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Πεξίιεςε 

Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξηιακβάλεη κηα αλαιπηηθή θαη θξηηηθή αλαζθφπεζε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη 

νη δηάθνξεο ζεσξίεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξκελεία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη νη ζεκαληηθφηεξνη εθπξφζσπνη ησλ ζεσξηψλ. ηε 

ζπλέρεηα, γίλεηαη δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, κεζφδσλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, αλάινγα κε ηε ζεσξία πνπ 

αλήθνπλ. Έπεηηα, αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, αλαδεηψληαο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. Σέινο, επηρεηξείηαη κηα 

ζχλζεζε φισλ ησλ απνηειεζκάησλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 
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Δηζαγσγή 

 

    H πξνζσπηθφηεηα ελφο αηφκνπ, φπσο αλαθέξεη ν Φξάγθνπ (1995) είλαη 

ησλ ζχλνιν φισλ εθείλσλ ησλ ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ, 

φπσο ηθαλφηεηεο, γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη άμηεο. Οη 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα είλαη ε θιεξνλνκηθφηεηα θαη 

ην πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. Οη βαζηθέο ζρνιέο 

γηα ηε κειέηε θαη ηελ εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο δηαθξίλνληαη ζε: α) 

«ζσκαηνγελείο» φπνπ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε θιεξνλνκηθφηεηα (Φξάγθνπ, 

1995, ζ. 252), β) ζηηο ζπκπεξηθνξηζηηθέο πνπ νη επηδξάζεηο απφ ην 

πεξηβάιινλ ζεσξνχληαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, γ) ζηηο ςπραλαιπηηθέο κε ηελ 

εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ «αζπλεηδήηνπ» θαη δ) ζηηο αλζξσπηζηηθέο πνπ 

δίλνπλ έκθαζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ. 

 

KΔΦΑΛΑΙΟ 1ν   

ύλνιν ζεσξηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο 

 

1.1 ΦΤΥΟΓΤΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

 

     Ο θχξηνο εθπξφζσπνο ηεο ςπρνδπλακηθήο πξνζέγγηζεο θαη ζεκειησηήο 

ηεο ςπραλάιπζεο ήηαλ ν Freud (Γεσξγαληά, 2003). εκαληηθφ ξφιν ζηε 

ζεσξία παίδνπλ νη ζπγθξνχζεηο ηνπ αζπλεηδήηνπ νη νπνίεο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κε ην «γελεηήζην έλζηηθην», εηδηθά ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο 

ηνπ αηφκνπ (Φξάγθνπ, 1995). 

    Οη ζεσξίεο ρσξίδνληαη ζε: α) Φξνυδηθή - ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε: Freud, 

Karen Horney, Anna Freud, Erikson, β) χγρξνλε ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε ( 

ζεσξία ηνπ δεζκνχ): Melanie Klein, Heinz Kohut, γ) Αλαιπηηθή ςπρνινγία: 

Jung, δ) Αηνκηθή ςπρνινγία: Adler (Γεσξγαληά, 2003). 
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Freud  

    Ο Freud ζεσξείηαη φηη πξνζέθεξε πνιιά ζην ρψξν ηεο ςπραλάιπζεο, 

θπξίσο, κέζα απφ ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηε κειέηε ησλ 

πεξηπηψζεσλ, θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπο (Pervin & John, 2001). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ, φιε ε ςπρνπαζνινγία ζηεξίδεηαη ζηε κε 

ηθαλνπνίεζε ησλ ελζηίθησλ θαη ζηε δεκηνπξγία πξνζηαηεπηηθψλ κεραληζκψλ 

άκπλαο (Pervin & John, 2001). Με απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη εζσηεξηθέο 

ζπγθξνχζεηο πνπ αλάινγα κε ηελ έληαζε θαη ηε ζπρλφηεηά ηνπο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζηελ εθδήισζε ηεο λεχξσζεο (Γεσξγαληά, 2003). Χζηφζν ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο νη άλζξσπνη δελ γλσξίδνπλ ηηο αηηίεο πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηάδνπλ έλα «ζχκπησκα». Απηφο είλαη θαη ν ξφινο ηεο ςπραλάιπζεο, 

αξρηθά, λα θέξεη ζην ζπλεηδεηφ ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

θαη ηηο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ησλ 

θαηαπηεζκέλσλ νξκψλ (Pervin & John, 2001). ηε ζπλέρεηα, ζηνρεχεη λα 

βνεζήζεη ην άηνκν λα ειεπζεξσζεί θαη λα μαλαξρίζεη ηε δσή ηνπ, απφ ην 

ζεκείν πνπ είρε δηαθνπεί κε ηελ εθδήισζε ηεο λεχξσζεο (Pervin & John, 

2001). 

