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Δςσαπιζηίερ 

Πξνηνχ παξνπζηάζσ ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο 

εθείλνπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ, ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ, ζπλέβαιαλ, ηφζν ζηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, φζν θαη ζηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 Καηαξρήλ, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηελ 

επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ, θπξία Μηζαειίδε Πινπζία, γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ 

έθαλε λα επνπηεχζεη ηελ εξεπλεηηθή κνπ πξνζπάζεηα, ηελ έκπλεπζε πνπ κνπ 

πξνζέθεξε ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε 

νπνία εθπνλείηαη ζην πιαίζην επξχηεξεο κειέηεο πνπ ε ίδηα εθπνλεί, κε αληηθείκελν 

ηε ζρέζε κεηαμχ ζπλείδεζεο θαη ζεσξίαο ηνπ λνπ, θαη γηα ην γεγνλφο φηη κνπ 

εκπηζηεχηεθε εξγαιεία πνπ ε ίδηα ζρεδίαζε ή πξνζάξκνζε ζηα ειιεληθά. Δπίζεο, ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θχξην Μαπξίδε Γεκήηξην, γηα ην γεγνλφο φηη κε 

ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ κε βνήζεζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ κνπ.  

 Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

κε εκπηζηεχηεθαλ, κε δέρζεθαλ ζηα ζρνιεία ηνπο θαη κε βνήζεζαλ ζηε δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλάο κνπ, φπσο επίζεο θαη ηνπο γνλείο πνπ κε βνήζεζαλ, ζπκκεηέρνληαο νη 

ίδηνη ζηελ έξεπλα, αιιά θαη επηηξέπνληάο κνπ λα ζπλεξγαζηψ κε ηα παηδηά ηνπο.  

 Αθφκε ζα ήζεια λα πσ έλα κεγάιν «επραξηζηψ» ζηελ Δηξήλε, ηνλ Γξεγφξε, 

ηνλ Υξήζην θαη ηνλ Παλαγηψηε πνπ κνπ «δάλεηζαλ» ηηο θσλέο ηνπο θαη κε βνήζεζαλ 

λα μεθηλήζσ απηφ ην κεγάιν ηαμίδη θαη ζηελ αγαπεκέλε κνπ θίιε νθία Καγθειίδνπ 

πνπ κε βνήζεζε ζηελ επεμεξγαζία ησλ βίληεν ησλ παηδηψλ, γηαηί, ρσξίο απηήλ, δελ ζα 

είρα θαηαθέξεη λα ηειεηψζσ ηελ παξνχζα εξγαζία. 

 Σέινο, ζα ήζεια λα πσ έλα ηεξάζηην «επραξηζηψ» ζηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα 

ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη ππνκνλή ηεο θαη γηα ηελ νπζηαζηηθή ππνζηήξημε θαη 

πίζηε ηεο ζε φιεο κνπ ηηο πξνζπάζεηεο. 
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Πεπίλητη 

Γχν ήηαλ νη ζηφρνη ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Πξψηνλ, λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο 

ειηθίαο ζηελ αλάπηπμε ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ηεο ζπλείδεζεο, ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο, ηεο ζπκπεξηθνξηθήο θαη ηεο γλσζηηθήο δηάζηαζεο θαη ηνπ εζηθνχ 

εαπηνχ, θαη ζηε Θεσξία ηνπ Ννπ (ΘηΝ) ζε παηδηά 4 έσο 8 εηψλ. Γεχηεξνλ, λα 

δηεξεπλεζνχλ νη αλαπηπμηαθέο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηεο 

ζπλείδεζεο θαη ζηε ΘηΝ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 80 παηδηά, ειηθίαο 4 έσο 8 εηψλ, 

θαη 80 γνλείο ηνπο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλείδεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία 

εξγαιεία: ε θιίκαθα «Σν Παηδί κνπ», κε ηελ νπνία εμεηάζηεθε ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

ε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο (Kochanska, DeVet, Goldman, Murray, & 

Putnam, 1994), ε θιίκαθα γηα ηνλ εζηθφ εαπηφ (Kochanska, Murray, & Coy, 1997) 

θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ πεηξακαηηθνχ έξγνπ ησλ Killen, Mulvey, Richardson, Jampol 

θαη Woodward (2011), γηα ηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο. Ζ ΘηΝ 

αμηνινγήζεθε κε πέληε πεηξακαηηθά έξγα, ηα νπνία εμέηαδαλ δεμηφηεηεο ΘηΝ α‟ θαη 

β‟ ηάμεο αληηζηνίρσο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ειηθία επέδξαζε ζεκαληηθά 

ζηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο πνπ εμεηάζηεθαλ, αιιά θαη ζηε ΘηΝ. Σα 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο παηδηά είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο 

ζπλείδεζεο, ζηνλ εζηθφ εαπηφ θαη ζηε ΘηΝ θαη αμηνινγνχληαλ ζεηηθφηεξα απφ ηνπο 

γνλείο ηνπο σο πξνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο 

ζπλείδεζήο ηνπο. Δπηπιένλ, βξέζεθε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ΘηΝ 

θαη ζηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο θαη ζηνλ εζηθφ εαπηφ ησλ παηδηψλ, φπσο 

επίζεο θαη ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ελνρήο απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο 

ζπλείδεζεο. Ζ ζπδήηεζε εζηηάδεη ζηηο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ επξεκάησλ γηα ηε 

ζεσξία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.  

 

Λέξειρ-Κλειδιά: γνυζηική διάζηαζη, ηθικόρ εαςηόρ, θην, ζςμπεπιθοπική διάζηαζη, 

ζςναιζθημαηική διάζηαζη, ζςνείδηζη  
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Abstract 

The aims of the present study were two. First, it was aimed to investigate the effect of 

age on the development of the four dimensions of conscience, affective, behavioral, 

and cognitive dimension and moral self, and Theory of Mind (ToM) in children aged 

4 to 8 years. Second, it was aimed to investigate the developmental links between 

these dimensions of conscience and ToM. In the study participated 80 children, aged 

4-8, and 80 parents. For the assessment of conscience, three instruments were used: 

the scale “My Child”, for the assessment of the affective and behavioral dimension of 

conscience (Kochanska, DeVet, Goldman, Murray, & Putnam, 1994), the scale for 

moral self (Kochanska, Murray, & Coy, 1997) and the adaptation of the experimental 

task of Killen, Mulvey, Richardson, Jampol, and Woodward (2011), for the cognitive 

dimension of conscience. ToM was assessed through five first- and second-order false 

belief experimental tasks. The results showed that age affected significantly the four 

dimensions of conscience, which were assessed, and ToM. Older children had better 

performance on the cognitive dimension of conscience, moral self and ToM and they 

were assessed more positively from their parents at both the affective and behavioral 

dimensions of conscience. Furthermore, it was found that ToM was positively 

correlated in a significant manner to the cognitive dimension of conscience and moral 

self, as well as to the trait of guilt from the affective dimension of conscience. 

Discussion focuses on imlications of these findings for theory and educational 

practice.  

 

Key words: affective dimension, behavioral dimension, cognitive dimension, 

conscience, moral self, tom  
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Διζαγυγή 

Ζ ζπλείδεζε είλαη ζχζηεκα ςπρνινγηθψλ κεραληζκψλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη εμσηεξηθή επίβιεςε θαη έιεγρν 

(Kochanska, 2002α). Με άιια ιφγηα, ην άηνκν καζαίλεη θαη εζσηεξηθεχεη έλα ζχλνιν 

αξρψλ θαη θαλφλσλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, ηα νπνία απφ εθεί θαη πέξα ιεηηνπξγνχλ 

σο έλαο εζσηεξηθφο ξπζκηζηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (Kochanska & Thompson, 

1997). Ζ ζπλείδεζε ζεσξείηαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ εκθαλίδεηαη 

ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ θαη πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο 

δηαζηάζεηο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή, ηε ζπκπεξηθνξηθή θαη ηε γλσζηηθή δηάζηαζε θαη ηνλ 

εζηθφ εαπηφ (Aksan & Kochanska, 2005. Kochanska, Barry, Aksan, & Boldt, 2008). 

Ζ ζπλείδεζε ζηελ παηδηθή ειηθία ζπλδέεηαη, κεηαμχ άιισλ, κε ηε ξχζκηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ηνλ έιεγρν ησλ αληηδξάζεσλ, ηελ επίδεημε πξνθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηε ΘηΝ (Jansen et al., 2017. Kochanska, 1993. Kochanska & 

Aksan, 2004). 

 Γηα λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηή ε ζρέζε κεηαμχ ζπλείδεζεο θαη ΘηΝ, 

ρξεηάδεηαη λα δηεπθξηληζηεί φηη σο ΘηΝ λνείηαη ε ηθαλφηεηα απφδνζεο λνεηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, φπσο νη ζθέςεηο, νη πεπνηζήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα, ζηνλ εαπηφ θαη 

ζηνπο άιινπο (Gallagher & Frith, 2003). Δλδείμεηο ηεο ΘηΝ αξρίδνπλ λα 

εκθαλίδνληαη ήδε απφ ηε βξεθηθή ειηθία θαη κέρξη ηα 5 έηε, ηα παηδηά έρνπλ 

θαηαθηήζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ 

(Wellman & Liu, 2004). Δξεπλεηηθά έρεη θαηαδεηρζεί φηη ε ΘηΝ ζπλδέεηαη κε ηελ 

πξνθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηα παηδηά θαη 

ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα (Eggum et al., 2011. Μηζαειίδε, 2003. 

Sodian et al., 2016).  

Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ΘηΝ 

παηδηψλ πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο θαη ηε ζρέζε θάζε κηαο απφ ηηο 

ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο μερσξηζηά, ζπλαηζζεκαηηθή, ζπκπεξηθνξηθή θαη 

γλσζηηθή δηάζηαζε θαη εζηθφο εαπηφο, κε ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα έξγα ΘηΝ. 

ε δηεζλέο επίπεδν, έρεη δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ΘηΝ 

θαη εζηθήο λφεζεο, σζηφζν δελ ππάξρνπλ πνιιά εξεπλεηηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε 

ηε ζρέζε ηεο ΘηΝ κε ηηο ππφινηπεο δηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ.  

Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην 

αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ΘηΝ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 
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παξνπζίαζε πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ πνπ κειέηεζαλ ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δχν 

απηψλ ηθαλνηήησλ. ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη νη 

ζηφρνη, ηα εξσηήκαηα θαη νη ππνζέζεηο πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα έξεπλα. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη 

εηδηθφηεξα, νη ζπκκεηέρνληεο, ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ε εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ.  

ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ ηα εξσηήκαηα θαη νη ππνζέζεηο πνπ 

είραλ ηεζεί αξρηθά.  

ην ηέηαξην θεθάιαην επηρεηξείηαη θξηηηθφο ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ 

πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζε ζρέζε θαη κε ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζηελ πεξηνρή. 

Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη παξνπζηάδνληαη 

νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.  
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1. ΤΝΔΗΓΖΖ ΚΑΗ ΘΣΝ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΉ ΖΛΗΚΗΑ 

 

ην θεθάιαην απηφ αλαιχνληαη ζε μερσξηζηέο ελφηεηεο νη έλλνηεο ηεο ζπλείδεζεο θαη 

ηεο ΘηΝ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δνκή θαη ηε ζεκαζία ηνπο, ζηελ αλαπηπμηαθή ηνπο 

πνξεία, ζηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζε απηέο, αιιά θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο 

κεζφδνπο αμηνιφγεζήο ηνπο. ε επφκελε ελφηεηα, γίλεηαη πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο 

ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ, κέζα απφ ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε πξνεγνχκελσλ 

εξεπλψλ, νη νπνίεο κειέηεζαλ ηε ζρέζε ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ ηεο ζπλείδεζεο 

κε ηε ΘηΝ ζηελ παηδηθή ειηθία. ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

επηζθφπεζεο, παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη, νη ππνζέζεηο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

 

1.1. ςνείδηζη 

Ωο ζπλείδεζε νξίδεηαη «ε αλάπηπμε, δηαηήξεζε θαη εθαξκνγή γεληθεχζηκσλ, 

εζσηεξηθψλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο» (Kochanska & Thompson, 1997, ζ. 54). Με 

άιια ιφγηα, ε ζπλείδεζε ξπζκίδεη ηε ζπκπεξηθνξά, κε βάζε αξρέο θαη θαλφλεο πνπ 

ην άηνκν έρεη εζσηεξηθεχζεη. Θεσξείηαη ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ 

εκθαλίδεηαη ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ, δηαηεξείηαη ζρεηηθά 

ζηαζεξφ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά 

αιιεινζπλδεφκελα ζπζηαηηθά κέξε, ηα εζηθά ζπλαηζζήκαηα, ηελ εζηθή 

ζπκπεξηθνξά, ηελ εζηθή λφεζε θαη ηνλ εζηθφ εαπηφ (βι. ρήκα 1) (Kochanska & 

Aksan, 2004, 2006. Kochanska, Aksan, Knaack, & Rhines, 2004. Kochanska et al., 

2008. Kochanska, Forman, Aksan, & Dunbar, 2005). 

 Σα εζηθά ζπλαηζζήκαηα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ ελνρή, ηε ληξνπή 

θαη ηελ ελζπλαίζζεζε (Kochanska & Aksan, 2004. Kochanska & Thompson, 1997. 

Thompson & Newton, 2010), ελψ ε εζηθή ζπκπεξηθνξά αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

παηδηνχ λα ζπκκνξθψλεηαη κε θαλφλεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θάπνηνο λα ην επηηεξεί, 

φπσο γηα παξάδεηγκα, ε απνρή απφ απαγνξεπκέλεο ελέξγεηεο (Kochanska, Koenig, 

Barry, Kim, & Yoon, 2010). Δλδείμεηο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη εζηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ζηελ ειηθία ησλ 2 εηψλ πεξίπνπ, φπσο ε 

απνινγία θαη ε επαλφξζσζε κεηά απφ κία παξάβαζε, ε ελζπλαίζζεζε, ε δπζθνξία 

κεηά ηε δηάπξαμε παξάβαζεο θαη ε αλεζπρία γηα ηα επαθφινπζα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

γνλέσλ (Kochanska & Aksan, 2004, 2006. Kochanska et al., 1994. Thompson & 
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Newton, 2010). Οη Kochanska et al. (1994), κέζα απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

κε ηνπο γνλείο παηδηψλ ειηθίαο 21-70 κελψλ, δηαπίζησζαλ φηη ε ειηθία ησλ παηδηψλ 

επηδξνχζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζήο ηνπο, θαη εηδηθφηεξα φηη ηα 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο παηδηά είραλ πην ζεηηθέο αμηνινγήζεηο απφ ηνπο γνλείο ηνπο 

ζρεηηθά κε απηήλ. Ωζηφζν, δελ ίζρπε ην ίδην θαη γηα ηε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο 

ζπλείδεζεο, γηα ηελ νπνία θαηαδείρζεθε φηη δελ επεξεαδφηαλ ζπλνιηθά απφ ηελ 

ειηθία ησλ παηδηψλ, αιιά κφλν σο πξνο επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο, φπσο ε 

εζσηεξηθεπκέλε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαη ε αλεζπρία ηνπο γηα ηηο αηαμίεο ησλ 

άιισλ.  

Ζ εζηθή λφεζε, απφ ηελ άιιε πιεπξά, αληαλαθιά ηελ αλαπηπζζφκελε 

θαηαλφεζε ηνπ παηδηνχ πάλσ ζηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

αληηιακβάλεηαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ε παξαβίαζε απηψλ ησλ θαλφλσλ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο (Kochanska & Aksan, 2006. Kochanska & Thompson, 

1997). Πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα, ηηο εζηθέο θξίζεηο θαη ηηο εζηθέο αηηηνινγήζεηο ηνπ 

παηδηνχ πνπ δηαηππψλνληαη κε βάζε ηελ πξνζσπηθή ηνπ αληίιεςε γηα ην ηη είλαη 

ζσζηφ θαη ηη ιάζνο θαη ηελ ηθαλφηεηα απφδνζεο πξνζέζεσλ γηα ηελ εξκελεία ησλ 

ελεξγεηψλ ησλ άιισλ (Baird & Astington, 2004. Killen et al., 2011. Leslie, Knobe, & 

Cohen, 2006). Με άιια ιφγηα, ην παηδί κπνξεί λα θξίλεη ηελ ίδηα παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν απζηεξά, αλάινγα κε ην αλ ηε ζεσξεί ζθφπηκε 

ή ηπραία. Όπσο γίλεηαη, ινηπφλ, αληηιεπηφ, ε εζηθή λφεζε, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ 

λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ απαηηεί, αλαπηχζζεηαη αξγφηεξα απφ ηνπο άιινπο δχν 

κεραληζκνχο, δειαδή ηα εζηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά 

(Kochanska et al., 1997. Kochanska et al., 2010).  

ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ πεξίπνπ, ην παηδί αξρίδεη λα εζσηεξηθεχεη ηνπο 

γνλετθνχο θαλφλεο ζρεηηθά κε ην ηη επηηξέπεηαη θαη ηη δελ επηηξέπεηαη λα θάλεη, 

δηακνξθψλνληαο έηζη ηνλ εζηθφ εαπηφ ηνπ (Emde, Biringen, Clyman, & Oppenheim, 

1991. Laible & Thompson, 2000). Ο εζηθφο εαπηφο αθνξά ην πψο βιέπεη ην παηδί ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζε ζρέζε κε δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο, ξπζκίδεη ηε κειινληηθή 

ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

ζπλείδεζεο (Emde et al., 1991. Kochanska, 2002β. Kochanska et al., 2010).  

ε φ,ηη αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ εζηθνχ εαπηνχ ησλ παηδηψλ, ππάξρεη 

αζπκθσλία κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ, θαζψο νξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη απηφο 

βειηηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, ελψ θάπνηνη άιινη, φρη (de Rosnay, Fink, 

Kurukulasuriya, Wall, & Fritz, 2010,  φπ. αλαθ. ζην de Rosnay & Fink, 2012. Reese, 
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Bird, & Tripp, 2007. Sengsavang & Krettenauer, 2015). Οη Reese et al. (2007), γηα 

παξάδεηγκα, δηεξεπλψληαο ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ζπδεηήζεηο γνλέα-παηδηνχ γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζηνλ εζηθφ εαπηφ, δελ εληφπηζαλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ εζηθφ 

εαπηφ αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ. Απηή ε δηάζηαζε ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε 

ηελ αλάπηπμε ηνπ εζηθνχ εαπηνχ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ 

ζέκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δψζεη θαλείο ζαθείο απαληήζεηο ζην εάλ θαη κε ηη ηξφπν 

αλαπηχζζεηαη ν εζηθφο εαπηφο ζηελ παηδηθή ειηθία.  

Δξεπλεηηθά έρεη θαηαδεηρζεί φηη ν εζηθφο εαπηφο ησλ παηδηψλ πξνβιέπεηαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ εκθάληζε άιισλ δηαζηάζεσλ ηεο ζπλείδεζεο ζε κηθξφηεξε 

ειηθία, φπσο ε ελνρή θαη ε εζσηεξίθεπζε απφ ηα παηδηά ησλ γνλετθψλ θαλφλσλ 

(Kochanska, Gross, Lin, & Nichols, 2002. Kochanska et al., 2010). Απηφο, κε ηε 

ζεηξά ηνπ, ζπκβάιιεη ζηε κεηέπεηηα εζηθή θαη πξνθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα (Kochanska, 

2002β. Kochanska et al., 2010). 

Απφ ηα παξαπάλσ, νδεγείηαη θαλείο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλείδεζε είλαη 

πνιπδηάζηαηε ηθαλφηεηα θαη κάιηζηα φηη θάζε δηάζηαζή ηεο έρεη ηνπο δηθνχο ηεο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο. Αλεμάξηεηα, φκσο, απφ ηνλ ηξφπν θαη ηελ ειηθία εκθάληζεο ησλ 

εζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηεο εζηθήο λφεζεο θαη ηνπ εζηθνχ 

εαπηνχ, γεγνλφο είλαη φηη ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζπλνιηθά ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζπλείδεζεο, νη νπνίνη αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

 

Σσήμα 1. Οη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο 

 

Συνείδθςθ 

Ηκικά 
ςυναιςκιματα 

Ηκικι 
ςυμπεριφορά 

Ηκικι νόθςθ Ηκικόσ εαυτόσ 
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1.1.1. Παπάγονηερ πος επηπεάζοςν ηην ανάπηςξη ηηρ ζςνείδηζηρ 

Έξεπλεο έδεημαλ φηη, εθηφο απφ ηελ ειηθία, άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζπλείδεζεο ζηελ παηδηθή ειηθία είλαη ε ηδηνζπγθξαζία, ην θχιν, ε 

θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα (Dunn, 2014. Kochanska & Aksan, 2006. Kochanska et al., 2010. 

Kochanska et al., 1994. Thompson, 2015). 

Πην αλαιπηηθά, ε ηδηνζπγθξαζία είλαη ην εγγελέο «θνκκάηη» ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη αθνξά ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ζηα εξεζίζκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ απηνξξχζκηζε ησλ αληηδξάζεσλ απηψλ (Rothbart & 

Derryberry, 1981). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδηνζπγθξαζίαο πνπ ζεσξείηαη φηη 

ζπκβάιινπλ, κέζα απφ δχν δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο, ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπλείδεζεο, είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία πνπ ζπλνδεχεη ηε δηάπξαμε κηαο 

παξάβαζεο θαη ν έιεγρνο κε πξνζπάζεηα, δειαδή ε ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ε 

αλαζηνιή ησλ αθαηάιιεισλ θπξίαξρσλ αληηδξάζεσλ (Kochanska, 1991, 1993. 

