθθξάδεη απηήλ ηελ νπηηθή, θαζψο ε πξνζέγγηζε ηελ νπνία αθνινπζεί
γηα ηε ζεκαζία ησλ ζρέζεσλ ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο θαη ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ζηελ
κεηέπεηηα αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ, είλαη ζπζηεκηθή αλαπηπμηαθή. Οη ζρεηηθνί ηνπ ρψξνπ,
έρνπλ πιένλ απνδεθηή φηη νη αηνκηθέο δηαθνξέο ζην δεζκφ δίλνπλ ηελ εμήγεζε πνιιψλ
πιεπξψλ ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο παηδηνχ ζην ζπίηη, αιιά θαη ζην ζρνιείν.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζεσξία δεζκνχ αθνινπζεί κηα πξνζέγγηζε ζπζηεκηθή, γηα ην πψο νη
ζρέζεηο θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο επεξεάδνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο δηαδηθαζίεο, δειαδή
ηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη γεληθά κε ηηο άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο, αιιά θαη
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ηηο ελδναηνκηθέο δηαδηθαζίεο, δειαδή ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο
θ.ά. Καηά έλα κεγάιν κέξνο, ε ζεσξία ηνπ Bowlby εληάζζεηαη ζηηο ζπζηεκηθέο ζεσξίεο,
θαζψο θαη απηή εμεγεί ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ νη ζρέζεηο πάλσ ζε άιιεο ζρέζεηο, αιιά θαη
ζε νκαδηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη άιια επίπεδα αλάιπζεο. κσο, ζην ελδναηνκηθφ επίπεδν
αλάιπζεο, πξνρσξά θαη πέξα απφ ηελ ζχλδεζε επηπέδσλ ηα νπνία ππάξρνπλ θαη εκβαζχλεη
ζηηο ζπγθηλεζηαθέο θαη γλσζηηθέο δνκέο, πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά
ηεο ζρέζεο.
Ο Bowlby μεθίλεζε παξαηεξψληαο φηη ν άλζξσπνο, ζαλ φια ηα ζειαζηηθά,
ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα δεζκνχ, ην νπνίν είλαη έλα ζχζηεκα ζπκπεξηθεξηθφ
επαλαηξνθνδνηνχκελν, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο ηνπ λενγέλλεηνπ. Απηφ ην
ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζαλ κία πξνδηάζεζε γελεηηθά θαζνξηζκέλε, ε νπνία νδεγεί ηηο
ζπκπεξηθνξέο ησλ λεπίσλ θαη ηελ ηάζε πξφζδεζεο ηνπο ζε άηνκα ηα νπνία κπνξνχλ λα ηνπο
παξέρνλ θξνληίδα. Σν θιάκα, απνηειεί έλα παξάδεηγκα ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ, θαζψο
ειέγρεη επαλαηξνθνδνηηθά ηελ απφζηαζε απφ ηνλ γνλέα, φηαλ απηή ε απφζηαζε κεγαιψλεη
απεηιψληαο ην ζχζηεκα δεζκνχ ηνπ λεπίνπ. Χξηκάδνληαο νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ηεο
παηδηθήο ειηθίαο, ην ζχζηεκα δεζκνχ ελζσκαηψλεη ζπλαηζζεκαηηθέο (π.ρ. θφβνο γηα
εγθαηάιεηςε) θαη γλσζηηθέο (π.ρ. αλαγλψξηζε ηνπ γνλέα) ιεηηνπξγίεο ζην ζπκπεξηθνξηθφ
ππφβαζξν πνπ ππάξρεη.
Αθφκε, ζηε ζεσξία δεζκνχ εκπεξηέρεηαη ζπγθεξαζκφο βηνινγηθψλ, αλαπηπμηαθψλ θαη
γλσζηηθψλ ζεσξηψλ, θαζψο επίζεο θαη επξήκαηα ηνπο. Ο Bowlby απφ ηηο βηνινγηθέο
επηζηήκεο δαλείζηεθε ηε βαζηθή έλλνηα ηνπ δεζκνχ (Attachment), ελψ απφ ηηο γλσζηηθέο
επηζηήκεο δαλείζηεθε ηελ έλλνηα ησλ «Δλεξγψλ Μνληέισλ Γεζκνχ, ΔΜΓ» (Internal
working

Models)

(Craik,

1943).