    Δληνχηνηο, ε ζεσξία ηνπ Freud είρε αξθεηνχο επηθξηηέο, φζνλ αθνξά ηελ 

πεπνίζεζή ηνπ φηη ε θηλεηήξηα δχλακε φισλ ησλ αλζξσπίλσλ ελεξγεηψλ είλαη 

ε ηθαλνπνίεζε ησλ γελεηήζησλ ελζηίθησλ (Γεσξγαληά, 2003). Αλάκεζα ζε 

απηνχο ήηαλ θαη δπν καζεηέο ηνπ, ν Jung θαη ν Adler, νη νπνίνη φρη κφλν 

δηαθνξνπνηεζήθαλ ζε νξηζκέλεο ζέζεηο, αιιά ν θαζέλαο ίδξπζε δηθή ηνπ 

ζρνιή (Γεσξγαληά, 2003).  

 

Jung 

   Η βαζηθή αληίζεζε ηνπ Jung κε ηνλ Freud αθνξά ην «αζπλείδεην». 

πγθεθξηκέλα, πίζηεπε φηη δελ πεξηέρεη κφλν απσζεκέλεο θαη θαηαπηεζκέλεο 

νξκέο, αιιά θαη ην ζχλνιν φισλ ησλ πξνζπαζεηψλ καο γηα επδαηκνλία 

(Γεσξγαληά, 2003). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Pervin & John ( 2001), ν Jung 

πξφζζεζε ηελ έλλνηα ηνπ «ζπιινγηθνχ αζπλείδεηνπ», ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

εηθφλεο ή ζχκβνια, ηα γλσζηά «αξρέηππα» πνπ είλαη θνηλά ζε φινπο ηνπο 
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αλζξψπνπο. Σα «αξρέηππα» βξίζθνληαη ζηηο θνηλέο παξαδφζεηο θαη 

εληνπίδνληαη ζηα φλεηξα. Αθφκε, ε Γεσξγαληά (2003) αλαθέξεη φηη, ν Jung 

πίζηεπε πσο ν θάζε άλζξσπνο έρεη κηα παζεηηθή – ζειπθή θχζε, ην «anima» 

θαη κηα δπλακηθή - αλδξηθή θχζε, ην «animus» πνπ βξίζθνληαη ζε ζχγθξνπζε, 

θαζψο θαη δηαθνξεηηθά πξφζσπα - «persona» παξνπζίαζεο. Χζηφζν, ην 

έξγν ηνπ θαζελφο είλαη λα κπνξέζεη λα ηζνξξνπήζεη κέζα ηνπ φιεο απηέο ηηο 

αληηζέζεηο. 

 

1.2 ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

 

    Σε βάζε ηεο ζεσξίαο απηήο απνηέιεζε ε άπνςε ηνπ Rogers (1977) φηη ην 

πξφζσπν πνπ νδεγείηε ζηνλ ςπρνιφγν ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο 

πειάηεο θαη φρη σο αζζελήο. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηνπο Pervin & John( 

2001) πξφθεηηαη γηα κηα πξνζσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη ε θχξηα 

θαηεχζπλζή ηεο είλαη ε «απηνπξαγκάησζε» ηνπ αηφκνπ. Οη πην ζεκαληηθνί 

εθπξφζσπνη απηήο ηεο ζρνιήο είλαη νη: Rogers θαη Maslow. 