Kochanska et al., 1994. Kochanska & Knaack, 2003. Rothbart, Ahadi, & Hershey, 

1994). Ο πξψηνο κεραληζκφο αλάπηπμεο ηεο ζπλείδεζεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία, αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, ελνρήο θαη θφβνπ πνπ 

πξνθαιεί ε δηάπξαμε κηαο ελέξγεηαο, ηελ νπνία ην άηνκν δελ ζεσξεί ζσζηή ή ε κε 

ζπκκφξθσζε ζε έλαλ εζηθφ θαλφλα (Kochanska, 1991, 1993. Rothbart & Derryberry, 

2002. Rothbart & Putnam, 2002).  

Ο έιεγρνο κε πξνζπάζεηα, απφ ηελ άιιε πιεπξά, αθνξά ηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηνπ ελεξγνχ ξφινπ θαη ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο ηνπ παηδηνχ γηα ηηο πξάμεηο ηνπ θαη 

ηε ζπλαθφινπζε ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

θαηαζηείιεη ηηο αληηθνηλσληθέο παξνξκήζεηο θαη λα πξνσζήζεη ηηο πην θνηλσληθέο ή 

επηζπκεηέο ζθέςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο (Kochanska, 1993. Kochanska & Knaack, 

2003. Kochanska et al, 1997. Rothbart et al., 1994). Οη ίδηνη κάιηζηα κεραληζκνί 

αλάπηπμεο ηεο ζπλείδεζεο έρεη θαηαδεηρζεί φηη ζπλδένληαη θαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ελνρήο, αθνχ, φπσο δηαπηζηψζεθε κέζα απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη 

Rothbart et al. (1994) κε παηδηά ειηθίαο 6-7 εηψλ, ηφζν ν θφβνο, φζν θαη ν έιεγρνο κε 

πξνζπάζεηα, ζρεηίδνληαλ ζεηηθά κε ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ ελνρή θαη ηε ληξνπή.  

 Δθηφο, φκσο, απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδηνζπγθξαζίαο, 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλείδεζεο έρεη βξεζεί φηη παίδεη θαη ε 

θνηλσληθνπνίεζε ζηελ νηθνγέλεηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη 

ην παηδί κε ηα άηνκα πνπ ην θξνληίδνπλ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ δεζκνχ κε ηε κεηέξα 
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ηνπ (Kochanska & Aksan, 2006. Kochanska & Thompson, 1997. Laible & 

Thompson, 2000. Thompson, Laible, & Ontai, 2003). Πην αλαιπηηθά, φηαλ νη γνλείο 

αλαπηχζζνπλ ζρέζε ακνηβαίαο αληαπφθξηζεο κε ηα παηδηά ηνπο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ θαιή επηθνηλσλία θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηα παηδηά είλαη πηζαλφηεξν λα 

ελζηεξληζηνχλ ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ νη γνλείο ηνπο θαη θαηά 

ζπλέπεηα, λα εληζρπζεί ε αλάπηπμε ηεο ζπλείδεζήο ηνπο (Kochanska, 2002α. 

Kochanska & Aksan, 2006). Δπηπιένλ, εξεπλεηηθά έρεη θαηαδεηρζεί φηη, ηα βξέθε πνπ 

έρνπλ αζθαιή δεζκφ κε ηε κεηέξα ηνπο, αλαπηχζζνπλ κηα ζεηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή 

ζρέζε κε απηή, πνπ ηνπο επηηξέπεη αξγφηεξα λα ζπκκνξθσζνχλ πην εχθνια ζηνπο 

θαλφλεο ηεο θαη λα ηνπο ελζσκαηψζνπλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Kochanska & 

Thompson, 1997. Laible & Thompson, 2000).  

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη φηη επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπλείδεζεο είλαη ην θχιν. Πην ζπγθεθξηκέλα, εξεπλεηηθά επξήκαηα δείρλνπλ φηη ηα 

θνξίηζηα ζπκκνξθψλνληαη θαη εζσηεξηθεχνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ ζέηνπλ νη γνλείο ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηα αγφξηα (Kochanska, 

2002β. Kochanska, Padavich, & Koenig, 1996). Δπηπιένλ, κέζα απφ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ νη Kochanska et al. (1994), δηαπίζησζαλ φηη νη κεηέξεο παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο αλέθεξαλ φηη ηα θνξίηζηα αλέπηπζζαλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηα αγφξηα ζπλαηζζήκαηα δπζθνξίαο θαη ελνρήο κεηά ηε δηάπξαμε 

κηαο παξάβαζεο. Δμήγεζε γηα ηα επξήκαηα απηά ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην 

επηρείξεκα φηη ηα αγφξηα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ παξάβαζε απηή θαζ‟ 

απηή, ελψ ηα θνξίηζηα αμηνινγνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξάβαζεο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ, κε απνηέιεζκα λα αηζζάλνληαη πην άζρεκα (Kochanska et al., 2002). 

Απφ ηε ζπδήηεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο δελ ζα κπνξνχζε 

λα παξαιεηθζεί ε αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο θαηαλφεζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Δηδηθφηεξα, έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ε θαηαλφεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλείδεζεο, θαζψο 

βνεζάεη ηα κηθξά παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ νη πξάμεηο ηνπο γηα 

ηνπο άιινπο (Dunn, 2014. Kochanska & Thompson, 1997. Thompson, 2014). Όηαλ 

αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη 

ζηνπο άιινπο σο απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ηα 

παηδηά δηακνξθψλνπλ κηα πξψηκε εζηθή επαηζζεζία, ιεηηνπξγψληαο πεξηζζφηεξν 

πξνθνηλσληθά, κέζσ ηεο βνήζεηαο πξνο ηνπο άιινπο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, 
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ξπζκίδνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη επηδεηθλχνληαο ζπκκφξθσζε ζε θαλφλεο 

(Thompson, 2015. Thompson et al., 2003. Thompson & Newton, 2010). 

ηελ πξάμε, ηα πεξηζζφηεξα εξεπλεηηθά επξήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ηεο 

θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλείδεζεο πξνέξρνληαη απφ 

δηαρξνληθέο έξεπλεο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ζηε λεπηαθή ειηθία, ζρεηίδεηαη κε ηελ εζηθή επαηζζεζία ησλ παηδηψλ αξγφηεξα, ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία (Dunn, 1995. Dunn, Brown, & Maguire, 1995. Laible, Panfile 

Murphy, & Augustine, 2013. Lane, Wellman, Olson, LaBounty, & Kerr, 2010). Λίγεο 

έξεπλεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε ζρέζε απηή ζπγρξνληθά, έρνληαο κάιηζηα θαη 

αληηθαηηθά απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ ηελ 

χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηα 

παηδηά θαη δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ ηεο ζπλείδεζήο ηνπο, φπσο νη εζηθέο θξίζεηο, ε 

εζηθή ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ε ελζπλαίζζεζε (Kalliopuska, 1983. Waller, 

Hyde, Grabell, Alves, & Olson, 2015). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, άιινη εξεπλεηέο, φπσο 

νη Mathieson θαη Banerjee (2011), δελ εληφπηζαλ ζρέζε κεηαμχ ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ θνηλσληθν-εζηθψλ εμεγήζεσλ πνπ έδηλαλ ηα παηδηά ειηθίαο 

4-5 εηψλ πάλσ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαλ. Πξφθεηηαη, 

δειαδή, γηα κία ζρέζε πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ζπγρξνληθά, πξνθεηκέλνπ 

λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.  

πλνςίδνληαο φζα εηπψζεθαλ έσο απηφ ην ζεκείν, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε 

αλάπηπμε ηεο ζπλείδεζεο δελ κπνξεί λα απνδνζεί κφλν ζε έλαλ παξάγνληα, αιιά 

απνηειεί πξντφλ ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ έκθπησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ 

θχινπ ηνπ παηδηνχ, απφ ηε κία πιεπξά, θαη ησλ επηξξνψλ ηεο νηθνγέλεηαο, θαηά ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, απφ ηελ άιιε πιεπξά. Πέξα, φκσο, απφ ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμή ηεο, γεγνλφο είλαη φηη ε ζπλείδεζε ζρεηίδεηαη 

ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν κε πνιινχο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

παηδηψλ, φπσο ζα αλαθεξζεί θαη εθηελέζηεξα ζην επφκελν θεθάιαην.  

 

1.1.2. Σημαζία ηηρ ζςνείδηζηρ για ηη ζωή και ηην καθημεπινή 

 λειηοςπγικόηηηα ηων παιδιών  

Έρεη θαηαδεηρζεί απφ ζρεηηθέο έξεπλεο φηη ε ζπλείδεζε ζπλδέεηαη κε ηε ξχζκηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηνλ έιεγρν ησλ αληηδξάζεσλ, κε ηελ έλλνηα ηεο ηθαλφηεηαο 

θαηαζηνιήο ησλ αθαηάιιεισλ ή αληηθνηλσληθψλ αληηδξάζεσλ θαη ηεο 

αληηθαηάζηαζήο ηνπο απφ πεξηζζφηεξν θαηάιιειεο γηα ηελ θάζε πεξίζηαζε 
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(Kochanska, 1991, 1993. Kochanska & Aksan, 2004. Kochanska, Barry, Jimenez, 

Hollatz, & Woodard, 2009. Kochanska et al., 1994. Kochanska et al., 1997). Δπίζεο, 

ε ζπλείδεζε πξνβιέπεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη ηελ 

πξνθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπο, θαηά ηα επφκελα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο (Kochanska 

& Aksan, 2004. Kochanska et al., 2010).  

Παξάιιεια, έρεη δηαπηζησζεί φηη ε ζπλείδεζε ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηηο  

αληηθνηλσληθέο θαη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ (Kochanska et al., 1994. 

Kochanska et al., 2009. Kochanska et al., 2010). Οη Jansen et al. (2017) βξήθαλ φηη ηα 

πςειφηεξα επίπεδα ζπλείδεζεο, ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ησλ γνλέσλ, παηδηψλ 

πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο πξνέβιεπαλ αξλεηηθά ηε δηάπξαμε πξάμεσλ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ. 

Οη Kochanska et al. (2010), ζε κία δηαρξνληθή έξεπλα, εμέηαζαλ δχν 

δηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ, ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ γνλετθψλ θαλφλσλ 

θαη ηελ ελζπλαίζζεζε πξνο ηνπο γνλείο ζηνπο 25 θαη ζηνπο 52 κήλεο, θαη ηε ζρέζε 

ηνπο κε ηνλ εζηθφ εαπηφ ησλ παηδηψλ ζηνπο 67 κήλεο θαη ηελ πξνθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ζηνπο 80 κήλεο. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη ηα παηδηά πνπ εζσηεξίθεπαλ 

ηνπο θαλφλεο πνπ είραλ ζέζεη νη γνλείο ηνπο θαη έδεηρλαλ ελζπλαίζζεζε πξνο απηνχο 

ζηνπο 25 θαη ζηνπο 52 κήλεο, παξνπζίαδαλ αξγφηεξα, ζηνπο 80 κήλεο, θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή ζηα ζρνιηθά πιαίζηα, επεδείθλπαλ πξνθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη 

ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη είραλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο, 

βξήθαλ φηη ηα παηδηά 25 θαη 52 κελψλ πνπ εζσηεξίθεπαλ ηνπο θαλφλεο ησλ γνλέσλ 

ηνπο, αληηιακβάλνληαλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο πεξηζζφηεξν εζηθφ ζηνπο 67 κήλεο. 

Αθφκε, νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηελ εζηθφηεηα ηνπ εαπηνχ ηνπο ζπλδένληαλ κε 

ηε κεηέπεηηα πξνθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ην κεησκέλν ελδερφκελν 

εκθάληζεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο.  

πκπεξαζκαηηθά, κε βάζε ηα επξήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο, 

πξνθχπηεη φηη ε ζπλείδεζε ζπλδέεηαη κε ηε ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ, 

ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε 

πξνθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Με άιια ιφγηα, θαίλεηαη φηη ε ζπλείδεζε απνηειεί 

ξπζκηζηηθφ παξάγνληα ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ζηε δηακφξθσζε 

πγηψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο.  
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1.1.3. Μέθοδοι μέηπηζηρ ηηρ ζςνείδηζηρ ζηην παιδική ηλικία 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπλείδεζεο ζηελ παηδηθή ειηθία, έρεη αλαπηπρζεί κηα κεγάιε 

πνηθηιία πεηξακαηηθψλ έξγσλ θαη εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, ηφζν απηναλαθνξηθψλ, 

φζν θαη εηεξναλαθνξηθψλ. Σα πεηξακαηηθά έξγα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε 

ηεο γλσζηηθήο δηάζηαζεο ηεο ζπλείδεζεο. Αληίζηνηρα, ηα απηναλαθνξηθά εξγαιεία 

αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εζηθνχ εαπηνχ, ελψ ηα εηεξναλαθνξηθά εξγαιεία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ηεο ζπκπεξηθνξηθήο 

δηάζηαζεο ηεο ζπλείδεζεο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε θάζε νκάδα 

εξγαιείσλ. 

 

Πειπαμαηικά έπγα 

Σα πεηξακαηηθά έξγα απνζθνπνχλ θπξίσο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εζηθψλ θξίζεσλ θαη 

αηηηνινγήζεσλ ησλ παηδηψλ θαη πεξηιακβάλνπλ ζχληνκεο ηζηνξίεο πνπ ζπλήζσο 

ζπλνδεχνληαη απφ εηθφλεο (Baird & Astington, 2004. Killen et al., 2011. Mathieson & 

Banerjee, 2011. Smetana, Jambon, Conry-Murray, & Sturge-Apple, 2012). Γηα 

παξάδεηγκα, νη Eisenberg-Berg θαη Hand (1979) ρξεζηκνπνίεζαλ, γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εζηθψλ θξίζεσλ ησλ παηδηψλ, ηέζζεξηο ηζηνξίεο, ζπλνδεπφκελεο απφ 

εηθφλεο, πνπ αθνξνχζαλ ηε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηηο επηζπκίεο ηνπ πξσηαγσληζηή 

θαη ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ. Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο θάζε ηζηνξίαο, ν εξεπλεηήο 

δεηνχζε απφ ην παηδί λα πεη ηη ζα έπξεπε λα θάλεη ν πξσηαγσληζηήο θαη γηαηί, κε ηηο 

απαληήζεηο λα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε εγσηζηηθέο θαη πξνθνηλσληθέο, αληίζηνηρα. Καη 

ε Nunner-Winkler (1993), φκσο, πξφηεηλε κηα παξφκνηα κεζνδνινγία πνπ 

πεξηιάκβαλε ηε δηήγεζε ηεζζάξσλ ηζηνξηψλ ζηα παηδηά, κε θφλην ηε ζχγθξνπζε 

αλάκεζα ζηηο επηζπκίεο ηνπ πξσηαγσληζηή θαη ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, σζηφζν, νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην ηη ζα έπξεπε λα θάλεη ν 

πξσηαγσληζηήο ηεο θάζε ηζηνξίαο θαηεγνξηνπνηνχληαλ ζε αληηθνηλσληθέο θαη εζηθέο.  

Οη Smetana et al. (2012), απφ ηελ άιιε, εηζήγαγαλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εζηθψλ θξίζεσλ ησλ παηδηψλ, ηε ζπλέληεπμε θνηλσληθψλ θαλφλσλ, ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο, παξνπζίαδαλ ζηα παηδηά νρηψ έγρξσκεο εηθφλεο πνπ απεηθφληδαλ γλψξηκεο ζε 

απηά εζηθέο παξαβάζεηο, φπσο ην ρηχπεκα, ην ζπξψμηκν θαη ε θνξντδία ζε έλα άιιν 

παηδί. ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ θάζε εηθφλα, ηνπο απήπζπλαλ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχζαλ ην θαηά πφζν ήηαλ επηηξεπηή ή φρη ε πξάμε, θαηά πφζν ήηαλ 

αλεμάξηεηε απφ ηελ εμνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπο θαλφλεο, ηε κεηαβιεηφηεηα 

ησλ θαλφλσλ, ηε γελίθεπζε ηεο πξάμεο θαη ην θαηά πφζν άμηδε ηηκσξία. Οη 
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ελαιιαθηηθέο επηινγέο απάληεζεο ησλ παηδηψλ ήηαλ «είλαη εληάμεη» θαη «δελ είλαη 

εληάμεη» θαη ηα παηδηά βαζκνινγνχληαλ κε 1 γηα ηηο εζηθέο απαληήζεηο θαη κε 0 γηα 

ηηο κε εζηθέο απαληήζεηο. Γηα ηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ηελ ηηκσξία ηεο εζηθήο 

παξάβαζεο, νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ δίλνληαλ ζε κία θιίκαθα πνπ θπκαηλφηαλ απφ 

1 (δελ αμίδεη λα ηηκσξεζεί) κέρξη 3 (αμίδεη πνιχ λα ηηκσξεζεί). 

Παξφκνηα ηερληθή ρξεζηκνπνίεζαλ θαη νη Dunn, Cutting θαη Demetriou 

(2000), γηα λα αμηνινγήζνπλ ηηο αληηιήςεηο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα 

παξαβάζεηο πνπ, απηή ηε θνξά, ελέπιεθαλ θίινπο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

παξνπζίαδαλ ζηα παηδηά ηξεηο ππνζεηηθέο παξαβάζεηο, δειαδή ηελ εμχβξηζε, ηελ 

αξπαγή ηνπ παηρληδηνχ ελφο θίινπ θαη ηνλ απνθιεηζκφ ελφο θίινπ απφ ην παηρλίδη. Ζ 

θάζε παξάβαζε παξνπζηαδφηαλ δχν θνξέο, κε πξσηαγσληζηέο ην παηδί θαη ηνλ 

θαιχηεξφ ηνπ θίιν. Σε κία θνξά ην παηδί είρε ξφιν ζχηε θαη ηελ άιιε θνξά ξφιν 

ζχκαηνο. Γηα θάζε εθδνρή ηεο ηζηνξίαο γίλνληαλ δχν εξσηήζεηο, φπνπ ε κία δεηνχζε 

απφ ην παηδί λα θξίλεη ηελ νξζφηεηα ηεο πξάμεο θαη ε άιιε αθνξνχζε ηελ 

αηηηνιφγεζε ηεο πξνεγνχκελεο απάληεζεο. Αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ, 

ηνπο δίλνληαλ ζπγθεθξηκέλνη βαζκνί θαη ζην ηέινο ππνινγηδφηαλ κηα γεληθή 

βαζκνινγία.  

Οη Baird θαη Astington (2004) ρξεζηκνπνίεζαλ κία κεζνδνινγία θαηά ηελ 

νπνία ηα παηδηά απφ 4-7 εηψλ άθνπγαλ έμη δηαθνξεηηθέο ηζηνξίεο, ζηηο νπνίεο νη δχν 

ραξαθηήξεο πξαγκαηνπνηνχζαλ ηελ ίδηα νπδέηεξε ελέξγεηα, έρνληαο δηαθνξεηηθά 

θίλεηξα σο πξνο ηελ εζηθφηεηα, δειαδή είραλ θαιφ θαη θαθφ θίλεηξν, αληίζηνηρα. 

Αθνχ γίλνληαλ αξρηθά νξηζκέλεο εξσηήζεηο ειέγρνπ, γηα λα δηεπθξηληζηεί φηη ηα 

παηδηά θαηάιαβαλ φηη νη ραξαθηήξεο πξαγκαηνπνηνχζαλ ηελ ίδηα ελέξγεηα, δεηνχηαλ 

απφ ηα παηδηά λα αμηνινγήζνπλ ηελ ελέξγεηα ζε κηα θιίκαθα πνπ θπκαηλφηαλ απφ 

πξαγκαηηθά θαιή έσο πξαγκαηηθά θαθή θαη λα θαζνξίζνπλ αλ ν θάζε ραξαθηήξαο ζα 

έπξεπε λα ηηκσξεζεί γηα ηελ πξάμε ηνπ. Γηα θάζε ελαιιαθηηθή απάληεζε, νη 

εξεπλεηέο είραλ θαζνξίζεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν βαζκφ θαη ζην ηέινο ππνινγηδφηαλ κηα 

ζπλνιηθή βαζκνινγία.  

 Αλαθνξηθά κε ηηο εζηθέο θξίζεηο ησλ παηδηψλ, νη Killen et al. (2011) 

αλέπηπμαλ έλα έξγν θαηά ην νπνίν, παξνπζηάδνληαλ ζηα παηδηά δχν ζχληνκεο 

ηζηνξίεο πνπ πεξηέγξαθαλ, κε ηε βνήζεηα εηθφλσλ, εζηθέο παξαβάζεηο, ε κία 

εκπξφζεηε θαη ε άιιε ηπραία. ηελ ηζηνξία ηεο ηπραίαο εζηθήο παξάβαζεο, έλα παηδί 

πεηνχζε ην ζαθνπιάθη ελφο ζπκκαζεηή ηνπ ζηα ζθνππίδηα, ρσξίο λα γλσξίδεη φηη 

κέζα πεξηέρεη θαγεηφ θαη λνκίδνληαο φηη έηζη ζπκβάιιεη ζηελ θαζαξηφηεηα ηεο 
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ηάμεο. ηελ ηζηνξία ηεο εκπξφζεηεο εζηθήο παξάβαζεο, έλα παηδί έζπξσρλε ηνλ θίιν 

ηνπ, ν νπνίνο έπεθηε απφ ηελ θνχληα, πξνθεηκέλνπ λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ. Μεηά ηελ 

παξνπζίαζε ηεο θάζε ηζηνξίαο, νη εξεπλεηέο έθαλαλ κηα ζεηξά εξσηήζεσλ ζηα 

παηδηά, δεηψληαο ηνπο λα αμηνινγήζνπλ ηηο πξάμεηο ηνπ ζχηε ηεο θάζε ηζηνξίαο, ηφζν 

απφ ηε δηθή ηνπ ζθνπηά, φζν θαη απφ ηε ζθνπηά ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ, θαη λα 

αηηηνινγήζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. Δπίζεο, δεηνχηαλ απφ ηα παηδηά λα αμηνινγήζνπλ 

ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζχκαηνο πνπ πξνθαινχληαλ απφ ηελ παξάβαζε, αιιά θαη 

απέλαληη ζηνλ ζχηε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηελ ηζηνξία ηεο ηπραίαο εζηθήο 

παξάβαζεο γίλνληαλ θαη δχν εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ΘηΝ ησλ παηδηψλ, έηζη ψζηε λα 

αμηνινγήζνπλ νη εξεπλεηέο εάλ δηέθεξαλ νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε ΘηΝ ζε 

έλα πιαίζην εζηθήο παξάβαζεο απφ ηηο απαληήζεηο ζε θιαζζηθά έξγα ΘηΝ.   