Σα

ΔΜΓ

αλαθέξνληαη

ζε

ζπλαηζζήκαηα

θαη

αλαπαξαζηάζεηο ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ην κέγεζνο ηεο πξνζπηφηεηαο ηνπ γνλέα θαη ην εάλ
ην ζχζηεκα είλαη ζε θαηάζηαζε «αίζζεζεο αζθάιεηαο» (felt security). Οη ζπγθεθξηκέλεο
αλαπαξαζηάζεηο, ζηεξίδνληαη ζηελ ηζηνξία ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ δεζκνχ ηνπ βξέθνπο κε
ζπκπεξηθνξέο ηνπ γνλέα, νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ δεζκνχ πνπ βηψλεη
ην ίδην ην βξέθνο. Αλ ν γνλέαο π.ρ. αηζζάλεηαη ν ίδηνο αζθαιήο θαη έρεη θαιέο κλήκεο θαη
ζπλαηζζήκαηα δεζκνχ, πξνζιακβάλεη ζσζηά ηηο ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο εθπνξεχνληαη απφ
ην ζχζηεκα δεζκνχ ηνπ βξέθνπο θαη αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο κε αλάινγε θξνληίδα.
Αληίζηνηρα ην παηδί αλαπηχζζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο έλα αζθαιέο ΔΜΓ.
πλεπψο,

ηα

ΔΜΓ

βαζίδνληαη

ζε

ζρήκαηα

δηαπξνζσπηθψλ

αιιειεπηδξάζεσλ

επαλαιακβαλφκελα εληφο ησλ πιαηζίσλ ησλ νπνίσλ ην παηδί αθελφο κελ καζαίλεη λα
θαηαιαβαίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο, αθεηέξνπ δε λα ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ.
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Μεγάιν κέξνο ηεο ζεσξίαο δεζκνχ εκπεξηέρεη ςπραλαιπηηθέο ηδέεο γηα ηελ ζεκαζία πνπ
έρνπλ νη αξρηθέο εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπ εμέιημε. Ο
Freud απνδίδεη δηαηαξαρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο ελήιηθα, ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ηεο
ςπρνζεμνπαιηθήο εμέιημεο ηνπ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Ζ ζεσξία δεζκνχ δηαθέξεη απφ ηελ
ςπραλάιπζε, θπξίσο ζε φηη αθνξά ζηελ ζεκαληηθή ζέζε ηελ νπνία θαηέρεη ε εκπεηξία. Ζ
ςπραλάιπζε θπξίσο αλαθέξεηαη ζε πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε δσή ελφο ελήιηθα,
αιιά κε φξνπο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηακαηάεη ζε ζπκβνιηζκνχο
θαη δελ πξνρσξά πεξηζζφηεξν γηα λα εμεγήζεη ηε βάζε πνπ έρνπλ απηνί νη ζπκβνιηζκνί
βάζεη ηεο εκπεηξίαο. Γηάθνξεο ςπρνπαζνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο, πξνο ην άιιν θχιν, κπνξνχλ
λα εμεγεζνχλ ζε δηάθνξεο γεληθεχζεηο γηα ηε ζρέζε κε ηνλ γνλέα.
Ζ ζεσξία ινηπφλ δηαθέξεη απφ ηηο ςπραλαιπηηθέο ηεο ξίδεο, θαζψο ζεσξεί ηηο πξάμεηο
πέξα απφ ζπκβνιηθέο νληφηεηεο θαη ζαλ θάηη πξαγκαηηθφ πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλα
απνηειέζκαηα. Απφ ηνπο ςπραλαιπηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξεο κέζνδνη γηα ηελ
πξνζέγγηζε ησλ ίδησλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ, π.ρ. ην άγρνο θαη ηηο άκπλεο, ηελ αγάπε θαη ην
κίζνο, ηηο θεληξηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ζ ζεσξία ηνπ δεζκνχ εζηηάδεη ζην πξαγκαηηθφ
θαη ζπλεπψο ε εμεξεχλεζε λέσλ κεζφδσλ θαηέζηεη αλαγθαία. Οη κέζνδνη ηνπ Bowlby θαη
ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, ζηεξίδνληαη ζηε παξαηήξεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ζηελ δηαπξνζσπηθή
αιιειεπίδξαζε. Ζ πξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε ζχκθσλα κε ηνλ Stern (1985;1995), απνηειεί
ην ζεκείν ζπλάληεζεο ηνπ θαληαζηαθνχ κε ην πξαγκαηηθφ θαη ηεο ςπραλάιπζεο κε ηελ
επηζηεκνληθή ςπρνινγία. Οη ζπλερηζηέο ηεο ζεσξίαο πξνρψξεζαλ ζπλδένληαο ηελ
ζπκπεξηθνξά κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο (Motti, Cicchetti, & Sroufe, 1983; Sroufe & Waters,
1977) θαη ηηο αλαπαξαζηαηηθέο (Main et al. 1985) δνκέο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηε
ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο ζην ζχζηεκα δεζκψλ.

