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Κεφάλαιο 1 : Ειςαγωγή 
 

Ππόλογορ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία, πνπ εθπνλείηαη ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο, έρεη σο αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο ζηελ 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην ηζηνξηθφ ηηκσξίαο ηνπ αηφκνπ. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ 4 θεθάιαηα θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο θαη ηνπ παξαξηήκαηνο. Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηε 

ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε θαη ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ επηζηήκε ηεο 

αλάιπζεο ζπκπεξηθνξάο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη πην ζεκαληηθέο επηζηεκνληθέο 

εξκελείεο θαη έξεπλεο, πνπ έρνπλ δηεμαρζεί αλαθνξηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηεο επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ν ζηφρνο θαη ε ππφζεζε ηεο έξεπλαο,ε κέζνδνο 

πνπ αθνινπζήζεθε, δειαδή ε πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο, ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεηγκαηνιεςία. ην ηξίην θεθάιαην δίλεηαη βάξνο ζηελ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, ειέγρνληαο ην δείθηε αμηνπηζηίαο 

θαη θαηαιήγνληαο ζηε εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ.  

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε νξηζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ φζνλ αθνξά 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. ην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα 

βξεη ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. 
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Διζαγυγή ζηη ζςμπεπιθοπιζηική πποζέγγιζη 

 

 Ο ζπκπεξηθνξηζκφο απνηειεί κηα δηαθνξεηηθή θαη ελαιιαθηηθή πξφηαζε απέλαληη 

ζηα άιια θπξίαξρα ξεχκαηα ηεο ςπρνινγίαο. Ζ πξφηαζε απηή είλαη, φηη θάζε ςπρνινγηθφ 

θαηλφκελν (πξάμεηο ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, απφςεηο, ζηάζεηο) κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο καθξνπξφζεζκεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ σο βηνινγηθνχ 

νξγαληζκνχ κε ηα θπζηθά γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ θαη κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο δηθήο ηνπ 

ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία επηδξά ζην πεξηβάιινλ θαη δηακνξθψλεη ηελ πηζαλφηεηα λα 

δξάζεη κε παξφκνην ηξφπν (Μέιινλ, 2007). 

 Ο ζεκειηψδεο ζπκπεξηθνξηζκφο απνξξίπηεη ηελ ηάζε πνπ ππάξρεη ζε πνιιέο 

πξνζεγγίζεηο ζηελ ςπρνινγία λα απνδίδνληαη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηφκνπ ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα, ζην ραξαθηήξα ή ζηελ «ςπρνπαζνινγία» ηνπ. χκθσλα κε ηνλ 

ζπκπεξηθνξηζκφ, νη έλλνηεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο 

«ςπρνπαζνινγίαο» δελ εμεγνχλ απιψο πεξηγξάθνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο. Απνδίδνληαο, 

ινηπφλ, κηα ζπκπεξηθνξά ζηηο πξναλαθεξζείζεο έλλνηεο , δερφκαζηε θαη ππνζέηνπκε ηελ 

χπαξμε κηαο αλππφζηαηεο νληφηεηαο ή «νπζίαο» πνπ δηακνξθψλεη ηε ζπκπεξηθνξά κε 

θάπνην κε θπζηθφ, κπζηεξηψδε ηξφπν. Δπεηδή φκσο είλαη αλέθηθην λα παξαηεξήζνπκε 

ηελ ππνζεηηθή επίδξαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο «ςπρνπαζνινγίαο» 

ζηε ζπκπεξηθνξά, νη έλλνηεο απηέο δελ καο βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο κε ηα γεγνλφηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ (Μέιινλ, 2007). 

 ε άιιεο πξνζεγγίζεηο ε ζπκπεξηθνξά εμεγείηαη κέζσ ησλ λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ 

(ζθέςε, αληίιεςε, ηθαλφηεηα αλαπαξάζηαζεο) ηνπ αηφκνπ. Γηα ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ 

φκσο νη λνεηηθέο δηεξγαζίεο είλαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζεκεηψλνληαη πξηλ απφ άιιεο 

ζπκπεξηθνξέο αιιά δελ ηηο πξνθαινχλ. Οη αηηίεο απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο θαη 

θάζε άιιεο ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε, βξίζθνληαη 

ζηελ καθξνπξφζεζκε αιιειεπίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ (Μέιινλ, 

2007). 

 Μηα άιιε ελαιιαθηηθή πεγή ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε, ε απφδνζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο δελ είλαη σθέιηκε, επεηδή ε δεχηεξε δελ είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηελ πξψηε. Όιεο νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά αθνινπζνχληαη θαη απφ 

αιιαγέο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά δελ πξνέξρνληαη απφ απηέο. 

Οη αηηίεο βξίζθνληαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ζψκαηνο κε ηα γεγνλφηα ηεο δσήο πνπ 

θαηέιεμαλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (Μέιινλ, 

2007). 

 

Δπίζεο, ζηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν ην ξφιν ηνπ 

εζσηεξηθνχ παξάγνληα πνπ θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά λα ηνλ παίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα. 

Καλείο φκσο δελ κπνξεί λα παξαηεξήζεη ηηο ελέξγεηεο κε ηηο νπνίεο ηα ζπλαηζζήκαηα 
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επηδξνχλ θαη δηακνξθψλνπλ ηηο δξάζεηο καο. ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ νη δξάζεηο ηνπ 

αλζξψπνπ δελ απνδίδνληαη ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, αληίζεηα δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

πεξηγξαθή ησλ θπζηθψλ αηηηψλ ησλ δξάζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζα απφ ηελ 

καθξνπξφζεζκε αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο-πεξηβάιινληνο (Μέιινλ, 2007). 

 Όιεο νη παξαπάλσ ηάζεηο απφδνζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο (πξνζσπηθφηεηα, 

ραξαθηήξαο, λνεηηθέο δηεξγαζίεο, δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, 

«ςπρνπαζνινγία») απνξξίπηνληαη απφ ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ, δηφηη απηέο νη έλλνηεο 

νπζηαζηηθνπνηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη δελ καο βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπκε ηελ 

πξνέιεπζή ηεο. Ζ νπζηαζηηθνπνίεζε είλαη έλαο ηξφπνο εμήγεζεο ηεο πξνέιεπζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο βάζεη ηνπ νπνίνπ νη θαηεγνξίεο ησλ θαηλνκέλσλ αληαλαθινχλ θάπνηεο 

ζηαζεξέο, θαζνιηθέο ηδηφηεηεο νη νπνίεο ζεσξείηαη φηη πξνυπάξρνπλ θαη θαζνξίδνπλ ην 

παξάδεηγκα ηεο θαηεγνξίαο. Δπνκέλσο, ν ζπκπεξηθνξηζκφο καο παξέρεη κηα ελαιιαθηηθή 

θαη σθέιηκε επηινγή απέλαληη ζηελ ςπρνινγηθή νπζηαζηηθνπνίεζε, πνπ είλαη ε 

καθξνπξφζεζκε αλάιπζε ησλ δξάζεσλ ελφο βηνινγηθνχ νξγαληζκνχ κε ηα θπζηθά 

γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ (Μέιινλ, 2007). 

 

Βαζικέρ έννοιερ  

Βαζηθέο έλλνηεο ζηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε είλαη: ε ζεηηθή θαη αξλεηηθή 

ελίζρπζε, ε εμάιεηςε ηεο ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο ελίζρπζεο, ε ζπληειεζηηθή γελίθεπζε 

θαη δηάθξηζε ησλ εξεζηζκάησλ, ηα δηαθξηηηθά εξεζίζκαηα, νη πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο ησλ 

εξεζηζκάησλ, νη παξσζεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε ζεηηθή θαη αξλεηηθή ηηκσξία. ε απηή ηελ 

ελφηεηα ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλάιπζε ησλ ελλνηψλ ηεο ελίζρπζεο θαη ηεο ηηκσξίαο, δηφηη 

απηέο νη έλλνηεο απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο εξκελεπηηθνχο άμνλεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο. 

 

Δνίζσςζη 

Όηαλ κηα δξάζε επηθέξεη κηα αιιαγή ζην πεξηβάιινλ θαη, παξάιιεια, ε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο παξφκνησλ δξάζεσλ απμάλεηαη σο ζπλέπεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, ηφηε 

απηή ε δξάζε εληζρχεηαη. Ζ ελίζρπζε είλαη κηα δηεξγαζία ηεο ζπληειεζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, φισλ εθείλσλ ησλ δξάζεσλ δειαδή πνπ εθδειψλνληαη ρσξίο λα 

πξνθαινχληαη απφ ηελ χπαξμε θάπνηνπ πξνεγνχκελνπ εξεζίζκαηνο. 

Κάπνηεο δξάζεηο εληζρχνληαη επεηδή παξάγνπλ θάπνην εξέζηζκα πνπ δελ ππήξρε 

πξνεγνπκέλσο: ην δηάβαζκα ελφο σξαίνπ βηβιίνπ καο θέξλεη ζε επαθή κε ηα 

ελδηαθέξνληα πξάγκαηα πνπ είλαη κέζα ζ‟ απηφ, έλα δεζηφ κπάλην έρεη σο ζπλέπεηα ην 

αίζζεκα ηεο ραιάξσζεο, ην λα πνχκε «θαιεκέξα» ζε έλα γείηνλα επηθέξεη ην ρακφγειφ 

ηνπ ή ην λα αθεγεζνχκε έλα αλέθδνην επηθέξεη ην γέιην ηεο παξέαο, ε είζνδνο ζε έλα 

δαραξνπιαζηείν καο θέξλεη ζε επαθή κε ιαρηαξηζηά γιπθά ή ε είζνδνο ζε έλαλ 

θηλεκαηνγξάθν έρεη σο ζπλέπεηα κηα σξαία ηαηλία. Δπνκέλσο, φιεο απηέο νη δξάζεηο ιέκε 
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φηη εληζρχνληαη ζεηηθά απφ ηηο ζπλέπεηέο ηνπο θαη ην εξέζηζκα πνπ παξάγνπλ ην 

απνθαινχκε ζεηηθά εληζρπηηθφ ή ζεηηθφ εληζρπηή (Δ
Δ+

). 

Άιιεο δξάζεηο εληζρχνληαη επεηδή ηεξκαηίδνπλ ή αθαηξνχλ θάπνην πξνυπάξρνλ 

εξέζηζκα. Γηα παξάδεηγκα, ε ιήςε παπζίπνλνπ ηεξκαηίδεη θάζε ελνριεηηθφ πφλν, ην 

άλνηγκα ηεο νκπξέιαο ηεξκαηίδεη ηελ επαθή καο κε ην θξχν λεξφ ηεο βξνρήο, ην θιείζηκν 

ηεο ηειεφξαζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαθνπή κηαο ηξνκαθηηθήο ή αεδηαζηηθήο ζθελήο, 

ε ηνπνζέηεζε σηναζπίδσλ ηεξκαηίδεη ηνλ θάζε ελνριεηηθφ ζφξπβν θαη ην άλνηγκα ηνπ 

θιηκαηηζηηθνχ ηεξκαηίδεη ηε δπζθνξία πνπ ληψζνπκε απφ ηε δέζηε. Σέηνηνπ είδνπο 

δξάζεηο ιέκε φηη εληζρχνληαη αξλεηηθά θαη ην εξέζηζκα πνπ ηεξκαηίδνπλ ην απνθαινχκε 

αξλεηηθά εληζρπηηθφ ή αξλεηηθφ εληζρπηή (Δ
Δ-

). Υσξίο ηελ χπαξμε ηνπ αξλεηηθά 

εληζρπηηθνχ εξεζίζκαηνο πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ηεο δξάζεο, δελ ζα ππήξρε εξέζηζκα 

πξνο ηεξκαηηζκφ. Άξα, γα ηελ αξλεηηθή ελίζρπζε ε παξνπζία ηνπ Δ
Δ-

 είλαη απαξαίηεηε. 

Να δηεπθξηληζζεί εδψ, φηη νη έλλνηεο ησλ επηζέησλ «ζεηηθή» ή «αξλεηηθή» είλαη 

απνθιεηζηηθά ζεκαζηνζπληαθηηθνί πνζνηηθνί πξνζδηνξηζκνί. Γειαδή, αλαθέξεηαη ζηε 

ζπλέπεηα ηεο δξάζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην αλ απηή ε δξάζε εληζρχεηαη επεηδή παξάγεη 

θάηη (+1, άξα κηιάκε γηα ζεηηθή ελίζρπζε) ή επεηδή ηεξκαηίδεη ή αθαηξεί θάηη (-1, φπνπ ζ‟ 

απηή ηελ πεξίπησζε θάλνπκε ιφγν γηα αξλεηηθή ελίζρπζε). Γελ αλαθεξφκαζηε, δειαδή 

ζηελ αμία ή ηελ σθειηκφηεηα ησλ εξεζηζκάησλ πνπ παξάγνληαη ή ηεξκαηίδνληαη απφ 

θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο δξάζε. 

Καη ηέινο, λα ζεκεηψζνπκε φηη ε ζεηηθά ή ε αξλεηηθά εληζρπηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ εξεζηζκάησλ δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε 

άηνκν. Απηφ νθείιεηαη ζηε δηαθνξνπνίεζε πνπ ππάξρεη απφ άηνκν ζε άηνκν, αλάινγα κε 

ην ηζηνξηθφ δηαθνξηθήο ελίζρπζεο θαη ην κνλαδηθφ πιέγκα ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζεη ην 

θαζέλα κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Έλαο άιινο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ελφο εξεζίζκαηνο είλαη νη παξσζεηηθέο δηαδηθαζίεο. Οη δηαδηθαζίεο δειαδή πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξεζηζκάησλ. Γη‟ απηφ, ινηπφλ, 

κπνξεί γεληθά ε παξνπζία ελφο σξαίνπ θαγεηνχ ή ελφο ιαρηαξηζηνχ γιπθνχ λα 

εληζρχεηαη ζεηηθά, αιιά αλ δελ έρεη πεξάζεη αξθεηή ψξα απφ ην ηειεπηαίν καο γεχκα ηφηε 

ην εξέζηζκα ράλεη ηελ ζεηηθά εληζρπηηθή ηνπ δχλακε θαη εληζρχεηαη αξλεηηθά. 
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Σιμυπία 

Ζ πην ζπλεζηζκέλε θαη πην παξάδνμε παξεμήγεζε ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο, είλαη ε θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηαχηηζε ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο ηηκσξίαο θαη ησλ απεηιψλ ηηκσξίαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο. Έηζη, έρεη δηακνξθσζεί κηα αλαπαξάζηαζε πνπ παξνπζηάδεη ηνπο 

ζπκπεξηθνξηζηέο ζαλ απάλζξσπνπο εθκεηαιιεπηέο, πνπ πξνζπαζνχλ κε θάζε ηξφπν 

(εθαξκνγή πεξηνξηζκνχ ζηηο ειεχζεξεο θηλήζεηο, ρξήζε ειεθηξνζφθ) λα ηξνπνπνηήζνπλ 

ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά γηα δηθφ ηνπο φθεινο, ζην φλνκα ηεο επηζηήκεο. Ο 

βαζηθφηεξνο εθπξφζσπνο ηνπ ζεκειηψδνπο ζπκπεξηθνξηζκνχ ν B. F. Skinner, φπσο θαη 

άιινη ζπνπδαίνη ζπκπεξηθνξηζηέο, κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο ζην δεχηεξν 

κηζφ ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, ηεθκεξίσζαλ επηζηεκνληθά θαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηελ 

αλεπηζχκεηε θχζε ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ κέζσ ηεο ηηκσξίαο. Δπνκέλσο, ε 

ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε νχηε «εηζήγαγε» νχηε «ζπληζηά» ηε ρξήζε ηηκσξίαο, απιά 

ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο πξνζεγγίζεηο ζηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο δηεξεπλά 

επηζηεκνληθά ηηο επηδξάζεηο ηεο ηηκσξίαο ζηελ ζπκπεξηθνξά (Μέιινλ, 2007). 

ηνλ θαζεκεξηλφ καο ιφγν ν φξνο ηηκσξία αλαθέξεηαη ζηελ άζθεζε βίαο, 

εμαλαγθαζκνχ ή απεηιψλ, κε ζθνπφ ην ζσθξνληζκφ ηνπ αηφκνπ ή ηελ εθδίθεζε. ηε 

γιψζζα ηεο αλάιπζεο ζπκπεξηθνξάο ν φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζε κηα δηεξγαζία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο καθξνπξφζεζκεο ζρέζεο ζπκπεξηθνξάο-

πεξηβάιινληνο. Πην αλαιπηηθά, ν φξνο ηηκσξία πεξηγξάθεη έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο 

ζπλάξηεζεο δξάζεσλ-ζπλεπεηψλ, φπνπ ε δξάζε ηνπ αηφκνπ έρεη σο ζπλέπεηα είηε ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ή ηελ αθαίξεζε ελφο εξεζίζκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί σο ζεηηθφο εληζρπηήο (Δ
Δ+

 : 

Γ → Ɇ
Ɇ+

) είηε ηελ παξαγσγή ελφο εξεζίζκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί σο αξλεηηθφο εληζρπηήο (Γ 

→ Δ
Δ-

) (Μέιινλ, 2007). 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, φπνπ ε δξάζε ηνπ αηφκνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ ηεξκαηηζκφ 

ελφο ζεηηθνχ εληζρπηή, αλαθεξφκαζηε ζε αξλεηηθή ηηκσξία. Παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ 

ηηκσξνχληαη αξλεηηθά ζηνλ θαζεκεξηλφ βίν είλαη: ε ππεξβνιηθή ηαρχηεηα κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ζηέξεζε ηνπ δηπιψκαηνο νδήγεζεο γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, νη 

αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο απφ ην ρψξν εξγαζίαο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απφιπζε, ηα 

ςέκαηα ζε θάπνην αγαπεκέλν καο πξφζσπν νδεγνχλ ζηελ απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο 

πνπ καο είρε, φηαλ ην παηδί θιείζεη ηελ ηειεφξαζε χζηεξα απφ ηελ πξνζηαγή ησλ γνλέσλ 

ηνπ ηεξκαηίδεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε είζνδνο 

καο ζε έλα θαηάζηεκα ελψ ζπλνκηινχκε κε θάπνηνλ ζην θηλεηφ κπνξεί λα επηθέξεη ηελ 

απψιεηα ηνπ ζήκαηνο θαη ηελ απφηνκε δηαθνπή ηεο ζπλνκηιίαο καο. ε αλαινγία κε ηελ 

αξλεηηθή ελίζρπζε, ε αξλεηηθή ηηκσξία πξνυπνζέηεη ηελ παξνπζία ηνπ ζεηηθνχ εληζρπηή 

πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ηεο δξάζεο. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ε δξάζε ηνπ αηφκνπ παξάγεη ή επηθέξεη 

έλαλ αξλεηηθφ εληζρπηή, αλαθεξφκαζηε ζε ζεηηθή ηηκσξία. Κάπνηα παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ δξάζεσλ είλαη: ε αηαμία ελφο παηδηνχ επηθέξεη ην ραζηνχθη ηνπ γνλέα ηνπ, ην 

παξάλνκν παξθάξηζκα έρεη σο απνηέιεζκα ην πξφζηηκν, ε θαηάπνζε ελφο δεζηνχ 

ξνθήκαηνο επηθέξεη ην θάςηκν ηεο γιψζζαο, ην δάγθσκα ελφο ιεκνληνχ έρεη σο 
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απνηέιεζκα ηελ μηλή γεχζε ζην ζηφκα θαη ην ηξέμηκν ζην πάξθν κηα βξνρεξή εκέξα 

επηθέξεη ηελ επαθή κε ην θξχν λεξφ ηεο βξνρήο. 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηηκσξείηαη ε ζπκπεξηθνξά (δξάζε) θαη φρη ην 

άηνκν, φπσο ιαλζαζκέλα ιέκε ζηνλ θαζεκεξηλφ καο ιφγν. Λέγνληαο, φηη «ηηκσξψ ην 

άηνκν γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ» πηνζεηνχκε ηελ χπαξμε ελφο άιινπ ςπρηθνχ εαπηνχ, πνπ 

δξα αλεμάξηεηα απφ ην ζσκαηηθφ άηνκν ην νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη. Ζ αληίιεςε φηη ην 

άηνκν ξπζκίδεη κε ηξφπν απηφλνκν θαη αλεμέιεγθην ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη 

ιαλζαζκέλε θαη θπζηθά, εθ δηακέηξνπ αληίζεηε κε ηε ζέζε ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ. Οη 

αηηίεο ηεο θάζε ζπκπεξηθνξάο πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζην παξειζφλ ηνπ αηφκνπ θαη, πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζην ηζηνξηθφ εληζρχζεσλ πνπ δηαζέηεη. 

Μηα άιιε ιαλζαζκέλε αληίιεςε πνπ ππάξρεη επξέσο ζηελ θνηλή γλψκε, αιιά επίζεο 

εθθξάδεηαη θαη απφ έλα κέξνο ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη φηη, 

ε ηηκσξία είλαη έλα κέζν ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ νδεγεί ζηελ κείσζε ηεο 

εκθάληζεο αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ. ηελ πξάμε, ε ζεηηθή ή ε αξλεηηθή ηηκσξία 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ ηηκσξεκέλσλ δξάζεσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, έλαο άλδξαο ηνπ νπνίνπ ε δξάζε λα εθθξάζεη ην εξσηηθφ ηνπ 

ελδηαθέξνλ ζε δηάθνξεο θνπέιεο έρεη ηηκσξεζεί ζην παξειζφλ κε απφξξηςε θαη 

πξνζβιεηηθά ζρφιηα είλαη πηζαλφ λα δηζηάδεη λα πξνζεγγίζεη εξσηηθά θάπνηα άιιε 

θνπέια. 

Χζηφζν, ε ηηκσξία κπνξεί θαη λα κε κεηψλεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο δξάζεσλ, γηαηί 

ελψ νξηζκέλεο δξάζεηο έρνπλ ηηκσξεζεί ζπλερίδνπλ λα έρνπλ θαη έλα δηθφ ηνπο ηζηνξηθφ 

ελίζρπζεο. Ζ έληνλε βξνρή ιεηηνπξγεί ζπλήζσο σο αξλεηηθφο εληζρπηήο (Δ
Δ-

), αιιά γηα 

ηνλ άλζξσπν γηα ηνλ νπνίν ηα άιια εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ νδήγεζε ηεο 

κνηνζηθιέηαο είλαη πνιχ ηζρπξά (Δ
Δ+

), ε πεξηζηαζηαθή ηαπηφρξνλε παξαγσγή επαθήο κε 

ην αξλεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα (Δ
Δ-

) ηνπ θξχνπ λεξνχ ηεο βξνρήο κπνξεί λα κε κεηψζεη 

ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο νδήγεζεο ηεο κνηνζηθιέηαο (ηαπηφρξνλε ζεηηθή ελίζρπζε θαη 

ζεηηθή ηηκσξία). Σν θάπληζκα, είλαη κηα δξάζε πνπ ηαπηφρξνλα εληζρχεηαη θαη 

ηηκσξείηαη. Δληζρχεηαη ζεηηθά, δηφηη ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζπζρεηίδεηαη κε δηάθνξεο 

ζηηγκέο ηνπ θαζεκεξηλνχ βίνπ (αθνινπζείηαη κεηά ην θαγεηφ, κεηά ηελ εξσηηθή επαθή, 

γηα έλα κηθξφ δηάιεηκκα απφ ηε δνπιεηά, φηαλ είκαζηε αγρσκέλνη θιπ) θαη ιφγσ ηνπ 

εζηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ληθνηίλεο πνπ επηθέξεη ην αίζζεκα ηεο ραιάξσζεο. Όκσο, 

ηηκσξείηαη θαη ζεηηθά γηαηί είλαη κηα επηβιαβήο ζπλήζεηα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πγείαο θαη θπζηθά παξάγεη ηε δπζαξέζθεηα θαη ηα 

επηθξηηηθά ζρφιηα ησλ κε θαπληζηψλ (ηαπηφρξνλε ζεηηθή ελίζρπζε θαη ζεηηθή ηηκσξία). 