 

Αςηοαναθοπικά επγαλεία 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εζηθνχ εαπηνχ, νη Kochanska et al. (1997) δεκηνχξγεζαλ έλα 

απηναλαθνξηθφ εξγαιείν, δειαδή έλα βίληεν, ην νπνίν παξνπζίαζαλ ζηα παηδηά κέζσ 

ππνινγηζηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην βίληεν πξσηαγσληζηνχζαλ δχν ήξσεο, ηνπ ίδηνπ 

θχινπ κε ην παηδί, νη νπνίνη παξνπζίαδαλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε ζρέζε κε 37 πξνηάζεηο 

πνπ αλαθέξνληαλ ζηνλ εζηθφ εαπηφ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο δηαζηάζεηο ηεο 

νκνινγίαο, ηεο δήισζεο κεηακέιεηαο, ηεο επαλφξζσζεο, ηεο επαηζζεζίαο απέλαληη 

ζε θαηεζηξακκέλα αληηθείκελα, ηεο εζσηεξηθεπκέλεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, ηεο αλεζπρίαο γηα ηε δηάπξαμε ιάζνπο απφ ηνπο άιινπο, ηεο ελνρήο 

θαη ηεο αλεζπρίαο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ κεηά ηε δηάπξαμε ιάζνπο απφ ηα 

ίδηα. Γηα θάζε πξφηαζε, νη δχν ήξσεο δηαηχπσλαλ αληίζεηεο απφςεηο, κία 

πεξηζζφηεξν εζηθή θαη κία ιηγφηεξν εζηθή, θαη ηα παηδηά θαινχληαλ λα επηιέμνπλ κε 

πνηνλ ήξσα ζπκθσλνχζαλ πεξηζζφηεξν. Οη ιηγφηεξν εζηθέο απαληήζεηο έπαηξλαλ 0 

βαζκνχο θαη νη πεξηζζφηεξν εζηθέο απαληήζεηο έπαηξλαλ 2 βαζκνχο. Αλ ην παηδί δελ 

κπνξνχζε λα απνθαζίζεη, έπαηξλε ηνλ βαζκφ 1 θαη ζην ηέινο αζξνίδνληαλ φιεο νη 

βαζκνινγίεο, πξνθεηκέλνπ λα βγεη κηα ζπλνιηθή βαζκνινγία γηα ηνλ εζηθφ εαπηφ. Σν 

ίδην έξγν επαλέιαβε αξγφηεξα ε Kochanska (2002β), αληηθαζηζηψληαο απηή ηε θνξά 

ην βίληεν κε θνχθιεο, ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνίεζε σο καξηνλέηεο. Ζ θιίκαθα γηα ηνλ 

εζηθφ εαπηφ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αμηφπηζηε, θαζψο ν έιεγρνο κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο Cronbach‟s alpha θαηέδεημε α = .90 γηα ην βίληεν θαη α = .75 γηα 

ηελ παξνπζίαζε κε καξηνλέηεο. 
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Δηεποαναθοπικά επγαλεία 

ε φ,ηη αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο, νη 

Kochanska et al. (1994) δεκηνχξγεζαλ ηελ θιίκαθα «Σν Παηδί κνπ» (My Child), πνπ 

απεπζχλεηαη ζε γνλείο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξηθψλ πηπρψλ ηεο ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Ζ θιίκαθα «Σν Παηδί 

κνπ» απνηειείηαη απφ 100 πξνηάζεηο θαη αμηνινγεί ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηεο 

ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ, δειαδή ηελ ελνρή, ηε δήισζε κεηακέιεηαο, ηελ αλεζπρία 

γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ κεηά ηε δηάπξαμε ιάζνπο απφ ηα παηδηά, ηελ 

ελζπλαίζζεζε, ηελ νκνινγία, ηελ επαλφξζσζε κεηά ηε δηάπξαμε ιάζνπο, ηελ 

εζσηεξηθεπκέλε ζπκπεξηθνξά, ηελ αλεζπρία γηα ηε δηάπξαμε ιάζνπο απφ ηνπο 

άιινπο, ηε ζπκβνιηθή αλαπαξαγσγή/αληηκεηψπηζε ηεο θαθήο πξάμεο θαη ηελ 

επαηζζεζία απέλαληη ζε θαηεζηξακκέλα αληηθείκελα. Οη δηαζηάζεηο απηέο 

εληάζζνληαη ζε δχν παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο ζπλείδεζεο, 

δειαδή ηε πλαηζζεκαηηθή Γπζθνξία θαη ηελ Δλεξγφ Ζζηθή Ρχζκηζε/Δγξήγνξζε.  

Ζ θιίκαθα «Σν Παηδί κνπ» έρεη πνιχ θαιέο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο, θαζψο ε 

αλάιπζε θχξησλ ζπληζησζψλ, γηα ηελ εμέηαζε ηεο εγθπξφηεηαο ελλνηνινγηθήο 

θαηαζθεπήο, επηβεβαίσζε ηελ χπαξμε ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ θαη ν 

έιεγρνο εζσηεξηθήο ζπλνρήο κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε Cronbach‟s alpha έδεημε φηη, κε 

εμαίξεζε ηελ ππνθιίκαθα ηεο επαηζζεζίαο απέλαληη ζε θαηεζηξακκέλα αληηθείκελα 

(α = .35), ην α ησλ ππφινηπσλ ππνθιηκάθσλ ηεο θιίκαθαο θπκάλζεθε απφ .58 έσο .90 

(Kochanska et al., 1994).  

Απφ ηα εξγαιεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ, ζηελ παξνχζα έξεπλα αμηνπνηήζεθαλ, 

φπσο επηζεκαίλεηαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα, ε θιίκαθα «Σν Παηδί κνπ», ε θιίκαθα 

γηα ηνλ εζηθφ εαπηφ θαη ην πεηξακαηηθφ έξγν ησλ Killen et al. (2011), γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εζηθψλ θξίζεσλ ησλ παηδηψλ, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηε γλσζηηθή 

δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο (Kochanska et al., 1994. Kochanska et al., 1997). Σα 

ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία επειέγεζαλ γηα δχν ιφγνπο, αθελφο κελ ιφγσ ησλ 

ηθαλνπνηεηηθψλ ςπρνκεηξηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο, αθεηέξνπ δε επεηδή ζπλεηέιεζαλ ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο νιφπιεπξεο κειέηεο ηεο ζπλείδεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ.  

Αθνινχζσο, επηρεηξείηαη ε επηζθφπεζε εξεπλψλ πνπ κειέηεζαλ ηελ αλάπηπμε 

ηεο ΘηΝ ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία, θαζψο θαη εξεπλψλ πνπ 

κειέηεζαλ ηε ζρέζε  ηεο κε δηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο ζηελ παηδηθή ειηθία. Μεηαμχ 

άιισλ, παξνπζηάδεηαη ε ζεκαζία ηεο ΘηΝ γηα ηε δσή θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 
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παηδηψλ, ε αλάπηπμή ηεο, νη παξάγνληεο δηακφξθσζήο ηεο, θαζψο επίζεο θαη θάπνηα 

απφ ηα πην δηαδεδνκέλα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο.  

 

1.2. ΘηΝ 

 

1.2.1. Οπιζμόρ και ζημαζία ηηρ ΘηΝ 

Ωο ΘηΝ λνείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα απνδίδεη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηνπο 

άιινπο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο, κε βάζε ηηο νπνίεο εξκελεχεη θαη πξνβιέπεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο (Gallagher & Frith, 2003. Μαξηδάθε-Καζζσηάθε, 1997. 

Μηζαειίδε, 2003. Premack & Woodruff, 1978). Απηέο νη λνεηηθέο θαηαζηάζεηο 

πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ πεπνηζήζεηο, επηζπκίεο, πξνζέζεηο, αληηιήςεηο, 

θαληαζία θαη ζπλαηζζήκαηα (Baron-Cohen, 2001. Μαξηδάθε-Καζζσηάθε, 1997. 

Μηζαειίδε, 2003). 

Ζ ΘηΝ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δηφηη ζπλδέεηαη κε ηελ πξνθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, δειαδή ηελ απζφξκεηε ζπκπεξηθνξά, πνπ ζηνρεχεη ζην 

λα σθειήζεη ηνπο άιινπο, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηνλ θνηλσληθφ 

ηνπο πεξίγπξν (Capage & Watson, 2001. Carlson, Koenig, & Harms, 2013. Flavell, 

2004. Slaughter, 2015. Vogeley et al., 2001). χκθσλα κε ηνπο Eggum et al. (2011), 

φζν θαιχηεξα θαηαλννχλ ηα παηδηά ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ άιισλ, ηφζν 

πεξηζζφηεξν είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, λα αληηιεθζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ θαη θαηά ζπλέπεηα, λα πξνζαξκφζνπλ αλάινγα ηε 

δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, ψζηε λα επηηχρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε. Τπάξρεη, βέβαηα, θαη ε αληίζεηε άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ηα 

παηδηά πνπ έρνπλ αξθεηά αλαπηπγκέλε ΘηΝ, κπνξνχλ λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη γηα 

αληηθνηλσληθνχο ζθνπνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα λα αζθήζνπλ εθθνβηζκφ ζε άιια 

παηδηά, γλσξίδνληαο ηη ηα ελνριεί ή ηα ηξνκάδεη, ή λα ηα εμαπαηήζνπλ (Barlow, 

Qualter, & Stylianou, 2010. Flavell, 2004. Frith & Frith, 2005). 

Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη ηε ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε ΘηΝ θαη 

ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ παηδηθή ειηθία (Blankson et al., 2013. 

Cutting & Dunn, 1999. Eggum et al., 2011). Οη Hughes θαη Dunn (1998) 

πξαγκαηνπνίεζαλ κηα δηαρξνληθή κειέηε ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ, κε ηε ζπκκεηνρή 

50 παηδηψλ ειηθίαο 4, 4.5 θαη 5 εηψλ. Έηζη, δηαπίζησζαλ φηη ζε θάζε ειηθηαθή θάζε 

ππήξρε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ζηα έξγα ΘηΝ (ζπγθεθξηκέλα έξγα 

ςεπδνχο πεπνίζεζεο) θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε. ην ίδην ζπκπέξαζκα 
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θαηέιεμαλ θαη νη Harwood θαη Farrar (2006), νη νπνίνη, κέζα απφ ηελ εμέηαζε 42 

παηδηψλ, 3-5 εηψλ, δηαπίζησζαλ φηη ε ΘηΝ, αμηνινγεκέλε κέζα απφ έξγα ςεπδνχο 

πεπνίζεζεο, θαη ε θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ παξνπζίαδαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπο.  

Ζ Dunn (1995) δηεξεχλεζε ην εξψηεκα εάλ νη δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο ησλ 

παηδηψλ ζηα έξγα ςεπδνχο πεπνίζεζεο, ζηελ ειηθία ησλ 40 κελψλ, ζπλδένληαλ κε ηηο 

δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ην ζρνιείν, ηελ επαηζζεζία ηνπο ζηελ θξηηηθή απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηελ θαηαλφεζή ηνπο γηα ηα ζπκπιέγκαηα ζπλαηζζεκάησλ 

(πεξηζζφηεξα απφ έλα ζπλαηζζήκαηα ηαπηνρξφλσο) θαη ηελ εζηθή ηνπο επαηζζεζία, 

ζηελ ειηθία ησλ 68 θαη ησλ 75 κελψλ. Έηζη, κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ, θαηαδείρζεθε φηη ε επηηπρεκέλε εθηέιεζε ησλ έξγσλ ςεπδνχο 

πεπνίζεζεο ζπλδεφηαλ κε ηελ αξλεηηθή αληίιεςε ησλ ζρνιηθψλ εκπεηξηψλ ζηνπο 68 

κήλεο, δειαδή ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζην λεπηαγσγείν. Με άιια ιφγηα, ηα 

παηδηά πνπ ηα πήγαλ θαιχηεξα ζηα έξγα ςεπδνχο πεπνίζεζεο, ήηαλ πηζαλφηεξν 

αξγφηεξα λα αλαθέξνπλ δπζθνιίεο ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο επίζεο θαη 

ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Βέβαηα, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ηα παηδηά, παξά ηηο δειψζεηο γηα ηηο ζρνιηθέο ηνπο εκπεηξίεο, δελ 

αληηκεηψπηδαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζην ζρνιείν.  

Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ έξεπλα ηεο Dunn (1995), δηαπηζηψζεθε φηη ε επηηπρία 

ζηα έξγα ςεπδνχο πεπνίζεζεο ζηνπο 40 κήλεο παξνπζίαδε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

θαηαλφεζε ζπκπιεγκάησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ επαηζζεζία ζηελ θξηηηθή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ζηελ ειηθία ησλ 75 κελψλ. Γειαδή, ηα παηδηά πνπ ζηνπο 40 κήλεο 

είραλ πςειέο επηδφζεηο ζηα έξγα ςεπδνχο πεπνίζεζεο ήηαλ πηζαλφηεξν ζηνπο 75 

κήλεο, ζηα έξγα πξνζνκνίσζεο ηεο θξηηηθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, λα θξίλνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο απφ απζηεξά έσο ζθιεξά.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, επνκέλσο, ζπκπεξαίλεη θαλείο φηη ε ΘηΝ παίδεη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ παηδηψλ, θαζψο ηα βνεζάεη λα 

αληηιακβάλνληαη ην πψο ζθέθηνληαη νη άιινη θαη λα πξνζαξκφδνπλ αλάινγα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Αθφκε, ηα παηδηά πνπ έρνπλ αλαπηπγκέλε ΘηΝ, είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, γεγνλφο, σζηφζν, πνπ κπνξεί 

λα ηα θάλεη πην επαίζζεηα απέλαληη ζηηο ζθέςεηο θαη ηηο θξίζεηο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο 

πεξίγπξνπ γηα απηά. Αλεμάξηεηα, φκσο, απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πνπ ε ΘηΝ 

επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ, γεγνλφο είλαη φηη ε αλάπηπμή ηεο 

αθνινπζεί θνηλά πξφηππα, αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ. ηε ζπλέρεηα, 
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αλαιχνληαη δηεμνδηθφηεξα νη ηθαλφηεηεο πνπ ζπλζέηνπλ ηε ΘηΝ θαη επξήκαηα γηα ηελ 

αλάπηπμή ηνπο, θπξίσο ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ησλ παηδηψλ. 

 

1.2.2. Ανάπηςξη ηηρ ΘηΝ ζηην παιδική ηλικία  

Ήδε απφ ηε βξεθηθή ειηθία, ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα κηκεζνχλ ηηο εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ άιισλ αηφκσλ θαη λα θαηεπζχλνπλ ην βιέκκα ηνπο εθεί πνπ θάπνηνο 

άιινο θνηηά, εζηηάδνληαο απφ θνηλνχ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην ίδην ζεκείν. Απηέο νη 

ζπκπεξηθνξέο ζεσξνχληαη ελδείμεηο πξψηκεο απφδνζεο λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηνπο 

άιινπο (Carlson et al., 2013. Meltzoff, 1999. Μηζαειίδε, 2003. Mitchell, 2002). 

Γχξσ ζηνπο 18 κήλεο, ηα παηδηά αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηελ πξνζεηηθφηεηα ησλ 

ελεξγεηψλ ησλ άιισλ, φπσο επίζεο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο επηζπκίεο ηνπο (Carlson et 

al., 2013. Flavell, 2004. Meltzoff, 1999. Μηζαειίδε, 2003). Δπίζεο, απφ απηή ηελ 

ειηθία, αξρίδεη ην παηρλίδη πξνζπνίεζεο, ελψ δηαθαίλνληαη θαη ηα πξψηα δείγκαηα 

ελζπλαίζζεζεο πξνο ηνπο άιινπο (Perner, 1999. Scholl & Leslie, 1999).  

ηελ ειηθία ησλ 2 εηψλ πεξίπνπ, ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο επηζπκίεο, ελψ αξρίδνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη ιέμεηο φπσο «ζέισ» θαη «ληψζσ» (Astington & Edward, 2010. 

Carlson et al., 2013. Meltzoff, 1999. Sodian & Kristen, 2010). Μέρξη ηα 3 έηε 

κάιηζηα, έρνπλ αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα λα θάλνπλ αηηηνινγηθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ 

ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ή κε ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ επαθφινπζσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αληηδξάζεσλ (Astington & Edward, 2010. Perner, 1999. Sodian & Kristen, 2010). 

Δπίζεο, ζηελ ίδηα ειηθία, ηα παηδηά απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο ζθέςεο 

σο εζσηεξηθήο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ αλαθέξεηαη ζε πξαγκαηηθά ή 

θαληαζηηθά αληηθείκελα, θαη κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ ηα αληηθείκελα ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ απφ ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα ηα αληηθείκελα απηά (Flavell, 2004. 

Mitchell, 2002).  

Μέρξη ηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ, ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

φξνπο φπσο «ζέισ», «ζθέθηνκαη», «γλσξίδσ» θαη «πξνζπνηνχκαη» (Perner, 1999. 

Slaughter, 2015). Μεηά ηα 4 έηε, κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο ςεπδείο πεπνηζήζεηο 

θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη άιινη αληηδξνχλ κε βάζε ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν, αθφκα θη αλ απηή είλαη ιαλζαζκέλε (Astington & Edward, 

2010. Carlson et al., 2013. Flavell, 2004. Perner, 1999. Wellman, Cross, & Watson, 

2001). Δπηπιένλ, ηελ ίδηα πεξίνδν, αξρίδνπλ λα δηαθξίλνπλ θαη ηηο εκπξφζεηεο απφ ηηο 

ηπραίεο ελέξγεηεο (Μηζαειίδε, 2003).  
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Οη Wellman θαη Liu (2004) ππνζηήξημαλ φηη ηα παηδηά 3-5 εηψλ ρξνλνινγηθά 

θαηαλννχλ πξψηα ηηο επηζπκίεο, κεηά ηηο πεπνηζήζεηο, αξγφηεξα ηελ άγλνηα, ζηε 

ζπλέρεηα ηηο ςεπδείο πεπνηζήζεηο α‟ ηάμεο θαη ηειεπηαία ηε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα 

ζηα πξαγκαηηθά θαη ζηα πξνθαλή ζπλαηζζήκαηα. Μεηά ηα 6 έηε, ηα παηδηά είλαη ζε 

ζέζε  λα θαηαλνήζνπλ ηηο ςεπδείο πεπνηζήζεηο β‟ ηάμεο, δειαδή ηη ζθέθηεηαη 

ιαλζαζκέλα θαλείο γηα έλα άιιν άηνκν (Perner, 1999. Sodian & Kristen, 2010). Οη 

βαζηθνί ζηαζκνί ζηελ αλάπηπμε ηεο ΘηΝ, έηζη φπσο παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

 

Πίνακαρ 1 

Βαζικοί ζηαθμοί ζηην ανάπηςξη ηηρ ΘηΝ 

Ζλικία Ηκανόηηηερ 

18 κήλεο Πξνζπνίεζε, ελζπλαίζζεζε 

2 έηε Καηαλφεζε ζπλαηζζεκάησλ, πξνζέζεσλ, επηζπκηψλ 

3 έηε Καηαλφεζε ηεο ζθέςεο σο εζσηεξηθήο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο, δηαρσξηζκφο αληηθεηκέλσλ απφ ηηο ζθέςεηο γηα 

απηά, αηηηνινγηθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ή κε 

ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ επαθφινπζσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αληηδξάζεσλ 

4 έηε Υξήζε φξσλ φπσο «ζέισ», «ζθέθηνκαη», «γλσξίδσ» θαη 

«πξνζπνηνχκαη» 

5 έηε Καηαλφεζε ςεπδψλ πεπνηζήζεσλ, δηάθξηζε εκπξφζεησλ απφ 

ηπραίεο ελέξγεηεο 

 

 

1.2.3. Παπάγονηερ πος επηπεάζοςν ηην ανάπηςξη ηηρ ΘηΝ  

Μνινλφηη ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ επίδξαζε γελεηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ΘηΝ (Hughes & Cutting, 1999), νη εξεπλεηέο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν κεγαιψλνπλ ηα παηδηά αζθεί ηε 

κεγαιχηεξε επηξξνή ζηε ΘηΝ (Cutting & Dunn, 1999. Eisenberg, 2007. Slaughter, 

2015. Yagmurlu, Berument, & Celimli, 2005). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπδεηήζεηο κε 

ηνπο γνλείο πάλσ ζε λνεηηθέο θαηαζηάζεηο έρεη θαηαδεηρζεί φηη επλννχλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο ΘηΝ (Adrian, Clemente, Villanueva, & Rieffe, 2005. Ruffman, Perner, 

& Parkin, 1999. Ruffman, Slade, & Crowe, 2002. Slaughter, 2015. Slaughter, 

Peterson, & Mackintosh, 2007). Με άιια ιφγηα, φζν ζπρλφηεξα νη γνλείο ζπδεηνχλ 
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θαη εμεγνχλ ηη ληψζνπλ, ζέινπλ θαη ζθέθηνληαη νη ίδηνη θαη νη άιινη, ηφζν θαιχηεξα 

θαηαλννχλ ηα παηδηά ηηο ζρεηηθέο έλλνηεο.  

Ζ χπαξμε αδεξθηψλ ζπλδέεηαη, επίζεο, κε ηηο επηδφζεηο ζηα έξγα ΘηΝ, κε ην 

φθεινο γηα ηα παηδηά λα απμάλεηαη, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αδεξθηψλ ηνπο 

(McAlister & Peterson, 2006. Perner, Ruffman, & Leekam, 1994. Peterson, 2000. 

Ruffman et al., 1999). Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ηα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ κε αδέξθηα 

έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο, εκπιέθνληαη ζε 

πεξηζζφηεξεο ζπδεηήζεηο, δηαπξαγκαηεχζεηο θαη παηρλίδηα πξνζπνίεζεο θαη αθφκε, 

παξαθνινπζψληαο ηηο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ αδεξθηψλ ηνπο, 

κπνξνχλ λα αληιήζνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ νη άιινη 

ζθέθηνληαη (Μαξηδάθε-Καζζσηάθε, 1997. McAlister & Peterson, 2006. Mitchell, 

2002). 