 

 Rogers 

    Ο Rogers (1977) πηζηεχεη φηη ν αζζελήο είλαη ηθαλφο απφ κφλνο ηνπ γηα 

πξνζσπηθή αλάπηπμε, έηζη ν ξφινο ηνπ ζεξαπεπηή δελ ζα πξέπεη λα είλαη 

ειεγθηηθφο θαη θαηεπζπληήξηνο, αιιά λα ελζαξξχλεη ηελ πξσηνβνπιία. Δπίζεο, 

ζεσξεί ζεκαληηθφ γηα ηε ζεξαπεία λα δεκηνπξγεζεί κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο 

θαη θαηαλφεζεο αλάκεζά ηνπο. Δλψ ν ζεξαπεπηήο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε 

απηά πνπ εμηζηνξεί ν αζζελήο θαη φρη λα ςάρλεη γηα θξπθά, ππνζπλείδεηα 

κελχκαηα, ζχκθσλα κε ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία. Σέινο, ζεσξεί φηη έλαο 

αζθαιήο δξφκνο γηα λα θηάζεη θαλείο ζηελ απηνπξαγκάησζε είλαη ε απνδνρή 

ηνπ απφ ηνπο γνλείο ηνπ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

ελέθξηλαλ ή φρη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 
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1.3 ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

 

    πκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε: Τπνζηεξίδεηαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αηφκνπ είλαη πξντφλ κάζεζεο θαη βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε, ην πείξακα θαη 

ηνπο λφκνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχλδεζε «εξεζίζκαηνο» θαη 

«αληίδξαζεο». Η κάζεζε, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία, δηαθξίλεηαη ζε δπν 

θαηεγνξίεο ηελ «θιαζηθή εμαξηεκέλε» κε θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο Pavlov, 

Watson, Thorndike θαη Guthrie θαη ζηε «ζπληειεζηηθή κάζεζε» κε 

εθπξφζσπν ηνλ Skinner (Κνιηάδεο, 2005). 

 

1.3.1 Κιαζηθή εμαξηεκέλε κάζεζε 

 Pavlov 

    Η ζεσξία ηνπ Pavlov ζηεξίρηεθε ζηελ ηδέα φηη ε κάζεζε είλαη απνηέιεζκα 

κηαο απηφκαηεο αληίδξαζεο ησλ αληαλαθιαζηηθψλ ζε έλα εξέζηζκα, ελψ ε 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κε ζθνπφ ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο εμαξηεκέλεο 

αληίδξαζεο κέζσ ελίζρπζεο. Αληίζεηα, ρξεζηκνπνηψληαο αξλεηηθή ελίζρπζε 

κπνξνχκε λα εμαιείςνπκε ην απνηέιεζκα. πγθεθξηκέλα, θπξίσο, κε ην 

γλσζηφ πείξακά ηνπ ζε έλα ζθχιν, κειέηεζε ηε ζρέζε πνπ κπνξεί λα έρεη ν 

ρξφλνο αλάκεζα ζε έλα νπδέηεξν εξέζηζκα (ήρνο θνπδνπληνχ) κε ην αξρηθφ 

εξέζηζκα (εηθφλα ηξνθήο) θαη ηεο αληίδξαζεο: (πνζφηεηα ζηέινπ ηνπ ζθχινπ). 

Καηαιήγνληαο φηη έλαο νξγαληζκφο καζαίλεη ή απνκαζαίλεη -αλ ε ελίζρπζε 

είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή, αληίζηνηρα- λα αληηδξά, αληαλαθιαζηηθά, κε ηνλ ίδην 

αθξηβψο ηξφπν θαη ζε αιιά αξρηθά νπδέηεξα εξεζίζκαηα πνπ 

επαλαιακβάλνληαη θαη γίλνληαη ηαπηφρξνλα κε ην αξρηθφ εξέζηζκα (Κνιηάδεο, 

2005). 

 

Watson 

    Η ζεσξία ηνπ Watson, ζχκθσλα κε ηνλ Κνιηάδε (2005), απνηειεί εμέιημε 

ηεο ζεσξίαο ησλ εμαξηεκέλσλ αληαλαθιαζηηθψλ ηνπ Pavlov. πγθεθξηκέλα, ν 

Watson ζεψξεη φηη ε κάζεζε επεθηείλεηαη πέξα ησλ θπζηθψλ 

αληαλαθιαζηηθψλ ζε πην ζχλζεηεο αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο, φπσο είλαη νη 
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γισζζηθέο, θηλεηηθέο, γλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαζψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα. 

Αθφκε, αζρνιήζεθε κε ηελ πξνζσπηθφηεηα σο ζχλνιν φισλ ησλ ζπλεζεηψλ 

ηνπ αηφκνπ, πνπ απνθηά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, ζεσξψληαο φηη ην 

πεξηβάιινλ είλαη νπζηαζηηθφ γηα ηε κάζεζε. 

