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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η κάλυψη ενός µέρους της άγνοιας που
επικρατεί στον ερευνητικό χώρο της συναισθηµατικής ανάπτυξης των παιδιών
προσχολικής ηλικίας. Η έρευνα αυτή σκοποθέτησε τη διερεύνηση της απόκρυψης των
αρνητικών συναισθηµάτων σε παιδιά ηλικίας 5 έως 6 ετών. Η ερευνητική µας
προσπάθεια επικεντρώθηκε στον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών
αποκρύπτουν τα αρνητικά συναισθήµατα της απογοήτευσης, του φόβου και του
θυµού στην παρουσία ενός φιλικού προσώπου, το οποίο, όµως, δεν ευθύνεται για την
πρόκληση των δυσάρεστων αυτών συναισθηµάτων.
Συγκεκριµένα, µελετήθηκε η λεκτική και η µέσω των εκφράσεων του
προσώπου αναγνώριση των συναισθηµάτων αυτών από τα παιδιά, η λεκτική και η
µέσω των εκφράσεων του προσώπου απόκρυψή τους, ο ρόλος που διαδραµατίζει ο
παράγοντας «φύλο» στη διαδικασία αυτή, καθώς επίσης και το κίνητρο, στο οποίο
αποδίδουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας την απόκρυψη της απογοήτευσης, του φόβου
και του θυµού. Η παρούσα µελέτη έλαβε χώρα στο Ρέθυµνο της Κρήτης. Τα
αποτελέσµατα που διεξήχθησαν από αυτήν την έρευνα δεν ήταν δυνατό να
συγκριθούν µε τα αποτελέσµατα άλλων σχετικών ερευνών, που µελέτησαν µε τη
σειρά τους την απόκρυψη των παραπάνω τριών συναισθηµάτων σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας, γιατί το δείγµα των ερευνών αυτών δεν κάλυπτε την ηλικία 5-6
ετών. Γι’ αυτό το λόγο, προχωρούµε στην παρουσίαση των επιπλέον στοιχείων που
προσφέρει η παρούσα έρευνα στη µελέτη της απόκρυψης των συναισθηµάτων σε
παιδιά προσχολικής ηλικίας και στην ερµηνεία των ευρηµάτων µας.
Ενώ µέχρι πρόσφατα η έρευνα πάνω στα συναισθήµατα και στο ρόλο που αυτά
διαδραµατίζουν στη ζωή του παιδιού και γενικότερα στη ζωή του ανθρώπου ήταν
περιορισµένη, τα τελευταία χρόνια ο κόσµος των συναισθηµάτων κερδίζει όλο και
περισσότερο την προσοχή και το ενδιαφέρον των ερευνητών. Η επικέντρωση της
προσοχής των ερευνητών στη µελέτη των συναισθηµάτων, ενδεχοµένως να οφείλεται
στην αποδοχή και κατανόηση της αναµφισβήτητης δύναµης των συναισθηµάτων και
του σηµαντικού ρόλου τους, για την κατανόηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς.
Ωστόσο, όµως, οι αυξανόµενες απαιτήσεις της κοινωνίας, οι υπέρµετρες
προσδοκίες των γονιών για τα παιδιά τους, καθώς και η ανάγκη του ανθρώπου να
προστατεύσει τον εαυτό του ή ακόµα και να µη δυσαρεστήσει πρόσωπα του
περιβάλλοντός του που αγαπά, καθιστούν πολλές φορές αναγκαία την απόκρυψη και
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µη εκδήλωση των συναισθηµάτων του και ιδιαίτερα, όταν αυτά είναι αρνητικά. Η
έρευνα πάνω στην απόκρυψη των συναισθηµάτων αφορά κυρίως τα παιδιά σχολικής
ηλικίας, ενώ ελάχιστες έρευνες διερευνούν την απόκρυψη στα παιδιά προσχολικής
ηλικίας. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, γοητευµένοι και εµείς από τον κόσµο των
συναισθηµάτων, καθώς και από τις συνεχείς κατακτήσεις των παιδιών προσχολικής
ηλικίας σε διάφορους τοµείς ανάπτυξης, επικεντρώσαµε την προσοχή µας στα παιδιά
αυτής της ηλικίας και θελήσαµε µέσω αυτής της µελέτης να διερευνήσουµε τον τρόπο
µε τον οποίο αποκρύπτουν τα αρνητικά τους συναισθήµατα, να εντοπίσουµε διαφορές
µεταξύ των δυο φύλων και να διαπιστώσουµε, εν κατακλείδι, αν οι κοινωνικές
επιταγές ή τα προσωπικά οφέλη επιβάλλουν στα παιδιά αυτής της ηλικίας την
απόκρυψη των συναισθηµάτων της απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού.
Η ∆ιπλωµατική Εργασία χωρίζεται στο Θεωρητικό και στο Εµπειρικό Μέρος.
Στο πρώτο κεφάλαιο του Θεωρητικού Μέρους παρουσιάζονται οι απόψεις γύρω
από τον ορισµό των συναισθηµάτων, τον τρόπο µε τον οποίο εκφράζονται, τη
νευροφυσιολογία τους, καθώς και οι απόψεις των ερευνητών των συναισθηµάτων για
τη διάκρισή τους σε βασικά και δευτερεύοντα συναισθήµατα. Στο δεύτερο κατά
σειρά κεφάλαιο περιγράφονται οι θεωρίες που αφορούν στη σχέση που υπάρχει
µεταξύ των συναισθηµάτων και της γνωστικής εκτίµησης, των κινήτρων, του
πολιτισµού και του νου, αντίστοιχα. Πιο ειδικά, παρουσιάζονται οι γνωστικές
θεωρίες, η θεωρία των κινήτρων, η θεωρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού και η
θεωρία του νου για τα συναισθήµατα.
Τα υπόλοιπα δυο κεφάλαια του Θεωρητικού Μέρους είναι αφιερωµένα στα
συναισθήµατα που απασχολούν την παρούσα έρευνα, καθώς και στην αναλυτική
περιγραφή των αποτελεσµάτων σύγχρονων ερευνών που αφορούν στην απόκρυψη
των συναισθηµάτων αυτών από τα παιδιά. Ειδικότερα, στο τρίτο κεφάλαιο
επιχειρούµε, µέσα από την παρουσίαση σχετικών ερευνών, να δώσουµε µια εικόνα
για το πώς τα παιδιά προσχολικής ηλικίας βιώνουν κάθε ένα από τα συναισθήµατα
αυτά, τι προκαλεί τα συναισθήµατα αυτά και ποιος ο ρόλος των γονιών και των
συνοµηλίκων στον τρόπο έκφρασής τους. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο του
Θεωρητικού Μέρους παρουσιάζονται αναλυτικά και συγκριτικά τα αποτελέσµατα και
η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε από πρόσφατες έρευνες, οι οποίες διερεύνησαν την
απόκρυψη των συναισθηµάτων, καθώς και το ρόλο που διαδραµατίζουν διάφοροι
παράγοντες στη διαδικασία αυτή. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου γίνεται συζήτηση και
σύνοψη ερευνών και θεωριών.
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Το Εµπειρικό Μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο
περιγράφεται η µεθοδολογία της έρευνας. Συγκεκριµένα, περιγράφεται το ιστορικό
της έρευνας, οι σκοποί, οι υποθέσεις, τα υποκείµενα, τα µέσα συλλογής των
δεδοµένων, η ερευνητική διαδικασία, καθώς και οι µεταβλητές, η κωδικοποίησή τους
και η στατιστική τους ανάλυση. Στο επόµενο κεφάλαιο περιγράφονται τα
αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων ως προς τη λεκτική και µε
τις εκφράσεις του προσώπου αναγνώριση των συναισθηµάτων της απογοήτευσης, του
φόβου και του θυµού αντίστοιχα, της λεκτικής και µε τις εκφράσεις του προσώπου
απόκρυψη των συναισθηµάτων αυτών από τα αγόρια και τα κορίτσια, καθώς και ως
προς το κίνητρο στο οποίο αποδίδεται η απόκρυψη του κάθε συναισθήµατος από τα
δυο φύλα. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει µε µια περίληψη των ευρηµάτων. Στο τελευταίο
κεφάλαιο συζητούµε την πιθανότητα σύγκρισης των αποτελεσµάτων µας µε
αντίστοιχα άλλων σχετικών ερευνών, γίνεται ο έλεγχος των υποθέσεων και η
ερµηνεία των ευρηµάτων. Το κεφάλαιο τελειώνει µε προτάσεις για τη συνέχιση της
έρευνας. Η ∆ιπλωµατική Εργασία κλείνει µε το Παράρτηµα και τη Βιβλιογραφία.
Συνοπτικά, τα βασικά ευρήµατα της παρούσας έρευνας είναι πέντε. Πρώτον,
βρέθηκε ότι, τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών όχι µόνο αποκρύπτουν το συναίσθηµα της
απογοήτευσης, όταν κρίνεται αναγκαίο, αλλά και το συναίσθηµα του φόβου και του
θυµού, ενώ ο τρόπος και το κίνητρο της απόκρυψης των συναισθηµάτων αυτών στην
παρουσία ενός φίλου, εξαρτάται από το είδος του συναισθήµατος που βιώνεται.
Συγκεκριµένα, το συναίσθηµα του φόβου αποκρύπτεται καλύτερα από αυτό της
απογοήτευσης και του θυµού, όταν το φιλικό αυτό πρόσωπο δεν ευθύνεται για την
πρόκλησή τους. ∆εύτερον, τα παιδιά της ηλικίας αυτής κατανοούν τόσο τη λεκτική
όσο και µε τις εκφράσεις του προσώπου απόκρυψη των συναισθηµάτων αυτών και
αποκρύπτουν τα αρνητικά τους συναισθήµατα και µε τους δυο τρόπους. Τρίτον,
ανάµεσα στα αγόρια και στα κορίτσια βρέθηκαν οµοιότητες στον τρόπο απόκρυψης
της απογοήτευσης και διαφορές στον τρόπο απόκρυψης του φόβου και του θυµού.
Τέταρτον, βρέθηκε ότι τα παιδιά από αυτήν την ηλικία κατανοούν τόσο τους
κοινωνικούς όσο και τους προσωπικούς λόγους που επιβάλλουν και καθιστούν
αναγκαία την απόκρυψη των συναισθηµάτων αυτών και µάλιστα η συχνότητα µε την
οποία τους χρησιµοποιούν εξαρτάται από το συναίσθηµα το οποίο είναι επιθυµητό να
µην εκφραστεί. Πέµπτον, ανάµεσα στα αγόρια και στα κορίτσια βρέθηκαν οµοιότητες
και διαφορές όσον αφορά στο κίνητρο στο οποίο αποδίδουν την απόκρυψη του κάθε
συναισθήµατος.
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Τα παραπάνω ευρήµατα και η ερµηνεία τους, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι
τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών αποκρύπτουν τα αρνητικά τους συναισθήµατα τόσο
λεκτικά όσο και µε τις εκφράσεις του προσώπου τους, λαµβάνοντας υπόψη το
πρόσωπου που βρίσκεται µπροστά τους και αποδίδοντας την απόκρυψη σε λόγους
τόσο κοινωνικούς όσο και προσωπικούς, ενώ ο παράγοντας «φύλο» παίζει σηµαντικό
ρόλο τόσο στον τρόπο απόκρυψης, όσο και στο είδος του κινήτρου που
χρησιµοποιείται.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
1. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
1.1 Τι εννοούµε µε τον όρο συναίσθηµα;
Ο ορισµός της έννοιας του συναισθήµατος προκαλεί το ενδιαφέρον πολλών
επιστηµόνων, οι οποίοι µελετούν και εξετάζουν το ρόλο των συναισθηµάτων, τη
λειτουργικότητάς τους στην ανθρώπινη συµπεριφορά, την πηγή προέλευσή τους και
τον τρόπο εκδήλωσής τους. Το ζήτηµα αυτό τέθηκε αρχικά από τον William James το
1884 (Κούρτη, 1998:15), χωρίς, όµως, ακόµα να έχει δοθεί µια ακριβής και σαφής
απάντηση.
Το πρόβληµα γύρω από τον ορισµό του συναισθήµατος γίνεται αισθητό και από
την ποικιλία των όρων που χρησιµοποιούνται για την απόδοση της λέξης
«συναίσθηµα», χωρίς να υπάρχει ένας διεθνώς αποδεκτός όρος. Στη ξένη
βιβλιογραφία η λέξη «emotion» συχνά αποδίδεται µε τους όρους affect, feeling, ενώ
στην ελληνική γλώσσα ο όρος emotion µεταφράζεται και αποδίδεται, άλλοτε ως
θυµικό και ως συναίσθηµα και άλλοτε ως συγκίνηση (Ντάβου, 2000:117-130).
Ο ορισµός της έννοιας του συναισθήµατος σχετίζεται στενά µε τη θεωρητική
σκοπιά, µέσα από την οποία αυτό διερευνάται. Τα τελευταία χρόνια έχουν διατυπωθεί
ποικίλοι ορισµοί, οι οποίοι αντανακλούν το ενδιαφέρον των ερευνητών, το θεωρητικό
τους υπόβαθρο, καθώς και τις µεθοδολογικές τους προτιµήσεις. Με άλλα λόγια, ο
τρόπος, µε τον οποίο ορίζονται τα συναισθήµατα, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από
την πλευρά -κοινωνική, γνωστική, φυσιολογική- από την οποία αυτά µελετούνται και
διαφοροποιείται ανάλογα µε τους παράγοντες, στους οποίους δίνεται έµφαση.
Η Arnold (1960: 182), τονίζοντας τη σπουδαιότητα της υποκειµενικής
γνωστικής εκτίµησης µιας κατάστασης, ορίζει τα συναισθήµατα ως «συνειδητή τάση
του ανθρώπου να προσεγγίζει ό,τι εκτιµά ως χρήσιµο και καλό και να αποµακρύνεται
από ο,τιδήποτε θεωρείται επιβλαβές». Σε αντίθεση µε την Arnold (1960), ο Izard
(1990), δίνοντας έµφαση στον επικοινωνιακό χαρακτήρα των συναισθηµάτων, αλλά
και στο ρόλο που αυτά παίζουν στην προσαρµογή του ατόµου στο περιβάλλον, ορίζει
τα συναισθήµατα ως «αντιδράσεις σε εξωτερικά ερεθίσµατα, οι οποίες εκδηλώνονται
µέσα από τις αλλαγές στις εκφράσεις του προσώπου». Παρόµοιο ορισµό µε αυτόν δίνει
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και ο Lazarus (1991: 46-47), σύµφωνα µε τον οποίο «τα συναισθήµατα είναι
αντιδράσεις στις περιβαλλοντικές επιδράσεις, που µας ασκούνται, και που µας
προετοιµάζουν να διαµορφώσουµε τη συµπεριφορά µας έτσι, ώστε να µπορούµε να
προσαρµοζόµαστε καλύτερα σε καταστάσεις ευχάριστες αλλά και δυσάρεστες».
Η Frijda (1986: 259, 1988), όµως, διαχωρίζει το συναίσθηµα από τη συγκίνηση,
την οποία θεωρεί βασική προϋπόθεση για την πρόκληση και εµφάνιση ενός
συναισθήµατος. Ορίζει τα συναισθήµατα στηριζόµενη στη διάκριση έξι βασικών
χαρακτηριστικών των συγκινήσεων, τα οποία ενοποιούνται και δηµιουργούν το κάθε
συναίσθηµα. Σύµφωνα µε την Frijda (1986), η δηµιουργία µιας συναισθηµατικής
κατάστασης προϋποθέτει την υποκειµενική εµπειρία του συναισθήµατος, την
αντίδραση του σώµατος, την αλλαγή στις εκφράσεις του προσώπου, τις αντιδράσεις
προς το συναίσθηµα και τέλος τις τάσεις για δράση. Λαµβάνοντας, λοιπόν, υπόψη
όλους

αυτούς

τους

παράγοντες,

που

συνδράµουν

στην

πρόκληση

ενός

συναισθήµατος, η Fridja δίνει το δικό της ορισµό για τα συναισθήµατα: «Το
συναίσθηµα είναι µια σύνθετη κατάσταση, που προκύπτει ως απόκριση σε ορισµένες
συναισθηµατικά φορτισµένες εµπειρίες».
Όµοια µε τη Fridja (1986, 1988), οι Lewis και Michalson (1983: 96-126)
ορίζουν το συναίσθηµα ως «ένα σύνθετο σύνολο, το οποίο αυτή τη φορά αποτελείται
από πέντε συστατικά στοιχεία». Πρώτα από όλα, τα συναισθηµατικά εναύσµατα, που
δεν είναι άλλα από τα εξωτερικά ερεθίσµατα, τους συναισθηµατικούς δέκτες, οι
οποίοι µε τη σειρά τους δέχονται τα περιβαλλοντικά ερεθίσµατα, τις συναισθηµατικές
καταστάσεις που προκαλούνται, τις εκφράσεις αυτών, µέσω του ανάλογου λεξιλογίου
και του προσώπου και τέλος, τη συναισθηµατική εµπειρία.
Από την άλλη όµως, ο Averill (1980: 306-310) και γενικότερα οι οπαδοί της
θεωρίας του κονστρουκτιβισµού, δηλαδή της κοινωνικής κατασκευής των
συναισθηµάτων, τονίζουν την κοινωνική διάσταση και φύση των συναισθηµάτων και
τα ορίζουν ως «παροδικούς κοινωνικούς ρόλους, τους οποίους καλούνται να παίξουν
οι άνθρωποι, και που περιλαµβάνουν την προσωπική εκτίµηση µιας κατάστασης, ενώ
ερµηνεύονται ως πάθη παρά ως δράσεις».
Οι

προαναφερθείσες

διαφορετικές

προσεγγίσεις

της

έννοιας

του

συναισθήµατος υποδηλώνουν τη δυσκολία των ερευνητών στο να προσδιορίσουν τη
φύση και τα χαρακτηριστικά του. Σύµφωνα µε τον Ekman (1992a, 1992b), η
δυσκολία αυτή οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην αδυναµία διαχωρισµού των
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συναισθηµάτων από άλλα συναισθηµατικά φαινόµενα, όπως τη διάθεση, τα
συναισθηµατικά επεισόδια και τη συναισθηµατικότητα.
Η διάθεση είναι ένα ασθενές συναισθηµατικό φαινόµενο, του οποίου η
εµφάνιση δεν οφείλεται στην επίδραση κάποιου εξωτερικού ερεθίσµατος, ενώ η
διάρκειά του είναι συνήθως µεγάλη. Τα συναισθηµατικά επεισόδια, όπως και η
διάθεση, έχουν µακρά διάρκεια, ενώ οφείλονται σε διαδοχικά συναισθήµατα. Η
συναισθηµατικότητα, από την άλλη, αποτελεί έµφυτο χαρακτηριστικό της
ιδιοσυγκρασίας του ατόµου, το οποίο καθορίζει το βαθµό, µε τον οποίο το άτοµο
αντιδρά, αλλά και τον βαθµό εξωτερίκευσης των συναισθηµάτων. Σε αντίθεση µε
αυτά τα συναισθηµατικά φαινόµενα, τα συναισθήµατα, έχουν µικρή διάρκεια, είναι
έντονα, ενώ πάντα η εµφάνισή τους οφείλεται στην επίδραση ενός εξωτερικού
περιβαλλοντικού ερεθίσµατος (Ekman, 1992a).
Όταν, όµως, ο William James το 1884 έθεσε το ερώτηµα «Τί είναι συναίσθηµα;»
(Κούρτη, 1995:15) δεν προσπαθούσε στην ουσία να δώσει µια σαφή απάντηση.
Αντιθέτως, υπαινισσόταν πως η απάντηση στο ερώτηµα αυτό δεν είναι φανερή,
ευδιάκριτη και σαφής. Οι επιστηµονικοί ορισµοί που διατυπώνονται κατά καιρούς
δεν είναι λειτουργικοί. Ωστόσο, δίνουν µια κατευθυντήρια γραµµή στην προσπάθεια
κάθε ερευνητή να κατανοήσει και να µελετήσει τα συναισθήµατα (Oatley & Jenkins,
2004:191).
Ανεξάρτητα, όµως, από το σηµείο, στο οποίο εστιάζει κάθε ερευνητής το
ενδιαφέρον του και παρά την ανυπαρξία σαφούς και ακριβή ορισµού του
συναισθήµατος, υπάρχει ένα κοινό σηµείο, αποδεκτό από όλους τους ερευνητές. Όλοι
αναγνωρίζουν τα συναισθήµατα ως περίπλοκες και σύνθετες συνδιαλλαγές του ατόµου
µε το περιβάλλον, µέσα στο οποίο ζει, οι οποίες είναι άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε
δυσάρεστες, παίζοντας σηµαντικό ρόλο στη ζωή του κάθε ανθρώπου, ενώ παράλληλα
γίνονται έκδηλες µέσα από τη συµπεριφορά του (Κρασανάκης, 1999: 10-20).
Σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε πως στους περισσότερους ορισµούς του
συναισθήµατος βασικό χαρακτηριστικό είναι η άµεση ψυχοσωµατική κινητοποίηση
του οργανισµού, η οποία έχει ψυχολογικά και οργανικά επακόλουθα και προϋποθέτει
τη γνωστική εκτίµηση του ερεθίσµατος. Εκφράζεται µε συγκεκριµένο τρόπο τόσο
κινητικά όσο και µυϊκά. Μέσα από αυτήν την κινητοποίηση το άτοµο ωθείται να
βιώσει µια ευχάριστη ή δυσάρεστη εµπειρία.
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1.2. Η έκφραση των συναισθηµάτων
Τα συναισθήµατα ή οι συναισθηµατικές καταστάσεις των ανθρώπων
εκδηλώνονται µε τη συµπεριφορά τους. Έκφραση σηµαίνει εξωτερίκευση, εκδήλωση,
δηλαδή, προς τα έξω αυτού που βιώνεται στον εσωτερικό ψυχικό µας κόσµο. Τόσο η
λεκτική, όσο και η µη λεκτική έκφραση, όπως οι εκφράσεις του προσώπου και η
στάση του σώµατος, αποτελούν ένδειξη της συναισθηµατικής κατάστασης, στην
οποία βρίσκεται το άτοµο (Sroufe, 2000: 77-89).
Η ικανότητα του ανθρώπου να µπορεί να εκφράζει λεκτικά όλα όσα σκέφτεται
και νιώθει παίζει σηµαντικό ρόλο στην επικοινωνία του µε τους άλλους, αλλά και
στις κοινωνικές σχέσεις, τις οποίες συνάπτει. Ο ∆αρβίνος (1965), µελετώντας την
έκφραση των συναισθηµάτων σε ζώα και ανθρώπους, παρατήρησε σηµαντικές
οµοιότητες στις εκφράσεις του ανθρώπινου προσώπου µε εκείνες των κατώτερων
ζώων. Ο ∆αρβίνος πίστευε πως οι ανθρώπινες συγκινησιακές εκφράσεις έχουν µια
πρωτόγονη ιδιότητα να µας κρατούν ριζωµένους στον κόσµο των ζώων, τονίζοντας
τη σπουδαιότητα των εκφράσεων στην επιβίωση και προσαρµογή του κάθε είδους.
Όπως ο ∆αρβίνος, έτσι και πολλοί ψυχολόγοι υποστηρίζουν, πως η χροιά, ο τόνος και
η ένταση της φωνής, καθώς και το ύφος, µε το οποίο µιλά ο άνθρωπος, αποτελούν
ενδείξεις της συναισθηµατικής του κατάστασης (Gallois, 1993* Pittam, & Scherer,
1993: 185-197).
Η λεκτική έκφραση των συναισθηµάτων εµφανίζεται από τα πρώτα χρόνια της
ζωής του ανθρώπου. Οι Bretherton, Fritz, Zahn-Waxler, & Ridgeway (1986) καθώς
και η Denham (1986) µε έρευνα που διεξήγαγαν, έδειξαν, πως τα παιδιά από το
δεύτερο κιόλας έτος αρχίζουν να µιλούν και να εκφράζουν λεκτικά τα συναισθήµατά
τους, χρησιµοποιώντας το ανάλογο «συναισθηµατικό» λεξιλόγιο, καθώς και να τα
αιτιολογούν, µε βάση τα γεγονότα που τα προκάλεσαν.
Ο προφορικός, όµως, λόγος, µέσω του οποίου οι άνθρωποι εξωτερικεύουν και
πληροφορούν τους άλλους για τη συναισθηµατική τους κατάσταση, δεν είναι ο
µοναδικός τρόπος έκφρασης των συναισθηµάτων. Υπάρχει και η µη λεκτική έκφραση
των συναισθηµάτων. Η µη λεκτική έκφραση, σύµφωνα µε την Παπαδάκη- Μιχαηλίδη
(1997:15), «είναι µια διαδικασία, µέσω της οποίας ένα άτοµο εκφράζει τα
συναισθήµατά του, χρησιµοποιώντας µη λεκτικά κανάλια, όπως τις εκφράσεις του
προσώπου του και τη γενικότερη στάση του σώµατός του».
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Πολλά συναισθήµατα κάνουν αισθητή της παρουσία τους µέσω των εκφράσεων
του προσώπου. Οι εκφράσεις του προσώπου, όπως προαναφέρθηκε, µελετήθηκαν
αρχικά από το ∆αρβίνο (1965), ο οποίος θεωρεί ότι έχουν επικοινωνιακό χαρακτήρα
και συµβάλλουν στην επιβίωση του είδους. Για παράδειγµα, µια φοβισµένη έκφραση
µας πληροφορεί για την ύπαρξη κινδύνου, ενώ µια θυµωµένη έκφραση µας
προετοιµάζει, ώστε να προφυλάξουµε τον εαυτό µας από την επιθετική συµπεριφορά,
που ίσως εκδηλώσει το πρόσωπο αυτό. Ορισµένες µάλιστα εκφράσεις του προσώπου,
φαίνεται πως έχουν οικουµενική σηµασία, ανεξάρτητα από τον πολιτισµό, στον οποίο
ανήκει το άτοµο. Η έκφραση του θυµού, λόγου χάρη, συνεπάγεται κοκκινισµένο
πρόσωπο, συνοφρυωµένα φρύδια και προβολή των δοντιών (Ekman & Friesen,1975).
Ωστόσο, πολλοί ερευνητές, όπως ο Andrew (Oatley & Jenkins, 2004:147-148),
υποστηρίζουν ότι οι συναισθηµατικές εκφράσεις του προσώπου αναπτύχθηκαν από
τα αντανακλαστικά των ανώτερων θηλαστικών συµπεριλαµβανοµένου και του
ανθρώπου. Ο Andrew πίστευε, δηλαδή, πως οι συγκινησιακές εκφράσεις του
προσώπου, όπως το χαµόγελο, το συνοφρύωµα κ.λ.π. ξεκίνησαν ως αντανακλαστικά,
τα οποία αρχικά δεν είχαν συναισθηµατικές λειτουργίες. Στην πορεία, όµως,
αποτέλεσαν τη βάση για τη µετάδοση προθέσεων και για την παρακίνηση
συγκεκριµένων µορφών αλληλεπίδρασης, εκφράζοντας συναισθήµατα, τα οποία µε
τη σειρά τους προσδιορίζουν τα πλαίσια της αλληλεπίδρασης αυτής.
Η άποψη αυτή, ότι δηλαδή οι συναισθηµατικές εκφράσεις είναι µια
αντανακλαστική δοµή του προσώπου και της φωνής ενισχύθηκε ακόµα περισσότερο
από έρευνα του Eibl-Eibesfeldt (Oatley & Jenkins, 2004:148) στην οποία
µελετήθηκαν παιδιά τα οποία γεννήθηκαν κωφά και τυφλά και κατά συνέπεια ήταν
αποξενωµένα από τη µάθηση των εκφράσεων. Από τη έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι
τα παιδιά αυτά κάνουν χρήση διαφόρων εκφράσεων του προσώπου, όπως χαµόγελο,
συνοφρύωµα, γέλιο, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν συγκεκριµένες συναισθηµατικές
στάσεις ανάλογες προς το συναίσθηµα που βιωνόταν.
Οι εκφράσεις του προσώπου δηµιουργούνται µε τη δραστηριοποίηση των µυών
του προσώπου. Οι µύες συσπούνται και µετακινούν το δέρµα, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργούνται γραµµές και κοιλότητες στα διάφορα τµήµατα του προσώπου.
Υπάρχουν δυο είδη εκφράσεων στο ανθρώπινο πρόσωπο. Οι αυθόρµητες, οι οποίες
οφείλονται στην εµφάνιση ενός συναισθήµατος και οι υποκριτικές, τις οποίες
παίρνουν οι άνθρωποι, προκειµένου να υπακούσουν σε κοινωνικούς κανόνες, χωρίς
να υπάρχει συµφωνία µεταξύ της συναισθηµατικής τους κατάστασης και της
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έκφρασης του προσώπου τους (Wagner, MacDonald & Manstead, 1986* Camras,
Holland & Patterson, 1993:199-208). Οι αυθόρµητες εκφράσεις εµφανίζονται από τη
βρεφική ακόµα ηλικία, ενώ οι υποκριτικές αποτελούν προϊόν κοινωνικής µάθησης
(Izard, 1990).
Η µη λεκτική έκφραση των συναισθηµάτων, δεν αφορά µόνο στις εκφράσεις
του προσώπου, αλλά και στις στάσεις του σώµατος. Η κύρτωση της πλάτης, το
τέντωµα της σπονδυλικής στήλης, η κλίση της κεφαλής, των ώµων και ολόκληρου,
γενικά, του σώµατος παρέχουν πληροφορίες για τις σκέψεις και τα συναισθήµατα των
ανθρώπων, όπως επίσης και για την προσωπικότητά τους (Ekman, & Friesen, 1969).
Γενικά, η έκφραση αλλά και η αναγνώριση των συναισθηµάτων
πραγµατοποιείται µέσω του προφορικού λόγου, της έκφρασης του προσώπου, αλλά
και της στάσης του σώµατος. Συχνά όµως, όταν βιώνουµε ένα συναίσθηµα,
παρατηρούνται και κάποια άλλα φαινόµενα, όπως η εφίδρωση και η αύξηση των
καρδιακών παλµών, τα οποία αποδίδονται στη βιολογική φύση των συναισθηµάτων
και πιο συγκεκριµένα τη διέγερση του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος.

1.3. Η νευροφυσιολογία των συναισθηµάτων
Κατά τη διάρκεια εµφάνισης ποικίλων και έντονων συναισθηµάτων, πέρα από
τις αλλαγές στην εξωτερική συµπεριφορά του ατόµου, προκαλούνται και κάποιες
αλλαγές, που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των οργάνων του σώµατός του. Η
πλειοψηφία των σωµατικών αυτών αλλαγών, κατά τη διάρκεια µιας συναισθηµατικής
διέγερσης, ελέγχονται και καθορίζονται από το συµπαθητικό σύστηµα. Το σύστηµα
αυτό ευθύνεται για την πίεση του αίµατος, την αύξηση των καρδιακών παλµών, την
επιτάχυνση της αναπνοής, την εφίδρωση, τη λειτουργία του γαστρεντερικού σωλήνα,
τη διαστολή της κόρης των µατιών, καθώς και άλλες φυσιολογικές αλλαγές που
παρατηρούνται, όταν βιώνουµε ένα συναίσθηµα (Beck, 2004: 42).
Το Συµπαθητικό και το Παρασυµπαθητικό σύστηµα συνιστούν το Αυτόνοµο
Νευρικό Σύστηµα (ΑΝΣ), το οποίο µαζί µε το Σωµατικό συνθέτουν το Περιφερειακό
Νευρικό Σύστηµα (ΠΝΣ). Το Σωµατικό σύστηµα αποτελείται από νευρώνες, οι
οποίοι µεταφέρουν τα µηνύµατα του εγκεφάλου στις διάφορες µυϊκές µονάδες του
σώµατος, ενώ το ΑΝΣ αποτελείται και αυτό από νευρώνες, οι οποίοι, όµως,
µεταφέρουν τις εγκεφαλικές εντολές στα διάφορα όργανα του σώµατος, όπως την
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καρδιά, το στοµάχι και τους αδένες. Ονοµάζεται Αυτόνοµο, γιατί ελέγχει τις ακούσιες
και αυτόνοµες λειτουργίες των οργάνων αυτών, οι οποίες συµβάλλουν στην επιβίωση
του οργανισµού. Με άλλα λόγια το ΑΝΣ βοηθά στην οµοιοστασία και διατήρηση του
σώµατος (Cornelius, 1996:220-221).
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το Αυτόνοµο Νευρικό Σύστηµα διακρίνεται
στο Συµπαθητικό και Παρασυµπαθητικό. Το Συµπαθητικό σύστηµα ασχολείται µε
όλες εκείνες τις λειτουργίες, οι οποίες προετοιµάζουν το σώµα για αντίδραση,
διεγείροντας τα όργανα, τα οποία ελέγχει. Για παράδειγµα, όταν το άτοµο βιώνει µια
κατάσταση που του προκαλεί φόβο, η αύξηση των καρδιακών παλµών, οφείλεται στη
δραστηριοποίηση

του

Συµπαθητικού

συστήµατος.

Αντίθετα

µε

αυτό,

το

Παρασυµπαθητικό σύστηµα συµβάλλει, µετά την εξασθένιση της έντασης του
συναισθήµατος, στην επαναφορά του οργανισµού σε µια κατάσταση γαλήνης και
ισορροπίας, εµποδίζοντας και περιορίζοντας την ενεργοποίηση και δραστηριότητα
του Συµπαθητικού (Levenson, 1992). Τόσο το Συµπαθητικό όσο και το
Παρασυµπαθητικό σύστηµα του Αυτόνοµου Νευρικού Συστήµατος, επηρεάζουν τον
οργανισµό, αλλά παράλληλα δρουν ανταγωνιστικά µεταξύ τους. Όταν το
Συµπαθητικό σύστηµα εµφανίζει έντονη διέγερση, τότε αναστέλλεται η λειτουργία
του Παρασυµπαθητικού και το αντίστροφο (Atkinson, Atkinson, Smith, Bem &
Hoeksema, 2004: 81-94).
Παράλληλα, όµως, υπάρχουν και διαφορές ως προς τον τρόπο που τα δυο
εγκεφαλικά ηµισφαίρια επηρεάζουν την εµπειρία ενός συναισθήµατος. Όπως είναι
γνωστό, ο εγκέφαλος χωρίζεται σε δυο ισοδύναµα ηµισφαίρια, το δεξί και το
αριστερό, τα οποία εξυπηρετούν διαφορετικές λειτουργίες. Για παράδειγµα, το
αριστερό ηµισφαίριο ασχολείται περισσότερο µε διαδοχικές αναλυτικές διαδικασίες,
όπως η γλώσσα, ενώ το δεξί µε ερεθίσµατα, που λαµβάνονται άµεσα από τα
αισθητήρια όργανα, καθώς επίσης και µε την ικανότητα αναγνώρισης και έκφρασης
των συναισθηµάτων. Αυτό, δεν σηµαίνει ότι µόνο το ένα ηµισφαίριο συνεισφέρει
στην εµπειρία ενός συναισθήµατος, αλλά και τα δύο, µε διαφορετικό όµως τρόπο.
Όταν κάποιος χαµογελά στη θέα ενός χιουµοριστικού ερεθίσµατος, το ερέθισµα αυτό
το επεξεργάζεται το δεξί ηµισφαίριο, ενώ για να µπορέσει να εκφράσει λεκτικά το
συναίσθηµα που βιώνει, ενεργοποιείται και συµβάλλει για το σκοπό αυτό και το
αριστερό (Rolls, 1999: 75-81* Panksepp, & Smith-Pasqualini, 2005: 5-20).
Η διαφοροποίησή τους έγκειται στο είδος των συναισθηµάτων, θετικών ή
αρνητικών, που επικρατούν στο κάθε ηµισφαίριο, καθώς και στο βαθµό
-7-

δραστηριοποίησής τους. Πιο συγκεκριµένα, το δεξί ηµισφαίριο έχει την κυριότητα
των αρνητικών συναισθηµάτων, ενώ το αριστερό των θετικών. Οποιαδήποτε βλάβη
του αριστερού ηµισφαιρίου ή αδρανοποίηση αυτού, µέσω της χορήγησης ναρκωτικών
ουσιών, προκαλεί έντονη ανησυχία, απαισιοδοξία και κλάµα, ενώ η καταστολή του
δεξιού συνεπάγεται ευφορία και γέλιο. (Davidson, 1994).
Επιπλέον, ασυµµετρίες εντοπίζονται και στον βαθµό της δραστηριοποίησης των
εγκεφαλικών κυµάτων, ανάλογα µε το συναίσθηµα που βιώνεται. Όταν, δηλαδή, το
άτοµο

βιώνει

κάποιο

αρνητικό

συναίσθηµα,

παρατηρείται

µεγαλύτερη

δραστηριοποίηση του δεξιού ηµισφαιρίου, ενώ, µεγαλύτερη δραστηριοποίηση
εµφανίζει το αριστερό, όταν βιώνεται κάποιο θετικό συναίσθηµα. Αυτές οι
διαφοροποιήσεις είναι εµφανείς στα άτοµα µε διαφορετικό χαρακτήρα. Στους
εξωστρεφείς υπάρχει µεγαλύτερη ενεργοποίηση του αριστερού ηµισφαιρίου, ενώ το
αντίστροφο συµβαίνει µε τους εσωστρεφείς (Tomarken, Davidson, Wheeler, & Doss,
1992).
Πώς, όµως, ο εγκέφαλος εντοπίζει και αναγνωρίζει τα ερεθίσµατα που
ευθύνονται για την πρόκληση ενός συναισθήµατος; Το ερώτηµα αυτό απαντάται από
τον LeDoux (1993). Σύµφωνα µε αυτόν, ο εγκέφαλος διαθέτει έναν κεντρικό
συγκινησιακό υπολογιστή που δεν είναι άλλος από την αµυγδαλή ή αλλιώς τον
αµυγδαλοειδή πυρήνα. Βασική λειτουργία της αµυγδαλής είναι η συναισθηµατική
αξιολόγηση και εκτίµηση των ερεθισµάτων, που λαµβάνει το άτοµο µέσω των
αισθητηριακών οργάνων. Η αµυγδαλή συνδέεται µε τον υποθάλαµο του εγκεφάλου, ο
οποίος µε τη σειρά του συνδέεται µε τη συναισθηµατική συµπεριφορά. Ο πυρήνας
αυτός λαµβάνει τα ερεθίσµατα που έχουν υποστεί επεξεργασία στην περιοχή του
φλοιού και που αφορούν στην αναγνώριση οπτικών αντικειµένων και ήχων. Παρόλα
αυτά, όµως, η αµυγδαλή είναι δυνατόν να συγκεντρώσει και να επεξεργαστεί
πληροφορίες, οι οποίες δεν επεξεργάστηκαν προηγουµένως στο φλοιό, αλλά πέρασαν
αµέσως στον συγκινησιακό αυτό πυρήνα.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον LeDoux (1993) ο αµυγδαλοειδής πυρήνας ευθύνεται
για την απόδοση συναισθηµατικής σηµασίας στα εξωτερικά ερεθίσµατα, ενώ
παράλληλα δηµιουργεί συστήµατα δράσης και σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου
επηρεάζοντας και κατευθύνοντας την προσοχή του υποκειµένου.
Ο διαχωρισµός όµως των συναισθηµάτων, σε αρνητικά και θετικά, ανάλογα µε
το ποιο ηµισφαίριο του εγκεφάλου δραστηριοποιείται αντίστοιχα, φάνηκε να µην
ικανοποιεί τους ερευνητές. Εξαιτίας αυτού, λοιπόν, προέκυψε ένα ακόµα µεγάλο
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ζήτηµα, που αφορά στα είδη των συναισθηµάτων. Το ζήτηµα αυτό, στρέφεται γύρω
από την ύπαρξη βασικών και δευτερευόντων συναισθηµάτων, το οποίο προβληµάτισε
πολλούς επιστήµονες.

1.4. Ο λόγος περί βασικών και δευτερευόντων συναισθηµάτων
Οι ψυχολόγοι και ερευνητές, που µελετούν τα συναισθήµατα και τον τρόπο που
αυτά επηρεάζουν τη συµπεριφορά και τη σκέψη του ανθρώπου, δεν προσπάθησαν
µόνο να ορίσουν την έννοια του συναισθήµατος, αλλά και να δώσουν απάντηση στο
ερώτηµα πόσα είδη συναισθηµάτων υπάρχουν. Το ερώτηµα αυτό αφορά στη
διαφωνία που υπάρχει µεταξύ των ερευνητών για την ύπαρξη βασικών και
δευτερευόντων συναισθηµάτων. Γύρω από το θέµα αυτό οι απόψεις διίστανται. Από
τη µια πλευρά, δηλαδή, υποστηρίζεται η άποψη ότι υπάρχει ένα σύνολο
συναισθηµάτων που θεωρούνται βασικά, ενώ σύµφωνα µε τη δεύτερη, αµφισβητείται
η ύπαρξη των βασικών αυτών συναισθηµάτων και αποδοκιµάζεται ο διαχωρισµός
αυτός.
Οι υποστηρικτές των βασικών ή πρωταρχικών, όπως αλλιώς ονοµάζονται,
συναισθηµάτων (Ekman & Friesen, 1969* Izard, 1992* Mesquita & Frijda, 1992)
θεωρούν τα συναισθήµατα πραγµατικά ψυχολογικά φαινόµενα, από τα οποία ένας
ορισµένος αριθµός είναι πανανθρώπινα (Stein & Oatley, 1992* Turner & Ortony,
1992). Σύµφωνα µε αυτούς, τα πρώτα συναισθήµατα, που βιώνουν και εκφράζουν οι
άνθρωποι είναι αυτά της χαράς, του φόβου, της λύπης, του θυµού, της έκπληξης και
της αηδίας (Ekman, 1992a). Η άποψή τους αυτή στηρίζεται στις µελέτες που
πραγµατοποίησε ο ∆αρβίνος (1965) για τις συναισθηµατικές αντιδράσεις των
ανθρώπων και των ζώων, κατά τη διάρκεια των οποίων παρατηρήθηκαν σηµαντικές
οµοιότητες µεταξύ τους, όσον αφορά στον τρόπο έκφρασης των συναισθηµάτων.
Πιστεύουν πως τα παραπάνω έξι συναισθήµατα είναι έµφυτα στον άνθρωπο,
καθολικά και πανανθρώπινα. Ο τρόπος, µε τον οποίο αποτυπώνονται στο ανθρώπινο
πρόσωπο, είναι µοναδικός, ενώ η έκφρασή τους είναι όµοια στα βρέφη και τους
ενήλικες, καθώς και στους ανθρώπους κάθε πολιτισµού (Jonson-Laird & Oatley, 1992).
Βασικός εκπρόσωπος της θέσης αυτής είναι ο Ekman. Ο Ekman (1992a, 1992b)
χρησιµοποίησε τον όρο «βασικά συναισθήµατα» για δυο λόγους. Πρώτα από όλα, για
να τονίσει τις σηµαντικές διαφορές, που υπάρχουν στον τρόπο έκφρασης µιας
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συγκεκριµένης οµάδας συναισθηµάτων και κατά δεύτερον για να τα διαχωρίσει από
άλλα συναισθηµατικά φαινόµενα, όπως τις διαθέσεις, τις συναισθηµατικές διαταραχές
κ.ά (Ekman, 1992a). Θεωρεί ότι τα συναισθήµατα είναι φαινόµενα, τα οποία, έχοντας
τη δύναµη να συµβάλλουν στην προσαρµογή του ανθρώπου στις διάφορες
καταστάσεις, µπορούν να αλλάζουν και να τροποποιούνται σύµφωνα µε αυτές,
διαθέτοντας το κάθε ένα από αυτά, τόσο µοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία τα
καθιστούν ιδιαίτερα, όσο και κοινά χαρακτηριστικά µεταξύ τους (Sabini & Silver,
2005).
Ο Ekman (1992b) έκανε ακόµα λόγο για οικογένειες συναισθηµάτων, που κάθε
µια από αυτές αποτελεί ένα θέµα µε τις παραλλαγές του (Ekman & Friesen, 1975*
Ekman, 1992b). Υποστηρίζει πως κάθε ένα από τα βασικά συναισθήµατα δηµιουργεί
µια ξεχωριστή οικογένεια µε επιµέρους δευτερεύοντα συναισθήµατα, τα οποία
αποτελούν παραλλαγές και αποχρώσεις των βασικών. Τα µέλη της κάθε οικογένειας
διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά, που αφορούν στον τρόπο έκφρασής τους, τη
φυσιολογία τους και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από το βίωµά τους.
Το ερώτηµα, όµως, που απασχόλησε τους οπαδούς των βασικών συναισθηµάτων,
είναι µε ποια κριτήρια αξιολογείται ένα συναίσθηµα και εντάσσεται, στην συνέχεια,
στην κατηγορία των βασικών ή δευτερευόντων συναισθηµάτων αντίστοιχα. O Ekman
(1992b), για το σκοπό αυτό, δηµιούργησε µια λίστα εννιά χαρακτηριστικών, που θα
πρέπει να συγκεντρώνει ένα συναίσθηµα, για να µπορεί να συµπεριληφθεί στην οµάδα
των βασικών συναισθηµάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα εξής: ∆ιακριτές
καθολικές ενδείξεις, εµφάνιση του συναισθήµατος σε ανώτερα θηλαστικά, διακριτή
φυσιολογία,

διακριτά

καθολικά

προηγηθέντα

γεγονότα,

σχέση

µεταξύ

του

συναισθήµατος και των συναισθηµατικών αντιδράσεων, γρήγορη εµφάνιση, µικρή
διάρκεια, αυτόµατη αξιολόγηση και απρόσµενη εµφάνιση. Σύµφωνα µε τα
χαρακτηριστικά αυτά, οι διακριτές καθολικές ενδείξεις, η διακριτή φυσιολογία και τα
διακριτά καθολικά προηγηθέντα γεγονότα διαχωρίζουν το κάθε συναίσθηµα από το
άλλο και το καθιστούν µοναδικό, ενώ τα υπόλοιπα έξι αποτελούν ενδείξεις των
διαφορών τους µε άλλα φαινόµενα, όπως τις συναισθηµατικές ιδιαιτερότητες, τη
συναισθηµατική νοοτροπία και τις διαθέσεις.
Η άποψη αυτή, περί βασικών και δευτερευόντων συναισθηµάτων, δεν γίνεται
αποδεκτή από όλους τους επιστήµονες και ερευνητές, για ποικίλους λόγους (Ortony &
Turner, 1990* Scherer & Wallbott, 1994). Ο James (Ekman, 1992a) υποστηρίζει πως ο
τρόπος, µε τον οποίο δηλώνονται τα συναισθήµατα στην καθηµερινή ζωή, διαφέρει
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αισθητά από την επιστηµονική τους ονοµασία, ενώ η κατηγοριοποίησή τους σε βασικά
και δευτερεύοντα είναι επιστηµονικά ανώφελη, µια και αυτό γίνεται µε βάση τις
ανάγκες και τους σκοπούς, που θέλει να επιτύχει κάθε άτοµο. Στην άποψή του αυτή
στηρίχθηκε και η Madler (Ortony & Turner, 1990* Turner & Ortony, 1992), η οποία
είναι αντίθετη προς το διαχωρισµό αυτό, µια και δεν υπάρχει οµοφωνία µεταξύ των
θεωρητικών, ως προς το πόσα και ποια είναι τα βασικά συναισθήµατα, γεγονός το
οποίο αποδεικνύεται µέσα από το πλήθος των κατηγοριοποιήσεων που γίνονται κατά
καιρούς από τους ίδιους.
Αντίθετοι εµφανίζονται και οι ερευνητές, οι οποίοι είναι επηρεασµένοι και
συµµερίζονται τη θεωρία του κονστρουκτιβισµού, σύµφωνα µε την οποία τα
συναισθήµατα είναι κατασκευές, δηµιουργήµατα της κοινωνίας και του πολιτισµού
(Harre΄, 1986:1-14* Stein & Oatley, 1992). Οι κονστρουκτιβιστές αµφισβητούν την
καθολικότητα των συναισθηµάτων. Πιστεύουν πως ο πολιτισµός και η κουλτούρα κάθε
κοινωνίας επηρεάζουν διαφορετικά τον τρόπο, µε τον οποίο διαµορφώνονται,
βιώνονται και εκφράζονται τα συναισθήµατα και γι’ αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να
γίνεται λόγος για βασικά συναισθήµατα. Η άποψή τους αυτή στηρίζεται σε ευρήµατα
ερευνών, που έδειξαν ότι κάποια από τα «υποτιθέµενα» βασικά συναισθήµατα δεν
εµφανίζονται σε ορισµένους πολιτισµούς, ενώ, ακόµα και αυτά τα οποία είναι κοινά,
δηλώνονται και εκφράζονται από τους ανθρώπους µε διαφορετικό τρόπο και λεξιλόγιο
(Scherer & Wallbot, 1994* Wierzbicka, 1992).
Επιπλέον, αµφισβητείται το γεγονός, ότι τα συναισθήµατα είναι έµφυτα.
Ευρήµατα ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες, έδειξαν ότι
οι εκφράσεις των συναισθηµάτων από τα βρέφη διαφέρουν σηµαντικά από αυτές των
ενηλίκων, ως προς την ποιότητά τους, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται ότι τα µικρά
παιδιά, µέσω της αλληλεπίδρασής τους µε τους ενήλικες, µιµούνται και µαθαίνουν την
έκφραση του κάθε συναισθήµατος µε το πρόσωπό τους (Stearns, 1993: 17-28). Τα
δεδοµένα, λοιπόν, των ερευνών αυτών ενίσχυσαν ακόµα περισσότερο την άποψη ότι τα
συναισθήµατα δεν είναι έµφυτα στον άνθρωπο, αλλά αντίθετα ότι είναι προϊόντα της
κοινωνικής µάθησης.
Τέλος, αµφισβητείται το γεγονός ότι ο φόβος, ο θυµός, η λύπη, η χαρά, η αηδία
και η έκπληξη είναι τα µόνα πρωταρχικά και βασικά συναισθήµατα, που σύµφωνα µε
τους οπαδούς της θεωρίας ύπαρξης των βασικών συναισθηµάτων, βιώνει ο άνθρωπος
από τις πρώτες κιόλας µέρες της ζωής του. Ερευνητικά δεδοµένα από τον Ελλαδικό
χώρο έδειξαν ότι τα παιδιά, από τη βρεφική ακόµα ηλικία, βιώνουν και εκφράζουν µε
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το πρόσωπό τους και άλλα συναισθήµατα, όπως αυτά του ενδιαφέροντος, της
ευχαρίστησης και του µικτού συναισθήµατος ευχαρίστησης-ενδιαφέροντος, κατά τη
διάρκεια της αλληλεπίδρασής τους µε άλλα πρόσωπα (Μαρκοδηµητράκη, 2003: 384389* Κουγιουµουτζάκης, 1992: 93-137).

1.5. Περίληψη κεφαλαίου
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού ήταν να δώσουµε µια γενικότερη εικόνα για το
συναίσθηµα. Ασχοληθήκαµε µε τον ορισµό του συναισθήµατος, τους τρόπους
έκφρασής του, τη βιολογική του φύση, καθώς και µε τα είδη συναισθηµάτων, που
υπάρχουν.
Πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να το ορίσουν, µε βάση τους θεωρητικούς τους
προσανατολισµούς και

τη σκοπιά, από την οποία τα µελετούν. Αυτό, είχε ως

αποτέλεσµα να υπάρχει πλήθος ορισµών γύρω από την έννοια του συναισθήµατος,
χωρίς να µπορεί να δοθεί ένας σαφής και ακριβής ορισµός. Κοινό σηµείο, όµως, όλων
των ερευνητών αυτών είναι ότι αντιµετωπίζουν τα συναισθήµατα ως περίπλοκες
συνδιαλλαγές του ατόµου µε το περιβάλλον, οι οποίες κάνουν έκδηλη την παρουσία
τους µέσα από τη συµπεριφορά του ατόµου, λεκτική και µη.
Επιπλέον, µελετήσαµε τη διέγερση του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος και
ειδικότερα του συµπαθητικού, κατά την εµπειρία ενός συναισθήµατος. Παρατηρήσαµε,
δηλαδή, πως η εφίδρωση, η αύξηση των καρδιακών παλµών και άλλες εσωτερικές
αλλαγές, οφείλονται στη διέγερση του συµπαθητικού συστήµατος, η οποία µε τη σειρά
της οφείλεται στην αίσθηση ενός συναισθήµατος. ∆ιαφορές και οµοιότητες
εντοπίστηκαν και µεταξύ των δυο ηµισφαιρίων του εγκεφάλου.
Τόσο το δεξί όσο και το αριστερό ηµισφαίριο συµβάλλουν στην έκφραση του
συναισθήµατος µε το πρόσωπο, αλλά και µε τον προφορικό λόγο αντίστοιχα. Η βασική
διαφορά τους έγκειται στο είδος των συναισθηµάτων, που ελέγχουν, καθώς και στο
βαθµό δραστηριοποίησής τους. Πιο συγκεκριµένα, το δεξί ηµισφαίριο ελέγχει τα
αρνητικά συναισθήµατα και το αριστερό τα θετικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, τα
αρνητικά συναισθήµατα να προκαλούν µεγαλύτερη δραστηριοποίηση του δεξιού
ηµισφαιρίου και αντίστροφα.
Τέλος, ασχοληθήκαµε µε τα είδη των συναισθηµάτων και ειδικότερα µε τις
απόψεις που επικρατούν σχετικά µε την ύπαρξη βασικών και δευτερευόντων
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συναισθηµάτων. Οι απόψεις αυτές διίστανται. Από τη µια πλευρά, δηλαδή,
υποστηρίζεται η άποψη ότι υπάρχει ένας συγκεκριµένος αριθµός συναισθηµάτων, που
είναι έµφυτα, καθολικά και πανανθρώπινα και από την άλλη πλευρά αποδοκιµάζεται ο
διαχωρισµός των συναισθηµάτων σε βασικά και δευτερεύοντα από τους ερευνητές, οι
οποίοι συµµερίζονται τη θεωρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού.
Πέρα όµως από το τι είναι συναίσθηµα, πόσα είδη συναισθηµάτων υπάρχουν
και πώς αυτά σχετίζονται µε τη διέγερση του συµπαθητικού συστήµατος, γεννάται το
ερώτηµα, πώς προκαλείται ένα συναίσθηµα και ειδικότερα, τι µεσολαβεί µεταξύ του
ατόµου και του περιβάλλοντος, που προκαλεί ένα συναίσθηµα, καθώς και το ρόλο
του συναισθήµατος, ως κίνητρο της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Το ερώτηµα αυτό θα
µας απασχολήσει στο επόµενο κεφάλαιο, στο οποίο θα παρουσιάσουµε σχετικές
θεωρίες.