 Ζ γισζζηθή ηθαλφηεηα ζπκβάιιεη θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ΘηΝ, θαζψο είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξνχλ ηα παηδηά λα επηθνηλσλήζνπλ κε 

ηνπο νηθείνπο ηνπο θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε φξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

λνεηηθέο θαηαζηάζεηο (Cutting & Dunn, 1999. Flavell, 2004. Milligan, Astington, & 

Dack, 2007. Slade & Ruffman, 2005. Sodian & Kristen, 2010). Τπάξρεη, βέβαηα, θαη 

ε αληίζεηε άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, απηή ε ζρέζε κπνξεί λα έρεη θαη 

αληίζηξνθε θαηεχζπλζε, δειαδή ε ίδηα ε ΘηΝ λα επηδξά ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ηεο γιψζζαο (Slade & Ruffman, 2005. Sodian & Kristen, 2010). Πάλσ ζε απηφ, νη 

Baldwin θαη Moses (2001) ππνζηήξημαλ φηη ε θνηλσληθή θαηαλφεζε ζπκβάιιεη ζηελ 

εθκάζεζε λένπ ιεμηινγίνπ, θαζψο βνεζάεη ηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλδέζεηο 

αλάκεζα ζηα αληηθείκελα ζηα νπνία αλαθέξνληαη νη άιινη θαη ζηηο ιέμεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ηα πξνζδηνξίζνπλ. 

Σέινο, έλαο κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ έρεη εμεηάζεη ηελ επίδξαζε γλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ, φπσο ν εθηειεζηηθφο έιεγρνο, πάλσ ζηε ΘηΝ (Carlson, Claxton, & 

Moses, 2015. Carlson, Mandell, & Williams, 2004. Hala, Hug, & Henderson, 2003. 

Hughes & Ensor, 2007. McAlister & Peterson, 2006). Ο εθηειεζηηθφο έιεγρνο 

αλαθέξεηαη ζηηο πςειφηεξεο ηάμεο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε 

ζηνρεπκέλε ζπκπεξηθνξά θαη πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

απηνξξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξάζεσλ, ηνλ 

αλαζηαιηηθφ έιεγρν, δειαδή ηελ αλαζηνιή ησλ αθαηάιιεισλ αληηδξάζεσλ, ηελ 

εξγαδφκελε κλήκε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξνζνρήο (Carlson & Moses, 2001. Carlson et 

al., 2004. Hala et al., 2003. Hughes & Ensor, 2007. Perner & Lang, 1999).  
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Δξεπλεηηθά, έρεη θαηαδεηρζεί φηη νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ΘηΝ ζηα παηδηά είλαη ν αλαζηαιηηθφο έιεγρνο θαη ε εξγαδφκελε 

κλήκε (Carlson et al., 2015. Carlson & Moses, 2001. Carlson, Moses, & Breton, 

2002). Γειαδή, ηα παηδηά πνπ ζπλδπάδνπλ ηθαλφηεηεο αλαζηνιήο ησλ αθαηάιιεισλ 

αληηδξάζεσλ θαη αλάθιεζεο ζηε κλήκε νδεγηψλ πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί, έηζη ψζηε λα 

αληηδξάζνπλ κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ ζα αληηδξνχζαλ απζφξκεηα, ζε 

έξγα αλαζηαιηηθνχ ειέγρνπ, ηείλνπλ λα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα έξγα ηεο ΘηΝ 

(Carlson et al., 2015. Carlson & Moses, 2001. Carlson et al., 2002. Hala et al., 2003). 

Σα επξήκαηα απηά είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

αηνκηθψλ δηαθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά ζηελ αλάπηπμε ηεο ΘηΝ θαη 

κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκα ζηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνάγνπλ ηε ΘηΝ ζηα παηδηά. Ωζηφζν, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην ζθνπφ απηφ 

είλαη ε ζσζηή αμηνιφγεζε ηεο ηξέρνπζαο ΘηΝ ησλ παηδηψλ, πνπ κπνξεί λα γίλεη κε ηε 

ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, ηα δεκνθηιέζηεξα θαη επξχηεξα 

ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

1.2.4. Μέθοδοι μέηπηζηρ ηηρ ΘηΝ ζηην παιδική ηλικία 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο ΘηΝ παηδηψλ πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο, έρεη αλαπηπρζεί 

πιεζψξα έξγσλ πνπ αμηνινγνχλ δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο απηήο, φπσο είλαη νη 

επηζπκίεο, νη πξνζέζεηο, ε δηάθξηζε ηεο πξφζεζεο απφ ηελ επηζπκία, ε δηάθξηζε ησλ 

θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ ηηο ζθέςεηο ησλ παηδηψλ γηα απηά θαη νη ςεπδείο 

πεπνηζήζεηο (Feinfield, Lee, Flavell, Green, & Flavell, 1999. Meltzoff, 1999. 

Repacholi & Gopnik, 1997. Wellman & Estes, 1986. Wimmer & Perner, 1983). Οη 

Wellman θαη Liu (2004) αλέπηπμαλ κία ζπζηνηρία έξγσλ γηα ηε ΘηΝ ησλ παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο επηζπκίεο, ηηο 

δηαθνξνπνηεκέλεο πεπνηζήζεηο, ηελ πξφζβαζε ζηε γλψζε, ηηο ςεπδείο πεπνηζήζεηο 

θαη ην πξαγκαηηθφ-πξνθαλέο ζπλαίζζεκα.  

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, ε έξεπλα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ΘηΝ έρεη βαζηζηεί 

ζηα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ςεπδείο πεπνηζήζεηο ησλ παηδηψλ, δειαδή ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπο λα απνδίδνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηνπο άιινπο πεπνηζήζεηο πνπ 

δελ αλαπαξηζηνχλ νξζά ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Μαξηδάθε-Καζζσηάθε, 1997. 

Μηζαειίδε, 2003). Σα έξγα κέηξεζεο ηεο ςεπδνχο πεπνίζεζεο δηαθξίλνληαη ζε έξγα 

α‟ θαη β‟ ηάμεο. ηα έξγα α‟ ηάμεο, ηα παηδηά βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο 

ιαλζαζκέλεο ζθέςεηο ελφο άιινπ αηφκνπ θαη είλαη ηθαλά λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ 
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ειηθία ησλ 4 εηψλ (Baron-Cohen, 2001. Baron-Cohen, Jolliffe, Mortimore, & 

Robertson, 1997. Baron-Cohen, O'riordan, Stone, Jones, & Plaisted, 1999). Απηή ε 

θαηεγνξία πεξηιακβάλεη έξγα ςεπδνχο πεπνίζεζεο, φπσο ην έξγν ηεο απξνζδφθεηεο 

κεηαθίλεζεο θαη ην έξγν ηνπ απξνζδφθεηνπ πεξηερνκέλνπ (Wimmer & Perner, 1983). 

ηα έξγα β‟ ηάμεο, ηα παηδηά θαινχληαη λα απαληήζνπλ γηα ην ηη ιαλζαζκέλα 

ζθέθηεηαη έλα άηνκν γηα ηηο ζθέςεηο ελφο άιινπ αηφκνπ θαη είλαη ζε ζέζε λα ην 

θάλνπλ ζηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ (Baron-Cohen, 2001. Baron-Cohen et al., 1997). 

Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη έξγα ςεπδνχο πεπνίζεζεο φπσο ην θνξηεγάθη κε ην 

παγσηφ (Baron-Cohen, 1989).  

Ωζηφζν, αλ θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ εζηηάδεη ζηα παηδηά απφ ηε 

βξεθηθή κέρξη ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία, ε ΘηΝ ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη θαη γηα 

ην ιφγν απηφ έρεη δεκηνπξγεζεί κηα ζεηξά έξγσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη ελήιηθεο, φπσο είλαη νη «Παξάμελεο Ηζηνξίεο» (Strange 

Stories Test     White, Hill, Happé, & Frith, 2009) θαη νη «Ηζηνξίεο Κνηλσληθψλ 

Οιηζζεκάησλ» (Faux Pas Test     Baron-Cohen et al., 1999). Οη «Παξάμελεο Ηζηνξίεο»  

(White et al., 2009) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ΘηΝ ζε παηδηά κέζεο 

παηδηθήο ειηθίαο, αιιά θαη ζε ελήιηθεο. ε απηφ ην έξγν, νη ζπκκεηέρνληεο δηαβάδνπλ 

ζχληνκεο βηληέηεο θαη ζηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα εμεγήζνπλ, γηαηί έλαο ραξαθηήξαο 

ιέεη θάηη πνπ δελ είλαη θπξηνιεθηηθά αιεζέο. Γηα λα πεξάζεη θαλείο κε επηηπρία ην 

έξγν, πξέπεη ζε θάζε ηζηνξία λα απνδψζεη λνεηηθέο θαηαζηάζεηο ζηνπο ραξαθηήξεο, 

φπσο επηζπκίεο, πεπνηζήζεηο θαη πξνζέζεηο. Οη «Παξάμελεο Ηζηνξίεο» κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε 

απηηζκφ ζηελ θαηαλφεζε λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπγθξηηηθά κε ηνλ θαλνληθφ 

πιεζπζκφ (Happé, 1994. White et al., 2009). 

Οη «Ηζηνξίεο Κνηλσληθψλ Οιηζζεκάησλ» (Baron-Cohen et al., 1999) έρνπλ 

επίζεο θαηαζθεπαζηεί γηα ηε κέηξεζε ηεο ΘηΝ ζε παηδηά κέζεο παηδηθήο ειηθίαο. ε 

απηφ ην έξγν, ηα παηδηά αθνχλε ζχληνκεο ηζηνξίεο θαη κεηά πξέπεη λα απαληήζνπλ ζε 

εξσηήζεηο εληνπηζκνχ θαη αλαγλψξηζεο ησλ ιαζψλ ζε απηέο, θαηαλφεζεο ησλ 

ηζηνξηψλ θαη αλαγλψξηζεο ηεο ςεπδνχο πεπνίζεζεο πνπ νδήγεζε ζην ιάζνο. Οη 

«Ηζηνξίεο Κνηλσληθψλ Οιηζζεκάησλ» κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηάθξηζε 

ησλ παηδηψλ κε ζχλδξνκν Asperger ή απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο απφ ηνλ 

θαλνληθφ πιεζπζκφ.  

 Απφ ηα παξαπάλσ, ζπλάγεηαη φηη γηα ηε κέηξεζε ηεο ΘηΝ ζηελ παηδηθή 

ειηθία έρεη αλαπηπρζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο εξγαιείσλ, θαηάιιεινο λα θαιχςεη 
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φιεο ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην έξγν ηνπ απξνζδφθεηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Perner, Leekam θαη 

Wimmer (1987) πνπ αμηνινγεί ηηο ςεπδείο πεπνηζήζεηο α‟ ηάμεο θαη ην θνξηεγάθη κε 

ην παγσηφ (Baron-Cohen, 1989) πνπ αμηνινγεί ηηο ςεπδείο πεπνηζήζεηο β‟ ηάμεο. 

Απηά ηα δχν έξγα επηιέρζεθαλ, επεηδή είλαη δνθηκαζκέλα, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζή 

ηνπο ζε πνιιέο έξεπλεο ζην παξειζφλ, εχρξεζηα θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αμηνιφγεζεο ησλ ςεπδψλ πεπνηζήζεσλ, α‟ θαη β‟ ηάμεο. 

 

1.3. ΘηΝ και ζςνείδηζη 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη εθηελψο ηα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο 

αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηεο ΘηΝ θαη ηεο ζπλείδεζεο ζηα κηθξά παηδηά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλαιχνληαη νη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ηεο ΘηΝ κε ηελ θάζε 

δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο ρσξηζηά, δειαδή κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή, ηε ζπκπεξηθνξηθή 

θαη ηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο θαη ηνλ εζηθφ εαπηφ.  

 

1.3.1. ΘηΝ και ζςναιζθημαηική διάζηαζη ηηρ ζςνείδηζηρ 

Ζ βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηε ζρέζε ηεο ΘηΝ κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο 

ζπλείδεζεο ζηελ παηδηθή ειηθία είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε θαη πεξηιακβάλεη 

κάιηζηα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο ηεο ΘηΝ κε κεκνλσκέλα εζηθά 

ζπλαηζζήκαηα, θαη φρη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο ζπλνιηθά. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Waller et al. (2015) εμέηαζαλ παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη 

ηνπο γνλείο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε 

ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζηελ πξψηε παηδηθή ειηθία. Μεηαμχ ησλ 

εμεηαδφκελσλ παξαγφλησλ ήηαλ ε ΘηΝ θαη ε ζπλείδεζε θαη ππνινγίζηεθαλ επίζεο 

θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ. Ζ ΘηΝ εμεηάζηεθε κε ηε ρξήζε έξγσλ ςεπδνχο 

πεπνίζεζεο, ελψ γηα ηε ζπλείδεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ππνθιίκαθεο απφ ηελ θιίκαθα 

«Σν Παηδί κνπ» είηε απηνχζηεο (ελζπλαίζζεζε) είηε σο κέξε κεγαιχηεξσλ θιηκάθσλ, 

θαζψο ε ελνρή θαη ε αλεζπρία γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ κεηά ηε δηάπξαμε 

ιάζνπο απνηέιεζαλ ηε γεληθφηεξε θιίκαθα ηεο ελνρήο. 

Έηζη, νη Waller et al. (2015) δηαπίζησζαλ φηη νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα 

έξγα ΘηΝ παξνπζίαδαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ αλαθεξφκελε απφ ηνπο γνλείο 

ελζπλαίζζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο, φρη φκσο θαη κε ηελ ελνρή. Απφ ηα επξήκαηα ηεο 

παξαπάλσ έξεπλαο, ινηπφλ, παξέρνληαη ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

ΘηΝ ησλ παηδηψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο ζπλείδεζήο ηνπο, 
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σζηφζν ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ην πεδίν απηφ, θαζψο νξηζκέλεο δηαζηάζεηο 

ηεο ζπλείδεζεο, φπσο πξνηείλνληαη απφ ηελ θιίκαθα «Σν Παηδί κνπ», δελ έρνπλ 

κειεηεζεί θαζφινπ, ελψ άιιεο έρνπλ κειεηεζεί σο κέξε κεγαιχηεξσλ θιηκάθσλ θαη 

φρη απηνχζηεο (Waller et al., 2015).  

 

1.3.2. ΘηΝ και ζςμπεπιθοπική διάζηαζη ηηρ ζςνείδηζηρ 

Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηεο ΘηΝ κε ηε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο ησλ 

παηδηψλ, έηζη φπσο απηή αμηνινγήζεθε απφ ηνπο γνλείο, εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

πξνέξρνληαη θαη πάιη απφ ηνπο Waller et al. (2015), νη νπνίνη, εθηφο απφ ηελ ελνρή 

θαη ηελ ελζπλαίζζεζε, ζπκπεξηέιαβαλ ζηε κειέηε ηνπο γηα ηε ζπλείδεζε ησλ 

παηδηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Αλαιπηηθφηεξα, δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα έξγα 

ςεπδνχο πεπνίζεζεο θαη ζηελ αλαθεξφκελε απφ ηνπο γνλείο εζηθή ξχζκηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία απνηεινχηαλ απφ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε εζσηεξηθεπκέλε 

ζπκπεξηθνξά, ε δήισζε κεηακέιεηαο θαη ε απνινγία. Έηζη, ινηπφλ, κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, νη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα 

έξγα ςεπδνχο πεπνίζεζεο παξνπζίαδαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ αλαθεξφκελε απφ 

ηνπο γνλείο εζηθή ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (Waller et al., 2015). Καη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, φκσο, πξφθεηηαη γηα πξνθαηαξθηηθά επξήκαηα πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ 

χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ ΘηΝ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπλείδεζεο, σζηφζν 

δελ αθνξνχλ ζπλνιηθά ηε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο, έηζη φπσο απηή 

αμηνινγείηαη απφ ηελ θιίκαθα «Σν Παηδί κνπ» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξαπάλσ 

έξεπλα. 

 

1.3.3. ΘηΝ και γνωζηική διάζηαζη ηηρ ζςνείδηζηρ 

ε αληίζεζε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο, 

έλαο κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ έρεη αζρνιεζεί κε ηε ζρέζε ηεο ΘηΝ κε ηε γλσζηηθή 

δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο (Baird & Astington, 2004. Dunn et al., 2000. Fu, Xiao, 

Killen, & Lee, 2014. Smetana et al., 2012. Sodian et al., 2016). πγθεθξηκέλα, ε ΘηΝ 

έρεη θαηαδεηρζεί εξεπλεηηθά φηη ζπλδέεηαη κε ηηο εζηθέο θξίζεηο ησλ παηδηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ, εθηφο απφ ηελ αμηνιφγεζε κηαο πξάμεο, θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζέζεσλ θαη ησλ θηλήηξσλ πίζσ απφ ηελ πξάμε (Baird & Astington, 2004. Sodian 

et al., 2016). Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ε ΘηΝ παξέρεη ζηα παηδηά ην γλσζηηθφ ππφβαζξν 

πνπ είλαη απαξαίηεην, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο πξνζέζεηο ησλ 
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άιισλ θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ παξαβάζεψλ ηνπο (Thompson, 2012). Με άιια ιφγηα, 

γηα λα κπνξέζεη ην παηδί λα εξκελεχζεη ζσζηά ηηο πξνζέζεηο θάπνηνπ, πξέπεη πξψηα 

λα έρεη θαηαλνήζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ (Sodian et al., 2016). 

ε ζρέζε κε ην δήηεκα απηφ, νη Smetana et al. (2012) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα 

δηαρξνληθή έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ΘηΝ θαη εζηθψλ 

θξίζεσλ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Ζ ΘηΝ αμηνινγήζεθε κε ηε ζπζηνηρία έξγσλ 

ΘηΝ ησλ Wellman θαη Liu (2004), ελψ νη εζηθέο θξίζεηο, κέζσ κηαο ζπλέληεπμεο 

θνηλσληθψλ θαλφλσλ, θαηά ηελ νπνία παξνπζηάδνληαλ ζηα παηδηά εηθφλεο γλψξηκσλ 

εζηθψλ παξαβάζεσλ θαη ηνπο γίλνληαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ήηαλ 

επηηξεπηή ε πξάμε, θαηά πφζν ήηαλ αλεμάξηεηε απφ ηελ εμνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη ηνπο θαλφλεο, ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ θαλφλσλ, ηε γελίθεπζε ηεο πξάμεο θαη ην 

θαηά πφζν άμηδε ηηκσξία. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πξνέθπςε φηη ηα παηδηά 

πνπ ζεσξνχζαλ ηηο εζηθέο παξαβάζεηο ιηγφηεξν επηηξεπηέο θαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ 

εμνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δειαδή φηη ζπλέρηδαλ λα είλαη ιαλζαζκέλεο, αθφκα θη 

φηαλ δελ ήηαλ παξφλ ν εθπαηδεπηηθφο, είραλ πην αλαπηπγκέλε ΘηΝ έμη κήλεο 

αξγφηεξα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα παηδηά κε πην αλαπηπγκέλε ΘηΝ αλέθεξαλ φηη νη 

εζηθνί θαλφλεο κπνξνχζαλ λα κεηαβιεζνχλ, εάλ ζπκθσλνχζαλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζε απηφ, θαη ήηαλ ιηγφηεξν απζηεξά ζην δήηεκα ηεο ηηκσξίαο γηα κηα εζηθή 

παξάβαζε έμη κήλεο αξγφηεξα.  

Οη Killen et al. (2011) νκνίσο πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα γηα λα εμεηάζνπλ 

ηε ζρέζε ηεο ΘηΝ κε ηηο εζηθέο θξίζεηο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 49, 71 θαη 92 κελψλ, 

ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο είρε θαλείο δηαπξάμεη είηε κηα εκπξφζεηε εζηθή 

παξάβαζε είηε κηα ηπραία παξάβαζε. Δπίζεο, δηεξεχλεζαλ εάλ ππήξραλ δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα θιαζζηθά έξγα ΘηΝ θαη ζηηο επηδφζεηο ηνπο 

ζηα έξγα ΘηΝ πνπ ήηαλ εληαγκέλα ζην ζελάξην ηεο ηπραίαο παξάβαζεο. Δηδηθφηεξα, 

ρξεζηκνπνίεζαλ δχν έξγα ςεπδνχο πεπνίζεζεο α‟ ηάμεο γηα ηε ΘηΝ θαη δχν ηζηνξίεο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εζηθψλ θξίζεσλ ησλ παηδηψλ, κία πνπ αθνξνχζε ηπραία 

παξάβαζε θαη κία πνπ αθνξνχζε εκπξφζεηε παξάβαζε. Μέζα απφ ηελ επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ, ινηπφλ, νη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη, αλαθνξηθά κε ηα έξγα 

απξνζδφθεηνπ πεξηερνκέλνπ, ηα παηδηά είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα θιαζζηθά 

έξγα ΘηΝ, παξά ζηα αληίζηνηρα πνπ ήηαλ εληαγκέλα ζην ζελάξην ηεο ηπραίαο 

παξάβαζεο. Δπίζεο, βξήθαλ φηη ηα κηθξφηεξα παηδηά θαη ηα παηδηά πνπ απνηχγραλαλ 

ζηα έξγα ςεπδνχο πεπνίζεζεο, ήηαλ πην πηζαλφ λα απνδψζνπλ αξλεηηθέο πξνζέζεηο 
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ζηνλ δξάζηε ηεο ηπραίαο παξάβαζεο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα παηδηά (Killen et al., 

2011). 

Οη Fu et al. (2014), κε ηε ζεηξά ηνπο, επέθηεηλαλ ηελ παξαπάλσ έξεπλα, 

πεξηιακβάλνληαο ζηα έξγα αμηνιφγεζεο ηεο ΘηΝ θαη δχν έξγα ςεπδνχο πεπνίζεζεο 

β‟ ηάμεο. Έηζη, κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ παηδηψλ 4-7 εηψλ, πξνέθπςε 

φηη ε επηηπρία ζηα έξγα ςεπδνχο πεπνίζεζεο β‟ ηάμεο θαη ζηα έξγα ΘηΝ πνπ ήηαλ 

εληαγκέλα ζην ζελάξην ηεο ηπραίαο παξάβαζεο πξνέβιεπαλ ηελ απφδνζε ιηγφηεξν 

αξλεηηθψλ πξνζέζεσλ ζηνλ δξάζηε ηεο ηπραίαο παξάβαζεο. Παξάιιεια, 

δηαπηζηψζεθε φηη ηα κεγαιχηεξα παηδηά έθξηλαλ ιηγφηεξν αξλεηηθά ηελ πξαγκαηηθή 

πξφζεζε ηνπ δξάζηε ζην ζελάξην ηεο ηπραίαο παξάβαζεο ζπγθξηηηθά κε ηα 

κηθξφηεξα. Με άιια ιφγηα, ηα παηδηά πνπ είραλ πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλε ΘηΝ, ήηαλ 

ζε ζέζε λα θξίλνπλ ιηγφηεξν απζηεξά ηελ πξφζεζε ηνπ δξάζηε ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ είρε δηαπξάμεη επίηεδεο κηα παξάβαζε.  