    Μέζα απφ πεηξάκαηα πνπ έθαλε, ν ίδηνο, φπσο ην γλσζηφ πείξακα κε ην 

κηθξφ Αlbert ζπκπέξαλε φηη ε εμαξηεκέλε αληίδξαζε δελ δεκηνπξγείηε απφ ην 

αξρηθφ εξέζηζκα, αιιά απφ έλα πιήζνο παξφκνησλ εξεζηζκάησλ. Χζηφζν, 

έλα άηνκν κπνξεί λα κάζεη λα ελεξγεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε έλα εξέζηζκα 

πνπ πξνθαινχζε αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα κε ηε ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ηνπ θαη 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε έλα άιιν επηζπκεηφ (Κνιηάδεο, 2005). 

 

1.3.2 πληειεζηηθή κάζεζε 

Skinner 

    Η κέζνδoο ηνπ Skinner, φπσο αλαθέξνπλ νη Καζζσηάθεο & Φινπξήο 

(2006), βαζίζηεθε ζηελ παξαηήξεζε θαη ζην πείξακα θαη φρη ζηνπο 

εζσηεξηθνχο γλσζηηθνχο κεραληζκνχο κάζεζεο. πγθεθξηκέλα, ππνζηήξηδε 

φηη ε κάζεζε είλαη πξντφλ κηαο αληίδξαζεο ζε έλα εξέζηζκα απφ ην 

πεξηβάιινλ, ε νπνία εληζρχεηαη είηε ζεηηθά, είηε αξλεηηθά. Υψξηζε ηηο 

αληηδξάζεηο ζε δπν θαηεγνξίεο: ηελ «αληαλαθιαζηηθή» θαη ηελ «ελεξγεηηθή» 

Αληαλαθιαζηηθή είλαη ε άκεζε θαη απηφκαηε αληίδξαζε ζε έλα εμσηεξηθφ 

εξέζηζκα θαη κειεηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο Pavlov & Watson 

(Φξάγθνπ, 1995). Δλψ, ελεξγεηηθή είλαη ε θαηάιιεια θαη ζηαδηαθά 

ηξνπνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά ελφο νξγαληζκνχ, επεηδή ζηνρεχεη ζε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα (Καζζσηάθεο & Φινπξήο, 2006).  

    Η ζεσξία ηνπ Skinner ήηαλ απνηέιεζκα πεηξακάησλ, επί ζεηξά εηψλ, ζε 

δψα, θπξίσο, ζθχινπο θαη πεξηζηέξηα. Υξεζηκνπνηήζεθαλ είηε «ζεηηθνί 

εληζρπηέο» γηα ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, είηε «αξλεηηθνί εληζρπηέο» γηα ηελ 

εμάιεηςε ελφο κε επηζπκεηνχ (Καζζσηάθεο & Φινπξήο, 2006). 
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1.4  ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

 

    Η γλσζηηθή πξνζέγγηζε πξεζβεχεη φηη κεηαμχ εξεζίζκαηνο θαη αληίδξαζεο 

παξεκβάιινληαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγηέο φπσο ε αληίιεςε, ε κλήκε, ηα λνεηηθά 

ζχκβνια θαη νη εηθφλεο, ε ινγηθή, ε γιψζζα, ε ιήςε απνθάζεσλ, ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ηα θίλεηξα, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη άιιεο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο. 

Δλψ ε κάζεζε επηηπγράλεηαη απφ ην ίδην ην άηνκν, επηζηξαηεχνληαο ηηο 

δπλάκεηο απηέο θαη ηξνπνπνηψληαο ην εζσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Κνιηάδεο, 

2007). Πξφδξνκνη απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ζεσξνχληαη νη εθπξφζσπνη ηεο 

κνξθνινγηθήο ςπρνινγίαο (Gestalt -  psychologie) : Wertheimer, Kofka, Levin 

θαη ν Tolman ν νπνίνο πξνεξρφηαλ απφ ην ρψξν ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ θαη 

πξφζζεζε ζηε ζεσξία ηνπ ζηνηρεία απφ ηε γλσζηηθή ζρνιή (Pervin & John, 

2001). 