4.3.1 Ελεξγά Μνληέια Δεζκνύ - ΕΜΔ (Internal Working Models)
Ο Greenberg θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1993) κειέηεζαλ ηελ ελήιηθε αγάπε θαη
ππνζηήξημαλ φηη νη εξαζηέο ζπλ-θαηαζθεπάδνπλ (φπσο θαη ζηηο πξψηκεο ζρέζεηο) γλσζηνζπλαηζζεκαηηθά πιαίζηα, ρξεζηκνπνηψληαο ζρεζηαθέο δηεξγαζίεο, ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε
θαηαζηάζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ ή καηαηψλνπλ ζθνπνχο θαη αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο (ηεο
ζρέζεο) θαη ηνπ ππνζπζηήκαηνο (ηνπ αηφκνπ). Αθνινχζσο απηά ηα πιαίζηα θαζνδεγνχλ
ηνπο αλζξψπνπο ζην λα δηαθνξνπνηήζνπλ θαη λα ηαμηλνκήζνπλ ηελ εκπεηξία θαη ηελ
νξγάλσζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ.
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Σα ΔΜΓ πεξηέρνπλ δπλακηθέο δηεξγαζίεο ζηηο νπνίεο έλα κεγάιν πιήζνο πιεξνθνξηψλ,
νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ νξγαληζκφ θαη αθνξνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπ
δεζκνχ, αλαπαξηζηάλνληαη θαη επεμεξγάδνληαη ζηε κλήκε, επεξεάδνληαο ηειηθά ηελ
ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ζπκπεξηθνξά κε ηελ ζεηξά ηεο επηδξά ζηελ πνηφηεηα ησλ κνληέισλ.
Καηά ηνλ Bowlby (1973) ηα ΔΜΓ ζηεξίδνληαη ζε δχν κεηαβιεηέο. Ζ πξψηε κεηαβιεηή
αθνξά ζην αλ θαη θαηά πφζν ην άηνκν ζεσξεί φηη ν θξνληηζηήο (ην πξφζσπν δεζκνχ) είλαη
εθείλνο ν ηχπνο ηνπ αηφκνπ πνπ αληαπνθξίλεηαη γεληθά ζε εθιχζεηο γηα βνήζεηα θαη
ππνζηήξημε, ελψ ε δεχηεξε αθνξά ζην αλ θαη θαηά πφζν ην πξφζσπν δεζκνχ (θξνληηζηήο)
πηζηεχεη φηη κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε εθιχζεηο γηα βνήζεηα θαη ππνζηήξημε. ηεξηδφκελνο
θαλείο ζε απηή ηελ παξαδνρή θαη κε κηα απινχζηεπζε, ζα κπνξνχζε λα πεη φηη βαζηθή
ηδηφηεηα ησλ κνληέισλ ΔΜΓ, είλαη ε εμππεξέηεζε ηεο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο (ηνπ ίδηνπ
ηνπ αηφκνπ) λα θάλεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε άιια άηνκα, πξνβιέςηκεο, ψζηε κε απηφλ ηνλ
ηξφπν λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα πνπ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ
(Sroufe & Waters, 1977; Berman, Marcus & Berman, 1994).
πλνςίδνληαο,