Ζ δξάζε ηνπ λα κελ πάεη θάπνηνο ζην γήπεδν κε ηνπο θίινπο ηνπ γηα λα θάλεη κηα 

ξνκαληηθή βφιηα κε ηε ζχληξνθφ ηνπ ηεξκαηίδεη έλαλ Δ
Δ+

, αιιά παξάγεη έλαλ άιιν 

(ηαπηφρξνλε ζεηηθή ελίζρπζε θαη αξλεηηθή ηηκσξία). Μηα επψδπλε ζεξαπεία ηεξκαηίδεη 

ηνλ θίλδπλν επηδείλσζεο ηεο αζζέλεηαο, αιιά παξάγεη πφλν (ηαπηφρξνλε αξλεηηθή 

ελίζρπζε θαη ζεηηθή ηηκσξία). Όηαλ αλαγθάδνπκε κε θσλέο θαη απεηιέο έλα παηδί λα πάεη 

γηα χπλν ηε ζηηγκή πνπ εθείλν απνιακβάλεη κηα εθπνκπή, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ λα πάεη ζην 

θξεβάηη ηνπ εληζρχεηαη αξλεηηθά (απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ θσλψλ θαη ησλ απεηιψλ), 
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αιιά ηηκσξείηαη θαη αξλεηηθά (απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο εθπνκπήο). ην ηειεπηαίν 

παξάδεηγκα, έρνπκε ηαπηφρξνλε αξλεηηθή ελίζρπζε θαη αξλεηηθή ηηκσξία. 

Δπνκέλσο, ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα δείρλνπλ φηη εθφζνλ ππάξρεη ηζηνξηθφ 

ελίζρπζεο ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο κηαο κνξθήο δξάζεο κπνξεί λα δηαηεξεζεί ακείσηε, 

παξά ηελ ηαπηφρξνλε πεξηζηαζηαθή ηηκσξία ηεο. Παξ‟ φιε ηε ζπλζεηφηεηα ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ηηκσξίαο, ε αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηελ πξνζεγγίδεη κέζα απφ ηηο 

ήδε ππάξρνπζεο αξρέο ηεο δεκηνπξγίαο εμαξηεκέλσλ αληαλαθιαζηηθψλ, κέζα απφ ηε 

ζπζρέηηζε νπδέηεξνπ θαη πξνθιεηηθνχ εξεζίζκαηνο θαη ηεο εμαξηεκέλεο ζεηηθήο θαη 

αξλεηηθήο ελίζρπζεο. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζηηο επηδξάζεηο ηεο 

ηηκσξίαο θαη πην αλαιπηηθά ζηε δεκηνπξγία ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο. 

 

Οι επιδπάζειρ ηηρ ηιμυπίαρ 

      1) Πξόθιεζε ζπλαηζζεκαηηθώλ αληηδξάζεσλ θαη δεκηνπξγία εμαξηεκέλσλ    

 ζπλαηζζεκαηηθώλ αληαλαθιαζηηθώλ 

Ζ παξνπζίαζε αξλεηηθψλ εληζρπηψλ (Δ
Δ-

), θαζψο θαη ν ηεξκαηηζκφο ζεηηθψλ 

εληζρπηψλ (Δ
Δ+

), πξνθαινχλ ζην άηνκν αληηδξάζεηο πνπ ζπλήζσο νλνκάδνληαη ζπκφο, 

θφβνο, νξγή, απνγνήηεπζε, ζιίςε, ληξνπή, ελνρέο θιπ. Απηέο νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο ζρεηίδνληαη κε ηε δηέγεξζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ηνκέα ηνπ απηφκαηνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη εθδειψλνληαη κε ηελ επηηάρπλζε ηεο αλαπλνήο θαη ησλ 

θαξδηαθψλ παικψλ θαη ηελ απμεκέλε ξνή αίκαηνο ζηνπο γξακκσηνχο κχεο. 

Ζ πξνθιεηηθή επίδξαζε ηεο (θαηά ζπλέπεηα δξάζεσλ) παξαγσγήο αξλεηηθψλ 

εληζρπηψλ θαη ηνπ ηεξκαηηζκνχ ζεηηθψλ εληζρπηψλ, κπνξεί λα ζπκβνιηζηεί σο εμήο: 

 

Σν παηδί, ηνπ νπνίνπ ν γνλέαο ηνπ ζηεξεί ηελ αγαπεκέλε ηνπ εθπνκπή, σο ηηκσξία 

επεηδή ην πξνεγνχκελν βξάδπ θνηκήζεθε πην αξγά απφ ηελ θαζνξηζκέλε ψξα χπλνπ, 

ληψζεη απνγνήηεπζε θαη ζπκφ. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο απαηηνχλ 

αξθεηή ελέξγεηα (θφζηνο δξάζεσλ), πξάγκα πνπ δελ επλνεί ηελ εθδήισζε άιισλ 

ζπκπεξηθνξψλ. Δπνκέλσο, είλαη πηζαλφ ην παηδί λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο πξνζηαγέο ηνπ 

γνλέα ηνπ. Έηζη, ε ρξήζε ηεο ηηκσξίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο ηεο ηηκσξεκέλεο δξάζεο, επεηδή πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα αζπκβίβαζηα κε ηελ 

εθδήισζή ηεο (Μέιινλ, 2007). 
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πλαηζζήκαηα φπσο ν θφβνο, ν ζπκφο, ε απνγνήηεπζε, ε ληξνπή πξνθαινχληαη απφ 

ηελ παξαγσγή Δ
Δ-

 θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ Δ
Δ+

 σο ζπλέπεηα ηεο δξάζεο θαη, είλαη 

αζπκβίβαζηα φρη κφλν κε ηελ εθδήισζε ηεο ηηκσξεκέλεο δξάζεο, αιιά θαη κε άιιεο 

δξάζεηο πνπ είλαη επηζπκεηέο. Σν παηδί, ινηπφλ, ιφγσ ηνπ ζπκνχ θαη ηεο απνγνήηεπζεο 

πνπ αηζζάλεηαη αξλείηαη, γηα παξάδεηγκα, λα βνεζήζεη ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ, λα 

δηαβάζεη θαη λα πάεη ήξεκα γηα χπλν. Άξα, ε επίδξαζε ηεο ηηκσξίαο γεληθεχεηαη θαη ζε 

φιεο εθείλεο ηηο ζπκπεξηθνξέο, πνπ ε εθδήισζή ηνπο δελ είλαη ζπκβαηή κε ηα έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ηηκσξίαο πέξα απφ ηελ πξφθιεζε αληηδξάζεσλ, δεκηνπξγεί θαη 

εμαξηεκέλα αληαλαθιαζηηθά. Σα ζσκαηαηζζεηηθά θαη άιια εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη 

απηφκαηα θαηά ηελ εθδήισζε ησλ ηηκσξεκέλσλ δξάζεσλ, ζπζρεηίδνληαη ρσξνρξνληθά 

κε εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ θφβν, άγρνο, ιχπε θιπ. Έηζη, κεηά απφ έλαλ αξηζκφ 

ζπζρεηίζεσλ, απηά ηα εξεζίζκαηα απνθηνχλ ηε δχλακε λα πξνθαινχλ ηέηνηνπ είδνπο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, λα ιεηηνπξγνχλ δειαδή σο εμαξηεκέλα πξνθιεηηθά 

εξεζίζκαηα: 

          Δμαξηεκέλν αληαλαθιαζηηθφ είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζην Δ
ΔΠ

 θαη ην Α
Δ
. 

Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε δεκηνπξγία εμαξηεκέλσλ αληαλαθιαζηηθψλ κεηά απφ 

ηε ρξήζε ηηκσξίαο, αο ζθεθηνχκε έλα παηδί πνπ ηξέρεη ζε ρψξν φπνπ δελ επηηξέπεηαη ην 

ηξέμηκν. Μαδί κε ηα απηφκαηα ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα (Δ
Δ+

) πνπ παξάγνληαη απφ ην 

ηξέμηκν, πεξηζηαζηαθά απηή ε δξάζε παξάγεη θαη έλα ραζηνχθη (Δ
Δ-

), ην νπνίν 

ιεηηνπξγψληαο σο Δ
ΑΠ

 ζα πξνθαιέζεη θφβν ζην παηδί (Α
Α
). Έηζη, φηαλ ην παηδί βξεζεί 

μαλά ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ηα ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ην 

ηξέμηκν κπνξεί λα ην θνβίζνπλ, ιφγσ ηεο ζπζρέηηζεο κε έλαλ αξλεηηθφ εληζρπηή, δειαδή 

ην ραζηνχθη. Σα εξεζίζκαηα ηνπ ηξεμίκαηνο φκσο κπνξεί λα ηνπ πξνθαιέζνπλ θφβν 

αθφκα θαη ζε ρψξνπο φπνπ επηηξέπεηαη ην ηξέμηκν, φπσο ζε κηα απιή ή κηα παηδηθή ραξά 

θαη έηζη, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ην παηδί απφ άιινπο σο «θνπκπσκέλν». Δπνκέλσο, 

κέζσ ηεο πξφθιεζεο αζπκβίβαζησλ αληηδξάζεσλ, κπνξεί εχθνια λα κεησζεί ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο δξάζεσλ θαη ζε πιαίζηα πνπ ε κείσζε δελ είλαη επηζπκεηή 

(Μέιινλ, 2007). 

Ο δεχηεξνο ιφγνο, ινηπφλ, γηα ηνλ νπνίν ε ηηκσξία νδεγεί ζε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο 

εθδήισζεο ηεο ηηκσξεκέλεο κνξθήο δξάζεο είλαη ε δεκηνπξγία εμαξηεκέλσλ 

αληαλαθιαζηηθψλ, νη αληηδξάζεηο ησλ νπνίσλ είλαη αζπκβίβαζηεο κε απηή ηε κνξθή 
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δξάζεο. Σα απηφκαηα εξεζίζκαηα παξάγνληαη εχθνια, αθφκα θαη θαηά ηελ εθδήισζε 

δξάζεσλ πνπ δελ έρνπλ ηζηνξηθφ ηηκσξίαο, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ 

εξεζηζκάησλ πνπ πξνθαινχλ δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα (Μέιινλ, 2007). 

Παξαθάησ, ζα αλαθεξζνχκε ζε θάπνηεο αξρέο ηεο ζπληειεζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

(εμαξηεκέλε αξλεηηθή θαη ζεηηθή ελίζρπζε), πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

πσο ν εμαλαγθαζηηθφο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο νδεγεί ζε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο 

εθδήισζεο ησλ ηηκσξεκέλσλ κνξθψλ δξάζεο. 

 

 

 

 

            2) Η δηακόξθσζε ηεο θπγήο από εμαξηεκέλα αξλεηηθά εληζρπηηθά   

 εξεζίζκαηα (πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα) 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε παξαγσγή αξλεηηθψλ εληζρπηψλ θαη ν ηεξκαηηζκφο 

ζεηηθψλ εληζρπηψλ σο ζπλέπεηα δξάζεσλ ιεηηνπξγνχλ θαη σο πξνθιεηηθά εξεζίζκαηα 

(Δ
Π
) γηα ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θφβνπ, ζιίςεο, ελνρήο, ληξνπήο, ζπκνχ θιπ. Σα 

νπδέηεξα ζσκαηαηζζεηηθά θαη άιια εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απηφκαηα θαηά ηελ 

εθδήισζε δξάζεσλ πνπ έρνπλ ηηκσξεζεί ζπζηεκαηηθά ζπζρεηίδνληαη κε απηά ηα 

εξεζίζκαηα θαη απνθηνχλ εμαξηεκέλε πξνθιεηηθή δχλακε γηα ηηο ίδηεο αληηδξάζεηο. Ο 

ηεξκαηηζκφο ηνπο είλαη εληζρπηηθφο θαη νη δξάζεηο πνπ ηεξκαηίδνπλ ηέηνηα εξεζίζκαηα 

έρνπλ ηελ ηάζε λα επαλαιακβάλνληαη πην ζπρλά. Σα πξνθιεηηθά απηά εξεζίζκαηα 

ιεηηνπξγνχλ σο εμαξηεκέλνη αξλεηηθνί εληζρπηέο (Δ
ΔΔ-

). Ο απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο 

ηεξκαηηζκνχ ηνπο είλαη ε εθδήισζε δξάζεσλ αζπκβίβαζησλ κε ηελ ηηκσξεκέλε κνξθή 

δξάζεο. Γξάζεηο ησλ νπνίσλ ηα ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα δελ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε 

ζεηηθή ή αξλεηηθή ηηκσξία. ρεκαηηθά: 

 

Ζ εθδήισζε ησλ κε ηηκσξεκέλσλ κνξθψλ δξάζεο, ηεξκαηίδεη ηα ζσκαηαηζζεηηθά 

εξεζίζκαηα ησλ ηηκσξεκέλσλ κνξθψλ δξάζεο. Άξα, ε δηαδηθαζία ηεο ηηκσξίαο, 
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ξπζκίδνληαο ηελ αξλεηηθή ελίζρπζε δξάζεσλ αζπκβίβαζησλ κε ηελ ηηκσξεκέλε, νδεγεί, 

ιφγσ νηθνλνκίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο 

ηηκσξεκέλεο κνξθήο δξάζεο (Μέιινλ, 2007). 

Χο παξάδεηγκα, αο ζθεθηνχκε έλαλ καζεηή Γεκνηηθνχ πνπ ζεθψλεηαη αθεξεκέλνο 

απφ ην ζξαλίν ηνπ ελ ψξα καζήκαηνο. Ζ δξάζε ηνπ λα ζεθσζεί εληζρχεηαη ζεηηθά, ιφγσ 

ησλ απηφκαησλ εξεζηζκάησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηελ θίλεζε ζηνπο κχεο θαη ηεο 

αιιαγήο ζηελ κνλφηνλε ζέα. Ζ δαζθάια, φκσο, επεηδή επηζπκεί λα κεηψζεη ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ, ηηκσξεί ηε δξάζε ηνπ κε κηα έληνλε θσλή ε νπνία 

πξνθαιεί θφβν (Α
Α
). Δπεηδή ε θσλή ήηαλ απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηνπ καζεηή λα 

ζεθσζεί φξζηνο, ηα απηφκαηα ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα πνπ παξάρζεθαλ απφ ηελ 

θίλεζε ζπζρεηίζηεθαλ, ηψξα, κε ην Δ
ΑΠ

 (θσλή) γηα ηελ αληίδξαζε ηνπ θφβνπ, κε 

απνηέιεζκα θαη ηα ίδηα, πξψελ νπδέηεξα εξεζίζκαηα γηα ηελ αληίδξαζε ηνπ θφβνπ 

ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα λα πξνθαινχλ πιένλ θφβν απφ κφλα ηνπο. Δπνκέλσο, ηελ 

επφκελε θνξά πνπ ην παηδί ζα μεθηλήζεη λα ζεθσζεί φξζην, ηα ζπλαθφινπζα 

ζσκαηαηζζεηηθά ζα ηνπ πξνθαιέζνπλ θφβν, κηα αληίδξαζε πνπ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηε 

δξάζε ηνπ λα ζεθσζεί ηειηθά απφ ηελ θαξέθια ηνπ (Μέιινλ, 2007). 

Σα εμαξηεκέλα αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα είλαη γλσζηά θαη σο 

πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα, επεηδή πξναλαγγέιινπλ ηελ παξαγσγή ησλ αλεμάξηεηα 

αξλεηηθά εληζρπηηθψλ εξεζηζκάησλ (Δ
ΑΔ-

). Ζ θπγή ησλ Δ
ΔΔ- 

 κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

αθχξσζε ησλ Δ
ΑΔ-

. Σα Δ
ΑΔ- 

παξακέλνπλ αλχπαξθηα, θαη φπσο θαζεηί πνπ δελ έρεη πιηθή 

ππφζηαζε δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ (Μέιινλ, 2007). 

Σα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα ιεηηνπξγνχλ σο δηαθξηηηθά πιαίζηα Δ
D
 πνπ πξνμελνχλ 

ηελ εθδήισζε κνξθψλ δξάζεο πνπ ηα έρνπλ αθαηξέζεη ζε παξφκνηα κε απηά πιαίζηα. 

Αλαθεξφκαζηε, δειαδή, ζην θαηλφκελν ηεο ζπληειεζηηθήο γελίθεπζεο εξεζηζκάησλ, 

θαηά ην νπνίν φηαλ κηα κνξθή δξάζεο εληζρχεηαη ζε έλα πιαίζην Δ
D
, ε πηζαλφηεηα 

εθδήισζήο ηεο απμάλεηαη θαη ζε άιια πιαίζηα, ηα νπνία κνηάδνπλ ή έρνπλ θνηλά ζηνηρεία 

κε ην πιαίζην Δ
D
. Ζ γελίθεπζε ηεο δηαθξηηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ 

ζεκάησλ είλαη κηα δηεξγαζία ηεο ζπκπεξηθνξάο (πξντφλ ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο θαη ηεο 

δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο κε ην πεξηβάιινλ), πνπ πξνθπιάζζεη 

ην άηνκν απφ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο (γηα παξάδεηγκα επψδπλα Δ
ΑΔ-

). ε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, φκσο, ε γεληθεπκέλε θπγή ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ δελ σθειεί ην 

άηνκν, δηφηη κπνξεί λα απνθφςεη ηελ επαθή ηνπ κε πιαίζηα ζηα νπνία είλαη πηζαλφ λα 

εληζρπζνχλ νη δξάζεηο ηνπ. 

Κάηη αθφκε πνπ παξαηεξείηαη απφ ηε ρξήζε ηεο ηηκσξίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

είδνπο ζχγθξνπζεο, πνπ πεξηιακβάλεη απφ ηε κηα πιεπξά ηε δξάζε πνπ νδεγεί ζηελ 

ηηκσξία θαη απφ ηελ άιιε ηε δξάζε πνπ ηελ απνθεχγεη. Απηέο νη δξάζεηο, αλ θαη είλαη 

αζπκβίβαζηεο κεηαμχ ηνπο, ελδερνκέλσο λα είλαη εμίζνπ ηζρπξέο ηελ ίδηα ζηηγκή. 

Γειαδή, νη δξάζεηο πνπ αθπξψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα ηηκσξίαο  κπνξεί θαη λα 

ελαιιάζζνληαη κε ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ ηηκσξεζεί. 
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Ζ ηηκσξία είλαη κηα παξσζεηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία εθηφο απφ ηελ εμαξηεκέλα 

αξλεηηθά εληζρπηηθή δχλακε ησλ εξεζηζκάησλ ησλ ηηκσξεκέλσλ δξάζεσλ, νδεγεί θαη 

ζηε ζεκειίσζε ηεο εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο ησλ κε ηηκσξεκέλσλ 

δξάζεσλ. Απηφο είλαη έλαο αθφκε ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε δηαδηθαζία ηεο ηηκσξίαο 

ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο κνξθήο δξάζεο πνπ 

ηηκσξείηαη. 

 

       3) Η δεκηνπξγία ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα Δ
Δ-

 πξνθαινχλ θαη αληηδξάζεηο θφβνπ, ζιίςεο, 

ληξνπήο, ζπκνχ θιπ. Ο ηεξκαηηζκφο απηψλ ησλ εξεζηζκάησλ πξνθαιεί επίζεο 

ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία νλνκάδνληαη εξεκία, ραιάξσζε, αλαθνχθηζε, αζθάιεηα θιπ. Σα 

ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απηφκαηα θαηά ηελ εθδήισζε δξάζεσλ πνπ 

ηεξκαηίδνπλ πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα (Δ
ΔΔ-

) απνθηνχλ εμαξηεκέλα πξνθιεηηθή δχλακε 

γηα ηηο ίδηεο αληηδξάζεηο. ε έλα απεηιεηηθφ πεξηβάιινλ, ηα γεγνλφηα θαη ηα εξεζίζκαηα 

πνπ πξνθαινχλ αλαθνχθηζε θαη αζθάιεηα απνθηνχλ ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε, κε 

απνηέιεζκα νη δξάζεηο πνπ ηα παξάγνπλ λα εθδειψλνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα. 

Έηζη, ηα απηφκαηα εξεζίζκαηα δξάζεσλ πνπ ηεξκαηίδνπλ Δ
Δ-

 γίλνληαη εμαξηεκέλα ζεηηθά 

εληζρπηηθά εξεζίζκαηα (Δ
ΔΔ+

), πνπ νλνκάδνληαη ζήκαηα αζθάιεηαο. ην πιαίζην ηεο 

ηηκσξίαο, ινηπφλ,νη κε ηηκσξεκέλεο κνξθέο δξάζεο εληζρχνληαη αξλεηηθά, απφ ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ, θαη ζεηηθά, απφ ηελ παξαγσγή ησλ ζεκάησλ 

αζθάιεηαο (Μέιινλ, 2007). 

ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, ηα ζήκαηα αζθάιεηαο πξνθαινχλ αληηδξάζεηο 

αλαθνχθηζεο θαη αζθάιεηαο, θαη ηαπηφρξνλα, εληζρχνπλ ηηο δξάζεηο πνπ ηα παξάγνπλ. Ζ 

δεκηνπξγία ζεκάησλ αζθάιεηαο ζε πιαίζην ηηκσξίαο θαη ε ζεηηθή ελίζρπζε κε 

ηηκσξεκέλσλ δξάζεσλ αλαπαξίζηαηαη σο εμήο: 
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Ζ εμαξηεκέλα πξνθιεηηθή θαη ε εμαξηεκέλα εληζρπηηθή δχλακε ησλ ζεκάησλ 

αζθάιεηαο ζεκειηψλεηαη κέζα απφ ηε ζπζρέηηζε απηψλ ησλ εξεζηζκάησλ κε ηνλ 

αλαθνπθηζηηθφ ηεξκαηηζκφ ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ, αιιά ε παξαγσγή ηνπο 

κπνξεί λα ζπλερίζεη λα είλαη εληζρπηηθή αθφκα θαη ζηελ απνπζία ησλ απεηιεηηθψλ 

εξεζηζκάησλ. Δλψ γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ελφο αξλεηηθνχ εληζρπηή απαηηείηαη ε παξνπζία 

απηνχ ηνπ εξεζίζκαηνο πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ηεο δξάζεο, ε παξαγσγή ελφο ζεηηθνχ 

εληζρπηή δελ απαηηεί ηελ πξνεγνχκελε παξνπζία θαλελφο εξεζίζκαηνο. Λφγσ ηνπ φηη, ε 

εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε ησλ εξεζηζκάησλ ησλ κε ηηκσξεκέλσλ 

ζπκπεξηθνξψλ, δεκηνπξγείηαη ζε πιαίζην ηηκσξίαο, δηαηεξείηαη αθφκα θαη φηαλ δελ 

ππάξρνπλ πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα πξνο αθαίξεζε (Μέιινλ, 2007). 