  Η κεηαγελέζηεξε γλσζηηθή ςπρνινγία αζρνιήζεθε κε εθείλα ηα γλσζηηθά 

κνληέια πνπ νδεγνχλ ζηελ νηθνδφκεζε λέαο γλψζεο κέζα απφ ηηο ζεσξίεο 

ησλ: Piaget, Βruner, Ausubel, Gagne θαη Vygotsky (Κνιηάδεο, 2007). 

 

Piaget 

    Ο Piaget ζεσξείηαη ν ζεκαληηθφηεξνο γλσζηηθφο ςπρνιφγνο πνπ 

αζρνιήζεθε κε ην παηδί. Πίζηεπε φηη ηα παηδηά πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 

ζηελ νηθνδφκεζε ησλ γλσζηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ, αλάινγα κε ην ζηάδην 

αλάπηπμεο ζην νπνίν βξίζθνληαη. Η κάζεζε, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ, 

εμαξηάηαη απφ ηελ σξίκαλζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ αιιαγή ζηα γλσζηηθά ηνπ 

ζρήκαηα, δειαδή, ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ, ζε αιιειεπίδξαζε πάληα κε ην 

πεξηβάιινλ (Κνιηάδεο, 2007). 

 

Βruner 

    ε αληίζεζε κε ηνλ Piaget, ν Bruner, φπσο αλαθέξεη ν Κνιηάδεο (2007), 

πίζηεπε φηη ην θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ έρεη κεγαιχηεξε επίδξαζε 

ζην άηνκν απφ φηη ε θιεξνλνκηθφηεηα, ελψ έδσζε ηδηαίηεξε αμία ζηα θίλεηξα. 

χκθσλα κε ηνλ ίδην, ζεσξείηαη ν εηζεγεηήο ηεο κάζεζεο κέζα απφ ηελ 
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αλαθάιπςε ηεο γλψζεο θαη κε ηε ζεσξία ηνπ πξνψζεζε ηελ έλλνηα ηεο 

«κεηαγλψζεο». Γειαδή, ην ίδην ην άηνκν αλαθαιχπηεη ηε γλψζε, θπξίσο, 

κέζα απφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ άιισλ θαη ηελ εθκάζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

επίιπζε παξφκνησλ πξνβιεκάησλ ζην κέιινλ. 

  

Vygotsky 

   Ο Vygotsky, ζχκθσλα κε ηνλ Κνιηάδε (2007), ζεψξεζε φηη νη βηνινγηθνί θαη 

νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο αιιειεπηδξνχλ θαη αλάινγα κε ην ππάξρνλ 

θνηλσληθφ – πνιηηηζηηθφ πιαίζην δηακνξθψλεηαη ην ςπρνινγηθφ πξνθίι ελφο 

αηφκνπ. Έηζη έδσζε έκθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε πνπ έρνπλ νη αηνκηθνί θαη 

θνηλσληθνί παξάγνληεο ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα απηνξξχζκηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ, κέζα απφ ηελ «απηνθαζνδήγεζε» θαη ηε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο άιινπο. Σέινο, εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο ζηελ 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. 

 

1.5  ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΓΝΧΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

 

    Δμέιημε ηεο γλσζηηθήο ζεσξίαο απνηειεί ε αλάπηπμε ηνπ 

θνηλσληθνγλσζηηθνχ κνληέινπ, ην νπνίν ζπλδπάδεη απφςεηο ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνχ θαη ηεο γλσζηηθήο ζρνιήο. πγθεθξηκέλα, ε 

θνηλσληθνγλσζηηθή ζεσξία βαζίδεηαη ζην ζπνπδαίν ξφιν πνπ παίδεη ηφζν ην 

πεξηβάιινλ ζηε ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ, φζν θαη νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, 

φπσο ηα θίλεηξα. (Pervin & John, 2001). Δπνκέλσο, δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία 

ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ζηνπο γλσζηηθνχο παξάγνληεο, ελψ 

ζεσξείηαη φηη ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο λα ππάξρνπλ 

εληζρχζεηο. εκαληηθφηεξνη εθπξφζσπνη είλαη ν Bandura θαη ν Mischel (Pervin 

& John, 2001). 
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Bandura 

    Ο Bandura (1995) ππνζηεξίδεη φηη ηα θνηλσληθά πξφηππα είλαη απηά πνπ 

επεξεάδνπλ θπξίσο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Δλψ, ε κάζεζε 

επηηπγράλεηαη κε ηε κίκεζε ησλ πξνηχπσλ. Χζηφζν, έδσζε ηελ ίδηα βαξχηεηα 

θαη ζηα θίλεηξα θαη ζην πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα αηζζάλεηαη θαλείο 

απνηειεζκαηηθφο φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Σέινο, 

ζπκπέξαλε φηη νη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, πνπ είλαη κέξνο ησλ θνηλσληθψλ, 

επηδξνχλ ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ αλζξψπσλ γηα ην αίζζεκα απηήο ηεο 

επάξθεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο επηξξνήο.  