ζα

κπνξνχζε

λα

επσζεί

φηη

ηα

ΔΜΓ

πεξηιακβάλνπλ

γλσζηνζπλαηζζεκαηηθέο ζπληζηψζεο, πνπ κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ δχζθνια κεηαβάιινληαη,
ελψ γεληθεχνληαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ζε θάζε ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ
ζηελ παηδηθή ειηθία (Main et al., 1985; Hazan & Shaver, 1994; Collins & Read, 1994), ζηελ
εθεβεία θαη ζηελ κεηέπεηηα δσή (Bretherton, 1991; Kirkpatrick & Hazan, 1994; Feeney,
1999). Σέινο, ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπο απφ αλαζθαιή ζε αζθαιή ή απφ αζθαιή ζε
αλαζθαιή, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθεβείαο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο, είλαη
αξθεηά πεξηνξηζκέλε (West & Sheldon-Keller, 1994).
4.4 Θεσξία δεζκνύ θαη ξύζκηζε ζπλαηζζήκαηνο
Άλζξσπνη νη νπνίνη αλήθνπλ ζηνλ «αζθαιή ηχπν δεζκνχ», αληηκεησπίδνπλ κε
επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν

ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη

δηαηεξνχλ ζηαζεξέο

θαη

ηθαλνπνηεηηθέο ηηο ζρέζεηο. Οη ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη, πηζηεχνπλ φηη κε ηελ ζπδήηεζε
κπνξεί λα δηνξζσζεί ε αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ, γεγνλφο ην νπνίν δηαπίζησζε θαη
ν Mikulincer (1998) ζε έξεπλα ηνπ. Ο Mikulincer, ζπκπέξαλε φηη νη άλζξσπνη απηνί φηαλ
βξίζθνληαλ αληηκέησπνη κε γεγνλφηα ηα νπνία πξνθαινχζαλ ζπκφ, είραλ πξνζδνθίεο
αηζηφδνμεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλεξγάηε ηνπο, ε νπνία ζα αθνινπζνχζε θαη ζεηηθέο
εθηηκήζεηο γηα ηηο πξνζέζεηο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο. Μφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
ππήξραλ ζαθείο παξαπιαλεηηθέο ελδείμεηο (πνπ δεκηνπξγνχληαλ απφ ηνλ πεηξακαηηζηή) θαη
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νη νπνίεο έδεηρλαλ φηη ε πξφζεζε ηνπ εηέξνπ (ζπλεξγάηε) ήηαλ ερζξηθή, κφλν ηφηε
αληηδξνχζαλ κε ζπκφ θαη απέδηδαλ ερζξφηεηα ζηνλ ζπλεξγάηε. Αθφκε, νη ίδηνη άλζξσπνη,
δειαδή νη «αζθαινχο ηχπνπ δεζκνχ», ζε γεγνλφηα ηα νπνία πξνθαινχλ ζπκφ, έδεηρλαλ
πξνζπάζεηα επηδηφξζσζεο ηεο ζρέζεο, πξνζπαζνχζαλ λα δψζνπλ κηα πξνζαξκνζηηθή
επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη κηα ζεηηθή επίδξαζε χζηεξα απφ ηελ πξνζσξηλή πεξίνδν
δηαθσλίαο.
Οη Zimmermann, Maier, Winter, θαη Grossmann (2001) ζε έξεπλα ηνπο, κειέηεζαλ ηε
ζπκπεξηθνξά εθήβσλ νη νπνίνη κε ηελ βνήζεηα ελφο θίινπ έθαλαλ κηα δχζθνιε θαη
απνγνεηεπηηθή γλσζηηθή εξγαζία. Οη εξεπλεηέο θαηέγξαςαλ ηηο αλαθνξέο ζπκνχ θαη
απνγνήηεπζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ελφριεζεο πξνο ηνλ
θίιν (π.ρ. απφξξηςε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ρσξίο ζπδήηεζε). Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία
θαηέιεμαλ, ήηαλ φηη ε νξγή θαη ε απνγνήηεπζε ζρεηίδνληαλ ζπρλφηεξα κε δηαηαξαρή