Ο πξψηνο πνπ κειέηεζε ζπζηεκαηηθά ηελ αλεμάξηεηε επίδξαζε ησλ ζεκάησλ 

αζθάιεηαο θαη ηελ έζεζε ππφ πεηξακαηηθφ έιεγρν, ήηαλ ν πεηξακαηηθφο ςπρνιφγνο 

JamesDinsmoor. Σν 1973, νη Dinsmoor θαη Sears δηεμήγαλ έλα πείξακα, ην νπνίν 

απνδεηθλχεη γηα πξψηε θνξά, φηη ε παξαγσγή ζεκάησλ αζθάιεηαο έρεη, πξάγκαηη, ζεηηθά 

εληζρπηηθή δχλακε ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε απφ νπνηαδήπνηε αξλεηηθά εληζρπηηθή 

επίδξαζε αζθεί ν ηεξκαηηζκφο ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ. Σα ππνθείκελα ηνπ 

πεηξάκαηνο ήηαλ πεξηζηέξηα κε εκθπηεπκέλα ειεθηξφδηα. Κάζε θνξά πνπ ην ππνθείκελν 

(πεξηζηέξη) αζθνχζε πίεζε ζε έλαλ κνριφ, νη εξεπλεηέο παξνπζίαδαλ έλαλ ήρν 1000 Ζz 

γηα 5 δεπηεξφιεπηα. Ο ήρνο απηφο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πξνέθηαζε ησλ απηφκαησλ 

εξεζηζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δξάζε πίεζεο ηνπ κνρινχ θαη απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη 

φπσο θαη ηα απηφκαηα εξεζίζκαηα έηζη θαη ν ήρνο είλαη απνηέιεζκα απηήο ηεο δξάζεο 

(Μέιινλ, 2007). Κάζε θνξά πνπ ην πεξηζηέξη παξήγαγε ηνλ ήρν, ε επφκελε βξαρεία 

ειεθηξηθή εθθέλσζε (ζνθ) αλαβαιιφηαλ γηα 20 δεπηεξφιεπηα (Dinsmoor, 2001). 

ε δνθηκαζίεο πνπ δελ παξέρνληαλ ζνθ, νη επαλαιακβαλφκελεο παξνπζηάζεηο ηνπ 

ήρνπ, πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο άζθεζεο πίεζεο ζην κνριφ, ιεηηνπξγνχζαλ σο ζεηηθνί 

εληζρπηέο, δηαηεξψληαο έηζη κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα πηέζεσλ ζε ζρέζε κε αληίζηνηρεο 

δνθηκαζίεο ζηηο νπνίεο δελ παξνπζηάζηεθε ν ήρνο. ε νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο δνθηκαζίεο 

εμεηάζηεθαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ήρνη ησλ 250, 500, 2000 θαη 4000 Ζz. Σν απνηέιεζκα 

ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο έδεημε φηη νη ήρνη νη νπνίνη έκνηαδαλ πεξηζζφηεξν κε ην 

ερεηηθφ εξέζηζκα πνπ πξνεγνπκέλσο ζπλφδεπε ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ ζνθ δηαηεξνχζαλ 

πεξηζζφηεξεο πηέζεηο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο ήρνπο πνπ έκνηαδαλ ιηγφηεξν κε απηφ ην 

εξέζηζκα. Άξα, ε παξαγσγή ηνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο ήηαλ ππεχζπλε γηα ηε δηαηήξεζεο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πεξηζηεξηνχ θαη φρη ν ηεξκαηηζκφο ηεο αξλεηηθά εληζρπηηθήο 

ζησπήο (Dinsmoor, 2001). 

Ζ εξκελεία ησλ επξεκάησλ ηνπ πεηξάκαηνο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Dinsmoor θαη Sears 

απνηειεί κηα επέθηαζε ηεο «ζεσξίαο δπν παξαγφλησλ», δειαδή ηεο αλάιπζεο ησλ 

επηδξάζεσλ ηεο ηηκσξίαο κε αλαθνξά ζηε δεκηνπξγία Δ
ΔΔ-

 κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ Δ
Ο
 

κε ην Δ
ΑΠ

/Δ
ΑΔ-

 θαη ζηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ Δ
ΔΔ-

 σο απφξξνηα άιισλ δξάζεσλ (Μέιινλ, 

2007). 

Παξαδείγκαηα ζεκάησλ αζθάιεηαο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή είλαη: λα δεηήζνπκε 

απφ θάπνην αγαπεκέλν καο πξφζσπν λα καο θξαηήζεη ην ρέξη ή λα καο δηαβεβαηψζεη φηη 
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«φια ζα πάλε θαιά» πξηλ ηελ αλαθνίλσζε κηαο ηαηξηθήο δηάγλσζεο, ην λα ζθίγγνπκε ζην 

ρέξη καο έλα θπιαρηφ ή λα ςηζπξίδνπκε κηα πξνζεπρή. ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλαδεηνχκε ζήκαηα αζθάιεηαο. Γξνχκε, δειαδή, κε ηξφπν ν 

νπνίνο ζην παξειζφλ είρε παξαγάγεη εξεζίζκαηα ηα νπνία ζπζρεηίζηεθαλ κε ηνλ 

ηεξκαηηζκφ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ θαη ιφγσ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, απέθηεζαλ ηε δχλακε 

λα πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα αζθάιεηαο θαη λα εληζρχνπλ ηηο δξάζεηο πνπ ηα παξάγνπλ. 

Αλ θαη, νη παξαπάλσ δξάζεηο δελ ηεξκαηίδνπλ ηνπο ππάξρνληεο αξλεηηθνχο εληζρπηέο 

εληζρχνληαη, δηφηη, ηα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο είλαη 

θαζεζπραζηηθά θαη αλαθνπθηζηηθά. 

 

 

1.4 Θευπηηικέρ επμηνείερ ηηρ επιθεηικόηηηαρ 

 

1.4.1 Οπιζμόρ 

ηελ έξεπλα ηεο επηζεηηθφηεηαο ππάξρεη κηα δηαξθήο αληηπαξάζεζε σο πξνο ηνπο 

ελαιιαθηηθνχο νξηζκνχο ηεο, αιιά θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπκθσλία ζρεηηθά κε δπν 

πιεπξέο ηνπ θαηλνκέλνπ. Πξψηνλ, επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζεκαίλεη πξφθιεζε ελφο 

θαθνχ ή κηαο αδηθίαο ζε έλαλ άιινλ άλζξσπν ή νξγαληζκφ. Γεχηεξνλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθιεηζηεί κηα ζπκπησκαηηθή βιάβε έλαο νξηζκφο πξέπεη επίζεο, λα πεξηιακβάλεη ηελ 

πξφζεζε ηνπ δξψληνο λα πξνθαιέζεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην ζχκα ηνπ. Καη νη δπν 

απηέο πιεπξέο θαιχπηνληαη απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ Baron(1977): «Δπηζεηηθφηεηα είλαη 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη ζηφρν λα πξνμελήζεη θαθφ ή λα βιάςεη έλα 

άιιν έκςπρν φλ ην νπνίν έρεη θάζε ιφγν λα απνθχγεη απηή ηε κεηαρείξηζε». 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη εθδειψλνπλ ηελ 

επηζεηηθφηεηά ηνπο. Γηάθνξνη ζπγγξαθείο έρνπλ ηαμηλνκήζεη ηηο κνξθέο ηεο επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο βαζηδφκελνη ζε δηάθνξα θξηηήξηα, φπσο ζσκαηηθήο έλαληη ιεθηηθήο ή 

άκεζε έλαληη έκκεζεο επηζεηηθφηεηαο. Άιιεο ηαμηλνκήζεηο θάλνπλ αλαθνξά ζηα αίηηα 

πνπ κπνξεί λα ππνβφζθνπλ ζηελ εθηέιεζε κηαο επηζεηηθήο ελέξγεηαο: είλαη έλα κέζν γηα 

λα επηηεπρζεί έλαο κε επηζεηηθφο ζηφρνο ή εθηειείηαη κε απψηεξν ζηφρν λα πξνθαιέζεη 

θαθφ. Γηαθνξνπνηήζεηο επίζεο, έρνπλ γίλεη κεηαμχ ιεηηνπξγηθήο θαη «νξγηζκέλεο» 

επηζεηηθφηεηαο, θαζψο θαη κεηαμχ ακπληηθήο ή πξνθιεηηθήο επηζεηηθφηεηαο, 

πξνθιεηζήζαο ή απξφθιεηεο. 

Σν θαηλφκελν ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο αλέθαζελ απαζρνινχζε ηηο επηζηήκεο 

ηνπ αλζξψπνπ θαη απνηέιεζε αθνξκή γηα κηα ζεηξά απφ ζεσξίεο θαη έξεπλεο γχξσ απφ 

ηελ εθδήισζή ηεο. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχλ νη θπξηφηεξεο ζεσξήζεηο θαη 

εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ είραλ σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. 
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Η τςσαναλςηική θευπία ηηρ επιθεηικόηηηαρ, ηος Sigmund Freud 

 

Ο Sigmund Freud, επεξεαζκέλνο απφ ην έξγν ηνπ Γαξβίλνπ, πηνζέηεζε, κεηαμχ 

άιισλ ηδεψλ, θαη ηελ ηδέα ηεο ζπλέρεηαο κεηαμχ ησλ δψσλ θαη ησλ αλζξψπσλ. Ο 

άλζξσπνο, φπσο θαη ηα δψα, ελεξγεί κε βάζε ηα έλζηηθηα ηνπ.  Γηαηχπσζε φηη ε 

θηλεηήξηα δχλακε ζηνλ άλζξσπν είλαη νη νξκέο, νη νπνίεο σζνχλ ηνλ άλζξσπν λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο βηνινγηθέο ηνπ αλάγθεο. Οη νξκέο δειαδή, ηα έλζηηθηα ηνπ αλζξψπνπ, 

δξνπλ αζπλείδεηα. Δπνκέλσο, νη ζπλεηδεηέο επηζπκίεο ηνπ είλαη ηεθκήξηα ηεο ινγηθήο 

ζθέςεο ηνπ θαη δελ ππνζθειίδνληαη απφ ηηο πξσηφγνλεο νξκέο πνπ θπξηαξρνχλ ζην 

αζπλείδεην. 

  

Απφ ηηο πξψηεο εκέξεο ηεο ςπραλάιπζεο ν Freud αλαγλψξηζε ηελ θιηληθή ζεκαζία 

ησλ επηζεηηθψλ παξνξκήζεσλ ηνπ αηφκνπ πξνο ηα εμσηεξηθά αληηθείκελα. Αιιά ηε 

ζηηγκή πνπ ηαμηλφκεζε ηα έλζηηθηα ζε δχν θαηεγνξίεο, ην ζεμνπαιηθφ έλζηηθην θαη ην 

έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο, νη επηζεηηθέο παξνξκήζεηο ζεσξήζεθαλ σο ζαδηζηηθά 

ζπζηαηηθά ηνπ ζεμνπαιηθνχ ελζηίθηνπ.ην έξγν ηνπ "Three Essays on the Theory of 

Sexuality" (1905) ν Freud δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνο κε απηή ηελ εμήγεζε γηα ηελ 

πξνέιεπζε ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ην 1909 πξφηεηλε φηη ηφζν ην ζεμνπαιηθφ φζν θαη ην 

έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο είραλ ηε δχλακε λα θαηαζηνχλ επηζεηηθά. Ζ επηζεηηθή 

ζπληζηψζα ησλ ελζηίθησλ ζεσξήζεθε φηη θαηά θάπνην ηξφπν ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε 

γηα απφθηεζε θπξηαξρίαο πάλσ ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. 

 ην "Instincts and their Vicissitudes" (1915), ν Freud θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ε επηζεηηθφηεηα δελ ζα κπνξνχζε λα θαηεγνξηνπνηεζεί σο ιηκπηληηθή ψζεζε θαη 

δηεηχπσζε φηη πξνέξρεηαη απφ ην έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο.ην "Beyond the 

Pleasure Principle" (1920), φηαλ ν Freud αλαηαμηλφκεζε ηα έλζηηθηα, ηφζν ην ζεμνπαιηθφ 

φζν θαη ην έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο, έρνπλ ηεζεί θάησ απφ ην έλζηηθην ηεο δσήο θαη 

ε επηζεηηθφηεηα δελ ζεσξήζεθε φηη πξνέξρεηαη απφ ηα απηνζπληεξεηηθά έλζηηθηα, αιιά 

ηψξα πηα πξνβαιιφηαλ πξνο ηα έμσ σο θαηεπζπλφκελε εθδήισζε ηνπ ελζηίθηνπ ηνπ 

ζαλάηνπ. Ο Freud ηφληζε φηη ε επηζεηηθφηεηα κπνξεί λα κειεηεζεί κφλν κέζα απφ ηελ 

αλάκεημή ηεο κε ηε ιίκπηλην, έηζη ψζηε νη έλλνηεο ηεο «ζπγρψλεπζεο» θαη ηεο 

«εθηφλσζεο» λα απνθηήζνπλ ζεκαζία. 

 Σν επφκελν βήκα ζηελ έξεπλα ηνπ Freud γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο επηζεηηθφηεηαο 

ήξζε ην 1915, φηαλ απέξξηςε ηελ ηδέα φηη ε επηζεηηθφηεηα είλαη κηα ιηκπηληηθή ψζεζε. 

ην "Instincts and their Vicissitudes" ζπδεηά ηελ πνιηθφηεηα ηεο αγάπεο (ζηνξγήο) θαη 

ηνπ κίζνπο (επηζεηηθφηεηα), πνπ αξγφηεξα ην ζπλέθξηλε κε ηελ πνιηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

ελζηίθησλ δσήο θαη ζαλάηνπ, αλαγλσξίδνληαο θαη ν ίδηνο ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ αγάπεο θαη κίζνπο. Γειψλεη φηη ην κίζνο είλαη αξραηφηεξν απφ ηελ 

αγάπε, πνπ πξνθχπηεη απφ κηα δηαθνξεηηθή, δειαδή κε ιηκπηληηθή πεγή θαη πξνηείλεη φηη 

απηή ε πεγή ηνπ είλαη ηα έλζηηθηα ηεο απηνζπληήξεζεο.Σν κίζνο ήηαλ αξρηθά ε 

αληίδξαζε ηνπ Δγψ ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, κε ηελ αλεπηζχκεηε εηζξνή ηνπ εξεζίζκαηνο, 
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έηζη ψζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο "ηα ζεμνπαιηθά θαη ηα έλζηηθηα ηνπ Δγψ 

κπνξνχλ εχθνια λα αλαπηχμνπλ κηα αληίζεζε πνπ επαλαιακβάλεη απηή ηεο αγάπεο θαη 

ηνπ κίζνπο". 

 Χζηφζν, σο απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ηνπ ζην λαξθηζζηζκφ, ν Freud είρε ήδε 

αλαξσηεζεί ζε απηή ηε κειέηε, αλ ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ιηκπηληηθψλ ελζηίθησλ θαη ηνπ 

ελζηίθηνπ ηεο απηνζπληήξεζεο, ηνπ Δγψ δειαδή, κπνξνχζε λα γίλεη πηα δεθηή. 

Πξάγκαηη, ζε κηα επηπξφζζεηε κειέηε ησλ "Three Essays on the Theory of Sexuality", ν 

ίδηνο παξαηήξεζε φηη ε πξνέιεπζε ηεο επηζεηηθφηεηαο δελ έρεη αθφκε απνζαθεληζηεί. 

 Ζ λέα θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ερζξηθέο, θαηαζηξνθηθέο ηάζεηο, \πνπ 

αξρηθά θαηεπζχλνληαη πξνο ηα εμσηεξηθά αληηθείκελα, γπξίδνπλ πίζσ ζηνλ εαπηφ θαη 

κεηνπζηψλνληαη ζε κειαγρνιία ("Mourning and Melancholia", 1915), δεκηνχξγεζε 

δπζθνιίεο ζηε καθξφρξνλε δηαηήξεζε ηεο άπνςεο φηη ε επηζεηηθφηεηα έρεη ηελ 

πξνέιεπζε ηεο ζηα απηνζπληεξεηηθά έλζηηθηα, δηφηη πιένλ ε επηζεηηθφηεηα δελ ζα 

κπνξνχζε λα εμεγεζεί απιά σο παξφξκεζε γηα θπξηαξρία πάλσ ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. 

 Σν επφκελν βήκα έγηλε ην 1920, φηαλ κε κηα ξηδηθή αλαζεψξεζε απηήο ηεο ζεσξίαο, 

ν Freud ελέηαμε ηφζν ην ζεμνπαιηθφ φζν θαη ην έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο θάησ απφ 

ην "Eros" - ην έλζηηθην ηεο δσήο - θαη έζεζε σο αμίσκα ηελ χπαξμε ηνπ ελζηίθηνπ ηνπ 

ζαλάηνπ, ζε αληίζεζε κε ηνλ Έξσηα. Ζ επηζεηηθφηεηα δελ ζεσξείηαη πιένλ φηη έρεη ηηο 

ξίδεο ηεο ζην έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο, αιιά ζην έλζηηθην ηνπ ζαλάηνπ θαη ν Freud 

ζπλέθξηλε ηελ πνιηθφηεηα ηεο αγάπεο (ζηνξγήο) θαη ηνπ κίζνπο (επηζεηηθφηεηα) κε ηελ 

πνιηθφηεηα γηα ησλ ελζηίθησλ δσήο θαη ζαλάηνπ. 

 Σν έλζηηθην ηνπ ζαλάηνπ απνζθνπεί ζην λα απνθαηαζηήζεη ηνλ νξγαληζκφ ζηελ 

θαηάζηαζε ηεο αλφξγαλεο χιεο πνπ ππήξρε πξηλ πξνθχςεη ε δσή. "Ζ θπξίαξρε ηάζε ηεο 

ςπρηθήο δσήο ... είλαη ε πξνζπάζεηα λα κεηψζεη, λα θξαηήζεη ζηαζεξφ ή λα αθαηξέζεη ηελ 

εζσηεξηθή έληαζε πνπ νθείιεηαη ζηα εξεζίζκαηα (ε αξρή ηεο ληξβάλα) - κηα ηάζε πνπ 

εθθξάδεηαη κε ηελ αξρή ηεο εδνλήο. Καη ε αλαγλψξηζε καο γηα απηφ ην γεγνλφο είλαη 

έλαο απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο ιφγνπο καο γηα ηελ πίζηε ζηελ χπαξμε ησλ ελζηίθησλ ηνπ 

ζαλάηνπ". 

 ην "Beyond the Pleasure Principle", ην έξγν ηνπ Freud αθνξνχζε θπξίσο ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ελζηίθηνπ ηνπ ζαλάηνπ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, αιιά ζε κεηαγελέζηεξεο 

κειέηεο ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα έλζηηθηα ηνπ ζαλάηνπ 

θαηεπζχλνληαη πξνο ηα έμσ, γίλνληαη εθθξάζεηο θαηαζηξνθηθψλ ή επηζεηηθψλ 

παξνξκήζεσλ. Γήισζε φηη ηα έλζηηθηα ηνπ έξσηα θαη ηνπ ζαλάηνπ είλαη παξφληα κφλν 

ζε δηάθνξα κείγκαηα ή ζπγρσλεχζεηο αλ θαη ε εθηφλσζε κπνξεί λα ζπκβεί θάησ απφ 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Απηφ ην ζέκα αλαδχεηαη ζην "Δγψ θαη ην Απηφ" (1923), φπνπ 

δειψλεη φηη ε έλλνηα ηεο ζπγρψλεπζεο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε. Σν έλζηηθην 

ηνπ ζαλάηνπ εθθξάδεηαη ελ κέξεη σο έλζηηθην ηεο θαηαζηξνθήο, θαηεπζπλφκελν έλαληη 

ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ θαη άιισλ νξγαληζκψλ. 
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Λίγν κεηά ηε δηαηχπσζε ηεο ζεσξίαο ηνπ ελζηίθηνπ ην 1920, ν Freud ην 1923 εηζάγεη 

ηηο δηαξζξσηηθέο ηδέεο ηνπ θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε επηζεηηθφηεηα, επηηξεπφκελε 

κέζα απφ ηε λέα θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεκαηηζκνχ ηνπ Τπεξεγψ. Όηαλ ην 

Τπεξεγψ έρεη ζπζηαζεί, είλαη πξνηθηζκέλν κε ην κέξνο ηεο επηζεηηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ε 

νπνία, ιφγσ ηεο αγάπεο ηνπ γηα ηνπο γνλείο ηνπ, δελ κπνξεί λα ηελ θαηεπζχλεη ελαληίνλ 

ησλ γνλέσλ ηνπ, νη νπνίνη ηνπ αλαθφπηνπλ ηηο ελζηηθηψδεηο επηζπκίεο ηνπ. Οη 

εζσηεξηθεπκέλνη γνλείο γίλνληαη ην Τπεξεγψ, αιιά ε απζηεξφηεηα ηνπ Τπεξεγψ δελ 

αληηζηνηρεί ζηε απζηεξφηεηα ησλ γνλέσλ, αιιά ζην πνζφ ηεο επηζεηηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ 

απέλαληί ηνπο. Οη ηαπηίζεηο  πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ Τπεξεγψ, 

πεξηιακβάλνπλ κηα ελζηηθηψδε εθηφλσζε, έηζη ψζηε νη απειεπζεξσκέλεο θαηαζηξνθηθέο 

παξνξκήζεηο  πξνζηίζεληαη ζηελ απζηεξφηεηα ηνπ Τπεξεγψ. 

 Σέινο ζην "Civilization and its Discontents" (1930), ν Freud ζεκείσζε φηη ε 

αλαιπηηθή βηβιηνγξαθία δείρλεη κηα πξνηίκεζε ζηελ ηδέα φηη θάζε είδνο απνγνήηεπζεο, 

νδεγεί ζε φμπλζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο ελνρήο. Αιιά ιέεη φηη απηφ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί 

φηη εθαξκφδεηαη κφλν ζηα επηζεηηθά έλζηηθηα, δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξνχκε λα 

εμεγήζνπκε ηα δπλακηθά θαη ηα νηθνλνκηθά αίηηα γηα ηελ αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο ελνρήο 

πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζέζε ησλ αλεθπιήξσησλ εξσηηθψλ απαηηήζεσλ. "Όηαλ κηα 

ελζηηθηψδεο ηάζε πθίζηαηαη θαηαπίεζε, ηα ιηκπηληηθά ηνπ ζηνηρεία κεηαηξέπνληαη ζε 

ζπκπηψκαηα θαη ε επηζεηηθή ζπληζηψζα ηεο ζε κηα αίζζεζε ελνρήο". 

  

Η μίμηζη επιθεηικών πποηύπυν, ηος Albert Bandura 

 

Οη ςπρνινγηθέο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηζεηηθφηεηα δελ ακθηζβεηνχλ ην βηνρεκηθφ 

ή ην λεπξνινγηθφ ππφβαζξν ηεο επηζεηηθφηεηαο. Παξνπζηάδνπλ ηελ θνηλή άπνςε φηη ε 

επηζεηηθφηεηα δελ είλαη έλα έλζηηθην ηνπ αλζξψπνπ θαη φηη καζαίλεηαη κε θάπνην ηξφπν 

απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ απινχζηεξε 

ςπρνινγηθή ζεσξία πνπ εμεγεί ηελ αλάπηπμε ηεο επηζεηηθφηεηαο είλαη ε ζεσξία ηεο 

κάζεζεο. 