 

1.6 Η ΟΙΚΟΤΣΗΜΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

 

     Η νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηνλ Bronfenbrenner (1979a), 

ζεσξεί φηη ε αλάπηπμε ηεο δσήο ελφο αηφκνπ, επεξεάδεηαη απφ νπνηαδήπνηε 

αιιαγή ζπληειεζηεί φρη κφλν ζην ίδην ην άηνκν, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ, αιιά θαη ζε θαζέλα απφ ηα δηάθνξα πιαίζηα «νηθνζπζηήκαηα» ζηα νπνία 

ζπκκεηέρεη θαη αλαπηχζζεηαη. Δπίζεο, θαζέλα απφ απηά ηα πιαίζηα, φπσο ε 

νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν, αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη εκπεξηέρνληαη ζε 

επξχηεξα θνηλσληθν - πνιηηηζηηθά πιαίζηα. Δπνκέλσο, φπσο αλαθέξεη ν 

Πεηξνγηάλλεο (2001), ε κειέηε ηεο αλάπηπμεο ελφο «βην- ςπρν- θνηλσληθνχ » 

αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, γηα ηελ νηθνζπζηεκηθή κέζνδν, βαζίδεηαη ζηε 

ζχλζεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηνπ αηφκνπ, ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ 

θαη ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν  

Μειέηε ησλ δηαθνξεηηθώλ - αληαγσληζηηθώλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, αλάινγα κε ηε ζεσξία πνπ αλήθνπλ 

 

    Μειεηψληαο ηηο δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εξκελεία θαη δηαρείξηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε ςπραλαιπηηθή ζεσξία αζρνιείηαη κε ην 

αζπλείδεην θαη ζεσξεί φηη νη λεπξψζεηο είλαη απνηέιεζκα ηξαπκαηηθψλ 

εκπεηξηψλ απφ ηελ παηδηθή ειηθία, νη νπνίεο βξίζθνληαη απσζεκέλεο ζην 

ρψξν ηνπ αζπλεηδήηνπ. Η ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θπξίσο ε κέζνδνο 

ησλ ειεχζεξσλ ζπλεηξκψλ, αιιά θαη ε αλάιπζε ησλ ζπκβνιηζκψλ ησλ 

νλείξσλ. (Γεσξγαληά, 2003). Η βαζηθή επηδίσμε είλαη ην άηνκν λα αλαζχξεη 

απφ ην αζπλείδεην απηέο ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, λα ηηο ζπλεηδεηνπνηήζεη 

θαη λα ζεξαπεπηεί. Χζηφζν, δελ ελδείθλπληαη γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ελψ 

ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε ζεξαπεία, ην άηνκν λα έρεη απνθαζίζεη φηη 

επηζπκεί λα αιιάμεη (Γεσξγαληά, 2003).  

   Η αληηκεηψπηζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ ηε 

ζπκπεξηθνξηθή παξέκβαζε ζηεξίδεηαη ζην ζθεπηηθφ φηη ε αξλεηηθή 

ζπκπεξηθνξά είλαη απφξξνηα κηαο ιαλζαζκέλεο καζεκέλεο ζπκπεξηθνξάο 

απφ ην πεξηβάιινλ. Οη ζπκπεξηθνξηζηέο πηζηεχνπλ φηη νη αξλεηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απνηέιεζκα ελφο απζηεξνχ ειεγθηηθνχ θαη 

ζπρλά ηηκσξεηηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ην άηνκν δελ έρεη ηθαλνπνηεηηθφ 

έιεγρν πάλσ ζε απηφ. (Γεσξγαληά, 2003). Με ηελ παξέκβαζε απηή 

επηδηψθεηαη απφ ηε κηα λα κεησζεί ην άγρνο ηνπ αηφκνπ θαη απφ ηελ άιιε λα 

ηξνπνπνηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη λα κάζεη λα έρεη έιεγρν. (Γεσξγαληά, 

2003). Ο ζπκπεξηθνξηζκφο δέρηεθε επηθξίζεηο, επεηδή πξεζβεχεη φηη θάζε 

ζπκπεξηθνξά εμαξηάηαη απφ ην πεξηβάιινλ. Οπφηε ην άηνκν δελ έρεη θακία 

πξνζσπηθή επζχλε (Γεσξγαληά, 2003).  