-13-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
2. ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
2.1. Γνώση και συναίσθηµα
Ένα από τα θέµατα, που απασχόλησε τους ψυχολόγους, οι οποίοι ασχολούνται
ερευνητικά µε τα συναισθήµατα είναι και αυτό, που αφορά στο κατά πόσο η
γνωστική εκτίµηση είναι βασική προϋπόθεση για την εµφάνιση και αίσθηση ενός
συναισθήµατος. Γύρω από το θέµα αυτό διατυπώνονται δυο αντιτιθέµενες απόψεις.
Σύµφωνα µε την πρώτη, τα συναισθήµατα εµφανίζονται χωρίς να προηγηθεί η
γνωστική εκτίµηση του εξωτερικού συναισθήµατος, που το προκάλεσε, ενώ,
σύµφωνα µε τη δεύτερη υποστηρίζεται, ότι πάντα προηγείται και δεν νοείται
συναίσθηµα δίχως γνωστική εκτίµηση και ερµηνεία αυτού, που το προκάλεσε. Η
άποψη αυτή υποστηρίζεται από τις γνωστικές θεωρίες.
Κεντρικός άξονας της γνωστικής θεωρίας είναι η άποψη ότι το συναίσθηµα δεν
µπορεί να εµφανιστεί και να βιωθεί χωρίς πρώτα να εκτιµηθεί γνωστικά το ερέθισµα,
το οποίο επηρέασε το άτοµο. Σύµφωνα µε αυτήν, το συναίσθηµα χωρίς γνώση θα
ήταν µια απλή σωµατική και φυσιολογική λειτουργία, η οποία, όµως, δεν θα ήταν
ικανή να προετοιµάσει και να καθοδηγήσει τη συµπεριφορά του ατόµου. Αντίθετα, η
δραστηριοποίηση του ατόµου θα ήταν µια απρογραµµάτιστη και άσκοπη διαδικασία,
ενώ η συµπεριφορά του δεν θα ήταν δυνατό να ελεγχθεί, αν πρώτα δεν µπορούσε να
εκτιµήσει µε τη λογική το τι έχει συµβεί (Novacek & Lazarus, 1990). Οι δυο αυτές
αντιτιθέµενες απόψεις παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο, που ακολουθεί.

2.1.1. Θεωρίες για τη σχέση γνώσης και συναισθήµατος
Όπως αναφέραµε και παραπάνω, οι απόψεις για τη σχέση µεταξύ
συναισθήµατος και γνώσης, καθώς και για το ρόλο που παίζει η δεύτερη στην
εµπειρία µιας συναισθηµατικής κατάστασης, ποικίλλουν. Από τη µια, δηλαδή,
κυριαρχεί η άποψη ότι η γνωστική εκτίµηση δεν κρίνεται αναγκαία για την εµφάνιση
ενός συναισθήµατος, ενώ από την άλλη αντικρούεται ο ισχυρισµός αυτός από τις
γνωστικές θεωρίες.
Ο Robert Zajonc (1984) υιοθετεί και συµµερίζεται την πρώτη άποψη. Πιστεύει,
δηλαδή, πως η λογική δεν είναι απαραίτητη για να νιώσουµε ένα συναίσθηµα και
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πως αυτή δεν επηρεάζει την εµφάνισή του. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι οι
συναισθηµατικές

αντιδράσεις

του

ατόµου

στα

εξωτερικά

ερεθίσµατα

του

περιβάλλοντος εκδηλώνονται άµεσα και τόσο γρήγορα, πριν ακόµα εκτιµηθεί
γνωστικά το ερέθισµα, από το οποίο αυτές προκλήθηκαν. Για παράδειγµα, κατά τον
Zajonc, οι άνθρωποι τείνουν να εκφράζουν την προτίµησή τους για κάτι περισσότερο,
όταν έχουν εκτεθεί στις επιδράσεις αυτού, ακόµα και όταν δεν το θυµούνται. Αυτό
ονοµάζεται απλή έκθεση σε επιδράσεις (mere exposure effect) (Zajonc, 2001). Η
άποψή του αυτή βρήκε απήχηση και ενισχύθηκε ακόµα περισσότερο από τα δεδοµένα
της έρευνας των Murphy και Zajonc (1993), τα οποία τους οδήγησαν στο
συµπέρασµα ότι οι συναισθηµατικές αντιδράσεις, που προκλήθηκαν από ένα
συγκεκριµένο συµβάν, εκδηλώνονται µε τόσο γρήγορο ρυθµό, που δεν επιτρέπουν
την γνωστική του πρώτα εκτίµηση.
Οι ψυχολόγοι ερευνητές αυτής της κατεύθυνσης θεωρούν πως το συναίσθηµα
και η γνωστική λειτουργία είναι ανεξάρτητα συστήµατα του εγκεφάλου, τα οποία µε
τη σειρά τους ελέγχονται από διαφορετικές ανατοµικές εγκεφαλικές µονάδες. Με
άλλα λόγια, θεωρούν τα συναισθήµατα αυτόνοµες ενδογενείς λειτουργίες (Zajonc,
1984). Για παράδειγµα, ο νευροψυχολόγος LeDoux (1986, 1989:279) συµµερίζεται
την άποψη αυτή λέγοντας: «το συναίσθηµα και η γνωστική λειτουργία είναι ανατοµικά
και λειτουργικά ανεξάρτητα, µια και οι συναισθηµατικές αντιδράσεις µπορούν να
εµφανιστούν χωρίς τη βοηθητική παρέµβαση της γνωστικής λειτουργίας».
Η θέση των ερευνητών αυτών αµφισβητείται και αποδοκιµάζεται από τις
γνωστικές θεωρίες, σύµφωνα µε τις οποίες, το συναίσθηµα είναι το προϊόν της
γνωστικής εκτίµησης και αξιολόγησης του εξωτερικού ερεθίσµατος, που δέχεται ο
άνθρωπος µέσω των αισθητηριακών του οργάνων. Πυρήνας των θεωριών αυτών
αποτέλεσε η ιδέα του Αριστοτέλη, ότι, δηλαδή, ο τρόπος, µε τον οποίο οι άνθρωποι
ερµηνεύουν τις καθηµερινές κοινωνικές καταστάσεις, έχει σηµαντικές επιπτώσεις
στις συναισθηµατικές τους αντιδράσεις. Ο Αριστοτέλης υποστήριζε ότι οι άνθρωποι,
για παράδειγµα, θυµώνουν, επειδή σκέφτονται πως έχουν αδικηθεί, τονίζοντας µε
αυτόν τον τρόπο το ρόλο της γνωστικής εκτίµησης του γεγονότος, που το προκάλεσε
(Lazarus, 1991).
Υπέρµαχος της σχέσης µεταξύ γνώσης και συναισθήµατος υπήρξε ο Lazarus
(1982, 1984). Ο Lazarus ασχολήθηκε µε τα συναισθήµατα δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση
στο ρόλο που αυτά διαδραµατίζουν στην καθηµερινή ζωή του ανθρώπου, εξετάζοντάς
τα από µια γνωστική και φαινοµενολογική σκοπιά. Μέσα από τις έρευνες και τα
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πειράµατά του, αλλά και άλλων, υποστηρίζει την αναγκαιότητα της γνωστικής
λειτουργίας στην εµπειρία ενός συναισθήµατος (Smith & Lazarus, 1993).
Σύµφωνα µε τον Lazarus (1982, 1984), τα συναισθήµατα είναι οι απαντήσεις
του ατόµου στα ερεθίσµατα που δέχεται από το περιβάλλον και που τον
προετοιµάζουν και τον κινητοποιούν έτσι, ώστε να συµπεριφερθεί και να αντιδράσει
µε τον ανάλογο τρόπο. Κεντρική ιδέα της θεωρίας του είναι ότι η γνωστική εκτίµηση
µιας κατάστασης επηρεάζεται από τους σκοπούς και τις επιθυµίες που έχει το άτοµο,
αλλά και από το αν αντιλαµβάνεται την κατάστασή αυτή ως ευεργετική ή επιζήµια
για την προσωπική του ευεξία και ευηµερία (Lazarus, 1982, 1991).
Ο Lazarus (1991), µάλιστα, διακρίνει δυο είδη γνωστικής εκτίµησης, την
πρωταρχική και τη δευτερεύουσα. Η πρωταρχική γνωστική εκτίµηση αφορά στο κατά
πόσο και µε ποιο τρόπο ένα γεγονός συµβάλλει στην προσωπική ευηµερία του
ατόµου. Με άλλα λόγια, αυτού του είδους οι εκτιµήσεις είναι ένα είδος αξιολόγησης
του αντίκτυπου ενός περιστατικού στους σκοπούς, που έχει θέσει και επιθυµεί να
επιτύχει το άτοµο. Αντίθετα, οι δευτερεύουσες εκτιµήσεις αναφέρονται στον τρόπο
αντίδρασης και συµπεριφοράς του ατόµου στο εξωτερικό ερέθισµα, που έχει δεχθεί,
έτσι, ώστε να αποφύγει τις αρνητικές συνέπειες, όταν το ερέθισµα αυτό κρίνεται
ζηµιογόνο, και να αποκοµίσει τα οφέλη, όταν αυτό είναι χρήσιµο (Lazarus & Smith,
1988).
Την άποψη αυτή του Lazarus υιοθέτησε και στήριξε ο Stumpf, στην εξελικτική
του θεωρία για το συναίσθηµα (Reisenzein & Schonpflung 1992). Υποστήριξε πως ο
τρόπος, µε τον οποίο ο άνθρωπος ερµηνεύει και εξηγεί τα γεγονότα, βάσει των
προσωπικών του σκοπών και στόχων, επηρεάζει το είδος του συναισθήµατος, που θα
βιώσει. Την ερµηνεία αυτή, όπως αναφέρεται και παραπάνω, την ονοµάζει γνωστική
εκτίµηση και τη διακρίνει σε δυο µέρη: Τη διαδικασία εκτίµησης και το αποτέλεσµά
της, που είναι η πεποίθηση, η οποία προκύπτει. Σύµφωνα λοιπόν µε τον Stumpf, οι
πεποιθήσεις, που είναι παράγωγα των γνωστικών εκτιµήσεων, αποτελούν την πηγή
γέννησης του συναισθήµατος, που κάθε φορά εµφανίζεται.
Προέκταση της θεωρίας του Lazarus και του Stumpf, αποτέλεσε η θεωρία του
Schachter (Mook, 1987:442-443* Cornelius, 1996: 79-82), ο οποίος, πέρα από το
ρόλο της γνωστικής εκτίµησης, επισηµαίνει και το ρόλο της διέγερσης του
Αυτόνοµου Νευρικού Συστήµατος, και πιο συγκεκριµένα του Συµπαθητικού.
Σύµφωνα µε τη θεωρία του, και όπως φαίνεται από το σχήµα 1.1, το συναίσθηµα
είναι προϊόν της λειτουργικής σχέσης µεταξύ της διέγερσης του Αυτόνοµου Νευρικού
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Συστήµατος και της γνωστικής εκτίµησης, η οποία αφορά τόσο στη διέγερση αυτή,
όσο και στο ερέθισµα που την προκάλεσε. Μέσω, λοιπόν, της διπολικής αυτής
γνωστικής εκτίµησης δηµιουργείται στο άτοµο µια συναισθηµατική πίστη και µια
αντίληψη της φυσιολογικής διέγερσης αντίστοιχα, οι οποίες µε τη σειρά τους δεν
βιώνονται ανεξάρτητα, γιατί η διέγερση αποδίδεται στην πεποίθηση, και
συνεισφέρουν στην εµφάνιση ενός συγκεκριµένου συναισθήµατος.

Σχήµα 1.1

Γνωστική
Εκτίµηση

Συναισθηµατική
πεποίθηση

Βίωση
Συναισθήµατος

Περιστατικό
∆ιέγερση
ΑΝΣ

Αντίληψη
διέγερσης

Η θεωρία αυτή στηρίχθηκε στα αποτελέσµατα ενός πειράµατος του ιδίου και
ενός συνεργάτη του, του Singer (Cornelius, 1996:82-86* Hamilton, Bower, Frijda,
1987:89-91). Στο πείραµα αυτό χορήγησαν στα υποκείµενα, που έλαβαν µέρος, µια
ένεση επινεφρίνης. Κάποιοι από τους συµµετέχοντες πληροφορήθηκαν για τις σωστές
επιδράσεις της ένεσης αυτής, δηλαδή τη διέγερση του Αυτόνοµου Νευρικού
Συστήµατος (ΑΝΣ), ενώ οι υπόλοιποι είχαν µια λανθασµένη πληροφόρηση για αυτήν.
Στη συνέχεια, σε ένα δωµάτιο, όπου βρισκόταν ένας άλλος ερευνητής, εν αγνοία των
υποκείµενων, βίωναν άλλοτε µια ευχάριστη και άλλοτε µια δυσάρεστη κατάσταση, η
οποία προκαλούνταν από το βοηθό και καλούνταν τα υποκείµενα να διαβαθµίσουν
τόσο τα ευχάριστα όσο και τα δυσάρεστα συναισθήµατά τους.
Τα αποτελέσµατα του πειράµατος αυτού έδειξαν, ότι τα συναισθήµατα των
υποκειµένων, που είχαν µια λανθασµένη ενηµέρωση για την επίδραση της ένεσης,
εξαρτήθηκαν από τη γνωστική εκτίµηση της κατάστασης, στην οποία είχαν βρεθεί
προηγουµένως, ενώ δεν συνέβαινε το ίδιο µε τα υποκείµενα που είχαν ενηµερωθεί
σωστά για τη δραστικότητα της επινεφρίνης, γιατί είχαν ήδη µια ερµηνεία για τη
διέγερση αυτή και κατά συνέπεια δεν χρειαζόταν να στηριχθούν στη γνωστική
εκτίµηση της κατάστασης. (Beck, 2004: 64-66).
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Ωστόσο όµως, αν και το ΑΝΣ αντέδρασε το ίδιο στις χαρούµενες και
δυσάρεστες καταστάσεις µε αύξηση των καρδιακών παλµών και πρόκληση µυϊκού
τρέµουλου, τα αποτελέσµατα άλλων σχετικών πειραµατικών ερευνών, όπως των
Marshall και Zimbardo, οι οποίοι και αυτοί µε τη σειρά τους πέτυχαν ίδιες
αντιδράσεις του ΑΝΣ σε ευχάριστες και δυσάρεστες καταστάσεις, κατέληξαν στο
συµπέρασµα ότι τόσο η γνωστική εκτίµηση, όσο και η αυτόνοµη διέγερση
προσδιορίζουν την ένταση και το είδος των συναισθηµατικών εµπειριών (Cornelius,
1996: 88).
Συναφής, τέλος, µε τη θεωρία του Schachter υπήρξε η θεωρία του Mandler, η
οποία όµως αναφέρεται περισσότερο στο ρόλο της γνωστικής εκτίµησης της
διέγερσης του ΑΝΣ (1984). Όπως ο Schachter, έτσι και ο Mandler (1984)
αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της διέγερσης του Αυτόνοµου Νευρικού Συστήµατος
στη δηµιουργία ενός συναισθήµατος. Μεγαλύτερη, όµως, έµφαση, στη θεωρία του,
δίνεται στη γνωστική αναπαράσταση της διέγερσης αυτής, καθώς και του
ερεθίσµατος που την προκάλεσε. Σύµφωνα µε αυτόν, το συναίσθηµα αρχίζει να
δηµιουργείται µε την ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση του Αυτόνοµου Νευρικού
Συστήµατος και ειδικότερα του Συµπαθητικού, καθώς και µε την αντίληψη της
διέγερσης αυτής.

Η διέγερση του Αυτόνοµου Νευρικού Συστήµατος, κατά τον

Mandler (1984), ποικίλει ως προς την ένταση και τη σφοδρότητά της. Οφείλεται
συνήθως στην επίδραση που ασκεί ένα σύνολο περιβαλλοντικών καταστάσεων, οι
οποίες συµβάλλουν µε τη σειρά τους στην επιβίωση του οργανισµού (Cornelius,
1996:131-132).
Από όλες αυτές τις εξωτερικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις ο Mandler
(1984) διακρίνει την επιρροή της «αναστολής των προσπαθειών για επίτευξη των
σχεδίων και των σκοπών» του ατόµου, γιατί αυτή αποτελεί ένδειξη των αλλαγών, που
συντελούνται στο περιβάλλον και κατά συνέπεια αναγκάζουν τον άνθρωπο να
τροποποιεί και να προσαρµόζει τις συνθήκες ζωής του, ανάλογα µε τις εξωτερικές
αυτές αλλαγές. Ο Μandler, µάλιστα, υποστηρίζει ότι η διακοπή των ενεργειών, που
κάνει το άτοµο, για να επιτύχει τους σκοπούς και τους στόχους του, είναι βασική
προϋπόθεση για τη διέγερση του Συµπαθητικού συστήµατος (Lane & Nadel, 2000:
24-32). Για τον Mandler, η ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση του Συµπαθητικού
Συστήµατος εξυπηρετεί δυο βασικές λειτουργίες. Πρώτα από όλα, προετοιµάζει τον
οργανισµό να αντιδράσει στο ερέθισµα, που προκάλεσε τη διέγερση, και κατά
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δεύτερον, αφυπνίζει τις γνωστικές λειτουργίες για ανάλυση και ερµηνεία του
εξωτερικού ερεθίσµατος.
Κατά συνέπεια λοιπόν, και σύµφωνα µε τη θεωρία του Μandler (1984), η
εµπειρία και έκφραση ενός συναισθήµατος είναι αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης
που συντελείται µεταξύ της διέγερσης του Αυτόνοµου Νευρικού Συστήµατος και της
γνωστικής αναπαράστασής της, η οποία, µάλιστα, παίζει και το σηµαντικότερο ρόλο.
Παρά, λοιπόν, τις αντιρρήσεις και ενστάσεις του Zajonc (1984, 2001) για τη
σπουδαιότητα της γνωστικής λειτουργίας στη γέννηση ενός συναισθήµατος, γίνεται
κατανοητό, πως τα συναισθήµατα εξαρτώνται ως ένα µεγάλο βαθµό από το πώς
ερµηνεύονται τα γεγονότα, από τα οποία προκλήθηκαν. Το συναίσθηµα, δηλαδή,
είναι το αποτέλεσµα της προσωπικής εκτίµησης και ερµηνείας του τι έχει συµβεί.
Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, η γνωστική εκτίµηση είναι µια απαραίτητη και
επαρκής διαδικασία για την πρόκληση ενός συναισθήµατος. Με τον όρο απαραίτητη
τονίζεται πως το συναίσθηµα δεν µπορεί να προκληθεί χωρίς την πραγµατοποίηση
λογικών διεργασιών, ενώ µε τον όρο επαρκής, πως η γνωστική εκτίµηση και ερµηνεία
µιας κατάστασης, αρκεί για την εµφάνιση ενός συναισθήµατος (Reisenzein,
Schonpflung, 1992), ακόµα και όταν το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα των ανθρώπων
βρίσκεται σε µια ουδέτερη κατάσταση διέγερσης.
Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει πως η σχέση γνώσης και συναισθήµατος λειτουργεί
µονόπλευρα, αποτελώντας πάντα το συναίσθηµα το αποτέλεσµα της γνωστικής
εκτίµησης. Πολλές φορές, αυτό µπορεί να λειτουργεί ως ανεξάρτητη µεταβλητή, ως
αιτία των γνωστικών λειτουργιών, η οποία να επηρεάζει ή και να συγκρούεται µε τις
σκέψεις, που επακολουθούν, µε αποτέλεσµα να προκληθεί ανάδραση των
συναισθηµατικών συνεπειών. Έτσι λοιπόν, η στιγµή κατά την οποία εµφανίζεται ένα
συναίσθηµα, ετοιµάζει το έδαφος για την εκδήλωση µελλοντικών συναισθηµάτων.
Για παράδειγµα, όταν κάποιος νιώθει ντροπή, επειδή θύµωσε, τότε ο θυµός αποτελεί
την αιτία της δηµιουργίας του συναισθήµατος της ντροπής. Σε αυτή την περίπτωση,
όταν το συναίσθηµα επηρεάζει τη γνωστική λειτουργία, οι σκέψεις αποτελούν
κοµµάτι και µέρος των συναισθηµάτων, που τις προκάλεσαν (Lazarus & Smith,
1988* Leventhan & Scherer, 1987).
Τέλος, οι υποστηρικτές της σχέσης γνώσης και συναισθήµατος, δεν είναι πάντα
απόλυτοι στις πεποιθήσεις τους. Πιστεύουν πως, εξαιτίας της πολυπλοκότητας και
του εύρους των γνωστικών λειτουργιών, υπάρχουν πολλές από αυτές που είναι
απρόσωπες και δεν σχετίζονται µε την εµφάνιση ενός αριθµού συναισθηµάτων, ενώ
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παράλληλα

αποδέχονται,

εν

µέρει,

την

απουσία

αλληλεπίδρασης

µεταξύ

συναισθήµατος και γνωστικής λειτουργίας κάτω από ορισµένες καταστάσεις, όπως
εγκεφαλικές βλάβες και εγωιστικές τάσεις (LeDoux, 1989).
Υπάρχουν, δηλαδή, περιπτώσεις συναισθηµάτων, στις οποίες δεν ενέχονται
γνωστικές εκτιµήσεις. Για παράδειγµα, όταν κάποιος δεχτεί ένα ξαφνικό χτύπηµα στο
πρόσωπο, µπορεί να νιώσει κάποιο συναίσθηµα, προτού ακόµα ερµηνεύσει το
περιστατικό επίθεσης που δέχτηκε. Όλα αυτά, λοιπόν, δείχνουν και µας επιτρέπουν
να κάνουµε λόγο για δυο είδη συγκινησιακών εµπειριών: αυτές που στηρίζονται στην
γνωστική εκτίµηση των γεγονότων, που τις προκάλεσαν και αυτές που βιώνονται ως
ανεξάρτητες από τη γνωστική εκτίµηση (Zajonc, 1984). Ο διαχωρισµός αυτός
εξηγείται από τις δοµές του εγκεφάλου που έχουν να κάνουν µε τα συναισθήµατα.
Μια από τις πιο γνωστές δοµές είναι ο αµυγδαλοειδής πυρήνας, για τον οποίο κάναµε
λόγο σε προηγούµενο κεφάλαιο.
Η άποψη ότι ο αµυγδαλοειδής πυρήνας δέχεται όλα τα εξωτερικά ερεθίσµατα
από το φλοιό, τα οποία

εν συνεχεία εκτιµούνται γνωστικά, αµφισβητείται από

έρευνες, οι οποίες έδειξαν ότι ο αµυγδαλοειδής πυρήνας, πολλές φορές, συνδέεται
απευθείας µε τα ερεθίσµατα, που δέχονται οι αισθήσεις, χωρίς αυτά να περνούν
πρώτα από το φλοιό. Μπορεί, µε άλλα λόγια, να αποκρίνεται στα εξωτερικά
ερεθίσµατα πριν το φλοιό, γεγονός το οποίο δείχνει, ότι το άτοµο µπορεί να βιώσει
ένα συναίσθηµα, µια συγκινησιακή κατάσταση, προτού να σκεφτεί και να ερµηνεύσει
την κατάσταση, που την προκάλεσε (LeDoux, 1989).

2.2. Κίνητρα και συναίσθηµα
Πέρα από τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στη γνωστική εκτίµηση και το
συναίσθηµα, η οποία µελετήθηκε στο παραπάνω κεφάλαιο, τα συναισθήµατα έχουν
τη δύναµη να κινητοποιούν και να κατευθύνουν τις πράξεις του ανθρώπου.
Αποτελούν, πολλές φορές, το κίνητρο µιας συµπεριφοράς ή αλλιώς τη βασική αιτία
εκδήλωσής της.
Τι είναι όµως τα κίνητρα; Τα κίνητρα είναι καταστάσεις, που ενεργοποιούν τη
συµπεριφορά του ανθρώπου και την οδηγούν προς µια ορισµένη κατεύθυνση, ενώ η
εµπειρία τους από τον άνθρωπο είναι υποκειµενική, ως µια συνειδητή επιθυµία. Είναι
άλλοτε οργανικά, κινητοποιούν, δηλαδή, τον ανθρώπινο οργανισµό, ώστε να επιτύχει

-20-

την ικανοποίηση βασικών βιολογικών αναγκών, όπως είναι η δίψα και η πείνα, και
άλλοτε εξωτερικά, τα οποία µε τη σειρά τους αποτελούν προϊόντα των κοινωνικών
επιταγών και πολιτισµικών επιδράσεων, αποτελώντας το στόχο της κινητοποιηµένης
συµπεριφοράς (Atkinson,et.al, 2004:3-7).
Η σχέση τους µε τα συναισθήµατα στηρίζεται κυρίως στις οµοιότητες, που
εντοπίζονται µεταξύ τους, όσον αφορά στο ρόλο που διαδραµατίζουν στην
ανθρώπινη συµπεριφορά. Τα συναισθήµατα έχουν τη δύναµη να ενεργοποιούν και να
κατευθύνουν τη συµπεριφορά προς µια ορισµένη κατεύθυνση, να ωθούν, δηλαδή, το
άτοµο σε δράση, καθώς και να την συνοδεύουν, αποτελώντας τον απώτερο σκοπό
αυτής (Rolls, 1999: 68).
Υπάρχουν, ωστόσο, διαφορετικές απόψεις για το αν τα συναισθήµατα έπονται ή
προηγούνται της εκδήλωσης µιας συµπεριφοράς. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το
συναίσθηµα αποτελεί την αιτία εµφάνισης µιας συµπεριφοράς. Με άλλα λόγια η
συµπεριφορά που εκδηλώνει το άτοµο, οφείλεται στο συναίσθηµα το οποίο βιώνεται
εκείνη τη συγκεκριµένη στιγµή. Για κάποιους άλλους, το συναίσθηµα είναι το
αποτέλεσµα της αντίδρασης του ατόµου στις περιβαλλοντικές επιδράσεις (Mook,
1987:418-419* Beck, 2004: 34-35* Cornelius, 1996:58-65* Oatley & Jenkins,
2004:67). ∆ηλαδή, το άτοµο αντιµετωπίζει το συναίσθηµα ως παράγωγο και
επακόλουθη συνέπεια µιας συµπεριφοράς. Τέλος, σύµφωνα µε τη θεωρία της
διυποκειµενικότητας που διατύπωσε ο Trevarthen τη δεκαετία του ’70 (Trevarthen,
1992), τα συναισθήµατα λειτουργούν ως κίνητρα, συνοδοί και παράγωγα µιας
συµπεριφοράς, όπως επιβεβαιώνεται και από σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα
(Μαρκοδηµητράκη, 2003: 384-388* Kugiumutzakis, Kokkinaki, Markodimitraki &
Vitalaki, 2005: 161-182).

2.2.1. Θεωρίες για τη σχέση κινήτρων και συναισθήµατος
Η άποψη ότι το συναίσθηµα οδηγεί και αιτιολογεί τις πράξεις, στις οποίες
προβαίνουν οι άνθρωποι, σχετίζεται µε την ερµηνεία των συναισθηµάτων από
βιολογικής πλευράς και υποστηρίζεται από την εξελικτική θεωρία, αλλά και τη
ψυχαναλυτική. Πρωτοπόρος στην εξελικτική θεώρηση των συναισθηµάτων υπήρξε ο
∆αρβίνος (1965: 28-30), ο οποίος υποστήριζε ότι τα συναισθήµατα εξελίσσονται,
όπως και κάθε άλλη πνευµατική δοµή. Ο ∆αρβίνος ξεκίνησε να µελετά τις εκφράσεις
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των συναισθηµάτων το 1838 µε σκοπό να διαπιστώσει, αν οι εκφράσεις αυτές
αποτελούν απόδειξη της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους.
Σύµφωνα µε αυτόν, τα συναισθήµατα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή τόσο
των ανθρώπων όσο και των ζώων. Έχουν επικοινωνιακό χαρακτήρα, και
προαναγγέλλουν την τάση και προετοιµασία κάθε οργανισµού για δράση. Ο ∆αρβίνος
αντιµετωπίζει

τα

συναισθήµατα

ως

έµφυτους

µηχανισµούς,

µια

από

τις

σηµαντικότερες λειτουργίες των οποίων είναι η συµβολή τους στην επιβίωση κάθε
έµβιου όντος.
Η εµπειρία και έκφραση, δηλαδή, κάθε συναισθήµατος αποτελεί ένδειξη µιας
βιολογικής ανάγκης, ή ένδειξη της ικανοποίησής της. Για παράδειγµα, το κλάµα του
µωρού αποτελεί ένδειξη της ανάγκης του για φροντίδα, φαγητό ή νερό. Αντίθετα µε
αυτό, το χαµόγελο αποτελεί ένδειξη της ικανοποίησης των αναγκών αυτών. Σε όλες
τις περιπτώσεις, είτε θετικών είτε αρνητικών συναισθηµάτων, το συναίσθηµα
κινητοποιεί και ωθεί το άτοµο σε µια συγκεκριµένη συµπεριφορά, αποτελώντας το
κίνητρό της (Darwin, 1965: 175-180).
Την άποψη αυτή του ∆αρβίνου υιοθέτησαν και άλλοι ερευνητές, οι λεγόµενοι
Νεοδαρβινιστές,

οι οποίοι επηρεάστηκαν από τη θεωρία του. Για αυτούς, τα

συναισθήµατα είναι µηχανισµοί, που λειτουργούν ως βασικά κίνητρα του
οργανισµού. Τα αντιµετωπίζουν ως γενετικά δοσµένες ικανότητες, από τη βρεφική
ακόµα ηλικία, γιατί πολλά από τα συναισθήµατα µαζί µε τον τρόπο εξωτερίκευσής
τους συµβάλλουν και εξυπηρετούν την ανάγκη των νεογνών για επιβίωση. Για
παράδειγµα, η δυσφορία και το κλάµα, µε το οποίο εκφράζεται αυτή από τα βρέφη,
τραβούν την προσοχή του προσώπου που τα φροντίζει και το κινητοποιούν έτσι, ώστε
αυτό να προβεί στην ικανοποίηση και κάλυψη των αναγκών τους.
Παρόµοια θέση µε τον ∆αρβίνο (1965) έχει και η ψυχαναλυτική θεωρία για τα
συναισθήµατα. Η ψυχαναλυτική θεωρία στηρίζει τις απόψεις της για τα
συναισθήµατα στα βιολογικά ένστικτα. Σύµφωνα µε τον Freud (Lewis & Michalson,
1983: 84* Lazarus, 1990), υπάρχουν δυο κατηγορίες ενστίκτων, τα σεξουαλικά και τα
ένστικτα του Εγώ. Αυτά τα ένστικτα επηρεάζουν όλους τους ανθρώπους ελέγχοντας
την κατεύθυνση και τη φύση της δράσης τους. Τα ένστικτα του Εγώ, όµως,
περιλαµβάνουν τις βασικές βιολογικές ανάγκες του ατόµου, δηλαδή, την ανάγκη για
νερό και τροφή, καθώς και την τάση του να ασκεί εξουσία στους άλλους, να
επιτίθεται και να αποµακρύνεται, όταν νιώθει πως απειλείται.
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Τα ένστικτα αυτά ο Freud τα µετονόµασε σε ζωτικά και δηµιούργησε µια νέα
κατηγορία, τα ένστικτα θανάτου, που περιλαµβάνουν τις επιθετικές συµπεριφορές.
Κάθε ένα από αυτά, σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική θεωρία, αποτελεί εσωτερική
βιολογική διαδικασία, που κατευθύνει τον οργανισµό προς έναν συγκεκριµένο σκοπό,
ο οποίος δεν είναι άλλος από το να νιώσει ικανοποίηση, ευχαρίστηση και απόλαυση.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τους ψυχαναλυτές, τα συναισθήµατα είναι βασικές µορφές
ενέργειας, που προκαλούν άµεσες και έµµεσες αντιδράσεις, ωθούν τον οργανισµό να
συµπεριφερθεί µε ένα συγκεκριµένο τρόπο και αποτελούν τη βασικότερη αιτία
εκδήλωσης της συµπεριφοράς.
Αν και η άποψη αυτή, ότι δηλαδή τα συναισθήµατα αποτελούν την αιτία, το
κίνητρο µια συµπεριφοράς, υποστηρίχθηκε από πολλούς, δεν βρήκε σύµφωνο τον
ερευνητή William James, ο οποίος αντιτάχθηκε µε µια δική του πρωτότυπη θεωρία.
Για τον James, τα συναισθήµατα δεν είναι η αιτία µια συµπεριφοράς, αλλά το
αποτέλεσµα αυτής. Για παράδειγµα, δεν πιστεύει πως πρώτα βλέπουµε ένα σκύλο,
στη συνέχεια φοβόµαστε και εξαιτίας του φόβου, τρέχουµε µακριά από το φοβικό
ερέθισµα. Αντιθέτως, σύµφωνα και µε τη θεωρία του, προσλαµβάνουµε το φοβικό
ερέθισµα (σκύλος) ή το «διεγερτικό γεγονός, όπως το ονοµάζει, τρέχουµε και εξαιτίας
της αντίληψης της σωµατικής αυτής αντίδρασης προκαλείται το συναίσθηµα του
φόβου (Mook, 1987:418-419* Beck, 2004: 34-35* Cornelius, 1996:58-65* Oatley &
Jenkins, 2004:67).
Με άλλα λόγια, το συναίσθηµα κατά τον James αποτελεί τη συνέπεια, το
επακόλουθο µιας αντίδρασής µας σε ένα εξωτερικό ερέθισµα. Οι αντιδράσεις αυτές,
αναφέρονται τόσο στις κινήσεις των µυϊκών οµάδων του σώµατος όσο και στη
διέγερση του Αυτόνοµου Νευρικού Συστήµατος, το οποίο µε τη σειρά του προκαλεί
την εφίδρωση, την αύξηση των καρδιακών παλµών και καθορίζει την ένταση, µε την
οποία βιώνονται τα συναισθήµατα. Η θεωρία του αυτή είναι γνωστή ως θεωρία των
James-Lange, γιατί λίγο αργότερο ο Lange (Cornelius, 1996:65-68) διατύπωσε
παρόµοια θεωρία, η οποία, όµως, επικεντρώθηκε περισσότερο στις αλλαγές του
κυκλοφοριακού συστήµατος του οργανισµού.
Η θεωρία James-Lange βρίσκεται πολύ κοντά στη Μπιχεβιοριστική θεωρία. Το
συναίσθηµα δεν είναι η αιτία της συµπεριφοράς του ανθρώπου, αλλά εµφανίζεται ως
αποτέλεσµα της αντίδρασης του οργανισµού προς ένα εξωτερικό ερέθισµα.
Παράλληλα, όµως, οι απόψεις αυτές των James-Lange, έτσι όπως διατυπώνονται
µέσα στη θεωρία τους, δεν άργησαν να δεχθούν την αποδοκιµασία πολλών
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επιστηµόνων και κυρίως του Cannon (Beck, 2004: 35-36). Ο Cannon επέκρινε και
αντιτάχθηκε στη θεωρία αυτή, και ειδικότερα, στο µέρος εκείνο της θεωρίας, όπου
γίνεται αναφορά στη διέγερση του ΑΝΣ.
Πρώτα από όλα, ο Cannon (Beck, 2004:36) υποστήριξε ότι οι εσωτερικές
αλλαγές δεν αποτελούν την πηγή µιας συναισθηµατικής εµπειρίας, διότι τα
συναισθήµατα

βιώνονται

πολύ

γρήγορα,

ενώ

οι

εσωτερικές

αλλαγές

πραγµατοποιούνται µε αργό ρυθµό. Αυτό συµβαίνει, επειδή τα εσωτερικά όργανα
είναι σχετικά µη ευαίσθητες δοµές, οι οποίες δεν είναι εξοπλισµένες επαρκώς µε
νεύρα. Τέλος, υποστήριξε, ότι η διέγερση του ΑΝΣ δεν διαφοροποιεί τα
συναισθήµατα µεταξύ τους, γιατί, για παράδειγµα, αύξηση των καρδιακών παλµών
παρατηρείται τόσο όταν θυµώνουµε, όσο και όταν αντικρίζουµε ένα αγαπηµένο
πρόσωπο.
Πέρα, όµως, από τις δυο αυτές αντιτιθέµενες και ακραίες απόψεις, σύµφωνα µε
τις οποίες τα συναισθήµατα είναι τα αίτια της συµπεριφοράς και το αποτέλεσµα
αυτής αντίστοιχα, ευρήµατα πρόσφατων ερευνών υποστηρίζουν και τις δυο
παραπάνω απόψεις. Σύµφωνα µε τη θεωρία της διυποκειµενικότητας του Trevarthen
(Trevarthen, 1992), τα συναισθήµατα λειτουργούν ως κίνητρα, συνοδοί και παράγωγα
µιας συµπεριφοράς. Η θεωρία του αυτή βρίσκεται σε συµφωνία µε πρόσφατα
ερευνητικά δεδοµένα. Πιο συγκεκριµένα, από έρευνες για το φαινόµενο της µίµησης
στη βρεφική ηλικία βρέθηκε ότι τα συναισθήµατα είναι παρόντα πριν, κατά και µετά
τη µίµηση (Μαρκοδηµητράκη, 2003: 384-388* Kugiumutzakis, et.al., 2005: 161182).
Η Μαρκοδηµητράκη (2003) επισηµαίνει, µάλιστα, την κρίσιµη αυτή διάκριση,
ότι δηλαδή τα συναισθήµατα δεν είναι µόνο κίνητρα της µίµησης (επειδή
εµφανίζονται πριν), αλλά και συνοδοί της µίµησης (εµφανίζονται κατά τη διάρκειά
της) και παράγωγά της (εµφανίζονται και µετά το πέρας) (Μαρκοδηµητράκη,
2003:450). Και επισηµαίνει χαρακτηριστικά: «Αυτή η διάκριση είναι κρίσιµη, γιατί
συχνά τονίζεται µόνο ο κινητοποιός ρόλος των συναισθηµάτων και όχι η συνοδευτική
τους λειτουργία και ότι η µίµηση δεν οδηγείται µόνο από, αλλά οδηγεί και σε θετικά
συναισθήµατα» (Μαρκοδηµητράκη, 2003: 423).
Παρατηρώντας, λοιπόν, τον τρόπο, µε τον οποίο οι παραπάνω θεωρίες
προσεγγίζουν τη σχέση συναισθήµατος και κινήτρου, δηµιουργείται το ερώτηµα για
το ποια είναι τελικά η µεταξύ τους σχέση. Σαφής και απόλυτη απάντηση δεν µπορεί
να δοθεί. Τα συναισθήµατα ή ακόµα και οι αντιδράσεις που τα συνοδεύουν, µπορούν
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να εµφανιστούν κάτω από διαφορετικές καταστάσεις, µε αποτέλεσµα να
διαφοροποιείται ο ρόλος τους. Από τη µια δηλαδή, µπορεί να λειτουργήσουν ως
κίνητρα, που δραστηριοποιούν και κατευθύνουν τη συµπεριφορά, ενώ από την άλλη,
µπορεί να συνοδεύουν και να αποτελούν τα παράγωγα αυτής.
Παρά, όµως, τη σχέση µεταξύ κινήτρων και συναισθηµάτων, η οποία στηρίζεται
κατά κύριο λόγο στις οµοιότητές τους, υπάρχουν και βασικές διαφορές µεταξύ
κινήτρων και συναισθηµάτων. Βασική διαφορά τους είναι ότι τα κίνητρα
προκαλούνται από µια συγκεκριµένη ανάγκη, ενώ τα συναισθήµατα από µια ποικιλία
ερεθισµάτων. Για παράδειγµα, πολλά πράγµατα και καταστάσεις µπορούν να
προκαλέσουν χαρά ή φόβο. Το ίδιο, όµως, δεν συµβαίνει µε τα κίνητρα.
Επίσης, τα συναισθήµατα προκαλούνται από εξωτερικά ερεθίσµατα και οι
αντιδράσεις, που έπονται της εµφάνισής τους, στρέφονται και κατευθύνονται προς
τους εξωτερικούς αυτούς ερεθισµούς. Αντίθετα, τα κίνητρα πυροδοτούνται από
εσωτερικές καταστάσεις και κατευθύνουν τη συµπεριφορά σε συγκεκριµένα
αντικείµενα και πράγµατα του περιβάλλοντος.

2.3. Πολιτισµός και συναίσθηµα
Παρά τη σχέση που υπάρχει µεταξύ της γνώσης, των κινήτρων και των
συναισθηµάτων, «της τριλογίας του νου», δηλαδή, όπως την ονοµάζει ο Hilgard
(Lazarus, 1991), πολλοί ερευνητές και ψυχολόγοι τονίζουν τη σχέση µεταξύ του
συναισθήµατος και του πολιτισµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο ζει και
αναπτύσσεται ο άνθρωπος. Οι ερευνητές αυτοί αποτελούν τους οπαδούς του
κοινωνικού κονστρουκτιβισµού. Σκοπός, λοιπόν, του υποκεφαλαίου αυτού είναι να
παρουσιαστούν οι απόψεις του κονστρουκτιβισµού για τα συναισθήµατα και
ειδικότερα, για το πώς αυτά δηµιουργούνται µέσα από τις πολιτισµικές επιταγές και
την κουλτούρα κάθε κοινωνίας.

2.3.1. Η θεωρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού για το συναίσθηµα
Οι κοινωνικοί κονστρουκτιβιστές δεν θεωρούν απλά ότι τα συναισθήµατα και ο
τρόπος έκφρασής τους επηρεάζεται µόνο από τον πολιτισµό, αλλά πολύ περισσότερο,
ότι είναι προϊόντα και κατασκευές αυτού (Averill, 1980: 312).
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Οι επιστήµονες, οι οποίοι συµµερίζονται τη γενικότερη θεωρία του κοινωνικού
κονστρουκτιβισµού, προσπαθούν να κατανοήσουν τη φύση των συναισθηµάτων, ως
κοινωνικά φαινόµενα, και πώς αυτά ενσωµατώνονται στις πολιτισµικά κοινωνικές
δεξιότητες, οι οποίες µε τη σειρά τους συνθέτουν τις ηθικές επιταγές κάθε πολιτισµού
και συµβάλλουν, τελικά, στη διαφύλαξή τους.
Υπέρµαχος της κοινωνικής κατασκευής των συναισθηµάτων υπήρξε ο Averill
(1980). Ο Averill υποστηρίζει, ότι τα συναισθήµατα διαθέτουν ένα πλήθος
χαρακτηριστικών, τη διέγερση του Αυτόνοµου Νευρικού Συστήµατος, τις
αντιδράσεις του ατόµου, µέσω της λεκτικής του έκφρασης και του προσώπου του,
καθώς και τα συγκεκριµένα εξωτερικά γεγονότα, που προκαλούν την εµφάνιση των
συναισθηµάτων. Κεντρική ιδέα της θεωρίας του είναι η άποψη, ότι τα συναισθήµατα
αποτελούν κοινωνικούς ρόλους, οι οποίοι µαθαίνονται µέσα στην κοινωνία. Η
κοινωνία και η κουλτούρα καθορίζουν τον τρόπο εξωτερίκευσης και έκφρασης των
συναισθηµάτων, για να µπορεί το άτοµο να γίνεται αποδεκτό από το υπόλοιπο
κοινωνικό περιβάλλον του (Averill, 1980: 146).
Ο Averill αντιµετωπίζει τα συναισθήµατα ως πάθη, θέλοντας να τονίσει τον
περίπλοκο τρόπο, µε τον οποίο αυτά ερµηνεύονται από τους ανθρώπους.
Υποστηρίζει, πως δεν είναι απλά φαινόµενα τα οποία συµβαίνουν στον εσωτερικό
κόσµο του ανθρώπου. Αντιθέτως, θεωρεί τα συναισθήµατα, ως µοναδικά και
πολυσήµαντα είδη συµπεριφοράς, τα οποία υιοθετεί ο άνθρωπος, προκειµένου να
επιτύχει συγκεκριµένους κοινωνικούς και προσωπικούς σκοπούς (Cornelius, 1996:
157* Averill, 1980: 311-312).
Όπως

οι

γνωστικές

θεωρίες,

έτσι

και

η

θεωρία

του

κοινωνικού

κονστρουκτιβισµού πιστεύει πως σηµαντικό ρόλο στην πρόκληση και εµφάνιση του
συναισθήµατος παίζει η γνωστική εκτίµηση του ερεθίσµατος, που το προκάλεσε. Για
τους κονστρουκτιβιστές, ο τρόπος, µε τον οποίο αξιολογεί ο άνθρωπος τα γεγονότα
και τις καταστάσεις, σχετίζεται και επηρεάζεται περισσότερο από τα στοιχεία του
πολιτισµού, παρά από τις προσωπικές επιθυµίες και πεποιθήσεις του ίδιου του ατόµου
(Oatley, 1993: 341-351). Ο άνθρωπος, δηλαδή, εκτιµά τις καθηµερινές καταστάσεις
και τα γεγονότα στα οποία εµπλέκεται, ως καλές ή κακές, επιβλαβείς ή ωφέλιµες,
βάσει των αξιών του πολιτισµού του. Με άλλα λόγια, η θεωρία του
κονστρουκτιβισµού αντιµετωπίζει τα συναισθήµατα, ως αποτέλεσµα της εκτίµησης
των γεγονότων από ηθικής πλευράς (Harre΄, 1986: 1-14* Averill, 1980: 150-153).
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Εξαιτίας, λοιπόν, των επιδράσεων, που ασκεί ο πολιτισµός στο τρόπο εκτίµησης
των γεγονότων, και κατά συνέπεια στην έκφραση των συναισθηµάτων, η θεωρία της
κοινωνικής

κατασκευής

των

συναισθηµάτων

υιοθετεί

την

άποψη

ότι

η

συναισθηµατική ζωή των ανθρώπων διαφέρει από πολιτισµό σε πολιτισµό. Τα µέλη
κάθε κοινωνίας µαθαίνουν και υιοθετούν τους κανόνες συµπεριφοράς και τις
πεποιθήσεις του πολιτισµού τους, όσον αφορά στα συναισθήµατα, και µε βάση αυτές
βιώνουν και εκφράζουν τα συναισθήµατά τους.
Γενικά, η θεωρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού υποστηρίζει ότι βασική
λειτουργία των συναισθηµάτων είναι η εξυπηρέτηση κοινωνικών και πολιτισµικών
επιταγών. Η έκφραση του κάθε συναισθήµατος καθορίζεται, ως έναν µεγάλο βαθµό,
από τις ηθικές αξίες και τους κανόνες, που θέτει κάθε κοινωνία για τους πολίτες της.
Αυτό δείχνει, ότι τα µέλη κάθε κοινωνίας πρέπει να προσαρµόζουν τις
συναισθηµατικές τους αντιδράσεις στα πρότυπα, που τους υποδεικνύει αυτή, έτσι
ώστε να γίνονται κοινωνικά αποδεκτοί και να δείχνουν υπακοή στις αξίες του
πολιτισµού τους (Κούρτη, 1998: 28-29).

2.4. Νους και συναίσθηµα
Όπως παρατηρείται από τα παραπάνω υποκεφάλαια, τόσο οι γνωστικές θεωρίες,
όσο και η θεωρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού τονίζουν τη σηµασία της
γνωστικής εκτίµησης του γεγονότος στην εµπειρία του συναισθήµατος. Οι ερευνητές
και οι επιστήµονες, όµως, που ασπάζονται τις απόψεις της κοινωνικής κατασκευής
των συναισθηµάτων, προχωρούν λίγο παραπέρα και υποστηρίζουν πως η γνωστική
αυτή εκτίµηση γίνεται µε βάση τις πολιτισµικές αξίες και τους κανόνες της
κοινωνίας, στην οποία ανήκουν οι άνθρωποι. Πιστεύουν, δηλαδή, πως η γνωστική
εκτίµηση των επιδράσεων που ασκούν τα εξωτερικά ερεθίσµατα, γίνεται σύµφωνα µε
τις κοινωνικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις, που επικρατούν, γενικότερα, σε έναν
πολιτισµό. Παρόµοια είναι και η θέση της θεωρίας του νου για τα συναισθήµατα.
Κύρια, όµως, διαφορά της από τη θεωρία του κονστρουκτιβισµού είναι, ότι η
γνωστική εκτίµηση επηρεάζεται από τις προσωπικές και υποκειµενικές πεποιθήσεις,
απόψεις και επιθυµίες του ίδιου του ατόµου και όχι της κοινωνίας, µέσα στην οποία
αναπτύσσεται και ζει. Σύµφωνα µε τη θεωρία του νου, το άτοµο αρχίζει να
προσδιορίζει και να αναγνωρίζει τα συναισθήµατά του από πολύ µικρή ηλικία, και
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αφού πρώτα έχει κατακτήσει την ικανότητα να διαφοροποιεί τις προσωπικές του
πεποιθήσεις και επιθυµίες από αυτές των άλλων ανθρώπων.

2.4.1. Η θεωρία του νου για τα συναισθήµατα
Ο όρος «Θεωρία του Νου» χρησιµοποιείται για να δηλώσει το κατά πόσο οι
άνθρωποι κατανοούν ότι οι εντυπώσεις, οι επιθυµίες και τα συναισθήµατα
διαφοροποιούνται από άτοµο σε άτοµο και ότι αυτά είναι αποτέλεσµα της
προσωπικής τους δραστηριοποίησης και του µοναδικού τρόπου σκέψης τους
(Wellman, Cross, & Watson, 2001). Η ικανότητα του ατόµου να µπορεί να προβλέπει
και να καταλαβαίνει τις σκέψεις, τα συναισθήµατα και τις επιθυµίες κάποιου άλλου,
µε τον οποίο συναναστρέφεται, διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία
επιτυχηµένων και αρµονικών κοινωνικών σχέσεων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι ερευνητές για την ηλικία, από την οποία τα
παιδιά αρχίζουν να συνδέουν τις σκέψεις, τα συναισθήµατα και τις επιθυµίες µε τις
αντιδράσεις που τις προκαλούν. Εµπειρικές έρευνες έδειξαν πως τα παιδιά από την
ηλικία ακόµα των 4 ετών είναι ικανά να ξεχωρίζουν τις προσωπικές τους επιθυµίες
και πεποιθήσεις από των άλλων και να τις χρησιµοποιούν, για να αιτιολογήσουν τη
συµπεριφορά τους και τον τρόπο αντίδρασής τους (Watson, Nixon, Wilson, Capage,
1999* Wellman, et.al., 2001).
Ειδικότερα, οι ερευνητές θέλησαν να διαπιστώσουν µε ποιους τρόπους και
µηχανισµούς τα παιδιά προβλέπουν τη συναισθηµατική κατάσταση ενός ατόµου,
όταν αυτό βιώνει µια συγκεκριµένη κατάσταση. Μια απλή εξήγηση που µπορεί να
δοθεί στο ερώτηµα αυτό είναι, ότι τα παιδιά, στηριζόµενα στις προσωπικές τους
εµπειρίες, δηµιουργούν στο µυαλό τους συγκεκριµένα σενάρια, σύµφωνα µε τα οποία
συγκεκριµένες καταστάσεις προκαλούν την εµφάνιση, αντίστοιχα, συγκεκριµένων
συναισθηµάτων. Με άλλα λόγια, όταν ρωτούνται πως νιώθει κάποιος σε µια
δεδοµένη κατάσταση, ανακαλούν στη µνήµη τους ίδιες ή και παρόµοιες καταστάσεις,
που βίωσαν τα ίδια τα παιδιά κατά το παρελθόν και µε βάση την προσωπική
συναισθηµατική τους κατάσταση προβλέπουν και τα συναισθήµατα των άλλων
(Walker, 2005* Cutting, & Dunn, 1999).
Σύµφωνα, όµως, µε τη συγκεκριµένη άποψη, υποστηρίζεται πως τα παιδιά δεν
είναι ικανά να κατανοήσουν πως κάθε άνθρωπος εκτιµά µε διαφορετικό τρόπο µια

-28-

κατάσταση, επηρεαζόµενος από τον τρόπο, µε τον οποίο την αντιλαµβάνεται, τις
επιθυµίες του και τους σκοπού, τους οποίους επιδιώκει να επιτύχει, αλλά αντιθέτως,
πιστεύουν πως κάθε κατάσταση προκαλεί σε όλους ανεξαιρέτως ένα συγκεκριµένο
συναίσθηµα.
Εµπειρικές, όµως, έρευνες διαψεύδουν την άποψη αυτή και υποστηρίζουν ότι τα
µικρά παιδιά κάνουν προβλέψεις µε πιο περίπλοκο τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη τους,
όχι τα γεγονότα και τις καταστάσεις, όπως αυτά έχουν στην πραγµατικότητα, αλλά
την εντύπωση που δηµιουργούν αυτά στο άτοµο. Πολύ περισσότερο µάλιστα,
λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις πεποιθήσεις και τις επιθυµίες, που αποκτούν και
έχουν οι άνθρωποι, όταν βρίσκονται σε µια συγκεκριµένη κατάσταση (Astington, &
Jenkins, 1995). Από την ηλικία των τεσσάρων και πέντε ετών προβλέπουν τις
συναισθηµατικές αντιδράσεις των ανθρώπων σε σχέση µε τον τρόπο που εκτιµούν οι
ίδιοι οι άνθρωποι τις συνθήκες που επικρατούν.
Η άποψη αυτή ενισχύθηκε ακόµα περισσότερο και από τα αποτελέσµατα της
έρευνας του Harris και των συνεργατών του (1989). Οι ερευνητές εξέτασαν παιδιά
ηλικίας 3 έως 7 ετών σε τρία διαφορετικά πειράµατα, στην προσπάθειά τους να
διαπιστώσουν, αν τα παιδιά της ηλικίας αυτής συνδέουν τις εντυπώσεις και τις
επιθυµίες κάποιου µε τα συναισθήµατα που προκαλούνται στον εσωτερικό του
κόσµο. Η έρευνά τους αυτή επιβεβαίωσε και τα ευρήµατα των παραπάνω ερευνών
µια και έδειξε πως από την ηλικία ακόµα των 4 ετών αρχίζουν τα παιδιά να
προβλέπουν τις συναισθηµατικές αντιδράσεις κάποιου άλλου προσώπου, στηρίζοντας
την πρόβλεψή τους αυτή όχι στην κατάσταση, µε την οποία έρχεται αντιµέτωπο το
πρόσωπο και όπως αυτή υφίσταται στην πραγµατικότητα, αλλά στον τρόπο, µε τον
οποίο γίνεται αντιληπτή από το άτοµο και στις επιθυµίες, τις οποίες επιδιώκει να
ικανοποιήσει και να εκπληρώσει.
Αξιοσηµείωτο ακόµα είναι πως η ικανότητα αυτή των παιδιών κατακτάται
σταδιακά αρχίζοντας πρώτα να προβλέπουν τα συναισθήµατα κάποιου άλλου
προσώπου σύµφωνα µε τις επιθυµίες του, στη συνέχεια µε βάση την εντύπωση, που
του έχει δηµιουργήσει η συγκεκριµένη κατάσταση και τέλος συσχετίζοντας και
συνδέοντας τις επιθυµίες και τις εντυπώσεις µεταξύ τους (Jenkins, & Astington,
1996).
Η κατάκτηση, όµως, της ικανότητας αυτής πραγµατοποιείται µε διαφορετικούς
ρυθµούς στο κάθε παιδί. Υπάρχουν, δηλαδή, σηµαντικές ατοµικές διαφορές, οι οποίες
οφείλονται στις διαφορετικές εµπειρίες του κάθε παιδιού, το είδος των κοινωνικών
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σχέσεων που δηµιουργεί και την ποιότητα των επιδράσεων που δέχεται από το
οικογενειακό περιβάλλον (Lagattuta, 2005). Στις οικογένειες, για παράδειγµα, που
αναπτύσσονται και πραγµατοποιούνται συζητήσεις, οι οποίες αφορούν στις
πεποιθήσεις, στις επιθυµίες, στους σκοπούς και στα συναισθήµατα του κάθε µέλους
της, τα παιδιά προετοιµάζονται καλύτερα και αποκτούν περισσότερες δεξιότητες, που
τους επιτρέπουν να διαχωρίσουν ευκολότερα και επιτυχέστερα τις προσωπικές τους
ιδέες και επιθυµίες από των άλλων και να καταλάβουν το ρόλο που παίζουν αυτά
στην πρόκληση και εµφάνιση ενός συναισθήµατος, αλλά και στον τρόπο, µε τον
οποίο συµπεριφέρεται το άτοµο (Dunn, Brown, & Beardsall, 1991).