ζπκπεξηθνξάο κφλν κεηαμχ εθήβσλ πνπ αλήθαλ ζηνλ αλαζθαιή ηχπν δεζκνχ. ηνπο
έθεβνπο πνπ αλήθαλ ζηνλ αζθαιή ηχπν δεζκνχ, ηα ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα
ζρεηίδνληαλ κε κεησκέλε ζπκπεξηθνξά ελφριεζεο θαη ν ζπκφο ηνπο έδεηρλε λα είλαη θαιά
ξπζκηζκέλνο θαη λα δηνρεηεχεηαη ζε ρξήζηκεο θαηεπζχλζεηο.
Οη πξνζπάζεηεο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηχπν δεζκνχ «απνθπγήο παξάθακςεο
αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ», πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαζηνιή ηεο νξγήο πνπ κπνξεί λα
ππνδειψλεη ππεξβνιηθή ζπκκεηνρή ζε κηα ζρέζε ή εππάζεηα. Απηή ε θαηαζηνιή ζπκνχ,
είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζηελ εθδήισζε νξγήο, ζε κε επηηεξνχκελνπο ή αζπλείδεηνπο
ηξφπνπο, νη νπνίνη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ εθδήισζε αλεμήγεηεο ερζξφηεηαο πξνο ηνλ
ζχληξνθν (Mikulincer, 1998). Ο Mikulincer δηαπίζησζε φηη αλ θαη ηα άηνκα πςεινχ βαζκνχ
δεζκνχ απνθπγήο, δελ αλαθέξζεθαλ ζε ππεξβνιηθφ ζπκφ ζαλ αληίδξαζε ζηελ αξλεηηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ αηφκνπ, ηα άηνκα απηά θαηέγξαςαλ πςειφηεξα επίπεδα σο πξνο
ηελ ερζξφηεηα θαη παξνπζίαζαλ θπζηνινγηθή δηέγεξζε έληνλε θαηά ηελ δηάξθεηα
αιιειεπηδξάζεσλ αγρσηηθψλ. Αθφκε, αλέθεξαλ φηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ
γεγνλφησλ πνπ πξνθαινχλ νξγή, ρξεζηκνπνίεζαλ ζηξαηεγηθέο απνκάθξπλζεο, ελψ
απέδσζαλ ερζξφηεηα ζε θάπνησλ άιισλ ζχληξνθν, έζησ θαη αλ ππήξραλ ζαθείο ελδείμεηο
(πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ πεηξακαηηζηή) ζρεηηθά κε ηελ κε ερζξηθή πξφζεζε ηνπ.
Ζ έληαζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε αλζξψπνπο πνπ
αλήθνπλ ζηνλ αγρψδε ηχπν δεζκνχ, αιιά θαη ε ηάζε λα αλαθέξνληαη ζε απεηιέο, είλαη
δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη παξαηεηακέλεο θαη έληνλεο πεξηφδνπο νξγήο. κσο, ν θφβνο ηνπ
ρσξηζκνχ θαη ε επηζπκία γηα ηελ αγάπε ησλ άιισλ, είλαη δπλαηφλ λα θξαηήζεη ηελ
δπζαξέζθεηα ππφ έιεγρν. Ο ζπκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα
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κίγκα ερζξφηεηαο, δπζαξέζθεηαο, απηνθξηηηθήο, ζιίςεο, θαηάζιηςεο θαη θφβνπ. Ο ίδηνο
ζπγγξαθέαο δίλεη θαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ην πψο ηα άηνκα κε αγρψδε ηχπν
δεζκνχ ραξαθηεξίδνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Οη αλακλήζεηο απφ ηηο εκπεηξίεο δσήο νη νπνίεο
ηνπο πξνθάιεζαλ ζπκφ, πεξηείραλ έλα πιήζνο αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζπκνχ. Δπίζεο, νη
αγρψδνπο ηχπνπ άλζξσπνη είραλ πην πνιιέο αξλεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο
ησλ άιισλ θαηά ηελ εμέιημε επεηζνδίσλ ζπκνχ θαη εκθάληζαλ ηελ ηάζε λα θάλνπλ αξλεηηθά