 ηε ζεσξία ηεο κάζεζεο, νη βαζηθέο νξκέο είλαη νη εμήο: ε πείλα, ε δίςα, ν έξσηαο 

θαη ε απνθπγή ηνπ πφλνπ. Ζ θάζε ζπγθεθξηκέλε νξκή δεκηνπξγείηαη απφ θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα θαη θαηφπηλ ηθαλνπνηείηαη, π.ρ. ε νξκή ηεο δίςαο δεκηνπξγείηαη 

απφ ην εξέζηζκα λεξφ. Δπηπιένλ ε ηθαλνπνίεζε ηεο νξκήο απηήο έρεη σο ζπλέπεηα ηε 

κείσζε ηεο έληαζεο ηεο, γεγνλφο πνπ απνηειεί απηφ θαζ' εαπηφ κία ελίζρπζε 

νπνηαζδήπνηε πξάμεο πνπ ζπλδέεηαη κε ην εξέζηζκα "λεξφ". Δπνκέλσο, ν κεραληζκφο ηεο 

κείσζεο ηεο έληαζεο ηεο νξκήο έρεη κία εληζρπηηθή ηδηφηεηα. 

 Ο Bandura νλνκάδεη ηε ζεσξία ηνπ "θνηλσληθή κάζεζε", ζηελ νπνία δελ πεξηέρεηαη 

ε έλλνηα ηεο ελίζρπζεο. ηε ζεσξία απηή ε κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ: 1) 
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παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο πξνηχπνπ θαη 2) κίκεζε ηεο ίδηαο ζπκπεξηθνξάο. Ζ 

κίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο πξνηχπνπ ζπλήζσο γίλεηαη αζπλείδεηα. 

  

Σο πείπαμα  

  

ην πείξακα ηνπ Bandura πνπ βαζίζηεθε ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο, παηδηά 

παξαθνινχζεζαλ επηζεηηθνχο θαη κε επηζεηηθνχο ελήιηθνπο (πξφηππα) θαη κεηά 

εμεηάζηεθε ην πνζνζηφ κίκεζεο ρσξίο ην πξφηππν λα είλαη παξφλ. Σα άηνκα ήηαλ 36 

αγφξηα θαη 36 θνξίηζηα φια απφ ην λεπηαγσγείν. Γχν ελήιηθεο, έλαο άλδξαο θαη κία 

γπλαίθα, ρξεζίκεπαλ σο πξφηππα θαη κία γπλαίθα-εξεπλεηήο είρε αλαιάβεη ηε κειέηε γηα 

φια ηα παηδηά. 48 απφ ηα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο: κηζά παξαθνινχζεζαλ ηα 

επηζεηηθά πξφηππα (Α νκάδα) θαη κηζά ηα κε επηζεηηθά (Β νκάδα). Σα ππφινηπα 24 

απνηεινχζαλ ηε ιεγφκελε νκάδα "καξηχξσλ". Οκάδα καξηχξσλ είλαη ε νκάδα πνπ 

απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ δελ πθίζηαληαη ηελ επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νκάδα καξηχξσλ ήηαλ ηα παηδηά πνπ δελ παξαθνινχζεζαλ 

θαλέλα πξφηππν (επηζεηηθή ή κε επηζεηηθφ). 

 ηελ αξρή ν εξεπλεηήο νδεγνχζε ην παηδί ζην δσκάηην πνπ γηλφηαλ ην πείξακα θαη 

θαινχζε ην πξφηππν πνπ βξηζθφηαλ ζην δηάδξνκν έμσ απφ ην δσκάηην λα έξζεη κέζα γηα 

λα παίμεη. Μεηά ν εξεπλεηήο νδεγνχζε ην παηδί ζε κία γσληά ηνπ δσκαηίνπ. Σν παηδί 

θαζφηαλ κπξνζηά ζε έλα κηθξφ ηξαπέδη θαη ν εξεπλεηήο ηνπ έδεηρλε πψο λα θηηάμεη 

ζθξαγίδεο απφ παηάηεο. 

 Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ, ν εξεπλεηήο ζπλφδεπε ην πξφηππν (ηνλ ελήιηθα 

δειαδή) ζηελ απέλαληη γσλία ηνπ δσκαηίνπ φπνπ βξηζθφηαλ έλα κηθξφ ηξαπέδη, κία 

θαξέθια, έλα παηρλίδη, έλα ζθπξί θαη κία θνχθια (θπζηθνχ χςνπο 1,50 κ.). Ο εξεπλεηήο 

αθνχ εμεγνχζε φηη απηά ήηαλ ηα παηρλίδηα γηα λα παίμεη, ην πξφηππν έθεπγε απφ ην 

δσκάηην. Με ηα παηδηά ηεο Β νκάδαο ην πξφηππν ζπγθέληξσλε ηα παηρλίδηα κε ήξεκν 

ηξφπν θαη αγλννχζε ηειείσο ηελ θνχθια. 

 Αληηζέησο, κε ηα παηδηά ηεο Α νκάδαο, ην πξφηππν άξρηδε λα καδεχεη ηα παηρλίδηα 

αιιά κεηά απφ 1 ιεπηφ έπηαλε ηελ θνχθια θαη άξρηδε λα ηεο ζπκπεξηθέξεηαη επηζεηηθά: 

μάπισλε ηελ θνχθια, θαζφηαλ πάλσ ηεο θαη ηεο ηζηκπνχζε επαλεηιεκκέλσο ηε κχηε. 

Μεηά ζήθσλε ηελ θνχθια, έπαηξλε ην μχιηλν ζθπξί θαη ηεο ρηππνχζε ην θεθάιη. ηε 

ζπλέρεηα ηελ πεηνχζε ζηνλ αέξα θαη ηελ ρηππνχζε. Απηέο νη επηζεηηθέο πξάμεηο 

επαλαιακβάλνληαλ ηξεηο θνξέο. πγρξφλσο ην πξφηππν έιεγε "ηζίκπεζέ ηε ζηε κχηε", 

"πέηαμέ ηελ ζηνλ αέξα", "θιψηζεζέ ηελ", "ρηχπα ηελ θάησ" καδί κε κεξηθά κε επηζεηηθά 

ζρφιηα. Μεηά απφ 10 ιεπηά, ν εξεπλεηήο έκπαηλε ζην δσκάηην, πιεξνθνξνχζε ην παηδί 

φηη ζα πήγαηλε ηψξα ζε έλα άιιν δσκάηην κε παηρλίδηα θαη παξαθάιεζε ην πξφηππν λα 

θχγεη. 

 Έηζη ινηπφλ, ν εξεπλεηήο νδεγνχζε ην παηδί ζε έλα δεχηεξν δσκάηην κε δηάθνξα 

ειθπζηηθά παηρλίδηα. Μφιηο ην παηδί άξρηδε λα παίδεη κε ηα παηρλίδηα, ν εξεπλεηήο 
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παξαηεξνχζε φηη "ηα σξαία απηά παηρλίδηα είλαη γηα άιια παηδηά" θαη νδεγνχζε ην παηδί 

ζε δηπιαλφ δσκάηην λα παίμεη κε άιια παηρλίδηα. ην δσκάηην απηφ πνπ έγηλε ε εμέηαζε, 

ππήξραλ δηάθνξα παηρλίδηα. Σα "επηζεηηθά" παηρλίδηα ήηαλ κία κεγάιε θνπζθσηή θνχθια 

χςνπο 1 κέηξνπ, έλα μχιηλν ζθπξί, δηάθνξα μχιηλα αληηθείκελα, δχν παηδηθά φπια θαη 

κία κπάια πνπ θξεκφηαλ απφ ην ηαβάλη. Σα κε επηζεηηθά παηρλίδηα ήηαλ κία κπάια, δχν 

θνχθιεο, θνξηεγά θαη πιαζηηθά δσάθηα. 

 Κάζε παηδί θαζφηαλ 20 ιεπηά ζε απηφ ην δσκάηην θαη φιε απηή ηελ ψξα γηλφηαλ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο θιίκαθεο. Σα 

παηδηά ζηα νπνία δφζεθε ε επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ επηζεηηθά πξφηππα, κηκήζεθαλ 

ηε ζσκαηηθή θαη ηε ιεθηηθή επηζεηηθφηεηα, θαζψο θαη άιιεο αληηδξάζεηο ηνπ πξνηχπνπ. 

Αληηζέησο ηα παηδηά πνπ παξαθνινχζεζαλ κε επηζεηηθά πξφηππα θαζψο θαη εθείλα πνπ 

δελ παξαθνινχζεζαλ θαλέλα πξφηππν κφλν ζπάληα εθδήισζαλ παξφκνηεο αληηδξάζεηο. 

Σν γεγνλφο φηη ηα παηδηά εμέθξαζαλ επηζεηηθφηεηα κε ηξφπνπο πνπ ζαθψο έκνηαδαλ κε 

ηελ (θαηλνχξηα) ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνηχπνπ, είλαη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν φηη ε κάζεζε 

θαηλνχξησλ ζπκπεξηθνξψλ έγηλε δπλαηή κέζσ ηεο κίκεζεο. 

 Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ πεηξάκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα παηδηά κηκήζεθαλ 

ακέζσο ηα επηζεηηθά πξφηππα, άηνκα δειαδή πνπ ήηαλ άγλσζηα ζε απηά, δείρλνπλ φηη ε 

απιή παξαηήξεζε ηεο επηζεηηθφηεηαο, άζρεηα απφ ηε ζρέζε κε ην πξφηππν, αξθεί γηα λα 

πξνθαιέζεη κηκεηηθή επηζεηηθφηεηα ζηα παηδηά. Απφ παιαηφηεξεο έξεπλεο επάλσ ζηε 

κηκεηηθή κάζεζε, έρεη απνδεηρζεί φηη, φζν πεξηζζφηεξν έλα παηδί εθηηκά ή αγαπά ην 

πξφηππφ ηνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν ζα κηκεζεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Άιια πεηξάκαηα έρνπλ 

δείμεη φηη ην παηδί κηκείηαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πην ηζρπξνχ γνλέα. 

 Δπίζεο, φζν πεξηζζφηεξν ν γνλέαο δέξλεη ην παηδί ηνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν επηζεηηθφ 

γίλεηαη ην παηδί. Γειαδή φηαλ απηφ ην παηδί δηαπιεθηίδεηαη κε άιια παηδηά, ζα εθδειψζεη 

ηελ επηζεηηθφηεηά ηνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ έκαζε απφ ην γνλέα ηνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή 

γίλεηαη σο εμήο: ην παηδί είλαη άηαθην - ν γνλέαο ζέιεη λα κάζεη ζην παηδί λα κελ είλαη 

άηαθην - ν γνλέαο δέξλεη ην παηδί - ην παηδί παξαηεξεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ γνλέα θαη 

επεηδή ηνλ αγαπά κηκείηαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηειηθά φηαλ ην παηδί βξεζεί ζε 

θαηάζηαζε δηέγεξζεο, κηκείηαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ γνλέα θαη δέξλεη ηνλ άιινλ. Γειαδή 

ην παηδί δελ θάλεη απηφ πνπ ν γνληφο ηνπ ιέεη φηη πξέπεη λα θάλεη. Αληηζέησο, παξαηεξεί 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ γνλέα θαη κηκείηαη απηή ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά. 
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Η Φςσολογία ηος "κακού", ηος Philip Zimbardo 

 

O Zimbardo ππνζηεξίδεη κηα θαηαζηαζηαθή πξννπηηθή γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα άηνκα θαη ε βία πνπ 

επηβάιιεηαη απφ ηα έζλε, θαηαλννχληαη, αληηκεησπίδνληαη θαη πξνιακβάλνληαη 

θαιχηεξα.Ζ άπνςε απηή έρεη επεξεαζηεί θαη απνηππσζεί απφ κία δνκή θαη επεμεξγαζία 

θνηλσληθήο ςπρνινγηθήο ζεσξίαο θαη έξεπλαο. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

παξαδνζηαθή θαη ζπλήζε πξννπηηθή λα εμεγήζεη ηηο αηηίεο ηεο «θαθήο» ζπκπεξηθνξάο. Ζ 

έξεπλα γηα ηνπο εζσηεξηθνχο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο αληηθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο εληνπίδεη ην θαθφ κέζα ζηηο αηνκηθέο πξνδηαζέζεηο, ζηα γελεηηθά θαθά 

γνλίδηα, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζηνπο παζνινγηθνχο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ  θαη ζε άιιεο νξγαληθέο κεηαβιεηέο. 

 Δλψ δειαδή, νη πξνζεγγίζεηο ηεο δεκφζηαο πγείαο ηείλνπλ πξνο ην ηαηξηθφ κνληέιν 

ηεο αζζέλεηαο, ε θαηαζηαζηαθή πξνζέγγηζε ηνπ Zimbardo, αθνινπζεί βαζηθέο αξρέο ηεο 

ζεσξίαο ηνπ Kurt Lewin, ε νπνία σζεί θαηαζηαζηαθνχο παξάγνληεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε 

έλα πεδίν πέξα απφ απιψο ειαθξπληηθέο παξαζθεληαθέο θαηαζηάζεηο. 

 Σν ηδηαίηεξν ζε απηή ηελ θαηαζηαζηαθή πξνζέγγηζε είλαη φηη ρξεζηκνπνηεί 

πεηξακαηηθή εξγαζηεξηαθή έξεπλα θαη ηελ έξεπλα πεδίνπ, φπσο ηηο δηαδειψζεηο ησλ 

δσηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ νη άιιεο πξνζεγγίζεηο αλαιχνπλ κφλν πξνθνξηθά ή βαζίδνληαη 

ζε αξρεία ή ζπζρεηίζεηο δεδνκέλσλ γηα ηηο απαληήζεηο. Σν βαζηθφ παξάδεηγκα 

πνπ παξνπζηάδεη ν Zimbardo, απεηθνλίδεη ηε ζρεηηθή επθνιία κε ηελ νπνία "ζπλήζεηο", 

θαινί άλζξσπνη θαη  γπλαίθεο πξνθαινχληαη λα ζπκπεξηθεξζνχλ κε θαθφ ηξφπν 

ελεξγνπνηψληαο ή απελεξγνπνηψληαο κία ή άιιε θνηλσληθή θαηαζηαζηαθή κεηαβιεηή. 

 Kαθφ δηαπξάηηεη θαλείο φηαλ ζπκπεξηθέξεηαη ζθφπηκα - ή πξνθαιεί ζηνπο άιινπο 

λα αληηδξάζνπλ - κε ηξφπνπο πνπ εμεπηειίδνπλ, απνθηελψλνπλ, δεκηψλνπλ, 

θαηαζηξέθνπλ ή ζθνηψλνπλ αζψνπο αλζξψπνπο. Απηφο ν νξηζκφο θαζηζηά ηνλ 

παξάγνληα ελφο νξγαληζκνχ αξκφδην γηα ηηο ζθφπηκεο θαη γεκάηεο θίλεηξα αληηδξάζεηο, 

πνπ έρνπλ κηα ζεηξά απφ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε άιινπο αλζξψπνπο. Απνθιείεη ηπραία ή 

αθνχζηα επηβιαβή απνηειέζκαηα, θαζψο θαη επξχηεξεο, γεληθέο κνξθέο ηνπ ζεζκηθνχ 

θαθνχ, φπσο είλαη ε θηψρεηα, ε πξνθαηάιεςε ή ε θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο απφ 

ηελ απιεζηία ησλ εηαηξεηψλ. 
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Σο πείπαμα ηος Stanford, ηος Philip Zimbardo 

 

Οξηζκέλα απφ ηα πην ζεκαληηθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλζξψπηλε θχζε, φπσο 

ηη είλαη απηφ πνπ θαζηζηά έλαλ άλζξσπν «θαθφ», αλ κπνξεί έλαο «θαιφο» άλζξσπνο λα 

θάλεη «θαθέο» πξάμεηο θαη ηη κπνξεί λα είλαη απηφ πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη ζε απηέο, έρνπλ 

πξνζπαζήζεη νη εξεπλεηέο λα ηα απαληήζνπλ κέζα απφ πεηξάκαηα ηδηαίηεξα δεκνθηιή 

ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν. Έλα απφ απηά απνηειεί ην Πείξακα ηεο Φπιαθήο ηνπ Stanford 

(Zimbardo, 1971), πνπ αλέδεημε ηε δχλακε θαη ηελ ηζρχ ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ. 

 θνπφ ηνπ πεηξάκαηνο απνηεινχζε ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπλεζηζκέλνη 

άλζξσπνη πνπ είραλ κηα θπζηνινγηθή δσή ζα αληηδξνχζαλ ζε κηα ξαγδαία αιιαγή ησλ 

θνηλσληθψλ ξφισλ πνπ είραλ ζηε δσή ηνπο. ην πείξακα, νη κηζνί αλέιαβαλ ην ξφιν ησλ 

δεζκνθπιάθσλ, ελψ νη άιινη κηζνί ήηαλ νη θξαηνχκελνη. Οη ζπλζήθεο ηνπ πεηξάκαηνο 

ήηαλ ηφζν αιεζνθαλείο, ψζηε λα πξνζνκνηάδνπλ ζηελ πξαγκαηηθή εκπεηξία ηεο 

θξάηεζεο ζε θπιαθή. 

 Ζ πξψηε κέξα ιεηηνπξγίαο ηεο «θπιαθήο» θχιεζε απξφζθνπηα. Χζηφζν, ηε δεχηεξε 

κέξα νη θξαηνχκελνη εμεγέξζεθαλ θαη νη δεζκνθχιαθεο αληέδξαζαλ κε έλα ηδηαίηεξα 

βίαην θαη απηαξρηθφ ηξφπν. Μεηά απφ ειάρηζηεο κφλν κέξεο παξακνλήο ηνπο ζηε 

«θπιαθή» νη θξαηνχκελνη πεξηέγξαςαλ φηη έλησζαλ ιεο θαη ε πξνεγνχκελή ηνπο 

ηαπηφηεηα είρε εμαθαληζηεί, ζαλ λα είραλ γίλεη ην λνχκεξν πνπ αλαγξαθφηαλ ζηηο θφξκεο 

ηνπο. Αληίζηνηρα, νη θξνπξνί, έλησζαλ πσο ν ξφινο ηνπο ήηαλ λα «βαζαλίδνπλ» ηνπο 

θξαηνχκελνπο. Αθφκα θαη ν θχξηνο εξεπλεηήο, ν Zimbardo, παξαδέρηεθε πσο 

επεξεάζηεθε απφ ηηο ζπλζήθεο ην πεηξάκαηνο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα ληψζεη ν 

«ππεχζπλνο ηεο θπιαθήο». Αλαθέξεη φηη κεηακνξθψζεθε ζε κηα ηδξπκαηηθή, άθακπηε 

κνξθή εμνπζίαο θαη ηνλ ελδηέθεξε πεξηζζφηεξν ε αζθάιεηα ηεο θπιαθήο, παξά ην θαιφ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ πεηξάκαηνο. Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηελ ππφινηπε νκάδα, ε νπνία 

επηθεληξψζεθε ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο «θπιαθήο», ζρεδφλ μερλψληαο ηνλ αξρηθφ 

ζηφρν ηνπ πεηξάκαηνο. 

 Μεηά απφ παξέκβαζε ελφο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Zimbardo, ην πείξακα 

ζηακάηεζε κεηά απφ 6 κέξεο ιεηηνπξγίαο, ελψ αξρηθά είρε πξνγξακκαηηζηεί λα δηαξθέζεη 

14. Σα επξήκαηα ηνπ πεηξάκαηνο δείρλνπλ πσο άλζξσπνη νη νπνίνη, αξρηθά, είραλ 

αμηνινγεζεί σο εηξεληζηέο, φηαλ αλέιαβαλ ην ξφιν ησλ δεζκνθπιάθσλ απέθηεζαλ ηελ 

ηάζε λα εμεπηειίδνπλ θαη λα θαθνπνηνχλ ζσκαηηθά ηνπο θξαηνχκελνπο, ιέγνληαο φηη 

ήηαλ κηα δηαδηθαζία πνπ ηελ απήιαπζαλ. Οη θξαηνχκελνη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, γξήγνξα 

άξρηζαλ λα δείρλνπλ ζεκάδηα ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάπησζεο, ελψ πέληε απφ απηνχο 

ρξεηάζηεθε λα απνρσξήζνπλ απφ ηε θπιαθή πξηλ νινθιεξσζεί ην πείξακα. 



26 
 

 Ζ εμήγεζε ησλ εξεπλεηψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ πεηξάκαηνο αθνξνχζε ηελ αλάιεςε ησλ θνηλσληθψλ 

ξφισλ πνπ ηνπο είραλ αλαηεζεί. Δπνκέλσο, νη δεζκνθχιαθεο έπξεπε λα είλαη απηαξρηθνί 

θαη λα θαθνπνηνχλ ηνπο θξαηνπκέλνπο, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά νη θξαηνχκελνη έπξεπε 

λα ππνκέλνπλ ηελ «πνηλή» ηνπο. 

  

Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, αζθήζεθε έληνλε θξηηηθή γηα ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα, 

θαζψο ζεσξήζεθε φηη δελ αθνινχζεζε ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο πνπ απαηηείηαη ζηηο 

επηζηεκνληθέο έξεπλεο. Παξ‟ φια απηά, ην πείξακα ηνπ Zimbardo ζπλεηζέθεξε ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή 

ζπλδέεηαη κε ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο πνπ αλαιακβάλνπλ νη άλζξσπνη. 

 

 

 

 

Τπακοή ζηην εξοςζία, ηος Stanley Milgram 

 

Θα κπνξνχζε άξαγε ε ζπκκεηνρή ζε έλα ςπρνινγηθφ πείξακα λα απνηειέζεη κηα 

ηφζν έληνλε εκπεηξία ψζηε λα αιιάμεη ηελ νπηηθή ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε 

θχζε;Πνηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα πξνθαιέζεη ζε 

θάπνηνπο αλζξψπνπο έληνλε εθίδξσζε θαη ηξέκνπιν, αθήλνληαο ην 10% εμαηξεηηθά 

αλαζηαησκέλνπο, ελψ ζα νδεγνχζε άιινπο ζην λα μεζπάζνπλ ζε αλεμήγεην πζηεξηθφ 

γέιην; Πνην ζπκπέξαζκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ηφζν ηζρπξφ ψζηε λα πξνθαιέζεη ζε 

πνιινχο ςπρνιφγνπο έληνλεο αληηθξνχζεηο;Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε έρεη πξνθαιέζεη θαη 

έρεη δερηεί έληνλε θξηηηθή θαζψο θάπνηνη ηζρπξίζηεθαλ φηη νη ηζρπξηζκνί ηεο ήηαλ 

εμσθξεληθά ππεξβνιηθνί. 

  

  

Δξηγώνηαρ ηην ανθπώπινη ζκληπόηηηα 

  

Πνιινί αλαξσηήζεθαλ κεηά ηε θξίθε ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, θαη φρη γηα 

πξψηε θνξά, ην πψο νη άλζξσπνη ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ θίλεηξα γηα λα δηαπξάμνπλ 

ηέηνηεο βηαηφηεηεο, ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ. Σα δηάζεκα πεηξάκαηα ηνπ Stanley Milgram 

είραλ ζρεδηαζηεί γηα λα εμεηάζνπλ ηελ ππαθνή ζηελ εμνπζία (Milgram, 1963). Ο 

Milgram ήζειε λα εμεηάζεη ζε πνηφ ζεκείν ζα κπνξνχζαλ νη άλζξσπνη λα θηάζνπλ, φηαλ 
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θάπνηα κνξθή εμνπζίαο ηνπο δηέηαδε λα βιάςνπλ έλαλ άιινλ άλζξσπν. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φρη κφλν νη έλνπιεο δπλάκεηο, αιιά θαη νη απινί άλζξσπνη 

εμαλαγθάζηεθαλ λα πξνβνχλ ζε πνιχ ζθιεξέο θαη καθάβξηεο πξάμεηο. 