 

1.3.4. ΘηΝ και ηθικόρ εαςηόρ 

Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ΘηΝ θαη εζηθνχ εαπηνχ ζηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλα. Οη de Rosnay θαη Fink (2012) πξαγκαηνπνίεζαλ κία δηαρξνληθή 

κειέηε κε ζθνπφ λα εληνπίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ εζηθή 

απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, θαηά ηελ νπνία βξέζεθε φηη νη 

επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα έξγα ΘηΝ πξνέβιεπαλ αξλεηηθά ηελ απηναλαθεξφκελε 

ελνρή ησλ παηδηψλ ειηθίαο 5.5 εηψλ, 12 κήλεο αξγφηεξα. Δπηπιένλ, δελ βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ΘηΝ θαη εζηθήο απηναληίιεςεο ησλ 

παηδηψλ ζπλνιηθά. Ζ εμήγεζε ησλ εξεπλεηψλ γηα ηελ αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα 

ζηηο επηδφζεηο ζηα έξγα ΘηΝ θαη ζηελ απηναλαθεξφκελε ελνρή ησλ παηδηψλ ήηαλ φηη 

ηα παηδηά πνπ αληηιακβάλνληαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

άιισλ, ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα αζρνινχληαη κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ε 

ελνρή, έλαλ ρξφλν αξγφηεξα. Βέβαηα, ζην πεδίν πνπ αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ΘηΝ θαη 

εζηθνχ εαπηνχ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο έξεπλεο, έηζη ψζηε λα δηαηππψζεη 

θαλείο κε αζθάιεηα ζπκπεξάζκαηα θαη γηα ην ιφγν απηφ ρξήδεη πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο.  

πλνςίδνληαο, ππάξρεη έλα επξχ εξεπλεηηθφ πεδίν πνπ έρεη αζρνιεζεί κε ηε 

ζρέζε ηεο ΘηΝ κε ηε ζπλείδεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ θαη θπξίσο κε ηε γλσζηηθή 

δηάζηαζε απηήο. Σα επξήκαηα ππνζηεξίδνπλ φηη ε ΘηΝ θαη νη εζηθέο θξίζεηο ησλ 
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κηθξψλ παηδηψλ ζπζρεηίδνληαη, ρσξίο, φκσο, λα είλαη ζπλεπή σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο ζρέζεο. ε φ,ηη αθνξά ηε ζρέζε ηεο ΘηΝ κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηε 

ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ θαη ηνλ εζηθφ εαπηφ, 

απνηεινχλ εξεπλεηηθά πεδία πνπ έρνπλ κειεηεζεί ειάρηζηα θαη είλαη αλαγθαία κία 

βαζχηεξε κειέηε, ψζηε λα δηαηππψζεη θαλείο ζαθή ζπκπεξάζκαηα. 

 

1.4. Ζ παπούζα έπεςνα 

Ζ παξνχζα έξεπλα εθπνλείηαη ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο εξεπλεηηθήο κειέηεο πνπ 

έρεη ζρεδηαζηεί θαη πινπνηείηαη απφ ηελ επηβιέπνπζα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θ. 

Πινπζία Μηζαειίδε θαη ζπλεξγάηεο (Misailidi et al., under preparation), ζέκα ηεο 

νπνίαο είλαη ε ζρέζε ηεο ζπλείδεζεο κε ηε ΘηΝ ζηελ πξνζρνιηθή θαη ηελ παηδηθή 

ειηθία. 

Γχν ήηαλ νη θχξηνη ζηφρνη ηεο έξεπλαο. Πξψηνλ, λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε 

ηεο ειηθίαο ζηελ αλάπηπμε: (α) ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ηεο ζπλείδεζεο, 

ζπγθεθξηκέλα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο, ηεο ζπκπεξηθνξηθήο θαη ηεο γλσζηηθήο 

δηάζηαζεο θαη ηνπ εζηθνχ εαπηνχ, θαη (β) ηεο ΘηΝ, ζε δείγκα παηδηψλ ειηθίαο 4 έσο 8 

εηψλ. Γεχηεξνλ, λα εμεηάζεη ηηο αλαπηπμηαθέο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηηο επηκέξνπο 

δηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο θαη ζηε ΘηΝ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ηεο ζπλείδεζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία εξγαιεία, δχν απηναλαθνξηθά θαη έλα εηεξναλαθνξηθφ. Πην 

αλαιπηηθά, ε ζπκπεξηθνξηθή θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο  θαη ν 

εζηθφο εαπηφο αμηνινγήζεθαλ κε ηα εξγαιεία: (1) θιίκαθα «Σν Παηδί κνπ» (My 

Child     Kochanska et al., 1994) θαη (2) θιίκαθα γηα ηνλ εζηθφ εαπηφ
1
 (Moral Self     

Kochanska et al., 1997), θαη ε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο αμηνινγήζεθε κε 

(3) ην πεηξακαηηθφ έξγν ησλ Killen et al. (2011). Γηα ηε κέηξεζε ηεο ΘηΝ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πέληε πεηξακαηηθά έξγα πνπ αμηνινγνχζαλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

παηδηψλ λα θαηαλννχλ ηηο ςεπδείο πεπνηζήζεηο α‟ θαη β‟ ηάμεο. 

Με βάζε ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο θαη ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο (Baird & Astington, 2004. de Rosnay et 

al., 2010,  φπ. αλαθ. ζην de Rosnay & Fink, 2012. Fu et al., 2014. Kochanska et al., 

1994. Newton & Jenvey, 2011. Zelazo, Helwig, & Lau, 1996), νη ππνζέζεηο 

δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

                                                           
1
 Μόνο το δεφτερο εργαλείο εξετάηει τον θκικό εαυτό των παιδιών. 
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1. Αλακελφηαλ φηη ε ειηθία ησλ παηδηψλ ζα επηδξά ζεηηθά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο (Τπφζεζε 1α), ζηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο 

ζπλείδεζεο (Τπφζεζε 1β), ζηνλ εζηθφ εαπηφ (Τπφζεζε 1γ), αιιά φρη ζηε 

ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο (Τπφζεζε 1δ). 

2. Οκνίσο, αλακελφηαλ φηη ε ειηθία ζα επηδξά ζεηηθά ζηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ 

ζηα έξγα ΘηΝ (Τπφζεζε 2). 

3. Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ηεο ζπλείδεζεο κε ηε ΘηΝ, 

αλακελφηαλ φηη, γηα ηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο, ε ΘηΝ ζα 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ πξνζέζεσλ ηνπ δξάζηε 

(Τπφζεζε 3α) θαη αξλεηηθά κε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ πξάμεσλ ηνπ δξάζηε ζηηο 

πεξηπηψζεηο εκπξφζεησλ θαη ηπραίσλ εζηθψλ παξαβάζεσλ (Τπφζεζε 3β). 

4. Αλαθνξηθά κε ηνλ εζηθφ εαπηφ, αλακελφηαλ φηη ε ΘηΝ δελ ζα ζπζρεηίδεηαη κε 

απηφλ (Τπφζεζε 4).  

Σέινο, γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο δελ 

δηαηππψζεθαλ ππνζέζεηο, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ πξνεγνχκελα ζρεηηθά 

επξήκαηα. 
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2. ΜΔΘΟΓΟ 

 

2.1. ςμμεηέσονηερ 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 80 παηδηά (M = 69.51 κήλεο, SD = 13.50): 30 4-

ρξνλα (n = 30, M = 54.90 κήλεο, SD = 4.46, 17 αγφξηα θαη 13 θνξίηζηα), 22 6-ρξνλα 

(n = 22, M = 70.32 κήλεο, SD = 5.04, 10 αγφξηα θαη 12 θνξίηζηα) θαη 28 8-ρξνλα (n = 

28, M = 84.54 κήλεο, SD = 4.47, 13 αγφξηα θαη 15 θνξίηζηα). Σα παηδηά πξνέξρνληαλ 

απφ λεπηαγσγεία θαη δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πφιεο ησλ Σξηθάισλ. ηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ επίζεο 80 γνλείο, 18 άληξεο (22.5%) θαη 62 γπλαίθεο (77.5%), έλαο γηα 

θάζε παηδί πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ γνλέσλ αλήθε ζην 

ρακειφ θαη κέζν θνηλσληθν-κνξθσηηθφ επίπεδν. Οη γνλείο ελεκεξψζεθαλ απφ ηελ 

εξεπλήηξηα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη εμαζθαιίζηεθε γξαπηψο ε ζπλαίλεζή 

ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο ζε απηήλ. 

 

2.2. Δπεςνηηικά επγαλεία 

 

2.2.1. Σςνείδηζη  

Γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπλείδεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ –φπσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ- 

ηξία εξγαιεία
2
, ε θιίκαθα «Σν Παηδί κνπ», ε θιίκαθα γηα ηνλ εζηθφ εαπηφ θαη ην 

πεηξακαηηθφ έξγν ησλ Killen et al. (2011). Σα εξγαιεία απηά παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

 

Κλίμακα «Το Παιδί μος» 

Ζ θιίκαθα «Σν Παηδί κνπ» (My Child) δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Kochanska et al. 

(1994). Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε κεηάθξαζή ηεο 

ζηα ειιεληθά θαη αληίζηξνθε κεηάθξαζε. Απνηειείηαη απφ 100 πξνηάζεηο θαη 

αμηνινγεί ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ, δειαδή ηελ ελνρή, 

ηε δήισζε κεηακέιεηαο, ηελ αλεζπρία γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ κεηά απφ 

                                                           
2
 Η παροφςα ζρευνα εκπονείται ςτο πλαίςιο μιασ ευρφτερθσ ερευνθτικισ μελζτθσ που ζχει 

ςχεδιαςτεί και υλοποιείται από τθν επιβλζπουςα τθσ παροφςασ εργαςίασ, κ. Πλουςία Μιςαθλίδθ και 
ςυνεργάτεσ (Misailidi et al., under preparation), κζμα τθσ οποίασ είναι θ ςχζςθ τθσ ςυνείδθςθσ με τθ 
κεωρία του νου ςτθν προςχολικι και τθν παιδικι θλικία. Μζροσ των εργαλείων που 
χρθςιμοποιικθκαν ςτθν παροφςα ζρευνα για τθ ςυλλογι των δεδομζνων και ειδικότερα τα εργαλεία 
ζχουν ςχεδιαςτεί ι/και προςαρμόςτθκαν ςτθν ελλθνικι ςτο πλαίςιο τθσ παραπάνω μελζτθσ και είναι 
διακζςιμα από τθν κ. Μιςαθλίδθ. 
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θάπνηα αηαμία, ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ νκνινγία, ηελ επαλφξζσζε κεηά απφ θάπνηα 

αηαμία, ηελ εζσηεξηθεπκέλε ζπκπεξηθνξά, ηελ αλεζπρία γηα ηηο αηαμίεο ησλ άιισλ, 

ηε ζπκβνιηθή αλαπαξαγσγή/αληηκεηψπηζε ηεο θαθήο πξάμεο θαη ηελ επαηζζεζία 

απέλαληη ζε θαηεζηξακκέλα αληηθείκελα. Οη δηαζηάζεηο απηέο ηαμηλνκνχληαη ζε δχν 

παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο ζπλείδεζεο, δειαδή ηε 

πλαηζζεκαηηθή Γπζθνξία θαη ηελ Δλεξγφ Ζζηθή Ρχζκηζε/Δγξήγνξζε. Ζ 

πλαηζζεκαηηθή Γπζθνξία απνηειείηαη απφ ηηο ππνθιίκαθεο: ελνρή, δήισζε 

κεηακέιεηαο, αλεζπρία γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ κεηά απφ θάπνηα αηαμία, 

ελζπλαίζζεζε θαη πεξηιακβάλεη 45 πξνηάζεηο (π.ρ. «Μπνξεί λα ζπλερίδεη λα ληψζεη 

άζρεκα, αθφκα θη αλ ην ζπγρσξήζεη θαλείο γηα θάπνηα αηαμία ή ιάζνο ηνπ»). Ζ 

Δλεξγφο Ζζηθή Ρχζκηζε/Δγξήγνξζε απνηειείηαη απφ ηηο ππνθιίκαθεο: νκνινγία, 

επαλφξζσζε κεηά απφ θάπνηα αηαμία, εζσηεξηθεπκέλε ζπκπεξηθνξά, αλεζπρία γηα 

ηηο αηαμίεο ησλ άιισλ θαη πεξηιακβάλεη 43 πξνηάζεηο (π.ρ. «Μπνξεί λα νκνινγήζεη 

θάπνηα αηαμία ηνπ, αθφκα θη αλ είλαη απίζαλν λα ην αλαθαιχςεη θαλείο»). Οη 

απαληήζεηο ησλ γνλέσλ δίλνληαη κε βάζε κία θιίκαθα Likert εθηά δηαβαζκίζεσλ 

(φπνπ 1 = δελ ηζρχεη θαζφινπ γηα ην παηδί κνπ θαη 7 = ηζρχεη απφιπηα γηα ην παηδί 

κνπ). 

Οη ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ηεο θιίκαθαο «Σν Παηδί κνπ», έηζη φπσο 

εμεηάζηεθαλ απφ ηνπο Kochanska et al. (1994), δηαπηζηψζεθε φηη ήηαλ πνιχ θαιέο. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ αμηνπηζηία, βξέζεθε φηη ήηαλ πνιχ πςειή κέζα απφ ηνπο ειέγρνπο 

ηεο αμηνπηζηίαο κεηαμχ παξαηεξεηψλ (.41-.81), ηεο αμηνπηζηίαο ειέγρνπ-επαλειέγρνπ 

(.29-.79 γηα ηηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο) θαη ηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο  

(.58-.90 γηα ηηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο, κε εμαίξεζε ηελ ππνθιίκαθα ηεο επαηζζεζίαο 

απέλαληη ζε θαηεζηξακκέλα αληηθείκελα, φπνπ α = .35) (Kochanska et al., 1994). 

Δπηπιένλ, εμεηάζηεθε ε εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο, κέζα απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αλάιπζεο θχξησλ ζπληζησζψλ κε νξζνγψληα πεξηζηξνθή ησλ 

αμφλσλ ηχπνπ Varimax, απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ δχν παξάγνληεο πνπ νλνκάζηεθαλ 

«πλαηζζεκαηηθή Γπζθνξία» θαη «Δλεξγφο Ζζηθή Ρχζκηζε» (Kochanska et al., 

1994).  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο αλαιχζεηο νη 

παξάγνληεο πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Kochanska et al. (1994). Δπηπιένλ, έγηλε 

έιεγρνο αμηνπηζηίαο κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε εζσηεξηθήο ζπλνρήο Cronbach‟s alpha 

ζηνπο δχν παξάγνληεο, φπσο επίζεο θαη ζηηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο πνπ 

απνηεινχζαλ ηελ θιίκαθα. Μέζα απφ απηφλ, δηαπηζηψζεθε φηη γηα ηε 
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πλαηζζεκαηηθή Γπζθνξία ην α ήηαλ .90 θαη γηα ηελ Δλεξγφ Ζζηθή 

Ρχζκηζε/Δγξήγνξζε ην α ήηαλ .88. Γηα ηηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο ηεο θιίκαθαο «Σν 

Παηδί κνπ», ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο Cronbach‟s alpha θπκάλζεθε απφ .70 έσο 

.90 (ελνρή κε α = .78 , δήισζε κεηακέιεηαο κε α = .90, αλεζπρία γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ κεηά απφ θάπνηα αηαμία κε α = .79, ελζπλαίζζεζε κε α = 

.75, νκνινγία κε α = .73, επαλφξζσζε κεηά απφ θάπνηα αηαμία κε α = .70, 

εζσηεξηθεπκέλε ζπκπεξηθνξά κε α = .81, αλεζπρία γηα ηηο αηαμίεο ησλ άιισλ κε α = 

.70 θαη ζπκβνιηθή αλαπαξαγσγή/αληηκεηψπηζε ηεο θαθήο πξάμεο κε α = .70), κε 

εμαίξεζε ηελ ππνθιίκαθα ηεο επαηζζεζίαο απέλαληη ζε θαηεζηξακκέλα αληηθείκελα, 

ε νπνία είρε α = .48 θαη γηα ην ιφγν απηφ εμαηξέζεθε απφ πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

 

Κλίμακα ηθικού εαςηού
3
 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εζηθνχ εαπηνχ ησλ παηδηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο 

παξνπζίαζεο ζηα παηδηά ελφο βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή, ζην νπνίν παξνπζηάδνληαλ 

δηάινγνη ζρεηηθά κε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλείδεζήο ηνπο (Kochanska et al., 

1997). Δηδηθφηεξα, ζην βίληεν πξσηαγσληζηνχζαλ δχν ήξσεο, ηνπ ίδηνπ θχινπ κε ην 

παηδί, νη νπνίνη παξνπζίαδαλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε ζρέζε κε 37 πξνηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαλ ζηνλ εζηθφ εαπηφ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο δηαζηάζεηο ηεο νκνινγίαο, ηεο 

δήισζεο κεηακέιεηαο, ηεο επαλφξζσζεο, ηεο επαηζζεζίαο απέλαληη ζε 

θαηεζηξακκέλα αληηθείκελα, ηεο εζσηεξηθεπκέλεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, ηεο αλεζπρίαο γηα ηηο αηαμίεο ησλ άιισλ, ηεο ελνρήο θαη ηεο 

αλεζπρίαο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ κεηά απφ θάπνηα αηαμία. Γηα θάζε 

πξφηαζε, νη δχν ήξσεο δηαηχπσλαλ αληίζεηεο απφςεηο, κία πεξηζζφηεξν εζηθή θαη κία 

ιηγφηεξν εζηθή (π.ρ. «Όηαλ ζπάσ θάηη, ην θξχβσ/ην νκνινγψ»), κε ηνπο ξφινπο ησλ 

εξψσλ λα αιιάδνπλ κε ηπραίν ηξφπν απφ πξφηαζε ζε πξφηαζε. Μεηά ηελ 

παξνπζίαζε ηεο θάζε πξφηαζεο, ε εξεπλήηξηα απήπζπλε κία εξψηεζε ζην παηδί, 

δειαδή «Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ;», πξνθεηκέλνπ ην παηδί λα επηιέμεη κία απφ ηηο δχν 

αληίζεηεο απφςεηο πνπ είραλ παξνπζηαζηεί πξνεγνπκέλσο. Σελ ίδηα κεζνδνινγία 

επαλέιαβε αξγφηεξα ε Kochanska (2002β) ζε άιιε έξεπλά ηεο, φπνπ αληί γηα βίληεν, 

ρξεζηκνπνίεζε δχν κεγάιεο θνχθιεο ηνπ ίδηνπ θχινπ κε ην παηδί, σο καξηνλέηεο, νη 

                                                           
3
 Η προςαρμογι ςτα ελλθνικά και θ αρχικι μεταφορά ςε video τθσ κλίμακασ του θκικοφ εαυτοφ 

πραγματοποιικθκε από τθν κ. Πλουςία Μιςαθλίδθ ςτο πλαίςιο ευρφτερθσ ζρευνασ (Misailidi, under 
preparation) και είναι διακζςιμθ από τθν ίδια. 
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νπνίεο «κηινχζαλ» θαη δηαηχπσλαλ αληίζεηεο απφςεηο ζε ζρέζε κε θάζε κία απφ ηηο 

37 πξνηάζεηο γηα ηνλ εζηθφ εαπηφ
4
, ζε αληηζηνηρία κε ηνπο ήξσεο ηνπ βίληεν. 

Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο είηε επξφθεηην γηα ην βίληεν είηε γηα 

ηελ παξνπζίαζε κε ηηο καξηνλέηεο, ε εξεπλήηξηα βξηζθφηαλ δίπια ζην παηδί, γηα λα 

δίλεη εμεγήζεηο, φπνπ ρξεηαδφηαλ. Ζ απάληεζε ηνπ παηδηνχ βαζκνινγνχηαλ: κε 0, αλ 

επέιεγε ηνλ ήξσα πνπ εμέθξαδε ηε ιηγφηεξν εζηθή άπνςε, κε 1, αλ δίζηαδε λα 

απνθαζίζεη ή αλ ζπκθσλνχζε θαη κε ηηο δχν απφςεηο, θαη κε 2, αλ επέιεγε ηνλ ήξσα 

πνπ εμέθξαδε ηελ πεξηζζφηεξν εζηθή άπνςε. ην ηέινο, αζξνίδνληαλ νη βαζκνινγίεο 

φισλ ησλ πξνηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα βγεη έλαο ζπλνιηθφο βαζκφο γηα ηνλ εζηθφ 

εαπηφ.  

ηελ παξνχζα έξεπλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν πνπ πξνζαξκφζηεθε ζηα 

ειιεληθά θαη κεηαθέξζεθε ζε βίληεν απφ ηε Misailidi (under preparation). Ωζηφζν, 

επεηδή ζηελ αξρηθή πξνζαξκνγή ηνπ βίληεν «δάλεηζαλ» ζηνπο ήξσεο ηηο θσλέο ηνπο 

ελήιηθεο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νη θσλέο ησλ ελειίθσλ 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ θσλέο παηδηψλ, πξνθεηκέλνπ ην βίληεν λα είλαη πην εχιεπην 

απφ ηα παηδηά θαη λα ηνπο είλαη πην εχθνιν λα ηαπηηζηνχλ κε ηνλ έλαλ απφ ηνπο δχν 

ήξσεο ζε θάζε πξφηαζε. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ηεο θιίκαθαο γηα ηνλ εζηθφ εαπηφ, 

νη θαηαζθεπαζηέο ηεο εμέηαζαλ ηελ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο θαη δηαπίζησζαλ 

φηη ήηαλ πνιχ πςειή (α = .90 γηα ην βίληεν θαη α = .75 γηα ηελ παξνπζίαζε κε ηηο 

καξηνλέηεο) (Kochanska, 2002β. Kochanska et al., 1997). ηελ παξνχζα έξεπλα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο έιεγρνο εζσηεξηθήο ζπλνρήο κε ην δείθηε Cronbach‟s 

alpha, ν νπνίνο έδεημε ηθαλνπνηεηηθή εζσηεξηθή ζπλνρή (α = .88). 