πξνθαηεηιεκκέλεο εθηηκήζεηο ζηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπληξφθνπ ηνπο ζηε ζρέζε. Οη άλζξσπνη
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ δεζκνχ, απέδηδαλ ερζξφηεηα ζην ζχληξνθν ηνπο, αληηδξψληαο κε
επγέλεηα αθφκε θαη φηαλ νη ελδείμεηο γηα ερζξηθή πξφζεζε ήηαλ δηθνξνχκελεο. Άιιεο
κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη ν αγρψδνπο ηχπνο δεζκνχ ζπλδέεηαη κε ηελ επηζεηηθφηεηα, ηνλ
ζπκφ θαη ηελ ερζξφηεηα (Dutton et al., 1994; Buunk, 1997; Magai et al., 2000; Calamari &
Pini, 2003; Troisi & Argenio, 2004; Zimmerman, 2004).
Μειέηεο δηαδξαζηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, δηαπίζησζαλ ηε δπζιεηηνπξγηθή θχζε ηεο
νξγήο ησλ αγρψδνπο ηχπνπ δεζκνχ αλζξψπνπ. Ο «αγρψδεο» ηχπνο δεζκνχ θαηά ηνπο
Simpson, Rholes θαη Phillips (1996), ζπλδέεηαη κε κεγαιχηεξε ερζξφηεηα θαη ζπκφ. Δπίζεο,
ζε κηα κειέηε ησλ Rholes, Simpson θαη Orina ην 1999, δελ δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ αγρψδνπο ηχπνπ θαη νξγήο πξνο ηνλ ζχληξνθν, θαηά ηελ
δηάξθεηα εθηέιεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία πξνθαινχζε άγρνο. κσο, φηαλ
ελεκεξψζεθε ν ζπκκεηέρνλ φηη δελ ρξεηάδνληαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ππνβιεζεί ζην
ζηξεο, ηφηε ην άγρνο ηεο πξνζθφιιεζεο ζπζρεηίζηεθε κε ην ζπκφ πξνο ηνλ ζχληξνθν.
Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί αθφκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ίζρπε θπξίσο φηαλ νη
ζπκκεηέρνληεο ήηαλ αλαζηαησκέλνη θαηά ηνλ ρξφλν αλακνλήο θαη είραλ δεηήζεη απφ ηνλ
ζχληξνθν ηνπο πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε. Θα κπνξνχζε ινηπφλ λα εηπσζεί φηη ε αλάγθε ηνπο
γηα επηβεβαίσζε κεδελίζηεθε ή νδήγεζε ζε θαηαζηνιή ζπλαηζζεκάησλ, εθθξάζεσλ θαη
ζπκνχ θαηά ηελ αλαδήηεζε ππνζηήξημεο, αιιά φηαλ δελ ρξεηάδνληαλ πηα ππνζηήξημε απφ
ηνλ ζχληξνθν ηνπο, ηα αηζζήκαηα ζπκνχ μαλαγχξηζαλ, αληαλαθιψληαο έηζη ζηξαηεγηθέο
ππεξδξαζηεξηφηεηαο, νη νπνίεο κεγάισλαλ ηελ αγσλία.
Σε δπζθνιία ησλ αλζξψπσλ κε αγρψδε ηχπν δεζκνχ, απέδεημαλ θαη νη Diamond θαη
Hicks ζε κηα εξγαζία ηνπο πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2005. Οη εξεπλεηέο εμέηαζαλ έλα δείγκα
λεαξψλ αλδξψλ, θάησ απφ δχν δηαθνξεηηθέο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο πξνθαινχλ
ζπκφ. Ζ κία ήηαλ ε εθηέιεζε κηαο ζεηξηαθήο αθαίξεζεο, ε νπνία παξάιιεια ζπλνδεχνληαλ
θαη απφ απνζάξξπλζε ηνπ πεηξακαηηζηή. Ζ δεχηεξε, ήηαλ ε αλάκλεζε ελφο πξφζθαηνπ
γεγνλφηνο ην νπνίν πξνθάιεζε νξγή. Οη πεηξακαηηζηέο κέηξεζαλ ηηο αλαθνξέο ζπκνχ θαη
άγρνπο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο θαη κεηά ηελ εμέηαζε. Αθφκε, θαηαγξάθεθαλ ηα
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επίπεδα ηεο αλάπαπζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο, ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε
ηελ αλαπλνή θαη απνηεινχλ έλαλ δείθηε παξαζπκπαζεηηθήο θαζνδηθήο ξχζκηζεο, θπξίσο
ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Γηαπίζησζαλ ινηπφλ, φηη ζε άηνκα κε αγρψδε ηχπν δεζκνχ,
ην παξαζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα απνθξίζεθε κε κηθξφηεξε ηαρχηεηα θαη επειημία ζηα
αγρψδε θαζήθνληα θαη αθφκε φηη νη ζπκκεηέρνληεο δελ κπνξνχζαλ λα μεπεξάζνπλ ηα
ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ θαη απνγνήηεπζεο εληειψο. Δπηπξνζζέησο, νη αγρψδεο ηχπνη
ζπζρεηίζηεθαλ κε αλαθνξέο νξγήο θαη άγρνπο θαηά ηελ εμέιημε θαη ηελ εθπφλεζε έξγσλ ηα
νπνία πξνθαινχζαλ ζπκφ.
Οη εξεπλεηέο ηνπ δεζκνχ ελειίθσλ, δηεξεχλεζαλ επίζεο ηηο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζε
ζηξαηεγηθέο δεζκνχ θαη ξνκαληηθήο δήιηαο. πλνπηηθά, νη αζθαιείο άλζξσπνη αλαθέξνληαη
ιηγφηεξν ζε πεξηζηαηηθά δήιηαο (Hazan & Shaver, 1987; Collins & Read, 1990; RadeckiBush et al., 1993; Radecki-Bush, Farrel, & Bush 1993; Sharpsteen & Kirkpatrick 1997;
Buunk, 1997; Sharpsteen & Kirkpatrick, 1997; Guerrero, 1998; Leak, Gardner, & Parsons
1998), ζε ιηγφηεξεο παξεκβαηηθέο αλεζπρίεο θαη ζθέςεηο (Guerrero 1998), θαζψο επίζεο θαη
ηελ ρξήζε ζε κεγαιχηεξε έθηαζε επνηθνδνκεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
δήιηαο. Χο ηέηνηεο ζηξαηεγηθέο αλαθέξνληαη: ε πξνζπάζεηα επαλαθνξάο ηεο ζρέζεο ζε
θαιχηεξε πνξεία θαη ε αλνηρηή ζπδήηεζε κε ηνλ ζχληξνθν ηνπο ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ
(Guerrero 1998).
ηνλ αληίπνδα, άηνκα κε αγρψδε ηχπν δεζκνχ, εκθαλίδνπλ ηελ ηάζε λα βηψλνπλ ηελ
δήιηα κε δπζιεηηνπξγηθνχο θαη έληνλνπο ηξφπνπο, δίλνληαο ηεο ην δηθαίσκα πξφθιεζεο
άιισλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, επέκβαζεο ζηηο δηαδηθαζίεο ζθέςεο θαη δηάβξσζεο ηεο
πνηφηεηαο ηεο ζρέζεο. Σα άηνκα απηά παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα δήιηαο, αλεζπρίαο θαη
θαρππνςίαο, ζε θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ δήιηα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο
αληηκεησπίδνπλ ηνλ ζχληξνθν ηνπο κε ερζξεθφηεηα (Hazan & Shaver, 1987; Collins & Read,
1990; Radecki-Bush et al., 1993; Radecki-Bush θ.ά., 1993; Sharpsteen & Kirkpatrick, 1997;
Sharpsteen & Kirkpatrick, 1997; Buunk, 1997; Guerrero, 1998; Knobloch, Solomon, & Cruz,
2001).
Σέινο, ηα άηνκα κε ηχπν απνθπγήο θαη νη αζθαιείο, εκθαλίδνπλ ρακειά επίπεδα δήιηαο,
ρσξίο λα αληηδξνχλ ζε θαηαζηάζεηο νη νπνίεο πξνθαινχλ δήιηα, παξάιιεια κε έληνλα
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. κσο, θαίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ζπκκεηέρνπλ ζε
πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ζρέζεο.
Πξνηηκψληαο αληίζεηα, λα απνθχγνπλ ηελ ζπδήηεζε ηελ ζρεηηθή κε ηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο θαη δείρλνπλ ζαλ λα αγλννχλ ην πξφβιεκα. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή αλήθεη ζηηο