  

Ο Milgram φκσο δελ δηεξεχλεζε ηελ αθξαία θαηάζηαζε ηνπ πνιέκνπ, ήζειε λα 

εμεηάζεη ην πψο ζα αληηδξνχζαλ νη άλζξσπνη ζε ζρεηηθά „„ζπλήζεηο‟‟ ζπλζήθεο, φπσο 

ζην εξγαζηήξην. Πψο ζα ζπκπεξηθέξνληαλ νη άλζξσπνη εάλ ηνπο έιεγαλ λα πξνθαιέζνπλ 

έλα ειεθηξνζφθ ζε θάπνηνλ άιινλ άλζξσπν; ε πνην βαζκφ ζα ππάθνπαλ νη άλζξσπνη 

ζηηο πξνζηαγέο ηεο θαηάζηαζεο αγλνψληαο ηηο δηθέο ηνπο επηθπιάμεηο γηα ην ηη έθαλαλ; 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο, θάζε θνξά πνπ ν «καζεηήο», έθαλε έλα ιάζνο ν 

ζπκκεηέρσλ θαινχληαλ λα ρνξεγήζεη νινέλα απμαλφκελε ηάζε ξεχκαηνο. Φπζηθά ν 

καζεηήο έθαλε ιάζε, κε απνηέιεζκα ν δάζθαινο λα πξνθαιεί φιν θαη πςειφηεξα 

ειεθηξνζφθ θαη λα πξέπεη λα αθνχεη ηηο θξαπγέο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηνλ πφλν, κέρξη ν 

καζεηήο λα ζσπάζεη. 

 Όηαλ ν ζπκκεηέρσλ αληηδξνχζε ζην λα πξνθαιέζεη ην ειεθηξνζφθ, ν πεηξακαηηζηήο 

- κηα κνξθή εμνπζίαο ληπκέλνο κε κηα άζπξε εξγαζηεξηαθή πνδηά - ηνπο δηέηαδε λα 

ζπλερίζνπλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη ζπκκεηέρνληεο δελ πξνθαινχζαλ ειεθηξηθφ ζνθ, 

θαζψο ν καζεηήο ζην πείξακα ήηαλ έλαο εζνπνηφο πνπ αθνινπζνχζε απιψο έλα ζελάξην. 

Ο καζεηήο θξαηνχληαλ εθηφο ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα 

θαηαιήμνπλ ζηηο δηθέο ηνπο ππνζέζεηο σο πξνο ηνλ πφλν πνπ πξνθαινχζαλ. Χζηφζν, 

ππήξρε κηα κηθξή ακθηβνιία πξνο ην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο, φηη ηα ειεθηξνζφθ ήηαλ 

εμαηξεηηθά επψδπλα θαη φηη ν καζεηήο ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα έρεη ράζεη ηηο αηζζήζεηο 

ηνπ. 

  

  

Αποηελέζμαηα 

  

Πξηλ εμεγήζνπκε ηα απνηειέζκαηα, πξνζπαζήζηε λα θαληαζηείηε ηνλ εαπηφ ζαο σο 

έλαλ ζπκκεηέρνληα ζε απηφ ην πείξακα. Πφζν καθξηά ζα πεγαίλαηε λνκίδνληαο φηη 

πξνθαιείηε ειεθηξνζφθ ζε έλαλ άιινλ αλζξψπηλν, ζηα πιαίζηα κηαο κειέηεο γηα ηε 

κλήκε; Ση ζα πηζηεχαηε φηαλ ν καζεηήο ζησπνχζε, αθνχ ρνξεγνχζαηε έλα ειεθηξηθφ ζνθ 

πνπ έθεξε ζε έλαλ πίλαθα ηελ πξνεηδνπνίεζε "Κίλδπλνο: Έληνλν ζνθ"; Δηιηθξηλά. Πνχ 

ζα θηάλαηε; 

 Όζν καθξηά θαη αλ λνκίδεηε φηη ζα θηάλαηε, πηζαλφηαηα λα ππνηηκάηε ηελ 

θαηάζηαζε, θαζψο απηφ είλαη πνπ θάλνπλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη. Όπσο θαη ην 

πείξακα, ηνπ νπνίνπ ηα απνηειέζκαηα πξνθάιεζαλ ζνθ. Ζ κειέηε ηνπ Milgram 

αλαθάιπςε φηη νη άλζξσπνη είλαη πνιχ πην ππάθνπνη απ‟ φηη κπνξείηε λα θαληαζηεί 
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θαλείο. Σν 63% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπλέρηζε κέρξη ην ηέινο - ρνξήγεζαλ φια ηα 

ειεθηξνζφθ, αθφκε θαη φηαλ ν καζεηήο έθηαλε ζε ζεκείν λα νπξιηάδεη κε αγσλία, 

παξαθαιψληαο λα ζηακαηήζεη θαη ηειηθά ζψπαηλε. Απηνί δελ ήηαλ εηδηθά επηιεγκέλνη 

ζαδηζηέο, ήηαλ απινί άλζξσπνη, πνπ είραλ πξνζθεξζεί λα ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ζε κηα 

ςπρνινγηθή κειέηε. 

 Πώρ μποπούν να εξηγηθούν αςηά ηα αποηελέζμαηα; 

  

Δθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν, ε κειέηε ηνπ Milgram ήηαλ πξσηφγλσξε. Ο Milgram 

εμήγεζε ηα απνηειέζκαηά ηνπ βάζεη ηε δχλακε ηεο θαηάζηαζεο. Απηφ ήηαλ έλα 

θνηλσληθφ πείξακα ςπρνινγίαο πνπ παξνπζίαδε, κε σξαίν ηξφπν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

πφζν νη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αλζξψπσλ. 

 Σν πείξακα μεθίλεζε κηα κηθξή βηνκεραλία επαθφινπζσλ κειεηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε εξγαζηήξηα ζε φιν ηνλ θφζκν. ε γεληθέο γξακκέο νη απαληήζεηο 

ήηαλ φηη αθφκα θαη φηαλ ρξεζηκνπνίεζαλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεηξακαηηθέο κεηαβιεηέο, 

νη άλζξσπνη ήηαλ εμίζνπ εμαηξεηηθά ππάθνπνη. Μηα εμαίξεζε ήηαλ φηη κηα κειέηε 

δηαπίζησζε φηη νη γπλαίθεο ζηελ Απζηξαιίαο ήηαλ πνιχ ιηγφηεξν ππάθνπεο. 

 

 

 

Αποζηέπηζη και βία, ηυν Dollard, Doob, Miller και Sears 

 

Ζ ζεσξία ηεο απνζηέξεζεο-επηζεηηθφηεηαο απνξξέεη απφ ηε ζεσξία ηεο εμαξηεκέλεο 

αληαλαθιαζηηθήο κάζεζεο. Ζ δεκνζίεπζε ηεο ζεσξίαο απηήο έγηλε ην 1939 απφ ηνπο 

Dollard, Doob, Miller θαη Sears. Πεηξάκαηα ζε δψα, έρνπλ απνδείμεη πσο ε ζσκαηηθή 

νδχλε πξνθαιεί ηε θπγή θαη επηζεηηθφηεηα ζε απηά ελαληίνλ θάπνπ αληηθεηκέλνπ. Οη 

εξεπλεηέο απηνί ππέζεζαλ φηη φηαλ ππάξμεη θάπνηνο ιφγνο πνπ εκπνδίδεη ηελ επίηεπμε 

ελφο ζθνπνχ, ε απνζηέξεζε απηή δηεγείξεη ηελ έληαζε ηεο νξκήο ζε έλα εθπιεθηηθά 

ςειφ επίπεδν πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε επηζεηηθφηεηα γηα λα επηηεπρζεί ε κείσζε ηεο 

έληαζεο.Δπηπιένλ ε εθηφλσζε απηή, δειαδή ε κείσζε ηεο έληαζεο ηεο νξκήο, 

νλνκάδεηαη θάζαξζε θαη ε έλλνηα απηή είλαη φκνηα κε ηελ αληίζηνηρε έλλνηα ηεο 

ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο. 

 Δπνκέλσο ε ζεσξία απηή ππνζέηεη φηη ε αηηία ηεο επηζεηηθφηεηαο ζηνλ άλζξσπν 

είλαη ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ ηνπ αλζξψπνπ. Ζ ζεσξία ηεο απνζηέξεζεο - 

επηζεηηθφηεηαο απνθαιείηαη επίζεο κεηαθνξηθά "πδξαπιηθή" ιφγσ ηεο νκνηφηεηάο ηεο κε 

κεραληθά ζπζηήκαηα. 
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 Δπεηδή φκσο ε άκεζε επίζεζε ησλ αλζξψπσλ ελαληίνλ άιισλ αλζξψπσλ ή ελαληίνλ 

αληηθεηκέλσλ ζπλήζσο ηηκσξείηαη, ε ζεσξία απηή δέρεηαη ηελ χπαξμε ηνπ κεραληζκνχ 

πνπ νλνκάδεηαη "κεηαηφπηζε". Γειαδή, επεηδή ην άηνκν έρεη κάζεη φηη ε επίζεζε 

ελαληίνλ νξηζκέλσλ ζηφρσλ (π.ρ. ηεο κεηέξαο) είλαη απαγνξεπκέλε, κεηαηνπίδεη ηελ 

επηζεηηθφηεηά ηνπ ζε έλα άιιν άηνκν, ή ζε έλα αληηθείκελν. Δπηπιένλ, ε εθηφλσζε απηή 

(ε θάζαξζε) ιεηηνπξγεί σο ελίζρπζε. Δπνκέλσο απηή ε κνξθή εθδήισζεο ηεο 

επηζεηηθφηεηαο θαη ε εθηφλσζε πνπ αθνινπζεί καζαίλεηαη θαη γίλεηαη κία ζπλήζεηα γηα ην 

άηνκν. 

 

 

  

Η θευπία ηηρ πεαλιζηικήρ ζύγκποςζηρ, ηος Muzafer Sherif 

 

To θιαζηθφ πείξακα θνηλσληθήο ςπρνινγίαο ηνπ Muzafer Sherif απφ ην νπνίν 

πξνήιζε ε ζεσξία ηεο ξεαιηζηηθήο ζχγθξνπζεο, δηεμήρζε ην 1961 θαη δηαπξαγκαηεχεηαη 

ηηο ελδννκαδηθέο, ηηο εμσ-νκαδηθέο ζρέζεηο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.Σν 

πείξακα επηθεληξψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ έλλνηα ηεο «νκάδαο» θαη ηη κπνξεί λα 

θάλεη ε αληίιεςε ηνπ «αλήθεηλ» ζε κηα νκάδα ζηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ κέζα ζε απηήλ θαη 

ηηο ζρέζεηο ηνπο κε άηνκα εθηφο ηεο νκάδαο ηνπο.Σν ίδην πείξακα πξνζπάζεζε επίζεο λα 

παξαηεξήζεη ηηο ζπγθξνχζεηο ή ηηο «ηξηβέο» κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ θαη ηε δηαδηθαζία 

ζπλεξγαζίαο ή «ελζσκάησζεο» ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ζπγθξνπφκελσλ νκάδσλ. 

 ε απηφ ην πείξακα 22 αγφξηα, ειηθίαο 11 εηψλ κε θαιέο ζρνιηθέο επηδφζεηο, άλσ 

ηνπ κέζνπ φξνπ λνεκνζχλε πξνεξρφκελα απφ νηθνγέλεηεο κε δχν γνλείο, ζηάιζεθαλ ζε 

κία απνκαθξπζκέλε ζεξηλή θαηαζθήλσζε ζηελ Οθιαρφκα. Ο ζθνπφο ηεο απνζηνιήο 

ηνπο ζε κία απφκαθξε θαηαζθήλσζε, έγηλε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε έξεπλα 

δελ ζα επεξεαζηεί απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, έηζη ψζηε λα κειεηεζεί ε αιεζηλή θχζε 

ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηεο πξνθαηάιεςεο. Σα αγφξηα δελ γλψξηδαλ ην έλα ην άιινλ πξηλ. 

ηε ζπλέρεηα νη εξεπλεηέο ηνπο ρψξηζαλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο φπνπ ε θάζε κία 

έκεηλε ζε θακπίλεο πνπ είραλ κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξψηεο θάζεο, νη νκάδεο δελ γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε ηεο άιιεο νκάδαο. Σα αγφξηα 

αλέπηπμαλ κηα ζχλδεζε κε ηηο νκάδεο ηνπο ζε φιε ηελ πξψηε εβδνκάδα ηεο 

θαηαζθήλσζεο, θάλνληαο καδί δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο πεδνπνξία, θνιχκπη θιπ. 

Σα αγφξηα επέιεμαλ ηα νλφκαηα γηα ηηο νκάδεο ηνπο: ε κία νκάδα ήηαλ νη «Αεηνί» θαη ε 

άιιε νη «Κξνηαιίεο», νλφκαηα ηα νπνία ηππψζεθαλ πάλσ ζε κπινπδάθηα θαη ζεκαίεο. 
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ηε ζπλέρεηα, νη εξεπλεηέο νξγάλσζαλ κία ζεηξά απφ αγψλεο κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

απηψλ πνπ είραλ δηάξθεηα ηέζζεξηο εκέξεο θαη κε βξαβεία γηα ηνπο ληθεηέο. Καζψο 

ζπλερηδφηαλ ν αληαγσληζκφο, ε πξνθαηάιεςε άξρηζε λα γίλεηαη εκθαλήο κεηαμχ ησλ δχν 

νκάδσλ. Ζ πξνθαηάιεςε απηή εθθξαδφηαλ ζηελ αξρή κφλν ιεθηηθά, κε ριεπαζκνχο θαη 

βξηζηέο. Χζηφζν, θαζψο ν αληαγσληζκφο βξηζθφηαλ ζε εμέιημε, νη άζρεκεο ιεθηηθέο 

εθθξάζεηο γίλνληαλ πην άκεζεο: Οη «Aεηνί» έθαςαλ ηε ζεκαία ησλ «Kξνηαιίσλ», oη 

«Kξνηαιίεο» ιεειάηεζαλ ηηο θακπίλεο ησλ «Αεηψλ», αλαπνδνγχξηζαλ θξεβάηηα θαη 

έθιεςαλ ηδησηηθή πεξηνπζία. Οη νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν, έγηλαλ 

πνιχ επηζεηηθέο κεηαμχ ηνπο ζε ζεκείν πνπ νη εξεπλεηέο αλαγθάζηεθαλ λα ηνπο 

ρσξίζνπλ ζσκαηηθά. 

Οη εξεπλεηέο ζηε ζπλέρεηα, αλαθνίλσζαλ δχν εκέξεο αλαθσρήο θαη δήηεζαλ απφ ηα 

αγφξηα λα θαηαγξάςνπλ ζε κία ιίζηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν νκάδσλ. Κάζε νκάδα 

είρε ηελ ηάζε λα θάλεη πςειφηεξεο εθηηκήζεηο γηα ηε δηθή ηεο νκάδα θαη ραξαθηήξηδε ηελ 

άιιε νκάδα κε εμαηξεηηθά άζρεκνπο φξνπο. Ο Sherif ζηε ζπλέρεηα πξνζπάζεζε λα 

κεηψζεη ηελ πξνθαηάιεςε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. Απμάλνληαο απιά ηελ επαθή ησλ δχν 

νκάδσλ, θαηάθεξε λα θάλεη ηελ θαηάζηαζε ρεηξφηεξε. Αλαγθάδνληαο φκσο ηηο νκάδεο λα 

ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ππνδεέζηεξσλ ζηφρσλ, ή θνηλψλ ζηφρσλ, κπφξεζε λα 

ραιαξψζεη ηελ πξνθαηάιεςε θαη ηελ έληαζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ. 

 Ο Sherif θαηέιεμε ζε έλα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηε κειέηε απηή: ππνζηήξημε 

φηη νη νκάδεο αλαπηχζζνπλ κε θπζηθφ ηξφπν ηνπο δηθνχο ηνπο πνιηηηζκνχο, ηηο 

ππαξμηαθέο δνκέο θαη ηα φξηά ηνπο. θεθηείηε θάζε κηα απφ απηέο ηηο νκάδεο ησλ 

αγνξηψλ θαη ζαλ κία ρψξα-κηθξφθνζκν. Κάζε ρψξα έρεη ηε δηθή ηεο θνπιηνχξα, ηελ 

θπβέξλεζή ηεο, ην λνκηθφ ηεο ζχζηεκα θαη αληιεί ηα φξηα ηεο γηα λα δηαθνξνπνηεζεί απφ 

ηηο γεηηνληθέο ρψξεο. Απφ απηέο ηηο εζσηεξηθέο δνκέο  δεκηνπξγνχληαη νη ξίδεο ηεο 

ζχγθξνπζεο θαη ζηηο δχν νκάδεο ησλ αγνξηψλ θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ζε κεηαγελέζηεξν 

επίπεδν. 

 Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ε έξεπλα ηνπ Sherif έγηλε ηφζν δηάζεκε, είλαη φηη ζα 

έδεηρλε πψο ζα κπνξνχζε λα ζπκβηβάζεη ηηο νκάδεο θαη ηειηθά πσο ε εηξήλε ζα κπνξνχζε 

λα επηθξαηήζεη. Σν θιεηδί ήηαλ ε εζηίαζε ζηηο ππνδεέζηεξνπο ζηφρνπο, ζε εθείλνπο πνπ 

εθηείλνληαη πέξα απφ ηα φξηα ηεο ίδηαο ηεο νκάδαο. Όια έδεηρλαλ φηη απηφ ήηαλ πνπ 

έθεξε θαη πάιη καδί ηνπο «Κξνηαιίεο» θαη ηνπο «Αεηνχο». 

 Γηάθνξνη ςπρνιφγνη θαηαζέηνπλ θαη κία άιιε νπηηθή ηεο έξεπλαο, φρη ηφζν εκθαλή. 

Ο Michael Billig ππνζηεξίδεη φηη ε έξεπλα ηνπ Sherif δελ πεξηιακβάλεη κφλν δχν αιιά 

ηξεηο νκάδεο θαζψο θαη νη πεηξακαηηζηέο είλαη κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, κε ηνπο πεηξακαηηζηέο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη σο ηξίηε νκάδα, είλαη 

ζαθέο φηη απνηεινχλ ηελ πην ηζρπξή νκάδα. Μεγάιν κέξνο ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ 

δχν νκάδσλ ησλ αγνξηψλ είλαη ελνξρεζηξσκέλε απφ απηνχο. Οη πεηξακαηηζηέο έρνπλ 

έλλνκν ζπκθέξνλ γηα ηε δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ησλ αγνξηψλ. 
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Ήηαλ απηνί πνπ ζα έραλαλ αλ ηα πεηξάκαηα πήγαηλαλ ζηξαβά θαη ζα είραλ λα θεξδίζνπλ, 

αλ πήγαηλε θαιά. 

 σέζειρ εξοςζίαρ 

 

Μέζα απφ απηή ηε λέα νπηηθή ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ Sherif κπνξεί λα δεη θαλείο ηελ 

άπνςε ησλ πηζαλψλ εθβάζεσλ, φηαλ κηα ηζρπξή νκάδα πξνζπαζεί λα ρεηξαγσγήζεη δχν 

πην αδχλακεο νκάδεο. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ελσζνχλ γηα έλα θνηλφ ζθνπφ, κεξηθέο 

θνξέο νη νκάδεο ζα ελσζνχλ ελάληηα ζε έλαλ θνηλφ ερζξφ θαη κεξηθέο θνξέο ζα ζηξαθνχλ 

ζηελ ηζρπξή νκάδα. 

  

  

 

Αδύναμερ ομάδερ μποπούν να επαναζηαηήζοςν 

 

Σα άληζα επίπεδα ηεο εμνπζίαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ, κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ξηδηθά ηε 

δπλακηθή κεηαμχ ηνπο. Δίηε πξφθεηηαη γηα ρψξεο, εηαηξείεο ή απιά νηθνγέλεηεο, αλ κία 

νκάδα έρεη πεξηζζφηεξε δχλακε, μαθληθά ν δξφκνο είλαη αλνηθηφο γηα ελνξρεζηξσκέλεο 

αλακεηξήζεηο θαη ζπλεξγαζίεο, γηα λα κελ αλαθέξνπκε ρεηξαγψγεζε. Ο ρεηξηζκφο άιισλ 

νκάδσλ, φκσο, είλαη έλα επηθίλδπλν παηρλίδη θαη νη αζζελέζηεξεο νκάδεο δελ παίδνπλ 

πάληα κε ηνπο θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη γηα απηνχο.  

  

 

 

 

Γιέγεπζη και επιθεηικόηηηα, ηος Stanley Schachter 

 

H ζεσξία ηνπ Schachter αθνξά ηε ζρέζε δηέγεξζεο ηνπ θπζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Όηαλ θάπνηνο είλαη ζπκσκέλνο ή 

εξσηεπκέλνο ή βξίζθεηαη ζε αγρψδε θαηάζηαζε, ην ςπρνινγηθφ απηφ ζπλαίζζεκα 

αθνινπζείηαη απφ πνηθίιεο ελέξγεηεο ησλ νξγάλσλ ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, 

π.ρ. ηαρπθαξδία, έθθξηζε αδξελαιίλεο ή ζπκπχθλσζεο ηνπ αίκαηνο θιπ.Οη ςπρνιφγνη 

έρνπλ βξεη φηη απηή ε δηέγεξζε ηνπ θπζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη γεληθή. Οη 

αληηδξάζεηο ησλ νξγάλσλ δελ αληηζηνηρνχλ πξνο ηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα, δειαδή νη 
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αληηδξάζεηο ησλ νξγάλσλ ζε θαηάζηαζε ζπκνχ δελ δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά απφ ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ νξγάλσλ ζε θαηάζηαζε θφβνπ. 

  

ηα πεηξάκαηά ηνπ ν Schatcher πξνθάιεζε δηέγεξζε ηνπ θπζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο αλ ηα άηνκα ήηαλ ζπκσκέλα ή 

θνβηζκέλα. ηε ζπλέρεηα ν Schatcher έδεημε ζε κία νκάδα απφ απηά ηα άηνκα κία 

θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία κε ζθελέο βίαο θαη ζε κία άιιε νκάδα κηα ηαηλία κε ξνκαληηθέο 

ζθελέο. Ζ α΄νκάδα θάλεθε φηη ήηαλ ζπκσκέλε, αληηζέησο ε β΄νκάδα αληέδξαζε 

ζπλαηζζεκαηηθά. Γειαδή, θάησ απφ κία γεληθή θαηάζηαζε δηέγεξζεο, ηα ζπλαηζζήκαηα 

επεξεάδνληαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα. 