2.5. Περίληψη κεφαλαίου
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν οι γνωστικές θεωρίες, η θεωρία του
κοινωνικού κονστρουκτιβισµού και του νου για τα συναισθήµατα, καθώς και οι
θεωρίες, οι οποίες υποστηρίζουν τη δύναµη του συναισθήµατος να λειτουργεί, ως
κίνητρο, παράγωγο, αλλά και συνοδός µιας συµπεριφοράς.
Τόσο

οι

γνωστικές

θεωρίες,

όσο

και

η

θεωρία

του

κοινωνικού

κονστρουκτιβισµού και η θεωρία του νου, παρά τις όποιες ενστάσεις κάποιων
ερευνητών, όπως του Zajonc (1984, 2001), υποστηρίζουν πως µεταξύ του εξωτερικού
ερεθίσµατος και του συναισθήµατος παρεµβάλλεται «κάτι», το οποίο παίζει
καθοριστικό ρόλο στην πρόκληση αυτού. Αυτό το «κάτι» δεν είναι άλλο από τη
γνωστική εκτίµηση του εξωτερικού ερεθίσµατος. Στην γνωστική, όµως, αυτή
εκτίµηση, η κάθε θεωρία δίνει τη δική της ερµηνεία και την τοποθετεί σε διαφορετικό
υπόβαθρο.
Για της γνωστικές θεωρίες, όπως και για τη θεωρία του νου, η αξιολόγηση µιας
κατάστασης, ή ενός γεγονότος επηρεάζεται από τις προσωπικές επιθυµίες και
προσδοκίες του ίδιου του ατόµου, οι οποίες πηγάζουν από τον ίδιο τον άνθρωπο και
τον µοναδικό τρόπο σκέψης του. Αντίθετα µε αυτές, η θεωρία της κοινωνικής
κατασκευής των συναισθηµάτων, δηλαδή του κονστρουκτιβισµού, υποστηρίζει πως ο
τρόπος, µε τον οποίο ο άνθρωπος εκτιµά τα γεγονότα και τα εξωτερικά ερεθίσµατα,
στην επίδραση των οποίων εκτίθεται, επηρεάζεται καθοριστικά από τον πολιτισµό και
τις ηθικές αξίες που αυτός ορίζει.
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Πέρα, όµως, από τις θεωρίες αυτές, που αφορούν κυρίως στον τρόπο µε τον
οποίο δηµιουργείται και βιώνεται ένα συναίσθηµα, µελετήσαµε και τις θεωρίες, που
εντοπίζουν τη σχέση που υπάρχει µεταξύ των κινήτρων και των συναισθηµάτων.
Σύµφωνα µε αυτές, λοιπόν, τα συναισθήµατα άλλοτε λειτουργούν ως κίνητρο, και
κατά συνέπεια ως αιτία µιας συµπεριφοράς, άλλοτε ως αποτέλεσµα αυτής και άλλοτε
πάλι αποτελούν τα κίνητρα, τους συνοδούς και τα παράγωγα µιας συµπεριφοράς.
Παρά, όµως, τη µεταξύ τους σχέση, εντοπίζονται και βασικές διαφορές, που δεν
επιτρέπουν τη ταύτισή τους.
Στο κεφάλαιο αυτό, δηλαδή, παρουσιάσαµε γενικότερα, τη σχέση των
συναισθηµάτων µε τη γνώση, τα κίνητρα, τον πολιτισµό και τις πεποιθήσεις και
επιθυµίες του ίδιου του ατόµου, αντίστοιχα, µέσα από τις ανάλογες και
αντιπροσωπευτικές θεωρίες.
Αφού λοιπόν, δώσαµε µια εικόνα για τις απόψεις, που επικρατούν στο χώρο
µελέτης των συναισθηµάτων, όσον αφορά το πώς προκαλούνται και πώς αυτά
σχετίζονται µε τα κίνητρα, στο κεφάλαιο που ακολουθεί, θα παρουσιάσουµε τα
συναισθήµατα, τα οποία θα µελετηθούν στην έρευνά µας, και που δεν είναι άλλα από
αυτά της απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
3. ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ, ΦΟΒΟΣ, ΘΥΜΟΣ
3.1. Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό θα µας απασχολήσουν τα συναισθήµατα, τα οποία θα
µελετηθούν στην έρευνά µας, ως προς τον τρόπο απόκρυψής τους. Τα συναισθήµατα
αυτά είναι η απογοήτευση, ο φόβος και ο θυµός. Η επιλογή τους και η επικέντρωση
του ενδιαφέροντός µας σε αυτά δεν ήταν τυχαία. ∆ιακρίναµε τα συναισθήµατα αυτά,
µέσα από το γενικότερο σύνολο των συναισθηµάτων, που υπάρχουν και βιώνουν οι
άνθρωποι, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός, ότι ανήκουν στα αρνητικά συναισθήµατα
και κατά συνέπεια συχνά θεωρείται σκόπιµη η απόκρυψή τους.
Με το διαχωρισµό των συναισθηµάτων σε αρνητικά και θετικά δεν
επιχειρούµε σε καµία περίπτωση τη διάκρισή τους ως προς το ποιο συναίσθηµα θα
πρέπει, ως καλό, να εκφράζεται και ποιο, ως κακό, να αποκρύπτεται. Ο διαχωρισµός
αυτός σε αρνητικά και θετικά συναισθήµατα γίνεται ανάλογα µε την επίδραση που
ασκούν αυτά στις κοινωνικές σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων. Τα αρνητικά
συναισθήµατα, σε αντίθεση µε τα θετικά, αποµακρύνουν το άτοµο από την κοινωνική
οµάδα, το στιγµατίζουν και συνήθως λαµβάνονται υπόψη από τους υπόλοιπους, ως
µόνιµα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αυτού που τα εκφράζει. Για το λόγο
αυτό, επιλέξαµε να µελετήσουµε τους τρόπους απόκρυψης των αρνητικών
συναισθηµάτων και πιο συγκεκριµένα της απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού.

3.2. Το συναίσθηµα της απογοήτευσης
Η απογοήτευση είναι ένα αρνητικό συναίσθηµα, το οποίο σχετίζεται στενά µε
τη λύπη, αποτελώντας µορφή και απόχρωσή της. Η απογοήτευση είναι ένα
συναίσθηµα, το οποίο εµφανίζεται, όταν το άτοµο στερείται ή χάνει κάποιο
επιθυµητό αντικείµενο, αλλά και όταν παρεµποδίζεται η προσπάθειά του να επιτύχει
τους στόχους του (Κρασανάκης, 1999:15-19). Σύµφωνα µε τον Goleman (1998:35), η
λύπη και κατ’ επέκταση η απογοήτευση προκαλεί µείωση της δηµιουργικότητας και
του ενθουσιασµού του ατόµου για διασκέδαση και απόλαυση. Το άτοµο που βιώνει
το συναίσθηµα αυτό νιώθει βαθιά θλίψη, η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις οδηγεί
στο θυµό και την επιθετική συµπεριφορά.
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3.2.1. Η εµπειρία και η έκφραση της απογοήτευσης στα παιδιά προσχολικής
ηλικίας
Η απογοήτευση είναι ένα συναίσθηµα, το οποίο βιώνεται από τη βρεφική ακόµα
ηλικία. Πειραµατικές έρευνες µε βρέφη, κατά τη διάρκεια των οποίων
τροποποιούνταν

η συναισθηµατική επικοινωνία µεταξύ µητέρας και βρέφους,

έδειξαν πως από τους πρώτους κιόλας µήνες της ζωής βιώνεται και εκφράζεται το
συναίσθηµα αυτό (Trevarthen, 1992:26). Πιο συγκεκριµένα, έδειξαν πως, όταν η
µητέρα µένει ακίνητη και κρατά µια στάση αδιαφορίας προς το βρέφος, αυτό
εκφράζει λύπη και απογοήτευση µε τις κινήσεις τόσο του σώµατος, των µατιών και
γενικότερα του προσώπου του, όσο και µε τις φωνές και τους ήχους που παράγει.
Η απογοήτευση εµφανίζεται µε µεγαλύτερη συχνότητα κατά τη διάρκεια της
προσχολικής ηλικίας. Πρόκειται για ένα σύνηθες και χαρακτηριστικό συναίσθηµα της
ηλικίας αυτής. Βιώνεται, όταν µαταιώνονται ή παρεµποδίζονται οι προσπάθειες των
παιδιών, να επιτύχουν κάποιο στόχο τους ή να αποκτήσουν ένα επιθυµητό
αντικείµενο. Από την ηλικία των τριών ετών έχουν την ικανότητα να διαχωρίζουν τις
καταστάσεις χαράς από αυτές της λύπης και της απογοήτευσης και να εντοπίζουν τις
αιτίες που τις προκαλούν. Αυτό φαίνεται και από τη λεκτική έκφραση των παιδιών,
τα οποία συχνά λένε ότι νιώθουν χαρούµενα σε ανάλογες καταστάσεις, αλλά και
λυπηµένα αντίστοιχα (Levine, 1995).
Ο Fawl (1963:99-126) παρατήρησε και κατέγραψε τη συχνότητα και την ένταση
της απογοήτευσης στη ζωή των παιδιών κατά τη δραστηριοποίησή τους στο
νηπιαγωγείο, το σπίτι και την παιδική χαρά. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς του
παρατήρησε πως τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας απογοητεύονται καθηµερινά
πάνω από 90 φορές. Η ένταση, όµως, της απογοήτευσής τους είναι τόσο µικρή, που
δεν τα αναστατώνει και δεν τα στεναχωρεί. Όταν, όµως, εµφανίζει µεγάλη ένταση και
κλονίζει τη ψυχική τους υγεία, τότε κατευθύνει το παιδί προς την εξάλειψη της πηγής
των απογοητεύσεων ή τη µείωση της επιρροής τους µε την επικέντρωση της
προσοχής του σε κάποιο άλλο αντικείµενο.
Ωστόσο, ένα συγκεκριµένο περιστατικό δεν έχει το ίδιο συναισθηµατικό κόστος
σε όλα τα παιδιά. Για παράδειγµα, ένα παιδί µε ασφαλή προσκόλληση στη µητέρα
του, µπορεί να νιώσει µεγάλη απογοήτευση στην απουσία της, ενώ ένα άλλο παιδί µε
ανασφαλή προσκόλληση στο µητρικό πρόσωπο, µπορεί να µην ενοχληθεί καθόλου
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από την απουσία του. Αντιθέτως, ενδέχεται να δεχθεί ανενόχλητα την παρουσία µιας
ξένης γυναίκας, κατά τη διάρκεια συνύπαρξής τους.
Το συναίσθηµα της απογοήτευσης στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας
εκδηλώνεται κυρίως µε επιθετικότητα και παλινδρόµηση στη συµπεριφορά του
παιδιού. Αυτό αποδεικνύεται µέσα από έρευνες που έγιναν σε παιδιά προσχολικής
ηλικίας, τα οποία οδηγήθηκαν στο να βιώσουν καταστάσεις απογοήτευσης, για να
παρατηρηθεί και να διαπιστωθεί πώς αντιδρούν και πως εκφράζουν το συναίσθηµα
αυτό.
Οι Barher, Dembo και Lewin (Mussen, Konger & Kagan, 1985:60-62)
πραγµατοποίησαν έρευνα στο χώρο του νηπιαγωγείου, µε σκοπό να διαπιστώσουν
πως αντιδρούν τα παιδιά στο συναίσθηµα της απογοήτευσης. Στην έρευνα
συµµετείχαν 30 νήπια, 15 αγόρια και 15 κορίτσια. Τα παιδιά παρατηρήθηκαν κατά τη
διάρκεια ελεύθερου παιχνιδιού και έπειτα σε καταστάσεις που σκόπιµα προκαλούσαν
το συναίσθηµα της απογοήτευσης. Αρχικά, τα παιδιά έπαιζαν ελεύθερα για µισή ώρα
µε παιχνίδια που βρίσκονταν µέσα σε κουτιά, ενώ οι ερευνητές παρατηρούσαν και
αξιολογούσαν τη δηµιουργικότητά τους σε µια κλίµακα από το 2 έως το 8.
Οι καταστάσεις απογοήτευσης χωρίστηκαν σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση
αποτελούσε τη συνθήκη πριν την κατάσταση που προκαλούσε το συναίσθηµα της
απογοήτευσης. Η δεύτερη φάση αποτελούσε την αγχογόνο κατάσταση, στην οποία
προκαλούνταν το συναίσθηµα της απογοήτευσης και η τρίτη φάση αφορούσε στην
κατάσταση, στην οποία τα νήπια είχαν ξεπεράσει την πρότερη απογοήτευσή τους και
ασχολούνταν µε παιχνίδια της αρεσκείας τους.
Πιο συγκεκριµένα, κατά την πρώτη φάση, το κάθε παιδί έβρισκε µέσα στα
κουτιά τα ίδια παιχνίδια, αλλά και νέα. Αφού εξοικειωνόταν µε αυτά, ο ερευνητής
µάζευε τα µη ελκυστικά παιχνίδια σε µια κούτα τοποθετώντας τα σε ένα άλλο µέρος
του δωµατίου. Κατά τη δεύτερη φάση το παιδί οδηγούνταν από τον ερευνητή στα µη
ελκυστικά παιχνίδια, τα οποία χωρίζονταν από τα ελκυστικά µε ένα συρµάτινο
πλέγµα, που εµπόδιζε το παιδί να πάρει κάποιο από αυτά. Η ενασχόληση του παιδιού
µε τα µη ελκυστικά παιχνίδια κρατούσε 30 λεπτά.
Κατά τη δεύτερη πειραµατική φάση, όπου προκαλούνταν στα παιδιά το
συναίσθηµα της απογοήτευσης, η συµπεριφορά των παιδιών ήταν διαφορετική, σε
σχέση µε αυτήν κατά την πρώτη και την τρίτη φάση. Τα παιδιά, στη συγκεκριµένη
φάση, πλησίαζαν το συρµάτινο πλέγµα, µε σκοπό να πάρουν τα παιχνίδια που τους
άρεσαν. Παρακαλούσαν τον πειραµατιστή να τους δώσει και άλλα παιχνίδια. Συχνά
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τον έβριζαν και του επιτίθονταν, ενώ το παιχνίδι τους ήταν λιγότερο δηµιουργικό. Με
άλλα λόγια, τα παιδιά που δεν «ανέχονταν» το συναίσθηµα της απογοήτευσης
αντιδρούσαν επιθετικά προς το πρόσωπο που ευθυνόταν για το δυσάρεστο αυτό
συναίσθηµα, ενώ το παιχνίδι τους ήταν µη δηµιουργικό και έµοιαζε µε αυτό των
παιδιών βρεφικής ηλικίας, δεν ανταποκρινόταν, δηλαδή, στην ποιότητα του
παιχνιδιού της ηλικίας τους. Το ίδιο, όµως, δεν συνέβαινε µε τα παιδιά, τα οποία
έπαιζαν τα µη ελκυστικά παιχνίδια µε τους φίλους τους. Τα παιδιά αυτά εµφάνιζαν
µεγαλύτερη δηµιουργικότητα στο παιχνίδι, σε σχέση µε τα προηγούµενα, ενώ η
συµπεριφορά τους δεν ήταν βίαιη και επιθετική.
Τέλος, κατά την τρίτη φάση το παιδί µπορούσε ανενόχλητο, χωρίς κανένα
εµπόδιο, να παίξει µε τα παιχνίδια της αρεσκείας του. Η φάση αυτή είχε σκοπό να
µετριάσει την απογοήτευση του κάθε παιδιού.

3.3. Το συναίσθηµα του φόβου
Ο φόβος είναι ένα ακόµη αρνητικό συναίσθηµα, το οποίο αποτελεί αντικείµενο
µελέτης στην παρούσα εργασία. Πρόκειται για ένα αρνητικό συναίσθηµα, το οποίο
βιώνεται, όταν το άτοµο βρεθεί µπροστά σε έναν πραγµατικό ή αναµενόµενο κίνδυνο.
Είναι µια έντονη συναισθηµατική αντίδραση σε πρόσωπα, γεγονότα και πράγµατα, τα
οποία απειλούν τη ψυχοσωµατική ακεραιότητα του ανθρώπου. Αν και είναι ένα
αρνητικό συναίσθηµα, παίζει σηµαντικό ρόλο στην προσαρµογή του ανθρώπου στο
περιβάλλον. Λειτουργεί ως προστατευτική ασπίδα, µια και θέτει τον ψυχοσωµατικό
οργανισµό σε κατάσταση συναγερµού, που προετοιµάζει το άτοµο να προφυλαχθεί
από κινδύνους (Lazarus, 1990, 1991* Κακαβούλης, 1997: 173).
Συχνά, όµως, ο φόβος συγχέεται µε το άγχος και τη φοβία, χωρίς να είναι
έννοιες ταυτόσηµες. Το άγχος είναι φοβικές αντιδράσεις, στις οποίες η πηγή είναι
αόριστη. Πρόκειται για καταστάσεις έντονης ανησυχίας, χωρίς όµως να υπάρχει ένα
συγκεκριµένο πραγµατικό ερέθισµα, που τις προκάλεσε. Μπορούµε να πούµε πως το
άγχος είναι ένας γενικευµένος και αιωρούµενος φόβος, ο οποίος, όµως, δεν οφείλεται
σε κάποιο συγκεκριµένο πρόσωπο ή γεγονός (Epstein, 1972:311* Ohman, 1993:511536). Εδώ έγκειται και η διαφορά του φόβου από το άγχος. Ο φόβος είναι µια έντονη
συναισθηµατική κατάσταση, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε ένα
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συγκεκριµένο πραγµατικό ερέθισµα, ενώ το άγχος συνδέεται µε µια γενικευµένη
απειλή, η οποία όµως δεν µπορεί να προσδιοριστεί και να εντοπιστεί.
Πέρα όµως από το άγχος, ο φόβος συχνά συγχέεται και µε τις φοβίες. Ωστόσο η
µεταξύ τους διαφορά είναι µεγάλη. Οι φοβίες, σύµφωνα µε τον Παρασκευόπουλο
(1984:16), είναι ένα είδος ψυχονευρώσεων, που οφείλονται σε ακραίες περιπτώσεις
έντονης και µόνιµης κατάστασης άγχους. Οι φοβίες, κατά τον Παρασκευόπουλο,
είναι έντονοι και αδικαιολόγητοι φόβοι για ορισµένα πρόσωπα και γεγονότα. Οι
φοβίες παίρνουν το όνοµά τους από το αντικείµενο που τις προκαλούν. Οι πιο
γνωστές είναι η κλειστοφοβία, η αγοραφοβία, η υψοφοβία κ.ά (Κρασανάκης,
1993:16* Ferrari, 1986:75-87).
Ο φόβος βιώνεται από τα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού, ενώ τα φοβικά
ερεθίσµατα αλλάζουν, καθώς το παιδί µεγαλώνει και αναπτύσσεται. Πώς, όµως,
δηµιουργούνται οι φόβοι και τί προκαλεί φόβο στα παιδιά; Στα ερωτήµατα αυτά
δίνεται απάντηση στα υποκεφάλαια, που ακολουθούν.

3.3.1 Πώς δηµιουργούνται οι φόβοι;
Το συναίσθηµα του φόβου δεν είναι έµφυτο στον άνθρωπο, αλλά υπάρχει σε
αυτόν η προδιάθεση να εκδηλώσει φόβο. Ο φόβος εµφανίζεται, όπως άλλωστε και
κάθε άλλο συναίσθηµα, από τη στιγµή που το άτοµο αρχίζει να αλληλεπιδρά µε το
έµψυχο και άψυχο περιβάλλον. Πώς, όµως, η αλληλεπίδραση του ατόµου, και στη
συγκεκριµένη περίπτωση του παιδιού µε το περιβάλλοντα κόσµο, προκαλεί την
εµφάνιση αυτού του συναισθήµατος; Στο ερώτηµα αυτό µπορούν να δοθούν ποικίλες
απαντήσεις.
Μια πρώτη και απλή εξήγηση, για το πώς δηµιουργείται ο φόβος στο παιδί,
είναι η άµεση εµπειρία του ίδιου του παιδιού από µια κατάσταση ή ένα πρόσωπο, που
απείλησε τη σωµατική ή ψυχική του ακεραιότητα. Ένα παιδί, για παράδειγµα, που
έχει δεχθεί στο παρελθόν την επίθεση ενός σκύλου, µπορεί να γενικεύσει και να
αποδώσει τη συµπεριφορά αυτή σε κάθε σκύλο που συναντά ή άλλο τετράποδο ζώο
και να εκδηλώνει φόβο στη θέα του. Παρόλα αυτά, όµως, είναι δυνατό το παιδί να
εκφράσει φόβο για ένα πρόσωπο ή πράγµα, χωρίς να έχει κάποια δυσάρεστη εµπειρία
από αυτό (Παρασκευόπουλος, 1985:137* Κακαβούλης, 1997:182-183).
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Σε αυτήν την περίπτωση ο φόβος µπορεί να οφείλεται σε τοποχρονική
συνεξάρτηση, όπως φαίνεται από το πείραµα που διεξήγαγε ο Watson. Σύµφωνα µε
τον Watson, ένα παιδί µπορεί να εκδηλώσει φόβο για ένα ερέθισµα, ακόµα και αν
αυτό δεν ευθύνεται για την πρόκληση του φόβου, εξαιτίας της ταυτόχρονης
εµφάνισής του µε κάποιο φοβικό συµβάν ή πρόσωπο. Για παράδειγµα, ο µικρός
Albert στο πείραµα του Watson έδειχνε φόβο στη θέα ενός κουνελιού, εξαιτίας ενός
δυνατού κρότου που ακουγόταν κάθε φορά, που το παιδί επιχειρούσε να χαϊδέψει το
τρίχωµα του κουνελιού (Pervin & John, 2001:404-406). Το πείραµα αυτό έδειξε πως
το παιδί µπορεί να συνδέσει ένα φοβικό ερέθισµα µε ένα ουδέτερο, όταν
εµφανίζονται ταυτόχρονα, και να εκφράζει φόβο ακόµα και όταν το ουδέτερο
εµφανίζεται µόνο και ανεξάρτητο.
Ο φόβος, όµως, µπορεί να οφείλεται στην παρατήρηση και τη µίµηση από το
παιδί των φόβων άλλων προσώπων. Σύµφωνα µε τους οπαδούς της κοινωνικής
µάθησης, ένα παιδί µπορεί να δείξει φόβο για ένα πράγµα ή ένα πρόσωπο, αν κάποιος
άλλος εκδηλώνει φόβο προς αυτό. Για παράδειγµα, ένα παιδί βλέποντας κάποιον
άλλον να φοβάται στη θέα µιας αράχνης και χωρίς να έχει µια προηγούµενη
δυσάρεστη εµπειρία µε το έντοµο αυτό, παρατηρεί τη συµπεριφορά αυτή και τη
µιµείται υιοθετώντας το φόβο αυτό και εκφράζοντάς το κάθε φορά που συναντά το
έντοµο αυτό (Pervin & John, 2001:541-543).
Τέλος, σύµφωνα µε τον Freud (Παρασκευόπουλος, 1985:138), ο φόβος µπορεί
να οφείλεται στην µετατόπιση. Ένα παιδί, δηλαδή, µπορεί να µετατοπίσει το φόβο
του από την πραγµατική φοβική πηγή σε κάποιο άλλο ερέθισµα. Ο Freud στη γνωστή
περίπτωση του µικρού Hans, ο οποίος έδειχνε φόβο για τα άλογα, παρατήρησε ότι ο
φόβος αυτός του παιδιού λειτουργούσε ως υποκατάστατο του φόβου του για το
πρόσωπο του πατέρα. Με άλλα λόγια, το παιδί είχε µετατοπίσει το φόβο του από την
πραγµατική πηγή φόβου, τον πατέρα, σε ένα άλλο ουδέτερο ερέθισµα, τα άλογα.

3.3.2. Η εµπειρία και η έκφραση του φόβου στα παιδιά προσχολικής ηλικίας
Ο φόβος είναι ένα συναίσθηµα, το οποίο αρχίζει να βιώνεται από τους πρώτους
κιόλας µήνες της ζωής του παιδιού. Κατά τη βρεφική ηλικία και ειδικότερα από τον
τέταρτο µήνα, κυριαρχεί ο φόβος για τα άγνωστα πρόσωπα. Μέχρι το µήνα αυτό, το
βρέφος δείχνει ενδιαφέρον και περιέργεια για κάθε νέο και άγνωστο πρόσωπο.
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Αργότερα, όµως, κοντά στον τέταρτο µε πέµπτο µήνα, η περιέργεια και το
ενδιαφέρον µετατρέπονται σε έντονη ανησυχία και φόβο. Το βρέφος κοιτά µε
επιφυλακτικότητα κάθε πρόσωπο που δεν είναι οικείο, ενώ, όταν αδυνατεί να το
αναγνωρίσει, φοβάται και ξεσπάει σε κλάµα ή στρέφει το κεφάλι του προς άλλη
κατεύθυνση. Ο φόβος αυτός δυναµώνει και αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του
πρώτου έτους (Κακαβούλης, 1997:174-175* Collard, 1968:328-334). Το φόβο αυτό
κατά τη βρεφική ηλικία προσπάθησε να εξηγήσει η ψυχαναλυτική θεωρία, σύµφωνα
µε την οποία, ο φόβος αυτός αντικατοπτρίζει την προσκόλληση του βρέφους µε την
µητέρα του, καθώς και το άγχος του µη τυχόν και χάσει τη φροντίδα και την αγάπη
που αυτή του προσφέρει.
Εισερχόµενο, όµως, το παιδί στην προσχολική ηλικία ο φόβος για το άγνωστο
και το απροσδόκητο αντικαθίσταται από άλλους φόβους. Οι φόβοι των παιδιών,
καθώς αυτά µεγαλώνουν, αλλάζουν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Η έρευνα των
Jones & Jones (1928) έδειξε ότι στη θέα ενός ζωντανού φιδιού τα παιδιά δυο ετών δεν
δείχνουν φόβο, τα τρίχρονα αντιµετωπίζουν το ερπετό αυτό µε περιέργεια, ενώ
ξεκάθαρος φόβος εκδηλώνεται από τα τετράχρονα και ακόµα περισσότερο από τους
ενήλικες ανθρώπους.
Οι αλλαγές στα είδη των γεγονότων που προκαλούν φόβο στα παιδιά, καθώς
αυτά µεγαλώνουν, διαπιστώθηκαν και από µια σειρά πειραµάτων που διεξήγαγαν οι
Scarr και Salapatek (1970). Οι ερευνητές αυτοί παρουσίασαν σε βρέφη ηλικίας δύο
µηνών έως δύο ετών, άγνωστα πρόσωπα, οπτικούς γκρεµούς, έναν κλόουν που
πεταγόταν από ένα κουτί, ένα κινούµενο σκυλάκι, δυνατούς θορύβους και έναν
άνθρωπο που φορούσε µάσκα. Στο τέλος της έρευνάς τους διαπιστώθηκε, ότι τα
βρέφη κάτω των επτά µηνών δεν εξέφραζαν φόβο για κανένα από τα παραπάνω
φοβικά ερεθίσµατα. Ο φόβος για δυνατούς θορύβους και για απότοµες κινήσεις
εµφανιζόταν µετά τους επτά µήνες και εξασθενούσε κατά το πρώτο έτος, ενώ µέχρι
το δεύτερο έτος κυριαρχούσε ο φόβος για τον οπτικό γκρεµό, τα άγνωστα πρόσωπα
και τη µάσκα.
Στο ερώτηµα, τί φοβούνται τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, ελάχιστες
έρευνες έχουν δώσει απάντηση. Η σχεδόν ανύπαρκτη βιβλιογραφία πάνω στο θέµα
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι µεθοδολογικά εφικτό και δεοντολογικά
επιτρεπτό να δηµιουργηθούν φοβικές καταστάσεις

στα παιδιά. Τα προβλήµατα,

εποµένως, είναι κυρίως ηθικά και δεοντολογικά. Εξαιτίας αυτού, λοιπόν, οι
πληροφορίες γύρω από το θέµα αυτό είναι ελάχιστες.
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Σηµαντικές πληροφορίες για τους φόβους των παιδιών προσέφερε η έρευνα του
Jersild και των συνεργατών του (Παρασκευόπουλος, 1985:134-135* Κακαβούλης,
1997:177-178). Οι ερευνητές αυτοί µελέτησαν 140 παιδιά, ηλικίας 2 έως 6 ετών, σε
πειραµατικές καταστάσεις, οι οποίες, βάσει αναφορών των µητέρων των παιδιών,
προκαλούν φόβο στα παιδιά τους. Η έρευνα αυτή έδειξε πως οι φόβοι των παιδιών
αλλάζουν, καθώς αυτά µεγαλώνουν, ενώ παράλληλα µειώνεται ο αριθµός τους. Πιο
συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε ότι οι φόβοι για έντονους ήχους και άγνωστα πρόσωπα
εξασθενούν, ενώ τη θέση τους παίρνουν οι φόβοι για υπερφυσικά φαινόµενα και για
δηµιουργήµατα της φαντασίας του παιδιού (Bauer, 1976). Επίσης, παρατηρήθηκε πως
τα παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας εκδήλωναν λιγότερο συχνά φόβο σε σχέση µε αυτά
µικρότερης ηλικίας, γεγονός το οποίο ίσως να οφείλεται στην ικανότητα των
µεγαλύτερων παιδιών να αποκρύπτουν το συναίσθηµα αυτό και όχι στο ότι δεν
φοβούνται.
Λίγο αργότερα, η Maurer (1964) ρώτησε 130 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών τί
φοβούνται. Η ερευνήτρια ανέλυσε τις απαντήσεις των υποκειµένων και παρατήρησε
ότι οι κυριότεροι φόβοι των παιδιών ηλικίας 5 έως 10 ετών αφορούν στα άγρια ζώα,
το σκοτάδι και τα υπερφυσικά φαινόµενα, ενώ οι φόβοι αυτοί εµφανίζονται σπάνια
στα παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας. Γενικά, οι δυο παραπάνω έρευνες έδειξαν πως το
παιδί προσχολικής ηλικίας βιώνει διαφορετικούς, πιο σύνθετους και πολύπλοκους
φόβους σε αντίθεση µε το παιδί που διανύει τη βρεφική ηλικία.

3.4. Το συναίσθηµα του θυµού
Η αναζωπύρωση του επιστηµονικού ενδιαφέροντος γύρω από τη µελέτη των
συναισθηµάτων οφείλεται στην αναγνώριση της σπουδαιότητας του ρόλου τους στην
επιτυχή προσαρµογή του ανθρώπου στις διάφορες καταστάσεις, καθώς και στο
γεγονός, πως τα συναισθήµατα έπαψαν να αντιµετωπίζονται ως αρνητικά φαινόµενα,
που προκαλούν σύγχυση και διαταράσσουν τη ζωή του ανθρώπου (Lazarus, 1991). Η
άποψη αυτή αφορά ακόµα και στο συναίσθηµα του θυµού.
Ο θυµός είναι ένα από τα σπουδαιότερα και σηµαντικότερα συναισθήµατα, που
βιώνει ο άνθρωπος, εξαιτίας της συµβολής του στην επιβίωση και προσαρµογή του
ανθρώπου στις διάφορες καταστάσεις, µε τις οποίες έρχεται αντιµέτωπος στην
καθηµερινή του ζωή. Εξυπηρετεί πλήθος προσαρµοστικών λειτουργιών, οι οποίες
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αφορούν στην οργάνωση και στον έλεγχο των εσωτερικών φυσιολογικών και
ψυχολογικών διεργασιών, που µε τη σειρά τους σχετίζονται µε την αυτοάµυνα, την
τάση

για κυριαρχία και επικράτηση, καθώς και µε τον έλεγχο της κοινωνικής

συµπεριφοράς (Stenberg & Campos, 1990: 297-310* Lewis, Sullivan, Ramsay, &
Alessandri, 1992).

3.4.1. Η εµπειρία και η έκφραση του θυµού στα παιδιά προσχολικής ηλικίας
Ο θυµός είναι ένα αρνητικό συναίσθηµα, το οποίο βιώνουν όλοι οι άνθρωποι.
Προκαλείται όταν κάποιος νιώθει πως αδικείται, όταν δεν καταφέρνει να επιτύχει
τους στόχους του, αλλά και όταν νιώθει πως καταπιέζεται από άλλους να πράξει
αντίθετα προς τις επιθυµίες του (Κακαβούλης, 1997: 156-157). Κύρια έκφραση του
θυµού είναι η εχθρική συµπεριφορά και η επιθετικότητα, η οποία στοχεύει στην
πρόκληση σωµατικού πόνου. Η βίωση, όµως, του θυµού δεν συνεπάγεται απόλυτα
την εκδήλωση επιθετικής συµπεριφοράς.
Η σχέση θυµού και επιθετικότητας δεν είναι ευδιάκριτη. Ενώ, δηλαδή, η
επιθετικότητα, ορισµένες φορές αποτελεί τρόπο έκφρασης και εξωτερίκευσης του
θυµού, άλλες φορές εµφανίζεται ως ανεξάρτητη, από το συναίσθηµα αυτό,
συµπεριφορά, η οποία ικανοποιεί την επιθυµία και την τάση του ατόµου για επίδειξη
της δύναµής του, επιβολή και κυριαρχία. Με άλλα λόγια, ο θυµός δεν οδηγεί πάντα
σε επιθετική συµπεριφορά (Averill, 1982* Cornelius, 1996:160).
Παρόλα αυτά όµως, οι έρευνες, που έχουν γίνει για τη µελέτη του θυµού και
ειδικότερα για το πώς αυτός βιώνεται από τα παιδιά, είναι ελάχιστες. Εξαιτίας αυτού
λοιπόν, οι γνώσεις µας, γύρω από το συγκεκριµένο συναίσθηµα, εµπλουτίζονται από
τα δεδοµένα ερευνών, που αφορούν στην επιθετικότητα και γενικά στο συναίσθηµα
του θυµού, χωρίς αυτό να υπονοεί πως η επιθετικότητα και ο θυµός είναι δυο έννοιες
ισοδύναµες και ταυτόσηµες.
Ο θυµός εκφράζεται από τις πρώτες κιόλας µέρες της ζωής του βρέφους. Ο
∆αρβίνος (Πανοπούλου-Μαράτου, 1992:84) παρατήρησε το νεογέννητο παιδί του και
διαπίστωσε, ότι το βρέφος από την όγδοη ακόµα µέρα, πριν κλάψει, µορφάζει σαν να
είναι θυµωµένο, από τη δέκατη εβδοµάδα µοιάζει µε θυµωµένο ενήλικα, όταν του
δίνουν κρύο γάλα, ενώ από τον τέταρτο µήνα ζωής εκφράζει το συναίσθηµα αυτό µε
ξεκάθαρο τρόπο.
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Κατά τη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας η εµπειρία και η έκφραση του θυµού
µελετήθηκε σε καταστάσεις σωµατικού πόνου των βρεφών, όπως ο εµβολιασµός
(Izard, Hembree, & Huenber, 1987) και η παρεµπόδιση της κινητικής τους
δραστηριότητας (Stenberg, Campos & Emde, 1983), καθώς επίσης και σε
καταστάσεις, κατά τις οποίες στερούσαν από τα βρέφη το παιχνίδι, µε το οποίο
απασχολούνταν (Lewis, et.al., 1992).
Σκοπός των παραπάνω ερευνών (Izard et.al.,1987* Stenberg et.al, 1983* Lewis
et.al., 1992) ήταν να διαπιστωθεί από ποια ηλικία τα βρέφη αρχίζουν να εκφράζουν
ξεκάθαρα το συναίσθηµα του θυµού. Τα ευρήµατα των ερευνών αυτών έδειξαν πως η
έκφραση του θυµού διαφοροποιείται ανάλογα µε την ηλικία. ∆ιαπίστωσαν ότι πριν
τον τέταρτο µήνα της ζωής, ο θυµός εκφράζεται µε µια γενικότερη δυσφορία, η οποία
αποτυπώνεται στο πρόσωπο και στους ήχους, που παράγουν τα βρέφη. Αντίθετα, από
τον τέταρτο µήνα ζωής, τα βρέφη εκφράζουν το συναίσθηµα του θυµού µε
µεγαλύτερη ακρίβεια και συγκεκριµένους τρόπους, διαφοροποιώντας την έκφρασή
του από αυτήν των άλλων αρνητικών συναισθηµάτων, τόσο λεκτικά όσο και µε τις
εκφράσεις του προσώπου τους.
Τα εµπειρικά, όµως, δεδοµένα για τα αίτια του θυµού µετά το πρώτο έτος ζωής
και πριν την είσοδο του παιδιού στην προσχολική ηλικία είναι ελάχιστα.
Χαρακτηριστική είναι η έρευνα της Goοdenough (Lemerise & Dodge, 1993), η οποία
καλύπτει την περίοδο αυτής της ζωής του παιδιού. Η Goodenough στο τέλος της
έρευνάς της παρατήρησε ότι το 40% των περιπτώσεων, κατά τις οποίες το παιδί βίωνε
το συναίσθηµα του θυµού, λάµβανε χώρα κατά τη διάρκεια της καθηµερινής του
περιποίησης από τη µητέρα, το 40% κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού µε
συνοµηλίκους του, ενώ το 20% των θυµοειδών αντιδράσεων οφειλόταν στην ανία του
παιδιού.
Πιο συγκεκριµένα, παρατήρησε ότι ο θυµός στα παιδιά ενός έως και τριών ετών
προκαλούνταν εξαιτίας των αντιρρήσεων και των διαφωνιών που είχαν µε τις µητέρες
τους, κατά τη διάρκεια του ταΐσµατος και του ντυσίµατός τους, ενώ για τα
µεγαλύτερα παιδιά, κύρια πηγή θυµού, αποτελούσαν οι συγκρούσεις τους µε
συνοµηλίκους, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. ∆ιαφορές εντοπίστηκαν και ως προς
την ένταση και την ποιότητα της έκφρασης του θυµού. Τα µικρότερα παιδιά, δηλαδή,
εξέφραζαν πιο έντονα το θυµό τους και µε µεγαλύτερη βιαιότητα, σε αντίθεση µε τα
µεγαλύτερα, στα οποία ο θυµός εκφραζόταν µε πιο ήπιο τόνο.
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Ο θυµός κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικία, µελετάται µέσα από τις
σχέσεις του παιδιού µε τους συνοµηλίκους. Αν και οι έρευνες αυτές δεν στοχεύουν
άµεσα στη διερεύνηση του συναισθήµατος αυτού, εντούτοις προσφέρουν σηµαντικές
πληροφορίες για τις αλλαγές, που πραγµατοποιούνται στον τρόπο έκφρασης του
θυµού, καθώς το παιδί αναπτύσσεται. Οι έρευνες αυτές έχουν δείξει ότι η επιθετική
συµπεριφορά, ως τρόπος έκφρασης του θυµού, είναι ιδιαίτερα συχνή µέχρι την ηλικία
των τεσσάρων ετών, ενώ εµφανίζεται λιγότερο τακτικά µετά την ηλικία αυτή (Hartup,
1985). Μετά την ηλικία των τεσσάρων ετών, δηλαδή, η βίαιη συµπεριφορά εξασθενεί
και η έκφραση του θυµού γίνεται λεκτικά µε τη χρήση απειλών, περιγελάσµατος και
µε ύβρεις προς το πρόσωπο που ευθύνεται για το αρνητικό αυτό συναίσθηµα (Hartup,
1985).
Οι συγκρουσιακές σχέσεις µεταξύ των παιδιών της προσχολικής ηλικίας
µελετήθηκαν από τους Fabes και Eisenberg (1992) µε τη µέθοδο της παρατήρησης.
Τα παιδιά παρατηρήθηκαν για τρεις µήνες τόσο στο χώρο του νηπιαγωγείου όσο και
στο σπίτι τους. Οι ερευνητές, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρατήρησης κατέγραφαν τα
αίτια του θυµού και τις αντιδράσεις των παιδιών. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι το
µεγαλύτερο ποσοστό των συγκρούσεων (86%) πραγµατοποιούνταν κατά τη διάρκεια
της αλληλεπίδρασης των παιδιών µε συνοµηλίκους τους, ενώ το υπόλοιπο µε τους
γονείς τους. ∆ιαφορές µεταξύ των δυο φύλων δεν εντοπίστηκαν, ως προς τον τρόπο
έκφρασης του θυµού, ενώ βασική αιτία πρόκλησης των συγκρούσεων αυτών
αποτελούσε η πρόθεση των παιδιών να θέσουν υπό την κατοχή τους κάποιο
επιθυµητό αντικείµενο. Το αποτέλεσµα αυτό της έρευνας στηρίζει την άποψη ότι ο
θυµός στα παιδιά προσχολικής ηλικίας βιώνεται συνήθως, όταν παρεµποδίζεται και
δυσχεραίνεται η προσπάθειά τους να κατακτήσουν επιθυµητά αντικείµενα, χωρίς
αυτό, όµως, να είναι απόλυτο.

3.5. Οι αντιδράσεις των γονέων στα αρνητικά συναισθήµατα των παιδιών
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι γονείς αντιµετωπίζουν µε διαφορετικό τρόπο την
έκφραση των θετικών και αρνητικών συναισθηµάτων των παιδιών τους. Πιο
συγκεκριµένα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ανατροφής του παιδιού οι γονείς
ενθαρρύνουν την έκφραση των θετικών συναισθηµάτων, ενώ από την άλλη πλευρά
προσπαθούν να µυήσουν τα παιδιά σε τρόπους ελέγχου και ρύθµισης των αρνητικών
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συναισθηµάτων (Malatesta, Grigoryev, Lamb, Albin, & Culver, 1986* Malatesta &
Haviland, 1982).
Στις έρευνες αυτές παρατηρήθηκε ότι οι γονείς, κατά τη διάρκεια
αλληλεπίδρασης µε τα µωρά τους, τείνουν να εκφράζουν περισσότερο θετικά
συναισθήµατα παρά αρνητικά, ενώ τα αρνητικά συναισθήµατα των βρεφών και
ειδικότερα ο θυµός αντιµετωπίζεται από τους γονείς µε λύπη, αδιαφορία και
ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά, τα συναισθήµατα των βρεφών, όπως και η
έκφρασή τους, φάνηκε να µοιάζει µε αυτήν των γονέων τους. Από τον πρώτο, όµως,
και δεύτερο χρόνο ζωής τα βρέφη εκφράζουν τα συναισθήµατά τους κατά τέτοιο
τρόπο, που δείχνει την προσπάθειά τους να ελέγξουν και να αποκρύψουν τα αρνητικά
τους συναισθήµατα.
Καθώς, όµως, τα βρέφη αναπτύσσονται και αρχίζουν να αποκτούν την
ικανότητα να εκφράζουν λεκτικά, αλλά και µε άλλους διάφορους τρόπους τα
συναισθήµατά τους, οι γονείς αλλάζουν τον τρόπο µε τον οποίο αντιδρούν στα
συναισθήµατα των παιδιών τους. Ο λόγος για τον οποίο προβαίνουν στην αλλαγή
αυτή είναι η µύηση των παιδιών σε τρόπους έκφρασης των αρνητικών
συναισθηµάτων µε κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Οι Brooks-Gunn και Lewis (Oatley &
Jenkins, 2004:330-331) σε έρευνα που πραγµατοποίησαν, παρατήρησαν ότι οι
µητέρες έδειχναν µεγαλύτερη ανταπόκριση στο κλάµα του µωρού τους, όταν αυτό
ήταν έξι µηνών και λιγότερη µετά το δεύτερο έτος ηλικίας του. Επίσης, διαφορές
εντοπίστηκαν και ως προς το βαθµό ανταπόκρισης στα δύο φύλα. Οι µητέρες δηλαδή,
ανταποκρίνονταν περισσότερο στο κλάµα των κοριτσιών, παρά των αγοριών.
Στα ίδια συµπεράσµατα κατέληξε και η έρευνα της Goοdenough (Lemerise &
Dodge, 1993), η οποία έδειξε ότι οι µητέρες παιδιών, ηλικίας κάτω των δυο ετών,
αντιµετωπίζουν

τα

ξεσπάσµατα

των

παιδιών

τους

δείχνοντας

αδιαφορία,

καλοπιάνοντάς τα και επικεντρώνοντας την προσοχή του παιδιού τους σε κάποιο
άλλο ερέθισµα. Καθώς, όµως, µεγαλώνει το παιδί η συµπεριφορά των γονέων
αλλάζει, ανάλογα µε το φύλο του. Πιο συγκεκριµένα, τείνουν να χρησιµοποιούν πιο
δραστικά µέσα, όπως τιµωρίες, απειλές, στις θυµικές αντιδράσεις των αγοριών, παρά
των κοριτσιών (Malatesta & Magai, 1991:49-68).
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτά ήταν και τα αποτελέσµατα της έρευνας των
Radke-Yarrow και Kochanska (1990: 297-310). Η έρευνα αυτή έδειξε ότι, καθώς
µεγαλώνει το παιδί, οι γονείς αντιµετωπίζουν µε λιγότερη ευαισθησία τα ξεσπάσµατα
των αρνητικών συναισθηµάτων και περισσότερο µε τη λογική. Για παράδειγµα, οι
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µητέρες προτρέπουν τις κόρες τους, λέγοντάς τους συχνά πως δεν είναι πρέπων να
εκφράζουν το θυµό τους, ενώ ο θυµός των αγοριών αντιµετωπίζεται περισσότερο µε
απειλές και τιµωρίες, αν και σε ορισµένες περιπτώσεις οι γονείς φάνηκαν να
ανταµείβουν και να ενθαρρύνουν την έκφραση του θυµού από αυτά.
Καθώς, λοιπόν, το παιδί περνά από τη βρεφική στην προσχολική ηλικία, οι
γονείς προσπαθούν να εισάγουν τα παιδιά τους σε ένα πολιτισµικό πλαίσιο όπου είναι
λιγότερο αποδεκτό το κλάµα για την επίτευξη στόχων και λιγότερο αποδεκτό στα
αγόρια να δείχνουν τη θλίψη τους. Παρόλα αυτά, όµως, ο τρόπος, µε τον οποίο οι
γονείς ανταποκρίνονται στα αρνητικά συναισθήµατα των παιδιών τους, επηρεάζει,
άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά, την όλη συµπεριφορά του παιδιού απέναντι στα
πρόσωπα µε τα οποία συναναστρέφεται. Οι γονείς που αντιµετωπίζουν την
ανάρµοστη συµπεριφορά των παιδιών τους µε θυµό, έχουν παιδιά, τα οποία
εκφράζουν ανεξέλεγκτα τα δυσάρεστα συναισθήµατά τους και αδυνατούν να
συναισθανθούν τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω τους, όταν αυτοί βρίσκονται σε
δυσάρεστη συναισθηµατική κατάσταση (Miller & Eisenberg, 1988).
Αντίθετα µε αυτούς, οι γονείς που δείχνουν συµπόνια και παρηγορητική
ανταπόκριση στα αρνητικά συναισθήµατα των παιδιών τους και ταυτόχρονα τα
καθοδηγούν για το πώς να τα εκφράσουν, έχουν παιδιά τα οποία εκφράζουν τα
αρνητικά τους συναισθήµατα µε πιο αποδεκτό τρόπο (Eisenberg & Fabes, 1994).
Είναι, όµως, πολύ πιθανό η συµπονετική ανταπόκριση των γονέων στα αρνητικά
συναισθήµατα

των

παιδιών

τους

χωρίς

καθοδήγηση,

να

φέρει

αντίθετα

αποτελέσµατα, ενισχύοντας µάλιστα την ανεξέλεγκτη έκφρασή τους. Οι Snyder και
Patterson (Oatley & Jenkins, 2004:333) έδειξαν µε έρευνα που διεξήγαγαν, πως η
τάση των γονέων να ανταµείβουν την επιθετική συµπεριφορά του παιδιού τους ή να
του παρέχουν αυτό το οποίο ζητά επίµονα, ενισχύει ακόµα περισσότερο τον µη
αποδεκτό τρόπο έκφρασης των αρνητικών συναισθηµάτων.
Πέρα, όµως, από τους γονείς και τον τρόπο ανταπόκρισής τους στα αρνητικά
συναισθήµατα των παιδιών τους, σηµαντικό ρόλο στον τρόπο έκφρασης των
συναισθηµάτων αυτών διαδραµατίζουν και άλλα σηµαντικά πρόσωπα που δεν είναι
άλλα από τους συνοµηλίκους.
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3.6. Οι αντιδράσεις των συνοµηλίκων στα αρνητικά συναισθήµατα των παιδιών
Το παιδί εισερχόµενο στο χώρο του νηπιαγωγείου, κατά την προσχολική ηλικία,
αρχίζει να συνάπτει σχέσεις και µε πρόσωπα πέρα από το οικογενειακό του
περιβάλλον και ειδικότερα µε συνοµηλίκους τους. Οι συνοµήλικοι διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο στην έκφραση των αρνητικών συναισθηµάτων. Προκαλούν την
εµφάνιση των αρνητικών συναισθηµάτων, ενώ πολλές φορές ενισχύουν τη θυµοειδή
συµπεριφορά του παιδιού.
Οι αντιδράσεις των συνοµηλίκων στην επιθετική και εχθρική συµπεριφορά των
παιδιών της ίδιας ηλικίας έχουν µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες συνέπειες,
τόσο στη συµπεριφορά του παιδιού, όσο και στις κοινωνικές σχέσεις που δηµιουργεί.
Η επιθετική και εχθρική συµπεριφορά των παιδιών, όταν αυτά βιώνουν το
συναίσθηµα του θυµού, προκαλεί παρόµοια συµπεριφορά και στους συνοµηλίκους
τους, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία προστριβών και συγκρούσεων. Το ίδιο, όµως, δεν
συµβαίνει και στην περίπτωση άλλων αρνητικών συναισθηµάτων, όπως τη λύπη και
το φόβο. Η λύπη αντιµετωπίζεται µε παρηγοριά και συµπόνια, ενώ ο φόβος µε
περιγέλασµα και αποδοκιµασία (Oatley & Jenkins, 2004:334-335).
Αν και η εχθρική και επιθετική συµπεριφορά στις σχέσεις του παιδιού µε τους
συνοµηλίκους του σχετίζεται µε την απόκτηση ενός επιθυµητού αντικειµένου, η
συµπεριφορά έχει αρνητικές επιπτώσεις στη µελλοντική ζωή του παιδιού. Τα παιδιά
αυτά, αργότερα ως ενήλικες, εµφανίζουν αντικοινωνική συµπεριφορά που έχει ως
αποτέλεσµα την περιθωριοποίησή τους από το ευρύ κοινωνικό περιβάλλον (Dodge, &
Coie, 1987).
Η έρευνα των Fabes και Eisenberg (1992) επισήµανε το κόστος της επιθετικής
συµπεριφοράς στις σχέσεις των συνοµηλίκων. Από την έρευνά τους φάνηκε πως τα
παιδιά, τα οποία θυµώνουν εύκολα και οι αντιδράσεις τους είναι έντονες, αδυνατούν
να αντιµετωπίσουν µε κοινωνικά αποδεκτό τρόπο και µη επιθετικό τους
συνοµηλίκους τους, που ευθύνονται για την πρόκληση του αρνητικού αυτού
συναισθήµατος. Σε αντίθεση µε αυτά, τα παιδιά που βιώνουν το αρνητικό αυτό
συναίσθηµα µε πιο ήπια ένταση και µικρότερη συχνότητα, τείνουν να υπερασπίζονται
τον εαυτό τους µε πιο δηµοκρατικό τρόπο και χωρίς να εκδηλώνουν βίαιη
συµπεριφορά.
Αυτό έχει ως συνέπεια, τα παιδιά που ελέγχουν τις αντιδράσεις τους, όταν
νιώθουν θυµό, να γίνονται περισσότερο αποδεκτά από τους συνοµηλίκους τους και
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συµπαθείς από αυτούς και τους δασκάλους, σε αντίθεση µε αυτά που εκδηλώνουν
εχθρική συµπεριφορά, τα οποία συχνά περιθωριοποιούνται και αποκλείονται από την
οµάδα.