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ζηξαηεγηθέο απελεξγνπνίεζεο θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζην λα δηαιπζεί ε ζρέζε (Guerrero,
1998).
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Δπίινγνο
Απ’ φζα ινηπφλ έρνπλ αλαθεξζεί, γίλεηαη θαλεξφ πψο νη ζηξαηεηηθέο ξχζκηζεο ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο , πέξα ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ καο, κεηαθέξνληαη θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
ελειίθσλ. χκθσλα κε έξεπλεο, έρεη απνδεηρζεί πσο ε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απνηειεί
κηα απφ ηηο θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο ε νπνία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο φζν θαη ζηηο ελήιηθεο ξνκαληηθέο θαζψο ηφζν ε αληίιεςε φζν θαη ε
έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο
ζην δεπγάξη. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε έλλνηα ελζπλαίζζεζε (ε ηθαλφηεηα λα κπνξείο λα
ζπλεξίδεζαη, λα αηζζάλεζαη ηνλ άιινλ) απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ψζηε λα
ιεηηνπξγήζεη ζσζηά κηα εξσηηθή ζρέζε , ηφζν φζνλ αθνξά ην θάζε άηνκν μερσξηζηά φζν
θαη δπαδηθά. Μέζσ κειεηψλ θαη εξεπλψλ απνδείρζεθε πσο ε ελζπλαίζζεζε κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη σο δηαδηθάζηα κνηξάζκαηνο ζπλαηζζεκάησλ θαη εκπεηξηψλ θαη γη απηφ βξέζεθε
πσο ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ζρέζεηο φηαλ ππάξρνπλ
πςειά επίπεδα ελζπλαίζζεζεο.
Αλαθνξηθά, ζην πξψην θηφιαο θεθάιαην γίλεηαη θαλεξή ε ζεκαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζχλεο ζηνλ άλζξσπν θαζψο έρνληαο ην άηνκν πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε
κπνξεί λα θηλείηαη κε επειημία, λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο, θαη λα επηιχεη πξνβιήκαηα
θαη θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ην ίδην φζν θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ. Παξάιιεια, δηαζέηνληαο
πςειά επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ζπκβάιιεη θαη απηφ ζεηηθά ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ζρέζεο
κεηαμχ ησλ δεπγαξηψλ θαζψο έξρνληαη πην θνληά, επηιχνληαη ηπρφλ δηαθνξέο θαη
ζπλαηζζάλνληαη ν έλαο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ.
πκπεξαζκαηηθά, βιέπνπκε πσο ε επηθνηλσλία θαη ν δεζκφο πνπ ζπλάπηνπλ νη ελήιηθεο
ζηηο εξσηηθέο ζρέζεηο απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηεο πνηφηεηαο ησλ
ζρέζεσλ. Γίλεηαη θαλεξφ ινηπφλ, πσο ν ηχπνο ηνπ δεζκνχ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα
άηνκα επεμεξγάδνληαη ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, έρνπλ άκεζε επίδξαζε ηεο πξνζαξκνγήο
ζηε ζρέζε θαη ζηνλ γάκν.
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