    Καηά ηε γλσζηηθή παξέκβαζε ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο κε ζηφρν ηελ 

αλαδηάξζξσζε ζηηο γλσζηηθέο δνκέο ηνπ αηφκνπ, ψζηε ην άηνκν λα αιιάμεη 

ηνλ ηξφπν πνπ ζθέπηεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εληζρπζεί ε απηνεθηίκεζε 

θαη ε απηναληίιεςή ηνπ. Έηζη, νη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ζα θέξνπλ 

ηξνπνπνίεζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Χζηφζν, κηα ζχλζεζε ηνπ γλσζηηθνχ 
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κνληέινπ κε ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ, ζα κπνξνχζε λα έρεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα (David Fontana, 1996). 

    Η αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, γηα ηελ νηθνζπζηεκηθή, απνηειεί κέξνο ελφο 

πιαηζίνπ ( νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ, ζπλνκήιηθνη, γεηηνληά ) ην ιεγφκελν 

«νηθνζπζηεκηθφ», ην νπνίν επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ απηφ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε κηα ηάμε νη αληηιήςεηο ηνπ δαζθάινπ αιιειεπηδξνχλ κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. Έηζη, φηαλ αιιάδεη κηα αληίιεςε, ηφηε φιν ην 

«νηθνζχζηεκα» ηεο ηάμεο αιιάδεη. Δπνκέλσο, ε νηθνζπζηεκηθή παξέκβαζε 

ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο, γηα ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ ζηεξίδνληαη 

ζε απηέο ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ κε ηα δηάθνξα «νηθνζπζηήκαηα» 

(Molnar & Lindquist, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν   

ύγθξηζε θαη αμηνιόγεζε δηαθνξεηηθώλ - αληαγσληζηηθώλ 

πξνζεγγίζεσλ, αλαγλσξίδνληαο νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο 

 

   Θα ζπγθξηζνχλ νη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο αλαδεηψληαο νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο. 

    Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γλσζηηθήο πξνζέγγηζεο κε ηε ζπκπεξηθνξηθή, 

φπσο αλαθέξεη ν David Fontana (1996), είλαη φηη θαη νη δπν βαζίδνληαη ζηελ 

παξαηήξεζε θαη ζηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ηνπ 

πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ζπκβαίλεη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελίζρπζε γηα ην 

επηδησθφκελν απνηέιεζκα. Η δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ε ζπκπεξηθνξηθή 

πξνζέγγηζε επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ ελίζρπζε ηεο επηζπκεηήο 

ζπκπεξηθνξάο, ελψ ε γλσζηηθή πξνζπαζεί αξρηθά λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ην πεξηβάιινλ αιιειεπηδξά κε ην άηνκν, κέζσ εζσηεξηθψλ 

κεραληζκψλ. ηε ζπλέρεηα, ν ζηφρνο είλαη λα ηξνπνπνηήζεη απηνχο ηνπο 

κεραληζκνχο θαη χζηεξα λα εθαξκφζεη ηελ ελίζρπζε. 

    Αληίζεηα απφ ηε γλσζηηθή, ε νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε δελ αλαδεηάεη ηηο 

αηηίεο ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, αιιά αιιάδεη ηηο εξκελείεο απηήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Ο ζηφρνο είλαη, αιιάδνληαο ηηο εξκελείεο (αληηιήςεηο), 

δειαδή, ηελ νπηηθή γσλία ηνπ πξνβιήκαηνο, λα κεηαζρεκαηηζηνχλ νη 

αιιειεπηδξάζεηο (ζρέζεηο) κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ δηαθφξσλ πιαηζίσλ θαη 

επνκέλσο ε αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ (David Fontana, 1996). 