 Δπίζεο, φζν πην έληνλε είλαη ε δηέγεξζε ηφζν πην εχθνια επεξεάδεηαη απφ ηα 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα. Π.ρ. ζε έλαλ πνδνζθαηξηθφ αγψλα, νη θίιαζινη είλαη ζε κία 

έληνλε θαηάζηαζε δηέγεξζεο, επεηδή ελζνπζηάδνληαη απφ ην παηρλίδη, ζέινπλ λα θεξδίζεη 

ε νκάδα ηνπο θηι. Αλ ζπκβεί θάπνην ιάζνο ηνπ δηαηηεηή, κε ζπλέπεηα νξηζκέλνη ζεαηέο 

λα ζπκπεξηθεξζνχλ επηζεηηθά, ηφηε νη ππφινηπνη ζεαηέο επεξεάδνληαη απφ ηε ζέα ηεο 

επηζεηηθφηεηαο. Δπεηδή βξίζθνληαη νη ίδηνη ζε κία θαηάζηαζε δηέγεξζεο, κπνξεί θαη απηνί 

λα ζπκπεξηθεξζνχλ επηζεηηθά. 

 Ο φρινο πνπ μεζπά, πξάγκα πνπ έρεη ζπρλά θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο, είλαη έλα 

άιιν πξάγκα πνπ εμεγείηαη κέζα απφ ηε ζεσξία ηνπ Schacther. Γηα ηελ εμήγεζε ηεο 

επηζεηηθφηεηαο δελ είλαη αλαγθαία ε χπαξμε ελφο εκπνδίνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

ηνπ αηφκνπ. Ο Schacther έδεημε φηη ζε θαηάζηαζε δηέγεξζεο, ην άηνκν επεξεάδεηαη απφ 

βίαηα επηζεηηθά εξεζίζκαηα κε απνηέιεζκα λα εθδειψλεηαη ζην ίδην ε επηζεηηθφηεηα. 
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Κπιηική ζηιρ Θευπίερ ηηρ Δπιθεηικόηηηαρ 

 

Οη πξναλαθεξζείζεο ζεσξίεο θαη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο είραλ σο ζηφρν ηε 

δηεξεχλεζε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ θαζεκία πεξηγξάθεη θαη εξκελεχεη ηελ 

εθδήισζε επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κέζα απφ ην δηθφ ηεο ζεσξεηηθφ πξίζκα. 

Ζ ςπραλαιπηηθή ζεσξία αλαθέξεηαη ζην «έλζηηθην ηνπ ζαλάηνπ» πνπ νδεγεί ην 

άηνκν ζε πξάμεηο θαηαζηξνθήο θαη απηνθαηαζηξνθήο. Ο AlbertBandura κέζσ ηεο 

Κνηλσληθήο Μάζεζεο, θάλεη ιφγν γηα παξαηήξεζε θαη κίκεζε επηζεηηθνχ πξνηχπνπ. Οη 

ζεσξίεο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο αλαθέξνπλ φηη ε εκθάληζε επηζεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ επλνείηαη κέζα ζε ζρέζεηο εμνπζίαο θαη ππαθνήο ζε θάπνηα εμνπζηαζηηθή 

αξρή, ζε ζπλζήθεο απνζηέξεζεο θαη φηαλ ππάξρεη δηνκαδηθή ζχγθξνπζε γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο. Δλψ ηέινο, άιιεο ζεσξίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε επηζεηηθφηεηα 

είλαη πξντφλ δηέγεξζεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Οη παξαπάλσ ζεσξίεο φκσο, δελ καο βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο πξνέιεπζεο ηεο 

επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο γηαηί εζηηάδνπλ είηε ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά είηε ζηηο 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Δπηπιένλ, αδπλαηνχλ λα δψζνπλ απαληήζεηο ζην πσο κπνξνχκε λα 

απνηξέςνπκε ηελ εθδήισζε επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη λα ζεκειηψζνπκε ζρέζεηο 

ζπλεξγαζίαο θαη θαηαλφεζεο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. 
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Φςσοπαθολογία και Δπιθεηικόηηηα 

 

ηελ επηζηήκε ηεο ςπρηαηξηθήο θαη ηεο θιηληθήο ςπρνινγίαο ε επηζεηηθφηεηα 

απνηειεί ζχκπησκα ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ςπρνπαζνινγηθψλ θαηλνκέλσλ. Καηά ην 

DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), ε επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά άιινηε εθδειψλεηαη σο απφξξνηα εγθεθαιηθψλ παζήζεσλ, άιινηε σο 

απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο νπζηψλ θαη άιινηε σο ςπρσηηθή ζπκπεξηθνξά. Δπηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζηηο εμήο δηαηαξαρέο:  

Νηειίξην: Πξφθεηηαη γηα κηα δηαηαξαρή ηεο νπνίαο ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα είλαη ε έθπησζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπλείδεζεο πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ 

ζθαηξηθά ειιείκκαηα ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. ρεηίδεηαη κε ζπλαηζζεκαηηθή 

αζθάιεηα, ςεπδαηζζήζεηο ή παξαηζζήζεηο θαη απξφζθνξε παξνξκεηηθή, παξάινγε ή 

βίαηε ζπκπεξηθνξά (Sadock, B. J. & Sadock, V. A., 2007).  

Άλνηα (Alzheimer): Πξντνχζα άλνηα γηα ηελ νπνία έρνπλ απνθιεηζηεί φια ηα γλσζηά 

αλαζηξέςηκα αίηηα. Δκθαλίδεηαη κεηά ηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πνιιαπιά γλσζηηθά ειιείκκαηα θαη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά (Sadock, B. J. & Sadock, 

V. A., 2007)  .  

Τνμίθσζε από αιθνόι θαη άιιεο εζηζηηθέο νπζίεο: Πξφθεηηαη γηα ηελ πξφζθαηε ιήςε 

κεγάιεο πνζφηεηαο αιθνφι ε άιισλ νπζηψλ ηθαλψλ λα πξνθαιέζνπλ 

δπζπξνζαξκνζηηθέο κεηαβνιέο ηεο ζπκπεξηθνξάο. ηελ ηδηνζπγθξαζηαθή αιθννιηθή 

ηνμίθσζε ή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα γίλεη επηζεηηθή ή βίαηε αθφκα θαη κεηά ηε ιήςε 

κηθξήο πνζφηεηαο αιθνφι (Sadock, B. J. & Sadock, V. A., 2007). 

Σρηδνθξέλεηα: Πξφθεηηαη γηα κηα ςπρσηηθή δηαηαξαρή αγλψζηνπ αηηηνινγίαο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαηαξαρέο ζηε ζθέςε, ηε δηάζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά. ηελ 

θαηαηνληθή ζρηδνθξέλεηα νη ςπρνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο πνπ ζπρλά ζπλδπάδνληαη κε 

έληνλεο ςεπδαηζζήζεηο ,ραξαθηεξίδνληαη απφ ελαιιαγέο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ φπσο 

ππεξθηλεηηθφηεηα θαη εκβξνληεζία ή απηφκαηε ππαθνή θαη αξλεηηζκφ (Sadock, B. J. & 

Sadock, V. A., 2007). 

Μαλία (καληαθό επεηζόδην): πλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

επίκνλα αλεβαζκέλε, δηαρπηηθή ή επεξέζηζηε δηάζεζε, άξζε ησλ αλαζηνιψλ θαη ρακειή 

αλνρή ζηελ καηαίσζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ εθξήμεηο ζπκνχ (Sadock, B. J. & Sadock, V. 

A., 2007).  

Παξαλνεηδήο δηαηαξαρή πξνζσπηθόηεηαο: Σν άηνκν ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε 

θαρππνςία θαη δπζπηζηία έλαληη ησλ άιισλ. Αξλείηαη ηελ επζχλε ησλ πξάμεψλ ηνπ θαη 

ζπλήζσο ηελ πξνβάιιεη ζηνπο άιινπο. Δπίζεο, είλαη ζπρλά ερζξηθφ, επεξέζηζην, θαη 

εκπιέθεηαη ζε εμηξεκηζηηθέο νκάδεο (Sadock, B. J. & Sadock, V. A., 2007). 
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Αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθόηεηαο: Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αληθαλφηεηα 

ζπκκφξθσζεο κε ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο. πλήζσο ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ 

εγθιεκαηηθφηεηα. Οη αζζελείο είλαη παξνξκεηηθνί, εγσθεληξηθνί, αλεχζπλνη, αλππφκνλνη 

θαη αλίθαλνη λα αλερζνχλ ηε καηαίσζε, ελψ απνξξίπηνπλ ηελ εμνπζία ή ηελ πεηζαξρία. 

πρλά επηδίδνληαη ζε δηαπιεθηηζκνχο ή βηαηνπξαγίεο (Sadock, B. J. & Sadock, V. A., 

2007). 

Οξηαθή δηαηαξαρή πξνζσπηθόηεηαο: Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα αζηαζή δηάζεζε, 

ζπλαίζζεκα, ζπκπεξηθνξά, παξνξκεηηθφηεηα, ζρέζεηο κε ην αληηθείκελν θαη ηελ εηθφλα 

ηνπ εαπηνχ. Πνιχ ζπρλέο είλαη νη απηνθηνληθέο πξάμεηο θαη νη απηφ-αθξσηεξηαζκνί ελψ 

νη αζζελείο αληηκεησπίδνπλ θαη πξνβιήκαηα ηαπηφηεηαο (Sadock, B. J. & Sadock, V. A., 

2007). 

Παζεηηθή-επηζεηηθή δηαηαξαρή πξνζσπηθόηεηαο: Σα άηνκα κε ηε δηαηαξαρή απηή 

εθδειψλνπλ επηζεηηθφηεηα κε ηξφπνπο παζεηηθνχο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

θσιπζηεξγία, αλαβιεηηθφηεηα, πεηζκαηηθή ζηάζε θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα (Sadock, B. 

J. & Sadock, V. A., 2007).  

Οη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο δελ αθνξνχλ πάληνηε ηνπο άιινπο αιιά κπνξεί λα 

εθδειψλνληαη ελαληίνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ σο απηφ-ηξαπκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Σέηνηεο ζπκπεξηθνξέο παξαηεξνχληαη ζε δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο (απηνθηνληθέο 

πξάμεηο) θαη ζην απηηζκφ (ρηππήκαηα ζην πξφζσπν, ην θεθάιη θιπ.). Δπηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο άιινπο θαη σο πξνο ηνλ εαπηφ παξαηεξείηαη θαη ζηελ 

ζεμνπαιηθή δηαηαξαρή πνπ νλνκάδεηαη ζαδνκαδνρηζκφο 

 

 

Η θέζη ηος ζςμπεπιθοπιζμού για ηην τςσοπαθολογία 

 

χκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε, ε έλλνηα ηεο ςπρνπαζνινγίαο είλαη 

ρξήζηκε, επεηδή πεξηγξάθεη κε κηα κφλν ιέμε έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ, αληηιήςεσλ θαη 

ζθέςεσλ. Όκσο, έρεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ, πνπ δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη, 

δελ πεξηγξάθεη ηηο αηηίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Απνδίδνληαο κηα ζπκπεξηθνξά ζηελ 

ςπρνπαζνινγία θαη παξαβιέπνληαο απηφλ ηνλ πεξηνξηζκφ, νδεγνχκαζηε απηφκαηα ζε 

νπζηαζηηθνπνίεζε, πηνζεηψληαο ηελ χπαξμε κηαο κε θπζηθήο, εζσηεξηθήο θαη 

αλεμάξηεηεο νληφηεηαο πνπ ξπζκίδεη ηε ζπκπεξηθνξά. Μηα ηέηνηνπ είδνπο εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε, δελ καο βνεζά ζηελ θαηαλφεζε, ηελ πξφβιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζρέζεο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο κε ην πεξηβάιινλ, νχηε ζηελ θαηάιιειε ξχζκηζε ησλ ζπλζεθψλ, ψζηε 

λα επηηεπρζεί κείσζε ησλ ιεγφκελσλ «ςπρνπαζνινγηθψλ» ζπκπεξηθνξψλ. 

Γηα ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ, ε ςπρνπαζνινγία δελ είλαη αηηία θαη εμεγεηηθή παξάκεηξνο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη ε ίδηα ε ζπκπεξηθνξά, ε νπνία δηακνξθψλεηαη κέζσ ηεο 

ζπλερνχο θαη πνιχπινθεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ηα θπζηθά γεγνλφηα ηεο 
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δσήο ηνπ. Δπνκέλσο, ε αλάιπζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο ζρέζεο ηνπ 

αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ο ζπκπεξηθνξηζκφο ππνζηεξίδεη φηη, ε ςπρνπαζνινγία δελ 

πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηή σο αλσκαιία, δειαδή σο κηα πξνβιεκαηηθή θαη 

απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά. Αληίζεηα, θάζε ζπκπεξηθνξά είλαη πξνζαξκνζκέλε ζην 

πεξηβάιινλ-πιαίζην πνπ εκθαλίδεηαη θαη απφιπηα αλακελφκελε, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε 

ην ηζηνξηθφ δηαθνξηθήο ελίζρπζεο θαη ηηκσξίαο ηνπ αηφκνπ. 

Ο ζπκπεξηθνξηζκφο ζπλεπήο κε ηνπο λφκνπο ηνπ Newton φηη ζα πξέπεη, λα 

πεξηνξίδνπκε ηηο εξκελεπηηθέο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαη φηη φκνηα θπζηθά 

θαηλφκελα ζα πξέπεη λα ηα απνδίδνπκε ζε ίδηεο αηηίεο, ζηνρεχεη ζηελ εχξεζε 

ιεηηνπξγηθψλ νκνηνηήησλ αλάκεζα ζε θαηλφκελα πνπ εθ πξψηεο φςεσο είλαη αλφκνηα. 

Έηζη, δελ ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο θαη αλεμάξηεηεο αξρέο γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ 

εξκελεία ηεο ςπρνπαζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο αιιά ηζρπξίδεηαη φηη, απνηειείηαη απφ 

δηεξγαζίεο πνπ ππφ άιιεο ζπλζήθεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη απφιπηα ιεηηνπξγηθέο θαη 

πξνζαξκνζηηθέο γηα ην άηνκν. Δπνκέλσο, πξνζεγγίδεη ηελ ςπρνπαζνινγηθή ζπκπεξηθνξά 

κέζα απφ ηηο ίδηεο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αλάιπζε ηεο «θπζηνινγηθήο» ή 

ηππηθήο ζπκπεξηθνξάο. χκθσλα κε ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ, θνηλή ζπλέπεηα ησλ 

ςπρνπαζνινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο επαθήο ηνπ αηφκνπ κε 

ζεηηθνχο εληζρπηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην επξχηεξν θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. 
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Κεφάλαιο 2 : Μέθοδοσ 
 

ηόσορ ηηρ έπεςναρ 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα έιαβε ρψξα ζην πιαίζην ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Απνηειεί κηα 

πξώηε πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο ηνπ ξόινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα ζήκαηα αζθάιεηαο ζηελ 

εθδήισζε επηζεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ην ηζηνξηθό ηηκσξίαο ηνπ 

αηόκνπ.  

Αλ θαη, ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο δεθαεηίεο ε δεκηνπξγία θαη ν γεληθφο ξφινο ησλ 

ζεκάησλ αζθάιεηαο έρνπλ κειεηεζεί δηεμνδηθά, ζην θνκκάηη ηεο ζπζρέηηζήο ηνπο κε ηελ 

εθδήισζε επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ δελ ππάξρνπλ έξεπλεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Δμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ θξίζεθε ζθφπηκν λα ζρεδηαζηεί κηα 

πεξηγξαθηθή έξεπλα, παξ‟ φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο 

έξεπλεο. 

 

Τπόθεζη 

 

Τπνζέζακε, φηη ε αηηία ε νπνία σζεί ηα άηνκα λα εθδειώλνπλ επηζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο είλαη ηα ζήκαηα αζθάιεηαο, πνπ αθνινπζνύλ θάζε επηζεηηθή δξάζε θαη 

επηθέξνπλ ζπλαηζζήκαηα αλαθνύθηζεο, ραιάξσζεο θαη αζθάιεηαο.Άξα, πεξηκέλνπκε λα 

δνχκε πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο. 

 

Οι ζςμμεηέσονηερ  

 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιήξσζαλ 196 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ηα 189 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, θαζψο ηα ππφινηπα 7 παξνπζίαδαλ 

θελά πνπ ηα θαζηζηνχζαλ άθπξα. Απφ ηα έγθπξα εξσηεκαηνιφγηα νη 37 (19,6%) ήηαλ 

άλδξεο θαη νη 152 (80,4%) ήηαλ γπλαίθεο. Σν ειηθηαθφ εχξνο εθηεηλφηαλ απφ ηα 18 έσο ηα 

58 έηε. 

ηελ εξψηεζε γηα ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε νη 167 (88,4%) δήισζαλ 

άγακνη, νη 21 (11,1%) έγγακνη θαη έλα άηνκν δήισζε φηη βξίζθεηαη ζε δηάζηαζε ή φηη 
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είλαη ρσξηζκέλνο/ε. ηνλ αξηζκφ παηδηψλ, νη 170 (89,9%) δήισζαλ άηεθλνη, 6 (3,2%) φηη 

έρνπλ έλα παηδί, 9 (4,8%) φηη έρνπλ δπν παηδηά θαη 4 (2,1%) φηη έρνπλ 3 παηδηά.  

ηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ ην 9% 

δήισζε φηη έρεη νινθιεξψζεη ην Λχθεην, ην 88,4 φηη βξίζθεηαη ή έρεη πηπρίν 

Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Α.Δ.Η. – Σ.Δ.Η.) θαη ην 2,6% φηη είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ. Σν 72% δήισζαλ φηη δελ εξγάδνληαη θαη ην 28% φηη εξγάδνληαη, εθ ησλ νπνίσλ 

ην 19% ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ην 9% ζην δεκφζην ηνκέα. 

 

 

 

Δπγαλεία 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία εξσηεκαηνιφγηα ζηελ 

πξνζπάζεηά καο λα κεηξήζνπκε ηελ επηζεηηθφηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξαγσγή 

ζεκάησλ αζθάιεηαο, ην ηζηνξηθφ ηηκσξίαο θαη ηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. ην ηέινο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππήξραλ νη βηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα ηελ πξψηε κέηξεζε 

θαηαζθεπάζακε έλα εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν ζπζρεηίδεη ηελ επηζεηηθόηεηα κε ηελ 

παξαγσγή ζεκάησλ αζθάιεηαο, γηα ηε κέηξεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηηκσξίαο ρξεζηκνπνηήζακε 

ην εξσηεκαηνιόγην κέηξεζεο ηνπ ηζηνξηθνύ ηηκσξίαο  (Μέιινλ, 2011), ελψ γηα ηελ 

κέηξεζε ηεο επηζεηηθφηεηαο έγηλε ρξήζε ηνπ κεηαθξαζκέλνπ ζηα ειιεληθά 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο επηζεηηθόηεηαο ησλ Buss&Perry (1992). 

 

Δπυηημαηολόγιο ηηρ επιθεηικόηηηαρ (TheaggressionQuestionnaire) 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο επηζεηηθφηεηαο θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Buss θαη Perry 

(1992) θαη είλαη κηα αλαλεσκέλε έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο ερζξόηεηαο 

(Buss&Durkee, 1957). Αξρηθά, ην εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε γηα ηε κέηξεζε ησλ 6 

δηαζηάζεσλ ηεο επηζεηηθφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ζσκαηηθήο θαη ιεθηηθήο 

επηζεηηθφηεηαο, ηνπ ζπκνχ, ηεο έκκεζεο επηζεηηθφηεηαο, ηεο κλεζηθαθίαο θαη ηεο 

θαρππνςίαο. Όκσο, κέζα απφ ηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε πξνέθπςαλ 4 

παξάγνληεο: ζσκαηηθή θαη ιεθηηθή επηζεηηθφηεηα, ζπκφο θαη ερζξφηεηα. Ζ κλεζηθαθία 

θαη ε θαρππνςία ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηνλ παξάγνληα ερζξφηεηα. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο επηζεηηθφηεηαο πεξηιακβάλεη 29 εξσηήζεηο φπσο: «Μεξηθέο 

θνξέο γίλνκαη «ζεξίν» ρσξίο ηδηαίηεξν ιφγν», «Μνπ είλαη δχζθνιν λα ζπγθξαηψ ηα 

λεχξα κνπ» θιπ. Οη ζπκκεηέρνληεο απαληνχλ ζε κηα 5-βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert, 
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αλάινγα κε ην βαζκφ πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη ε θάζε πξφηαζε (φπνπ 0=θαζφινπ, φπνπ 

4=πνιχ). 

Δπυηημαηολόγιο Μέηπηζηρ ηος Ιζηοπικού Σιμυπίαρ (HoP) 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Ρφκπεξη Μέιινλ. Ζ 

αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 0,88 (Μέιινλ, 2011).  Σν εξσηεκαηνιφγην 

απνηειείηαη απφ 30 εξσηήζεηο  θαη νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε 5-

βάζκηα θιίκαθα (0=δηαθσλώ απόιπηα έσο 4=ζπκθσλώ απόιπηα) ν εξσηεκαηνιφγην 

πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο φπσο: «Δίρα πνιχ θαθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ», 

«Βίσζα άζρεκα πξάγκαηα φηαλ κίιεζα αλνηρηά ζε θάπνηνλ-α), «Έρσ βηψζεη απφξξηςε 

απφ ηνλ θνηλσληθφ κνπ πεξίγπξν». 

 

Δπυηημαηολόγιο ςζσέηιζηρ Δπιθεηικόηηηαρ και ημάηυν Αζθάλειαρ 

 

Σν εξσηεκαηνιόγην Σπζρέηηζεο Επηζεηηθόηεηαο θαη Σεκάησλ Αζθάιεηαο 

θαηαζθεπάζηεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο. ηφρνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο ζηελ εθδήισζε 

επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Αξρηθά, ην εξσηεκαηνιφγην απνηεινχηαλ απφ 23 εξσηήζεηο αιιά ρξεηάζηεθε λα 

αθαηξεζνχλ 3 ιφγσ αζάθεηαο θαη λνεκαηηθήο ζχγρπζεο κε ακηγψο επηζεηηθέο δξάζεηο. Ζ 

δηαδηθαζία πξνζζαθαίξεζεο εξσηήζεσλ έγηλε (εθηφο απφ ηηο δηθέο καο παξεκβάζεηο) 

δίλνληαο ην ππφ δηακφξθσζε εξσηεκαηνιφγην ζε αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ γλψζεηο 

Αλάιπζεο πκπεξηθνξάο, αθνχ πξψηα ηνπο είρακε εμεγήζεη ην ηη επηζπκνχζακε λα 

κεηξήζνπκε κε πην γεληθνχο φξνπο θαη δεηψληαο λα καο πνπλ ηε γλψκε ηνπο. Ο ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν πξνβήθακε ζε απηή ηελ ελέξγεηα, ήηαλ γηα λα ειεγρζνχλ ηπρφλ παξαιείςεηο θαη 

λνεκαηηθέο αζάθεηεο ζηηο εξσηήζεηο. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζθεθηήθακε θαηαζηάζεηο άκεζεο θαη 

έκκεζεο απεηιήο, θαζψο θαη κε απεηιεηηθέο θαηαζηάζεηο έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 

ειέγμνπκε ηελ επίδξαζε ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο. Να δνχκε δειαδή, αλ ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν ηα άηνκα ζπκπεξηθέξνληαη επηζεηηθά ζε θάζε είδνπο απεηιή αιιά αθφκα θαη ζε κε 

απεηιεηηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ε αίζζεζε αζθάιεηαο θαη αλαθνχθηζεο πνπ αθνινπζεί 

θάζε επηζεηηθή δξάζε. Φπζηθά, δελ κπνξνύκε λα απνδείμνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε αηηηώδε 

ζρέζε ιόγσ ηνπ πεξηγξαθηθνύ ραξαθηήξα ηεο έξεπλάο καο. Βαζηδφκελνη φκσο, ζε 

απνηειέζκαηα πεηξακαηηθψλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζην παξειζφλ θαη ζηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέμακε, κπνξνχκε λα εμάγνπκε θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ην ζέκα πνπ δηεξεπλνχκε. 
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Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο φπσο: «Αλ βγσ ληθεηήο απφ έλαλ θαβγά 

ληψζσ πνιχ σξαία», «Δλνρινχκαη φηαλ νη άιινη δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ άπνςή 

κνπ», «Ζ θαιχηεξε ζθελή ζε κηα ηαηλία είλαη φηαλ ν ήξσαο ζθνηψλεη ηνπο ερζξνχο ηνπ» 

θιπ. Οη ζπκκεηέρνληεο  απαληνχλ ζε 5-βάζκηα θιίκαθα (0=δηαθσλώ απόιπηα έσο 

4=ζπκθσλώ απόιπηα). 