3.7. Περίληψη κεφαλαίου
Στο κεφάλαιο αυτό µελετήθηκαν και παρουσιάστηκαν τα συναισθήµατα, τα
οποία θα µας απασχολήσουν στην παρούσα έρευνα. Τα συναισθήµατα αυτά είναι η
απογοήτευση, ο φόβος και ο θυµός. Η απογοήτευση είναι ένα χαρακτηριστικό
συναίσθηµα της προσχολικής ηλικίας. Στην ηλικία αυτή το παιδί βιώνει καθηµερινά
πολλές απογοητεύσεις, όταν παρεµποδίζονται οι προσπάθειές του να επιτύχει κάποιο
στόχο του, αλλά και όταν δεν µπορεί να κάνει δικά του επιθυµητά αντικείµενα. Στις
απογοητεύσεις αυτές το παιδί αντιδρά επιθετικά, κλαίει, ενώ συχνά εµφανίζονται
παλινδροµήσεις στη συµπεριφορά του, όπως το πιπίλισµα του δαχτύλου.
Ο φόβος από την άλλη πλευρά, είναι και αυτό ένα ακόµα αρνητικό συναίσθηµα
µε µεγάλη, όµως, σπουδαιότητα στην προσαρµογή του παιδιού και γενικά του
ανθρώπου. Ο φόβος λειτουργεί ως «κώδωνας κινδύνου», µια και προετοιµάζει τον
οργανισµό να προστατευθεί από κάποιον αναµενόµενο κίνδυνο. Το συναίσθηµα αυτό
συχνά συγχέεται µε το άγχος και τις φοβίες, χωρίς όµως να πρόκειται για έννοιες
ταυτόσηµες.
Βιώνεται από τους πρώτους κιόλας µήνες της ζωής του ανθρώπου. Κατά τη
βρεφική ηλικία κυριαρχεί ο φόβος για τα άγνωστα πρόσωπα, ενώ µε την είσοδο του
παιδιού στην προσχολική ηλικία ο φόβος αυτός εξασθενεί και τη θέση του παίρνουν
άλλοι φόβοι, οι οποίοι αφορούν κυρίως στα άγρια ζώα, το σκοτάδι και
δηµιουργήµατα της φαντασίας του παιδιού, στα οποία δίνει υπερφυσικές ιδιότητες.
Πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να εξηγήσουν πώς δηµιουργείται ο φόβος. Ο
φόβος είναι δυνατόν να προκληθεί από την άµεση εµπειρία του παιδιού µε κάποιο
φοβικό ερέθισµα, την τοποχρονική συνεξάρτηση ενός φοβικού ερεθίσµατος µε
κάποιο ουδέτερο ερέθισµα, την παρατήρηση και µίµηση των φόβων άλλων
προσώπων και τέλος, σύµφωνα µε το Freud, από την µετατόπιση.
Τέλος, ο θυµός είναι και αυτό ένα αρνητικό συναίσθηµα, το οποίο βιώνεται από
τους πρώτους κιόλας µήνες ζωής του παιδιού. Οι καταστάσεις, που προκαλούν την
εµφάνισή του, αλλά και ο τρόπος, µε τον οποίο εξωτερικεύεται, αλλάζει και
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διαφοροποιείται ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού. Η επιθετικότητα είναι ένας
τρόπος έκφρασης του θυµού, χωρίς αυτό όµως να είναι απόλυτο.
Εξαιτίας των δυσµενών συνεπειών και επιπτώσεων του θυµού στην κοινωνική
ζωή του παιδιού, οι γονείς προσπαθούν από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του να
το βοηθήσουν, έτσι ώστε να βρει τρόπους να το ελέγχει και να το εκφράζει µε
κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους. Ο τρόπος µε τον οποίο αντιδρούν οι γονείς στη
θυµοειδή συµπεριφορά του παιδιού τους σχετίζεται στενά και είναι ανάλογος προς το
φύλο και την ηλικία του παιδιού.
Πέρα, όµως, από το οικογενειακό περιβάλλον, σηµαντικό ρόλο παίζουν και οι
συνοµήλικοι στην έκφραση του θυµού. Οι συνοµήλικοι, άλλοτε ευθύνονται για την
επιθετική και εχθρική συµπεριφοράς του παιδιού και άλλοτε λειτουργούν ως
επικριτές της συµπεριφοράς αυτής, περιθωριοποιώντας και αποκλείοντας από την
οµάδα εκείνα τα παιδιά, τα οποία αντιδρούν έντονα, όταν βιώνουν το συναίσθηµα του
θυµού.
Επιπλέον, η έκφραση της απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού επηρεάζει
αρνητικά τις κοινωνικές σχέσεις και δεν είναι πάντα ευεργετική για τη ψυχική υγεία
του παιδιού, όπως πιστεύουν πολλοί ψυχολόγοι (Καφέτσιος, 2005:212-213). Οι
ψυχολόγοι αυτοί, επηρεασµένοι από την φροϋδική θεωρία, πιστεύουν πως τα
συναισθήµατα αυτά δεν θα πρέπει να ελέγχονται και να καταπιέζονται, αλλά να
εξωτερικεύονται, για να εξασθενεί η έντασή τους και να επανέρχεται το άτοµο στην
αρχική ψυχική ισορροπία και ηρεµία του. Αυτό όµως δεν είναι απόλυτο. Η έκφραση
των συναισθηµάτων αυτών κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες δεν οδηγεί πάντα σε
καλή ψυχική υγεία. Η ακραία, για παράδειγµα, αντίδραση ενός ατόµου που έχει
απογοητευτεί, φοβηθεί ή θυµώσει, µπορεί να προκαλέσει την αποµόνωση και
περιθωριοποίησή του από το κοινωνικό περιβάλλον και να οδηγήσει το άτοµο σε
συναισθηµατικό µαρασµό (Καφέτσιος, 2005: 214-219).
Εξαιτίας λοιπόν, των δυσµενών συνεπειών της έκφρασης των αρνητικών
συναισθηµάτων τόσο για το ίδιο το άτοµο, όσο και για την κοινωνική ζωή του,
απαιτείται ο έλεγχος των συναισθηµάτων αυτών και όχι σπάνια η πλήρης απόκρυψή
τους.
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Τα ερωτήµατα που τίθενται στο σηµείο αυτό είναι αν τα παιδιά µπορούν να
αποκρύπτουν τα συναισθήµατά τους, µε ποιους τρόπους και κίνητρα, και ποιοί
παράγοντες επηρεάζουν τη διαδικασία της απόκρυψης. Τα ερωτήµατα αυτά βρίσκουν
απάντηση στο κεφάλαιο που ακολουθεί, µέσα από την ανασκόπηση και παρουσίαση
σχετικών ερευνών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
4. ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
4.1. Έλεγχος και απόκρυψη των συναισθηµάτων
Ένας από τους βασικούς στόχους, τους οποίους προσπαθούν να επιτύχουν οι
γονείς καθ’ όλη τη διάρκεια της ανατροφής των παιδιών τους, είναι η καλλιέργεια και
η ανάπτυξη σηµαντικών κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες αυτές αφορούν στην
εκµάθηση τρόπων ελέγχου και διατήρησης των κοινωνικών σχέσεων που συνάπτουν
τα παιδιά εντός, αλλά και εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Η κατάκτηση
κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελεί προάγγελο της µετέπειτα κοινωνικής ζωής του
παιδιού, αλλά και της επίδοσής του στο σχολείο, ενώ παράλληλα προϋποθέτει την
ικανότητα του παιδιού να µπορεί να ελέγχει τα συναισθήµατά του (Calton & Winsler,
1999).
Ο έλεγχος των συναισθηµάτων διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στη δηµιουργία
και διατήρηση αρµονικών σχέσεων του παιδιού µε τους συνοµηλίκους του (Denham,
Blair, Schmidt, DeMulder, 2002). Πιο συγκεκριµένα, τα παιδιά που δηµιουργούν
αρµονικές σχέσεις µε τους συνοµηλίκους τους και ειδικότερα αυτά που
αντιµετωπίζουν

επιτυχώς

τις

αρνητικά

φορτισµένες

καταστάσεις,

ελέγχουν

αποτελεσµατικότερα τα συναισθήµατά τους και κατ’ επέκταση, τη συµπεριφορά που
τα συνοδεύει (Denham, Blair, Schmidt, DeMulder, Levitas, Sawyer, & AuerbachMajor, 2003). O έλεγχος των αρνητικών συναισθηµάτων σχετίζεται στενά µε την
κοινωνικά αποδεκτή συµπεριφορά του παιδιού και το πόσο δηµοφιλές είναι στο χώρο
του σχολείου (Eisenberg, Fabes, Bernzweig, Karbon, Poulin, & Hanish, 1993).
Πρόκειται για µια διαδικασία πολύ πιο σύνθετη από αυτήν της έκφρασης ενός
συναισθήµατος. Ο έλεγχος των συναισθηµάτων αναφέρεται στο πώς και για ποιους
λόγους κάποια συναισθήµατα κατευθύνουν ή ακόµα και διακόπτουν βασικές
ψυχολογικές διαδικασίες, όπως την επικέντρωση της προσοχής, την ενίσχυση
επίλυσης προβληµάτων και τη διατήρηση των κοινωνικών σχέσεων (Cole, Martin, &
Dennis 2004). Πολλοί ερευνητές θεωρούν τον έλεγχο των συναισθηµάτων ως
θεµελιώδη συναισθηµατική ικανότητα, η οποία είναι απαραίτητη για µια επιτυχή
σχέση του παιδιού µε πρόσωπα του περιβάλλοντός του (Eisenberg et al., 1996* Cole,
Zahn-Waxler, & Smith, 1994).
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Τι εννοούµε, όµως, µε τον όρο «έλεγχο των συναισθηµάτων»; Αν και υπάρχουν
πολλές πρόσφατες έρευνες που επισηµαίνουν και τονίζουν το ρόλο του ελέγχου των
συναισθηµάτων στην κοινωνική και συναισθηµατική ζωή του παιδιού και γενικότερα
του ανθρώπου, δεν έχει δοθεί ακόµα ένας ακριβής ορισµός για την έννοια αυτή.
Σύµφωνα µε τον Thompson (1994), ο έλεγχος των συναισθηµάτων ορίζεται ως εξής:
«Ο έλεγχος των συναισθηµάτων

είναι

ένα σύνολο

εσωτερικών και εξωτερικών διεργασιών που κατευθύνουν,
αξιολογούν και τροποποιούν τις συναισθηµατικές αντιδράσεις του
ατόµου, προκειµένου να επιτύχει κάποιο στόχο του» (Thompson,
1994:27-28).
Ο Thompson (1994), λοιπόν, αναγνωρίζει και αποδέχεται την ύπαρξη µιας
σειράς δυσδιάκριτων διεργασιών που σχετίζονται µε τον έλεγχο των συναισθηµάτων,
όπως νευρολογικές διεργασίες, προηγούµενες εµπειρίες και συναισθηµατικότητα, που
επηρεάζουν τον έλεγχο αυτό σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του ανθρώπου.
Ο Gross (1998), από την άλλη, δίνει το δικό του ορισµό για τον έλεγχο των
συναισθηµάτων. Συγκεκριµένα λέει:
«Ο έλεγχος των συναισθηµάτων

είναι

ένα σύνολο

διαδικασιών που επιτρέπουν στο άτοµο να επηρεάσει το είδος, το
χρόνο και τον τρόπο έκφρασης και εξωτερίκευσης των
συναισθηµάτων του» (Gross, 1998: 275).
Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό, ο έλεγχος των συναισθηµάτων περιλαµβάνει την
απόκρυψή τους, τον έλεγχο της συναισθηµατικής διάθεσης, την τροποποίησή της και
τέλος το συναισθηµατικό έλεγχο. Για αυτόν µάλιστα, η απόκρυψη των
συναισθηµάτων διαφοροποιείται από τον έλεγχό τους µια και η πρώτη αναφέρεται
περισσότερο στην έκφραση των αρνητικών συναισθηµάτων.
Τέλος, ένας πιο πρόσφατος ορισµός δόθηκε από την Cole (2004). Σύµφωνα µε
αυτήν:
«Ο έλεγχος των συναισθηµάτων είναι µια διαδικασία, η
οποία προκύπτει από τη δυναµική σχέση αλληλεπίδρασης µεταξύ
πολλαπλών
συστήµατος

συστηµάτων
της

και

συγκεκριµένα

συµπεριφοράς,

της

µεταξύ

προσοχής,

του
του

νευροφυσιολογικού συστήµατος και του συναισθήµατος, που
επιτρέπει στα µικρά παιδιά να συµµετέχουν ενεργά και µε
επιτυχία στην κοινωνική ζωή» (Cole et.al., 2004: 319-320).
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Με βάση, λοιπόν, όλους τους παραπάνω ορισµούς και παρά τις διαφωνίες που
υπάρχουν ως προς το τί είναι ο έλεγχος των συναισθηµάτων, οι ερευνητές έχουν ένα
κοινό σηµείο συµφωνίας: Θεωρούν πως ο συναισθηµατικός έλεγχος σχετίζεται τόσο
µε συναισθηµατικές διαδικασίες, όσο και µε γνωστικές και συµπεριφοριστικές. Το
ενδιαφέρον τους, όµως, δεν σταµατά εδώ. Οι ερευνητές αυτοί, καθώς και πολλοί
άλλοι, τους οποίους αναφέρουµε στη συνέχεια µέσα από τις έρευνες που
πραγµατοποίησαν, προσπάθησαν να µελετήσουν τον τρόπο, µε τον οποίο τα παιδιά
ελέγχουν και αποκρύπτουν τα αρνητικά τους συναισθήµατα και αν λαµβάνουν υπόψη
τους τις συνθήκες που καθιστούν απαραίτητη την απόκρυψή τους.
Θέλησαν να δουν από ποια ηλικία τα παιδιά αρχίζουν να αποκρύπτουν τα
αρνητικά τους συναισθήµατα, να διαπιστώσουν διαφορές µεταξύ των παιδιών
διαφορετικής ηλικίας και φύλου, αλλά και να εντοπίσουν τους παράγοντες εκείνους
που επηρεάζουν τη διαδικασία απόκρυψης. Οι έρευνες, που διεξήγαγαν,
οµαδοποιήθηκαν, ανάλογα µε τη σκοπιά, από την οποία µελετάται η διαδικασία
απόκρυψης και παρουσιάζονται στα υποκεφάλαια που ακολουθούν.

4.2. O ρόλος της ηλικίας στην απόκρυψη των συναισθηµάτων
Οι ερευνητές που µελετούν την απόκρυψη των συναισθηµάτων των παιδιών,
εξετάζουν στις έρευνές τους την ικανότητα αυτή σε παιδιά τόσο σχολικής, όσο και
προσχολικής ηλικίας. Βάσει των αποτελεσµάτων τους, παρατηρείται πως ο τρόπος,
µε τον οποίο τα παιδιά αποκρύπτουν τα συναισθήµατά τους, αλλά και τους λόγους
που επικαλούνται για να δικαιολογήσουν την πράξη αυτή, φαίνεται να εκλεπτύνεται
και να γίνεται πιο αποτελεσµατικός και επιδέξιος, καθώς µεγαλώνουν και κατά
συνέπεια αποκτούν περισσότερες γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες µε
τη σειρά τους είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική απόκρυψη των
συναισθηµάτων, όταν αυτό θεωρείται σκόπιµο.
Η πλειοψηφία των ερευνών έδειξε, ότι τα παιδιά αρχίζουν να αποκρύπτουν τα
πραγµατικά τους συναισθήµατα από την ηλικία των τεσσάρων ετών (Cole, 1986*
Cole et al., 1994* Garner, 1996* Liew, Eisenberg, & Reiser, 2003), όταν αυτά είναι
δυσάρεστα και θεωρείται κοινωνικά σωστό και αποδεκτό να αποκρυφτούν. Παρόλα
αυτά, όµως, τα αποτελέσµατα της έρευνας της Κορακάκη (2002) δεν συµφωνούν µε
αυτά των παραπάνω ερευνών, µια και η έρευνά της έδειξε πως τα παιδιά προσχολικής
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ηλικίας, και ειδικότερα 4 έως 5 ετών, δεν προσπαθούν να αποκρύψουν την
απογοήτευσή τους, όταν λαµβάνουν ένα ανεπιθύµητο δώρο, αλλά αντίθετα την
εκφράζουν χωρίς δισταγµό.
Αν και η απόκρυψη των συναισθηµάτων αρχίζει να εφαρµόζεται από την
προσχολική ακόµα ηλικία, εντούτοις εκλεπτύνεται και γίνεται πιο αποτελεσµατικά,
καθώς µεγαλώνει το παιδί. Η Saarni (1984), για παράδειγµα, εξετάζοντας παιδιά
ηλικίας 6;7, 8 και 10 ετών, έδειξε πως τα παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας αποκρύπτουν
µε µεγαλύτερη ευκολία και επιδεξιότητα την απογοήτευσή τους στην παρουσία ενός
άλλου προσώπου, ο οποίος αποτέλεσε την πηγή του δυσάρεστου αυτού
συναισθήµατος.
Σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της έρευνας της Saarni βρέθηκαν και τα
αποτελέσµατα άλλων ερευνών, οι οποίες ασχολήθηκαν µε την απόκρυψη και άλλων
συναισθηµάτων, όπως του θυµού, του σωµατικού πόνου και της χαράς (Zeman &
Garber, 1996* Hosie, Russell, Gray, Scott, & Hunter, 2000). Στις έρευνες αυτές, αν
και

εξετάστηκαν παιδιά σχολικής ηλικίας και πιο συγκεκριµένα 7-12 ετών,

παρατηρήθηκε ότι, όσο µεγαλύτερο ήταν το παιδί, τόσο καλύτερα απέκρυπτε και το
συναίσθηµα, που δεν έπρεπε να εκδηλώσει.
Παράλληλα, όµως, µε τη σταδιακή κατάκτηση της ικανότητας αυτής,
κατανοείται και η διαφορά µεταξύ πραγµατικού και φαινοµενικού συναισθήµατος.
Από την ηλικία και πάλι την προσχολική και ειδικότερα των 4 ετών τα παιδιά
κατανοούν, πως µε την απόκρυψη ενός συναισθήµατος εκδηλώνεται ένα άλλο
συναίσθηµα, το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό, που πραγµατικά βιώνεται, όµως
δυσκολεύονται ή και αδυνατούν να εξηγήσουν τις εντυπώσεις, που προκαλεί στους
άλλους η απόκρυψη (Gnepp & Hess, 1986* Harris, Donnelly, Guz, & Pit-Watson,
1986* Gross & Harris, 1989), πράγµα, το οποίο αρχίζει να κατακτάται από την ηλικία
των έξι ετών.
Τέλος, ακόµα και το κίνητρο, µε το οποίο αποκρύπτεται ένα συναίσθηµα, είτε
κοινωνικό είτε προσωπικό, επηρεάζεται από την ηλικία του παιδιού. Η έρευνα των
Gnepp και Hess (1986) έδειξε ότι, όχι µόνο τα παιδιά κατανοούν πρώτα καλύτερα την
λεκτική απόκρυψη ενός συναισθήµατος και έπειτα αυτήν µε έλεγχο των εκφράσεων
του προσώπου, αλλά και ότι πρώτα επικαλούνται κοινωνικούς λόγους, που
επιβάλλουν την απόκρυψη, προκειµένου να την αιτιολογήσουν, και στη συνέχεια
προσωπικούς (Gosselin, Pierre, Warren, Madeleine, Diotte & Michele, 2002).

-52-

Το ενδιαφέρον των ερευνητών της περιοχής αυτής δεν περιορίστηκε µόνο στον
παράγοντα ηλικία και πώς αυτός επηρεάζει την απόκρυψη των αρνητικών
συναισθηµάτων, αλλά επεκτάθηκε και στο ρόλο που διαδραµατίζει το φύλο στην
επιτυχή απόκρυψη των συναισθηµάτων.

4.3. Η απόκρυψη του συναισθήµατος στα δυο φύλα
Οι έρευνες, µέσω των οποίων ήταν επιθυµητό να διερευνηθεί η ικανότητα των
παιδιών να αποκρύπτουν τα πραγµατικά τους συναισθήµατα, προσπάθησαν να
εντοπίσουν το ρόλο που διαδραµατίζει το φύλο στην κατάκτησή της και γενικά να
εντοπίσουν διαφορές στον τρόπο απόκρυψης των συναισθηµάτων µεταξύ αγοριών
και κοριτσιών. Με άλλα λόγια, θέλησαν να διαπιστώσουν, ποιο από τα δυο φύλα
αποκρύπτει επιτυχέστερα τα αρνητικά του συναισθήµατα.
Αν και τα κορίτσια, σε σχέση µε τα αγόρια, φαίνεται να εξωτερικεύουν και να
συζητούν περισσότερο για τα συναισθήµατά τους (Brody & Hall, 1993), εντούτοις,
εµφανίζονται πιο επιδέξια στην απόκρυψη των συναισθηµάτων τους, όταν οι
καταστάσεις και οι συνθήκες το επιβάλλουν. Συγκεκριµένα, τα κορίτσια, σε αντίθεση
µε τα αγόρια, αποκρύπτουν την απογοήτευσή τους, όταν λαµβάνουν ένα ανεπιθύµητο
δώρο από κάποιο πρόσωπο, εκφράζοντας µε µεγαλύτερη επιδεξιότητα και
αποτελεσµατικότητα την ευχαρίστησή τους, ενώ, δεν διστάζουν να εκφράσουν το
αρνητικό τους συναίσθηµα, όταν είναι µόνα τους, χωρίς την παρουσία άλλων
προσώπων (Saarni, 1984* Cole, 1986).
Η έρευνα της Davis (1995), επιβεβαιώνει την άποψη αυτή µια και καταλήγει
στα ίδια συµπεράσµατα. Σκοπός της έρευνάς της ήταν να δει, αν το φύλο επηρεάζει
την ικανότητα απόκρυψης και αν τα κορίτσια βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση
από τα αγόρια. Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής της προσπάθειας παρατηρήθηκαν
64 παιδιά ηλικίας 6;5-9 ετών σε δυο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση τα παιδιά έλυσαν
µια αριθµητική πράξη και ανταµείφθηκαν για την προσπάθειά τους µε ένα
ανεπιθύµητο

δώρο,

ενώ

οι

αντιδράσεις

του

κάθε

εξεταζόµενου

παιδιού

καταγράφονταν από βιντεοκάµερα. Στη δεύτερη, τέλος, φάση, τα παιδιά συµµετείχαν
σε ένα παιχνίδι, το οποίο απαιτούσε από αυτά να κρύψουν τη δυσαρέσκειά τους, για
να µη γίνεται αντιληπτή από τους εξεταστές τους. Τα αποτελέσµατα της έρευνας
αυτής επιβεβαίωσαν τα αποτελέσµατα της έρευνας της Saarni (1984) και της Cole
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(1986), δείχνοντας πως τα κορίτσια, ανεξαρτήτου ηλικίας, απέκρυπταν καλύτερα τα
αρνητικά τους συναισθήµατα και στις δυο φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας, ενώ
τα αγόρια απέκρυπταν καλύτερα τα συναισθήµατά τους στη δεύτερη φάση, όπου τους
είχε ζητηθεί, παρά στην πρώτη.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας της Davis, (1995) ήταν και τα
αποτελέσµατα της έρευνας των Garner & Power (1996), της Eisenberg και των
συνεργατών της (2003) και της Liew (2003), στις οποίες φάνηκε, πως τα κορίτσια σε
σύγκριση µε τα αγόρια, όταν βίωναν καταστάσεις που τους προκαλούσαν
απογοήτευση, απέκρυπταν το αρνητικό αυτό συναίσθηµα επιτυχέστερα, τόσο
λεκτικά, όσο και µε τις εκφράσεις του προσώπου τους υπακούοντας µε αυτό τον
τρόπο στον κοινωνικό κανόνα, που επιβάλλει να δείχνουµε ικανοποιηµένοι και
ευχαριστηµένοι, όταν λαµβάνουµε ένα ανεπιθύµητο δώρο.
Το ίδιο συµβαίνει και µε την απόκρυψη και άλλων αρνητικών συναισθηµάτων,
όπως του θυµού. Ο Underwood και οι συνεργάτες του (1992) διαπίστωσαν από την
έρευνά τους ότι τα αγόρια εκφράζουν συχνότερα το θυµό τους σε καταστάσεις που
επιβάλλουν την απόκρυψή του, ενώ τα κορίτσια προβαίνουν στην απόκρυψή του και
ιδίως, όταν το συναίσθηµα αυτό έχει προκληθεί από κάποιο ενήλικο πρόσωπο.
Μάλιστα, η απόκρυψη του συναισθήµατος αυτού είναι το ίδιο αποτελεσµατική τόσο
σε υποθετικές, όσο και σε πραγµατικές καταστάσεις (Parker, Hubbard, Ramsden,
Relyea, Dearing & Schimmel, 2001* Cole et al., 1994), ακόµα και όταν το πρόσωπο,
το οποίο έχουν απέναντί τους, είναι ένας απλός παρατηρητής, ο οποίος δεν έχει
προκαλέσει το συγκεκριµένο συναίσθηµα (Zeman & Garber, 1996).
Οι ίδιες διαφορές µεταξύ των δυο φύλων εντοπίζονται και ως προς το κίνητρο
µε το οποίο τα κορίτσια και τα αγόρια αποκρύπτουν τα αρνητικά, αλλά και τα θετικά
συναισθήµατά τους, όταν επιβάλλεται. Η έρευνα του Gosselin και των συνεργατών
του (2002) έδειξε, ότι τα αγόρια κατανοούν καλύτερα από τα κορίτσια τη διαφορά
µεταξύ πραγµατικού και φαινοµενικού συναισθήµατος, όταν η απόκρυψη αφορά σε
ένα θετικό συναίσθηµα και επιβάλλεται από κοινωνικούς κανόνες. Αντίθετα προς τα
αποτελέσµατα αυτά, υπήρξαν και τα ευρήµατα των ερευνών των Garner & Power
(1996) και των McDowell & Parke (2000). Οι Garner & Power παρατήρησαν ότι τα
κορίτσια, περισσότερο από τα αγόρια, τείνουν να αποκρύπτουν τη χαρά τους κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού µε τη µητέρα τους, ενώ οι McDowell & Parke διαπίστωσαν,
ότι τα κορίτσια αποκρύπτουν περισσότερο τα θετικά και αρνητικά τους
συναισθήµατα, προκειµένου να τηρήσουν τους κοινωνικούς κανόνες σωστής
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συµπεριφοράς, ενώ τα αγόρια αποκρύπτουν τα συναισθήµατά τους περισσότερο, για
να προστατεύσουν τον εαυτό τους από τις δυσάρεστες συνέπειες που θα έχει η
έκφραση του συγκεκριµένου συναισθήµατος για αυτούς, ή για να ικανοποιήσουν
κάποια ανάγκη και επιθυµία που έχουν εκείνη τη στιγµή.
Παρόλα αυτά όµως, υπάρχουν και έρευνες, οι οποίες δεν εντοπίζουν καµία
διαφορά ανάµεσα στα δυο φύλα τόσο ως προς τον τρόπο απόκρυψης, όσο και ως
προς το κίνητρο, που χρησιµοποιείται. Ο Nixon και οι συνεργάτες του (1999)
παρατήρησαν ότι και τα αγόρια και τα κορίτσια είναι το ίδιο ικανά να αναγνωρίζουν
τα συναισθήµατα των άλλων από τις εκφράσεις του προσώπου τους, αλλά και να
αποκρύπτουν την απογοήτευσή τους, όταν αυτό θεωρείται κοινωνικά αποδεκτό. Ο
παράγοντας φύλο φάνηκε να µην επηρεάζει την απόκρυψη ενός πραγµατικού
συναισθήµατος και µέσα από τα αποτελέσµατα της έρευνας της Κορακάκη (2002), η
οποία πραγµατοποιήθηκε στον Ελλαδικό χώρο. Πιο συγκεκριµένα, η έρευνα αυτή
έδειξε, πως τα παιδιά και των δυο φύλων τείνουν περισσότερο να εκφράζουν, παρά
να αποκρύπτουν τη δυσαρέσκειά τους, όταν λαµβάνουν ένα ανεπιθύµητο δώρο, τόσο
από ένα οικείο όσο και από ένα λιγότερο γνωστό πρόσωπο.
Τέλος, και οι Gnepp και Hess (1986) στην έρευνά τους, θέλοντας να δουν αν τα
παιδιά κατανοούν τόσο τη λεκτική όσο και την απόκρυψη του συναισθήµατος µε
έλεγχο των εκφράσεων του προσώπου, δεν εντόπισαν διαφορές µεταξύ των δυο
φύλων. Τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια κατανοούσαν καλύτερα την απόκρυψη
ενός συναισθήµατος µε έλεγχο του λεξιλογίου, παρά µε έλεγχο των εκφράσεων του
προσώπου και ιδίως, όταν ο λόγος, που επέβαλλε την εφαρµογή της ικανότητας
αυτής, ήταν κοινωνικός παρά προσωπικός.
Γενικότερα όµως, η πλειοψηφία των ερευνών αυτών, που ελέγχουν και
εξετάζουν το κατά πόσο το φύλο επηρεάζει την κατανόηση και την επιτυχή
απόκρυψη ενός πραγµατικού συναισθήµατος, τόσο θετικού όσο και αρνητικού,
παρατηρούν µια υπεροχή των κοριτσιών έναντι των αγοριών. Αυτό, είναι δυνατόν να
εξηγηθεί από τους διαφορετικούς ρόλους, που καλούνται να παίξουν τα παιδιά
αργότερα ως ενήλικες, ανάλογα µε το φύλο τους (Brooks-Cunn & Mathews, 1979). Η
εκµάθηση των ρόλων αυτών γίνεται µέσα από το διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο οι
γονείς προσπαθούν να κοινωνικοποιήσουν τα παιδιά τους.
Οι µητέρες από το πρώτο κιόλας έτος της ζωής των παιδιών τους,
διαφοροποιούν τις αντιδράσεις τους στα συναισθήµατα των αγοριών και των
κοριτσιών (Malatesta & Haviland, 1982), ενώ, από την προσχολική ακόµα ηλικία
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επιθυµούν τα κορίτσια, περισσότερο από τα αγόρια, να συµπεριφέρονται ανάλογα µε
τις κοινωνικές επιταγές, δείχνοντας ευχάριστα και όχι δυσάρεστα συναισθήµατα,
ακόµα και αν τα βιώνουν (Banerjee & Eggleston, 1993).
Πάντα, λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι λόγοι, άλλοτε κοινωνικοί και άλλοτε
προσωπικοί, εξαιτίας των οποίων κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο να µην
εξωτερικευτούν κάποια συναισθήµατα, τόσο αρνητικά όσο και θετικά. Οι λόγοι αυτοί
θα µελετηθούν παρακάτω, µέσα από την ανασκόπηση σχετικών ερευνών, οι οποίες
προσπαθούν να εντοπίσουν µε ποιο κίνητρο αποκρύπτονται τα συναισθήµατα και
ποιο είναι το κίνητρο που χρησιµοποιούν περισσότερο τα παιδιά.

4.4. Τα κίνητρα της απόκρυψης ενός συναισθήµατος
Όπως έδειξαν οι παραπάνω έρευνες, οι άνθρωποι είναι ικανοί να αποκρύπτουν
τα πραγµατικά τους συναισθήµατα από πολύ µικρή ηλικία και µε διάφορους τρόπους,
όπως ελέγχοντας τη λεκτική τους έκφραση και τις εκφράσεις του προσώπου τους. Ο
έλεγχος των συναισθηµάτων τους και ειδικότερα η απόκρυψή τους πραγµατοποιείται
για ποικίλους λόγους. Οι Gnepp & Hess (1986), µέσα από έρευνα που διεξήγαγαν,
διέκριναν δυο κατηγορίες λόγων (αιτιών), για τους οποίους αποκρύπτονται τα
συναισθήµατα: Τους κοινωνικούς και τους λόγους αυτοπροστασίας.
Οι κοινωνικοί λόγοι χρησιµοποιούνται, όταν το άτοµο επιθυµεί να προφυλάξει
τα συναισθήµατα των γύρω του και να µη τους πληγώσει, αλλά και για να υπακούσει
σε κοινωνικούς κανόνες. Για παράδειγµα, το να λέει κάποιος «ευχαριστώ
χαµογελώντας», όταν λαµβάνει ένα ανεπιθύµητο δώρο, αποτελεί κανόνα σωστής
κοινωνικής συµπεριφοράς, ο οποίος τηρείται, όταν είναι επιθυµητό να µη
δυσαρεστηθεί και απογοητευθεί κάποιο άλλο πρόσωπο (Saarni, 1984). Οι κοινωνικοί
αυτοί κανόνες είναι δηµιουργήµατα του πολιτισµού, στον οποίο ανατρέφεται κάθε
άνθρωπος και της κοινωνίας, στην οποία ανήκει (Ekman & Friesen, 1975* Cole,
1986). Από την άλλη όµως, πέρα από τους κοινωνικούς κανόνες που καθιστούν
κάποιες φορές αναγκαία την απόκρυψη ενός συναισθήµατος, υπάρχουν και οι λόγοι
«αυτοπροστασίας» του ατόµου. ∆ηλαδή, οι άνθρωποι αποκρύπτουν τα συναισθήµατά
τους, προκειµένου να εξυπηρετήσουν κάποια προσωπική τους ανάγκη και επιθυµία,
αλλά και για να αποφύγουν τις δυσάρεστες συνέπειες, που µπορεί να έχει η έκφραση
του συναισθήµατός τους, για τον ίδιο τους τον εαυτό (Josephs, 1994).
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Ελάχιστες, όµως, έρευνες πραγµατοποιήθηκαν για να διερευνηθεί ποιον από
τους δυο παραπάνω λόγους κατανοούν καλύτερα τα παιδιά µικρής ηλικίας και κατά
συνέπεια χρησιµοποιούν, προκειµένου να αποκρύψουν τα πραγµατικά τους
συναισθήµατα. Μια από τις έρευνες αυτές ήταν και η έρευνα των Gnepp και Hess
(1986), οι οποίοι εξέτασαν 144 παιδιά σχολικής ηλικίας µε τη µέθοδο απόδοσης
συναισθηµάτων. Τα υποκείµενα άκουσαν οχτώ ιστορίες. Στις τέσσερις από αυτές, ο
πρωταγωνιστής έπρεπε να αποκρύψει το πραγµατικό του συναίσθηµα, για
κοινωνικούς λόγους, και στις υπόλοιπες, για να προστατεύσει τον εαυτό του. Στο
τέλος κάθε ιστορίας τα παιδιά καλούνταν να προβλέψουν τόσο τη λεκτική αντίδραση
του ήρωα της κάθε ιστορίας, όσο και την έκφραση του προσώπου του, καθώς επίσης
και να επισηµάνουν το λόγο, για τον οποίο θα συµπεριφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν, πως τα παιδιά αυτής της ηλικίας κατανοούν
καλύτερα τους κοινωνικούς λόγους, παρά τους λόγους αυτοπροστασίας, που
προτρέπουν τους ανθρώπους στην απόκρυψη των συναισθηµάτων τους.
Σε αντίθεση µε αυτά ήταν τα αποτελέσµατα της έρευνας των Zeman και Garber
(1996), οι οποίοι, εξετάζοντας και αυτοί στην έρευνά τους παιδιά σχολικής ηλικίας,
βρήκαν ότι τα παιδιά αυτά τείνουν να αποκρύπτουν τη λύπη, το θυµό τους και το
πόνο τους περισσότερο για λόγους προσωπικού οφέλους, στην παρουσία τόσο
ενηλίκων όσο και συνοµηλίκων. Τα ευρήµατα των Zeman & Garber (1996)
ενισχύθηκαν και επιβεβαιώθηκαν και από άλλες έρευνες. Πρώτα από όλα, η έρευνα
της Josephs (1994) σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και συγκεκριµένα παιδιά ηλικίας
4-5 ετών, ακολουθώντας τη µεθοδολογία των Gnepp και Hess (1986), έδειξε πως τα
παιδιά από την ηλικία ακόµα των 4 ετών προβάλλουν µε την ίδια άνεση τόσο τους
κοινωνικούς, όσο και τους προσωπικούς λόγους, προκειµένου να αποκρύψουν τα
συναισθήµατά τους.
Στα ίδια συµπεράσµατα κατέληξαν και οι έρευνες των Hosie και των
συνεργατών του (2000), Mc Dowell και Parke (2000) καθώς και του Gosellin και των
συνεργατών του (2002), οι οποίοι ασχολήθηκαν µε την απόκρυψη και των θετικών
συναισθηµάτων. Οι Hosie, Russell, Gray, Scott, & Hunter (2000) µελετώντας παιδιά
σχολικής ηλικίας, από τα οποία κάποια είχαν κώφωση, παρατήρησαν ότι τα παιδιά
χωρίς προβλήµατα ακοής αποκρύπτουν τα θετικά και αρνητικά τους συναισθήµατα
τόσο για προσωπικούς όσο και για κοινωνικούς λόγους, σε αντίθεση µε τα παιδιά µε
κώφωση, τα οποία αιτιολογούν την απόκρυψη των συναισθηµάτων στηριζόµενα
περισσότερo σε λόγους οφέλους ή προστασίας του εαυτού τους, παρά σε
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κοινωνικούς, που αποβλέπουν στην προστασία των συναισθηµάτων των άλλων
προσώπων.
Συναφή µε αυτά, ήταν και τα συµπεράσµατα της έρευνας του Gossellin και των
συνεργατών του (2000), οι οποίοι εντόπισαν και διαφορές ως προς τα δυο φύλα
σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους αποκρύπτουν τα συναισθήµατά τους. Η
οµάδα αυτή των ερευνητών εξέτασε 60 παιδιά ηλικίας 6-7 και 10-11 ετών. Τα
υποκείµενα άκουσαν 4 ιστορίες. Οι δυο ιστορίες αναφέρονταν στο συναίσθηµα της
χαράς και υπόλοιπες δυο στο συναίσθηµα της λύπης. Στην καθεµιά, από τις ιστορίες
αυτές, ο ήρωας έπρεπε να αποκρύψει το ανάλογο συναίσθηµα, άλλοτε για να
υπακούσει στους κοινωνικούς κανόνες σωστής συµπεριφοράς και άλλοτε για να
προστατεύσει ή για να ικανοποιήσει µια προσωπική του επιθυµία. Τα αποτελέσµατα
της ερευνητικής αυτής προσπάθειας έδειξαν πως τα παιδιά κατανοούν πως η
απόκρυψη των συναισθηµάτων εξυπηρετεί τόσο κοινωνικούς όσο και προσωπικούς
σκοπούς, ενώ φάνηκε πως τα αγόρια κατανοούν καλύτερα την απόκρυψη, όταν το
κίνητρό της είναι προσωπικό ενώ τα κορίτσια, όταν είναι κοινωνικό.
Η χρήση, όµως, κοινωνικών και προσωπικών λόγων στην απόκρυψη ενός
συναισθήµατος, όπως φάνηκε από την έρευνα των Mc Dowell και Parke (2000),
επηρεάζεται σηµαντικά από τον τρόπο, µε τον οποίο οι ίδιοι οι γονείς αντιµετωπίζουν
τις

συναισθηµατικές

αντιδράσεις

των

παιδιών

τους.

Οι

ερευνητές

αυτοί

ακολουθώντας τη µεθοδολογία του Gossellin και των συνεργατών του (2000), αλλά
και χρησιµοποιώντας ερωτηµατολόγια, τα οποία αξιολογούσαν πώς οι δυο γονείς
χωριστά αντιµετωπίζουν την έκφραση των συναισθηµάτων των παιδιών τους,
παρατήρησαν ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στον τρόπο µε τον οποίο αντιδρούν η
µητέρα και ο πατέρας στην έκφραση των συναισθηµάτων των παιδιών τους µε το
κίνητρο που χρησιµοποιούν τα παιδιά. Συγκεκριµένα, η έρευνά τους έδειξε ότι, όταν
η µητέρα αντιµετωπίζει µε µεγαλύτερη αυστηρότητα από τον πατέρα τις
συναισθηµατικές αντιδράσεις του παιδιού, αυτό ακολουθεί τους κοινωνικούς, κυρίως,
κανόνες που επιβάλλουν την απόκρυψη των θετικών και αρνητικών συναισθηµάτων,
ενώ στηρίζεται σε λόγους προσωπικούς, όταν οι συναισθηµατικές του αντιδράσεις
αντιµετωπίζονται µε µεγαλύτερη αυστηρότητα από το πρόσωπο του πατέρα. Η
πλειοψηφία των παραπάνω ερευνών, εκτός των Gnepp και Hess (1986) καταλήγουν
στο συµπέρασµα, ότι τα παιδιά µαθαίνουν να αποκρύπτουν τα συναισθήµατά τους,
είτε αυτά είναι θετικά είτε είναι αρνητικά, χρησιµοποιώντας µε την ίδια συχνότητα
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κοινωνικούς και προσωπικούς λόγους αντίστοιχα, από την προσχολική ακόµα ηλικία
(Josephs, 1994).
Παρόλα αυτά, όµως, η έρευνα γύρω από την ικανότητα απόκρυψης των
συναισθηµάτων από τα παιδιά δεν περιορίστηκε µόνο στο πώς αυτή επηρεάζεται από
την ηλικία και το φύλο του παιδιού ή ποιο κίνητρο επικαλούνται συχνότερα τα
παιδιά, για να αιτιολογήσουν την απόκρυψη ενός συναισθήµατος. Αντιθέτως, οι
έρευνες, που ασχολούνται µε την απόκρυψη των συναισθηµάτων εξετάζουν και έναν
ακόµη παράγοντα, ο οποίος αφορά στην παρουσία του ενήλικα, γνωστού ή αγνώστου,
ο οποίος ευθύνεται για την πρόκληση του συγκεκριµένου συναισθήµατος.

4.5. Η απόκρυψη του συναισθήµατος µπροστά στον υπαίτιο, για την πρόκλησή
του, ενήλικα
Τα παιδιά από πολύ µικρή ηλικία µαθαίνουν και είναι ικανά να αποκρύπτουν το
πραγµατικό τους συναίσθηµα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η απόκρυψη ενός
συναισθήµατος γίνεται συνήθως, για να επιτευχθεί η διαφύλαξη των διαπροσωπικών
σχέσεων, αλλά και για την τήρηση των κοινωνικών κανόνων, που την επιβάλλουν.
Έρευνες, όµως, που πραγµατοποιήθηκαν, έδειξαν πως η παρουσία ενός ενήλικα, είτε
γνωστού είτε αγνώστου, επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά αποκρύπτουν το
πραγµατικό τους συναίσθηµα και πολύ περισσότερο, όταν αυτός είναι το πρόσωπο
που προκάλεσε το συναίσθηµα, το οποίο είναι επιθυµητό να αποκρυφτεί.
Οι πρώτοι ερευνητές, που προσπάθησαν, να µελετήσουν την επίδραση του
συγκεκριµένου παράγοντα ήταν η

Saarni (1984) και η Cole (1986). Η Saarni

συµπεριέλαβε στην έρευνά της 45 παιδιά ηλικίας 6-10 ετών. Η έρευνα αποτελούνταν
από δυο φάσεις. Και στις δυο τα παιδιά καλούνταν να λύσουν µια αριθµητική πράξη
και έπειτα ανταµείβονταν, στην πρώτη φάση µε ένα επιθυµητό δώρο και στη δεύτερη
µε ένα ανεπιθύµητο. Ένα µαγνητόφωνο και µια βιντεοκάµερα κατέγραφαν τις
λεκτικές αντιδράσεις και τις εκφράσεις του προσώπου τους αντίστοιχα. Η Saarni
(1984) διαπίστωσε ότι όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτου ηλικίας, εκδήλωναν χαρά στο
επιθυµητό δώρο, ενώ, περισσότερο τα µεγαλύτερα παιδιά, ηλικίας 8-10 ετών,
απέκρυπταν τη δυσαρέσκειά τους για το ανεπιθύµητο δώρο στην παρουσία του
ερευνητή. Ο περιορισµός της Saarni να εξετάσει µόνο παιδιά σχολικής ηλικίας
λειτούργησε ως ερέθισµα για τη διεξαγωγή της έρευνας της Cole (1986), η οποία µε
παρόµοια µεθοδολογία εξέτασε αυτή τη φορά µικρότερα παιδιά, ηλικίας 4-5 ετών.
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Τα υποκείµενα στην έρευνα αυτή εξετάστηκαν µε τη µέθοδο της παρατήρησης,
της απόδοσης συναισθηµάτων και µε την µέθοδο της συνέντευξης κατά τη διάρκεια
µιας τριµερούς διαδικασίας. Αρχικά, τα παιδιά παρατηρήθηκαν, όταν λάµβαναν ένα
ανεπιθύµητο δώρο. Έπειτα, εξετάστηκαν σε µια σειρά ιστοριών, µε τη µέθοδο
απόδοσης συναισθηµάτων, στις οποίες και κλήθηκαν να αναγνωρίσουν το
πραγµατικό συναίσθηµα του ήρωα και να προβλέψουν τις αντιδράσεις του στην
προσπάθειά του να αποκρύψει τη δυσαρέσκειά του. Τέλος, µε τη µέθοδο της
συνέντευξης, ρωτήθηκαν από ένα δεύτερο εξεταστή για το πώς ένιωσαν, όταν
έλαβαν, κατά την πρώτη φάση, το ανεπιθύµητο δώρο. Τα αποτελέσµατα της έρευνας
της Cole από τη δεύτερη φάση της ερευνητικής της προσπάθειας, έδειξαν πως ακόµα
και από την ηλικία των 4 ετών τα παιδιά µπορούν να αποκρύπτουν το συναίσθηµα
της απογοήτευσης το ίδιο αποτελεσµατικά µε αυτά των 6 ετών στην παρουσία του
ενήλικα, ο οποίος προκάλεσε τη εµφάνιση του αρνητικού αυτού συναισθήµατος.
Στα ίδια ακριβώς αποτελέσµατα κατέληξε και µε µια πιο πρόσφατη έρευνά της
(Cole, et.al., 1994), στην οποία ήθελε να δει κατά πόσο οι διαταραχές της
συµπεριφοράς των παιδιών της ίδιας ηλικίας επηρεάζουν τον τρόπο απόκρυψης του
ιδίου συναισθήµατος. Ακολουθώντας όµοια διαδικασία, παρατήρησε ότι ακόµα και
τα παιδιά µε επιθετική συµπεριφορά, µε διαταραχές προσοχής και µε έντονη
αντιδραστικότητα, επηρεάζονται από την παρουσία του ερευνητή, που είναι η αιτία
του δυσάρεστου συναισθήµατός τους και το αποκρύπτουν.
Σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα της Cole και της Saarni
αποτελέσµατα της έρευνας των Garner & Power (1996) και

ήρθαν τα

µιας έρευνας που

πραγµατοποιήθηκε στον Ελλαδικό χώρο από την Κορακάκη (2002). Οι Garner &
Power (1996) παρατήρησαν, όπως και η Cole (1986), παιδιά προσχολικής ηλικίας και
συγκεκριµένα παιδιά ηλικίας 4-5 ετών, σε δυο φάσεις. Αρχικά, τα παιδιά
παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού µε τη µητέρα τους, το οποίο είχε
οργανωθεί έτσι, ώστε µια φορά να χάνουν και µια φορά να κερδίζουν. Στη συνέχεια,
όµοια µε τη διαδικασία που ακολούθησε η Cole (1986), σειροθέτησαν 10 είδη
παιχνιδιών ξεκινώντας από το πιο επιθυµητό και µετά, αφού έφερναν σε πέρας µια
συγκεκριµένη δραστηριότητα, ανταµείβονταν αρχικά µε το επιθυµητό και στη
συνέχεια µε το ανεπιθύµητο δώρο. Από την έρευνα αυτή, παρατηρήθηκε, όπως
φαίνεται και παρακάτω στην έρευνα της Κορακάκη (2002), πως τα παιδιά
αποκρύπτουν περισσότερο την απογοήτευσή τους, όταν η πηγή αυτής είναι ένα οικείο
και αγαπητό πρόσωπο, παρά ένα άγνωστο.
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Και η Κορακάκη (2002) µε την έρευνά της θέλησε να διαπιστώσει, αν η
απόκρυψη των συναισθηµάτων επηρεάζεται από την παρουσία οικείων ή αγνώστων
ενήλικων προσώπων. Για την επίτευξη του σκοπού της εξέτασε 106 παιδιά ηλικίας 45, 6-7 και 8-9 ετών. Αφηγήθηκε στα παιδιά 4 ιστορίες, στις οποίες ο ήρωας λάµβανε
ένα ανεπιθύµητο δώρο, άλλοτε από ένα οικείο πρόσωπο (τον πατέρα και την µητέρα
του) και άλλοτε από ένα άγνωστο (τη δασκάλα). Τα παιδιά, στο τέλος κάθε ιστορίας,
καλούνταν να προβλέψουν το πραγµατικό συναίσθηµα του ήρωα, την αντίδραση του,
καθώς και να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους. Τα αποτελέσµατα της έρευνας
αυτής έδειξαν πως τα παιδιά ηλικίας 8-9 ετών τείνουν να αποκρύπτουν την
απογοήτευσή τους, τόσο στην παρουσία οικείων, όσο και αγνώστων προσώπων, ενώ
αντίθετα, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν διστάζουν να το εκφράσουν και στις δυο
περιπτώσεις. Σε αντίθεση, όµως, µε τα αποτελέσµατα της Κορακάκη βρίσκονται τα
ευρήµατα της έρευνας των Nixon & Watson (1999) και του Eisenberg και των
συνεργατών του (2003), οι οποίοι παρατήρησαν ότι τα παιδιά ηλικίας 4-5 ετών, που
µεγαλώνουν σε ένα ζεστό, τρυφερό και αρµονικό οικογενειακό περιβάλλον, κρύβουν
το αρνητικό τους συναίσθηµα ακόµα και στην παρουσία ενός αγνώστου προσώπου
που προκάλεσε το συναίσθηµα αυτό.
Στα ίδια συµπεράσµατα κατέληξαν και οι Underwood, Coie & Herbsman
(1992), οι οποίοι όµως, σε αντίθεση µε τους παραπάνω ερευνητές, µελέτησαν την
απόκρυψη του θυµού και όχι την απογοήτευσης. Επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους
στο συναίσθηµα του θυµού, µια και αυτό είναι ένα από τα συναισθήµατα, που, όταν
δεν ελέγχονται, επηρεάζουν αρνητικά τις κοινωνικές σχέσεις. Τα αποτελέσµατα που
διεξήχθησαν από την έρευνα αυτή έδειξαν, πως τα παιδιά από την ηλικία των 8 ετών
τείνουν να αποκρύπτουν το θυµό τους περισσότερο, όταν το πρόσωπο, που τους
προκαλεί το αρνητικό αυτό συναίσθηµα, είναι ένας ενήλικας, παρά ένα συνοµήλικο
µε αυτά πρόσωπο.
Συνοψίζοντας της παραπάνω έρευνες παρατηρείται, ότι τα παιδιά αποκρύπτουν
τα αρνητικά τους συναισθήµατα, όταν το πρόσωπο, το οποίο ευθύνεται για την
εµφάνισή τους, είναι ενήλικας και γίνεται αισθητή η παρουσία του από το παιδί. Η
παρουσία του προσώπου αυτού λαµβάνεται διαφορετικά υπόψη από τα παιδιά,
ανάλογα µε την ηλικία τους. Τα παιδιά, δηλαδή, σχολικής ηλικίας, αποκρύπτουν το
πραγµατικό τους συναίσθηµα, ανεξάρτητα από το αν το πρόσωπο αυτό είναι οικείο ή
άγνωστο, ενώ τα παιδιά µικρότερης ηλικίας, της προσχολικής, τείνουν να κάνουν το
ίδιο µπροστά σε ένα οικείο πρόσωπο, παρά άγνωστο.
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Η άποψη αυτή δεν στηρίζεται οµόφωνα από τα αποτελέσµατα των παραπάνω
ερευνών. Άλλες έρευνες, όπως της Cole (1986), της Cole και των συνεργατών της
(1994), των Nixon & Watson (1999), και του Eisenberg και των συνεργατών του
(2003), έδειξαν πως τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αποκρύπτουν τη δυσάρεστη
ψυχική τους κατάσταση, όταν αιτία αυτής είναι ένας άγνωστος ενήλικας, ενώ η
έρευνα των Garner & Power (1996) έδειξαν πως τα παιδιά της ίδιας ηλικίας
προτιµούν να αποκρύπτουν το δυσάρεστο συναίσθηµά τους περισσότερο, όταν η
αιτία αυτού είναι ένα οικείο και αγαπητό πρόσωπο, παρά ένα άγνωστο. Ωστόσο,
όµως, τα αποτελέσµατα της Κορακάκη (2002) διαφωνούν µε τα αποτελέσµατα όλων
των παραπάνω ερευνών, δείχνοντας πως τα παιδιά 4-5 ετών δεν αποκρύπτουν την
απογοήτευσή τους, είτε αυτή προκαλείται από ένα οικείο, είτε από ένα άγνωστο
πρόσωπο.
Παρόλα αυτά όµως, τίθεται το ερώτηµα, αν τα παιδιά αποκρύπτουν το ίδιο
αποτελεσµατικά τα αρνητικά τους συναισθήµατα, όταν το πρόσωπο, το οποίο
ευθύνεται για τη δυσάρεστη ψυχολογική τους κατάσταση, είναι ένας συνοµήλικός
τους και όχι ένα πρόσωπο µεγαλύτερης από αυτούς ηλικίας.