 

Γνυζηική διάζηαζη ηηρ ζςνείδηζηρ 

Ζ γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ αμηνινγήζεθε κε ην έξγν ησλ 

Killen et al. (2011). Σα πιηθά ηνπ έξγνπ ήηαλ δχν ηζηνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαλ ζηα 

παηδηά κε ηε βνήζεηα 11 εηθφλσλ. Ζ πξψηε ηζηνξία αθνξνχζε κία ηπραία παξάβαζε, 

θαηά ηελ νπνία, έλα παηδί πνπ βξηζθφηαλ κφλν ηνπ ζηελ ηάμε, ελψ θαζάξηδε, πεηνχζε 

ην ζαθνπιάθη ελφο ζπκκαζεηή ηνπ ζηα ζθνππίδηα, ρσξίο λα γλσξίδεη φηη κέζα 

πεξηείρε θαγεηφ. Αληίζηνηρα, ε δεχηεξε ηζηνξία αθνξνχζε κία θιαζζηθή πεξίπησζε 

                                                           
4
 Οι διαςτάςεισ που αξιολογεί θ κλίμακα του θκικοφ εαυτοφ προζρχονται από τθν κλίμακα «Το Παιδί 

μου» (Kochanska et al., 2010). Κατά ςυνζπεια, οι δφο κλίμακεσ αξιολογοφν τα ίδια χαρακτθριςτικά 
τθσ ςυνείδθςθσ από δφο διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ, αυτιν των γονζων και αυτιν των παιδιών 
(Kochanska et al., 1997).  
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εζηθήο παξάβαζεο, θαηά ηελ νπνία έλα παηδί έζπξσρλε επίηεδεο ηνλ θίιν ηνπ απφ 

ηελ θνχληα, κε απνηέιεζκα ν ηειεπηαίνο λα πέζεη θαη λα ρηππήζεη. Αλάινγα κε ην 

θχιν ηνπ θάζε παηδηνχ, ε ηζηνξία παξνπζηαδφηαλ κε πξσηαγσληζηέο αγφξηα ή 

θνξίηζηα, φπσο επίζεο θαη νη απεηθνληδφκελεο θηγνχξεο.  

ε φ,ηη αθνξά ηελ πξψηε ηζηνξία, κεηά ην ηέινο ηεο δηήγεζεο, ε εξεπλήηξηα 

έθαλε ζην παηδί κηα ζεηξά εξσηήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε εξψηεζε 

αθνξνχζε ηε ΘηΝ ηνπ δξάζηε ηεο ηπραίαο παξάβαζεο, ζε ζρέζε κε ην απξνζδφθεην 

πεξηερφκελν («Ση λφκηδε ν Γηάλλεο/Διέλε, ην παηδί πνπ πέηαμε ηε ζαθνχια, φηη 

ππήξρε κέζα ζηε ζαθνχια;») (Ζζ_ΘηΝ_1). Ζ δεχηεξε εξψηεζε πεξηιάκβαλε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζέζεσλ ηνπ δξάζηε ηεο ηπραίαο παξάβαζεο («Όηαλ ν 

Γηάλλεο/Διέλε πέηαμε ηε ζαθνχια, λφκηδε φηη έθαλε θάηη πνπ ήηαλ ζσζηφ ή θάηη πνπ 

ήηαλ ιάζνο;»). ηελ ηξίηε εξψηεζε, δεηνχηαλ απφ ην παηδί λα αμηνινγήζεη ηελ 

ελέξγεηα ηνπ δξάζηε («Όηαλ ν Γηάλλεο/Διέλε πέηαμε ηε ζαθνχια, εζχ λνκίδεηο φηη 

έθαλε θάηη πνπ ήηαλ ζσζηφ ή θάηη πνπ ήηαλ ιάζνο;»), ελψ ε ηέηαξηε εξψηεζε 

αθνξνχζε ηε ΘηΝ ηνπ ζχκαηνο, ζε ζρέζε κε ηελ απξνζδφθεηε κεηαθίλεζε («Σψξα, 

ν Κψζηαο/Μαξία ζέιεη λα θάεη ην θέηθ ηνπ/ηεο πνπ έθεξε απφ ην ζπίηη. Πνχ ζα ςάμεη 

γηα απηφ;») (Ζζ_ΘηΝ_2). ηε δεχηεξε ηζηνξία, γίλνληαλ δχν εξσηήζεηο ζην παηδί, 

αληίζηνηρεο κε απηέο ηεο πξψηεο ηζηνξίαο, πνπ αθνξνχζαλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζέζεσλ θαη ηεο ίδηαο ηεο πξάμεο ηνπ δξάζηε ηεο εκπξφζεηεο παξάβαζεο.  

Καη ζηηο δχν ηζηνξίεο, νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζέζεσλ θαη ηεο ίδηαο ηεο πξάμεο ηνπ δξάζηε δίλνληαλ κε βάζε 

κία θιίκαθα Likert ηεζζάξσλ δηαβαζκίζεσλ (απφ 1 = Πνιχ ιάζνο, έσο 4 = Πνιχ 

ζσζηφ). Γηα ηελ Ζζ_ΘηΝ_1, εάλ ην παηδί απαληνχζε «θνππίδηα», έπαηξλε ην βαζκφ 

1, ελψ γηα νπνηαδήπνηε άιιε απάληεζε, έπαηξλε ην βαζκφ 0. Αληίζηνηρα, γηα ηελ 

Ζζ_ΘηΝ_2, εάλ ην παηδί απαληνχζε «Θξαλίν», έπαηξλε ην βαζκφ 1, ελψ γηα 

νπνηαδήπνηε άιιε απάληεζε, έπαηξλε ην βαζκφ 0. ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζηηο αλαιχζεηο ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζέζεσλ ηνπ δξάζηε θαη ζηα δχν έξγα εζηθήο παξάβαζεο 

(Πξνζ_πλ), γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξάμεο ηνπ δξάζηε θαη ζηα δχν έξγα εζηθήο 

παξάβαζεο (Πξαμ_πλ), θαζψο θαη γηα ηηο εζηθέο θξίζεηο ησλ παηδηψλ ζπλνιηθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαληήζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζέζεσλ θαη ησλ 

πξάμεσλ ηνπ δξάζηε θαη ζηα δχν έξγα εζηθήο παξάβαζεο (ΖζΚξ_πλ). 
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2.2.2. ΘηΝ
5
 

Έπγο τεςδούρ πεποίθηζηρ α’ ηάξηρ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ΘηΝ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν έξγα ςεπδνχο πεπνίζεζεο, έλα 

έξγν α‟ ηάμεο θαη έλα έξγν β‟ ηάμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην έξγν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ςεπδνχο πεπνίζεζεο α‟ ηάμεο ήηαλ κηα 

παξαιιαγή ηνπ θιαζζηθνχ έξγνπ ηνπ απξνζδφθεηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Perner et al. 

(1987).  

ην έξγν απηφ, ε εξεπλήηξηα ρξεζηκνπνηνχζε έλα ράξηηλν θνπηί απφ γάια θαη 

έιεγε κηα ζχληνκε ηζηνξία ζην παηδί, δεηψληαο ηνπ παξάιιεια λα απαληήζεη ζε 

ζρεηηθέο εξσηήζεηο. Αξρηθά, ε εξεπλήηξηα έδεηρλε ζην παηδί ην θνπηί ηνπ γάιαθηνο 

θαη ηνπ δεηνχζε λα πεη ηη λφκηδε φηη έρεη κέζα. ηε ζπλέρεηα, ηνπ απνθάιππηε φηη 

πεξηείρε έλα κνιχβη, ην νπνίν κάιηζηα έβιεπαλ καδί θαη ην μαλαέβαδαλ ζην θνπηί. 

Μεηά, ε εξεπλήηξηα ξσηνχζε ην παηδί ηη λφκηδε αξρηθά φηη είρε κέζα ην θνπηί θαη ηη 

πξαγκαηηθά είρε κέζα. Αθνχ, ινηπφλ, απαληνχζε ην παηδί, ε εξεπλήηξηα αλέθεξε φηη 

ζε ιίγν ζα εξρφηαλ ζην ρψξν έλα άιιν παηδί θαη δεηνχζε απφ ην ζπκκεηέρσλ παηδί λα 

πεη ηη ζα λφκηδε ην θαηλνχξγην παηδί φηη είρε κέζα ην θνπηί θαη γηαηί. Σέινο, ε 

εξεπλήηξηα ξσηνχζε ην παηδί, εάλ ην θαηλνχξγην παηδί πνπ ζα εξρφηαλ, γλψξηδε ην 

πεξηερφκελν ηνπ θνπηηνχ πξηλ απαληήζεη. Ζ ζσζηή απάληεζε ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε 

κε ην ηη λφκηδε ην θαηλνχξγην παηδί φηη ππήξρε κέζα ζην θνπηί βαζκνινγνχηαλ κε ηνλ 

βαζκφ 1 («Γάια») θαη ε ιαλζαζκέλε κε 0 βαζκνχο («Μνιχβη» ή άιιε απάληεζε).   

 

Έπγο τεςδούρ πεποίθηζηρ β’ ηάξηρ 

Σν έξγν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ςεπδνχο πεπνίζεζεο β‟ ηάμεο 

ήηαλ ην θνξηεγάθη κε ην παγσηφ ηνπ Baron-Cohen (1989). Σα έξγα β‟ ηάμεο 

εμεηάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα ζθεθηεί ην ηη κπνξεί λα ζθέθηεηαη έλα άηνκν 

γηα ηηο ζθέςεηο θάπνηνπ άιινπ αηφκνπ, αλαθνξηθά κε έλα αληηθεηκεληθφ γεγνλφο 

(Baron-Cohen, 1989). Σα πιηθά ηνπ έξγνπ ήηαλ κηα ηζηνξία θαη 7 αζπξφκαπξεο 

εηθφλεο πνπ απεηθφληδαλ θεληξηθά ζεκεία ηεο αθήγεζεο. 

Ζ ππφζεζε ηεο ηζηνξίαο αθνξνχζε δχν παηδηά, ηε Μαίξε θαη ηνλ Γηψξγν, πνπ 

έπαηδαλ ζην πάξθν, ψζπνπ ήξζε έλα θνξηεγάθη πνπ πνπινχζε παγσηά. Ο Γηψξγνο 

πήγε ζην ζπίηη ηνπ λα πάξεη ρξήκαηα, γηα λα αγνξάζεη παγσηφ. Δλησκεηαμχ, ν 

                                                           
5
 Όλα τα εργαλεία ΘτΝ που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν παροφςα ζρευνα προςαρμόςτθκαν ςτα 

ελλθνικά ςε προθγοφμενεσ μελζτεσ τθσ επιβλζπουςασ τθσ παροφςασ εργαςίασ, κ. Πλουςίασ 
Μιςαθλίδθ, και είναι διακζςιμα από τθν ίδια. 
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παγσηαηδήο έθπγε απφ ην πάξθν θαη πήγε ζην ζρνιείν λα πνπιήζεη παγσηά. ην 

δξφκν γηα ην ζρνιείν, ν παγσηαηδήο ζπλάληεζε ηπραία ηνλ Γηψξγν θαη πήγαλ καδί 

ζην ζρνιείν, γηα λα αγνξάζεη ν Γηψξγνο παγσηφ. Αξγφηεξα, ε Μαίξε πήγε απφ ην 

ζπίηη ηνπ Γηψξγνπ λα ηνλ ςάμεη, ε κεηέξα ηνπ, φκσο, ηεο είπε φηη ν Γηψξγνο κφιηο 

είρε θχγεη θαη πήγε λα αγνξάζεη παγσηφ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο, γίλνληαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα 4 εξσηήζεηο 

ειέγρνπ θαη 2 εξσηήζεηο γηα ηηο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εξψσλ, φπνπ ε κία 

αθνξνχζε ηελ ςεπδή πεπνίζεζε α‟ ηάμεο θαη ε άιιε ηελ ςεπδή πεπνίζεζε β‟ ηάμεο. 

Γηα ηελ ςεπδή πεπνίζεζε α‟ ηάμεο, ε εξεπλήηξηα ξσηνχζε ην παηδί πνχ ζα έςαρλε ν 

Γηψξγνο ηνλ παγσηαηδή, επηζηξέθνληαο απφ ην ζπίηη ηνπ. Αλ ην παηδί απαληνχζε 

«Πάξθν», έπαηξλε ηνλ βαζκφ 1, ελψ γηα νπνηαδήπνηε άιιε απάληεζε, έπαηξλε 0 

βαζκνχο. Γηα ηελ ςεπδή πεπνίζεζε β‟ ηάμεο, ε εξεπλήηξηα ξσηνχζε ην παηδί πνχ ζα 

έςαρλε ε Μαίξε λα βξεη ηνλ Γηψξγν κεηά ηε ζπδήηεζε κε ηε κεηέξα ηνπ θαη γηαηί. 

Αλ ην παηδί απαληνχζε «Πάξθν» θαη αηηηνινγνχζε ηελ απάληεζή ηνπ κε αλαθνξά 

ζηηο πεπνηζήζεηο θαη ησλ δχν παηδηψλ, έπαηξλε 2 βαζκνχο. Αλ ην παηδί απαληνχζε 

«Πάξθν» θαη αηηηνινγνχζε ηελ απάληεζή ηνπ κε αλαθνξά ζηηο πεπνηζήζεηο κφλν ηνπ 

ελφο παηδηνχ, έπαηξλε ηνλ βαζκφ 1. Γηα νπνηαδήπνηε άιιε απάληεζε, ην παηδί έπαηξλε 

0 βαζκνχο. 

ην ζεκείν απηφ, είλαη αλαγθαίν λα δηεπθξηληζηεί φηη, γηα ηε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ζηε ΘηΝ, ππνινγίζηεθε ην άζξνηζκα ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζηα 

δηαθνξεηηθά έξγα ΘηΝ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αζξνίζηεθαλ νη βαζκνί απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζην Ζζ_ΘηΝ_1, ζην Ζζ_ΘηΝ_2, ζην έξγν ςεπδνχο 

πεπνίζεζεο α‟ ηάμεο θαη ζην έξγν ςεπδνχο πεπνίζεζεο β‟ ηάμεο. 

 

2.2.3. Γλωζζική ικανόηηηα 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ, ρνξεγήζεθε ε 

Γνθηκαζία Δθθξαζηηθνχ Λεμηινγίνπ (Βνγηλδξνχθαο, Πξσηφπαπαο, & ηδεξίδεο, 

2009). Ζ δνθηκαζία απηή απνηεινχηαλ απφ 50 εηθφλεο πνπ απεηθφληδαλ θαζεκεξηλά 

αληηθείκελα, γλσζηέο θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ, έλλνηεο απφ παηδηθά παξακχζηα θαη 

παηδηθά ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα. Οη εηθφλεο θαηαηάζζνληαλ ζε αλαπηπμηαθή ζεηξά 

γηα παηδηά ειηθίαο 4-8 εηψλ. Ζ εξεπλήηξηα έδεηρλε ζην παηδί ηελ θάζε εηθφλα θαη ηνπ 

δεηνχζε λα πεη ηη είλαη. Γηα θάζε ζσζηή απάληεζε, ην παηδί έπαηξλε ηνλ βαζκφ 1, ελψ 

γηα θάζε ιαλζαζκέλε, 0 βαζκνχο. Όηαλ ην παηδί έδηλε πέληε ζπλερφκελεο 

ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, ε εξεπλήηξηα ζηακαηνχζε ηε δηαδηθαζία. ην ηέινο, 
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ππνινγηδφηαλ ν αξηζκφο ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ηνπ θάζε παηδηνχ θαη ε 

ζηαζκηζκέλε επίδνζή ηνπ, κέζα απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα κε ηηο πνζνζηηαίεο ηηκέο 

ηνπ αξρηθνχ βαζκνχ ηεο δνθηκαζίαο εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ, πνπ πεξηιακβαλφηαλ 

ζην εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ. 

Οη θαηαζθεπαζηέο ηεο δνθηκαζίαο εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ αλέθεξαλ πνιχ 

θαιέο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο απηήο. Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξγαιείνπ, 

εθηηκήζεθε ε αμηνπηζηία ειέγρνπ-επαλειέγρνπ θαη δηαπηζηψζεθε φηη ε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ειέγρνπ-επαλειέγρνπ ήηαλ πάξα πνιχ πςειή (.90) (Βνγηλδξνχθαο et al., 

2009). Δπίζεο, νη θαηαζθεπαζηέο ηεο εμέηαζαλ ηελ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο 

κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε Cronbach‟s alpha θαη δηαπίζησζαλ φηη γηα ηηο πέληε ειηθηαθέο 

νκάδεο (4:0-4:5, 4:6-5:0, 5:1-6:0, 6:1-7:0, 7:1-8:0) ην α θπκάλζεθε απφ .90 έσο .92 

(Βνγηλδξνχθαο et al., 2009).  

Αληίζηνηρα, ε ζπγρξνληθή εγθπξφηεηα ηεο δνθηκαζίαο εθθξαζηηθνχ 

ιεμηινγίνπ ειέγρζεθε κέζα απφ ηελ παξάιιειε ρνξήγεζε άιισλ ηξηψλ αθφκα 

δνθηκαζηψλ ιεμηινγίνπ, δειαδή ηεο θιίκαθαο ιεμηινγίνπ απφ ην Αζελά Σεζη, ηεο 

δνθηκαζίαο πξνζιεπηηθνχ ιεμηινγίνπ PPVT-R θαη ηεο δνθηκαζίαο παξαγσγήο 

ιεμηινγίνπ απφ ην Γηαγλσζηηθφ Σεζη Γισζζηθήο Ννεκνζχλεο, κε ηηο νπνίεο 

θαηαδείρζεθε πςειή ζπζρέηηζε πνπ θπκάλζεθε απφ .50 έσο .70 (Βνγηλδξνχθαο et al., 

2009). Σέινο, ε δνκηθή εγθπξφηεηα ηεο δνθηκαζίαο εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ, 

επηβεβαηψζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ Rasch, θαζψο βξέζεθε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ηεζη απνδηδφηαλ ζε κία κφλν δηάζηαζε κε πνζνζηφ 

δηαθχκαλζεο 58,1% (Βνγηλδξνχθαο et al., 2009).  

 

2.3. Γιαδικαζία  

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηφπηλ άδεηαο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ 

ησλ ζρνιείσλ, αιιά θαη κεηά ηελ ελππφγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ, ζην  

ζρνιείν ή ζην ζπίηη ησλ παηδηψλ. Πξηλ δεηεζεί ε άδεηα απφ ηνπο γνλείο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ έξεπλα, ελεκεξψζεθαλ γξαπηψο γηα ηνπο ζθνπνχο 

θαη ηε ζεκαζία απηήο, θαζψο επίζεο θαη γηα ην φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα 

ήηαλ εζεινληηθή θαη αλψλπκε. Γηα θάζε παηδί, ζπκπιήξσζε ν έλαο απφ ηνπο δχν 

γνλείο ηελ θιίκαθα «Σν Παηδί κνπ». 

Σα παηδηά εμεηάζηεθαλ αηνκηθά ζε έλαλ ήζπρν ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή ηνπ 

ζπηηηνχ ηνπο ζε δχν ζπλαληήζεηο. Ζ θάζε ζπλάληεζε είρε δηάξθεηα 20 ιεπηψλ θαη 

ιάκβαλε ρψξα ζε δηαθνξεηηθή εκέξα. ηελ πξψηε ζπλάληεζε, ηα παηδηά 
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παξαθνινπζνχζαλ ην βίληεν γηα ηνλ εζηθφ εαπηφ θαη ηνπο ρνξεγνχηαλ ην έξγν γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο γλσζηηθήο δηάζηαζεο ηεο ζπλείδεζήο ηνπο, ελψ ζηε δεχηεξε 

ζπλάληεζε ρνξεγνχληαλ ζηα παηδηά ηα ππφινηπα έξγα, δειαδή ηα δχν έξγα ΘηΝ θαη 

ην έξγν αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. 
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ δηαξζξψλεηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο. Αξρηθά, 

παξνπζηάδεηαη ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ πνπ 

εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ ζηηο δηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζήο ηνπο 

θαη ζηηο επηδφζεηο ηνπο ζηα έξγα ΘηΝ. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη νη ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο θαη ηέινο, παξνπζηάδνληαη νη αλαιχζεηο 

παιηλδξφκεζεο πνπ εμέηαζαλ εάλ νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα έξγα ΘηΝ 

επηδξνχζαλ ζηηο δηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζήο ηνπο. 