 

Γιαδικαζία  

 

Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην δηάζηεκα επηέκβξηνο-

Οθηψβξηνο ηνπ 2014. Γηα ηελ εχξεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ έγηλε ρξήζε, θαηφπηλ άδεηαο, 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο (e-mails) ησλ θνηηεηψλ ηνπ 

Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ έξεπλά καο δηεμήρζε κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηζηνηφπνπ 

(limesurvey), πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Δξγαζηήξην Οηθνλνκηθά ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Σερλνινγίαο (ΔΟΔΠΣ) ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ηνπ 

Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, γηα ηηο εξεπλεηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. 

Κάζε ππνςήθηνο ζπκκεηέρσλ ιάκβαλε έλα κήλπκα ζηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε 

κε ηνλ ηίηιν «Πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζε εξσηεκαηνιφγην», φπνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

κελχκαηνο ππήξραλ ν ηίηινο ηεο έξεπλαο «ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ», θαζψο θαη δπν ζχλδεζκνη (links) πνπ ν έλαο νδεγνχζε ζηηο 

εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο θαη ν άιινο ζηελ άξλεζε ζπκκεηνρήο . Όπνηνο επέιεγε λα 

ζπκκεηάζρεη, ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ παξέρνληαλ θάπνηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ελεκεξσλφηαλ φηη 

νη απαληήζεηο είλαη αλψλπκεο θαη ζα ηεξεζεί απφιπηε ερεκχζεηα, θαζψο θαη φηη ηα 

δεδνκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο. Καη ηέινο, πξηλ απφ θάζε νκάδα εξσηήζεσλ δίλνληαλ νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ 

ηξφπν ζπκπιήξσζεο. 
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Κεφάλαιο 3 : Αποτελέςματα έρευνασ 
 

Αξιοπιζηία αποηελεζμάηυν  

Αξρηθά, ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηνλ πην ζπλήζε έιεγρν, απηφλ ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο πνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ δείθηε 

Cronbach‟s α. Ο δείθηεο απηφο, νπζηαζηηθά, καο δείρλεη ην θαηά πφζν νη εξσηήζεηο ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ παξνπζηάδνπλ εζσηεξηθή νκνηνγέλεηα θαη παίξλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1. 

Θεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφο, φηαλ ιακβάλεη ηηκέο απφ 0,7 θαη άλσ. 

Πην αλαιπηηθά, γηα ην εξσηεκαηνιφγην πζρέηηζεο Δπηζεηηθφηεηαο θαη εκάησλ 

Αζθάιεηαο, ην νπνίν πεξηειάκβαλε 20 εξσηήζεηο (Ν=20), βξέζεθε α=,854. Γηα ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ κεηξνχζε ην ηζηνξηθφ ηηκσξίαο (Ν=30), ν δείθηεο αμηνπηζηίαο ήηαλ 

α=,912. Καη ηέινο, γηα ην εξσηεκαηνιφγην ηεο επηζεηηθφηεηαο (Ν=29), βξέζεθε φηη ν 

δείθηεο αμηνπηζηίαο ήηαλ α=,880. Σα απνηειέζκαηα απηά παξνπζηάδνληαη θαη ζηνλ 

Πίλαθα 1. Άξα, παξαηεξνχκε φηη θαη ηα ηξία εξσηεκαηνιφγηα εκθαλίδνπλ πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθνχο δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο, γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη επηπιένλ 

αμηνπηζηία ζηα επξήκαηά καο. 

 

 

 

 

                                                      Πίλαθαο 1 

                                   Γείκηερ Αξιοπιζηίαρ Δπυηημαηολογίυν 

Δπυηημαηολόγιο  Cronbach’s α ύνολο Δπυηήζευν 

(Ν) 

ήμαηα Αζθάλειαρ  ,854 20 

Ιζηοπικό Σιμυπίαρ  ,912 30 

Δπιθεηικόηηηα  ,880 29 
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Αποηελέζμαηα αναλύζευν  

 

Δδψ, ζα παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ 

ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ δηελεξγήζακε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS 

(StatisticalPackagefortheSocialSciences). 

πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζακε κηα αλάιπζε ζπζρέηηζεο (Correlations) κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ ζήκαηα αζθάιεηαο, ηνπ ηζηνξηθνχ ηηκσξίαο θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο. 

Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζακε κε-παξακεηξηθέο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο (Spearman), θαζψο 

ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ ηζηνξηθνχ ηηκσξίαο δελ δηαθπκαίλεηαη θαλνληθά θαη δελ 

ηθαλνπνηεί ηε ρξήζε παξακεηξηθψλ ζηαηηζηηθψλ. Δπίζεο, γηα ηε ρξήζε παξακεηξηθψλ 

ζηαηηζηηθψλ απαηηείηαη ε χπαξμε κηαο πξαγκαηηθήο θιίκαθαο, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη 

πξέπεη λα ππάξρεη πξαγκαηηθφ κεδέλ (0) θαη νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ βαζκψλ ηεο 

θιίκαθαο λα είλαη ηζφηηκεο. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Πην 

αλαιπηηθά, ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη επηζεηηθφηεηαο βξέζεθε λα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, θαζψο rs= ,569 (p< 0,01). Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηε 

ζπζρέηηζε ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη ηζηνξηθνχ ηηκσξίαο, θαζψο rs = ,369 (p<0,01). Καη 

ηέινο, παξαηεξείηαη πςειή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ επηζεηηθφηεηα θαη ην ηζηνξηθφ 

ηηκσξίαο, θαζψο rs = ,516(p< 0,01). 

 

Πίλαθαο 2 

Αποηελέζμαηα ηυν ςζσεηίζευν ηυν Μεηαβληηών ήμαηα Αζθάλειαρ, 

Ιζηοπικό Σιμυπίαρ και Δπιθεηικόηηηαρ 

Μεηαβληηέρ ήμαηα Αζθάλειαρ Ιζηοπικό Σιμυπίαρ Δπιθεηικόηηηα 

ήμαηα Αζθάλειαρ  ,369 ,569 

Δπιθεηικόηηηα  ,516  
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       Κεφάλαιο 4 : Ερμηνεία 

αποτελεςμάτων  
 

ην παξφλ θεθάιαην, ζα πξνζπαζήζνπκε λα εξκελεχζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Θα μεθηλήζνπκε κε ηε ζπζρέηηζε πνπ βξέζεθε 

αλάκεζα ζηελ επηζεηηθφηεηα θαη ην ηζηνξηθφ ηηκσξίαο θαη, έπεηηα ζα αλαθεξζνχκε ζηε 

ζπζρέηηζε ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη επηζεηηθφηεηαο. 

 

Δπιθεηικόηηηα και ιζηοπικό ηιμυπίαρ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνθάιπςαλ ζπζηεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

εθδήισζεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ηηκσξίαο ηνπ αηφκνπ. Σα 

απνηειέζκαηα απηά επηβεβαηψλνπλ ηηο καθξνπξφζεζκα βιαβεξέο επηδξάζεηο ηεο 

ηηκσξίαο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. 

Όπσο είδακε ζην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, ε ηηκσξία επηδξά κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Ο ηεξκαηηζκφο ζεηηθψλ εληζρπηψλ 

(αξλεηηθή ηηκσξία), θαζψο θαη ε παξνπζίαζε αξλεηηθψλ εληζρπηψλ (ζεηηθή ηηκσξία), 

πξνθαινχλ ζην άηνκν ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ νλνκάδνληαη ζπκφο, νξγή, 

θφβνο, ζιίςε, ληξνπή, ελνρέο θιπ. Σέηνηα ζπλαηζζήκαηα πξνθαινχληαη απφ ηελ 

παξαγσγή αξλεηηθψλ εληζρπηψλ θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ζεηηθψλ εληζρπηψλ σο ζπλέπεηα ηεο 

δξάζεο θαη, είλαη αζπκβίβαζηα φρη κφλν κε ηε δξάζε πνπ έρεη ηηκσξεζεί αιιά θαη κε 

δξάζεηο πνπ είλαη επηζπκεηέο. Δπίζεο, ε ηηκσξία δεκηνπξγεί θαη εμαξηεκέλα 

αληαλαθιαζηηθά. Οπδέηεξα ζσκαηαηζζεηηθά θαη άιια εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη 

απηφκαηα θαηά ηελ εθδήισζε ησλ ηηκσξεκέλσλ δξάζεσλ, ζπζρεηίδνληαη ρσξνρξνληθά 

κε εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ θφβν, άγρνο, ιχπε θιπ. Έηζη, κεηά απφ έλαλ αξηζκφ 

ζπζρεηίζεσλ ηα εξεζίζκαηα απηά απνθηνχλ ηε δχλακε λα πξνθαινχλ ηέηνηεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, λα ιεηηνπξγνχλ δειαδή σο εμαξηεκέλα πξνθιεηηθά 

εξεζίζκαηα (Δ
ΔΠ

). 

Ο ηεξκαηηζκφο ησλ εμαξηεκέλα πξνθιεηηθψλ εξεζηζκάησλ είλαη εληζρπηηθφο θαη νη 

δξάζεηο πνπ ηεξκαηίδνπλ ηέηνηα εξεζίζκαηα ηείλνπλ λα επαλαιακβάλνληαη πην ζπρλά. 

Δπνκέλσο, απηά ηα πξνθιεηηθά εξεζίζκαηα ιεηηνπξγνχλ σο εμαξηεκέλνη αξλεηηθνί 

εληζρπηέο (Δ
ΔΔ-

). Απηά ηα εμαξηεκέλα αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα είλαη γλσζηά θαη 

σο πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα, επεηδή πξναλαγγέιινπλ ηελ παξαγσγή ησλ αλεμάξηεηα 
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αξλεηηθά εληζρπηηθψλ εξεζηζκάησλ (Δ
ΑΔ-

). Ζ θπγή ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αθχξσζε ησλ αλεμάξηεηα αξλεηηθά εληζρπηηθψλ εξεζηζκάησλ. 

Σα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα ιεηηνπξγνχλ σο δηαθξηηηθά πιαίζηα Δ
D
 πνπ πξνμελνχλ ηελ 

εθδήισζε κνξθψλ δξάζεο πνπ ηα έρνπλ αθαηξέζεη ζε παξφκνηα κε απηά πιαίζηα. Ζ 

γελίθεπζε ηεο δηαθξηηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ είλαη κηα 

δηεξγαζία ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία απνδείρηεθε αξθεηά ρξήζηκε ζηελ εμειηθηηθή 

πνξεία ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, επεηδή πξνθπιάζζεη ην άηνκν απφ θηλδχλνπο θαη 

επψδπλεο θαηαζηάζεηο. 

Καη ηέινο, ηα αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα πξνθαινχλ θαη αληηδξάζεηο θφβνπ, 

ζιίςεο, ληξνπήο, ζπκνχ θιπ. Ο ηεξκαηηζκφο απηψλ ησλ εξεζηζκάησλ πξνθαιεί επίζεο 

ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία νλνκάδνληαη εξεκία, ραιάξσζε, αλαθνχθηζε, αζθάιεηα θιπ. Σα 

ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απηφκαηα θαηά ηελ εθδήισζε δξάζεσλ πνπ 

ηεξκαηίδνπλ πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα (Δ
ΔΔ-

) απνθηνχλ εμαξηεκέλα πξνθιεηηθή δχλακε 

γηα ηηο ίδηεο αληηδξάζεηο. θαη γίλνληαη εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα (Δ
ΔΔ+

), 

πνπ νλνκάδνληαη ζήκαηα αζθάιεηαο. 

Δπνκέλσο, πιένλ, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε γηαηί έλα παηδί πνπ δεη ζε έλα βίαην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη βηψλεη ηηκσξία, εθδειψλεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ 

νηθνγελεηαθή επηζεηηθφηεηα ζεσξείηαη έλα ζπζηεκαηηθφ πξφηππν πξνζβιεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, γίλνληαη φιν θαη πην ζπρλέο θαη 

ζνβαξέο. Πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα ζσκαηηθήο, ζεμνπαιηθήο θαη ςπρνινγηθήο 

θαθνκεηαρείξηζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην έλα άηνκν κηαο ζηελήο ζρέζεο ελαληίνλ 

ηνπ άιινπ, κε ζθνπφ λα επηηχρεη ηνλ έιεγρν, ηελ θπξηαξρία ή ηνλ εμαλαγθαζκφ (APA, 

1996 Shornstein, 1997).  ε έλα βίαην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (πιαίζην ηηκσξίαο ) ε 

επηζεηηθφηεηα εληζρχεηαη αξλεηηθά απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ πξνεηδνπνηεηηθώλ ζεκάησλ 

(Ε
ΕΕ-

), ηε θπγή δειαδή απφ απεηιεηηθέο θαηαζηάζεηο,  ελψ παξάιιεια εληζρχεηαη ζεηηθά 

απφ ηελ παξαγσγή ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο (Ε
ΕΕ+

), πνπ επηθέξνπλ ζπλαηζζήκαηα 

ραιάξσζεο θαη αλαθνχθηζεο. Άξα, έλα παηδί πνπ έρεη βηψζεη ηηκσξία είλαη πνιχ πηζαλφ 

λα εκθαλίζεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη καθξνπξφζεζκα, λα αλαπηχμεη θαη άιιεο 

ςπρνπαζνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο.  

Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπζρέηηζε κεηαμχ επηζεηηθφηεηαο θαη ηζηνξηθνχ ηηκσξίαο πνπ 

βξέζεθε δελ πξνθαιεί έθπιεμε αιιά αληηζέησο, επηβεβαηψλεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο 

ηηκσξίαο ζηελ εθδήισζε επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 
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ήμαηα Αζθάλειαρ και Δπιθεηικόηηηα 

 

Όπσο είδακε, νη επηδξάζεηο ηεο ηηκσξίαο δηαδξακαηίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ 

εκθάληζε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Έλα άηνκν πνπ έρεη έληνλν ηζηνξηθφ ηηκσξίαο 

είλαη πηζαλφ λα αλαπηχμεη δηάθνξεο ςπρνπαζνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο. Δδψ ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα εμεγήζνπκε ηε ζπζρέηηζε πνπ βξήθακε κεηαμχ ησλ ζεκάησλ 

αζθάιεηαο θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο. 

Σν θνκκάηη πνπ ζπκπιεξψλεη ην παδι ηεο επηζεηηθφηεηαο είλαη ε παξαγσγή ησλ 

ζεκάησλ αζθάιεηαο. Όπσο έρνπκε αλαθεξζεί, ζε έλα πιαίζην ηηκσξίαο νη επηζεηηθέο 

δξάζεηο εληζρχνληαη αξλεηηθά απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ πξνεηδνπνηεηηθώλ ζεκάησλ (Ε
ΕΕ-

), 

ελψ παξάιιεια εληζρχνληαη ζεηηθά απφ ηελ παξαγσγή ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο (Ε
ΕΕ+

). Ζ 

εμαξηεκέλα πξνθιεηηθή θαη ε εμαξηεκέλα εληζρπηηθή δχλακε ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο 

ζεκειηψλεηαη κέζα απφ ηε ζπζρέηηζε απηψλ ησλ εξεζηζκάησλ κε ηνλ αλαθνπθηζηηθφ 

ηεξκαηηζκφ ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ, αιιά ε παξαγσγή ηνπο κπνξεί λα ζπλερίζεη 

λα είλαη εληζρπηηθή αθφκα θαη ζηελ απνπζία ησλ απεηιεηηθψλ εξεζηζκάησλ.  

Πεηξακαηηθά, ν ξφινο ησλ απηφκαησλ ζσκαηαηζζεηηθψλ εξεζηζκάησλ ζηελ ελίζρπζε 

ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο αλαδείρζεθε απφ ηνπο Azrin θαη ζπλ. (1965, 1966 φπσο 

αλαθέξεη ν Μέιινλ, 2007). Δπνκέλσο, ε ζπζρέηηζε πνπ βξήθακε αλάκεζα ζηα ζήκαηα 

αζθάιεηαο θαη ηελ επηζεηηθφηεηα, επηβεβαηψλεη απηέο ηηο πεηξακαηηθέο έξεπλεο. Σα 

άηνκα, ηα νπνία έρνπλ έληνλν ηζηνξηθφ ηηκσξίαο θαίλεηαη λα εθδειψλνπλ ζπρλά 

επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ιφγσ ηεο παξαγσγήο ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο πνπ αθνινπζνχλ 

θάζε επηζεηηθή δξάζε. Ζ εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε ησλ εξεζηζκάησλ ησλ κε 

ηηκσξεκέλσλ δξάζεσλ δεκηνπξγείηαη ζε πιαίζην ηηκσξίαο θαη δηαηεξείηαη αθφκα θαη 

φηαλ δελ ππάξρνπλ πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα πξνο αθαίξεζε (Μέιινλ, 2007). Γη‟ απηφ, 

πνιιέο θνξέο παξαηεξνχκε γελίθεπζε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε θαηαζηάζεηο 

έκκεζεο απεηιήο αιιά επίζεο, είλαη αμηνζεκείσην φηη παξαηεξείηαη θαη ζε κε 

απεηιεηηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην ίδην ην άηνκν. Κάηη πνπ δηαπηζηψζακε θαη κέζα απφ ην 

εξσηεκαηνιόγην ζπζρέηηζεο επηζεηηθόηεηαο θαη ζεκάησλ αζθάιεηαο. Σα άηνκα, δειαδή, λα 

αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε θαη αζθάιεηα φηαλ βιέπνπλ θάπνηνλ άιιν λα ζπκπεξηθέξεηαη 

κε επηζεηηθφ ηξφπν. 

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, κε βάζε φζα αλαθέξζεθαλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη, ε 

εθδήισζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη απνηέιεζκα ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο πνπ 

παξάγνληαη απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ θαη επηθέξνπλ 

ζπλαηζζήκαηα αλαθνχθηζεο, αζθάιεηαο θαη ραιάξσζεο. 
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ήμαηα Αζθάλειαρ και μείυζη ηηρ Δπιθεηικόηηηαρ 

 

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηηο αηηίεο πνπ νδεγνχλ 

ζηελ αχμεζή ηεο, αλαθπθιψλνπλ ηα ίδηα ζέκαηα. ε θάπνηεο απφ απηέο, ε επηζεηηθφηεηα 

είλαη πξντφλ ηεο ζπλερνχο θαη πνιχσξεο έθζεζεο ζε βίαηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, 

ηαηλίεο κε βίαηεο ζθελέο θαζψο θαη ειεθηξνληθά παηρλίδηα ηα νπνία πξνσζνχλ ηελ 

άζθεζε βίαο. Δπίζεο, ζε νξηζκέλεο ιακβάλεηαη ππφςε ε θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε θαη 

ην πξνβιεκαηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εκθάληζή 

ηεο.  

Σίζεληαη φκσο δπν θξίζηκα εξσηήκαηα: 1) θαηά πφζν ε έθζεζε ζηε βία πξνάγεη ηελ 

επηζεηηθφηεηα θαη 2) πνηέο δηεξγαζίεο ππνζηεξίδνπλ ή δηεπθνιχλνπλ απηή ηελ πηζαλή 

επίδξαζε ηεο έθζεζεο ζηε βία. ην πξψην εξψηεκα απαληνχλ φηη, ε έθζεζε ζηε βία 

πξνάγεη ηελ επηζεηηθφηεηα γηαηί ε παξαθνινχζεζε επηζεηηθψλ πξάμεσλ αθνινπζείηαη 

ζπρλά απφ αχμεζε ησλ επηζεηηθψλ απνθξίζεσλ (επηζεηηθέο ζθέςεηο). ην δεχηεξν 

θαηαιήγνπλ φηη, εθηφο απφ ηηο δηεξγαζίεο ηεο κεηαθνξάο, ηεο δηέγεξζεο θαη ηεο κίκεζεο 

πξνηχπνπ, ε απεπαηζζεηνπνίεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο ησλ εθηηζέκελσλ ζηε 

βία απέλαληη ζηελ θηελψδε αληηκεηψπηζε θαη ε έιιεηςε αλαζηνιψλ γηα επηζεηηθέο 

ελέξγεηεο κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επίδξαζε ηεο έθζεζεο ζηε βία. Δάλ, γηα 

παξάδεηγκα, νη ηειενπηηθνί πξσηαγσληζηέο πξνβαίλνπλ ζε επηζεηηθέο πξάμεηο  ρσξίο ζηε 

ζπλέρεηα λα πθίζηαληαη θπξψζεηο, νη ππάξρνπζεο αλαζηνιέο ησλ ζεαηψλ γηα ηελ 

εθηέιεζε κηαο ηέηνηαο αληηθαλνληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα εμαζζελήζνπλ. Φπζηθά, 

φια φζα αλαθέξζεθαλ δελ καο δίλνπλ νπζηαζηηθέο απαληήζεηο γηα ηηο αηηίεο νη νπνίεο 

νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε θαη ελ ζπλερεία ζηελ αχμεζε ηεο επηζεηηθφηεηαο. 

Απφ ηε ζθνπηά ηεο αλάιπζεο ζπκπεξηθνξάο έρνπκε δεη φηη, ε θνηλσληθή ρξήζε ηεο 

ηηκσξίαο γηα ηε κείσζε ηεο εκθάληζεο κε επηζπκεηψλ δξάζεσλ έρεη αξθεηέο 

αλεπηζχκεηεο «παξελέξγεηεο». Οη αληηδξάζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηα Δ
Δ-

/Δ
Π
 γηα θφβν, 

ελνρέο ή ληξνπή κπνξεί λα είλαη αζπκβίβαζηεο φρη κφλν κε ηελ εθδήισζε ησλ κε 

επηζπκεηψλ δξάζεσλ, αιιά θαη κε ηελ εθδήισζε ησλ επηζπκεηψλ δξάζεσλ. πρλά 

παξαηεξνχκε λα δηακνξθψλνληαη αλεπηζχκεηεο κνξθέο δξάζεο πνπ ηεξκαηίδνπλ ηα 

πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε θπγή απφ ην ζρνιηθφ, 

νηθνγελεηαθφ ή εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε ζπκπεξηθνξά ειέγρεηαη κε ηηκσξία, ή 

φπσο είλαη επίζεο ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ην άγρνο, ν ςπραλαγθαζκφο, ε θαηάρξεζε 

νπζηψλ θαη άιιεο ςπρνπαζνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο.   