4.6. Η απόκρυψη του συναισθήµατος µπροστά στον υπαίτιο, για την πρόκλησή
του, συνοµήλικο
Οι σχέσεις που αναπτύσσουν τα παιδιά µε τους συνοµηλίκους τους, δηλαδή µε
παιδιά της ίδιας ηλικίας, χαρακτηρίζονται ως συµµετρικές, σε αντίθεση µε τις σχέσεις
τους µε τους γονείς τους, εξαιτίας πολλών κοινών χαρακτηριστικών τους (Salisch,
2001). Οι συνοµήλικοι έχουν την ίδια κοινωνική δύναµη, βρίσκονται στην ίδια
ηλικία, ανήκουν στο ίδιο γνωστικό επίπεδο ανάπτυξης και αντιµετωπίζουν παρόµοια
προβλήµατα (Dunn & Hughes, 1998). Οι σχέσεις αυτές, αν και δεν είναι πάντα
φιλικές, επηρεάζουν σηµαντικά τη συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και
τον τρόπο έκφρασης των συναισθηµάτων τους. Μέσα από τα οµαδικά παιχνίδια και
τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούν, βιώνουν ποικίλα συναισθήµατα, όπως χαρά,
όταν κερδίζουν τους αντιπάλους τους και λύπη, θυµό και απογοήτευση, όταν
συµβαίνει το αντίθετο.
Ως οµάδα, οι συνοµήλικοι θέτουν τους δικούς τους κανόνες σωστής
συµπεριφοράς, ανάλογα µε τον τρόπο που εκτιµούν τις διάφορες καταστάσεις
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(Corsaro & Eder, 1990). Τους κανόνες αυτούς, όλοι, ως µέλη της οµάδας αυτής,
δεσµεύονται να τηρούν. Η εδραίωση και µονιµοποίηση των κανόνων αυτών γίνεται
µε την περιθωριοποίηση ή και µε το περιγέλασµα αυτών που τους παραβαίνουν
(Parker & Seal, 1996). Για το λόγο αυτό, πολλοί ερευνητές θέλησαν να δουν κατά
πόσο τα παιδιά αποκρύπτουν το πραγµατικό τους συναίσθηµα, όταν η αιτία
πρόκλησής του είναι ένα συνοµήλικο πρόσωπο.
Μια πρώτη απάντηση στο ερώτηµα αυτό δόθηκε από τους Underwood, Coie &
Herbsman (1992), οι οποίοι θέλησαν να δουν αν τα παιδιά αποκρύπτουν καλύτερα το
θυµό τους, όταν η αιτία της πρόκλησής του είναι ένας συνοµήλικος ή ένας ενήλικας.
Εξέτασαν 42 παιδιά ηλικίας 8;5 ετών, 46 παιδιά 10 ετών και 52 παιδιά 12 ετών. Το
δείγµα, δηλαδή, της έρευνάς τους ήταν 140 υποκείµενα. Για την επίτευξη του σκοπού
τους υπέθεσαν ότι: α) τα παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας (10-12 ετών) αποκρύπτουν το
συναίσθηµα του θυµού και στις δυο περιπτώσεις το ίδιο αποτελεσµατικά, διότι
γνωρίζουν καλύτερα από τα παιδιά µικρότερης ηλικίας τις δυσάρεστες συνέπειες της
έκφρασής του και β) τα παιδιά ηλικίας 8;5 ετών θα εκφράσουν το θυµό τους, χωρίς
να προσπαθήσουν να το αποκρύψουν. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε ήταν η
συνέντευξη. Τα υποκείµενα αρχικά, παρακολούθησαν δυο είδη βιντεοταινιών, όπου
στη µια η πηγή του θυµού ήταν ένας ενήλικας και στην άλλη ένας συνοµήλικος. Στο
τέλος κάθε βιντεοταινίας τα παιδιά καλούνταν να κάνουν µια περίληψη της ιστορίας
και να απαντήσουν σε υποθετικές ερωτήσεις, που αναφέρονταν µε τη σειρά τους στο
πώς θα ένιωθαν τα ίδια τα υποκείµενα αν βρίσκονταν στη θέση του ήρωα, τι θα
έκαναν και πώς θα έδειχνε το πρόσωπό τους.
Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους διέψευσαν τις υποθέσεις τους. Τα δεδοµένα,
που συνέλεξαν, έδειξαν, ότι τα παιδιά και των τριών ηλικιών και περισσότερο αυτά
των 10 και 12 ετών τείνουν να αποκρύπτουν το δυσάρεστο συναίσθηµά τους, όταν
αυτό προκαλείται από έναν ενήλικα, ενώ δεν διστάζουν να το εκφράσουν, χωρίς
προσπάθεια συγκάλυψής του, όταν η αιτία αυτού είναι ένας συνοµήλικος.
Στην έρευνα αυτή στηρίχθηκε και η µελέτη του Hosie και των συνεργατών του
(2000). Σκοπός τους ήταν να διαπιστώσουν, αν τα κωφά και τα παιδιά που δεν
αντιµετωπίζουν προβλήµατα ακοής, ηλικίας 8 ετών, αποκρύπτουν όχι µόνο το
συναίσθηµα του θυµού, αλλά και του φόβου και της χαράς, όταν αυτά προκαλούνται
από ένα συνοµήλικο πρόσωπο. Στην έρευνα συµµετείχαν 27 παιδιά µε κώφωση και
26 χωρίς προβλήµατα ακοής. Τα υποκείµενα άκουσαν τέσσερις ιστορίες για κάθε
συναίσθηµα και στο τέλος κάθε µιας από αυτές καλούνταν να φανταστούν και να
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πουν πώς θα ένιωθαν οι ίδιοι στη συγκεκριµένη κατάσταση, αν θα απέκρυπταν το
συναίσθηµά τους και µε ποιο τρόπο. Τα αποτελέσµατα της έρευνας, σε αντίθεση µε
αυτά των Underwood, Coie & Herbsman (1992), έδειξαν πως τα παιδιά χωρίς
προβλήµατα ακοής τείνουν να αποκρύπτουν το συναίσθηµα του φόβου και του
θυµού, όταν αυτά προκαλούνται από συνοµηλίκους, προκειµένου να µη
περιθωριοποιηθούν από αυτούς, αλλά αποκρύπτουν και το συναίσθηµα της χαράς,
όταν κατανοούν πως η δική τους ευχάριστη συναισθηµατική κατάσταση έχει
αρνητικές επιπτώσεις σε αυτήν των δευτέρων, γεγονός το οποίο βρίσκεται σε
συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της έρευνας των Mc Dowell & Parke (2000), όσον
αφορά στο θετικό συναίσθηµα. Από την έρευνα των McDowell & Parke (2000)
φάνηκε, πως τα παιδιά ηλικίας 8 ετών προσπαθούν να κρύψουν τη χαρά τους, όταν
συνειδητοποιούν πως αυτή βαίνει σε βάρος της συναισθηµατικής κατάστασης των
προσώπων που βρίσκονται κοντά στην ηλικία τους.
Το γεγονός, όµως, ότι οι παραπάνω έρευνες εξέτασαν την απόκρυψη τόσο
θετικών όσο και αρνητικών συναισθηµάτων µέσα από υποθετικές καταστάσεις,
βάζοντας τα υποκείµενα να φανταστούν και να υποθέσουν πώς θα ένιωθαν σε
παρόµοιες καταστάσεις και πώς θα αντιδρούσαν, οδήγησε µια οµάδα ερευνητών να
σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν µια έρευνα, η οποία θα διεξαγόταν τόσο µε τη χρήση
υποθετικών γεγονότων όσο και µε την ενεργή και πραγµατική συµµετοχή των
υποκειµένων σε καταστάσεις όµοιες µε τις υποθετικές. Ο Parker και οι συνεργάτες
του (2001), συµπεριλαµβάνοντας στην έρευνά τους και τους δυο παραπάνω τρόπους,
θέλησαν να δουν αν και κατά πόσο τα παιδιά αποκρύπτουν το συναίσθηµα του
θυµού, τόσο µέσα από υποθετικές καταστάσεις όσο και στην καθηµερινή τους ζωή,
όταν αυτό προκαλείται από κάποιο συνοµήλικο πρόσωπο.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού υπέθεσαν ότι τα παιδιά είναι πιο ικανά να
αποκρύπτουν το συγκεκριµένο συναίσθηµα σε υποθετικές καταστάσεις, παρά στην
καθηµερινή τους ζωή. Στην έρευνα αυτή συµµετείχαν 274 παιδιά µε µέσο όρο ηλικίας
7;5 ετών, τα οποία φοιτούσαν στη Β΄ τάξη δηµοτικού σχολείου. Η ερευνητική
διαδικασία περιελάµβανε δυο φάσεις. Στην πρώτη άκουσαν δύο ειδών ιστορίες, στις
οποίες ο πρωταγωνιστής χάνει σε ένα παιχνίδι από το συνοµήλικο συµπαίκτη του, ο
οποίος παίζει δίκαια και τηρεί τους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά και κλέβει,
αντίστοιχα στην κάθε ιστορία. Στο τέλος και των δυο ιστοριών το κάθε υποκείµενο
καλούνταν να απαντήσει σε τέσσερις συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν στο
πόσο θυµωµένος θα ένιωθε, αν βρισκόταν στη θέση του ήρωα, πώς θα έδειχνε το
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πρόσωπό του, αν θα ήθελε να δείξει στον συµπαίκτη του πώς νιώθει και µε ποιο
τρόπο θα απέκρυπτε το θυµό του, έτσι ώστε να µη γίνει αντιληπτός από τον
συµπαίκτη του.
Σε δεύτερη φάση, το κάθε υποκείµενο συµµετείχε σε ένα παιχνίδι µαζί µε ένα
άλλο παιδί της ίδιας ηλικίας, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί έτσι, ώστε να νικά παίζοντας
δίκαια, αλλά και κλέβοντας, όπως ακριβώς γινόταν και στις ιστορίες. Στο τέλος και
αυτής της φάσης τα υποκείµενα απαντούσαν στις ίδιες ερωτήσεις µε αυτές της
πρώτης φάσης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής έδειξαν, πως τα παιδιά
απέκρυπταν περισσότερο το συναίσθηµά τους στις πραγµατικές καταστάσεις και
ειδικότερα, όταν ο συµπαίκτης τους δεν έπαιζε δίκαια.
Οι έρευνες αυτές έδειξαν πως τα παιδιά τείνουν να αποκρύπτουν το πραγµατικό
τους συναίσθηµα, είτε αυτό είναι θετικό είτε είναι αρνητικό, όταν αυτό προκαλείται
από κάποιον συνοµήλικό τους. Τα δεδοµένα, όµως, αυτά δεν επαληθεύονται από
άλλες έρευνες (Underwood, et.al., 1992), γεγονός που ενδεχοµένως να οφείλεται στο
ότι χρησιµοποιήθηκαν ως πηγή του δυσάρεστου συναισθήµατος τόσο ένας ενήλικας
όσο και ένας συνοµήλικος, µε συνέπεια τα παιδιά να προτιµήσουν την απόκρυψη του
συναισθήµατος περισσότερο στην παρουσία του µεγαλύτερου, από αυτούς,
προσώπου για να τηρήσουν τον κοινωνικό κανόνα, που επιβάλλει το σεβασµό των
µικρότερων προς το πρόσωπο των µεγαλυτέρων. Περιορισµός όλων των παραπάνω
ερευνών είναι ότι επικεντρώθηκαν και εξέτασαν την παράµετρο αυτή µόνο σε παιδιά
σχολικής ηλικίας αποκλείοντας από το δείγµα τους παιδιά µικρότερης, δηλαδή
προσχολικής.
Αφού λοιπόν, εξετάστηκε η απόκρυψη του πραγµατικού συναισθήµατος στην
παρουσία του ενήλικα αλλά και του συνοµήλικου,

αποτελώντας τα δύο αυτά

πρόσωπα την αιτία της πρόκλησης του συναισθήµατος αυτού, τίθεται το ερώτηµα, αν
η παρουσία των δυο αυτών προσώπων, ως απλοί, όµως, παρατηρητές και χωρίς να
ευθύνονται για τη συναισθηµατική κατάσταση του παιδιού, ενισχύουν την απόκρυψη
ή την εκδήλωση και έκφραση του πραγµατικού του συναισθήµατος. Στο επόµενο
υποκεφάλαιο επιχειρούµε να απαντήσουµε στο ερώτηµα αυτό.
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4.7. Η απόκρυψη του συναισθήµατος στην παρουσία απλών παρατηρητών
Όπως παρατηρήθηκε στα δυο παραπάνω υποκεφάλαια, το κοινωνικό
περιβάλλον, το σύνολο των προσώπων που περιστοιχίζει το παιδί, δεν συµβάλλει
µόνο στην κοινωνικοποίησή του, µέσω της δηµιουργίας κοινωνικών και
επικοινωνιακών σχέσεων, αλλά και στην κατάκτηση συναισθηµατικών δεξιοτήτων
(Campos, Campos & Barrett, 1989). Μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις το παιδί
µαθαίνει κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους συµπεριφοράς, καθώς και να ελέγχει ή
ακόµα και να αποκρύπτει τα αρνητικά του συναισθήµατα, που προκαλούνται από
πρόσωπα, µε τα οποία συναναστρέφεται (Dunn, et.al., 1991). Πώς, όµως,
συµπεριφέρονται τα παιδιά, όταν το πρόσωπο, το οποίο έχουν απέναντί τους, δεν
ευθύνεται για τη δυσάρεστη συναισθηµατική τους κατάσταση; Και πόσο η
συµπεριφορά τους αυτή επηρεάζεται από την ηλικία και το βαθµό οικειότητας µε το
πρόσωπο αυτό;
Τα αποτελέσµατα πρόσφατων ερευνών (Cole, 1986* Cole et al., 1994* Davis,
1995) δείχνουν πως τα παιδιά, ανεξάρτητα από το φύλο τους, στην ηλικία των 4;5 και
6;5 ετών δεν αποκρύπτουν την απογοήτευσή τους, όταν το πρόσωπο προς το οποίο
απευθύνονται είναι ένας άγνωστος ενήλικας, ο οποίος δεν ευθύνεται για τη
δυσάρεστη ψυχολογική τους κατάσταση. Και στις τρεις ερευνητικές προσπάθειες
ένας «ουδέτερος» εξεταστής έπαιρνε συνέντευξη από τα υποκείµενα της έρευνας
ρωτώντας τα πώς ένιωθαν που ανταµείφθηκαν από τον προηγούµενο εξεταστή µε ένα
δώρο, που δεν τους ήταν καθόλου αρεστό. Οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν
έδειξαν ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν προσπαθούν να αποκρύψουν την
απογοήτευσή τους, όταν απευθύνονται σε ένα πρόσωπο, το οποίο δεν προκάλεσε το
αρνητικό αυτό συναίσθηµα, αλλά, αντίθετα, το εξωτερικεύουν έτσι ακριβώς, όπως το
βιώνουν, χωρίς δισταγµό.
Το ίδιο, όµως, δεν συµβαίνει, όταν το πρόσωπο που απλά παρατηρεί τη
συµπεριφορά του παιδιού, είναι ένας συνοµήλικος. Η διαφορά αυτή φαίνεται µέσα
από την έρευνα που διεξήγαγαν οι Zeman & Garber (1996). Οι ερευνητές αυτοί
θέλησαν να δουν, αν τα παιδιά εκφράζουν το θυµό τους, τη λύπη τους και το
σωµατικό τους πόνο, όταν παρακολουθούνται τόσο από το γονιό τους όσο και από
έναν συνοµήλικό τους, οι οποίοι όµως µε τη σειρά τους δεν προκάλεσαν αυτές τις
δυσάρεστες καταστάσεις, αλλά είναι απλοί θεατές του.
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Στην έρευνά τους συµµετείχαν 192 παιδιά ηλικίας 7, 9 και 11 ετών. Από την
κάθε ηλικία πήραν 64 υποκείµενα αντίστοιχα. Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε µε τη
µέθοδο απόδοσης συναισθηµάτων της τεχνικής των σεναρίων. Τα παιδιά άκουσαν 12
ιστορίες, 4 για το κάθε συναίσθηµα, όπου παρόντες ήταν η µητέρα, ο πατέρας, ένας
συνοµήλικος και στην τελευταία ο πρωταγωνιστής ήταν µόνος του. Στο τέλος κάθε
ιστορίας τα παιδιά καλούνταν να απαντήσουν σε 5 είδη ερωτήσεων: 1) πώς θα ένιωθε
το ίδιο το παιδί, αν ήταν στη θέση του πρωταγωνιστή 2) αν θα έδειχνε πως νιώθει, 3)
για ποιο λόγο θα συµπεριφερόταν κατά αυτόν τον τρόπο, 4) αν κατανοεί κατά πόσο
θα γινόταν αποδεκτή αυτού του είδους η συµπεριφορά και 5) αν το πρόσωπο που τον
παρακολουθούσε θα καταλάβαινε πως ένιωθε. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας
έδειξαν πως τα παιδιά προτιµούν να εκφράζουν τα τρία παραπάνω συναισθήµατα
περισσότερο στην παρουσία και των δυο γονέων, παρά στην παρουσία ενός
συνοµηλίκου.
Η έρευνα αυτή των Zeman & Garber (1996) συµπληρώνει και επεκτείνει τις
προαναφερθείσες έρευνες (Cole, 1986* Cole, et al., 1994* Davis, 1995), δίνοντας
επιπλέον πληροφορίες, σχετικά µε το πώς επηρεάζει ένας απλός παρατηρητής την
απόκρυψη των συναισθηµάτων. Από τις έρευνες αυτές φαίνεται, πως τα παιδιά
τείνουν να εκφράζουν τα δυσάρεστα συναισθήµατά τους περισσότερο, όταν τους
παρατηρεί ένας ενήλικας και ειδικότερα όταν αυτός είναι ένα οικείο πρόσωπο, όπως
οι γονείς, παρά όταν τους παρακολουθεί κάποιος συνοµήλικος.
Αυτή η διαφορετική συµπεριφορά των παιδιών είναι δυνατόν να οφείλεται σε
δυο κυρίως παράγοντες. Πρώτα, στην µεγαλύτερη εµπιστοσύνη που δείχνουν τα
παιδιά στο πρόσωπο των γονέων τους (Cassidy, Parke, Butkovsky & Braungaart,
1992) παρά σε κάποιον συνοµήλικο και δεύτερον, στο φόβο τους µη κατηγορηθούν
και περιγελαστούν από τους συνοµηλίκους τους.

4.8. Περίληψη κεφαλαίου
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάσαµε και µελετήσαµε τις έρευνες, που έχουν
διεξαχθεί, µε σκοπό να µελετηθεί η απόκρυψη των πραγµατικών συναισθηµάτων από
τα παιδιά. Η απόκρυψη των συναισθηµάτων αποτελεί ένα είδος συναισθηµατικού
ελέγχου. Ο έλεγχος των συναισθηµάτων είναι µια σύνθετη διαδικασία, απαραίτητη
για τη ψυχική και κοινωνική ευηµερία του παιδιού και γενικότερα του ατόµου.
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Ο ορισµός του όρου «έλεγχος των συναισθηµάτων» δεν ήταν η µόνη
επιστηµονική και ερευνητική ανησυχία των ψυχολόγων. Αντιθέτως, προσπάθησαν να
µελετήσουν και να διαπιστώσουν, αν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, αλλά και
µεγαλύτερα, είναι ικανά να αποκρύπτουν τα πραγµατικά τους συναισθήµατα, από
ποια ηλικία αρχίζει να εµφανίζεται και να εφαρµόζεται η ικανότητα αυτή, καθώς
επίσης και να εντοπίσουν και άλλους παράγοντες, που επηρεάζουν τη διαδικασία
απόκρυψης.
Οι έρευνες αυτές έδειξαν πως τα παιδιά, από την προσχολική ακόµα ηλικία,
γνωρίζουν πότε πρέπει να αποκρύψουν το πραγµατικό τους συναίσθηµα, είτε αυτό
είναι ευχάριστο, είτε δυσάρεστο. Προκειµένου µάλιστα να προβούν στην απόκρυψη
ενός αρνητικού συναισθήµατος, λαµβάνουν υπόψη τους το πρόσωπο, το οποίο
ευθύνεται για την εµφάνισή του. Πιο συγκεκριµένα, οι έρευνες έδειξαν πως τα παιδιά
τείνουν να αποκρύπτουν τα αρνητικά τους συναισθήµατα στην θέα ενός ενήλικα ή
συνοµηλίκου τους, όταν τα πρόσωπα αυτά αποτελούν την αιτία της δυσάρεστης
συναισθηµατικής τους κατάστασης. Το ίδιο όµως δεν συµβαίνει όταν ενήλικας και
συνοµήλικος εµφανίζονται ταυτόχρονα, ως υπαίτιοι. Σε αυτήν την περίπτωση τα
παιδιά προτιµούν να αποκρύπτουν τα συναισθήµατά τους περισσότερο στη θέα ενός
ενήλικα, παρά ενός συνοµηλίκου τους. Η επιλογή τους αυτή είναι πολύ πιθανό να
οφείλεται στην υποχρέωση που νιώθουν να σέβονται ανθρώπους µεγαλύτερης
ηλικίας.
∆εν συµβαίνει, όµως, το ίδιο, όταν τα πρόσωπα αυτά είναι απλοί παρατηρητές
και δεν έχουν προκαλέσει το αρνητικό συναίσθηµα, που προσπαθεί να αποκρύψει το
παιδί. Οι έρευνες έδειξαν πως τα παιδιά σχολικής ηλικίας τείνουν να αποκρύπτουν τα
αρνητικά τους συναισθήµατα µπροστά στους συνοµηλίκους, ενώ δεν διστάζουν να τα
εκφράζουν, όταν παρατηρούνται από ενήλικες και ειδικότερα από αγαπητά πρόσωπα,
όπως είναι οι γονείς. Η επιφυλακτικότητα των παιδιών στη θέα των συνοµηλίκων
είναι πιθανό να οφείλεται στην έλλειψη εµπιστοσύνης προς το πρόσωπό τους.
Για ποιους, όµως, λόγους τα παιδιά αποκρύπτουν τα πραγµατικά τους
συναισθήµατα; Ποια τα κίνητρα που τα ωθούν στην πράξη αυτή; Οι έρευνες έδειξαν
πως τα παιδιά από την προσχολική ακόµα ηλικία αποκρύπτουν και δικαιολογούν την
πράξη αυτή, τόσο για λόγους κοινωνικούς, όσο και προσωπικούς. Τα παιδιά, δηλαδή,
αποκρύπτουν τα αρνητικά τους συναισθήµατα κυρίως για να προστατεύσουν τα
συναισθήµατα των γύρω τους και να µην τους πληγώσουν, αλλά και για να
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προστατεύσουν τον ίδιο τους τον εαυτό από δυσάρεστες συνέπειες που µπορεί να έχει
η έκφραση του συναισθήµατός τους.
Σηµαντικές όµως διαφορές, από τις παραπάνω έρευνες, εντοπίστηκαν µεταξύ
των δυο φύλων. Τα κορίτσια, ανεξαρτήτου ηλικίας, εµφανίζονται πιο επιδέξια στην
απόκρυψη των συναισθηµάτων από τα αγόρια, µια και τα αποκρύπτουν µε
µεγαλύτερη επιτυχία τόσο λεκτικά όσο και µε το πρόσωπό τους, για λόγους
κοινωνικούς και προσωπικούς. Τέλος, η πλειοψηφία των ερευνών έδειξε πως τα
παιδιά από την προσχολική ακόµα ηλικία αρχίζουν να αποκρύπτουν τα αρνητικά τους
συναισθήµατα και πιο συγκεκριµένα αυτό της απογοήτευσης, όταν λαµβάνουν ένα
ανεπιθύµητο δώρο, ενώ η διαδικασία της απόκρυψης γίνεται και εφαρµόζεται µε
µεγαλύτερη επιδεξιότητα, καθώς το παιδί µεγαλώνει και περνά στη σχολική ηλικία.
Με βάση, λοιπόν, τις έρευνες που παρουσιάσαµε και αναλύσαµε στο κεφάλαιο
αυτό, παρατηρούµε τα εξής:
Πρώτον, η απόκρυψη των συναισθηµάτων από τα παιδιά, κυρίως προσχολικής
ηλικίας, µελετήθηκε σε καταστάσεις, στις οποίες παρευρισκόταν ένας ενήλικας ή
συνοµήλικος του παιδιού, που άλλοτε ευθυνόταν για τη δηµιουργία του δυσάρεστου
συναισθήµατός του και άλλοτε ήταν απλός θεατής-παρατηρητής.
∆εύτερον, η µελέτη της απόκρυψης των συναισθηµάτων από τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας αφορούσε κατά κύριο λόγο στο συναίσθηµα της απογοήτευσης, ενώ µια µόνο
έρευνα, του Underwood και των συνεργατών του (1992), επεκτάθηκε και στο
συναίσθηµα του θυµού.
Τρίτον, η κατανόηση των κινήτρων που ωθούν το άτοµο στην απόκρυψη των
πραγµατικών του συναισθηµάτων µελετήθηκε κυρίως σε παιδιά σχολικής ηλικίας,
ενώ µόνο η Josephs (1994) µελέτησε παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Τέταρτον, στην πλειοψηφία των ερευνών, στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν ιστορίες
και τα παιδιά καλούνταν να προβλέψουν τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών και να
τις αιτιολογήσουν, δινόταν έµµεσα το κοινωνικό ή προσωπικό κίνητρο του ήρωα, που
τον ωθούσε στην απόκρυψη των πραγµατικών του συναισθηµάτων.
Πέµπτον, µέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, που εντοπίσαµε και
µελετήσαµε, παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο µέρος των ερευνών γύρω από την
απόκρυψη των αρνητικών συναισθηµάτων έλαβε χώρα στο εξωτερικό, µε µόνη
εξαίρεση την έρευνα της Κορακάκη (2002), η οποία πραγµατοποιήθηκε στον
ελλαδικό χώρο και αφορούσε στην απόκρυψη της απογοήτευσης.
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Οι πέντε αυτοί περιορισµοί των ερευνών, που έχουν διεξαχθεί γύρω από την
απόκρυψη των συναισθηµάτων, προκάλεσαν την εµφάνιση ποικίλων ερωτηµάτων και
προβληµατισµών: Πώς τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αποκρύπτουν τα αρνητικά
τους συναισθήµατα στην παρουσία ενός φίλου τους και όχι ενός απλού συνοµηλίκου,
που δεν ευθύνεται για την πρόκληση του δυσάρεστου συναισθήµατος; Ποιους λόγους
επικαλούνται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, για να αιτιολογήσουν την απόκρυψη
των συναισθηµάτων τους, και κατ’ επέκταση κατανοούν καλύτερα; Πέρα από το
συναίσθηµα της απογοήτευσης, υπάρχουν άλλα αρνητικά συναισθήµατα, τα οποία
µπορεί το παιδί της προσχολικής ηλικίας να αποκρύψει; Και µε ποιους τρόπους;
Τέλος, τα αποτελέσµατα των ερευνών, που διεξήχθησαν σε άλλες χώρες, όσον αφορά
στην απόκρυψη, ανταποκρίνονται στον τρόπο µε τον οποίο τα Ελληνόπουλα
αποκρύπτουν τα αρνητικά τους συναισθήµατα; Ή µήπως το διαφορετικό κοινωνικό
και πολιτισµό πλαίσιο των παιδιών αυτών θα έδινε διαφορετικά αποτελέσµατα; Τα
ερωτήµατα αυτά απασχόλησαν την ερευνήτρια και αποτέλεσαν το έναυσµα για το
σχεδιασµό και τη διεκπεραίωση της παρούσας έρευνας.
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
5. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
5.1. Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται αρχικά το ιστορικό της έρευνας και
ειδικότερα όλοι εκείνοι οι παράγοντες που επικέντρωσαν το ενδιαφέρον µας στην
απόκρυψη των αρνητικών συναισθηµάτων. Στη συνέχεια, περιγράφεται ο σκοπός της
έρευνας, οι µεταβλητές, οι υποθέσεις, το δείγµα και η µεθοδολογία της. Επιπλέον,
περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο κωδικοποιήθηκαν οι µεταβλητές, τον τρόπο
ανάλυσης των δεδοµένων και τους δείκτες της στατιστικής ανάλυσης, µε τους
οποίους ελέγχθηκαν οι υποθέσεις.

5.2. Το ιστορικό της έρευνας
Η παρούσα εργασία αποτελεί τη ∆ιπλωµατική εργασία της ερευνήτριας, µε την
οποία ολοκληρώνει τη φοίτησή της στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών, µε τίτλο
«Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας» του Πανεπιστηµίου Κρήτης και πιο
συγκεκριµένα του Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης.
Έναυσµα για την ενασχόληση της ερευνήτριας µε το χώρο των συναισθηµάτων
αποτέλεσε η πτυχιακή της εργασία, η οποία αφορούσε στον έλεγχο του θυµού. Στην
εργασία αυτή η ερευνήτρια πραγµατοποίησε µια σειρά δραστηριοτήτων, σε µια τάξη
προσχολικής εκπαίδευσης, σκοπός των οποίων ήταν να διδαχθούν στα παιδιά
στρατηγικές ελέγχου του θυµού. Από την έρευνα αυτή διαπίστωσε, ότι τα παιδιά, από
αυτήν ακόµα την ηλικία, διαθέτουν όλα εκείνα τα εφόδια που απαιτούνται,
προκειµένου να µάθουν, αλλά και να εφαρµόζουν στην καθηµερινή τους ζωή τρόπους
ελέγχου των δυσάρεστων συναισθηµάτων τους. Με την ολοκλήρωση της εργασίας
αυτής, προέκυψε το ερώτηµα, αν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ικανά και να τα
αποκρύπτουν.
Το ενδιαφέρον της ερευνήτριας γύρω από την απόκρυψη των αρνητικών
συναισθηµάτων ενισχύθηκε ακόµα περισσότερο µετά από ένα πραγµατικό
περιστατικό µε ένα κοριτσάκι του κοντινού οικογενειακού της περιβάλλοντος. Η
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ερευνήτρια, επιστρέφοντας στη γενέτειρά της, για να περάσει τις διακοπές των
Χριστουγέννων µε τα πρόσωπα του οικογενειακού της περιβάλλοντος, έκανε ένα
δώρο στην ανιψιά της. Το κοριτσάκι αυτό πήρε αµέσως το δώρο στα χέρια του µε
αγωνία και έκδηλη χαρά και το άνοιξε µπροστά της. Αν και το περιεχόµενο, όµως,
την δυσαρέστησε, όπως φάνηκε, προσπάθησε να κρύψει την απογοήτευσή της
χαµογελώντας και ευχαριστώντας τη θεία της.
Το περιστατικό αυτό έφερε στη µνήµη της ερευνήτριας παρόµοια βιώµατα από
την παιδική της ηλικία. Όντας και η ίδια παιδί, λάµβανε δώρα τα οποία, αν και δεν
της ήταν καθόλου αρεστά, έπρεπε να χαµογελάσει ευχαριστηµένη και να πει
ευχαριστώ, για να µη πληγώσει το πρόσωπο που της τα δώριζε, για να υπακούσει σε
κανόνες καλής συµπεριφοράς, αλλά και για να αποφύγει τις δυσάρεστες συνέπειες
που θα είχε για την ίδια η έκφραση της απογοήτευσής της. Ήρθαν, ακόµα, στη µνήµη
της στιγµές που ένιωθε φόβο ή θυµό, όµως έπρεπε να αποκρύψει τα συναισθήµατα
αυτά, για να αποφύγει τα «πειράγµατα» των συνοµηλίκων της και την αποδοκιµασία
των προσώπων που βρίσκονταν γύρω της.
Όλα αυτά ενίσχυσαν ακόµα περισσότερο την επιθυµία της ερευνήτριας να
ασχοληθεί µε την απόκρυψη των συναισθηµάτων. Έτσι λοιπόν, κατέθεσε την
ερευνητική της πρόταση στην επόπτρια καθηγήτρια και σε συνεννόηση µε αυτήν
άρχισε τη ∆ιπλωµατικής εργασία µε θέµα: «Πώς τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών
αποκρύπτουν τα αρνητικά συναισθήµατα της απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού».
Άρχισε την ανασκόπηση βιβλιογραφίας, όπως πρότεινε η επόπτρια καθηγήτρια και
µελέτησε επιλεγµένα άρθρα, που αφορούσαν στην απόκρυψη των συναισθηµάτων
από τα παιδιά, µε σκοπό να εντοπιστούν οι πτυχές της απόκρυψης των
συναισθηµάτων που έχουν ερευνηθεί επαρκώς και αυτές που εµφανίζουν ερευνητικό
κενό.
Η ερευνήτρια σε τακτά χρονικά διαστήµατα πραγµατοποιούσε συναντήσεις µε
την καθηγήτρια που επόπτευε την εργασία της και συζητούσε µαζί της για τα
αποτελέσµατα, τη µεθοδολογία και για τα κενά που εµφάνιζαν οι σχετικές µε το θέµα
της έρευνες. Μέσα από τις συζητήσεις αυτές και κατόπιν συνεννοήσεως,
αποφασίστηκε προς ποια κατεύθυνση θα πορευόταν η παρούσα έρευνά της. Πιο
συγκεκριµένα, καθορίστηκε ο σκοπός, το δείγµα, οι µεταβλητές, η µεθοδολογία και ο
τρόπος ανάλυσης των δεδοµένων της.
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5.3. Σκοπός της έρευνας
Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου µε τον
οποίο τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών αποκρύπτουν τα αρνητικά συναισθήµατα της
απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού. Πιο συγκεκριµένα, θέλουµε να δούµε πώς
τα παιδιά αυτής της ηλικίας αποκρύπτουν, τόσο λεκτικά όσο και µε τις εκφράσεις του
προσώπου τους, τα παραπάνω τρία αρνητικά συναισθήµατα, όταν τα παρατηρεί ένας
φίλο τους, ο οποίος, όµως, δεν ευθύνεται για την πρόκληση και την εµφάνιση των
συναισθηµάτων αυτών.
Βασικός, επίσης, στόχος µας είναι να δούµε ποιόν από τους δυο παραπάνω
τρόπους (λεκτικό και µε τις εκφράσεις του προσώπου) κατανοούν καλύτερα τα παιδιά
και κατά συνέπεια χρησιµοποιούν, για να αποκρύψουν τα συγκεκριµένα
συναισθήµατα και αν αποκρύπτουν τα συναισθήµατα µε τον ίδιο τρόπο και µε τον
ίδιο βαθµό επιτυχίας.

Επιπλέον, βασικοί στόχοι της παρούσας έρευνας είναι η

διερεύνηση των κινήτρων που ωθούν τα παιδιά στην απόκρυψη των αρνητικών αυτών
συναισθηµάτων τους, καθώς επίσης και η σύγκριση των αποτελεσµάτων της έρευνάς
µας µε τα αποτελέσµατα προηγούµενων συναφών ερευνών, που παρουσιάσαµε σε
προηγούµενο κεφάλαιο (βλ. Κεφ.4.).

5.4. Οι υποθέσεις της έρευνας
Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας διατυπώθηκαν τρεις κύριες υποθέσεις.
Σύµφωνα µε την πρώτη υπόθεση, όλα τα υποκείµενα, ανεξάρτητα από το φύλο,
αναγνωρίζουν λεκτικά και µέσω των εκφράσεων του προσώπου τα συναισθήµατα της
απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού.
Σύµφωνα µε τη δεύτερη υπόθεση, το φύλο επηρεάζει τη λεκτική απόκρυψη των
συναισθηµάτων και την απόκρυψη µέσω των εκφράσεων του προσώπου. Συγκεκριµένα
υποθέτουµε ότι τα κορίτσια αποκρύπτουν καλύτερα από τα αγόρια το συναίσθηµα της
απογοήτευσης και του θυµού, τόσο λεκτικά όσο και µε τις εκφράσεις του προσώπου
τους, ενώ τα αγόρια αποκρύπτουν καλύτερα το συναίσθηµα του φόβου.
Σύµφωνα µε την τρίτη υπόθεση, τα κορίτσια αποκρύπτουν και τα τρία
παραπάνω συναισθήµατα περισσότερο για λόγους κοινωνικούς, ενώ τα αγόρια
περισσότερο για λόγους προσωπικούς.
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5.5. Το δείγµα της έρευνας
Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα στην πόλη του Ρεθύµνου της Κρήτης.
Τα υποκείµενα της έρευνας αυτής ήταν όλα τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών, που
φοιτούσαν σε δηµόσια νηπιαγωγεία της πόλης του Ρεθύµνου, κατά το έτος 20052006. Γνωρίζοντας πως η επιλογή και η εξέταση δειγµάτων και από άλλες περιοχές
της Ελλάδας ή ακόµα και της Κρήτης θα προσέφερε µεγαλύτερη εγκυρότητα και
αξιοπιστία στα αποτελέσµατά µας, καθώς επίσης θα µας έδινε τη δυνατότητα να
εντοπίσουµε διαφορές ή οµοιότητες ανάµεσα σε παιδιά διαφορετικών τοπικών
κοινωνιών και µε διαφορετική νοοτροπία, εντούτοις, περιοριστήκαµε στον πληθυσµό
της πόλης του Ρεθύµνου, γιατί η µετακίνησή µας σε άλλες περιοχές δεν ήταν εφικτή,
λόγω των απαιτήσεων του µεταπτυχιακού προγράµµατος. Θεωρήσαµε, επίσης,
σκόπιµο να συµπεριλάβουµε στο δείγµα µας µόνο παιδιά ηλικίας 5-6 ετών, που
φοιτούν, δηλαδή, για δεύτερη φορά στο νηπιαγωγείο, αφήνοντας έξω από την έρευνα
τα παιδιά ηλικίας 4-4;11 ετών, προκειµένου να έχουµε µεγαλύτερη οµοιοµορφία στο
δείγµα µας.
Το δείγµα της έρευνας προέρχεται από δηµόσια νηπιαγωγεία, τα οποία
λειτουργούσαν στο Ρέθυµνο κατά το σχολικό έτος 2005-2006. Αποκλείσαµε το
ενδεχόµενο να λάβουµε δείγµα από ιδιωτικά ιδρύµατα προσχολικής εκπαίδευσης και
αγωγής, για να µη περιορίσουµε την έρευνά µας µόνο σε παιδιά ενός συγκεκριµένου
κοινωνικό-οικονοµικού επιπέδου, αλλά και επειδή η είσοδος και η συνεργασία µας
µε τα σχολεία αυτά είναι δύσκολη, εξαιτίας της ιδιωτικής τους φύσης.
Τα υποκείµενα που έλαβαν µέρος στην έρευνα ήταν εξήντα (60) παιδιά ηλικίας
5 έως και 6 ετών, από τα οποία τα τριάντα (30) ήταν αγόρια και τα τριάντα (30) ήταν
κορίτσια. Οι µέθοδοι, µε τις οποίες επιλέχθηκε το δείγµα της έρευνας, ήταν αυτή της
τυχαίας δειγµατοληψίας (µε κλήρο) και της κατά στρώµατα δειγµατοληψίας.
Χρησιµοποιήσαµε τις δειγµατοληπτικές αυτές µεθόδους για δυο βασικούς λόγους:
Πρώτον, γιατί µε την τυχαία δειγµατοληψία (µε κλήρο) εξασφαλίζεται η
αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος, µια και όλα τα υποκείµενα έχουν τις ίδιες
πιθανότητες να επιλεγούν και να συµπεριληφθούν στο δείγµα και δεύτερον, γιατί µε
την κατά στρώµατα δειγµατοληψία µπορέσαµε να εξασφαλίσουµε ίσο αριθµό µελών
µεταξύ των οµάδων των δυο φύλων (Χλουβεράκης, 2002: 26, Μακράκης, 2005: 41).
Η διαδικασία επιλογής του δείγµατος ακολούθησε συγκεκριµένα στάδια και
είχε ως εξής: Αρχικά, συγκεντρώσαµε σε έναν πίνακα όλα τα δηµόσια νηπιαγωγεία
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που λειτουργούσαν στην πόλη του Ρεθύµνου και µε τη διαδικασία της κλήρωσης
επιλέξαµε 6 από αυτά.
Επισκεφτήκαµε, στη συνέχεια, τα νηπιαγωγεία που επιλέχθηκαν και
συζητήσαµε µε τις νηπιαγωγούς για την έρευνα, την οποία θέλαµε να
πραγµατοποιήσουµε. ∆εν παραλείψαµε, µάλιστα, να τους δώσουµε και µια επιστολή
που εξηγούσε ακριβώς το σκοπό και τη διαδικασία της έρευνας (βλ. παράρτηµα 2α.,
σελ.139). Σε ένα, όµως, από τα νηπιαγωγεία που επιλέχθηκαν δεν γίναµε δεκτοί. Έτσι
λοιπόν, αντικαταστήσαµε το νηπιαγωγείο αυτό µε κάποιο άλλο, το οποίο επιλέχθηκε
και πάλι µε την τυχαία δειγµατοληψία (µε κλήρο). Αφού γίναµε δεκτοί στο χώρο των
νηπιαγωγείων αυτών, προχωρήσαµε στο επόµενο βήµα.
Συγκεντρώσαµε από τα παραπάνω έξι νηπιαγωγεία καταλόγους µε τα ονόµατα
των παιδιών που φοιτούσαν κατά το έτος 2005-2006 και ήταν ηλικίας 5 έως και 6
ετών. Έπειτα, χωρίσαµε τα παιδιά του κάθε νηπιαγωγείου σε δυο οµάδες, ανάλογα µε
το φύλο τους και στη συνέχεια µε την τυχαία δειγµατοληψία (µε κλήρο) πήραµε από
κάθε οµάδα 5 µέλη αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, από το κάθε νηπιαγωγείο πήραµε 10
παιδιά, από τα οποία τα 5 ήταν αγόρια και τα 5 κορίτσια. Έτσι λοιπόν,
συγκεντρώσαµε ένα δείγµα 60 παιδιών (30 αγόρια και 30 κορίτσια) ηλικίας 5-6 ετών,
τα οποία φοιτούσαν κατά το έτος 2005-2006 στα νηπιαγωγεία που επιλέχθηκαν.
Μετά τη συγκέντρωση του δείγµατος και πριν την έναρξη της ερευνητικής
διαδικασίας, θεωρήθηκε πρέπουσα και απαραίτητη η ενηµέρωση και η συγκατάθεση
των γονέων του κάθε υποκειµένου. Για το σκοπό αυτό, στείλαµε στους γονείς, µέσω
των νηπιαγωγών, µια επιστολή, ώστε να ενηµερωθούν και αυτοί µε τη σειρά τους για
το σκοπό και τη διαδικασία της έρευνας, αλλά και για να τους διαβεβαιώσουµε πως η
συµµετοχή των παιδιών τους δεν θα έθετε σε κίνδυνο την ψυχική ή σωµατική τους
υγεία και πως θα τηρούσαµε την ανωνυµία τόσο των νηπιαγωγείων, στο οποίο
φοιτούσαν, όσο και των ονοµάτων των παιδιών (βλ. παράρτηµα 2β, σελ.140). Όλοι οι
γονείς κράτησαν θετική στάση και επέτρεψαν τη συµµετοχή του παιδιού τους στην
έρευνα. Στην περίπτωση, όµως, που κάποιος κηδεµόνας δεν µας επέτρεπε την
εξέταση του παιδιού του ή το ίδιο το παιδί αρνούνταν να συνεργαστεί µαζί µας, θα το
αντικαθιστούσαµε µε κάποιο άλλο του ιδίου φύλου και από το ίδιο νηπιαγωγείο,
εφαρµόζοντας και πάλι την τυχαία δειγµατοληψία (µε κλήρο), µια και η συµµετοχή
τους ήταν προαιρετική και όχι υποχρεωτική.
Τέλος, αν και στο δείγµα µας δεν υπήρξαν παιδιά µειονοτήτων ή αλλοδαπά,
στην περίπτωση που θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, δεν θα αποκλείονταν από το δείγµα,
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όπως είχαµε αποφασίσει αρχικά, γιατί κάτι τέτοιο θα περιόριζε τα αποτελέσµατα της
έρευνας µόνο σε µια µερίδα παιδιών, τα ελληνόπαιδα. Πολύ περισσότερο, όµως, µια
απόφαση σαν και αυτή θα ήταν ιδιαίτερα αντι-ιδεολογική και ρατσιστική, για το λόγο
ότι η εκπαίδευση, λόγω της συνεχούς προσέλευσης µεταναστών στην χώρα µας,
αποκτά όλο και περισσότερο διαπολιτισµικό χαρακτήρα.

5.6. Μέσα συλλογής δεδοµένων
Η µέθοδος η οποία χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδοµένων ήταν αυτή
της απόδοσης των συναισθηµάτων µέσω της τεχνικής των σεναρίων. Με την µέθοδο
αυτή ο ερευνητής- εξεταστής αφηγείται στο εξεταζόµενο πρόσωπο µια ιστορία, την
οποία σχεδίασε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τους σκοπούς της έρευνάς του και στη
συνέχεια του ζητά να αναγνωρίσει, να προβλέψει και να αιτιολογήσει τα
συναισθήµατα, τις αποφάσεις ή τη συµπεριφορά του κεντρικού ήρωα ή και των
ηρώων, που εµπλέκονται µέσα στα γεγονότα που περιλαµβάνει η ιστορία αυτή
(Κορνηλάκη, 2002). Ο σχεδιασµός και η διατύπωσή τους πρέπει πάντα να γίνεται
προσεκτικά, ανάλογα µε την ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο των εξεταζοµένων και
γενικότερα τις ικανότητές τους. Ο ερευνητής οφείλει να χρησιµοποιεί απλό και
κατανοητό λεξιλόγιο στις ιστορίες, για να µη γίνεται το περιεχόµενο δυσνόητο,
καθώς και να δηµιουργεί σύντοµες ιστορίες µε ενδιαφέρουσα πλοκή, για να
αποφευχθεί η κούραση και η ανία του εξεταζόµενου.
Πιο συγκεκριµένα, στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκαν τρεις αυτοσχέδιες
ιστορίες. Για το σχεδιασµό και τη διατύπωση των ιστοριών αυτών ακολουθήσαµε
µέχρι ενός σηµείου τη δοµή των ιστοριών που χρησιµοποίησαν οι Gross & Harris
(1988) και λίγο αργότερα η Κορακάκη (2002) στις έρευνές τους.
Οι Gross & Harris (1988) θέλησαν να διαπιστώσουν, αν τα παιδιά µικρής
ηλικίας κατανοούν ότι οι άνθρωποι, όταν αποκρύπτουν ένα συναίσθηµα, εκδηλώνουν
κάποιο άλλο, διαφορετικό από αυτό που πραγµατικά νιώθουν. Για την επίτευξη του
σκοπού αυτού, η ιστορία που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα τους είχε ως εξής:
«Η Ντιάνα παίζει µαζί µε τις φίλες της. Μια από τις φίλες της
πετά µε δύναµη την µπάλα στη Ντιάνα και την χτυπά. Όλες γελούν,
εκτός από τη Ντιάνα, η οποία δεν το βρήκε αυτό καθόλου αστείο.
Η Ντιάνα ξέρει πως οι φίλες της θα την κοροϊδέψουν, αν δείξει
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πως πραγµατικά νιώθει. Γι’ αυτό λοιπόν προσπαθεί να κρύψει
αυτό που νιώθει» (Gross & Harris, 1988: 478).
Από την άλλη πλευρά, η Κορακάκη (2002) θέλησε να διαπιστώσει, αν τα παιδιά
προσχολικής και σχολικής ηλικίας αποκρύπτουν την απογοήτευσή τους, όταν
λαµβάνουν ένα δώρο, άλλοτε από ένα οικείο και άλλοτε από ένα άγνωστο πρόσωπο.
Για την επίτευξη του σκοπού της χρησιµοποίησε την παρακάτω ιστορία:
«Ο Κώστας, επειδή είναι καλός µαθητής η δασκάλα του, του
κάνει ένα δώρο. Ο Κώστας το παίρνει αµέσως και το ανοίγει
µπροστά της. Μέσα από το κουτί έβγαλε ένα φαγωµένο µήλο».
(Κορακάκη, 2002: 293).
Τόσο στην ιστορία των Gross & Harris (1988) όσο και στην ιστορία την
Κορακάκη (2002), το φύλο των πρωταγωνιστών ήταν ανάλογο προς το φύλο του
εξεταζόµενου παιδιού.
Με βάση, λοιπόν, τις παραπάνω ιστορίες, σχεδιάσαµε και εµείς τις ιστορίες της
δικής µας έρευνας. Πιο συγκεκριµένα, στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκαν
τρεις διαφορετικές ιστορίες. Σε καθεµιά από τις ιστορίες αυτές ο πρωταγωνιστής ή η
πρωταγωνίστρια, ανάλογα µε το φύλο του εξεταζόµενου παιδιού, βιώνει µια
κατάσταση που του προκαλεί απογοήτευση, φόβο και θυµό αντίστοιχα, ενώ
παράλληλα δεν επιθυµεί να εκφράσει κανένα από τα παραπάνω συναισθήµατα στην
παρουσία ενός φιλικού προσώπου, το οποίο, όµως, δεν ευθύνεται για τη δυσάρεστη
συναισθηµατική κατάστασή του. Κεντρικοί ήρωες των ιστοριών αυτών ήταν η Έλλη,
για τα κορίτσια και ο Γιάννης για τα αγόρια, ενώ το φύλο του φιλικού προσώπου που
εµπλέκεται στα γεγονότα των ιστοριών αυτών ήταν και αυτό ανάλογο προς το φύλο
του εξεταζόµενου κάθε φορά παιδιού. Ειδικότερα:
Η πρώτη ιστορία της παρούσας έρευνας, που αφορούσε στο συναίσθηµα της
απογοήτευσης, είχε ως εξής:
«Η Έλλη έχει τα γενέθλιά της. Η θεία της πηγαίνει στο σπίτι της,
για να της δώσει το δώρο της. Η Έλλη θα ήθελε πολύ να είναι µια
όµορφη κούκλα. Η Έλλη παίρνει το δώρο και πηγαίνει στο δωµάτιό
της, όπου παίζει µαζί µε τη φίλη της και το ανοίγει µπροστά της.
Όµως τι κρίµα! Μέσα από το κουτί έβγαλε ένα ζευγάρι κάλτσες. Η
Έλλη, όµως, δε θέλει να δείξει στη φίλη της ότι δεν της άρεσε το
δώρο της θείας της». (Για τα αγόρια, το δώρο που επιθυµούσε να
πάρει ο πρωταγωνιστής από τη θεία του ήταν ένα αυτοκινητάκι).
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Η δεύτερη ιστορία της παρούσας έρευνας, που αφορούσε στο συναίσθηµα του
φόβου, ήταν η εξής:
«Η Έλλη παίζει στο δωµάτιό της µαζί µε τη φίλη της. Ξαφνικά,
σβήνουν τα φώτα και η Έλλη δεν µπορεί να δει τίποτα. Στην Έλλη
δεν αρέσει καθόλου το σκοτάδι. Η Έλλη, όµως, δεν θέλει να δείξει
στη φίλη της ότι φοβάται το σκοτάδι».
Τέλος, η τρίτη ιστορία, που αφορούσε στο συναίσθηµα του θυµού, είχε ως
εξής:
«Η Έλλη είναι στο σπίτι της µαζί µε τη φίλη της και καθισµένες στο
πάτωµα ετοιµάζουν µια ζωγραφιά για τη δασκάλα τους. Στην Έλλη
αρέσει πολύ η ζωγραφιά που ετοιµάζουν. Ώσπου, η µικρή της
αδερφή (µικρός αδερφός για τα αγόρια), τρέχοντας για να πάει στο
δωµάτιό της, γλιστρά πάνω στους µαρκαδόρους και ρίχνει το γάλα
της στη ζωγραφιά. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στην Έλλη. Η Έλλη,
όµως, δεν θέλει να δείξει στη φίλη της ότι θύµωσε µε την µικρή της
αδερφή».
Και στις τρεις ιστορίες της παρούσας έρευνας, λοιπόν, όπως και στην ιστορία
των Gross & Harris (1988), είναι ευδιάκριτη και σαφής η διάθεση του ήρωα να
κρύψει τα αρνητικά αυτά συναισθήµατα στην παρουσία ενός φίλου του. Το κίνητρο
που ωθεί στην απόκρυψή τους, δεν δίνεται άµεσα, όπως συµβαίνει και στην ιστορία
της Κορακάκη (2002) και σε αντίθεση µε την ιστορία των Gross & Harris (….γιατί
ξέρει πως οι φίλες της θα την κοροϊδέψουν). Επίσης, σε αντίθεση µε την ιστορία της
Κορακάκη (2002), στην οποία το δώρο που παίρνει ο ήρωας είναι ένα φαγωµένο
µήλο, στις ιστορίες της έρευνάς µας, όπως και στην ιστορία των Gross & Harris
(1988), τα γεγονότα που περιγράφονται ανταποκρίνονται περισσότερο στην
πραγµατικότητα.

Τέλος,

ενώ

στις

ιστορίες

των

παραπάνω

ερευνητών

ο

πρωταγωνιστής βρίσκεται µπροστά στον υπαίτιο, για την πρόκληση του δυσάρεστου
συναισθήµατος, ενήλικα, στις ιστορίες της παρούσας έρευνας ο ήρωας της κάθε
ιστορίας βρίσκεται µπροστά σε έναν απλό παρατηρητή, µε τον οποίο έχει φιλικές
σχέσεις.
Για τη συλλογή των δεδοµένων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η συνέντευξη. Η
συνέντευξη είναι ένα µέσο συλλογής δεδοµένων, το οποίο στηρίζεται στην
προφορική επικοινωνία µεταξύ ερευνητή και υποκειµένου, κατά τη διάρκεια της
οποίας υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, η οποία στοχεύει στη συγκέντρωση
-78-

πληροφοριών από τον ερευνητή- εξεταστή για τον εξεταζόµενο. Οι πληροφορίες, που
συλλέγονται µέσω αυτής, αφορούν συνήθως στις σκέψεις, στις ιδέες, στα
συναισθήµατα και στις πεποιθήσεις του εξεταζόµενου (Παπαναστασίου, 1996,
σελ.74).
Το είδος της συνέντευξης που χρησιµοποιήθηκε σε αυτήν την έρευνα ήταν η
δοµηµένη συνέντευξη. Στη δοµηµένη συνέντευξη οι ερωτήσεις προκαθορίζονται από
τον εξεταστή και είναι κοινές για όλα τα υποκείµενα, ενώ η σειρά µε την οποία
υποβάλλονται είναι πάντα η ίδια. Πιο συγκεκριµένα, και όπως θα δούµε αναλυτικά
στο επόµενο κεφάλαιο, σε κάθε εξεταζόµενο παιδί κάναµε πέντε βασικές ερωτήσεις
για την κάθε ιστορία. Η πρώτη αφορούσε στη λεκτική απόκρυψη του κάθε
συναισθήµατος, η δεύτερη στην απόκρυψη του συναισθήµατος µε τις εκφράσεις του
προσώπου, η τρίτη και η τέταρτη αφορούσε στην λεκτική αναγνώριση του
πραγµατικού συναισθήµατος και στην αναγνώρισή του µέσω των εκφράσεων του
προσώπου αντίστοιχα και τέλος, η πέµπτη αφορούσε στο κίνητρο, το οποίο
χρησιµοποιούν τα παιδιά προκειµένου να αιτιολογήσουν τη συµπεριφορά του ήρωα
της κάθε ιστορίας. Από τις ερωτήσεις που θέσαµε στα παιδιά η τρίτη και η πέµπτη
ήταν ανοιχτού τύπου και οι υπόλοιπες ήταν κλειστού (βλ. παράρτηµα 1, σελ.135138).

5.7. Ερευνητική διαδικασία
Η συλλογή των δεδοµένων διήρκεσε δυο µήνες, δηλαδή περίπου 60 ηµέρες. Ο
µέγιστος αριθµός υποκειµένων, που εξετάζαµε κάθε φορά, ήταν 2 µε 3 παιδιά.
Πριν την έναρξη της συλλογής των δεδοµένων πραγµατοποιήσαµε µια έρευναπιλότο σε δέκα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών, προκειµένου να εντοπιστούν ατέλειες και
ασάφειες, που ενδεχοµένως υπήρχαν στις ιστορίες και τις ερωτήσεις της συνέντευξης,
και που δεν είχαν γίνει από την αρχή αντιληπτές. Με την έρευνα πιλότο
παρατηρήθηκαν κάποια µειονεκτήµατα στη δοµή των ιστοριών, στον τρόπο
διατύπωσης των ερωτήσεων και στο ότι οι ερωτήσεις δεν ανταποκρίνονταν άµεσα
στο

σκοπό

της

έρευνας.