    πγθξίλνληαο ηε ζπκπεξηθνξηθή κε ηελ ςπραλαιπηηθή ζρνιή πξνθχπηεη φηη 

ε βαζηθή ηνπο δηαθνξά είλαη φηη ε πξψηε απνδίδεη ηελ πξνβιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζην πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ, ελψ ε δεχηεξε ζε αζπλείδεηεο 

ζπγθξνχζεηο θαη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Έηζη, αληίζεηα απφ ηνπο 

ςπραλαιπηηθνχο, νη ζπκπεξηθνξηζηέο ζηνρεχνπλ λα αιιάμνπλ άκεζα ηε 

ιαλζαζκέλε, καζεκέλε ζπκπεξηθνξά θαη επηθεληξψλνληαη ζην παξφλ 

(Γεσξγαληά, 2003). 

    Σέινο, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ πξνζσπνθεληξηθή θαη ηε ζπκπεξηθνξηθή 

πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηε Γεσξγαληά (2003) αθνξά ηφζν ζηε ζεσξία φζν 
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θαη ζηε κέζνδν πνπ αθνινπζείηε γηα ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

πγθεθξηκέλα, νη ζπκπεξηθνξηζηέο ςπρνιφγνη πεξηνξίδνληαη ζηελ 

παξαηήξεζε θαη ζηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ρσξίο λα αζρνινχληαη κε ηηο 

εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο, φπσο ε ζθέςε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα 

είλαη ππεχζπλα γηα ηε ζπκπεξηθνξά απηή. Δπίζεο, ε αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη απνηέιεζκα απνθιεηζηηθά εμσηεξηθήο παξέκβαζεο, κέζσ 

εληζρχζεσλ. Αληίζεηα, γηα ηνπο ςπρνιφγνπο ηνπ πξνζσπνθεληξηθνχ κνληέινπ 

νη βησκαηηθέο εζσηεξηθέο εληππψζεηο ηνπ αηφκνπ ζεσξνχληαη πξσηαξρηθήο 

ζεκαζίαο, ελψ ε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά έξρεηαη κέζα απφ ην ίδην ην άηνκν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ν 

ύλζεζε όισλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο ησλ ζεσξηώλ θαη 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

 

   Ύζηεξα απφ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γχξσ απφ ηηο δηάθνξεο ζεσξίεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο, 

δηαπηζηψζεθε ην εμήο: Μηα παξέκβαζε κπνξεί λα είλαη αλεπαξθήο, αλ 

βαζηζηεί ζε κία απνθιεηζηηθά ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε θαη δελ ιάβεη ππφςε ηε 

κνλαδηθφηεηα ηεο θάζε πεξίπησζεο, θαζψο θαη φιεο ηηο παξακέηξνπο. 

Χζηφζν, πξνυπφζεζε φισλ είλαη λα ππάξρεη φξακα θαη δηαξθήο αμηνιφγεζε 

ηφζν ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θαηάιιεινπ, θάζε θνξά, πξνγξάκκαηνο, φζν θαη 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ. 

    Δπνκέλσο, κηα παξέκβαζε γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζα πξέπεη πξψηα 

λα γίλεη κειέηε ζε αηνκηθφ επίπεδν, εμεηάδνληαο θαη ην θνηλσληθφ – πνιηηηζηηθφ 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζπκβαίλεη.( Atkins et al., 2001˙ Fraser & Williams, 

2004). Έπεηηα ζα πξέπεη λα γίλεη ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα 

εθαξκνζηεί, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη κηα ζχλζεζε απφ 

θαηάιιειεο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζε αηνκηθφ, 

νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν (Atkins et al., 2001˙ Fraser & Williams, 

2004). Γειαδή, ζεσξείηαη απαξαίηεην έλα νιηζηηθφ κνληέιν πνπ ζπλδπάδεη 

ςπρνδπλακηθέο, αλζξσπηζηηθέο, γλσζηηθν - ζπκπεξηθνξηθέο θαη 

νηθνζπζηεκηθέο πξνζεγγίζεηο ζε πνιιά επίπεδα θαη ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο(Κνπξθνχηαο, 2011˙ 2007). Όκσο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ζπλερήο 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί σο αλαηξνθνδφηεζε 

γηα παξαπέξα βειηίσζε (Κazdin, 2000).  
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