Δπίζεο, φπσο έρνπκε δεη θαη‟ επαλάιεςε, νη δξάζεηο πνπ ηηκσξνχληαη εληζρχνληαη 

πάληνηε, είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά. Καη επεηδή εληζρχνληαη, ππάξρεη πεξίπησζε ε ηηκσξία 

ησλ δξάζεσλ λα κε κεηψλεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο. Ζ θνηλσληθή ρξήζε ηνπ 

εμαλαγθαζηηθνχ ειέγρνπ εληζρχεηαη αξλεηηθά φηαλ ηεξκαηίδεη ηηο κε επηζπκεηέο δξάζεηο 

ησλ άιισλ θαη ζεηηθά φηαλ επηθέξεη ηηο επηζπκεηέο δξάζεηο ησλ άιισλ. Ζ ρξήζε ηεο 
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ηηκσξίαο (θαη ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο) επηδξά άκεζα θαη ζπρλά αιιάδεη ηελ ελνριεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ, νη βιαβεξέο επηπηψζεηο φκσο ηνπ εμαλαγθαζηηθνχ ειέγρνπ 

ζπλήζσο αξγνχλ λα εκθαληζηνχλ. 

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηηκσξνχκε θαη απεηινχκε ηνπο άιινπο είλαη 

επεηδή δερφκαζηε αξλεηηθνχο εληζρπηέο (Δ
Δ-

), ράλνπκε ζεηηθνχο εληζρπηέο (Δ
Δ+

) θαη 

δηαλχνπκε πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο νη δξάζεηο καο δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο (πεξίνδνη 

εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο). Σέηνηεο ζπλζήθεο απμάλνπλ ηελ εληζρπηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξεζηζκάησλ πνπ παξάγνληαη απηφκαηα θαηά ηελ εθδήισζε 

ησλ δηθψλ καο επηζεηηθψλ δξάζεσλ. ε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ε ζπκπεξηθνξά ειέγρεηαη 

θαη δηακνξθψλεηαη κέζσ ηεο ηηκσξίαο, ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε ηελ εθδήισζε 

επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Πξνβαίλνπκε ζε επηζεηηθέο πξάμεηο, δηφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

απνθεχγνπκε επψδπλεο θαη δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο (ηεξκαηηζκφο Δ
ΔΔ-

) θαη ην 

απνηέιεζκα απηήο ηεο δξάζεο, είλαη λα αηζζαλφκαζηε αζθαιείο θαη ήξεκνη (παξαγσγή 

Δ
ΔΔ+

).  

Μέζα απφ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ παξαγσγή ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο (ζε πιαίζην 

ηηκσξίαο), φπσο έρνπκε δεη ζηηο δηάθνξεο πεηξακαηηθέο έξεπλεο αιιά θαη ηε δηθή καο 

πεξηγξαθηθή έξεπλα, ε πξνέιεπζε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο γίλεηαη απφιπηα 

θαηαλνεηή. Αλ ηα απηφκαηα ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ 

εθδήισζε κε επηζεηηθψλ θαη θνηλσληθά απνδεθηψλ πξάμεσλ, απνθηήζνπλ ζεηηθά 

εμαξηεκέλα εληζρπηηθή δχλακε, ηφηε ζα ληψζνπκε φκνξθα θαη αζθαιείο θάλνληαο 

πξάγκαηα πνπ ζα σθεινχλ εκάο αιιά θαη ηνπο γχξσ καο. Δπίζεο, εληζρχνληαο ζεηηθά 

δξάζεηο νη νπνίεο είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ εθδήισζε ησλ ηηκσξεκέλσλ δξάζεσλ, είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα παξαηεξεζεί κείσζε ηεο επηζεηηθφηεηαο. Καη ηέινο, αλ αληηιεθζνχκε 

θαιχηεξα πψο θαζνξίδνληαη νη δηθέο καο επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ίζσο θαηνξζψζνπκε λα 

παξαηεξήζνπκε πφηε θαη πψο ρξεζηκνπνηνχκε αξλεηηθνχο εληζρπηέο απέλαληη ζηνπο 

άιινπο, θαζψο θαη πνηα ιεηηνπξγηθή ζεκαζία έρεη γηα καο απηή ε ρξήζε. Δμαηηίαο ηεο 

αλαπφθεπθηα ζπρλήο άκεζεο ελίζρπζεο ησλ επηζεηηθψλ δξάζεσλ, κάιινλ δελ κπνξνχκε 

λα εμαιείςνπκε ηελ ηάζε καο λα ειέγρνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ κε ηελ ηηκσξία. 

Οχηε θπζηθά, λα κεδελίζνπκε ηηο ηάζεηο ησλ άιισλ λα ειέγρνπλ ηε δηθή καο 

ζπκπεξηθνξά κέζσ ηνπ εμαλαγθαζκνχ.  

Χζηφζν, ε πεηξακαηηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο καο έρεη βνεζήζεη λα 

θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηηο άκεζεο θαη επηζπκεηέο, θαζπζηεξεκέλεο θαη αλεπηζχκεηεο 

επηπηψζεηο ηνπ εμαλαγθαζηηθνχ ειέγρνπ. Σα επξήκαηά ηεο καο δίλνπλ αξθεηνχο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα αληηθαζηζηνχκε ηελ ηηκσξία θαη ηηο απεηιέο κε ηελ ζεηηθή 

ελίζρπζε δξάζεσλ. 
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Πεπιοπιζμοί και πεπαιηέπυ έπεςνα  

 

Ζ παξνχζα έξεπλα, παξά ηα ζεκαληηθά εξεπλεηηθά επξήκαηα, δηέπεηαη απφ θάπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε θχζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο 

έξεπλαο. Αξρηθά, ην εξσηεκαηνιφγην ηεο επηζεηηθφηεηαο δελ είλαη δπλαηφ λα κεηξήζεη 

φιεο ηηο πηζαλέο εθδειψζεηο πνπ παξνπζηάδεη ην θαηλφκελν ηεο εθδήισζεο επηζεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ. Ζ ρξήζε ελφο πην νινθιεξσκέλνπ εξγαιείνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη κηα 

ζθαηξηθή θάιπςε ηνπ θαηλνκέλνπ, θξίλεηαη απαξαίηεηε. Δπίζεο, ην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

επηζεηηθφηεηαο, ζηεξίδεηαη ζε απηφ-αλαθνξέο ζρεηηθά κε ην πψο ζπκπεξηθέξνληαη ηα 

άηνκα ζε θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ήδε ζπκβεί ζην παξειζφλ. Δπνκέλσο, δελ είλαη 

θαζφινπ βέβαην φηη κεηά απφ κεξηθά ρξφληα ζηηο ίδηεο θαηαζηάζεηο ζα ζπκπεξηθεξζνχλ 

κε ηνλ ίδην ηξφπν. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε αηφκνπ αιιάδεη δηαξθψο σο απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Χο εθ ηνχηνπ, αλ θαη ην 

πεξηβαιινληηθφ πιαίζην, εθηφο απφ ηηο ζσξεπηηθέο καθξνπξφζεζκεο επηδξάζεηο ηεο 

ηηκσξίαο, επλνήζεη ηελ εθδήισζε επηζεηηθψλ δξάζεσλ ηφηε ε επηζεηηθφηεηα ζα απμεζεί. 

Σν εξσηεκαηνιφγην πζρέηηζεο Δπηζεηηθφηεηαο θαη εκάησλ Αζθάιεηαο, πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο έξεπλαο, ρξεηάδεηαη επέθηαζε έηζη ψζηε λα 

«θσηηζηνχλ» φιεο νη αζέαηεο πιεπξέο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ ξφινπ ησλ ζεκάησλ 

αζθάιεηαο ζηελ εθδήισζε επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Ο πεξηγξαθηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

έξεπλαο δελ καο επηηξέπεη λα ηζρπξηζηνχκε κε βεβαηφηεηα φηη, ππάξρεη αηηηψδεο ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηα ζήκαηα αζθάιεηαο.  

Ζ έξεπλά καο απνηειεί κηα πξψηε πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηνπ ξφινπ, πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ηα ζήκαηα αζθάιεηαο ζηε δηακφξθσζε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηή ζεκειηψλεηαη ζπζηεκαηηθά απφ ηε παηδηθή ειηθία 

ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ αηφκνπ. πκπεξαζκαηηθά, νη κεηέπεηηα έξεπλεο γηα ηηο αηηίεο νη 

νπνίεο νδεγνχλ ζηελ εθδήισζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ 

εθηφο απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπ εμαλαγθαζηηθνχ ειέγρνπ (ηηκσξία θαη αξλεηηθή ελίζρπζε) 

θαη ηνλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ ηα Δ
ΔΔ+

. 
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Παράρτημα 

Δπυηημαηολόγιο ςζσέηιζηρ Δπιθεηικόηηηαρ και ημάηυν Αζθάλειαρ 

 

Παξαθαιείζηε λα επηιέμεηε ηνλ αξηζκό πνπ πεξηγξάθεη θαιύηεξα ην βαθμό 
ζσμθωνίας ζας (όπνπ ην 4 αληηζηνηρεί ζε απόιπηε ζπκθσλία) ή διαθωνίας 
ζας (όπνπ ην 0 αληηζηνηρεί ζε απόιπηε δηαθσλία) κε ηηο πξνηάζεηο πνπ 
αθνινπζνύλ. Δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο, νπόηε παξαθαιείζηε λα 
απαληήζεηε κε εηιηθξίλεηα θαη ζπλέπεηα. 
     

     
 
 
1. Αλ βγσ ληθεηήο από έλαλ θαβγά ληώζσ πνιύ σξαία. 
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4 
2. Νηώζσ αζθάιεηα όηαλ θαηαδεηθλύσ ηα ιάζε ησλ άιισλ. 
 
 

0 1 2 3 4 

 

3. Αηζζάλνκαη δεηιόο/ ή όηαλ δελ αληαπνθξίλνκαη επηζεηηθά, θαηόπηλ επίζεζεο από  
θάπνηνλ άιιν. 
 

0 
 

1 2 3 4 

4. Απνθηώ κεγάιε ηθαλνπνίεζε «όηαλ βάδσ ηνπο άιινπο ζηελ ζέζε ηνπο». 
 

0 1 2 3 4 

Διαθωνώ 

απόιπηα 

Σσμθωνώ 

απόιπηα 



51 
 

 
5. Νηώζσ κηα αίζζεζε αζθάιεηαο όηαλ παξαθνινπζώ θάπνηνλ άιιν λα ληθά θαηά 
θξάηνο ζηελ ππνζηήξημε ηεο άπνςεο κε ηελ νπνία ζπκθσλώ. 
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6. Θα ην έβξηζθα επράξηζην λα παξαθνινπζώ θάπνηνλ άιιν λα «ππξνβνιεί ερζξνύο» 
ζε έλα ειεθηξνληθό παηρλίδη. 
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7. Γελ κε ελνριεί λα ράλσ ζε θάπνην θηιηθό παηρλίδη (π. ρ. επηηξαπέδηα παηρλίδηα). 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
 
8. Αλ ππνςηάδνκαη όηη πξόθεηηαη λα δερζώ επίζεζε από ηνπο άιινπο, πξνηηκώ λα 
πξνιακβάλσ ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηνπο επηηίζεκαη εγώ πξώηνο. 
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9. Όηαλ παξαηεξώ όηη νη άιινη κε θνβνύληαη ληώζσ αζθάιεηα θαη ηθαλνπνίεζε. 
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10. Μνπ αξέζεη ε αίζζεζε ηνπ λα «έρσ ην πάλσ ρέξη» ζε κηα ζπδήηεζε. 
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11. Πηζηεύσ πσο ε επηπρία ηαπηίδεηαη κε ηελ εμνπζία. 
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12. Νηώζσ αζθάιεηα ππεξνρήο όηαλ εληνπίδσ «ηελ Αρίιιεην πηέξλα» ηνπ άιινπ. 
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13. Οη άλζξσπνη ηξηγύξσ  κνπ είλαη, γεληθώο, πην αδύλακνη απ’ όηη είκαη εγώ. 
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14. Δλνρινύκαη όηαλ νη άιινη δελ ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ άπνςή κνπ. 
. 
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15. Η θαιύηεξε ζθελή ζε κηα ηαηλία είλαη όηαλ ν ήξσαο ζθνηώλεη ηνπο ερζξνύο ηνπ. 
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16. Πηζηεύσ πσο ε θαιύηεξε άκπλα είλαη ε επίζεζε. 
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Διαθωνώ 

απόιπηα 
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17. Σηηο ινγνκαρίεο ζεσξώ πσο είλαη θαιόο νησλόο, όηαλ εκθαλίδνληαη ζεκάδηα  
έληνλεο δπζαξέζθεηαο ζηνλ αληίπαιν. 
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18. Όηαλ βξίζθνκαη ζε έλα κέξνο κε θόζκν θαη ληώζσ ακεραλία, κε εξεκεί λα  δείρλσ 
πην απεηιεηηθόο. 
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19. Όηαλ είκαη αγρσκέλνο γηα θάηη, αλαδεηώ αθνξκέο γηα λα μεζπάζσ. 
 
 

0 1 2 3 4 

20. Μνπ αξέζεη λα έρσ θάπνηνλ δίπια κνπ λα παξεκβαίλεη όηαλ απεηινύκαη από θάηη. 
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Δπυηημαηολόγιο Μέηπηζηρ ηος Ιζηοπικού Σιμυπίαρ 

Παξαθαιείζηε λα θπθιώζηε ηνλ αξηζκό πνπ πεξηγξάθεη θαιύηεξα ην βαθμό ζσμθωνία 

ζας (όπνπ ην 4 αληηζηνηρεί ζε απόιπηε ζπκθσλία) ή διαθωνία ζας (όπνπ ην 0 

αληηζηνηρεί ζε απόιπηε δηαθσλία) κε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ. Δελ ππάξρνπλ 

ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο, νπόηε παξαθαιείζηε λα απαληήζεηε κε εηιηθξίλεηα θαη 

ζπλέπεηα. 

     

     

 

1. Θεσξώ όηη είρα επηπρηζκέλα παηδηθά ρξόληα.   
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2. Οη γνλείο κνπ ήηαλ ηδηαίηεξα απζηεξνί καδί κνπ.          0 1 2 3 4 

 

3. Όηαλ ήκνπλ κηθξόο-ή νη γνλείο κνπ κνύ πξόζθεξαλ έλα πεξηβάιινλ 
αζθάιεηαο.        

0 
 
 

1 2 3 4 

Διαθωνώ απόιπηα Σσμθωνώ απόιπηα 
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4. Οη γνλείο κνπ ζηήξηδαλ ηηο επηινγέο κνπ.              0 1 2 3 4 
 

5. Οη γνλείο κνπ δε ζπγρσξνύζαλ εύθνια ηα ιάζε κνπ.        

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

6. Ήηαλ σθέιηκν λα ζπδεηώ ηα πξνβιήκαηά κνπ κε ηε κεηέξα κνπ.              
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7. Ήηαλ σθέιηκν λα ζπδεηώ ηα πξνβιήκαηά κνπ κε ηνλ παηέξα κνπ.              
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8. Οη ζρέζεηο κνπ κε ηνπο δαζθάινπο κνπ ήηαλ ζπλήζσο θαθέο.               
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9. Οη θαζεγεηέο κνπ κε ππνηηκνύζαλ.          
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10. Δίρα πνιύ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ.              
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11. Οη απνξίεο κνπ ζηελ ηάμε επέθεξαλ θνξντδεπηηθά ζρόιηα από ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ.              
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12. Έρσ βηώζεη άζρεκα ζρόιηα γηα θάπνην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζώκαηνο ή ηνπ 

πξνζώπνπ κνπ.             
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13. Με έρνπλ θάλεη ξεδίιη ιόγσ ηεο ζπκπεξηθνξάο κνπ ζε δεκόζην ρώξν.              
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14. Οη άλζξσπνη, γεληθά, κε ζπκπαζνύλ εύθνια.             
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15. Βίσζα άζρεκα πξάγκαηα όηαλ κίιεζα αλνηρηά ζε θάπνηνλ-α.              0 1 2 3 4 

 

16. Οη γνλείο κνπ κε ηηκσξνύζαλ ζπρλά ζαλ παηδί.              
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17. Οη δάζθαινη/θαζεγεηέο κνπ κε επέπιεηηαλ ζπρλά. 
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18. Οη γνλείο κνπ κε θαηέθξηλαλ. 
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19. Οη γνλείο κνπ κε ελζάξξπλαλ λα αθνινπζώ ηα όλεηξά κνπ.   
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20. Οη γνλείο κνπ ζπρλά γηλόληνπζαλ απηαξρηθνί.          0 1 2 3 4 

 

21. Οη θαζεγεηέο κνπ ήηαλ πνιύ ππνζηεξηρηηθνί κε κέλα.              
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22. Ήκνπλ απνθνκκέλνο από ηηο ζρνιηθέο ζπληξνθηέο.              
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23. Έρσ εηζπξάμεη πξνδνζία.        
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24. Άζρεκα πξάγκαηα είραλ ζπκβεί ιόγσ ηεο αζπλέπεηάο κνπ.              
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Διαθωνώ απόιπηα 
Σσμθωνώ απόιπηα 
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25. Η πξώηε εληύπσζε πνπ θάλσ ζηνπο άιινπο είλαη ζπλήζσο θαθή.             
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26. Γέρηεθα βξηζηέο ή απεηιέο από ζπκκαζεηέο κνπ.               
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27. Φίινη ή γλσζηνί κε έρνπλ απνθόςεη από ηελ παξέα ηνπο.          
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28. Θα έιεγα όηη είκαη ηπρεξόο-ή ζηελ αγάπε.              
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29. Γέρηεθα ζσκαηηθή βία από ζπκκαζεηέο κνπ.  
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30. Έρσ βηώζεη απόξξηςε από ην θνηλσληθό κνπ πεξίγπξν.             0 1 2 3 4 

 

  

  

 
Δπυηημαηολόγιο ηηρ Δπιθεηικόηηηαρ 
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4. Όηαλ νη άιινη κνπ θέξνληαη ηδηαίηεξα θαιά αλαξσηηέκαη ηη κπνξεί λα 
ζέινπλ.…..........…................0…………..1…………2………….3……….....4 
 
5. Κάπνηεο θνξέο αηζζάλνκαη όηη ε δσή κνπ έρεη  Φεξζεί 
άδηθα..............................0…………..1…………2………….3……4 
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6. Όηαλ δηαθσλώ κε ηνπο θίινπο κνπ, ην ιέσ 
αλνηρηά......................……...0…………..1…………2…….3 ……………...4 
 
7. Μεξηθέο θνξέο αηζζάλνκαη όηη νη άιινη γειάλε πίζσ από ηελ πιάηε   
κνπ...............................………..….0…………..1…………2………….3……….....4 
 
8. Μεξηθέο θνξέο γίλνκαη «ζεξίν» ρσξίο ηδηαίηεξν 
ιόγν..…..........................................0…………..1…………2………3……………..4 
 
9. Δελ κπνξώ λα ζθεθηώ θαλέλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν ζα ρηππνύζα θάπνην άιιν 
άηνκν.….............….0…………..1…………2………….3……….....4 
 
10. Σπρλά πηάλσ ηνλ εαπηό κνπ, λα δηαθσλεί αλνηρηά κε άιια 
άηνκα.…..………...0…………..1…………2………….3……….....4 
 
11. Μνπ είλαη δύζθνιν λα ζπγθξαηώ ηα 
λεύξακνπ.......................0…………..1…………2………….3……….....4 
 
12. Είκαη θαρύπνπηνο απέλαληη ζε αγλώζηνπο πνπ κνπ ζπκπεξηθέξνληαη ηδηαίηεξα 
θηιηθά................0…………..1..............2.................3...............4 
 
13. Γλσξίδσ όηη θάπνηνη από ηελ παξέα κνπ κε Σρνιηάδνπλ 
πηζώπιαηα...............0…………..1…………2………….4 
 
14. Οη θίινη κνπ ιέλε πσο ηείλσ λα ςάρλσ αθνξκέο Γηα λα 
αληηιέγσ...........0…………..1…………2………….3……….....4 
 
15. Εάλ νη άιινη κε ελνριήζνπλ, κπνξεί θαη λα ηνπο πσ ηη αθξηβώο ζθέθηνκαη γη' 
απηνύο.…...0…………..1…………2………….3……….....4 
 
 
16. Θπκώλσ εύθνια αιιά κνπ πεξλάεη  γξήγνξα…..0…………..1…….2…….3…....4 
 
17. Είκαη έλα ςύρξαηκν άηνκν....0…………..1…………2…………..3………....4 
 
18. Κάπνηεο θνξέο δελ κπνξώ λα ειέγμσ ηελ νξκή κνπ λα ρηππήζσ έλα άιιν  
άηνκν.……....0…………..1…………2………….3……….....4 
 
19. «Πιαθώλνκαη ζην μύιν» ιίγν πην ζπρλά ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο 
αλζξώπνπο……….0…………..1…………2………….3……….....4 
 
20. Όηαλ θάηη δε κνπ πάεη θαιά, εθλεπξίδνκαη 
θαλεξά..............0…………..1…………2………….3……….....4 
 
21. Αλ ρξεηαζηεί λα θαηαθύγσ ζε βία γηα λα πξναζπηζηώ ηα δηθαηώκαηά κνπ, ζα ην 
θάλσ.….…...0…………..1…………2………….3……….....4 
 
22. Αλαξσηηέκαη γηαηί κεξηθέο θνξέο αηζζάλνκαη ηόζε πηθξία γηα ηα 
πξάγκαηα..............0…………..1…………2………….3……….....4  
 
23. Αλ θάπνην άηνκν κε ρηππήζεη, ηνπ ην αληαπνδίδσ 
..............0……………….1……..………2………….…….3………..…….....4  
 
24. Δελ κπνξώ λα ζπγθξαηεζώ θαη λα κελ ινγνκαρήζσ, όηαλ νη άιινη άλζξσπνη  
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δηαθσλνύλ καδί κνπ.….........0…………..1…………2………….3……….....4  
 
25. Αλ θάπνην άηνκν κε πξνθαιέζεη αξθεηά, ίζσο ην ρηππήζσ 
….........0…………..1…………2………….3……….....4  
 
26. Μεξηθέο θνξέο θπξηεύνκαη από δήιεηα…..0………1……..2…..3…….4  
 
27. Υπάξρνπλ ζηηγκέο πνπ είκαη έηνηκνο λα εθξαγώ από ζπκό.0…..1….2….3…...4  
 
28. Υπάξρνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη κε έρνπλ πξνθαιέζεη ηόζν πνιύ πνπ έρσ έξζεη ζηα 
ρέξηα καδί ηνπο..0……….1………2………… 3…………...4  
 

29. Έρσ ηελ εληύπσζε όηη ζηνπο άιινπο ηα πξάγκαηα έξρνληαη βνιηθά  
………0….. 1…. 2….. 3.......4 
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Βιογπαθικέρ Πληποθοπίερ 

 

1. Φχιν: Άλδξαο Γπλαίθα  

 

2. Ζιηθία ________  

 

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  

Άγακνο / ε  

Έγγακνο / ε  

ε δηάζηαζε/ ρσξηζκέλνο/ ρσξηζκέλε  

Υήξνο/ ρήξα  

 

4. Αξηζκφο παηδηψλ;__________  

 

5. Απαζρφιεζε  

Γελ εξγάδνκαη  

Ηδησηηθφο ηνκέαο  

Γεκφζηνο ηνκέαο  

 

6. Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν:  

Γελ ηειείσζα ην Γεκνηηθφ  

Γεκνηηθφ  

Γπκλάζην  

Λχθεην  

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΑΔΗ-ΣΔΗ)  

Μεηαπηπρηαθφ  
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