 

3.1. Πεπιγπαθική ζηαηιζηική  

Ο Πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη ηνπο κέζνπο φξνπο, ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο θαη ην εχξνο 

φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2, αλάινγα κε ηελ 

ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθαλ ηα παηδηά, παξνπζίαδαλ δηαθνξέο ζηηο 

αμηνινγήζεηο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ζπλείδεζήο ηνπο θαη ζηηο επηδφζεηο ηνπο ζηα έξγα 

ΘηΝ. Γηα λα θαζνξηζηεί εάλ απηέο ηηο δηαθνξέο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κία ζεηξά απφ αλαιχζεηο ζπλδηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο 

(ANCOVAs) κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηελ ειηθηαθή νκάδα (4-ρξνλα, 6-ρξνλα θαη 8-

ρξνλα) θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο: (α) ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο 

ζπλείδεζεο, (β) ηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο, (γ) ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ζηνλ εζηθφ εαπηφ, (δ) ηε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο θαη (ε) ηε 

ζπλνιηθή επίδνζε ζηα έξγα ΘηΝ. ηηο αλαιχζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε γλσζηηθή 

δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο, ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα γηα ηνλ εζηθφ 

εαπηφ θαη ηηο επηδφζεηο ζηα έξγα ΘηΝ, ζπκκεηαβιεηέο ήηαλ ε γισζζηθή ηθαλφηεηα 

ησλ παηδηψλ θαη ην θχιν ηνπο, ελψ ζηηο αλαιχζεηο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηε 

ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζπκκεηαβιεηή κφλν 

ην θχιν ησλ παηδηψλ, θαζψο νη δχν απηέο δηαζηάζεηο αμηνινγήζεθαλ απφ ηνπο γνλείο 

θαη γηα ην ιφγν απηφ, δελ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάδνληαη απφ ηε γισζζηθή 

ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, γηα λα θαηαδεηρζεί πνηεο ειηθηαθέο νκάδεο 

δηέθεξαλ κεηαμχ ηνπο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν, έγηλαλ post hoc αλαιχζεηο κε 

ηε ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ Bonferroni. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο 

ειηθίαο θαη ησλ ζπκκεηαβιεηψλ ζε θάζε κία απφ ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο. 
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3.1.1. Επίδπαζη ηηρ ηλικίαρ ζηη ζςνείδηζη ηων παιδιών 

 

Δπίδπαζη ηηρ ηλικίαρ ζηη ζςναιζθημαηική διάζηαζη ηηρ ζςνείδηζηρ  

Αξρηθά, εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο 

ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ, έηζη φπσο απηή αμηνινγήζεθε κέζα απφ ηνλ παξάγνληα ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Γπζθνξίαο (πλΓπζ_πλ). Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο έδεημε φηη ε 

πλΓπζ_πλ επεξεαδφηαλ απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθαλ ηα παηδηά, 

F(2,76) = 5.22,  p  = .008, ε
2 

= .121, αιιά φρη θαη απφ ην θχιν ηνπο, F(2,76) = 0.45,  p  

= .506, ε
2 

= .006. Oη post hoc αλαιχζεηο έδεημαλ φηη νη νη γνλείο αμηνινγνχζαλ 

ζεηηθφηεξα ηα 6-ρξνλα παηδηά (M = 5.13, SD = 0.52), σο πξνο ηε πλΓπζ_πλ, 

ζπγθξηηηθά κε ηα 4-ρξνλα (M = 4.64, SD = 0.50) θαη ηα 8-ρξνλα παηδηά (M = 4.73, SD 

= 0.64), p < .05.  

ηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ήηαλ νκνίσο ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο θαη ζε επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζηαζεο ηεο ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ, φπσο ε 

ελνρή θαη ε ελζπλαίζζεζε. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ ελνρή, βξέζεθε φηη κφλν ε ειηθία 

ησλ παηδηψλ, F(2,76) = 3.56,  p  = .033, ε
2 
= .086, θαη φρη ην θχιν ηνπο, F(2,76) = 

0.20,  p  = .655, ε
2 

= .003, επεξέαδε ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ ηνπο σο πξνο απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ. Σα 6-ρξνλα παηδηά (M = 4.84, SD = 0.58) αλαθεξφηαλ απφ ηνπο 

γνλείο φηη δηέζεηαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ελνρήο ζε ζρέζε κε 

ηα 4-ρξνλα παηδηά M = 4.38, SD = 0.65), p < .05. Σα 8-ρξνλα παηδηά (M = 4.65, SD = 

0.60), απφ ηελ πιεπξά ηνπο, δελ δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε θακία απφ ηηο 

άιιεο δχν ειηθηαθέο νκάδεο.  

ε φ,ηη αθνξά ηελ ελζπλαίζζεζε ησλ παηδηψλ, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο έδεημε 

φηη νη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ δηέθεξαλ επίζεο αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ 

νπνία αλήθε ην παηδί ηνπο, F(2,76) = 6.10,  p  = .003, ε
2 

= .138. Σα 6-ρξνλα παηδηά   

(M = 5.48, SD = 0.58) δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηα 4-ρξνλα (M = 4.96,   

SD = 0.58) θαη ηα 8-ρξνλα παηδηά (M = 4.89, SD = 0.72), p < .05, σο πξνο ηηο 

αλαθνξέο ησλ γνλέσλ ηνπο γηα ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο. Ωζηφζν, ην θχιν ησλ 

παηδηψλ δελ βξέζεθε λα επηδξά ζηελ αλαθεξφκελε ελζπλαίζζεζή ηνπο, F(2,76) = 

0.21,  p  = .651, ε
2 

= .003. 

 

Δπίδπαζη ηηρ ηλικίαρ ζηη γνυζηική διάζηαζη ηηρ ζςνείδηζηρ  

Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο πνπ εμέηαζε ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηηο αμηνινγήζεηο 

ησλ παηδηψλ γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ δξάζηε ζην ζελάξην ηεο ηπραίαο παξάβαζεο 
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(ΣπρΠαξ_Πξνζ) θαηέδεημε ηε ζεκαζία ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθαλ ηα 

παηδηά γηα ηηο απαληήζεηο ηνπο, F(2,75) = 8.10,  p  = .001, ε
2 

= .178. πγθεθξηκέλα, 

βξέζεθε φηη ηα 6-ρξνλα (M = 2.28, SD = 1.46) θαη ηα 8-ρξνλα παηδηά (M = 2.63, SD = 

1.30) απέδηδαλ πην ζεηηθέο πξνζέζεηο ζηνλ δξάζηε ηεο ηπραίαο παξάβαζεο 

ζπγθξηηηθά κε ηα 4-ρξνλα παηδηά (M = 1.41, SD = 0.60), p < .05. Δπηπιένλ, ε 

γισζζηθή ηθαλφηεηα επηδξνχζε θαη απηή ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ, F(2,75) = 

4.37,  p  = .040, ε
2 
= .055, ζε αληίζεζε κε ην θχιν, ηνπ νπνίνπ ε επίδξαζε δελ ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, F(2,75) = 0.07,  p  = .793, ε
2 

= .001.  

 Παξάιιεια, ε ειηθία ησλ παηδηψλ βξέζεθε λα επηδξά θαη ζηηο αμηνινγήζεηο 

ηνπο γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ δξάζηε ζην ζελάξην ηεο εκπξφζεηεο παξάβαζεο 

(ΔκπΠαξ_Πξνζ), F(2,75) = 3.83,  p  = .026, ε
2 

= .093. Δηδηθφηεξα, ηα 8-ρξνλα παηδηά 

(M = 2.12, SD = 1.43) απέδηδαλ ζεκαληηθά ζεηηθφηεξεο πξνζέζεηο ζηνλ δξάζηε ηεο 

εκπξφζεηεο παξάβαζεο απφ ηα 4-ρξνλα (M = 1.26, SD = 0.63), p < .05, φρη φκσο θαη 

απφ ηα 6-ρξνλα παηδηά (M = 1.63, SD = 1.18). Ζ γισζζηθή ηθαλφηεηα, απφ ηελ 

πιεπξά ηεο, δελ βξέζεθε λα επηδξά ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ, F(2,75) = 0.41,  p  = 

.523, ε
2 

= .005, αιιά νχηε θαη ην θχιν ηνπο, F(2,75) = 0.06,  p  = .814, ε
2 

= .001.  

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζέζεσλ ηνπ δξάζηε θαη ζηα δχν 

ζελάξηα παξάβαζεο ζπλνιηθά (Πξνζ_πλ), δηαπηζηψζεθε ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο ησλ 

παηδηψλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο, F(2,75) = 8.36,  p  = .001, ε
2 
= .182, κε ηα 8-ρξνλα 

παηδηά (M = 2.37, SD = 1.11) λα απνδίδνπλ ζεκαληηθά ζεηηθφηεξεο πξνζέζεηο ζηνλ 

δξάζηε θαη ζηα δχν ζελάξηα παξάβαζεο απφ ηα 4-ρξνλα (M = 1.34, SD = 0.43), p < 

.05, φρη φκσο θαη απφ ηα 6-ρξνλα παηδηά (M = 1.96, SD = 1.15). Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη γηα ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα, F(2,75) = 2.77,  p  = .100, ε
2 
= .036, θαη ην θχιν,  

F(2,75) = 0.00,  p  = .987, ε
2 
= .000, δελ πξνέθπςαλ αληίζηνηρεο επηδξάζεηο.  

πλνιηθά γηα ηηο εζηθέο θξίζεηο ησλ παηδηψλ (ΖζΚξ_πλ), πξνέθπςε, απφ ηελ 

αλάιπζε δηαθχκαλζεο, φηη κφλν ε ειηθία επηδξνχζε ζηηο απαληήζεηο ηνπο, F(2,75) = 

5.01,  p  = .009, ε
2 
= .118, αιιά φρη ε γισζζηθή ηθαλφηεηα, F(2,75) = 0.42,  p  = .518, 

ε
2 
= .006, ή ην θχιν ηνπο, F(2,75) = 0.00,  p  = .991, ε

2 
= .000. Σα 8-ρξνλα παηδηά    

(M = 1.80, SD = 0.57) πξνέβαηλαλ ζε πην ζεηηθέο εζηθέο θξίζεηο ζηα δχν έξγα εζηθήο 

παξάβαζεο απφ ηα 4-ρξνλα παηδηά (M = 1.29, SD = 0.53), p < .05, ελψ ηα 6-ρξνλα 

παηδηά δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ηηο άιιεο δχν ειηθηαθέο 

νκάδεο (M = 1.56, SD = 0.64).  
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Δπίδπαζη ηηρ ηλικίαρ ζηον ηθικό εαςηό ηυν παιδιών  

Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηε 

ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ παηδηψλ ζηνλ εζηθφ εαπηφ (ΖζΔαπ_πλ), θαηέδεημε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ,  F(2,75) = 4.98,  p  = 

.009, ε
2 

= .117. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 8-ρξνλα παηδηά (M = 65.00, SD = 8.52) είραλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηνλ εζηθφ εαπηφ απφ ηα 4-ρξνλα (M = 55.95, 

SD = 12.90), p < .05, φρη φκσο θαη απφ ηα 6-ρξνλα παηδηά (M = 62.93, SD = 10.43). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε γισζζηθή ηθαλφηεηα, F(2,75) = 1.39,  p  = .242, ε
2 

= .018, 

θαη ην θχιν, F(2,75) = 0.45,  p  = .505, ε
2 
= .006, δελ βξέζεθαλ λα επηδξνχλ ζηε 

βαζκνινγία ησλ παηδηψλ ζηνλ εζηθφ εαπηφ. 

 

Δπίδπαζη ηηρ ηλικίαρ ζηη ζςμπεπιθοπική διάζηαζη ηηρ ζςνείδηζηρ  

ε φ,ηη αθνξά ηε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο, έηζη φπσο απηή 

εμεηάζηεθε κέζα απφ ηνλ παξάγνληα ηεο Δλεξγνχ Ζζηθήο Ρχζκηζεο (ΖζΡπζ_πλ), 

εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ, αλάινγα 

κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ ηνπο,  F(2,76) = 3.56,  p  = .033, ε
2 
= .086. Δηδηθφηεξα, ηα 

6-ρξνλα παηδηά (M = 4.75, SD = 0.50) είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηε 

ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο απφ ηα 8-ρξνλα (M = 4.36, SD = 0.50),  p < 

.05, φρη φκσο θαη απφ ηα 4-ρξνλα παηδηά (M = 4.50, SD = 0.55). Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, δελ θαηαδείρζεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ αλάινγα κε 

ην θχιν ησλ παηδηψλ ηνπο, F(2,76) = 2.49,  p  = .119, ε
2 

= .032. 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηελ εζσηεξηθεπκέλε ζπκπεξηθνξά, σο επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπκπεξηθνξηθήο δηάζηαζεο ηεο ζπλείδεζεο, δελ βξέζεθε λα 

επηδξά ε ειηθία ησλ παηδηψλ, F(2,76) = 2.73,  p = .072, ε
2 
= .067, αιιά κφλν ην θχιν 

ηνπο, F(2,76)  = 4.78,  p  = .032, ε
2 
= .059. Με άιια ιφγηα, νη γνλείο αλέθεξαλ φηη ηα 

θνξίηζηα (M = 4.40, SD = 0.65) δηέζεηαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο εζσηεξηθεπκέλεο ζπκπεξηθνξάο ζπγθξηηηθά κε ηα αγφξηα (M = 4.10, SD = 0.57).   

  

3.1.2. Επίδπαζη ηηρ ηλικίαρ ζηιρ επιδόζειρ ζηα έπγα ΘηΝ 

Σέινο, εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ ζηηο επηδφζεηο ηνπο ζηα έξγα 

ΘηΝ (ΘηΝ_πλ) θαη βξέζεθε φηη ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, F(2,75) = 36.70,  p  = 

.000, ε
2 
= .495, κε ηα 6-ρξνλα (M = 3.76, SD = .85) θαη ηα 8-ρξνλα παηδηά (M = 4.18, 

SD = .67) λα ζεκεηψλνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα έξγα ΘηΝ απφ ηα 4-ρξνλα παηδηά 

(M = 2.21, SD = 1.25), p < .05. Δπηπιένλ, βξέζεθε φηη ζηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα 
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έξγα ΘηΝ επηδξνχζε θαη ε γισζζηθή ηνπο ηθαλφηεηα, F(2,75) = 17.95,  p  = .000, ε
2 

= 

.193, αιιά φρη ην θχιν ηνπο, F(2,75) = 1.04,  p  = .311, ε
2 

= .014.  
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Πίνακαρ 2 

Μέζοι όποι, ηςπικέρ αποκλίζειρ και εύπορ ηυν μεηαβληηών ηηρ έπεςναρ για ηο ζύνολο ηος δείγμαηορ και για κάθε ηλικιακή ομάδα ξεσυπιζηά 

 4-ρξνλα παηδηά 6-ρξνλα παηδηά 8-ρξνλα παηδηά χλνιν 

 M SD Range M SD Range M SD Range M SD Range 

ΘηΝ     

ΘηΝ_πλ 2.03 1.25 0-4 3.82 0.85 3-5 4.32 0.67 3-5 3.33 1.40 0-5 

Ηθικέρ Κπίζειρ     

ΣπρΠαξ_Πξνζ  1.30

 1  

0.60 1-3 2.32 1.46 1-4 2.71 1.30 1-4 2.08 1.29 1-4 

ΣπρΠαξ_Πξαμ  1.33 0.71 1-4 1.27 0.70 1-4 1.32 0.55 1-3 1.31 0.65 1-4 

ΔκπΠαξ_Πξνζ  1.23 0.63 1-4 1.64 1.18 1-4 2.14 1.43 1-4 1.66 1.17 1-4 

ΔκπΠαξ_Πξαμ  1.23 0.68 1-4 1.05 0.21 1-2 1.07 0.26 1-2 1.13 0.46 1-4 

Πξνζ_πλ 1.27 0.43 1-2.5 1.98 1.15 1-4 2.43 1.11 1-4 1.87 1.05 1-4 

Πξαμ_πλ 1.28 0.68 1-4 1.16 0.39 1-2.5 1.20 0.31 1-2 1.22 0.50 1-4 

ΖζΚξ_πλ 1.28 0.53 1-3.25 1.57 0.64 1-2.75 1.81 0.57 1-2.75 1.54 0.61 1-3.25 

Ηθικόρ Δαςηόρ     

ΖζΔαπ_πλ 55.27 12.90 24-74 63.18 10.43 38-74 65.54 8.52 42-74 61.04 11.66 24-74 

Το Παιδί μος     

πλΓπζ_πλ  4.63 0.50 3.27-5.64 5.13 0.52 4.27-6.53 4.73 0.64 3.49-6.11 4.81 0.59 3.27-6.53 

ΖζΡπζ_πλ 4.48 0.55 3.47-5.53 4.76 0.50 3.91-5.93 4.36 0.50 3.19-5.44 4.52 0.54 3.19-5.93 

Γισζζηθή 

ηθαλφηεηα 

63.50 19.75 40-95 73.41 20.14 40-95 77.32 18.28 40-95 71.06 20.06 40-95 
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3.2. ςζσεηίζειρ μεηαξύ ηυν μεηαβληηών ηηρ έπεςναρ 

Ο Πίλαθαο 3 παξνπζηάδεη ηηο δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο, κε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

Pearson r, θαη ηηο κεξηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο. ηε 

ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηηο δηκεηαβιεηέο θαη ηηο κεξηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηεο επίδξαζεο ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ (βι. ρήκα 2).  

Ζ θιίκαθα «Σν Παηδί κνπ» ζπλνιηθά, θαζψο επίζεο θαη νη δηαζηάζεηο 

πλΓπζ_πλ θαη ΖζΡπζ_πλ, πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηε 

ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο, δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο θαη γη‟ απηφ δελ πεξηιήθζεθαλ 

ζηνλ Πίλαθα 3. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηέιεζε ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θιίκαθαο «Σν Παηδί κνπ» ζην ζχλνιφ ηεο κε ην ΖζΔαπ_πλ 

(r(78) = .22, p < .05), ε νπνία δελ θάλεθε λα επεξεάδεηαη απφ ηε γισζζηθή 

ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ (r(77) = .23, p < .05). ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

έιεγρνη κε θάζε κία ππνθιίκαθα ηεο θιίκαθαο «Σν Παηδί κνπ» μερσξηζηά θαη 

δηαπηζηψζεθε φηη ε κνλαδηθή απφ απηέο πνπ παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο κε ηηο άιιεο κεηαβιεηέο ήηαλ ε ελνρή, ε νπνία απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζηαζεο ηεο ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ.  

ε φ,ηη αθνξά ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο ΘηΝ θαη ηεο γλσζηηθήο δηάζηαζεο ηεο 

ζπλείδεζεο, ην ΘηΝ_πλ παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην 

ΣπρΠαξ_Πξνζ (r(78) = .41, p <  .01), ην ΔκπΠαξ_Πξνζ (r(78) = .30, p < .01), αιιά 

θαη κε ην Πξνζ_πλ (r(78) = .42, p < .01). Δπίζεο, ην ΘηΝ_πλ παξνπζίαζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξάμεο ηνπ 

δξάζηε ζηελ εκπξφζεηε παξάβαζε (ΔκπΠαξ_Πξαμ) (r(78) = -.34, p < .01), αιιά θαη 

κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξάμεσλ ηνπ δξάζηε θαη ζηα δχν ζελάξηα παξάβαζεο 

ζπλνιηθά (Πξαμ_πλ) (r(78) = -.25, p < .05). Σέινο, θαηαδείρζεθε φηη ην ΘηΝ_πλ 

ζπζρεηηδφηαλ ζεηηθά, κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν, κε ην ΖζΚξ_πλ (r(78) = .26, 

p < .05). 

Ωζηφζν, νη κεξηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κεηά ηελ αθαίξεζε 

ηεο επίδξαζεο ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ, κεηαμχ ηεο ΘηΝ θαη ηεο 

γλσζηηθήο δηάζηαζεο ηεο ζπλείδεζεο θαηέδεημαλ φηη είηε απηέο ειαηηψλνληαλ είηε 

έπαπαλ λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ΘηΝ_πλ θαη ΣπρΠαξ_Πξνζ (r(77) = .28, p < 

.05), ΔκπΠαξ_Πξνζ (r(77) = .26, p < .05) θαη Πξνζ_πλ (r(77) = .32, p < .01). 
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Δπίζεο, βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην ΘηΝ_πλ 

θαη ζην ΔκπΠαξ_Πξαμ (r(77) = -.22, p < .05). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε γισζζηθή 

ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ βξέζεθε λα επηδξά ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο ζπζρεηίζεηο ηνπ 

ΘηΝ_πλ κε ην Πξαμ_πλ θαη ην ΖζΚξ_πλ, θαζψο κεηά ηελ αθαίξεζή ηεο, δελ 

ήηαλ πιένλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  

Αλαθνξηθά κε ηηο ππφινηπεο δηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο, εληνπίζηεθε φηη νη 

επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα έξγα ΘηΝ ζπζρεηίδνληαλ ζεηηθά κε ηε βαζκνινγία ηνπο 

ζην έξγν γηα ηνλ εζηθφ εαπηφ (r(78) = .48, p < .01), αλεμάξηεηα απφ ηε γισζζηθή 

ηνπο ηθαλφηεηα (r(77) = .42, p < .01). Δπηπιένλ, γηα ηελ ελνρή, βξέζεθε φηη 

ζπζρεηηδφηαλ ζεηηθά κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν κε ην ΘηΝ_πλ (r(78) = .26, p < 

.05) θαη φηη ε γισζζηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ δελ επηδξνχζε ζεκαληηθά ζηε ζρέζε 

απηή (r(77) = .27, p < .05).  

Σέινο, ν εζηθφο εαπηφο ησλ παηδηψλ παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηξεηο ππνθιίκαθεο απφ ηελ θιίκαθα «Σν Παηδί κνπ», δειαδή 

ηελ ελνρή (r(78) = .31, p < .01), ηελ εζσηεξηθεπκέλε ζπκπεξηθνξά (r(78) = .29, p < 

.01) θαη ηελ αλεζπρία γηα ηηο αηαμίεο ησλ άιισλ (r(78) = .25, p < .05), νη νπνίεο δελ 

θάλεθαλ λα επεξεάδνληαη απφ ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ, θαζψο, κεηά ηελ 

αθαίξεζή ηεο, νη ζπζρεηίζεηο πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ νη εμήο: r(77) = .31, p < .01 γηα 

ηελ ελνρή, r(77) = .33, p < .01 γηα ηελ εζσηεξηθεπκέλε ζπκπεξηθνξά θαη r(77) = .27, 

p < .05 γηα ηελ αλεζπρία γηα ηηο αηαμίεο ησλ άιισλ. Παξάιιεια, δηαπηζηψζεθε φηη ν 

εζηθφο εαπηφο παξνπζίαδε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην 

ΔκπΠαξ_Πξαμ (r(78) = -.28, p < .05), αθφκα θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο επίδξαζεο 

ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο (r(77) = -.23, p < .05), θαη κε ην ΖζΚξ_πλ (r(77) = -.24, 

p < .05). 
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Πίνακαρ 3 

Γιμεηαβληηέρ και μεπικέρ ζςζσεηίζειρ, μεηά ηην αθαίπεζη ηηρ επίδπαζηρ ηηρ γλυζζικήρ ικανόηηηαρ, μεηαξύ ηυν μεηαβληηών ηηρ έπεςναρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείυζη. Οη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο παξνπζηάδνληαη θάησ απφ ηε δηαγψλην, ελψ νη αλαιχζεηο κεξηθήο ζπζρέηηζεο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο επίδξαζεο ηεο 

γισζζηθήο ηθαλφηεηαο, παξνπζηάδνληαη πάλσ απφ ηε δηαγψλην. 