Εντοπίζοντας,

λοιπόν,

τα

µειονεκτήµατα

αυτά,

τροποποιήσαµε τις ερωτήσεις και τις ιστορίες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
ανταποκρίνονται τόσο στις ικανότητες των παιδιών της ηλικίας που µελετούµε, όσο
και στους σκοπούς και στόχους της έρευνάς µας.
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Η συλλογή των δεδοµένων ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2006 και ολοκληρώθηκε
στις πρώτες µέρες του Μαρτίου του ίδιου έτους. Η εξέταση του κάθε υποκειµένου
πραγµατοποιήθηκε στο γραφείο του νηπιαγωγείου, στο οποίο φοιτούσε, όπου
επικρατούσε ησυχία και µπορούσε ανενόχλητο να απαντήσει στις ερωτήσεις µας. Η
εξέταση ήταν ατοµική και διαρκούσε περίπου 15-20 λεπτά για το κάθε ένα
υποκείµενο, χωρίς, όµως, ο χρόνος αυτός εξέτασης να τηρείται αυστηρά. ∆ηλαδή, αν
κάποιο από τα παιδιά χρειαζόταν περισσότερο χρόνο, για να σκεφτεί και να
απαντήσει, του τον παραχωρούσαµε, χωρίς να µας δεσµεύουν τα χρονικά αυτά
πλαίσια. Η εξέταση του κάθε παιδιού γινόταν µε την άδεια όχι µόνο της νηπιαγωγού,
αλλά και τη συναίνεση του ίδιου του παιδιού κατά τη διάρκεια των ελεύθερων
δραστηριοτήτων και, όταν µας επιτρεπόταν από τις νηπιαγωγούς, κατά τη διάρκεια
των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων στο γραφείο των νηπιαγωγών, όπως
αναφέραµε παραπάνω. Μάλιστα, δώσαµε ιδιαίτερη έµφαση στη διάθεση του παιδιού
να συµµετέχει, γιατί θεωρήσαµε ότι αυτή µπορεί να παίζει ρόλο στο πόσο ειλικρινή
θα ήταν τα παιδιά µαζί µας.
Προκειµένου να εξασφαλίσουµε τη συνεργασία µε το κάθε παιδί και να νιώσει
οικεία και άνετα µαζί µας, το πλησιάζαµε κατά τη διάρκεια των ελεύθερων
δραστηριοτήτων και, αφού του συστηνόµασταν, παίζαµε µε αυτό ένα παιχνίδι της
αρεσκείας του. Αφού, λοιπόν, διαπιστώναµε πως το παιδί ήταν φιλικό και υπήρχε ένα
κλίµα οικειότητας µεταξύ µας, του προτείναµε να του διαβάσουµε τις ιστορίες της
έρευνά µας. Πιο συγκεκριµένα, λέγαµε στο παιδί: «Έχω φέρει µαζί µου κάποιες
ιστοριούλες που µιλούν για ένα κοριτσάκι/αγοράκι (ανάλογα µε το φύλο του
εξεταζόµενου παιδιού). Θέλεις να τις διαβάσουµε;».
Στη συνέχεια, ενηµερώναµε το παιδί πως πρόκειται να ακούσει τρεις σύντοµες
ιστορίες και πως στο τέλος της καθεµιάς από αυτές θα του γίνουν κάποιες ερωτήσεις.
Πάντοτε τονίζαµε στο παιδί πως δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις.
Λέγαµε, συγκεκριµένα, στο παιδί: «Τώρα θα σου πω τρεις ιστοριούλες για ένα
κοριτσάκι/ αγοράκι, που το λένε Έλλη/Γιάννη. Στο τέλος κάθε ιστοριούλας θα σου
κάνω ερωτήσεις και θα ήθελα να µου τις απαντήσεις. Να ξέρεις πως δεν υπάρχουν
σωστές και λάθος απαντήσεις». Οι απαντήσεις των παιδιών καταγράφονταν σε ειδικά
διαµορφωµένα έντυπα, τα οποία αποτέλεσαν τα ερωτηµατολόγια συνέντευξης. Σε
αυτό σηµειώναµε το σχολείο του παιδιού, το φύλο και το όνοµά του (Βλ. παράρτηµα
1, σελ.135-138).
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Στη συνέχεια, διαβάζαµε αργά και καθαρά την ιστορία της απογοήτευσης,
έπειτα του φόβου και τέλος του θυµού. Έπειτα, κάναµε µία- µία τις ερωτήσεις στα
παιδιά. Οι ερωτήσεις αυτές, όπως προαναφέρθηκε, αφορούσαν στη λεκτική
απόκρυψη του συναισθήµατος του πρωταγωνιστή, στην απόκρυψή του µε τις
εκφράσεις του προσώπου, στη λεκτική αναγνώριση του πραγµατικού συναισθήµατος,
στην αναγνώριση της έκφρασης αυτού στο πρόσωπο του ήρωα και τέλος στο κίνητρο
που µπορεί να ώθησε τον ήρωα στην απόκρυψη του πραγµατικού του συναισθήµατος
(βλ. παράρτηµα 1., σελ.135-138).
Πιο συγκεκριµένα, µετά την ανάγνωση της ιστορίας που αφορούσε στο
συναίσθηµα της απογοήτευσης, κάναµε τις εξής ερωτήσεις:
1) Τι λες να πει η Έλλη ή ο Γιάννης (ανάλογα µε το φύλο του παιδιού) για να µην
καταλάβει η φίλη της πως δεν της άρεσε το δώρο της θείας της;
Α) Θα χαµογελάσει και θα πει στη φίλη της ότι της άρεσε πολύ το δώρο της
θείας της; Ή
Β) Θα της πει σοβαρή ότι της άρεσε το δώρο της θείας της;
2) Πώς θα δείχνει, δηλαδή, το πρόσωπο της Έλλης ή του Γιάννη;
3) Πώς πραγµατικά ένιωσε η Έλλη µέσα της, όταν είδε τις κάλτσες;
4) Πώς θα έδειχνε, δηλαδή, το πρόσωπό της;
5) Γιατί λες η Έλλη να µη θέλει να δείξει στη φίλη της, ότι δεν της άρεσε το δώρο
της θείας της;
Στην πρώτη ερώτηση δίνονταν δυο πιθανές απαντήσεις, από τις οποίες το παιδί
έπρεπε να επιλέξει µία. Στη συνέχεια, ρωτούσαµε για την απόκρυψη της
απογοήτευσης µε τις εκφράσεις του προσώπου. Στην ερώτηση αυτή παρουσιάζαµε
στο παιδί δυο εικόνες προσώπων, ένα χαρούµενο και ένα ουδέτερο, και το παιδί
καλούνταν να υποδείξει την έκφραση που θα είχε ο ήρωας, στην προσπάθεια του να
αποκρύψει µε το πρόσωπό του το πραγµατικό του συναίσθηµα. Έπειτα, µε την τρίτη
ερώτηση ζητούσαµε από το παιδί να αναγνωρίσει και να ονοµάσει το πραγµατικό
συναίσθηµα του ήρωα και µε την τέταρτη να το εντοπίσει µέσα από τρεις εικόνες
προσώπων. Οι εικόνες αυτές έδειχναν ένα χαµογελαστό πρόσωπο, ένα µε ουδέτερη
συναισθηµατική κατάσταση και ένα απογοητευµένο. Τέλος, µε την πέµπτη ερώτηση
ζητούσαµε από το παιδί να µας αιτιολογήσει την πρόθεση του ήρωα να αποκρύψει το
πραγµατικό του συναίσθηµα.
Αφού, λοιπόν, το παιδί απαντούσε και στην πέµπτη ερώτηση της πρώτης
ιστορίας, προχωρούσαµε στην ανάγνωση της ιστορίας που αφορούσε στο
-81-

συναίσθηµα του φόβου. Οι ερωτήσεις που κάναµε στο παιδί στο τέλος αυτής της
ιστορίας ήταν οι εξής:
1) Τί λες να πει η Έλλη, για να µην καταλάβει η φίλη της πώς φοβάται το
σκοτάδι;
Α) Θα χαµογελάσει και θα πει στη φίλη της ότι δεν φοβάται καθόλου το
σκοτάδι; Ή
Β) Θα της πει σοβαρή ότι δεν φοβάται;
2) Πώς θα δείχνει, δηλαδή, το πρόσωπό της;
3) Πώς πραγµατικά ένιωσε η Έλλη µέσα της όταν έσβησαν τα φώτα;
4) Πώς θα έδειχνε, δηλαδή, το πρόσωπό της;
5) Γιατί λες η Έλλη να µη θέλει να δείξει στη φίλη της, ότι φοβάται το σκοτάδι;
Όπως και στην ιστορία της απογοήτευσης, έτσι και στην ιστορία του φόβου
κάναµε τις παραπάνω ερωτήσεις µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Στην πρώτη ερώτηση
δίναµε στο παιδί δυο πιθανές απαντήσεις και στη δεύτερη ερώτηση, που αφορούσε
στην απόκρυψη του φόβου µε τις εκφράσεις του προσώπου, παρουσιάζαµε και πάλι
ένα χαµογελαστό και ένα ουδέτερο πρόσωπο και του ζητούσαµε να µας υποδείξει την
έκφραση του προσώπου του ήρωα. Στην τρίτη ερώτηση ζητούσαµε από το παιδί να
ονοµάσει το πραγµατικό συναίσθηµα του κεντρικού ήρωα της ιστορίας, ενώ στην
τέταρτη ερώτηση, που αφορούσε στην αναγνώριση του φόβου µέσω των εκφράσεων
του προσώπου, παρουσιάζαµε ένα χαρούµενο, ένα µε ουδέτερη συναισθηµατική
κατάσταση και ένα φοβισµένο πρόσωπο, για να διαπιστωθεί αν το παιδί αναγνωρίζει
το συναίσθηµα του φόβου από τις εκφράσεις του προσώπου. Τέλος, και πάλι µε την
πέµπτη ερώτηση το παιδί καλούνταν να αιτιολογήσει την πρόθεση του ήρωα να
αποκρύψει το φόβο του.
Στη συνέχεια, ακολουθούσε η ανάγνωση της ιστορίας που αφορούσε στο
συναίσθηµα του θυµού. Οι ερωτήσεις που έγιναν στα υποκείµενα για την ιστορία
αυτή ήταν οι εξής:
1) Τι λες να πει η Έλλη, για να µην καταλάβει η φίλη της πώς θύµωσε µε την
αδερφή της;
Α) Θα χαµογελάσει και θα της πει ότι η αδερφή της έριξε κατά λάθος το
γάλα πάνω στη ζωγραφιά; Ή
Β) Θα της πει σοβαρή να φτιάξουν µια άλλη ζωγραφιά;
2) Πώς, δηλαδή, θα δείχνει το πρόσωπό της;
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3) Πώς πραγµατικά ένιωσε η Έλλη µέσα της, όταν η αδερφή της έριξε το γάλα
της πάνω στη ζωγραφιά;
4) Πώς θα έδειχνε, δηλαδή, το πρόσωπό της;
5) Γιατί λες η Έλλη να µη θέλει να δείξει στη φίλη της πώς θύµωσε µε την
αδερφή της;
Και για το συναίσθηµα του θυµού έγιναν οι ίδιες οι ερωτήσεις. Αρχικά, έγινε η
πρώτη ερώτηση µε τις δυο πιθανές απαντήσεις, που αφορούσε στη λεκτική απόκρυψη
του θυµού. Στη δεύτερη ερώτηση, που αφορούσε στην απόκρυψη του θυµού µε τις
εκφράσεις του προσώπου, παρουσιάζαµε στο παιδί ένα χαµογελαστό πρόσωπο και
ένα ουδέτερο, για να επιλέξει την έκφραση που θα είχε το πρόσωπο του ήρωα, στην
προσπάθειά του να κρύψει το θυµό του. Με την τρίτη και τέταρτη ερώτηση
ζητούσαµε από το παιδί να αναγνωρίσει λεκτικά το συναίσθηµα του θυµού και µέσω
των εκφράσεων τριών προσώπων, ενός χαµογελαστού, ενός ουδέτερου και ενός
θυµωµένου προσώπου. Τέλος, µε την πέµπτη ερώτηση το παιδί απέδιδε κίνητρο στην
απόκρυψη του θυµού.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να πούµε πως στις ιστορίες δεν δινόταν άµεσα, αλλά
ούτε και µε πλάγιο τρόπο το κίνητρο της απόκρυψης. Η απάντηση ήταν καθαρά θέµα
κρίσης και προτίµησης του παιδιού. Η ερώτηση που κάναµε στο παιδί είχε ως εξής:
«Γιατί λες η Έλλη να µη θέλει να δείξει στη φίλη της πως…;». Η ερώτηση αυτή, καθώς
και η τρίτη «Πώς πραγµατικά ένιωσε η Έλλη µέσα της όταν…;», που αφορούσε στη
λεκτική αναγνώριση του πραγµατικού συναισθήµατος του ήρωα, ήταν ερωτήσεις
ανοιχτού τύπου, ενώ οι υπόλοιπες ήταν κλειστού τύπου.
Στο τέλος της εξέτασης του κάθε παιδιού το ευχαριστούσαµε και το
ανταµείβαµε για τη συνεργασία του µε ένα µπαλόνι, ενώ µε την ολοκλήρωση της
συλλογής και ανάλυσης των δεδοµένων που συλλέξαµε, στείλαµε ευχαριστήριες
επιστολές σε νηπιαγωγούς και γονείς, γιατί νιώθαµε την ανάγκη να τους
ευχαριστήσουµε, µια και χωρίς τη συγκατάθεση αυτών θα ήταν αδύνατη η
διεκπεραίωση της έρευνάς µας (βλ. παράρτηµα 3, σελ.141).

5.8. Μεταβλητές και η κωδικοποίησή τους
Οι µεταβλητές της έρευνάς µας κατηγοριοποιήθηκαν σε πέντε κατηγορίες για
κάθε ιστορία. Η πρώτη κατηγορία περιελάµβανε τις µεταβλητές που αφορούσαν στη
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λεκτική απόκρυψη του πραγµατικού συναισθήµατος του πρωταγωνιστή, η δεύτερη
τις µεταβλητές που αφορούσαν στην απόκρυψη του πραγµατικού συναισθήµατος του
πρωταγωνιστή µε τις εκφράσεις του προσώπου, η τρίτη και η τέταρτη κατηγορία
περιελάµβαναν τις µεταβλητές που αφορούσαν στη λεκτική αναγνώριση του
πραγµατικού συναισθήµατος και στην αναγνώριση της έκφρασης αυτού στο πρόσωπο
του ήρωα αντίστοιχα, και τέλος, στην πέµπτη κατηγορία συµπεριλήφθηκαν οι
µεταβλητές που αφορούσαν στο κίνητρο της απόκρυψης του πραγµατικού
συναισθήµατος.
Η κωδικοποίηση των µεταβλητών που αφορούσαν στη λεκτική αναγνώριση και
απόκρυψη του πραγµατικού συναισθήµατος, καθώς και στην αναγνώριση και
απόκρυψη αυτού µε τις εκφράσεις του προσώπου, έγινε σύµφωνα µε αυτήν της
Κορακάκη (2002). Η Κορακάκη (2002) στην έρευνά της, για να διαπιστώσει, αν τα
παιδιά αποκρύπτουν το πραγµατικό τους συναίσθηµα και πόσο αποτελεσµατικά,
έκανε την εξής ερώτηση: «Τι λες να κάνει τώρα ο Χ, που έχει στα χέρια του το δώρο;
Για να βοηθήσει, µάλιστα, τα παιδιά έδινε τρεις εναλλακτικές απαντήσεις: «Θα
χαµογελάσει και θα πει ευχαριστώ», που υποδήλωνε την πλήρη απόκρυψη του
συναισθήµατος, «Θα κατσουφιάσει και θα πει ευχαριστώ», που υποδήλωνε µερική
απόκρυψη του συναισθήµατος και «Θα κατσουφιάσει και θα πει δεν µου αρέσει», που
υποδήλωνε την εκδήλωση του πραγµατικού συναισθήµατος, χωρίς προσπάθεια
απόκρυψής του.
Επίσης, η ίδια ερευνήτρια (Κορακάκη, 2002) και όσον αφορά στην αναγνώριση
του πραγµατικού συναισθήµατος του ήρωα, ρωτούσε τα παιδιά: «Πώς πραγµατικά
ένιωσε ο Χ µέσα του, όταν είδε το δώρο; Χάρηκε ή Λυπήθηκε»; Οι απαντήσεις των
παιδιών σε αυτήν την ερώτηση χωρίστηκαν σε δυο κατηγορίες: Της αναγνώρισης του
πραγµατικού συναισθήµατος της απογοήτευσης, που περιελάµβανε την απάντηση
«Λυπήθηκε» και της µη αναγνώρισης αυτού, που περιελάµβανε την απάντηση
«Χάρηκε».
Με παρόµοιο τρόπο κωδικοποιήσαµε και εµείς στην παρούσα έρευνα τις
µεταβλητές που αφορούσαν στη λεκτική αναγνώριση και απόκρυψη του πραγµατικού
συναισθήµατος και στην αναγνώριση και απόκρυψη αυτού µε τις εκφράσεις του
προσώπου. Συγκεκριµένα, οι µεταβλητές που αφορούσαν στη λεκτική απόκρυψη του
συναισθήµατος διακρίθηκαν σε δυο υποκατηγορίες: Της πλήρους και µερικής
απόκρυψης του πραγµατικού συναισθήµατος. ∆εν συµπεριλάβαµε και την κατηγορία
της εκδήλωσης του πραγµατικού συναισθήµατος, όπως η Κορακάκη (2002), γιατί
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σκοπός της έρευνάς µας ήταν να διαπιστωθεί ο τρόπος απόκρυψης του πραγµατικού
συναισθήµατος και όχι αν τα παιδιά θα αποκρύψουν ή θα εκδηλώσουν το πραγµατικό
τους συναίσθηµα.
Στην κατηγορία της πλήρους απόκρυψης συµπεριλήφθηκαν οι εξής απαντήσεις:
«Θα χαµογελάσει και θα πει στη φίλη της ότι της άρεσε πολύ το δώρο της θείας της»,
«θα χαµογελάσει και θα πει στη φίλη της ότι δεν φοβάται καθόλου το σκοτάδι» και «θα
χαµογελάσει και πει στη φίλη της ότι η αδερφή της έριξε κατά λάθος το γάλα πάνω στη
ζωγραφιά», αντίστοιχα για την κάθε ιστορία. Ως µερική απόκρυψη του πραγµατικού
συναισθήµατος θεωρήσαµε τις απαντήσεις: «Θα της πει σοβαρή ότι της άρεσε το δώρο
της θείας της» για την πρώτη ιστορία, «θα της πει σοβαρή ότι δεν φοβάται,» για τη
δεύτερη ιστορία και για την τρίτη «θα της πει σοβαρή να φτιάξουν µια άλλη
ζωγραφιά».
Στις ίδιες υποκατηγορίες διακρίθηκαν και οι µεταβλητές που αφορούσαν στην
απόκρυψη του συναισθήµατος µε το πρόσωπο. Ειδικότερα, ως πλήρη απόκρυψη του
συναισθήµατος µε τις εκφράσεις του προσώπου θεωρήθηκε η επιλογή του
χαρούµενου προσώπου από το παιδί, ενώ ως µερική, η επιλογή του προσώπου µε
ουδέτερη συναισθηµατική κατάσταση, αντίστοιχα για κάθε συναίσθηµα.
Επίσης, οι µεταβλητές που αφορούσαν στη λεκτική αναγνώριση του
συναισθήµατος και στην αναγνώριση αυτού µέσω των εκφράσεων του προσώπου,
χωρίστηκαν στις κατηγορίες της µη αναγνώρισης του πραγµατικού συναισθήµατος,
της αναγνώρισης αυτού, όπως έκανε προηγουµένως η Κορακάκη (2002) στην έρευνά
της, καθώς επίσης και σε µια τρίτη κατηγορία, που δηµιουργήθηκε από εµάς, της
µερικής αναγνώρισης του πραγµατικού συναισθήµατος. Στην κατηγορία της µη
αναγνώρισης του πραγµατικού συναισθήµατος καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις των
παιδιών, όπως δεν ξέρω, χάρηκε, δεν ένιωσε τίποτα και η επιλογή του χαρούµενου
προσώπου, για την αναγνώριση του συναισθήµατος µέσω των εκφράσεων του
προσώπου. Στην κατηγορία της µερικής αναγνώρισης του συναισθήµατος
συµπεριλήφθηκαν απαντήσεις, όπως ένιωσε άσχηµα, ένιωσε δάκρυα, δεν ήταν καλά
κ.λ.π και η επιλογή του ουδέτερου προσώπου, ενώ η κατηγορία της αναγνώρισης του
πραγµατικού

συναισθήµατος

συµπεριέλαβε

απαντήσεις,

όπως

λυπήθηκε,

στεναχωρέθηκε, απογοητεύτηκε και η επιλογή του λυπηµένου προσώπου, για την
ιστορία της απογοήτευσης, φοβήθηκε, τρόµαξε και η επιλογή του φοβισµένου
προσώπου, για την ιστορία του φόβου και τέλος θύµωσε, εκνευρίστηκε, νευρίασε, και
η επιλογή του θυµωµένου προσώπου, για την ιστορία του θυµού.
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Στο σηµείο αυτό πρέπει να πούµε πως, αν και το συναίσθηµα της απογοήτευσης
δεν ταυτίζεται, αλλά είναι διαφορετικό από αυτό της λύπης, συµπεριλάβαµε τις
απαντήσεις λυπήθηκε και στεναχωρήθηκε

στην κατηγορία της αναγνώρισης του

πραγµατικού συναισθήµατος της απογοήτευσης, για δυο λόγους: Πρώτα από όλα,
γιατί η διαφορά της λύπης από την απογοήτευση είναι µικρή, εφόσον η απογοήτευση
είναι µια µορφή λύπης µε διαφορετική, όµως, ένταση και διάρκεια και δεύτερον, γιατί
η ηλικία των παιδιών που µελετούνται, όπως φάνηκε από τις απαντήσεις τους, δεν
τους επιτρέπει τον εντοπισµό της διαφοράς αυτής και κατά συνέπεια τη διάκριση του
συναισθήµατος της απογοήτευσης από αυτό της λύπης.
Τέλος, οι µεταβλητές που αφορούσαν στο κίνητρο της απόκρυψης του
πραγµατικού συναισθήµατος κωδικοποιήθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο µε αυτόν της
έρευνας των Gnepp και Hess (1986) και του Gosselin και των συνεργατών του
(2002). Οι ερευνητές αυτοί (Gnepp & Hess, 1986* Gosselin, et.al., 2002) διέκριναν
δυο κατηγορίες ως προς το κίνητρο απόκρυψης του πραγµατικού συναισθήµατος: Της
απόδοσης κινήτρου για προσωπικούς λόγους και της απόδοσης κινήτρου για
κοινωνικούς λόγους. Η κατηγορία της απόδοσης κινήτρου για προσωπικούς λόγους
στις έρευνές τους, περιελάµβανε απαντήσεις του τύπου «για να µην τον
κοροϊδέψουν», «για να µη µείνει µόνος», «για να µη τιµωρηθεί» και γενικά
απαντήσεις, από τις οποίες φαινόταν ότι το παιδί αποκρύπτει τα πραγµατικά του
συναισθήµατα, για να προφυλάξει τον εαυτό του από τις δυσάρεστες συνέπειες, που
µπορεί να έχει γι’ αυτό η εκδήλωσή του, ενώ η κατηγορία της απόδοσης κινήτρου για
κοινωνικούς λόγους περιελάµβανε απαντήσεις, από τις οποίες φαινόταν πως το παιδί
αποκρύπτει τα πραγµατικά του συναισθήµατα για να µη πληγώσει, αλλά για να
προστατεύσει τα συναισθήµατα των προσώπων που βρίσκονται γύρω του, καθώς και
για να υπακούσει σε κοινωνικούς κανόνες, που επιβάλλουν την απόκρυψη κάποιων
συναισθηµάτων. Παράδειγµα τέτοιου τύπου απαντήσεων του ήταν όπως: «Για να µη
στεναχωρηθεί ο Χ», «γιατί πρέπει να λέµε ευχαριστώ, όταν µας κάνουν δώρα», «γιατί
τα αγόρια δεν κλαίνε» κ.λ.π.
Στην παρούσα, όµως, έρευνα, πέρα από τις δυο παραπάνω κατηγορίες, που
διέκριναν οι Gnepp και Hess (1986) και ο Gosselin µε τους συνεργάτες του (2002)
στις έρευνές τους, διακρίναµε και δυο ακόµα κατηγορίες: Της απόδοσης άγνοιας
κινήτρου και της απόδοσης µεικτού κινήτρου. Έτσι, λοιπόν, οι µεταβλητές της
έρευνάς µας, που αφορούσαν στο κίνητρο της απόκρυψης του πραγµατικού
συναισθήµατος, χωρίστηκαν σε τέσσερις υποκατηγορίες:
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Α) Την απόδοση άγνοιας κινήτρου, η οποία περιελάµβανε απαντήσεις του τύπου
«δεν ξέρω», «γιατί έτσι», «γιατί δεν θέλει» και γενικά απαντήσεις από τις οποίες
φαινόταν πως το παιδί δεν µπορούσε να αιτιολογήσει την απόκρυψη των
συναισθηµάτων.
Β) Την απόδοση κινήτρου για προσωπικούς λόγους, η οποία περιελάµβανε
απαντήσεις, σύµφωνα µε τις οποίες τα παιδιά αιτιολογούσαν την τάση του ήρωα να
αποκρύψει το πραγµατικό του συναίσθηµα, για να προφυλάξει τον εαυτό του από
δυσάρεστες συνέπειες. Τέτοιου είδους απαντήσεις ήταν του τύπου: «Για να µην την
κοροϊδέψει η φίλη της», «για να µην την ακούσει η µαµά της και την µαλώσει», «γιατί η
φίλη της µπορεί να µην την κάνει ξανά παρέα» κ.λ.π.
Γ) Την απόδοση κινήτρου για κοινωνικούς λόγους, η οποία περιελάµβανε
απαντήσεις, σύµφωνα µε τις οποίες τα παιδιά απέδιδαν την απόκρυψη του
πραγµατικού συναισθήµατος σε λόγους προστασίας των συναισθηµάτων των άλλων,
αλλά και σε κοινωνικές επιταγές που επιβάλλουν την µη έκφραση κάποιων
συναισθηµάτων. Παράδειγµα τέτοιου τύπου αιτιολογήσεων ήταν απαντήσεις όπως:
«Για να µην την ακούσει η θεία της και στεναχωρηθεί», «γιατί δεν είναι σωστό να λέµε
πως δεν µας αρέσει το δώρο που µας κάνουν», «γιατί αν δείξει πως φοβάται µπορεί να
φοβηθεί και η φίλη της Έλλης», «γιατί τα αγόρια δεν πρέπει να φοβούνται», «γιατί δεν
είναι σωστό να µαλώνουµε µε τα αδέρφια µας µπροστά σε άλλους», «γιατί µπορεί και η
φίλη της να θυµώσει και να µαλώσει την αδερφή της», και
∆) Την απόδοση µεικτού κινήτρου, στην οποία καταχωρήθηκαν απαντήσεις, στις
οποίες τα παιδιά αιτιολογούσαν την απόκρυψη των πραγµατικών συναισθηµάτων του
ήρωα επικαλούµενα λόγους τόσο προσωπικούς, όσο και κοινωνικούς. Τέτοιου είδους
απαντήσεις ήταν του τύπου, «για να µη φοβηθεί η φίλη της και αρχίσει και κλαίει,
αλλά και για να µην την πει φοβιτσιάρα», «γιατί αν η Έλλη µαλώσει την αδερφή της
µπροστά στη φίλη της αυτή θα ντραπεί και θα φύγει και δεν θα την έχει πια φίλη (την
Έλλη)», κ.λ.π.
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5.9. Στατιστική ανάλυση
Όλες οι µεταβλητές της έρευνας ήταν ποιοτικές και µετρήθηκαν σε κλίµακα
ονοµαστική και τακτική. Ποιοτικές ή κατηγορικές ονοµάζονται οι µεταβλητές, οι
οποίες µεταβάλλονται σε είδος. Οι τιµές που παίρνουν συνήθως είναι ονόµατα, λέξεις
και ουδέποτε αριθµοί (Χλουβεράκης, 2002:42).
Από τις µεταβλητές αυτές, το φύλο και το κίνητρο της απόκρυψης, ήταν
ποιοτικές µεταβλητές, ονοµαστικού τύπου. ∆ηλαδή, το φύλο και το κίνητρο
µετρήθηκαν σε ονοµαστική κλίµακα, µια και οι τιµές των µεταβλητών αυτών δεν
µπορούν να καταταχθούν σε µια ιεραρχική σειρά µε λογική και αντικειµενική διάταξη
(Χλουβεράκης, 2002:43* Μακράκης, 2005: 39). Αντίθετα προς τις µεταβλητές αυτές,
η λεκτική αναγνώριση και απόκρυψη του κάθε συναισθήµατος, καθώς και η
αναγνώριση και απόκρυψη αυτών µε τις εκφράσεις του προσώπου ήταν ποιοτικές
µεταβλητές, οι οποίες µετρήθηκαν σε τακτική κλίµακα. Σε τακτική κλίµακα
µετρούνται οι µεταβλητές, των οποίων οι τιµές µπορούν να διαβαθµιστούν και να
ιεραρχηθούν σε µια λογική σειρά (Μακράκης, 2005: 39* Χλουβεράκης, 2002: 44).
Ο έλεγχος της στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών στις κατανοµές των
τιµών όλων των µεταβλητών έγινε µε τη διαδικασία Grosstabs και συγκεκριµένα µε
το στατιστικό κριτήριο χ2 (Chi-squared) σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%.
Ο στατιστικός δείκτης χ2 χρησιµοποιήθηκε σύµφωνα µε το συντελεστή του
Fisher, ενώ όλες οι αναλύσεις της έρευνας έγιναν µέσω του στατιστικού πακέτου
SPSS (έκδοση 11.0, 2002).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
6.1. Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται και παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των
στατιστικών αναλύσεων των δεδοµένων που συλλέχθηκαν. Το κεφάλαιο αυτό
χωρίζεται σε τρία υποκεφάλαια, όπου στο κάθε ένα από αυτά αναλύεται η
αναγνώριση, λεκτική και µέσω των εκφράσεων του προσώπου, του πραγµατικού
συναισθήµατος του ήρωα, η λεκτική και µε τις εκφράσεις του προσώπου απόκρυψή
του, καθώς και το κίνητρο της απόκρυψης του κάθε συναισθήµατος. Στο τέλος κάθε
υποκεφαλαίου υπάρχει σύνοψη των αποτελεσµάτων, ενώ στο τέλος ολόκληρου του
κεφαλαίου υπάρχει περίληψη όλων των αποτελεσµάτων.

6.2. Λεκτική και µέσω των εκφράσεων του προσώπου αναγνώριση της
απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού
Οι απαντήσεις που έδωσαν τα υποκείµενα της έρευνάς µας στην ερώτηση «πώς
πραγµατικά ένιωσε ο ήρωας µέσα του», όταν είδε τις κάλτσες, όταν έσβησαν τα φώτα
και όταν ο αδερφός του ή η αδερφή της έριξε το γάλα πάνω στη ζωγραφιά, αντίστοιχα
για την κάθε ιστορία και που αφορούν στη λεκτική και µέσω των εκφράσεων του
προσώπου αναγνώριση των συναισθηµάτων της απογοήτευσης, του φόβου και του
θυµού, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Συχνότητα και σχετική συχνότητα λεκτικής και µέσω των εκφράσεων του
προσώπου αναγνώρισης της απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού από το δείγµα.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Λεκτική
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Μερική
Σ

%

Με εκφράσεις προσώπου

Πλήρης
Σ

%

Μερική
Σ

Πλήρης
% Σ

%

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ

3

5%

57

95%

_

60

100%

ΦΟΒΟΣ

3

5%

57

95%

_

60

100%

60

100%

_

60

100%

ΘΥΜΟΣ

_
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Από τον Πίνακα 1. φαίνεται πως όλα τα υποκείµενα αναγνώρισαν µέσω των
εκφράσεων του προσώπου και τα τρία συναισθήµατα, δηλαδή την απογοήτευση, το
φόβο και το θυµό. Όσον αφορά, όµως, στη λεκτική αναγνώριση των συναισθηµάτων
3 από τα 60 υποκείµενα (5% των υποκειµένων) δεν µπόρεσαν να αναγνωρίσουν το
συναίσθηµα της απογοήτευσης και του φόβου, λέγοντας απλά πως ο ήρωας «ένιωσε
άσχηµα», «δεν ένιωσε καλά» και γενικότερα προσδίδοντάς του µια γενικότερη
αρνητική συναισθηµατική κατάσταση. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα
αποτελέσµατα της λεκτικής και µε τις εκφράσεις του προσώπου αναγνώρισης του
κάθε συναισθήµατος από τα δυο φύλα.

6.2.1. Λεκτική και µέσω των εκφράσεων του προσώπου αναγνώριση της
απογοήτευσης
Τα αποτελέσµατα, όσον αφορά στη λεκτική αναγνώριση της απογοήτευσης από
τα δυο φύλα, δηλαδή του πραγµατικού συναισθήµατος του ήρωα της ιστορίας που
εξετάζει το συναίσθηµα της απογοήτευσης, παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Στον
Πίνακα 2. παρατηρείται ότι τα 57 υποκείµενα, δηλαδή το 95% των υποκειµένων
αναγνώρισαν πλήρως το πραγµατικό συναίσθηµα του ήρωα, ενώ 3 από τα υποκείµενα
(5%) αναγνώρισαν µερικώς το συναίσθηµα αυτό.

Πίνακας 2. Συχνότητα, σχετική συχνότητα και αθροιστική συχνότητα λεκτικής
αναγνώρισης της απογοήτευσης στα δυο φύλα
Λεκτική αναγνώριση
Μερική
Πλήρης
αναγνώριση
αναγνώριση
Κορίτσια
Φύλο

Σύνολο

Συχνότητα

3

27

30

%

10

90

100

Συχνότητα

0

30

30

%

0

100

100

Συχνότητα

3

57

60

%

5

95

100

Αγόρια

Σύνολο
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Πιο συγκεκριµένα, από τον Πίνακα 2. φαίνεται, ότι και τα 30 αγόρια (100%)
απάντησαν, πως ο πρωταγωνιστής της ιστορίας «θα λυπηθεί», όταν θα ανοίξει το
δώρο. Την ίδια απάντηση µε τα αγόρια έδωσαν και 27 από τα 30 κορίτσια (90% των
κοριτσιών), ενώ τα υπόλοιπα 3 (10%) αναγνώρισαν µερικώς το πραγµατικό
συναίσθηµα του ήρωα, λέγοντας πως «θα νιώσει άσχηµα», «θα νιώσει δάκρυα» κ.λ.π.
Η ανάλυση µε το χ2 έδειξε ότι µεταξύ των δυο φύλων δεν υπάρχει στατιστικώς
σηµαντική διαφορά ως προς τη λεκτική αναγνώριση του συναισθήµατος της
απογοήτευσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% [χ2 = 3,158, df = 1, p (Fisher’s Exact
Test)= 0,237>0,05].
Στον Πίνακα 3. παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αναγνώρισης της
απογοήτευσης µέσω των εκφράσεων του προσώπου από τα δυο φύλα.

Πίνακας 3. Συχνότητα, σχετική συχνότητα και αθροιστική συχνότητα αναγνώρισης της
απογοήτευσης µέσω των εκφράσεων του προσώπου στα δυο φύλα
Αναγνώριση µέσω εκφράσεων
προσώπου
Μερική
Πλήρης
αναγνώριση
αναγνώριση
Κορίτσια
Φύλο

Σύνολο

Συχνότητα

0

30

30

%

0

100

100

Συχνότητα

0

30

30

%

0

100

100

Συχνότητα

0

60

60

%

0

100

100

Αγόρια

Σύνολο

Από τον Πίνακα 3. παρατηρείται ότι όλα τα υποκείµενα και τα 60 υποκείµενα
(100%), ήταν σε θέση να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν το συγκεκριµένο
συναίσθηµα µέσα από τις εκφράσεις του προσώπου.
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6.2.2. Λεκτική και µέσω των εκφράσεων του προσώπου αναγνώριση του φόβου
Στην ερώτηση της ιστορίας που εξετάζει το συναίσθηµα του φόβου, «πώς θα
νιώσει πραγµατικά ο ήρωας µέσα του, όταν σβήσουν τα φώτα», όπως φαίνεται από
τον Πίνακα 4., τα 57 υποκείµενα (95%) απάντησαν πώς ο ήρωας «θα φοβηθεί» και
«θα τροµάξει», ενώ τα υπόλοιπα 3 (5%) δεν έδωσαν σαφή απάντηση, λέγοντας πως ο
ήρωας «θα νιώσει άσχηµα». Την ασαφή αυτή απάντηση, όπως παρατηρήθηκε και
στη λεκτική αναγνώριση της απογοήτευσης, και όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.,
έδωσαν µόνο τα κορίτσια. Από τα 30 κορίτσια, δηλαδή, τα 3 (10%) αναγνώρισαν
µερικώς λεκτικά το συναίσθηµα του φόβου, ενώ και τα 30 αγόρια (100%)
αναγνώρισαν και κατονόµασαν µε ακρίβεια το πραγµατικό συναίσθηµα του ήρωα.

Πίνακας 4. Συχνότητα, σχετική συχνότητα και αθροιστική συχνότητα της λεκτικής
αναγνώρισης του φόβου στα δυο φύλα
Λεκτική αναγνώριση
Μερική
Πλήρης
αναγνώριση
αναγνώριση

Σύνολο

Συχνότητα

3

27

30

%

10

90

100

Συχνότητα

0

30

30

%

0

100

100

Συχνότητα

3

57

60

%

5

95

100

Κορίτσια
Φύλο
Αγόρια

Σύνολο

Η ανάλυση µε το χ2, όσον αφορά στη λεκτική αναγνώριση του φόβου, έδειξε
πως η διαφορά µεταξύ των δυο φύλων, δεν είναι στατιστικώς σηµαντική [χ2 = 3,158,
df=1, p (Fisher’s Exact Test)= 0,237>0,05].
Στον Πίνακα 5. παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για την αναγνώριση του
φόβου µέσω των εκφράσεων του προσώπου.
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Πίνακας 5. Συχνότητα, σχετική συχνότητα και αθροιστική συχνότητα αναγνώρισης του
φόβου µέσω των εκφράσεων του προσώπου στα δυο φύλα
Αναγνώριση µέσω εκφράσεων
προσώπου
Μερική
Πλήρης
αναγνώριση
αναγνώριση
Κορίτσια
Φύλο
Αγόρια

Σύνολο

Συχνότητα

0

30

30

%

0

100

100

Συχνότητα

0

30

30

%

0

100

100

Συχνότητα

0

60

60

%

0

100

100

Σύνολο

Από τον Πίνακα 5. παρατηρούµε ότι στην ερώτηση «πώς θα έδειχνε το
πρόσωπο του ήρωα», που αφορά στην αναγνώριση του φόβου µέσω των εκφράσεων
του προσώπου, και τα 60 υποκείµενα (100%) αναγνώρισαν την έκφραση του
συναισθήµατος αυτού.

6.2.3. Λεκτική και µέσω των εκφράσεων του προσώπου αναγνώριση του
θυµού
Οι απαντήσεις των αγοριών και των κοριτσιών στην ερώτηση της ιστορίας που
εξετάζει το συναίσθηµα του θυµού, «πώς πραγµατικά ένιωσε ο ήρωας µέσα του, όταν
ο αδερφός του ή η αδερφή της έριξε το γάλα πάνω στη ζωγραφιά», παρουσιάζονται
στον πίνακα 6.
Από τον Πίνακα.6. παρατηρούµε πως και τα 60 υποκείµενα (100%), δηλαδή
τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια στο σύνολό τους, αναγνώρισαν πλήρως λεκτικά
το πραγµατικό συναίσθηµα του θυµού που θα βίωνε ο πρωταγωνιστής στη
συγκεκριµένη κατάσταση, λέγοντας πως ο ήρωας « ένιωσε θυµό».
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Πίνακας 6. Συχνότητα, σχετική συχνότητα και αθροιστική συχνότητα λεκτικής
αναγνώρισης του θυµού στα δυο φύλα.
Λεκτική αναγνώριση
Μερική
Πλήρης
αναγνώριση
αναγνώριση
Κορίτσια

Σύνολο

Συχνότητα

0

30

30

%

0

100

100

Συχνότητα

0

30

30

%

0

100

100

Συχνότητα

0

60

60

%

0

100

100

Φύλο
Αγόρια

Σύνολο

Στον Πίνακα 7. παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα ως προς την αναγνώριση του
θυµού µέσω τον εκφράσεων του προσώπου από τα δυο φύλα.

Πίνακας 7. Συχνότητα, σχετική συχνότητα και αθροιστική συχνότητα αναγνώρισης του
θυµού µέσω των εκφράσεων του προσώπου στα δυο φύλα
Αναγνώριση µέσω εκφράσεων
προσώπου
Μερική
Πλήρης
αναγνώριση
αναγνώριση
Κορίτσια
Φύλο

Σύνολο

Συχνότητα

0

30

30

%

0

100

100

Συχνότητα

0

30

30

%

0

100

100

Συχνότητα

0

60

60

%

0

100

100

Αγόρια

Σύνολο

Από τον Πίνακα 7. παρατηρούµε ότι, όσον αφορά στην αναγνώριση του θυµού
µέσω των εκφράσεων του προσώπου, όλα τα κορίτσια (30) και όλα τα αγόρια (30)
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αναγνώρισαν πλήρως το συναίσθηµα αυτό, υποδεικνύοντας την εικόνα µε το
θυµωµένο πρόσωπο.

6.2.4. Σύνοψη αποτελεσµάτων
Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα που αφορούν στη λεκτική και µέσω των
εκφράσεων του προσώπου αναγνώριση της απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού,
παρατηρούµε ότι τα υποκείµενα και των δυο φύλων αναγνώρισαν πλήρως µέσω των
εκφράσεων του προσώπου και τα τρία αυτά συναισθήµατα.
Όσον αφορά στη λεκτική αναγνώριση των συναισθηµάτων αυτών παρατηρούµε
ότι ένα µικρό ποσοστό των κοριτσιών (10%) αναγνώρισε µερικώς λεκτικά το
συναίσθηµα της απογοήτευσης και του φόβου, ενώ όλα τα αγόρια αναγνώρισαν και
τα δυο συναισθήµατα πλήρως, χωρίς, ωστόσο, να είναι σηµαντική η διαφορά αυτή
µεταξύ των δυο φύλων και για την απογοήτευση και για το φόβο. Όσον αφορά, όµως,
στο συναίσθηµα του θυµού, τα υποκείµενα και των δυο φύλων αναγνώρισαν πλήρως
λεκτικά το συναίσθηµα αυτό.
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6.3. Η λεκτική και η µέσω των εκφράσεων του προσώπου απόκρυψη των
συναισθηµάτων
Οι απαντήσεις που έδωσαν τα υποκείµενα της έρευνας στην ερώτηση «τί θα πει
ο ήρωας» και «πώς θα δείχνει το πρόσωπό του», για να κρύψει την απογοήτευσή του,
το φόβο του και το θυµό του, αντίστοιχα για την κάθε ιστορία, παρουσιάζονται
συνοπτικά στον Πίνακα 8.

Πίνακας 8. Συχνότητα και σχετική συχνότητα λεκτικής και µε τις εκφράσεις του
προσώπου απόκρυψης της απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού.
ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
Λεκτική απόκρυψη

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Μερική
Σ

Με εκφράσεις προσώπου

Πλήρης
%

Σ

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ

40

66,7%

20

ΦΟΒΟΣ

21

35%

39

ΘΥΜΟΣ

29

48,3%

31

Μερική
%

Σ

33,3% 32
65%

24

51,7% 35

Πλήρης
% Σ
%

53,3%

28

46,7%

40%

36

60%

58,3% 25

41,7%

Από τον Πίνακα 8. παρατηρούµε τις συχνότητες της λεκτικής και µέσω των
εκφράσεων του προσώπου απόκρυψης και των τριών συναισθηµάτων που
µελετήθηκαν. Στον πίνακα αυτό φαίνεται πώς η πλειοψηφία των παιδιών αναφέρουν
πλήρη απόκρυψη, τόσο λεκτική (65%) όσο και µε τις εκφράσεις του προσώπου του
(60%), περισσότερο για το συναίσθηµα του φόβου.
Για το συναίσθηµα της απογοήτευσης τα υποκείµενα αναφέρουν περισσότερο
µερική λεκτική (66,7%) και µε τις εκφράσεις του προσώπου (53,3%) απόκρυψη, από
ότι πλήρη. Ωστόσο, όµως, όσον αφορά στο συναίσθηµα του θυµού τα υποκείµενα του
δείγµατος αναφέρουν περισσότερο πλήρη λεκτική απόκρυψη (51,7%), ενώ όσον
αφορά στην απόκρυψή του µε τις εκφράσεις του προσώπου, αναφέρεται περισσότερο
µερική απόκρυψη (58,3%).
Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζεται η λεκτική και µε τις
εκφράσεις του προσώπου απόκρυψη του κάθε συναισθήµατος χωριστά από τα δυο
φύλα.
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6.3.1. Η λεκτική και η µέσω των εκφράσεων του προσώπου απόκρυψη της
απογοήτευσης
Το Γράφηµα 1. παρουσιάζει τις συχνότητες της λεκτικής απόκρυψης της
απογοήτευσης από τα αγόρια και τα κορίτσια. Όπως φαίνεται από το Γράφηµα 1, η
πλειοψηφία των υποκειµένων αποκρύπτει µερικώς λεκτικά το συναίσθηµα της
απογοήτευσης. Επίσης, παρατηρείται ότι περισσότερο τα κορίτσια, σε σχέση µε τα
αγόρια, τείνουν να αποκρύπτουν πλήρως λεκτικά το συναίσθηµα αυτό.

Γράφηµα 1. Κατανοµή συχνοτήτων λεκτικής απόκρυψης της απογοήτευσης στα δυο
φύλα
22
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Συχνότητα
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11

10

9

8

µερική
ολική

6

Κoρίτσια

Αγόρια

Φύλο

Πιο συγκεκριµένα, από τα 60 υποκείµενα, τα 40 (66,7%) αποκρύπτουν µερικώς
λεκτικά το συναίσθηµα της απογοήτευσης, ενώ τα υπόλοιπα 20 υποκείµενα (33,3%)
το αποκρύπτουν πλήρως. Μεταξύ των δυο φύλων φαίνεται πως τα κορίτσια
αποκρύπτουν λεκτικά περισσότερο από τα αγόρια την απογοήτευσή τους. Από το
σύνολο των κοριτσιών, τα 11 κορίτσια (36,7% των κοριτσιών) αποκρύπτουν πλήρως
το συναίσθηµα της απογοήτευσης και τα υπόλοιπα 19 (63,3%) µερικώς, ενώ από τα
αγόρια, µόνο το 30%, δηλαδή 9 από τα 30 αγόρια, απέκρυψαν πλήρως το
συγκεκριµένο συναίσθηµα δίνοντας την απάντηση πως ο ήρωας «θα χαµογελάσει και
θα πει πως του αρέσει πολύ το δώρο της θείας του», ενώ τα υπόλοιπα 21 αγόρια
(70%) το απέκρυψαν µερικώς.
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Η ανάλυση µε το χ2 (Chi-square) έδειξε πως η διαφορά αυτή µεταξύ των δυο
φύλων δεν είναι στατιστικώς σηµαντική [χ2 = 0,300, df=1, p (Fisher’s Exact Test) =
0,785>0,05].
Σε αντίθεση µε τη λεκτική απόκρυψη της απογοήτευσης, η απόκρυψή της µε τις
εκφράσεις του προσώπου φαίνεται να είναι περισσότερο εφικτή από τα υποκείµενα
του δείγµατος, ενώ παράλληλα εντοπίζεται και µια υπεροχή των αγοριών έναντι των
κοριτσιών. Από το Γράφηµα 1. και 2. παρατηρείται ότι το ποσοστό των υποκειµένων
που αναφέρουν πλήρη απόκρυψη της απογοήτευσης µε τις εκφράσεις του προσώπου
είναι µεγαλύτερο από αυτό της πλήρους λεκτικής απόκρυψης του συγκεκριµένου
συναισθήµατος.
Γράφηµα 2. Κατανοµές συχνοτήτων απόκρυψης της απογοήτευσης µε τις εκφράσεις
του προσώπου στα δυο φύλα
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Ενώ δηλαδή, στη λεκτική απόκρυψη τα 20 από τα 60 υποκείµενα (33,3%)
αποκρύπτουν πλήρως λεκτικά την απογοήτευση, στην απόκρυψη του συναισθήµατος
αυτού µε τις εκφράσεις του προσώπου, όπως δείχνει το Γράφηµα 2, ο αριθµός των
υποκείµενων αυξάνεται σε 28 (46,7%). Παρόλα αυτά, όµως, και σύµφωνα µε το
Γράφηµα 2., ο αριθµός των υποκειµένων που αναφέρουν µερική απόκρυψη µε τις
εκφράσεις του προσώπου είναι µεγαλύτερος από αυτόν που αναφέρουν πλήρη
απόκρυψη.
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Επίσης, από το ίδιο γράφηµα (Γραφ.2.) παρατηρείται µια υπεροχή των αγοριών
έναντι των κοριτσιών ως προς την πλήρη απόκρυψη του συναισθήµατος της
απογοήτευσης µε τις εκφράσεις του προσώπου. Ειδικότερα, από τα 30 αγόρια τα 16
(53,3%) αναφέρουν πλήρη απόκρυψη της απογοήτευσης, ενώ από τα 30 κορίτσια
έπραξαν το ίδιο τα 12 κορίτσια (40%).
Η διαφορά, όµως, αυτή µεταξύ των δυο φύλων, σύµφωνα µε την ανάλυση χ2,
δεν είναι στατιστικώς σηµαντική [χ2 = 1,071, df=1, p (Fisher’s Exact Test) =
0,438>0,05].

6.3.2. Η λεκτική και η µέσω των εκφράσεων του προσώπου απόκρυψη του
φόβου
Οι απαντήσεις των υποκειµένων στην ερώτηση «τί θα πει ο πρωταγωνιστής της
ιστορίας, για να µη δείξει στο φίλο του πως φοβάται το σκοτάδι» και «πώς θα δείχνει
το πρόσωπό του», παρουσιάζονται στα Γραφήµατα 3. και 4. αντίστοιχα.
Γράφηµα 3. Κατανοµή συχνοτήτων λεκτικής απόκρυψης του φόβου στα δυο φύλα
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Γράφηµα 4. Κατανοµή συχνοτήτων απόκρυψης του φόβου µε τις εκφράσεις του
προσώπου στα δυο φύλα
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Από το Γράφηµα 3. παρατηρείται πως η πλειοψηφία των υποκείµενων
αποκρύπτει λεκτικά πλήρως το συναίσθηµα του φόβου, ενώ είναι ευδιάκριτη η
υπεροχή των αγοριών έναντι των κοριτσιών. Πιο συγκεκριµένα, φαίνεται πως τα 39
υποκείµενα (65%) αποκρύπτουν πλήρως λεκτικά το συναίσθηµα του φόβου, ενώ τα
υπόλοιπα 21 υποκείµενα, δηλαδή το 35% των υποκείµενων, το αποκρύπτουν
µερικώς.
Επιπλέον φαίνεται πως τα αγόρια περισσότερο από τα κορίτσια αποκρύπτουν
πλήρως το πραγµατικό συναίσθηµα του φόβου. Ειδικότερα, τα 24 από τα 30 αγόρια
(80%) αποκρύπτουν λεκτικά πλήρως το φόβο, ενώ από το σύνολο των κοριτσιών
µόνο τα 15, δηλαδή το 50% όλων των κοριτσιών.
Η ανάλυση µε το χ2 έδειξε πως η διαφορά αυτή µεταξύ των δυο φύλων είναι
στατιστικώς σηµαντική [χ2 = 5,934, df=1, p (Fisher’s Exact Test)= 0,029<0,05].
Το ίδιο συµβαίνει και µε την απόκρυψη του φόβου µέσω των εκφράσεων του
προσώπου. Από το γράφηµα 4. παρατηρούµε ότι τα 36 υποκείµενα (60%) αναφέρουν
πλήρη απόκρυψη του φόβου µε τις εκφράσεις του προσώπου, ενώ τα υπόλοιπα (40%)
µερική.
Επίσης, φαίνεται πως η υπεροχή των αγοριών έναντι των κοριτσιών
εξακολουθεί να διατηρείται και να εντοπίζεται και στην απόκρυψη του φόβου µε τις
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εκφράσεις του προσώπου. Το 80% των αγοριών (24 από τα 30 αγόρια) αποκρύπτουν
πλήρως µε το πρόσωπό τους το φόβο, ενώ µόλις το 40% των κοριτσιών (12 από τα 30
κορίτσια) αναφέρουν πλήρη απόκρυψη µε τις εκφράσεις του προσώπου.
Η διαφορά αυτή µεταξύ των δυο φύλων, όπως έδειξε η ανάλυση µε το χ2, είναι
στατιστικώς σηµαντική [χ2 = 10,000, df=1, p (Fisher’s Exact Test)=0,003].

6.3.3. Η λεκτική και η µέσω των εκφράσεων του προσώπου απόκρυψη του
θυµού
Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τα υποκείµενα στην ερώτηση «τι θα πει ο
πρωταγωνιστής στον φίλο του, για να µην του δείξει ότι θύµωσε µε την αδερφή ή τον
αδερφό του» παρουσιάζονται στο Γράφηµα 5.

Γράφηµα 5. Κατανοµή συχνοτήτων λεκτικής απόκρυψης του θυµού στα δυο φύλα
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Στο παραπάνω γράφηµα (Γράφ.5.) παρουσιάζονται οι συχνότητες των
απαντήσεων που δόθηκαν ως προς τη λεκτική απόκρυψη του θυµού. Από το γράφηµα
αυτό παρατηρείται ότι το 66,7% των κοριτσιών (20 από τα κορίτσια) ανέφεραν πως ο
ήρωας θα αποκρύψει λεκτικά πλήρως το συναίσθηµα του θυµού, ενώ από τα αγόρια
µόνο το 36,7 % (11 από τα αγόρια) έδωσαν την ίδια απάντηση. Ωστόσο, η
πλειοψηφία των αγοριών, τα 19 από τα 30 αγόρια (63,3%) ανέφεραν πως ο ήρωας θα
αποκρύψει µερικώς το συγκεκριµένο συναίσθηµα.
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Γενικά, όµως, αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι περίπου τα µισά υποκείµενα, 31
από τα 60 υποκείµενα, δηλαδή το 51,7%, αποκρύπτουν πλήρως λεκτικά το
συναίσθηµα του θυµού, ενώ το υπόλοιπο 48,3% των υποκειµένων (29 υποκείµενα) το
αποκρύπτουν µερικώς.
Η στατιστική ανάλυση µε το χ2 έδειξε πως ο παράγοντας φύλο επηρεάζει
στατιστικώς σηµαντικά τη λεκτική απόκρυψη του θυµού [χ2 = 5,406, df=1, p
(Fisher’s Exact Test)= 0,038<0,05].
Όσον αφορά στην έκφραση που θα έχει το πρόσωπο του ήρωα, στην
προσπάθειά του να αποκρύψει το συναίσθηµα του θυµού, οι συχνότητες των
απαντήσεων που δόθηκαν από τα υποκείµενα παρουσιάζονται στο παρακάτω
γράφηµα (Γραφ.6.).
Γράφηµα 6. Κατανοµή συχνοτήτων απόκρυψης του θυµού µε τις εκφράσεις του
προσώπου στα δυο φύλα
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Σύµφωνα µε το Γραφ.6. τα µισά περίπου υποκείµενα, δηλαδή τα 35 υποκείµενα
(58,3%), θεωρούν πως ο ήρωας θα αποκρύψει µερικώς µε το πρόσωπό του το
συναίσθηµα του θυµού, ενώ τα υπόλοιπα 25 (41,7%) θεωρούν πως θα το αποκρύψει
πλήρως. Συγκεκριµένα, τα 19 από τα 30 κορίτσια, σε ποσοστό 63,3% και τα 16 από
τα 30 αγόρια, σε ποσοστό 53,3%, θεωρούν πως ο ήρωας της ιστορίας θα αποκρύψει
µερικώς το συναίσθηµα του θυµού, ενώ τα υπόλοιπα 11 κορίτσια (36,7%) και 14
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αγόρια (46,7%) αντίστοιχα αναφέρουν πως ο ήρωας θα αποκρύψει πλήρως το
συγκεκριµένο συναίσθηµα.
Η ανάλυση µε το χ2 έδειξε ότι η διαφορά µεταξύ των δυο φύλων στην
απόκρυψη του θυµού µε τις εκφράσεις του προσώπου δεν είναι στατιστικώς
σηµαντική [χ2 =0,617, df=1, p (Fisher’s Exact Test)= 0,442>0,05].

6.3.4. Σύνοψη αποτελεσµάτων
Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα όσον αφορά στη λεκτική και τη µέσω των
εκφράσεων του προσώπου απόκρυψη των συναισθηµάτων, παρατηρήθηκε ότι ο
φόβος σε σχέση µε την απογοήτευση και το θυµό, αποκρύπτεται καλύτερα από το
µεγαλύτερο ποσοστό των υποκείµενων.
Πιο ειδικά, ο παράγοντας φύλο δεν επηρεάζει σηµαντικά τη λεκτική απόκρυψη
και την απόκρυψη µέσω των εκφράσεων του προσώπου του πραγµατικού
συναισθήµατος της απογοήτευσης. Επίσης, τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια
αναφέρουν πιο συχνά µερική λεκτική και µέσω των εκφράσεων του προσώπου
απόκρυψη της απογοήτευσης παρά πλήρη απόκρυψη.
Όσον αφορά στο συναίσθηµα του φόβου, η διαφορά µεταξύ των δυο φύλων
είναι σηµαντική για τη λεκτική και την µέσω των εκφράσεων του προσώπου
απόκρυψη του συναισθήµατος αυτού. Τα αγόρια, δηλαδή, σε αντίθεση µε τα
κορίτσια, αποκρύπτουν περισσότερο πλήρως το συναίσθηµα του φόβου, ενώ τα
κορίτσια µερικώς.
Επιπλέον, και όσον αφορά στη λεκτική απόκρυψη του θυµού, τα κορίτσια τον
αποκρύπτουν πλήρως σε στατιστικά σηµαντικότερο βαθµό από τα αγόρια, ενώ στην
περίπτωση της απόκρυψης του συγκεκριµένου συναισθήµατος µέσω των εκφράσεων
του προσώπου, περισσότερο τα αγόρια από τα κορίτσια αναφέρουν πλήρη απόκρυψη,
χωρίς όµως να είναι στατιστικώς σηµαντική η διαφορά αυτή.
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6.4. Τα κίνητρα απόκρυψης των συναισθηµάτων
Μια από τις ερωτήσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν τα υποκείµενα της
παρούσας έρευνας αφορούσε στο κίνητρο των παιδιών, µε βάση το οποίο αιτιολογούν
την απόφαση του ήρωα να αποκρύψει το συναίσθηµα της απογοήτευσης, του φόβου
και του θυµού, αντίστοιχα στην κάθε ιστορία. Η συχνότητα µε την οποία
χρησιµοποιήθηκαν τα κίνητρα παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα 9.

Πίνακας 9. Συχνότητα και σχετική συχνότητα απόδοσης κινήτρων για την απόκρυψη
των συναισθηµάτων
ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ
ΦΟΒΟΣ
ΘΥΜΟΣ

Άγνοια
Κινήτρου
8
13,3%
2
3,3%
5
8,3%

Κοινωνικοί
Λόγοι
33
55%
13
21,7%
28
46,7%

Προσωπικοί
Λόγοι
19
31,7%
45
75%
24
40%

Μικτό
Κίνητρο
_
_
3
5%

Στον Πίνακα 9. παρουσιάζονται οι συχνότητες απόδοσης κινήτρων στην
απόκρυψη και των τριών συναισθηµάτων από το δείγµα. Όπως δείχνει ο πίνακας
αυτός, η απόκρυψη της απογοήτευσης αποδίδεται περισσότερο σε λόγους κοινωνικής
φύσεως (55%), η απόκρυψη του φόβου αποδίδεται από την πλειοψηφία των
υποκειµένων σε προσωπικούς λόγους (75%), ενώ η απόκρυψη του συναισθήµατος
του θυµού αποδίδεται τόσο σε κοινωνικούς λόγους (46,7%) όσο και προσωπικούς
(40%), ενώ ένα µικρό ποσοστό αποδίδει την απόκρυψή του σε µικτά κίνητρα,
δηλαδή, κοινωνικούς και προσωπικούς λόγους ταυτόχρονα.
Αξιοσηµείωτο, τέλος, είναι το γεγονός ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των
υποκειµένων (13,3%) που αδυνατεί να δικαιολογήσει την επιθυµία του ήρωα να
κρύψει το πραγµατικό του συναίσθηµα, αναφέρεται στο συναίσθηµα της
απογοήτευσης.
Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά τα κίνητρα που
χρησιµοποιήθηκαν από τα δυο φύλα για την απόκρυψη του κάθε συναισθήµατος
χωριστά.

-104-

6.4.1. Τα κίνητρα απόκρυψης της απογοήτευσης
Οι απαντήσεις των υποκείµενων στην ερώτηση της ιστορίας που εξετάζει το
συναίσθηµα της απογοήτευσης «γιατί νοµίζεις ο ήρωας να µη θέλει να δείξει στο φίλο
του ότι δεν του αρέσει το δώρο της θείας του», παρουσιάζονται στο Γράφηµα 7.

Γράφηµα 7. Συχνότητα % κινήτρων απόκρυψης της απογοήτευσης

Προσωπικό κίνητρο
31,7%
Άγνοια κινήτρου
13,3%

Κοινωνικό κίνητρο
55,0%

Από το Γράφηµα 7. είναι φανερό πως περισσότερα από τα µισά υποκείµενα
(55%) αιτιολογούν την απόκρυψη της απογοήτευσης επικαλούµενα κοινωνικούς
λόγους και δευτερευόντως προσωπικούς. Επίσης, παρατηρείται ότι ένα µικρό
ποσοστό των υποκειµένων (13,3%) δεν γνωρίζει το λόγο για τον οποίο ο
πρωταγωνιστής της ιστορίας θέλει να κρύψει το συναίσθηµα αυτό.
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας. 10) παρουσιάζονται οι συχνότητες, µε τις
οποίες τα αγόρια και τα κορίτσια χρησιµοποιούν το καθένα είδος κινήτρου, για να
δικαιολογήσουν την απόκρυψη της απογοήτευσης από τον ήρωα.
Στον Πίνακα 10. φαίνεται πως η πλειοψηφία τόσο των αγοριών (15 από τα 30
αγόρια) όσο και των κοριτσιών (18 από τα 30 κορίτσια) προβάλλουν κυρίως
κοινωνικούς λόγους για την απόκρυψη της απογοήτευσης. ∆εν συµβαίνει, όµως, το
ίδιο και στην περίπτωση απόδοσης κινήτρων για προσωπικούς λόγους.
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Πίνακας 10. Συχνότητα και σχετική συχνότητα απόδοσης κινήτρων για την απόκρυψη
της απογοήτευσης στα δυο φύλα
Κίνητρα απόκρυψης απογοήτευσης.
Σύνολο
Άγνοια Κοινωνικό
κινήτρου
κίνητρο

Προσωπικό
κίνητρο

Μικτό
κίνητρο

5

18

7

_

30

16,7

60

23,3

_

100

Συχνότητα

3

15

12

_

30

%

10

50

40

_

100

Συχνότητα

8

33

19

_

60

%

13,3

55

31, 7

_

100

Συχνότητα
Κορίτσια
%

Φύλο
Αγόρια

Σύνολο

Στο δείγµα µας, 12 αγόρια (40%) προέβαλαν περισσότερο προσωπικούς
λόγους, ενώ µόλις 7 κορίτσια (23,3%) έκαναν το ίδιο. Αξιοσηµείωτο, τέλος, είναι ότι
κανένα από τα υποκείµενα δεν απέδωσε την απόκρυψη της απογοήτευσης σε µικτό
κίνητρο και ότι από τα 8 υποκείµενα (13,3%) που είχαν άγνοια κινήτρου, τα 5
(16,7%) ήταν κορίτσια, ενώ µόλις τα 3 (10%) ήταν αγόρια.
Παρόλα αυτά όµως, το φύλο δεν φάνηκε να επηρεάζει το είδος των κινήτρων
που χρησιµοποιήθηκαν για την αιτιολόγηση της απόκρυψης της απογοήτευσης, µια
και η ανάλυση µε το χ2 έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά [χ2 =
2,089, df=2, p = 0,352>0,05].
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6.4.2. Τα κίνητρα απόκρυψης του φόβου
Το είδος του κινήτρου, κοινωνικό, προσωπικό, κοινωνικό-προσωπικό, καθώς
και η άγνοια κινήτρου, που χρησιµοποίησαν τα υποκείµενα της παρούσας έρευνας,
για να δικαιολογήσουν την επιθυµία του ήρωα να κρύψει και να µην εκδηλώσει το
φόβο του στην παρουσία του φίλου του, παρουσιάζονται σε ποσοστιαία κατανοµή
στο Γράφηµα 8.
Από το Γράφηµα 8. παρατηρούµε ότι τα περισσότερα υποκείµενα σε ποσοστό
75% υποστηρίζουν πως ο πρωταγωνιστής της ιστορίας θα αποκρύψει το πραγµατικό
του συναίσθηµα για προσωπικούς λόγους, όπως για να µην τον περιγελάσει ο φίλος
του. Ένα µικρό ποσοστό (21,7%) επικαλούνται κοινωνικούς λόγους που επιβάλλουν
την απόκρυψη του φόβου, όπως «γιατί οι άνδρες δεν πρέπει να φοβούνται», «γιατί
µπορεί να φοβηθεί και η φίλη της», ενώ µόλις ένα 3,3% αδυνατεί να δικαιολογήσει
τη στάση αυτή του ήρωα.

Γράφηµα 8. Συχνότητες % κινήτρων απόκρυψης του φόβου
Άγνοια κινήτρου
3,3%
Κοινωνικό κίνητρο
21,7%

Προσωπικό κίνητρο
75,0%

Η συχνότητα µε την οποία τα δυο φύλα χρησιµοποιούν τα είδη των κινήτρων
παρουσιάζεται στον Πίνακα 11.
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Πίνακας 11. Συχνότητα και σχετική συχνότητα απόδοσης κινήτρων για την απόκρυψη
του φόβου στα δυο φύλα
Κίνητρα απόκρυψης φόβου.
Σύνολο
Άγνοια Κοινωνικό
κινήτρου
κίνητρο

Προσωπικό
κίνητρο

Μικτό
κίνητρο

1

2

27

_

30

3,3

6,7

90

_

100

Συχνότητα

1

11

18

_

30

%

3,3

36,7

60

_

100

Συχνότητα

2

13

45

_

60

%

3,3

21,7

75

_

100

Συχνότητα
Κορίτσια
%

Φύλο
Αγόρια

Σύνολο

Από τον Πίνακα 11. φαίνεται πως τα περισσότερα κορίτσια (27) και αγόρια (18)
επικαλούνται κυρίως προσωπικούς λόγους προκειµένου να δικαιολογήσουν την
απόκρυψη του φόβου από τον ήρωα της ιστορίας. Σηµαντική, όµως, διαφορά και
ιδιαίτερα αξιοσηµείωτη είναι αυτή στη συχνότητα χρήσης των κοινωνικών κινήτρων.
Τα 11 από τα 30 αγόρια (36,7%) επικαλούνται κοινωνικούς λόγους, ενώ από τα
κορίτσια ένα ελάχιστο ποσοστό των 6,7% (2 κορίτσια).
Η ανάλυση µε το χ2 έδειξε ότι η διαφορά µεταξύ των δυο φύλων, όσον αφορά
στο κίνητρο που χρησιµοποιείται για την απόκρυψη του φόβου, είναι στατιστικώς
σηµαντική [χ2= 8,031, df=2, p (Pearson Chi-square)= 0,018<0,05]. Εποµένως,
φαίνεται πως το φύλο επηρεάζει το είδος του κινήτρου που ωθεί στην απόκρυψη του
συγκεκριµένου συναισθήµατος.
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6.4.3. Τα κίνητρα απόκρυψης του θυµού
Οι απαντήσεις που έδωσαν τα υποκείµενα του δείγµατος, για να αιτιολογήσουν
την απόφαση του ήρωα να κρύψει το πραγµατικό συναίσθηµα του θυµού
παρουσιάζονται στο Γράφηµα 9.

Γράφηµα 9. Συχνότητες % κινήτρων απόκρυψης του θυµού
Μικτό

Άγνοια κινήτρου

5,0%

8,3%

Προσωπικό κίνητρο
40,0%
Κοινωνικό κίνητρο
46,7%

Από το Γράφηµα 9. προκύπτει ότι τα περισσότερα υποκείµενα (46,7%)
προβάλλουν κοινωνικούς λόγους, για να δικαιολογήσουν την απόκρυψη του θυµού.
Επίσης, 40% των υποκειµένων προβάλλει προσωπικούς λόγους, ένα 5% αυτών
προβάλλει τόσο κοινωνικούς όσο και προσωπικούς λόγους ταυτόχρονα, ενώ ένα
8,3% δεν γνωρίζει το λόγο για τον οποίο ο πρωταγωνιστής θέλει να κρύψει το θυµό
του.
Οι διαφορές µεταξύ των δυο φύλων, όσον αφορά στο είδος του κινήτρου που
χρησιµοποιείται, παρουσιάζονται στον Πίνακα 12. Στον πίνακα αυτό φαίνεται πως το
µεγαλύτερο ποσοστό των κοριτσιών (63,3%) αποδίδουν την απόκρυψη του θυµού σε
κοινωνικούς λόγους, το 23,3% των κοριτσιών επικαλείται προσωπικούς λόγους, ενώ
ένα µικρό ποσοστό (10%) επικαλείται για την απόκρυψη του θυµού κοινωνικούς και
προσωπικούς λόγους.
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Πίνακας 12. Συχνότητα και σχετική συχνότητα απόδοσης κινήτρων για την απόκρυψη
του θυµού στα δυο φύλα
Κίνητρα απόκρυψης θυµού
Άγνοια
κινήτρου

Κοινωνικό
Κίνητρο

Προσωπικό
Κίνητρο

Μικτό
Κίνητρο

Σύνολο

1

19

7

3

30

%

3,3

63,3

23,3

10

100

Συχνότητα

4

9

17

0

30

%

13,3

30

56,7

0

100

Συχνότητα

5

28

24

3

60

%

8,3

46,7

40

5

100

Κορίτσια Συχνότητα

Φύλο

Αγόρια

Σύνολο

Αντιστρόφως ανάλογα είναι τα αποτελέσµατα που αφορούν στα αγόρια.
Συγκεκριµένα, το µεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών (56,7%) θεωρεί πως ο ήρωας θα
αποκρύψει το πραγµατικό του συναίσθηµα για προσωπικούς λόγους και
δευτερευόντως για λόγους κοινωνικούς (30% των αγοριών), ενώ ένα 13,3% των
αγοριών και ένα 3,3% των κοριτσιών αδυνατεί να αιτιολογήσει την επιθυµία του
πρωταγωνιστή να µην εκδηλώσει το θυµό του.
Η ανάλυση µε το χ2 έδειξε ότι µεταξύ των δυο φύλων υπάρχει στατιστικώς
σηµαντική διαφορά ως προς το είδος του κινήτρου της απόκρυψης του θυµού [χ2 =
12,538, df=3, p (Pearson) = 0,06<0,05].
Κατά συνέπεια, λοιπόν, ο παράγοντας φύλο επηρεάζει σηµαντικά το κίνητρο
που ωθεί τα δύο φύλα στην απόκρυψη και µη εκδήλωση του πραγµατικού τους
συναισθήµατος του θυµού.

6.4.4. Σύνοψη αποτελεσµάτων
Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα ως προς το κίνητρο των παιδιών, µε βάση το
οποίο δικαιολογούν την επιθυµία του ήρωα να κρύψει τα συναισθήµατα της
απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού, παρατηρήθηκε ότι η απόκρυψη της
απογοήτευσης αποδίδεται περισσότερο σε κοινωνικούς λόγους, η απόκρυψη του
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φόβου αποδίδεται περισσότερο σε προσωπικούς, ενώ η απόκρυψη του θυµού
αποδίδεται σε λόγους τόσο κοινωνικούς όσο και προσωπικούς.
Το είδος, όµως, των κινήτρων που επικαλούνται τα παιδιά επηρεάζεται σε
ορισµένες περιπτώσεις από τον παράγοντα φύλο. Όσον αφορά στο κίνητρο της
απόκρυψης της απογοήτευσης, το φύλο δεν επηρεάζει σηµαντικά το είδος του
κινήτρου που χρησιµοποιείται. Τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια επικαλούνται
κατά κύριο λόγο κοινωνικούς λόγους και δευτερευόντως προσωπικούς, για να
δικαιολογήσουν την επιθυµία του ήρωα να αποκρύψει την απογοήτευσή του.
Το κίνητρο, όµως, που ωθεί στην απόκρυψη του φόβου φαίνεται να
διαφοροποιείται σηµαντικά µεταξύ των κοριτσιών και των αγοριών. Τα κορίτσια,
δηλαδή, αποδίδουν την απόκρυψη του φόβου περισσότερο σε προσωπικούς λόγους,
ενώ τα αγόρια περισσότερο σε κοινωνικούς λόγους. Το αντίστροφο, όµως, συµβαίνει
στην απόκρυψη του θυµού. Συγκεκριµένα, τα κορίτσια επικαλούνται περισσότερο
κοινωνικούς λόγους, για να αιτιολογήσουν την απόκρυψη του συναισθήµατος του
θυµού, ενώ τα αγόρια περισσότερο προσωπικούς.

6.5. Περίληψη των αποτελεσµάτων
Συνοπτικά, η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι τα κορίτσια και τα
αγόρια αποκρύπτουν για διαφορετικούς λόγους και τα τρία παραπάνω συναισθήµατα,
ενώ οι µεταξύ τους διαφορές εντοπίζονται και ως προς τον τρόπο µε τον οποίο τα
αποκρύπτουν. Συνοψίζοντας, λοιπόν, τα αποτελέσµατα παρατηρούµε:
Ως προς την αναγνώριση των συναισθηµάτων, όλα τα υποκείµενα του δείγµατός
µας αναγνώρισαν από τις εκφράσεις του προσώπου τα πραγµατικά συναισθήµατα του
ήρωα, δηλαδή, την απογοήτευση, το φόβο και το θυµό. Ένα, όµως, µικρό ποσοστό
του δείγµατος, το οποίο αναφέρεται στην οµάδα των κοριτσιών, δεν µπόρεσε να
αναγνωρίσει, λεκτικά, πλήρως δύο από τα τρία συναισθήµατα και συγκεκριµένα αυτά
της απογοήτευσης και του φόβου, σε αντίθεση µε τα αγόρια που αναγνώρισαν
λεκτικά πλήρως όλα τα συναισθήµατα. Η διαφορά, όµως, αυτή δεν είναι στατιστικώς
σηµαντική.
Ως προς τη λεκτική απόκρυψη των συναισθηµάτων, το φύλο φάνηκε να παίζει
σηµαντικό ρόλο στην απόκρυψη του φόβου και του θυµού, όχι όµως, και στην
απόκρυψη της απογοήτευσης. Τόσο τα κορίτσια, δηλαδή, όσο και τα αγόρια
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αποκρύπτουν την απογοήτευσή τους µερικώς στην παρουσία ενός παρατηρητή, ο
οποίος είναι κάποιο φιλικό πρόσωπο. ∆εν συµβαίνει, όµως, το ίδιο στη λεκτική
απόκρυψη του φόβου και του θυµού. Συγκεκριµένα, τα αγόρια αποκρύπτουν πλήρως
το συναίσθηµα του φόβου και σηµαντικά περισσότερο από τα κορίτσια, τα οποία
αναφέρουν µερική λεκτική απόκρυψη του συναισθήµατος αυτού, ενώ όσον αφορά
στην απόκρυψη του θυµού παρατηρείται το αντίστροφο. Τα κορίτσια, δηλαδή,
αποκρύπτουν πλήρως το συναίσθηµα του θυµού και σηµαντικά περισσότερο από τα
αγόρια, τα οποία µε τη σειρά τους αποκρύπτουν µερικώς λεκτικά το θυµό.
Ως προς την απόκρυψη των συναισθηµάτων µε τις εκφράσεις του προσώπου και
συγκεκριµένα όσον αφορά στο συναίσθηµα της απογοήτευσης, του φόβου και του
θυµού, τα αγόρια περισσότερο από τα κορίτσια αναφέρουν πλήρη απόκρυψη των
συναισθηµάτων αυτών µε τις εκφράσεις του προσώπου. Η διαφορά, όµως, αυτή
µεταξύ των δύο φύλων είναι στατιστικώς σηµαντική µόνο για την απόκρυψη, µέσω
των εκφράσεων του προσώπου, του συναισθήµατος του φόβου.
Ως προς το κίνητρο της απόκρυψης των συναισθηµάτων, η απόκρυψη της
απογοήτευσης αποδίδεται περισσότερο σε λόγους κοινωνικούς και δευτερευόντως σε
προσωπικούς, η απόκρυψη του φόβου αποδίδεται σε λόγους προσωπικούς και η
απόκρυψη του θυµού περισσότερο σε λόγους κοινωνικούς. Όσον αφορά στο
συναίσθηµα της απογοήτευσης, τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια επικαλούνται το
ίδιο συχνά κοινωνικούς και προσωπικούς λόγους, για να αιτιολογήσουν την
απόκρυψή της, χωρίς στατιστικώς σηµαντικές διαφορές. Σε αντίθεση, όµως, µε το
συναίσθηµα της απογοήτευσης, η απόκρυψη του φόβου αποδίδεται περισσότερο σε
κοινωνικούς λόγους από τα αγόρια και σε προσωπικούς λόγους από τα κορίτσια µε
σηµαντική διαφορά. Τέλος, τα κορίτσια αποκρύπτουν το θυµό τους σηµαντικά
περισσότερο για λόγους κοινωνικούς και δευτερευόντως για προσωπικούς λόγους,
ενώ ένα µικρό ποσοστό αποδίδει την απόκρυψη του θυµού σε κοινωνικούς και
προσωπικούς λόγους ταυτοχρόνως. Αντίθετα, τα αγόρια επικαλούνται περισσότερο
προσωπικούς λόγους και λιγότερο κοινωνικούς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ
7. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
7.1. Εισαγωγή
Στον

παρόν

κεφάλαιο

συζητούµε

την

πιθανότητα

σύγκρισης

των

αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας µε τα αποτελέσµατα άλλων σχετικών ερευνών
και στη συνέχεια προχωρούµε στη σύγκριση και στην ερµηνεία των ευρηµάτων µας.
Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνονται ορισµένες προτάσεις για µελλοντική διερεύνηση της
απόκρυψης των συναισθηµάτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

7.2. Σύγκριση των ευρηµάτων
Ένα βασικό ερώτηµα, που µας απασχολεί στο σηµείο αυτό, είναι, αν τα
αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, η οποία αφορά στη λεκτική και µε τις
εκφράσεις του προσώπου απόκρυψη των συναισθηµάτων της απογοήτευσης, του
φόβου και του θυµού σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών, καθώς και στα κίνητρα στα οποία
αποδίδεται η απόκρυψή τους, µπορούν να συγκριθούν µε τα αποτελέσµατα άλλων
σχετικών ερευνών, που διερευνούν και αυτές µε τη σειρά τους την απόκρυψη των
ιδίων συναισθηµάτων και τα κίνητρα της απόκρυψής τους.
Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας, όσον αφορά στον τρόπο και στα κίνητρα
απόκρυψης του συναισθήµατος της απογοήτευσης, δεν µπορούν να συγκριθούν µε
αυτά της έρευνας των Saarni (1984), Davis (1995), Gnepp & Hess (1986), Gosselin
κ.ά. (2000), Zeman & Garber (1994) και McDowell κ.ά (2000), γιατί οι ερευνητές
αυτοί εξέτασαν παιδιά σχολικής ηλικίας, δηλαδή µεγαλύτερα των 6 ετών. Ωστόσο,
όµως, δεν µπορούµε να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατά µας ούτε και µε τις έρευνες
των Cole (1986), Joseph (1994), Garner & Power (1996), Κορακάκη (2002) και Liew
κ.ά. (2004). Οι ερευνητές αυτοί, αν και διερεύνησαν την απόκρυψη της απογοήτευσης
και τα κίνητρά της σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, εξέτασαν παιδιά µικρότερα των 5
ετών, ενώ εµείς στη δική µας έρευνα εξετάσαµε παιδιά ηλικίας 5 έως 6 ετών.
Το ίδιο ισχύει και για τις έρευνες που µελετούν την απόκρυψη των
συναισθηµάτων του φόβου και του θυµού. Οι ερευνητές Underwood (1992), Hosie
(2000), Rarker (2001) και οι συνεργάτες τους µελέτησαν την απόκρυψη των
συναισθηµάτων του φόβου και του θυµού σε παιδιά ηλικίας από 7 ετών και πάνω.
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Επειδή, λοιπόν, οι παραπάνω ερευνητές στις µελέτες τους δεν καλύπτουν το
ηλικιακό εύρος 5-6 ετών, όπως εµείς στην παρούσα έρευνα, δεν είναι δυνατό να
προβούµε στη σύγκριση των αποτελεσµάτων τους µε τα αποτελέσµατα της δικής µας
έρευνας. Γι’ αυτό το λόγο θα προχωρήσουµε στην ανάλυση των επιπλέον στοιχείων
που προσφέρει η έρευνά µας για την απόκρυψη των συναισθηµάτων της
απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού, καθώς και για τα κίνητρα στα οποία
αποδίδεται η απόκρυψη, αντίστοιχα για το κάθε συναίσθηµα.

7.2.1. Τα στοιχεία της παρούσας έρευνας για τον τρόπο και τα κίνητρα της
απόκρυψης των συναισθηµάτων της απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού
Όσον αφορά στο ρόλο που παίζει ένας απλός παρατηρητής στη διαδικασία
απόκρυψης των αρνητικών συναισθηµάτων από τα παιδιά, τα αποτελέσµατα των
ερευνών της Cole και των συνεργατών της (Cole, 1986* Cole et.al., 1994), καθώς και
αυτή της Davis (1995) έδειξαν ότι τα παιδιά στην ηλικία των τεσσάρων έως πέντε
ετών δεν προσπαθούν να αποκρύψουν το δυσάρεστο συναίσθηµα της απογοήτευσης
στην παρουσία ενός ενήλικα, ο οποίος δεν προκάλεσε το συναίσθηµα αυτό.
Αντιθέτως, το εκφράζουν χωρίς δισταγµό.
∆εν συµβαίνει, όµως, το ίδιο και στην περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο
το οποίο παρατηρεί τη συµπεριφορά του παιδιού είναι ένας συνοµήλικος. Η έρευνα
των Zeman & Garber (1996), στην οποία εξετάστηκαν παιδιά 7, 9, και 11 ετών µε την
τεχνική των σεναρίων, έδειξε, ότι τα παιδιά της ηλικίας αυτής τείνουν να
αποκρύπτουν το συναίσθηµα τόσο της απογοήτευσης, όσο και του θυµού
περισσότερο στην παρουσία ενός συνοµήλικου, παρά στην παρουσία των δυο γονιών
τους.
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας επεκτείνουν την έρευνα των Zeman &
Garber, (1996) προσθέτοντας ότι και τα παιδιά των 5-6 ετών τείνουν να αποκρύπτουν,
όχι µόνο το συναίσθηµα της απογοήτευσης και του θυµού, αλλά και αυτό του φόβου
στην παρουσία ενός φιλικού και όχι απλά συνοµήλικου προσώπου, το οποίο δεν
ευθύνεται για την πρόκληση των δυσάρεστων αυτών συναισθηµάτων. Ειδικότερα,
αποκρύπτουν καλύτερα, τόσο λεκτικά όσο και µε τις εκφράσεις του προσώπου τους,
το συναίσθηµα του φόβου και του θυµού και λιγότερο αποτελεσµατικά το
συναίσθηµα της απογοήτευσης, όταν αυτή προκαλείται από την επίδοση σε αυτά ενός
ανεπιθύµητου αντικειµένου.
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Παράλληλα, όµως, οι παραπάνω ερευνητές, καθώς και άλλοι (Saarni, 1984*
Underwood, et.al., 1992* Garner & Power, 1996* Hosie et.al., 2000* Parke et.al.,
2001), εξετάζοντας το ρόλο που διαδραµατίζει το φύλο στην απόκρυψη των
συναισθηµάτων, τόσο της απογοήτευσης, όσο και του φόβου και του θυµού,
εντόπισαν διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Ειδικότερα, παρατήρησαν ότι
στην ηλικία των 4-5 ετών τα κορίτσια αποκρύπτουν καλύτερα λεκτικά και µε τις
εκφράσεις του προσώπου τους το συναίσθηµα της απογοήτευσης, ενώ η υπεροχή
αυτή των κοριτσιών εντοπίστηκε και στις έρευνες µε παιδιά µεγαλύτερα των 7 ετών
στην απόκρυψη του συγκεκριµένου συναισθήµατος, καθώς και του φόβου και του
θυµού. Ωστόσο, όµως, η έρευνα της Κορακάκη (2002), η οποία επικεντρώθηκε στη
λεκτική απόκρυψη της απογοήτευσης, έδειξε ότι, όσον αφορά στα παιδιά ηλικίας 4-5
ετών, τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια δεν αποκρύπτουν την απογοήτευσή τους,
όταν λαµβάνουν ένα ανεπιθύµητο δώρο από τη δασκάλα ή τους γονείς τους.
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας και όσον αφορά στο συναίσθηµα της
απογοήτευσης επεκτείνουν τα αποτελέσµατα της Κορακάκη (2002) δείχνοντας ότι, αν
και τα δυο φύλα ηλικίας 4-5 ετών δεν προσπαθούν να αποκρύψουν την απογοήτευσή
τους, από την ηλικία των 5 έως 6 ετών τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια
προσπαθούν λεκτικά και µε τις εκφράσεις του προσώπου τους να αποκρύψουν την
απογοήτευσή τους, χωρίς, όµως, να προβαίνουν σε πλήρη απόκρυψη αυτής, όταν
βρίσκεται µπροστά τους ένα φιλικό πρόσωπο. Επιπλέον, όµως, τα αποτελέσµατά µας
αποτελούν προέκταση των αποτελεσµάτων των ερευνών που αφορούν στο
συναίσθηµα του φόβου και του θυµού.
Όπως έδειξαν οι παραπάνω έρευνες (Underwood, et.al., 1992* Garner & Power,
1996* Hosie et.al., 2000* Parke et.al., 2001* Zeman & Garber, 1996) τα κορίτσια
στην ηλικία των 7 και 8 ετών αποκρύπτουν καλύτερα το φόβο και το θυµό από τα
αγόρια της ίδιας ηλικίας. Στο σηµείο αυτό η έρευνά µας ήρθε και συµπλήρωσε µε τα
αποτελέσµατά της ότι τα κορίτσια ακόµα και από την ηλικία των 5-6 ετών
αποκρύπτουν καλύτερα από τα αγόρια το θυµό τους, όµως, στην ηλικία αυτή ο φόβος
φάνηκε να αποκρύπτεται λεκτικά και µε τις εκφράσεις του προσώπου, καλύτερα από τα
αγόρια.
Τα νέα στοιχεία που προσφέρει η έρευνά µας για την απόκρυψη των
συναισθηµάτων της απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού δεν σταµατούν εδώ. Η
έρευνά µας ασχολήθηκε και µε τα κίνητρα της απόκρυψης των συναισθηµάτων.
Ειδικότερα, θελήσαµε µέσα από την παρούσα έρευνα να διαπιστώσουµε το είδος των
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κινήτρων που κατανοούν και κατ’ επέκταση επικαλούνται τα παιδιά 5-6 ετών στην
απόκρυψη και των τριών συναισθηµάτων και να διαπιστώσουµε τυχόν διαφορές
µεταξύ των δυο φύλων.
Τα αποτελέσµατα µιας παλιότερης έρευνας των Gnepp & Hess (1986) έδειξαν
ότι τα παιδιά ηλικίας 6;5-10 ετών κατανοούν και κατ’ επέκταση επικαλούνται για την
απόκρυψη των αρνητικών συναισθηµάτων τους κυρίως κοινωνικούς λόγους και
δευτερευόντως προσωπικούς λόγους. Τα αποτελέσµατα, όµως, της έρευνας αυτής δεν
συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα µεταγενέστερων ερευνών. Η έρευνα των Zeman &
Garber (1996), του Hosie και των συνεργατών του (2000), των McDowell & Parke
(2000), καθώς και των Gossellin και των συνεργατών του (2002) έδειξαν ότι τα
παιδιά της σχολικής ηλικίας κατανοούν στον ίδιο βαθµό και επικαλούνται για την
απόκρυψη της απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού λόγους τόσο κοινωνικούς
όσο και προσωπικούς, ενώ, επιπροσθέτως, τα κορίτσια φάνηκαν να αποκρύπτουν
στην ηλικία αυτή τα αρνητικά τους συναισθήµατα περισσότερο, για να υπακούσουν
σε κοινωνικούς κανόνες, ενώ τα αγόρια για να ωφελήσουν ή να προστατεύσουν τον
εαυτό τους.
Οµόφωνα βρέθηκαν και τα αποτελέσµατα της έρευνας της Joseph (1994) µε
παιδιά ηλικίας 4-5 ετών. Η έρευνα της Joseph έδειξε ότι τα παιδιά της ηλικίας αυτής
αποκρύπτουν την απογοήτευσή τους µε την ίδια ευκολία, τόσο για να υπακούσουν σε
κοινωνικούς κανόνες, όσο και για να προστατεύσουν τον εαυτό τους από τις
δυσάρεστες συνέπειες που µπορεί να έχει γι’ αυτά η έκφραση της απογοήτευσης, ενώ
εντοπίστηκαν οι ίδιες διαφορές µεταξύ των δυο φύλων.
Τα αποτελέσµατα, όµως, της παρούσας έρευνας προχωρούν και λίγο παραπέρα
δείχνοντας ότι τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών αποδίδουν τόσο σε κοινωνικούς όσο και σε
προσωπικούς λόγους, όχι µόνο την απόκρυψη της απογοήτευσης, αλλά και την
απόκρυψη του φόβου και του θυµού, ενώ, ένα µικρό ποσοστό των παιδιών αυτών,
δύναται να αιτιολογεί την απόκρυψη του θυµού χρησιµοποιώντας ταυτοχρόνως
κοινωνικούς και προσωπικούς λόγους.
Επιπλέον, όµως, µέσα από τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας παρατηρήθηκαν
και διαφορές ως προς το κίνητρο που αποδίδεται, ανάλογα µε το συναίσθηµα που
αποκρύπτεται αλλά και ανάλογα µε το φύλο του παιδιού. Η παρούσα έρευνα,
ανάλογα µε το συναίσθηµα που αποκρύπτεται, έδειξε ότι τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών
επικαλούνται για την απόκρυψη της απογοήτευσης κυρίως κοινωνικούς λόγους, για την
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απόκρυψη του φόβου προσωπικούς λόγους και για την απόκρυψη του θυµού τόσο
κοινωνικούς, όσο και προσωπικούς λόγους.
Τέλος, εντοπίστηκαν και διαφορές µεταξύ των δυο φύλων, όσον αφορά στο
κίνητρο που έχουν αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 5-6 ετών, για να αποκρύψουν το
κάθε συναίσθηµα. Πιο ειδικά, τα κορίτσια αποκρύπτουν το συναίσθηµα του φόβου
περισσότερο, για να προστατεύσουν τον εαυτό τους από δυσάρεστες συνέπειες που
µπορεί να έχει για αυτές η έκφρασή του, ενώ η απόκρυψη του θυµού αποδίδεται από
αυτά σε κοινωνικούς λόγους. Αντιθέτως, τα αγόρια αποκρύπτουν το φόβο περισσότερο,
για να υπακούσουν σε κοινωνικούς κανόνες και το θυµό για λόγους προσωπικούς.
Τέλος, για την απόκρυψη της απογοήτευσης επικαλούνται τόσο τα κορίτσια όσο και τα
αγόρια κοινωνικούς κυρίως λόγους.

7.3. Έλεγχος των υποθέσεων
Στο παρόν κεφάλαιο συζητούµε την επιβεβαίωση ή απόρριψη των τριών
Υποθέσεων της έρευνας σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις
στατιστικές αναλύσεις και που παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο.
Υπόθεση Πρώτη: Όλα τα υποκείµενα, ανεξάρτητα από το φύλο, αναγνωρίζουν
λεκτικά και µέσω των εκφράσεων του προσώπου τα συναισθήµατα της
απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού.
Όσον αφορά στη λεκτική και µέσω των εκφράσεων του προσώπου αναγνώριση
των συναισθηµάτων της απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού, τα αποτελέσµατα
της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι όλα τα αγόρια αναγνώρισαν πλήρως λεκτικά
και µέσω των εκφράσεων του προσώπου και τα τρία παραπάνω συναισθήµατα, ενώ
τα κορίτσια, αν και αναγνώρισαν το συναίσθηµα του θυµού, ένα µικρό ποσοστό (10%
των κοριτσιών) αναγνώρισε λεκτικά και µέσω των εκφράσεων του προσώπου
µερικώς τα συναισθήµατα της απογοήτευσης και του φόβου. Ωστόσο, όµως, η
διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική. Εποµένως, επιβεβαιώνεται η Πρώτη
µας Υπόθεση.
Υπόθεση ∆εύτερη: Το φύλο επηρεάζει τη λεκτική και µέσω των εκφράσεων
του προσώπου απόκρυψη των συναισθηµάτων. Συγκεκριµένα υποθέσαµε ότι:
α) τα κορίτσια αποκρύπτουν καλύτερα από τα αγόρια το συναίσθηµα της
απογοήτευσης τόσο λεκτικά όσο και µε τις εκφράσεις του προσώπου τους,
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β) τα αγόρια αποκρύπτουν καλύτερα από τα κορίτσια το συναίσθηµα του φόβου και
γ) τα κορίτσια αποκρύπτουν επιτυχέστερα, λεκτικά και µε τις εκφράσεις του
προσώπου, το θυµό, από ό,τι τα αγόρια.
Προκειµένου να ελέγξουµε αν επιβεβαιώνεται η υπόθεση αυτή, συγκρίναµε τον
τρόπο, λεκτικό και µε τις εκφράσεις του προσώπου, απόκρυψης της απογοήτευσης,
του φόβου και του θυµού µεταξύ των δυο φύλων.
Όσον αφορά στο πρώτο σκέλος της υπόθεσης, στη λεκτική και µε τις εκφράσεις
του προσώπου απόκρυψη της απογοήτευσης, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα
περισσότερα υποκείµενα την αποκρύπτουν µερικώς. Συγκριτικά, όµως, µε τα δυο
φύλα, περισσότερο τα κορίτσια αναφέρουν πλήρη λεκτική απόκρυψη της
απογοήτευσης, ενώ περισσότερο τα αγόρια από τα κορίτσια αναφέρουν πλήρη
απόκρυψη µε τις εκφράσεις του προσώπου. Ωστόσο, οι διαφορές αυτές µεταξύ των
δυο φύλων δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές. Κατά συνέπεια τα αποτελέσµατα δεν
επαληθεύουν το πρώτο σκέλος της ∆εύτερης Υπόθεσης. Κατά συνέπεια, λοιπόν, τόσο
τα κορίτσια όσο και τα αγόρια αποκρύπτουν µερικώς, λεκτικά και µε τις εκφράσεις
του προσώπου, το συναίσθηµα της απογοήτευσης.
Σύµφωνα µε το δεύτερο σηµείο της ∆εύτερης Υπόθεσης, υποθέσαµε πώς τα
αγόρια αποκρύπτουν το φόβο, λεκτικά και µε τις εκφράσεις του προσώπου, καλύτερα
από τα κορίτσια. Τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης που αφορούν στη
λεκτική και µε τις εκφράσεις του προσώπου απόκρυψη του φόβου, έδειξαν, ότι τα
περισσότερα υποκείµενα της έρευνας γενικότερα αναφέρουν συχνότερα πλήρη
λεκτική και µε τις εκφράσεις του προσώπου απόκρυψη του φόβου, παρά µερική.
Συγκρίνοντας, όµως τις απαντήσεις των δυο φύλων, όσον αφορά στην απόκρυψη του
φόβου, παρατηρήθηκε ότι περισσότερο τα αγόρια αναφέρουν πλήρη απόκρυψη,
λεκτική και µε τις εκφράσεις του προσώπου, του συναισθήµατος αυτού, ενώ τα
κορίτσια αναφέρουν περισσότερο µερική. Η διαφορά αυτή µεταξύ των δυο φύλων
στον τρόπο απόκρυψης του φόβου βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική, γεγονός το οποίο
ενισχύει και επιβεβαιώνει το δεύτερο σκέλος της ∆εύτερης Υπόθεσης.
Τέλος, για να ελέγξουµε το τρίτο σκέλος της ∆εύτερης Υπόθεσης, αν, δηλαδή,
τα κορίτσια αποκρύπτουν καλύτερα (λεκτικά και µε τις εκφράσεις του προσώπου) το
συναίσθηµα του θυµού από τα αγόρια, συγκρίναµε τα αποτελέσµατα που
αναφέρονται στην απόκρυψη του θυµού από τα δυο φύλα. Τα αποτελέσµατα της
στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι τα κορίτσια περισσότερο από τα αγόρια
αποκρύπτουν πλήρως λεκτικά το συναίσθηµα του θυµού. Η διαφορά αυτή είναι
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στατιστικώς σηµαντική. Εποµένως, επιβεβαιώνεται το τρίτο σκέλος της ∆εύτερης
Υπόθεσης και όσον αφορά στη λεκτική απόκρυψη του θυµού. Με άλλα λόγια,
επαληθεύεται η υπόθεση ότι τα κορίτσια αποκρύπτουν επιτυχέστερα λεκτικά το
συναίσθηµα του θυµού από το αγόρια Ωστόσο, όµως, απορρίπτεται η υπόθεση αυτή
όσον αφορά στην απόκρυψη του θυµού µε τις εκφράσεις του προσώπου. Τόσο τα
κορίτσια όσο και τα αγόρια αναφέρουν περισσότερο µερική απόκρυψη του θυµού µε
τις εκφράσεις του προσώπου.
Με βάση λοιπόν, τα παραπάνω τρία σηµεία η ∆εύτερη Υπόθεση επαληθεύεται
ως προς το δεύτερο σκέλος, ότι δηλαδή τα αγόρια αποκρύπτουν καλύτερα από τα
κορίτσια το συναίσθηµα του φόβου και ως προς το τρίτο σκέλος της, ότι δηλαδή τα
κορίτσια αποκρύπτουν καλύτερα λεκτικά το θυµό από τα αγόρια της. Η ∆εύτερη
Υπόθεση δεν επαληθεύεται ως προς το πρώτο σκέλος, στο οποίο υποθέσαµε ότι τα
κορίτσια αποκρύπτουν καλύτερα από τα αγόρια λεκτικά και µε τις εκφράσεις του
προσώπου την απογοήτευση, καθώς και ως προς το τρίτο σκέλος, στο οποίο
υποθέσαµε ότι τα κορίτσια αποκρύπτουν επιτυχέστερα µε τις εκφράσεις του
προσώπου το συναίσθηµα του θυµού από τα αγόρια
Τρίτη υπόθεση: Τα κορίτσια αποκρύπτουν και τα τρία παραπάνω
συναισθήµατα περισσότερο για λόγους κοινωνικούς, ενώ τα αγόρια περισσότερο για
λόγους προσωπικούς.
Προκειµένου να ελέγξουµε αν επαληθεύεται η Τρίτη Υπόθεση, συγκρίναµε τα
αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης που αφορούν στο κίνητρο των κοριτσιών
και των αγοριών, µε βάση το οποίο αιτιολογούν της επιθυµία του ήρωα να αποκρύψει
το συναίσθηµα της απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού αντίστοιχα.
Αναφορικά µε το κίνητρο απόκρυψης της απογοήτευσης, αν και τα κορίτσια
αποδίδουν την απόκρυψη του συγκεκριµένου συναισθήµατος σε κοινωνικούς λόγους
και τα αγόρια σε προσωπικούς, η διαφορά αυτή µεταξύ των δυο φύλων δεν βρέθηκε
στατιστικώς σηµαντική και άρα δεν επαληθεύεται το σηµείο αυτό της Τρίτης
Υπόθεσης. Κατά συνέπεια λοιπόν, τόσο τα αγόρια όσο και τα αγόρια αποδίδουν την
απόκρυψη της απογοήτευσης σε λόγους τόσο κοινωνικούς όσο και προσωπικούς.
Επίσης, το σηµείο της Τρίτης Υπόθεσης που αφορά στο κίνητρο απόκρυψης του
φόβου δεν επαληθεύεται. Τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν πώς τα
κορίτσια αποκρύπτουν το φόβο σηµαντικά περισσότερο για προσωπικούς λόγους,
ενώ τα αγόρια για κοινωνικούς λόγους.
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Τέλος, η Τρίτη Υπόθεση επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα που
αναφέρονται στο κίνητρο απόκρυψης του θυµού. Πιο ειδικά, τα αποτελέσµατα
επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι τα κορίτσια αποκρύπτουν το θυµό περισσότερο, για
να υπακούσουν σε κοινωνικούς κανόνες, ενώ τα αγόρια, για να προφυλάξουν τον
εαυτό τους από δυσάρεστες συνέπειες, δείχνοντας πως τα κορίτσια επικαλούνται
σηµαντικά περισσότερο κοινωνικούς λόγους, ενώ τα αγόρια προσωπικούς.

7.4. Ερµηνεία των αποτελεσµάτων
Στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζουµε τα βασικά ευρήµατα της παρούσας
έρευνας και στη συνέχεια ερµηνεύουµε τα δεδοµένα που αφορούν στον τρόπο
απόκρυψης των συναισθηµάτων και στο κίνητρο στο οποίο αποδίδεται η απόκρυψή
τους από το σύνολο των υποκειµένων και των δυο φύλων. Το κεφάλαιο τελειώνει µε
µια περίληψη των αποτελεσµάτων και της ερµηνείας τους καθώς και µε προτάσεις
για µελλοντική έρευνα.

7.4.1. Τα ευρήµατα και η ερµηνεία τους
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετηθεί και να διερευνηθεί ο τρόπος,
λεκτικός και µέσω των εκφράσεων του προσώπου, απόκρυψης της απογοήτευσης,
του φόβου και του θυµού στην παρουσία ενός φιλικού συνοµήλικου προσώπου, το
οποίο όµως δεν ευθύνεται για την πρόκληση των συναισθηµάτων αυτών. Τα
ευρήµατα της έρευνας αυτής είναι τα εξής:
1. Τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών αναγνωρίζουν λεκτικά και µε τις εκφράσεις του
προσώπου τα συναισθήµατα της απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού.
Το παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του αρχίζει να εκφράζει λεκτικά
και µε το πρόσωπό του τα συναισθήµατά του, είτε αυτά είναι ευχάριστα είτε είναι
δυσάρεστα. Μάλιστα, όπως έδειξε η έρευνα του Bretherton και των συνεργατών του
(1986) καθώς και λίγο αργότερα της Denham (1986), τα παιδιά, από το δεύτερο
κιόλας έτος, αρχίζουν να µιλούν και να εκφράζουν λεκτικά τα συναισθήµατά τους,
χρησιµοποιώντας το ανάλογο «συναισθηµατικό» λεξιλόγιο, καθώς και να τα
αιτιολογούν, µε βάση τα γεγονότα που τα προκάλεσαν. Έτσι λοιπόν, είναι φυσικό τα
παιδιά του δείγµατός µας, καθότι είναι µεγαλύτερης ηλικίας, να µπορούν να
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αναγνωρίσουν µέσα από τις εκφράσεις του προσώπου, αλλά και να κατονοµάσουν τα
συναισθήµατα της απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού, λαµβάνοντας υπόψη τα
γεγονότα στα οποία εµπλέκεται ο πρωταγωνιστής της κάθε ιστορίας. Επίσης, η
ευκολία µε την οποία αναγνώρισαν τα τρία παραπάνω συναισθήµατα, ίσως να
οφείλεται στο γεγονός ότι ενδεχοµένως τα παιδιά έχουν βρεθεί σε παρόµοιες
καταστάσεις και έχουν νιώσει απογοήτευση, φόβο και θυµό αντίστοιχα.
Ωστόσο, όµως, ένα µικρό ποσοστό των παιδιών (5%) δεν µπόρεσε να
αναγνωρίσει πλήρως λεκτικά και να κατονοµάσει τα συναισθήµατα της
απογοήτευσης και του φόβου. Το µικρό αυτό ποσοστό των παιδιών ίσως να εστίασε
περισσότερο την προσοχή του στον τρόπο έκφρασης των συναισθηµάτων αυτών
παρά στην ονοµασία τους και γι’ αυτό να έδωσε απαντήσεις του τύπου «ένιωσε
δάκρυα». Παράλληλα, όµως, ενδέχεται τα παιδιά να µην ένιωσαν µόνο απογοήτευση
ή φόβο σε καταστάσεις όµοιες µε αυτές των ιστοριών. Γι’ αυτό ίσως προτίµησαν να
αποδώσουν µια γενικότερη αρνητική συναισθηµατική κατάσταση στο πρόσωπο του
πρωταγωνιστή και έδωσαν απαντήσεις του τύπου «ένιωσε άσχηµα», «δεν ήταν
καλά»κ.λ.π.
2. Η παρουσία ενός φιλικού προσώπου σε συνδυασµό µε το είδος του
συναισθήµατος που βιώνεται επηρεάζουν διαφορετικά τον τρόπο, λεκτικό και µέσω των
εκφράσεων του προσώπου, µε τον οποίο τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών αποκρύπτουν το
συναίσθηµα της απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού. Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι η
πλειοψηφία των παιδιών αποκρύπτει µερικώς το συναίσθηµα της απογοήτευσης και του
θυµού στην παρουσία ενός φιλικού προσώπου και πλήρως το συναίσθηµα του φόβου.
Η απόκρυψη των αρνητικών συναισθηµάτων, όπως έδειξαν προηγούµενες
έρευνες (Saarni, 1984* Cole, 1986* Davis, 1995), επηρεάζεται και σχετίζεται στενά
µε τις δεξιότητες και ικανότητες που έχει κατακτήσει το παιδί και που αφορούν στη
συναισθηµατική και κοινωνική του ζωή. Επίσης, σηµασία έχει ο βαθµός στον οποίο
το παιδί έχει κατανοήσει και έχει εσωτερικοποιήσει όλους εκείνους του κανόνες που
επιβάλλουν και καθιστούν αναγκαία πολλές φορές την απόκρυψη και µη έκφραση
κάποιων συναισθηµάτων και ιδίως των αρνητικών. Ωστόσο, όµως, όπως φάνηκε και
από άλλες έρευνες (Cole, 1986* Zeman & Garber, 1996), το πρόσωπο το οποίο
παρακολουθεί τη συµπεριφορά του παιδιού, ο βαθµός οικειότητας µεταξύ τους, το
είδος της σχέσης που υπάρχει µεταξύ τους, η διαφορά ηλικίας, καθώς επίσης και το
είδος του συναισθήµατος που βιώνεται από το παιδί, επηρεάζουν σηµαντικά τη
διαδικασία της απόκρυψης και καθορίζουν την αποτελεσµατικότητά της.
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Στην παρούσα έρευνα η απόκρυψη της απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού
µελετήθηκαν στην παρουσία ενός φιλικού προσώπου. Από την έρευνα αυτή φάνηκε
ότι το φιλικό πρόσωπο που παρατηρεί το παιδί (δηλαδή τον πρωταγωνιστή της κάθε
ιστορίας) σε συνδυασµό µε το είδος του συναισθήµατος που βιώνεται, επηρεάζουν
διαφορετικά τον τρόπο απόκρυψης των τριών αυτών συναισθηµάτων, τόσο στο
σύνολο των παιδιών, όσο και των δυο φύλων.
Οι φιλικές σχέσεις µεταξύ των παιδιών διαφέρουν σηµαντικά από τις σχέσεις
τους µε συνοµηλίκους, αλλά ταυτοχρόνως εµφανίζουν και κάποια κοινά
χαρακτηριστικά. Η διαφορά τους έγκειται στο διαφορετικό βαθµό οικειότητας που
υπάρχει στις σχέσεις αυτές, καθώς και στο γεγονός ότι οι φιλίες είναι αυθόρµητες
συναπτόµενες σχέσεις, οι οποίες στηρίζονται στην αµοιβαία εκτίµηση και συµπάθεια.
Κοινό χαρακτηριστικό των φιλικών σχέσεων και των σχέσεων µε συνοµηλίκους είναι
ότι είναι συµµετρικές ως προς την ηλικία των παιδιών, το γνωστικό τους επίπεδο και
γενικά το επίπεδο ανάπτυξής τους (Salisch, 2001). Ωστόσο, όµως, στις σχέσεις των
συνοµηλίκων δεν υπάρχουν στενοί συναισθηµατικοί δεσµοί µεταξύ των παιδιών,
γιατί αυτού του είδους σχέσεις δηµιουργούνται εξαιτίας της κοινής συνύπαρξης και
δράσης των παιδιών σε ένα δεδοµένο χώρο. Τέτοιου είδους σχέσεις είναι συνήθως οι
σχέσεις µεταξύ των συµµαθητών µιας τάξης, χωρίς αυτό βέβαια να σηµαίνει πως δεν
µπορούν να εξελιχθούν ή να δηµιουργηθούν φιλικές σχέσεις στο χώρο αυτό
(Denham, et.al., 1994).
Κατά την προσχολική και σχολική ηλικία οι φιλίες ακµάζουν, καθώς οι φίλοι
µοιράζονται τα συναισθήµατά τους, αποκτούν κοινές εµπειρίες, αλλά και µέσα από
τις διαφωνίες που κάνουν την εµφάνισή τους στις σχέσεις αυτές. Μέσα στις φιλικές
σχέσεις τα συναισθήµατα του παιδιού και κυρίως ο τρόπος έκφρασής τους δέχονται
κριτική, αποδοκιµάζονται, αλλά πολλές φορές «νοµιµοποιούνται» και γίνεται
αποδεκτή η έκφρασή τους, όσο αρνητική και αν είναι. Παρόλα αυτά όµως, η
αποδοκιµασία και η αρνητική κριτική των αρνητικών συναισθηµάτων στις φιλικές
σχέσεις δεν οδηγούν σε περιθωριοποίηση και αποκλεισµό του προσώπου που τα
βιώνει και τα εκφράζει, όπως συµβαίνει στις σχέσεις των συνοµηλίκων. Αντίθετα, οι
φίλοι και όχι απλά οι συνοµήλικοι, είναι πρόσωπα που βοηθούν µε συµβουλές και
υποδείξεις το πρόσωπο που εκφράζει αρνητικά συναισθήµατα να κατανοήσει ποια
συναισθήµατα είναι πρέπον να εξωτερικεύονται και να εκφράζονται, έτσι ακριβώς
όπως βιώνονται και ποια πρέπει να ελέγχονται ή ακόµα και να αποκρύπτονται
(Bagwell, Newcomb & Bukowski, 1998).
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Μάλιστα, συναισθήµατα, όπως ο θυµός και ο ανταγωνισµός, που προκύπτουν
µέσα από τις διαφωνίες, τείνουν να ελέγχονται περισσότερο, όταν προκαλούνται από
φίλους παρά από απλούς συνοµηλίκους. Τα συναισθήµατα αυτά συζητούνται µεταξύ
των φίλων, όταν προκαλούνται από τις µεταξύ τους διαφωνίες και συγκρούσεις,
προκειµένου να επανέλθει η ισορροπία και η φιλική διάθεση. Το ίδιο, όµως, δεν
συµβαίνει στις σχέσεις των συνοµηλίκων. Όταν ένα συνοµήλικο πρόσωπο ευθύνεται
για την πρόκληση των αρνητικών συναισθηµάτων κάποιου παιδιού, δεν επιχειρείται η
επίλυση των διαφωνιών, αλλά οι διαφωνίες αυτές αντιµετωπίζονται µε αδιαφορία και
αποκλεισµό από την οµάδα του παιδιού που εκφράζει τα αρνητικά αυτά
συναισθήµατα (Rose & Asher, 1999).
Πώς, όµως, λειτουργεί η παρουσία ενός φίλου και ενός συνοµήλικου στην
έκφραση των αρνητικών συναισθηµάτων, όταν τα πρόσωπα αυτά δεν ευθύνονται για
την πρόκλησή τους; Οι Zeman και Garber (1996) µε την έρευνά τους έδειξαν ότι τα
παιδιά τείνουν να µην εκφράζουν τη λύπη, το θυµό και το πόνο τους στην παρουσία
ενός συνοµηλίκου, γιατί η συµπεριφορά αυτή δεν θα γινόταν αποδεκτή, ενώ αντίθετα
τείνουν να τα εκφράζουν στους γονείς τους, λόγω της ασφάλειας και της
εµπιστοσύνης που νιώθουν στα πρόσωπα αυτά. Οι ίδιοι ερευνητές, µάλιστα,
ερµηνεύοντας τα αποτελέσµατά τους, υπέθεσαν ότι τα παιδιά πιθανόν να εξέφραζαν
τα παραπάνω τρία συναισθήµατα στην παρουσία ενός φίλου, γιατί οι φίλοι και οι
γονείς αντιµετωπίζουν µε περισσότερη επιείκεια την έκφρασή τους.
Στην παρούσα έρευνα, αν και δεν µελετήθηκε το κατά πόσο τα παιδιά θα
εκφράσουν ή θα αποκρύψουν τα συναισθήµατα της απογοήτευσης, του φόβου και του
θυµού στην παρουσία ενός φίλου, βρέθηκαν ωστόσο διαφορές όσον αφορά στον
τρόπο απόκρυψής τους. Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι η πλειοψηφία των υποκειµένων
της έρευνας τείνουν να αποκρύπτουν, λεκτικά και µε τις εκφράσεις του προσώπου,
περισσότερο πλήρως το συναίσθηµα του φόβου και µερικώς το συναίσθηµα της
απογοήτευσης και του θυµού. Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι ο τρόπος απόκρυψης των
συναισθηµάτων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το πρόσωπο που βρίσκεται παρόν,
αλλά και από το είδος του συναισθήµατος που βιώνεται.
Ο διαφορετικός αυτός τρόπος µε τον οποίο αποκρύπτεται ο φόβος, η
απογοήτευση και ο θυµός µπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Πρώτα από
όλα, µπορεί να οφείλεται στις προσδοκίες και στο τι περιµένει γενικότερα το παιδί
από την αντίδραση του παρατηρητή. Σύµφωνα µε τη θεωρία του νου, τα παιδιά από
την προσχολική ακόµα ηλικία είναι ικανά να εκτιµήσουν και να προβλέψουν τον
-123-

τρόπο αντίδρασης των προσώπων που βρίσκονται γύρω τους, ανάλογα µε τις
εντυπώσεις που τους προκαλεί ένα συγκεκριµένο γεγονός και όχι λαµβάνοντας
υπόψη τις καταστάσεις, όπως αυτές έχουν στην πραγµατικότητα (Astington &
Jenkins, 1995). Κατά συνέπεια λοιπόν, τα παιδιά, γνωρίζοντας από προηγούµενες
εµπειρίες τους πως µε τη µερική απόκρυψη του φόβου ο παρατηρητής µπορεί να
αντιληφθεί την ύπαρξη του συναισθήµατος αυτού, να προτιµούν την πλήρη
απόκρυψη του συγκεκριµένου συναισθήµατος, γιατί πιθανόν να θεωρούν πως η
έκφραση του συγκεκριµένου συναισθήµατος ή ακόµα και η µερική απόκρυψή του να
µη γίνει αποδεκτή από το φιλικό πρόσωπο που έχουν απέναντί τους.
Επίσης, επειδή στην προσχολική ηλικία, η οποία µελετάται στην παρούσα
έρευνα, οι φιλίες είναι πρόσκαιρες και µοιάζουν περισσότερο µε τις σχέσεις των
συνοµηλίκων, αλλά και επειδή είναι δύσκολο στην ηλικία αυτή το παιδί να
κατανοήσει και να διαχωρίσει τον «στενό» φίλο από ένα απλό συνοµήλικο, όπως για
παράδειγµα έναν συµµαθητή µε τον οποίο παίζει στο χώρο του σχολείου, εξαιτίας της
κοινής φοίτησή τους σε αυτό, ενδέχεται τα υποκείµενα του δείγµατος να είχαν στο
µυαλό τους κάποιο συνοµήλικο (π.χ. κάποιο συµµαθητή) που κατά το παρελθόν να
τους κορόιδεψε, όταν εξέφρασαν κάποιο φόβο τους, και γι’ αυτό να ανέφεραν πλήρη
απόκρυψη του συναισθήµατος αυτού.
Πέρα από όλα αυτά όµως, ο φόβος είναι ένα συναίσθηµα, του οποίου η
έκφραση δηµιουργεί στο κοινωνικό περίγυρο µια αντίληψη και αίσθηση αδυναµίας
αυτού που το εκφράζει. Συχνά, τα άτοµα που εκδηλώνουν το φόβο τους για πρόσωπα,
καταστάσεις, πράγµατα και ζώα χαρακτηρίζονται και φέρουν την ταµπέλα του
«φοβιτσιάρη», ενώ πολλές φορές περιθωριοποιούνται και χλευάζονται, εξαιτίας των
φόβων αυτών. Γι’ αυτό, λοιπόν, το λόγο, τα παιδιά ίσως να προβαίνουν περισσότερο
σε πλήρη απόκρυψη αυτού του συναισθήµατος, τόσο για να µην αποδοκιµαστούν και
να µη χλευαστούν, όσο και για να διατηρήσουν, αλλά και για να ενισχύσουν την
εικόνα του «δυνατού», «θαρραλέου» και «ατρόµητου» στη συνείδηση του φιλικού
προσώπου τους.
Ωστόσο, όµως, όσον αφορά στο συναίσθηµα της απογοήτευσης και του θυµού,
η πλειοψηφία των υποκειµένων αναφέρουν περισσότερο µερική απόκρυψη. Θα
µπορούσε κανείς να υποστηρίξει, ότι η τάση αυτή των παιδιών να αποκρύπτουν
περισσότερο µερικώς τα δυο αυτά συναισθήµατα, να οφείλεται, ενδεχοµένως, στο
γεγονός ότι το φιλικό πρόσωπο το οποίο έχουν απέναντί τους, δεν ευθύνεται για την
πρόκληση των συναισθηµάτων της απογοήτευσης και του θυµού και κατά συνέπεια η
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µερική απόκρυψή τους, που επιτρέπει εµµέσως την αναγνώριση των συναισθηµάτων
αυτών, δεν θα πληγώσει το φιλικό πρόσωπο, αλλά ούτε και θα έχει αρνητικές
συνέπειες για το ίδιο το παιδί. Επιπροσθέτως, θα µπορούσε κανείς να υποθέσει ότι, αν
στην παρούσα έρευνα µελετούσαµε και το κατά πόσο τα παιδιά θα εκφράσουν το
συναίσθηµα της απογοήτευσης και του θυµού, ίσως τα παιδιά να επέλεγαν την
έκφραση των συναισθηµάτων αυτών και όχι την µερική απόκρυψή τους, για τους
ίδιους λόγους.
Η ερµηνεία αυτή, όµως, δεν µπορεί να στηρίξει και να εξηγήσει τα ευρήµατα
της παρούσας έρευνας και όσον αφορά στα δυο αυτά συναισθήµατα, γιατί, όταν τα
παιδιά καλούνταν να αιτιολογήσουν την τάση του ήρωα να αποκρύψει τα
συναισθήµατα αυτά, απέδιδαν την απόκρυψή τους τόσο σε λόγους προστασίας των
συναισθηµάτων του φιλικού προσώπου, όσο και σε λόγους προσωπικούς. Κατά
συνέπεια λοιπόν, η µερική απόκρυψη της απογοήτευσης και του θυµού δεν µπορεί να
αποτελέσει ένδειξη ή προάγγελο ότι τα παιδιά θα εκδήλωναν τα συναισθήµατα αυτά,
αν τους δινόταν η δυνατότητα.
Πώς µπορεί, λοιπόν, να εξηγηθεί το γεγονός ότι τα παιδιά αποκρύπτουν µερικώς
τα συναισθήµατα της απογοήτευσης και του θυµού στην παρουσία ενός φιλικού
προσώπου; Αν και τα παιδιά από πολύ µικρή ηλικία µαθαίνουν και προτρέπονται από
τους γονείς να λένε «ευχαριστώ» και να χαµογελούν στο πρόσωπο το οποίο τους δίνει
ένα ανεπιθύµητο δώρο προκαλώντας τους έτσι απογοήτευση, αλλά και να ελέγχουν
τις αντιδράσεις τους, όταν κάποιος τους κάνει να θυµώσουν, ίσως τα παιδιά να µην
έχουν καταλάβει ακόµα πως τα συναισθήµατα αυτά θα πρέπει να αποκρύπτονται µε
την ίδια αποτελεσµατικότητα, ακόµα και στην παρουσία προσώπων που δεν
ευθύνονται για την πρόκλησή τους.
Από την άλλη, όµως, η µερική απόκρυψη των συναισθηµάτων αυτών µπορεί να
αποτελεί ένδειξη αφενός της προσπάθειας των παιδιών να εξωτερικεύσουν έµµεσα το
πραγµατικό τους συναίσθηµα στο φίλο τους, µια και αυτός δεν ευθύνεται για την
πρόκλησή τους και αφετέρου, της προσπάθειάς τους για έλεγχο του τρόπου
εκδήλωσής τους και όχι της προσπάθειάς τους για απόκρυψή τους. Πιο απλά, τα
παιδιά ίσως να επιθυµούν να γνωστοποιήσουν και να µοιραστούν τα πραγµατικά τους
συναισθήµατα µε το φίλο τους, αλλά επειδή γνωρίζουν πως η έκφραση των
συναισθηµάτων αυτών, έτσι ακριβώς όπως βιώνονται, µπορεί να επιφέρει αρνητικές
συνέπειες για τους ίδιους, αλλά και να πληγώσει το φίλο τους, προβαίνουν στον
έλεγχό τους και ειδικότερα στην µερική απόκρυψή τους.
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3. Μεταξύ των δυο φύλων εντοπίστηκαν οµοιότητες στον τρόπο, λεκτικό και µε τις
εκφράσεις του προσώπου, απόκρυψης της απογοήτευσης και διαφορές όσον αφορά
στην απόκρυψη του φόβου και του θυµού. Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι τα κορίτσια και
τα αγόρια αποκρύπτουν µερικώς το συναίσθηµα της απογοήτευσης, τα αγόρια
αποκρύπτουν περισσότερο από τα κορίτσια πλήρως το συναίσθηµα του φόβου, ενώ τα
κορίτσια αποκρύπτουν καλύτερα το συναίσθηµα του θυµού.
Σύµφωνα µε το τρίτο κατά σειρά εύρηµα της έρευνάς µας, εντοπίστηκαν
διαφορές µεταξύ των δυο φύλων µε µια υπεροχή των αγοριών στην απόκρυψη του
φόβου και των κοριτσιών στην απόκρυψη του θυµού και συγκεκριµένα στη λεκτική
απόκρυψη του θυµού. Οι διαφορές αυτές µεταξύ των δυο φύλων µπορούν να
ερµηνευτούν από βιολογική όσο και από κοινωνική άποψη. Πολλοί ερευνητές
υποστηρίζουν ότι οι διαφορές µεταξύ των δυο φύλων ίσως να οφείλονται στη
διαφορετική δοµή του εγκεφάλου τους, η οποία να επιτρέπει στα άτοµα θηλυκού
γένους να εµφανίζονται, αλλά και να είναι, πιο επιδέξια στον τρόπο απόκρυψης των
συναισθηµάτων τους (Davis, 1995). Η άποψη, όµως, αυτή δεν φαίνεται να είναι ικανή
να στηρίξει και να ερµηνεύσει τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, µια και τα κορίτσια
εµφανίζονται πιο επιδέξια από τα αγόρια στη λεκτική απόκρυψη του θυµού, αλλά όχι
στην απόκρυψη και των τριών συναισθηµάτων που µελετήθηκαν, δηλαδή της
απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού.
Πού οφείλεται, λοιπόν, το γεγονός ότι τα αγόρια αποκρύπτουν λεκτικά και µε
τις εκφράσεις του προσώπου καλύτερα το φόβο από τα κορίτσια, ενώ αντίστροφα τα
κορίτσια αποκρύπτουν καλύτερα το συναίσθηµα του θυµού; Οι διαφορές αυτές
µεταξύ των δυο φύλων ενδεχοµένως να οφείλονται στο διαφορετικό τρόπο
κοινωνικοποίησής τους. Όπως είδαµε και στο τρίτο κεφάλαιο (σελ.42-43), πρόσφατα
ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι η κοινωνικοποίηση των παιδιών µέσα στο
οικογενειακό περιβάλλον είναι ανάλογη προς το φύλο του παιδιού. Για παράδειγµα, η
έρευνα των Banerjee και Eggleston (1993) έδειξε ότι οι γονείς παιδιών προσχολικής
ηλικίας επιθυµούν περισσότερο οι κόρες τους από τους γιους να συµπεριφέρονται
ευχάριστα και να κρύβουν τα αρνητικά τους συναισθήµατα. Μάλιστα, αν λάβουµε
υπόψη µας τα αποτελέσµατα της έρευνας των Radke-Yarrow και Kochanska (1990)
από τα οποία φάνηκε πως οι γονείς προτρέπουν τις κόρες τους να ελέγχουν το θυµό
τους, ενώ στην περίπτωση των αγοριών η έκφραση του συναισθήµατος αυτού γίνεται
περισσότερο αποδεκτή, µπορούµε να εξηγήσουµε και να καταλάβουµε, γιατί τα
κορίτσια στην παρούσα έρευνα αναφέρουν σηµαντικά περισσότερο πλήρη λεκτική
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απόκρυψη του θυµού από τα αγόρια και τα αγόρια µε τη σειρά τους περισσότερο
πλήρη απόκρυψη του φόβου.
Γενικά, ο διαφορετικός τρόπος απόκρυψης του φόβου και του θυµού από τα δυο
φύλα, ίσως να οφείλεται στο διαφορετικό ρόλο που θα κληθούν να παίξουν τα παιδιά
µελλοντικά, ως άνδρες και ως γυναίκες, ο οποίος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες την κοινωνίας, που µε τη σειρά της δείχνει µεγαλύτερη ανοχή και
κατανόηση στην έκφραση του φόβου από τις γυναίκες, ενώ αντίθετα δικαιολογεί και
αποδέχεται περισσότερο την έκφραση του θυµού από τους άνδρες (Κούρτη, 1996).
Άλλωστε, οι γονείς φαίνονται να ανταποκρίνονται µε µεγαλύτερη ευαισθησία στους
φόβους των κοριτσιών και µε µεγαλύτερη αυστηρότητα στην έκφραση από αυτά του
θυµού τους. Το αντίστροφο συµβαίνει

στην περίπτωση των αγοριών, τα οποία

προτρέπονται συχνά να µη φοβούνται, γιατί ο φόβος δεν είναι ένα συναίσθηµα το
οποίο θα πρέπει να χαρακτηρίζει και κατά συνέπεια να εκφράζεται από τα αγόρια
(Miller & Eisenberg, 1988).
Παράλληλα, όµως, και όσον αφορά στον τρόπο απόκρυψης της απογοήτευσης,
αλλά και στην απόκρυψη του θυµού µε τις εκφράσεις του προσώπου, δεν
εντοπίστηκαν διαφορές µεταξύ των δυο φύλων. Τόσο, δηλαδή, τα κορίτσια όσο και
αγόρια αναφέρουν πως ο πρωταγωνιστής της ιστορίας θα αποκρύψει µερικώς,
λεκτικά και µε τις εκφράσεις του προσώπου του, το συναίσθηµα της απογοήτευσης
στην παρουσία ενός φιλικού προσώπου και µερικώς το συναίσθηµα του θυµού µε τις
εκφράσεις του προσώπου. Τα αποτελέσµατα αυτά και ειδικότερα όσον αφορά στην
απόκρυψη της απογοήτευσης έρχονται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της έρευνας
της Κορακάκη (2002), η οποία έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Όπως η έρευνα της
Κορακάκη (2002) έτσι και η παρούσα έρευνα έδειξαν πως το φύλο δεν επηρεάζει την
απόκρυψη της απογοήτευσης. Ωστόσο, όµως, βασική διαφορά τους είναι ότι στην
παρούσα έρευνα, τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια, αποκρύπτουν λεκτικά και µε
τις εκφράσεις του προσώπου µερικώς το συναίσθηµα αυτό, ενώ στην έρευνα της
Κορακάκη, στην οποία µελετήθηκαν παιδιά 4-5 ετών, φάνηκε πως τα παιδιά θα
εκφράσουν το συναίσθηµα της απογοήτευσης στη θέα του ανεπιθύµητου δώρου.
Πού οφείλεται, όµως, η έλλειψη διαφοράς στον τρόπο απόκρυψης της
απογοήτευσης µεταξύ των δυο φύλων; Είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στο
κοινωνικο-πολιτισµικό περιβάλλον των παιδιών, όπως αναφέρει και η Κορακάκη
(2002) στη δική της έρευνας. Ειδικότερα, όπως παρατηρήσαµε και στο δεύτερο
κεφάλαιο

(σελ.25-27),

στο

οποίο

αναλύθηκε
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η

θεωρία

του

κοινωνικού

κονστρουκτιβισµού, η κάθε κοινωνία δηµιουργεί τους δικούς της κανόνες και θέτει
τους δικούς της περιορισµούς στον τρόπο έκφρασης και εξωτερίκευσης των
συναισθηµάτων, στους οποίους κάθε µέλος της οφείλει να υπακούει, για να µην
αποκλειστεί και περιθωριοποιηθεί από αυτήν. Βάσει αυτού, λοιπόν, ίσως στον
ελλαδικό χώρο, αν και τα παιδιά και των δυο φύλων µαθαίνουν από πολύ µικρή
ηλικία να ευχαριστούν το πρόσωπο που τους χαρίζει κάποιο δώρο, ακόµα και αν δεν
τους αρέσει, να µην έχουν µάθει ακόµα να κάνουν το ίδιο και στην παρουσία ενός
προσώπου που δεν ευθύνεται για το δυσάρεστο αυτό συναίσθηµα.
Από την άλλη, όµως, πλευρά το γεγονός ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια
αναφέρουν µερική απόκρυψη της απογοήτευσης ενδεχοµένως να οφείλεται στο
γεγονός ότι το πρόσωπο που παρατηρεί τη συµπεριφορά του ήρωα της ιστορίας, που
αναφέρεται στο συναίσθηµα αυτό, είναι ίδιου φύλου µε το εξεταζόµενο παιδί. Με
άλλα λόγια τα παιδιά και των δυο φύλων ίσως να αναφέρουν µερική απόκρυψη της
απογοήτευσης, επειδή ενδεχοµένως να νιώθουν περισσότερο άνετα και οικεία στην
παρουσία ενός ίδιου φύλου φιλικού προσώπου τους, ενώ πολύ πιθανό να ανέφεραν
πλήρη απόκρυψη της απογοήτευσης, αν το φιλικό πρόσωπο που παρατηρούσε τη
συµπεριφορά του πρωταγωνιστή, ήταν διαφορετικού φύλου από το εξεταζόµενο
παιδί.
Τέλος, όσον αφορά στην απόκρυψη του θυµού µε τις εκφράσεις του προσώπου,
δεν εντοπίστηκαν διαφορές µεταξύ των δύο φύλων. Τόσο τα αγόρια όσο και τα
κορίτσια ανέφεραν περισσότερο µερική απόκρυψη του συναισθήµατος αυτού µε τις
εκφράσεις του προσώπου. Αυτό πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά από
πολύ µικρή ηλικία προτρέπονται από τους γονείς, ώστε να ελέγξουν περισσότερο
λεκτικά, παρά µε τις εκφράσεις του προσώπου τους το συναίσθηµα του θυµού. Όπως
οι ενήλικοι στην καθηµερινότητά τους είναι υπόλογοι και υπεύθυνοι περισσότερο για
αυτά που λένε, παρά για τις εκφράσεις του προσώπου τους, έτσι και τα παιδιά της
ηλικίας αυτής ίσως να θεωρούν πως είναι περισσότερο υπόλογοι για τη λεκτική τους
έκφραση παρά για την έκφραση του προσώπου τους, όταν βιώνουν το συναίσθηµα
του θυµού (Ekman & Friesen, 1975). Με άλλα λόγια, ίσως οι γονείς, όσον αφορά στο
συναίσθηµα του θυµού, να δίνουν µεγαλύτερη προσοχή και έµφαση στη λεκτική
απόκρυψη του θυµού, παρά στον έλεγχο του συναισθήµατος αυτού µε τις εκφράσεις
του προσώπου.
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4.Τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών κατανοούν και κατ’ επέκταση επικαλούνται τόσο
κοινωνικούς όσο και προσωπικούς λόγους, για να αιτιολογήσουν την απόκρυψη ενός
συναισθήµατος, ενώ ένα µικρό ποσοστό των παιδιών αυτών επικαλείται τόσο
κοινωνικούς όσο και προσωπικούς λόγους.
Το εύρηµα αυτό δεν συµφωνεί µε τα ευρήµατα της έρευνας των Gnepp και Hess
(1986), τα οποία έδειξαν ότι τα παιδιά κατανοούν καλύτερα τους κοινωνικούς παρά
τους προσωπικούς λόγους που καθιστούν αναγκαία την απόκρυψη των αρνητικών
συναισθηµάτων. Μάλιστα, οι ίδιοι ερευνητές υποστήριξαν ότι εµπλέκονται
διαφορετικές διαδικασίες στην κατανόηση των κοινωνικών και των προσωπικών
κινήτρων. Οι κοινωνικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία την απόκρυψη των
συναισθηµάτων είναι προϊόν της κοινωνικοποίησης του παιδιού, έτσι όπως αυτή
πραγµατοποιείται στο οικογενειακό περιβάλλον και στο χώρο του σχολείου.
Αντίθετα, οι προσωπικοί λόγοι που ωθούν στην απόκρυψη των συναισθηµάτων του,
πηγάζουν από το ίδιο το άτοµο, χωρίς να σχετίζονται µε τον τρόπο κοινωνικοποίησης
του παιδιού στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον.
Βέβαια, τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, καθώς και αυτά της έρευνας
του Joseph (1994) και του Gossellin και των συνεργατών του (2002) δείχνουν πως τα
ευρήµατα της έρευνας των Gnepp και Hess (1986) δεν αποτελούν τον κανόνα. Τα
αποτελέσµατα της έρευνάς µας και όσον αφορά στο κίνητρο της απόκρυψης της
απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού, έδειξαν πως τα παιδιά αποδίδουν την
απόκρυψη των συναισθηµάτων τόσο σε κοινωνικούς όσο και σε προσωπικούς
λόγους, ενώ ένα µικρό ποσοστό των παιδιών (5%) αποδίδει την απόκρυψη του θυµού
σε λόγους κοινωνικούς και προσωπικούς ταυτόχρονα. Αυτό δείχνει ότι, αν και τα
παιδιά προτρέπονται συχνά από τους γονείς και τους δασκάλους τους να ελέγξουν και
να µην εκδηλώσουν τα πραγµατικά τους συναισθήµατα, προκειµένου να υπακούσουν
σε κοινωνικούς κανόνες και να µην πληγώσουν τα συναισθήµατα των προσώπων που
βρίσκονται γύρω τους, τα παιδιά µέσα από τις προσωπικές τους εµπειρίες αρχίζουν να
συνειδητοποιούν ότι µε το να αποκρύψουν τα αρνητικά τους συναισθήµατα
κερδίζουν προσωπικά οφέλη και αποφεύγουν αρνητικές συνέπειες για τον ίδιο τους
τον εαυτό, όπως τις τιµωρίες, το κορόιδεµα και την περιθωριοποίησή τους από τους
συνοµηλίκους.
Ωστόσο όµως, η συχνότητα µε την οποία επικαλούνται

κοινωνικούς και

προσωπικούς λόγους, όπως δείχνουν τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας,
σχετίζεται στενά µε το είδος του συναισθήµατος και τις συνθήκες που κυριαρχούν.
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Συγκεκριµένα, στην έρευνά µας βρέθηκε ότι η απόκρυψη της απογοήτευσης
οφείλεται περισσότερο σε λόγους κοινωνικούς, η απόκρυψη του φόβου σε λόγους
προσωπικούς, ενώ του θυµού σε λόγους τόσο κοινωνικούς όσο και προσωπικούς. Η
διαφοροποίηση αυτή στο κίνητρο που χρησιµοποιείται ανάλογα µε το είδος τους
συναισθήµατος ενδεχοµένως να οφείλεται στο γεγονός ότι τα γεγονότα, έτσι όπως
εξελίσσονται στην κάθε ιστορία, να δηµιουργούν στο παιδί πιο επιτακτική την
ανάγκη να αποδώσει την απόκρυψη του κάθε συναισθήµατος σε λόγους άλλοτε
κοινωνικούς και άλλοτε προσωπικούς. Για παράδειγµα, στην ιστορία που αφορά στην
απόκρυψη της απογοήτευσης, τα παιδιά του δείγµατος ίσως να διέκριναν
περισσότερες κοινωνικές απαιτήσεις που καθιστούν αναγκαία την απόκρυψή της και
γι’ αυτό να την αποδίδουν σε κοινωνικούς λόγους (Zeman & Garber, 1996).
Παράλληλα, όµως, η διαφοροποίηση αυτή µπορεί να οφείλεται και στο
διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο οι ίδιοι οι γονείς αντιµετωπίζουν τις
συναισθηµατικές αντιδράσεις των παιδιών τους. Οι ερευνητές McDowell και Parke
(2000) µε σχετική έρευνά τους έδειξαν ότι υπάρχει στενή σχέση ανάµεσα στον έλεγχο
που ασκεί η µητέρα και ο πατέρας µε το είδος του κινήτρου που χρησιµοποιούν τα
παιδιά. Συγκεκριµένα, από την έρευνά τους φάνηκε ότι, όταν η µητέρα ασκεί
µεγαλύτερο συναισθηµατικό έλεγχο στο παιδί, δηλαδή, όταν η µητέρα είναι το κύριο
πρόσωπο που προσπαθεί µε συµβουλές, προτροπές, αλλά και τιµωρίες να
καλλιεργήσει στο παιδί την ικανότητα να ελέγχει και να αποκρύπτει τα αρνητικά του
συναισθήµατα, αυτό τα αποκρύπτει για λόγους κοινωνικούς, ενώ, όταν ο έλεγχος
αυτός ασκείται κατά κύριο λόγο από τον πατέρα, τότε τα παιδιά αποδίδουν την
απόκρυψη των συναισθηµάτων τους περισσότερο σε λόγους προσωπικού οφέλους.
Πέρα, όµως από τους κοινωνικούς και προσωπικούς λόγους που επικαλούνται
τα παιδιά, για να αιτιολογήσουν την επιθυµία του ήρωα να αποκρύψει τα
συναισθήµατα της απογοήτευσης, του φόβου και του θυµού, ένα µικρό ποσοστό του
δείγµατος αδυνατούσε να αιτιολογήσει την απόκρυψή τους και περισσότερο την
απόκρυψη της απογοήτευσης. Η δυσκολία αυτή των παιδιών να αιτιολογήσουν την
απόκρυψη των συναισθηµάτων δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι το παιδί δεν γνωρίζει το
κίνητρο, κοινωνικό ή προσωπικό, αλλά ότι ίσως το αγνοεί.
5. Μεταξύ των δυο φύλων εντοπίστηκαν οµοιότητες και διαφορές όσον αφορά
στο είδος του κινήτρου στο οποίο αποδίδεται η απόκρυψη της απογοήτευσης, του φόβου
και του θυµού. Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι τα αγόρια και τα κορίτσια αποδίδουν µε την
ίδια συχνότητα την απόκρυψη της απογοήτευσης σε λόγους τόσο κοινωνικούς όσο και
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προσωπικούς, τα αγόρια επικαλούνται σηµαντικά περισσότερο από τα κορίτσια
κοινωνικούς λόγους, για να αποδώσουν την απόκρυψη του φόβου, ενώ η απόκρυψη του
θυµού αποδίδεται από τα κορίτσια σε λόγους κοινωνικούς και από τα αγόρια σε λόγους
προσωπικούς.
Οι διαφορές αυτές µεταξύ των δυο φύλων ως προς το είδος του κινήτρου που
επικαλούνται, για να αιτιολογήσουν την απόκρυψη του φόβου και του θυµού, είναι
δυνατόν να οφείλονται στο διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο οι γονείς αντιµετωπίζουν
τα συναισθήµατα αυτά, όταν εκφράζονται από τα παιδιά τους, αλλά και στις
αρνητικές συνέπειες που µπορεί να είχε η έκφρασή τους για τα ίδια τα παιδιά. Όπως
αναφέραµε και στο προηγούµενο υποκεφάλαιο και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα
πρόσφατων ερευνών (Malatesta-Magai, 1991* Radke-Yarrow & Kochanska, 1990*
Eisenberg & Fabes, 1994) οι γονείς αντιµετωπίζουν διαφορετικά την έκφραση του
φόβου και του θυµού από τα αγόρια και τα κορίτσια. Οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι οι
γονείς αντιµετωπίζουν µε µεγαλύτερη συµπόνια και παρηγοριά την έκφραση του
φόβου από τα κορίτσια, ενώ στους φόβους των αγοριών εµφανίζονται πιο αυστηροί,
µια και σύµφωνα µε το στερεότυπο της κοινωνίας, όσον αφορά στο ανδρικό φύλο, οι
άνδρες οφείλουν να είναι πιο γενναίοι από τις γυναίκες. Γι’ αυτό το λόγο ίσως τα
αγόρια να επικαλούνται περισσότερο από τα κορίτσια κοινωνικούς λόγους, για να
αιτιολογήσουν την απόκρυψη του φόβου. Γιατί, όµως, τα κορίτσια αποδίδουν την
απόκρυψη του φόβου σε προσωπικούς λόγους; Το γεγονός ότι οι φόβοι των
κοριτσιών αντιµετωπίζονται µε µεγαλύτερη ευαισθησία από τους γονείς, δεν σηµαίνει
ότι τυγχάνουν ιδίας αντιµετώπισης και από τους συνοµηλίκους ή τους φίλους. Οι
συνοµήλικοι και οι φίλοι, σε αντίθεση µε τους γονείς, συχνά περιγελούν και
αποδοκιµάζουν τα πρόσωπα που εκφράζουν φόβους (Oatley & Jenkins, 2004). Έτσι
λοιπόν, τα κορίτσια ίσως να αποδίδουν την απόκρυψη του φόβου σε λόγους
προσωπικούς, επειδή ενδεχοµένως κατά το παρελθόν σε παρόµοιες καταστάσεις να
αποδοκιµάστηκαν από φιλικά πρόσωπα για τους φόβους τους.
Παρόλα αυτά, όµως, αν και τα αγόρια αποδίδουν περισσότερο από τα κορίτσια
την απόκρυψη του φόβου σε κοινωνικούς λόγους, το αντίστροφο συµβαίνει στην
περίπτωση της απόκρυψης του θυµού. Συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα της έρευνάς
µας, όσον αφορά στο κίνητρο απόκρυψης του θυµού, έδειξαν ότι τα κορίτσια
αποδίδουν την απόκρυψη του θυµού σε λόγους κοινωνικούς, ενώ τα αγόρια σε
λόγους προσωπικούς. Πού οφείλεται, όµως, η διαφορά αυτή µεταξύ των δυο φύλων
όσον αφορά στο κίνητρο απόκρυψης του θυµού;
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Όπως προαναφέραµε, το είδος του κινήτρου που χρησιµοποιούν τα παιδιά
σχετίζεται στενά µε τον τρόπο µε τον οποίο οι γονείς αντιµετωπίζουν την έκφραση
των αρνητικών συναισθηµάτων από τα δυο φύλα. Σε αντίθεση µε το συναίσθηµα του
φόβου, ο θυµός είναι ένα συναίσθηµα το οποίο εξωτερικεύεται µε µεγαλύτερη ένταση
και επιθετική συµπεριφορά από τα αγόρια, παρά από τα κορίτσια (Lemerise &
Dodge, 1993). Αυτό, όµως, έχει ως αποτέλεσµα οι γονείς να αντιµετωπίζουν µε
µεγαλύτερη αυστηρότητα τις θυµικές αντιδράσεις των αγοριών. Ειδικότερα, οι γονείς
παιδιών προσχολικής ηλικίας συνήθως προτρέπουν τα κορίτσια να ελέγχουν το θυµό
τους επικαλούµενοι κοινωνικούς λόγους, σύµφωνα µε τους οποίους δεν είναι πρέπον
και δεν αρµόζει στα κορίτσια να εκφράζουν το θυµό τους. Αντίθετα, ο θυµός των
αγοριών, εξαιτίας της επιθετικής συµπεριφοράς που τον συνοδεύει, αντιµετωπίζεται
από τους γονείς µε πιο δραστικά µέτρα, όπως τιµωρίες, ποινές και απειλές (MalatestaMagai, 1991).
Γι’ αυτό, λοιπόν, το λόγο, όταν τα κορίτσια καλούνταν να αιτιολογήσουν την
απόκρυψη του θυµού, ίσως να επανέφεραν στη µνήµη τους τις προτροπές αυτές των
γονέων και να τις χρησιµοποιούσαν ως κίνητρο της απόκρυψής του. Αντίθετα µε τα
κορίτσια, τα αγόρια ίσως σε προηγούµενες περιπτώσεις που εξέφραζαν το θυµό τους
να τιµωρήθηκαν για τις αντιδράσεις τους και γι’ αυτό το λόγο να αποδίδουν την
απόκρυψη του συγκεκριµένου συναισθήµατος σε λόγους προσωπικούς.
Τέλος, και όσον αφορά στο είδος του κινήτρου που επικαλούνται τα δυο φύλα,
για να αιτιολογήσουν την απόκρυψη της απογοήτευσης, δεν εντοπίστηκαν διαφορές.
Αντιθέτως, τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια επικαλούνται µε την ίδια συχνότητα
κοινωνικούς και προσωπικούς λόγους, για να αιτιολογήσουν την απόκρυψη της
απογοήτευσης. Πού οφείλεται, όµως, η έλλειψη διαφοράς στο είδος του κινήτρου που
επικαλούνται για την απόκρυψη της απογοήτευσης; Όπως αναφέραµε και παραπάνω,
αν και οι γονείς αντιµετωπίζουν µε διαφορετικό τρόπο την έκφραση της
απογοήτευσης από τα αγόρια και τα κορίτσια (Malatesta & Haviland, 1982), είναι
πολύ πιθανό στον ελλαδικό χώρο η έκφραση της απογοήτευσης από τα παιδιά στην
θέα ενός ανεπιθύµητου δώρου να αντιµετωπίζεται από τους γονείς µε τον ίδιο τρόπο
και για τα δυο φύλα. Έτσι λοιπόν, ενδεχοµένως τα αγόρια και τα κορίτσια, επειδή
κατά το παρελθόν ίσως να τιµωρήθηκαν από τους γονείς τους, για την έκφραση της
απογοήτευσης τους, να επικαλούνται βάσει της εµπειρίας τους αυτής προσωπικούς
λόγους, ενώ τα παιδιά που επικαλούνται κοινωνικούς λόγους, για να αιτιολογήσουν
την απόκρυψη της απογοήτευσης, ίσως η έκφραση της απογοήτευσής τους να
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αντιµετωπίστηκε κατά το παρελθόν περισσότερο µε συµβουλές από τους γονείς παρά
µε απειλές και τιµωρίες.
Ολοκληρώνοντας την παρούσα έρευνα παρουσιάζουµε στο κεφάλαιο που
ακολουθεί τους περιορισµούς της, αλλά και µια σειρά προτάσεων για µελλοντική
έρευνα πάνω στην απόκρυψη των συναισθηµάτων.

7.5. Περιορισµοί και προτάσεις για µελλοντική έρευνα
Η έρευνα για την απόκρυψη των συναισθηµάτων σε παιδιά προσχολικής, αλλά
και σχολικής ηλικίας, κυρίως στον ελλαδικό χώρο, εµφανίζει πολλά κενά για την
απόκρυψη των αρνητικών συναισθηµάτων από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Ωστόσο, οφείλουµε να αναγνωρίσουµε τους περιορισµούς της παρούσας έρευνας και
βάσει αυτών να κάνουµε προτάσεις για µελλοντική έρευνα.
Ένας από τους βασικότερους περιορισµούς της έρευνάς µας ήταν το µέγεθος
του δείγµατος, καθώς και ο περιορισµός µας στην εξέταση παιδιών από την περιοχή
µόνο του Ρεθύµνου και ηλικίας µόνο 5-6 ετών. Με βάση αυτόν τον περιορισµό της
έρευνας, προτείνουµε την επανάληψη των στόχων και της µεθοδολογίας της
παρούσας έρευνας σε µεγαλύτερο δείγµα, το οποίο θα προέρχεται και από άλλες
περιοχές της Ελλάδας και θα καλύπτει ολόκληρη την προσχολική ηλικία,
περιλαµβάνοντας υποκείµενα 4-6 ετών.
Επίσης, στην παρούσα έρευνα εξετάσαµε τον τρόπο απόκρυψης της
απογοήτευσης του φόβου και του θυµού µόνο στην παρουσία ενός φιλικού προσώπου
το οποίο δεν ευθυνόταν για την πρόκλησή τους. Μια µελλοντική έρευνα, λοιπόν, θα
ήταν δυνατό να προχωρήσει στη συγκριτική µελέτη του τρόπου απόκρυψης των
συναισθηµάτων αυτών στην παρουσία ενός φιλικού προσώπου το οποίο άλλοτε θα
ευθύνεται για την πρόκλησή τους και άλλοτε θα λειτουργεί ως απλός παρατηρητής.
Επιπλέον, η απόκρυψη των συναισθηµάτων της απογοήτευσης, του φόβου και
του θυµού διερευνήθηκε στην παρούσα έρευνα µε τη µέθοδο της απόδοσης
συναισθηµάτων σε υποθετικές καταστάσεις ιστοριών. Για το λόγο αυτό λοιπόν, σε
µελλοντική έρευνα θα ήταν σκόπιµο να επανεξεταστούν οι στόχοι της παρούσας
έρευνας µε διαφορετική, όµως, µεθοδολογία και συγκεκριµένα µε την παρατήρηση, η
οποία µπορεί να διερευνήσει τη διαδικασία της απόκρυψης µε διαχρονικό και
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νατουραλιστικό τρόπο µέσα από τις καθηµερινές συναναστροφές του παιδιού µε τους
φίλους του.
Ένας ακόµα περιορισµός της έρευνά µας ήταν ότι µελετήθηκε ο τρόπος
απόκρυψης των αρνητικών αυτών συναισθηµάτων µέσα από ερωτήσεις κλειστού
τύπου, όσον αφορά στη λεκτική και µε τις εκφράσεις του προσώπου απόκρυψή τους,
ενώ στις ιστορίες ήταν σαφής η διάθεση του κάθε πρωταγωνιστή να κρύψει το
πραγµατικό του συναίσθηµα. Ο περιορισµός αυτός δεν µας επέτρεψε να εξετάσουµε
αν και κατά πόσο τα παιδιά θα εκδήλωναν ή θα απέκρυπταν το αρνητικό τους
συναίσθηµα. Γι΄ αυτό λοιπόν το λόγο, µελλοντική έρευνα θα ήταν σκόπιµο να
εξετάσει την απόκρυψη των παραπάνω συναισθηµάτων µε τη χρήση ιστοριών στις
οποίες τα ίδια τα παιδιά θα κρίνουν και θα αξιολογούν, αν οι καταστάσεις και τα
γεγονότα επιβάλλουν την εκδήλωση ή απόκρυψη των συναισθηµάτων αυτών.
Τέλος, η απόκρυψη των συναισθηµάτων δεν αφορά µόνο στα αρνητικά
συναισθήµατα, αλλά και στα θετικά. Συχνά οι άνθρωποι θεωρούν πρέπον και
αναγκαίο να αποκρύψουν τη χαρά τους, τόσο για να προστατεύσουν τα
συναισθήµατα των άλλων όσο και για να κερδίσουν οφέλη για τον ίδιο τους τον
εαυτό. Έτσι λοιπόν, προτείνουµε τη µελλοντική διερεύνηση της απόκρυψης και των
θετικών συναισθηµάτων, µέσα από την οποία θα µπορέσει να διερευνηθεί, αν τα
παιδιά µπορούν να κρίνουν πότε πρέπει να τα κρύψουν και ποιο κίνητρο τους ωθεί
προς την κατεύθυνση αυτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Ιστορίες και ερωτηµατολόγιο συνέντευξης των υποκειµένων
1.α. Ερωτηµατολόγιο συνέντευξης κοριτσιών
Νηπιαγωγείο____
Ονοµατεπώνυµο______________________________________
Φύλο___________________________
Απογοήτευσης: «Η Έλλη έχει τα γενέθλιά της. Η θεία της πηγαίνει στο σπίτι της, για να της
δώσει το δώρο της. Η Έλλη θα ήθελε πολύ να είναι µια όµορφη κούκλα. Η Έλλη παίρνει το
δώρο και πηγαίνει στο δωµάτιό της, όπου παίζει µαζί µε τη φίλη της και το ανοίγει µπροστά
της. Αλλά τι κρίµα! Μέσα από το κουτί έβγαλε ένα ζευγάρι κάλτσες. Η Έλλη όµως, δε θέλει
να δείξει στη φίλη της ότι δεν της άρεσε το δώρο».
1. Τι θα κάνει για αυτό;
Θα χαµογελάσει και θα πει στη φίλη της ότι της αρέσει πολύ το δώρο της θείας της;
Θα της πει σοβαρή ότι της αρέσει το δώρο της θείας της;
2. Πώς θα δείχνει, δηλαδή, το πρόσωπό της;
Χαµογελαστό

Ουδέτερο

3. Πώς πραγµατικά ένιωσε η Έλλη µέσα της, όταν είδε τις κάλτσες; ___________
4. Πώς θα έδειχνε, δηλαδή, το πρόσωπό της;
Χαµογελαστό

Ουδέτερο

Απογοητευµένο

5. Γιατί λες η Έλλη να µη θέλει να δείξει στη φίλη της ότι δεν της άρεσε το δώρο της
θείας της; _________________________________________________________________

Φόβου: «Η Έλλη παίζει στο δωµάτιό της µαζί µε τη φίλη της. Ξαφνικά, σβήνουν τα φώτα
και η Έλλη δεν µπορεί να δει τίποτα. Στην Έλλη δεν αρέσει καθόλου το σκοτάδι. Η Έλλη
όµως, δεν θέλει να δείξει στη φίλη της ότι φοβάται το σκοτάδι».
1.Τι θα κάνει για αυτό;
Θα χαµογελάσει και θα πει στη φίλη της πως δεν φοβάται καθόλου το σκοτάδι;
Θα της πει σοβαρή πως δεν φοβάται το σκοτάδι;
2. Πώς θα δείχνει, δηλαδή, το πρόσωπό της;
Χαµογελαστό

Ουδέτερο
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3. Πώς πραγµατικά ένιωσε η Έλλη µέσα της, όταν έσβησαν τα φώτα; ________________
4. Πώς θα έδειχνε, δηλαδή, το πρόσωπό της;
Χαµογελαστό

Ουδέτερο

Φοβισµένο

5. Γιατί λες η Έλλη να µη θέλει να δείξει στη φίλη της ότι φοβάται το σκοτάδι;
___________________________________________________________________________
Θυµού: «Η Έλλη είναι στο σπίτι της µαζί µε τη φίλη της και καθισµένες στο πάτωµα
ετοιµάζουν µια ζωγραφιά για τη δασκάλα τους. Στην Έλλη αρέσει πολύ η ζωγραφιά που
ετοιµάζουν! Ώσπου, η µικρή της αδερφή, καθώς έτρεχε, γλιστρά πάνω στους µαρκαδόρους
και ρίχνει το γάλα της στη ζωγραφιά. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στην Έλλη. Η Έλλη όµως δε
θέλει να δείξει στη φίλη της ότι θύµωσε µε την αδερφή της».
1. Τι θα κάνει για αυτό;
Θα χαµογελάσει και θα πει στη φίλη της πως η αδερφή της έριξε κατά λάθος το γάλα;
Θα της πει σοβαρή να φτιάξουν µια άλλη ζωγραφιά;
2. Πώς θα δείχνει, δηλαδή, το πρόσωπό της;
Χαµογελαστό

Ουδέτερο

3. Πώς πραγµατικά ένιωσε η Έλλη µέσα της, όταν η αδερφή της έριξε το γάλα της πάνω
στη ζωγραφιά της; ________________________________________________
4. Πώς θα έδειχνε, δηλαδή, το πρόσωπό της;
Χαµογελαστό

Ουδέτερο

Θυµωµένο

5. Γιατί λες η Έλλη να µη θέλει να δείξει στη φίλη της ότι θύµωσε µε την αδερφή της;
__________________________________________________________________________
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1.β. Ερωτηµατολόγιο συνέντευξης αγοριών
Νηπιαγωγείο_____
Ονοµατεπώνυµο____________________
Φύλο_______________
Απογοήτευσης: «Ο Γιάννης έχει τα γενέθλιά του. Η θεία του πηγαίνει στο σπίτι του, για να
του δώσει το δώρο του. Ο Γιάννης θα ήθελε πολύ να είναι ένα αυτοκινητάκι. Ο Γιάννης
παίρνει το δώρο και πηγαίνει στο δωµάτιό του, όπου παίζει µαζί µε το φίλο του και το ανοίγει
µπροστά του. Αλλά τι κρίµα! Μέσα από το κουτί έβγαλε ένα ζευγάρι κάλτσες. Ο Γιάννης
όµως, δε θέλει να δείξει στο φίλο του ότι δεν του αρέσει το δώρο».
1. Τι θα κάνει για αυτό;
Θα χαµογελάσει και θα πει στο φίλο του ότι του αρέσει πολύ το δώρο της θείας του;
Θα του πει σοβαρός ότι του αρέσει το δώρο της θείας του;
2. Πώς θα δείχνει, δηλαδή, το πρόσωπό του;
Χαµογελαστό

Ουδέτερο

3. Πώς πραγµατικά ένιωσε ο Γιάννης µέσα του, όταν είδε τις κάλτσες; ___________
4. Πώς θα έδειχνε, δηλαδή, το πρόσωπό του;
Χαµογελαστό

Ουδέτερο

Λυπηµένο

5. Γιατί λες ο Γιάννης να µη θέλει να δείξει στο φίλο του ότι δεν του αρέσει το δώρο της
θείας του; _________________________________________________________________

Φόβου: «Ο Γιάννης παίζει στο δωµάτιό του µαζί µε το φίλο του. Ξαφνικά, σβήνουν τα φώτα
και ο Γιάννης δεν µπορεί να δει τίποτα. Στο Γιάννη δεν αρέσει καθόλου το σκοτάδι. Ο
Γιάννης όµως, δεν θέλει να δείξει στο φίλο του ότι φοβάται το σκοτάδι».
1.Τι θα κάνει για αυτό;
Θα χαµογελάσει και θα πει στο φίλο του πως δεν φοβάται καθόλου το σκοτάδι;
Θα του πει σοβαρός πως δεν φοβάται;
2. Πώς θα έδειχνε, δηλαδή, το πρόσωπό του;
Χαµογελαστό

Ουδέτερο

3. Πώς πραγµατικά ένιωσε ο Γιάννης µέσα του, όταν έσβησαν τα φώτα;
________________
4. Πώς θα έδειχνε, δηλαδή, το πρόσωπό του;
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Χαµογελαστό

Ουδέτερο

Φοβισµένο

5. Γιατί λες ο Γιάννης να µη θέλει να δείξει στο φίλο του ότι φοβάται το σκοτάδι;
___________________________________________________________________________

Θυµού: «Ο Γιάννης είναι στο σπίτι του µαζί µε το φίλο του και καθισµένοι στο πάτωµα
ετοιµάζουν µια ζωγραφιά για τη δασκάλα τους. Στο Γιάννη αρέσει πολύ η ζωγραφιά που
ετοιµάζουν! Ώσπου, ο µικρός του αδερφός, καθώς έτρεχε, γλιστρά πάνω στους µαρκαδόρους
και ρίχνει το γάλα του στη ζωγραφιά. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στο Γιάννη. Ο Γιάννης, όµως,
δε θέλει να δείξει στο φίλο του ότι θύµωσε µε τον αδερφό του».
1. Τι θα κάνει για αυτό;
Θα χαµογελάσει και θα πει στο φίλο του πως ο αδερφό του έριξε κατά λάθος το γάλα;
Θα του πει σοβαρός να φτιάξουν µια άλλη ζωγραφιά;
2. Πώς θα έδειχνε, δηλαδή, το πρόσωπό του;
Χαµογελαστό

Ουδέτερο

3. Πώς ένιωσε πραγµατικά ο Γιάννης µέσα του, όταν ο αδερφός του έριξε το γάλα του
πάνω στη ζωγραφιά του; ________________________________________________
4. Πώς θα δείχνει, δηλαδή, το πρόσωπό του;
Χαµογελαστό

Ουδέτερο

Θυµωµένο

5. Γιατί λες ο Γιάννης να µη θέλει να δείξει στο φίλο του ότι θύµωσε µε τον αδερφό του;
__________________________________________________________________________
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2. Επιστολές προς εκπαιδευτικούς και γονείς
2.α. Επιστολή προς εκπαιδευτικούς
Ρέθυµνο, 3.01.2006
Αγαπητέ Συνάδελφε,
Είµαι µεταπτυχιακή φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής
Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστηµών Αγωγής του Παν/µίου Κρήτης και ανέλαβα στα
πλαίσια των υποχρεώσεών µου τη διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας.
Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο τα παιδιά
ηλικίας 5-6 ετών αποκρύπτουν το συναίσθηµα της απογοήτευσης, του φόβου και του
θυµού.
Η επιλογή του νηπιαγωγείου σας έγινε µε την τυχαία δειγµατοληψία µέσα από
καταλόγους που συγκεντρώσαµε των δηµόσιων νηπιαγωγείων που λειτουργούν κατά το
έτος 2005-2006 στην πόλη του Ρεθύµνου. Έτσι λοιπόν, ορισµένα από τα παιδιά που
φοιτούν στο νηπιαγωγείο σας αποτελούν µέρος του δείγµατος της έρευνάς µας.
Σας παρακαλώ να µε δεχθείτε στο σχολείο για την εξέταση των υποκειµένων
και σας διαβεβαιώνω ότι σε καµία περίπτωση η έρευνά µας δε θα εµποδίσει την
επιτέλεση των διδακτικών σας καθηκόντων. Επιπλέον, σας επισηµαίνω ότι ο τρόπος
διεξαγωγής της δεν εγκυµονεί κανένα κίνδυνο για τη σωµατική και ψυχική ακεραιότητα
των παιδιών. Θα τηρηθεί η ανωνυµία τόσο των παιδιών όσο και του νηπιαγωγείου στο
οποίο φοιτούν.
Σας διαβεβαιώνω επίσης, πως οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα
µελετηθούν µόνο από εµάς.
Η συνεργασία σας θα συµβάλλει ουσιαστικά στην επιτυχία της έρευνάς µας. Γι’
αυτό το λόγο θα εκτιµήσω ιδιαίτερα την προθυµία σας να συµµετάσχετε σε αυτήν.

Με εκτίµηση
ΣΙΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
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2.β. Επιστολή προς γονείς
Ρέθυµνο, 10.01.2006
Αγαπητοί γονείς,
Είµαι µεταπτυχιακή φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής
Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστηµών Αγωγής του Παν/µίου Κρήτης και ανέλαβα στα
πλαίσια των υποχρεώσεών µου τη διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας.
Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο τα παιδιά
ηλικίας 5-6 ετών αποκρύπτουν το συναίσθηµα της απογοήτευσης, του φόβου και του
θυµού και µε ποιο τρόπο το κάνουν.
Η επιλογή του δείγµατος έγινε µε τυχαία δειγµατοληψία και µε την κατά
στρώµατα δειγµατοληπτική µέθοδο, µέσα από καταλόγους που συγκεντρώσαµε των
δηµόσιων νηπιαγωγείων που λειτουργούν κατά το έτος 2005-2006. Έτσι λοιπόν, µέσα
στα παιδιά που κληρώθηκαν βρίσκεται και το δικό σας παιδί. Γι’ αυτό και θα ήθελα την
άδειά σας για τη συµµετοχή του.
Σας διαβεβαιώνω πως ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας δεν εγκυµονεί κανένα
κίνδυνο για τη σωµατική και ψυχική ακεραιότητα των παιδιών και σας επισηµαίνω ότι
θα τηρηθεί η ανωνυµία τόσο των παιδιών όσο και του σχολείου στο οποίο φοιτούν.
Σας διαβεβαιώνω επίσης, πως οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα
µελετηθούν µόνο από εµάς.
Η συνεργασία σας θα συµβάλλει ουσιαστικά στην επιτυχία της έρευνάς µας. Γι’
αυτό το λόγο θα εκτιµήσω ιδιαίτερα τη συγκατάθεσή σας.

Με εκτίµηση
ΣΙΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
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3. Ευχαριστήρια επιστολή προς εκπαιδευτικούς και γονείς

Ευχαριστήρια επιστολή
Ρέθυµνο 25.05.2006
Αγαπητέ Συνάδελφε/ Αγαπητοί γονείς,
Η συνεργασία σας συνέβαλε σηµαντικά στην πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση της
έρευνας. Με την παρούσα επιστολή θα’ θελα να σας ευχαριστήσω για τη συµβολή σας
στην έρευνα αυτή.
Χάρη στην προθυµία και συνεργασία σας συγκεντρώθηκαν οι αναγκαίες
πληροφορίες γύρω από το θέµα που µελετούσαµε και οδηγηθήκαµε σε χρήσιµα
ευρήµατα, που καλύπτουν µέρος του ερευνητικού κενού στο χώρο των συναισθηµάτων
των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Σας ευχαριστώ θερµά για την πολύτιµη βοήθεια που µου προσφέρατε και σας
εύχοµαι καλή δύναµη στο δύσκολο έργο σας το οποίο εύχοµαι να επιτελείτε πάντα µε
την ίδια αγάπη και ευαισθησία.

Με τιµή
ΣΙΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
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