*p < .05, **p < .01 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Theory of Mind 
          

1. ΘηΝ_πλ 
  .28* -.11 .26* -.22* .32** -.18 .19 .42** .27* 

Ηθικέρ Κπίζειρ 
          

2. ΣπρΠαξ_Πξνζ  
.41**   .28* .42** .08 .85** .22 .79** -.17 .07 

3. ΣπρΠαξ_Πξαμ  
-.14 .23*   .11 .59** .23* .93** .57** -.08 -.12 

4. ΔκπΠαξ_Πξνζ  
.30** .45** .09   .24* .83** .18 .76** -.18 .09 

5. ΔκπΠαξ_Πξαμ  
-.34** -.04 .59** .17   .18 .84** .49** -.23* -.16 

6. Πξνζ_πλ 
.42** .87** .19 .83** .07   .24* .92** -.21 .09 

7. Πξαμ_πλ 
-.25* .13 .93** .14 .85** .16   .60** -.15 -.15 

8. ΖζΚξ_πλ 
.26* .79** .54** .77** .41** .92** .54**   -.24* .02 

Ηθικόρ Δαςηόρ 

     
     

9. ΖζΔαπ_πλ 
.48** -.07 -.10 -.14 -.28* -.12 -.19 -.18   .31** 

Το Παιδί μος 
          

10. Δλνρή 
.26* .08 -.12 .10 -.16 .10 -.16 .02 .31**   
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Σσήμα 2. Σαπηφρξνλεο ζρέζεηο ηεο ΘηΝ κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο 

Γνωςτική διάςταςη- 

πράξεισ ςτθν 

εμπρόκετθ 

Γνωςτική διάςταςη- 

θκικζσ κρίςεισ 

ςυνολικά 

Γνωςτική διάςταςη- 

προκζςεισ ςυνολικά 

 

Γνωςτική διάςταςη- 

προκζςεισ ςτθν 

εμπρόκετθ 

Γνωςτική διάςταςη- 

προκζςεισ ςτθν 

τυχαία 

ΘΤΝ 

 

Ηθικόσ εαυτόσ 

 

«Το Παιδί 

μου» 

Συναιςθηματική 

διάςταςη-  

ενοχι 

 

Συμπεριφορική 

διάςταςη-  

εςωτερικευμζνθ 

ςυμπεριφορά 

 

Συμπεριφορική 

διάςταςη-  

ανθςυχία για τισ 

αταξίεσ των άλλων 

.26 

.48 

.7
3

 
.2

7
 

.4
5

 

.3
5

 

.68 

.51 

Γνωςτική διάςταςη- 

πράξεισ ςυνολικά 
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3.3. Αναλύζειρ παλινδπόμηζηρ 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ θαη ζε πνην βαζκφ ε ΘηΝ, ε ειηθία θαη ε γισζζηθή 

ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ πξνέβιεπαλ κέξνο ηεο δηαθχκαλζεο ησλ δηαθφξσλ 

δηαζηάζεσλ ηεο ζπλείδεζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε κία ζεηξά ηεξαξρηθψλ αλαιχζεσλ 

παιηλδξφκεζεο κε ηε κέζνδν enter. ε θάζε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ήηαλ ε ΘηΝ, ε ειηθία θαη ε γισζζηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ, ελψ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ήηαλ κία δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο (ΖζΔαπ_πλ, 

ΣπρΠαξ_Πξνζ, ΔκπΠαξ_Πξνζ, Πξνζ_πλ, ΔκπΠαξ_Πξαμ, ελνρή) θάζε θνξά.  

ηνλ Πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα απφ 

ηηο αλαιχζεηο παιηλδξφκεζεο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4, νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο εμεγνχζαλ ην 26% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ΣπρΠαξ_Πξνζ (F(3,76) = 10.28, 

p < .001, R
2 

= .26). Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαθχκαλζεο εμεγνχζε ε ειηθία (β = 

.45, p < .01), αθνινπζνχκελε απφ ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ (β = .24, p < 

.05). 

Γηα ην Πξνζ_πλ, νη παξάγνληεο εμεγνχζαλ ην 25% ηεο δηαθχκαλζεο 

(F(3,76) = 9.58, p < .001, R
2 

= .25). Απφ απηνχο, ν κνλαδηθφο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

πξφβιεςεο ηνπ Πξνζ_πλ ήηαλ ε ειηθία ησλ παηδηψλ (β = .42, p < .01). Σέινο, γηα ην 

ΖζΔαπ_πλ, νη παξάγνληεο εμεγνχζαλ ην 20% ηεο δηαθχκαλζεο (F(3,76) = 7.70, p < 

.001, R
2
 = .20). Ωζηφζν, κφλν ην ΘηΝ_πλ κπνξνχζε λα πξνβιέςεη ην ΖζΔαπ_πλ 

(β = .39, p < .05).  

 

Αναλύζειρ παλινδπόμηζηρ για ηιρ διαζηάζειρ ηηρ ζςνείδηζηρ 

Γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ν εζηθφο εαπηφο ησλ παηδηψλ κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί απφ ηηο 

ππφινηπεο δηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο κε ηηο νπνίεο βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κία ζεηξά ηεξαξρηθψλ αλαιχζεσλ παιηλδξφκεζεο κε ηε κέζνδν 

enter κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ ειηθία, ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ θαη 

ην ζχλνιν ηεο θιίκαθαο «Σν Παηδί κνπ» (ή ηελ ελνρή ή ηελ εζσηεξηθεπκέλε 

ζπκπεξηθνξά ή ηελ αλεζπρία γηα ηηο αηαμίεο ησλ άιισλ), ελψ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ήηαλ ην ΖζΔαπ_πλ.  

ηελ παιηλδξφκεζε κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «Σν Παηδί κνπ» ζπλνιηθά, 

βξέζεθε φηη νη παξάγνληεο πξνέβιεπαλ ην 20% ηεο δηαθχκαλζεο (F(3,76) = 7.45, p < 

.01, R
2
 = .20). Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαθχκαλζεο εμεγνχζε ε ειηθία ησλ παηδηψλ 

(β = .35, p < .01), αθνινπζνχκελε απφ «Σν Παηδί κνπ» (β = .23, p < .05). 
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Γηα ηελ ελνρή σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, βξέζεθε φηη νη παξάγνληεο 

πξνέβιεπαλ ην 20% ηεο δηαθχκαλζεο (F(3,76) = 7.77, p < .01, R
2 

= .20), ελψ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαθχκαλζεο εμεγνχζε ε ειηθία ησλ παηδηψλ (β = .31, p < .01), 

αθνινπζνχκελε απφ ηελ ελνρή (β = .25, p < .05). Αληίζηνηρα, γηα ηελ 

εζσηεξηθεπκέλε ζπκπεξηθνξά σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, θαηαδείρζεθε φηη νη 

παξάγνληεο πξνέβιεπαλ ην 26% ηεο δηαθχκαλζεο (F(3,76) = 10.02, p < .01, R
2
 = .26), 

ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαθχκαλζεο εμεγνχζε ε ειηθία ησλ παηδηψλ (β = .36, p 

< .01), αθνινπζνχκελε απφ ηελ εζσηεξηθεπκέλε ζπκπεξηθνξά (β = .34, p < .01).  

Σέινο, εληνπίζηεθε φηη, γηα ηελ αλεζπρία γηα ηηο αηαμίεο ησλ άιισλ σο 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, νη παξάγνληεο πξνέβιεπαλ ην 21% ηεο δηαθχκαλζεο (F(3,76) 

= 8.10, p < .01, R
2 

= .21), ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαθχκαλζεο εμεγνχζε ε 

ειηθία ησλ παηδηψλ (β = .35, p < .01), αθνινπζνχκελε απφ ηελ αλεζπρία γηα ηηο 

αηαμίεο ησλ άιισλ (β = .26, p < .05). 
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Πίνακαρ 4 

Ιεπαπσική ανάλςζη παλινδπόμηζηρ ηυν διαζηάζευν ηηρ ζςνείδηζηρ ζηη ΘηΝ, ηη γλυζζική ικανόηηηα και ηην ηλικία ηυν παιδιών 

Αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο 

   ΘηΝ Γισζζηθή ηθαλφηεηα Ζιηθία παηδηψλ 

Δμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο 

Adjusted 

R
2
 

F p  β t p  β t p  β t p  

ΣπρΠαξ_Πξνζ .26 10.28 .000 -.03 -.20 .84 .24 2.11 .04* .45 3.24 .002** 

ΖζΔαπ_πλ .20 7.70 .000 .39 2.45 .02* .02 .12 .90 .11 .78 .44 

Πξνζ_πλ .25 9.58 .000 .03 .20 .84 .17 1.50 .14 .42 3.05 .003** 

*p < .05, **p < .01 
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4. ΤΕΖΣΖΖ 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα είρε σο ζηφρνπο ηεο: (1)  λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο 

ζηελ αλάπηπμε ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ηεο ζπλείδεζεο, δειαδή ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο, ηεο ζπκπεξηθνξηθήο θαη ηεο γλσζηηθήο δηάζηαζεο θαη ηνπ εζηθνχ 

εαπηνχ, θαη ζηε ΘηΝ ζε παηδηά 4 έσο 8 εηψλ θαη (2) λα δηεξεπλήζεη ηηο ζρέζεηο θάζε 

κηαο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο κε ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ 

ζηα έξγα ΘηΝ. Σα επξήκαηά ηεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηα αθφινπζα. 

 

4.1. Δπίδπαζη ηηρ ηλικίαρ ζηη ζςνείδηζη και ζηη ΘηΝ ηυν παιδιών 

 

4.1.1. Επίδπαζη ηηρ ηλικίαρ ζηη ζςναιζθημαηική διάζηαζη ηηρ ζςνείδηζηρ 

Όζνλ αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ, ε ππφζεζε 

πνπ είρε δηαηππσζεί ήηαλ φηη απηή ζα επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηελ ειηθία ηνπο 

(Τπφζεζε 1α). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φλησο νη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο, αιιά θαη γηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο, φπσο ε ελνρή θαη ε ελζπλαίζζεζε, δηαθνξνπνηνχληαλ αλάινγα 

κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθε ην παηδί ηνπο. πγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη 

ηα 6-ρξνλα παηδηά ζπγθέληξσζαλ ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο ζπγθξηηηθά κε ηα 8-ρξνλα θαη ηα 4-ρξνλα παηδηά.  

 Σα επξήκαηα απηά βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε αληίζηνηρα ησλ Kochanska et 

al. (1994), νη νπνίνη, κέζα απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κε ηε ζπκκεηνρή 

γνλέσλ παηδηψλ ειηθίαο 21-70 κελψλ, εληφπηζαλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απαληήζεηο 

ηνπο, αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ ηνπο, γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο 

ζπλείδεζεο, φπσο επίζεο θαη γηα ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελνρήο θαη ηεο 

ελζπλαίζζεζεο. Με άιια ιφγηα, κέρξη ηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ πεξίπνπ, νη 

αμηνινγήζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο ησλ 

παηδηψλ ηνπο γίλνληαη ζηαδηαθά πην ζεηηθέο. Γηα ηα 8-ρξνλα παηδηά, σζηφζν, 

θαηαδείρζεθε κία θάκςε ζηηο ζεηηθέο αμηνινγήζεηο ησλ γνλέσλ ηνπο. Γειαδή, νη 

γνλείο ησλ 8-ρξνλσλ παηδηψλ δελ αμηνινγνχζαλ ηφζν ζεηηθά ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζήο ηνπο, φζν νη γνλείο ησλ 6-ρξνλσλ παηδηψλ. Δλδερνκέλσο, 

λα ππάξρεη θάπνηα ειηθία θαηά ηελ νπνία νη γνλείο βαζκνινγνχλ κε ηνλ ζεηηθφηεξν 

δπλαηφ ηξφπν ηε ζπλείδεζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη κεηά λα επέξρεηαη κηα θάκςε, 
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εμήγεζε πνπ δελ κπνξεί σζηφζν λα δηαηππσζεί κε αζθάιεηα, ειιείςεη άιισλ 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα απηή ηελ ειηθία. ε θάζε πεξίπησζε, ην ζπγθεθξηκέλν 

εχξεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αθεηεξία, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ζε 

βάζνο νη ειηθηαθέο δηαθνξέο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο ησλ 

παηδηψλ, έηζη ψζηε λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 

Αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηελ αλαθεξφκελε ελνρή θαη 

ελζπλαίζζεζε ησλ παηδηψλ, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ 

πιήξσο ηελ πξνεγνχκελε βηβιηνγξαθία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε ελνρή θαη ε 

ελζπλαίζζεζε ησλ παηδηψλ απμάλνληαη κε ηελ πξφνδν ηεο ειηθίαο (Eisenberg, 2000. 

Kochanska et al., 1994). Δηδηθφηεξα, ελδείμεηο ελζπλαίζζεζεο εκθαλίδνληαη ήδε απφ 

ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ησλ παηδηψλ, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα απηφ 

ηνπ βξέθνπο πνπ αξρίδεη λα θιαίεη, φηαλ αθνχεη έλα άιιν βξέθνο λα θιαίεη (Feldman, 

2009). Οη ελζπλαηζζεηηθέο αληηδξάζεηο απμάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, θαζψο ηφηε ηα παηδηά, έρνληαο πιένλ θαηαθηήζεη ηε γιψζζα, 

κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο απνηειεζκαηηθφηεξα θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηα κελχκαηα πνπ κεηαδίδνληαη ιεθηηθά απφ ηνπο άιινπο (Hoffman, 

1975, φπ. αλαθ. ζην Cole & Cole, 2001. Wenar & Kerig, 2008). Γχξσ ζηα 8 έηε 

ηέινο, πνπ ηα παηδηά είλαη πην ψξηκα λνεηηθά, αξρίδνπλ λα αληηδξνχλ κε 

ελζπλαίζζεζε, φρη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηνο βξίζθεηαη ζε δχζθνιε ζέζε 

εθείλε ηε ζηηγκή, αιιά θαη φηαλ θαληάδνληαη ή γλσξίδνπλ φηη θαλείο αληηκεησπίδεη 

γεληθφηεξα δπζθνιίεο ζηε δσή ηνπ, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο θηψρεηαο ή αζζέλεηαο 

(Eisenberg, Spinrad, & Morris, 2014. Hoffman, 2008). Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα ειηθία, ηα 

παηδηά αξρίδνπλ λα δείρλνπλ ελζπλαίζζεζε θαη απέλαληη ζε νιφθιεξεο νκάδεο 

αλζξψπσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο, φπσο είλαη νη πξφζθπγεο ή ηα ζχκαηα 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (Hoffman, 2008). 

ε φ,ηη αθνξά ηελ ελνρή, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ζπλαθή κε 

έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη ηα παηδηά απφ πνιχ λσξίο, ήδε απφ ηα 2 έηε, αξρίδνπλ λα 

έρνπλ επίγλσζε ηνπ ζσζηνχ θαη ηνπ ιάζνπο θαη λα βηψλνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε παξαβάζεηο πνπ έρνπλ δηαπξάμεη, ελψ, πεξίπνπ ζηα 3 έηε, ηα 

παηδηά επηδίδνληαη ζηγά-ζηγά ζε ζπκπεξηθνξέο επαλφξζσζεο. Όζν απμάλεηαη ε ειηθία 

θαη ν εαπηφο ηνπ παηδηνχ αλαπηχζζεηαη, ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο ην άγρνο, ε 

ελνρή θαη ε ληξνπή, απνθηνχλ πην νξγαλσκέλε κνξθή θαη είλαη πεξηζζφηεξν 

δηαθξηηά γηα ην παηδί πνπ ηα βηψλεη (Eisenberg, 2000. Kochanska, 1993). ηελ ειηθία 

ησλ 8 εηψλ, ηα ζπλαηζζήκαηα ελνρήο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά δελ απνξξένπλ πιένλ 
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απφ ηνλ θφβν ηεο ηηκσξίαο, αιιά απφ ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ εζσηεξηθεχζεη γηα ην 

ζσζηφ θαη ην ιάζνο (Malti, 2016. Thompson & Hoffman, 1980). ε ζπκθσλία κε ηα 

επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νη Lapan θαη Boseovski (2017), κειεηψληαο ηηο 

επηδξάζεηο ηεο ελνρήο ζηε γλσζηηθή επειημία παηδηψλ 3-6 εηψλ, βξήθαλ φηη ηα 

κεγαιχηεξα παηδηά παξνπζίαδαλ πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο ελνρήο ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηα κηθξφηεξα. Αληίζηνηρα, νη Colasante, Zuffianò, Bae θαη Malti 

(2014), εμεηάδνληαο ηε ζρέζε κεηαμχ αλαζηαιηηθνχ ειέγρνπ θαη ελνρήο ζε παηδηά 4 

θαη 8 εηψλ, δηαπίζησζαλ φηη νη άλζξσπνη πνπ ηα θξφληηδαλ, αλέθεξαλ ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξε ελνρή γηα ηα κεγαιχηεξα παηδηά, παξά γηα ηα κηθξφηεξα. Σν γεγνλφο φηη 

ζηελ παξνχζα έξεπλα νη γνλείο ησλ 6-ρξνλσλ παηδηψλ ηνπο απέδηδαλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ελνρήο ζπγθξηηηθά κε ηνπο γνλείο ησλ 8-ρξνλσλ 

παηδηψλ, ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηελ απμαλφκελε ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ, κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα ξπζκίδνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ελνρή θαη λα «θακνπθιάξνπλ» ηελ ηαξαρή θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ 

έπνληαη ηεο δηάπξαμεο κηαο παξάβαζεο, κε απνηέιεζκα νη γνλείο λα κελ 

αληηιακβάλνληαη ηφζν εχθνια πφηε ηα παηδηά ηνπο αηζζάλνληαη ελνρή γηα θάπνηα 

αηαμία ηνπο (Kochanska et al., 2002). 

 

4.1.2. Επίδπαζη ηηρ ηλικίαρ ζηη γνωζηική διάζηαζη ηηρ ζςνείδηζηρ 

Ωο πξνο ηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο, αλακελφηαλ φηη νη απαληήζεηο ησλ 

παηδηψλ ζα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθαλ 

(Τπφζεζε 1β). Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη ηα κεγαιχηεξα παηδηά απέδηδαλ 

πην ζεηηθέο πξνζέζεηο ζηνλ δξάζηε ηεο ηπραίαο, αιιά θαη ηεο εκπξφζεηεο παξάβαζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ελψ ηα 4-ρξνλα παηδηά έθξηλαλ αξλεηηθά θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ 

δξάζηε θαη ηηο πξάμεηο ηνπ ζηα δχν ζελάξηα παξάβαζεο, ηα 6-ρξνλα θαη ηα 8-ρξνλα 

παηδηά, έθαλαλ δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο πξνζέζεηο θαη ζηηο πξάμεηο, απνδίδνληαο πην 

ζεηηθέο πξνζέζεηο ζηνλ δξάζηε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο παξάβαζεο.  

Σα επξήκαηα απηά είλαη ζε ζπκθσλία θαη επεθηείλνπλ ζε λέν δείγκα 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ έδεημαλ φηη, φζν κεγαιχηεξα ήηαλ ηα παηδηά, ηφζν 

ζεηηθφηεξα αμηνινγνχζαλ ηηο πξνζέζεηο ηνπ δξάζηε ζην ζελάξην ηεο ηπραίαο 

παξάβαζεο (Fu et al., 2014. Killen et al., 2011). Σν θαηλφκελν απηφ απνδίδεηαη ζην 

γεγνλφο φηη, φζν ηα παηδηά κεγαιψλνπλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, σξηκάδνπλ, είλαη 

πεξηζζφηεξν ζε ζέζε λα αμηνπνηήζνπλ ζηηο εζηθέο ηνπο θξίζεηο πιεξνθνξίεο, φρη 

κφλν γηα ην απνηέιεζκα κηαο πξάμεο, αιιά θαη γηα ηελ πξαγκαηηθή πξφζεζε ηνπ 
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δξάζηε (Fu et al., 2014. Zelazo et al., 1996). ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζέζεσλ ηνπ 

δξάζηε ζην ζελάξην ηεο ηπραίαο παξάβαζεο θαηαδείρζεθε φηη επηδξνχζε, φκσο, θαη ε 

γισζζηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ. Μηα πηζαλή εμήγεζε γηα ην εχξεκα απηφ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη φηη ηα παηδηά πνπ έρνπλ πςειφηεξν γισζζηθφ επίπεδν, κπνξνχλ 

πην εχθνια λα αληηιεθζνχλ θαη λα ζπλδπάζνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ζελαξίνπ 

ηεο ηπραίαο παξάβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε αμηνινγήζεηο.   

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζέζεσλ ζην ζελάξην ηεο εκπξφζεηεο παξάβαζεο, 

απφ ηελ άιιε πιεπξά, παξαηεξείηαη αζπκθσλία κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ, 

θαζψο θάπνηνη εξεπλεηέο βξήθαλ φηη ηα κεγαιχηεξα παηδηά έρνπλ ηελ ηάζε λα 

απνδίδνπλ ζεηηθφηεξεο πξνζέζεηο ζηνλ δξάζηε ηεο εκπξφζεηεο παξάβαζεο (Killen et 

al., 2011), ελψ θάπνηνη άιινη, φρη (Fu et al., 2014). Ζ εμήγεζε ησλ Killen et al. (2011) 

γηα ηελ απφδνζε ζεηηθφηεξσλ πξνζέζεσλ απφ ηα κεγαιχηεξα παηδηά ζηνλ δξάζηε ηεο 

εκπξφζεηεο παξάβαζεο είλαη φηη ελδερνκέλσο έρνπλ βξεζεί ζε αληίζηνηρε ζέζε ζην 

παξειζφλ ή κπνξεί νη απαληήζεηο ηνπο λα είλαη επεξεαζκέλεο απφ ην πξνεγνχκελν 

ζελάξην ηεο ηπραίαο παξάβαζεο.  

Σέινο, βξέζεθε φηη ε ειηθία ησλ παηδηψλ επηδξνχζε θαη ζηηο εζηθέο ηνπο 

θξίζεηο ζπλνιηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ πξνζέζεσλ θαη ησλ 

πξάμεσλ ηνπ δξάζηε ζηα έξγα ηπραίαο θαη εκπξφζεηεο παξάβαζεο. Με άιια ιφγηα, 

ηα κεγαιχηεξα παηδηά δηέζεηαλ πην ψξηκεο εζηθέο θξίζεηο, ζηηο νπνίεο ιάκβαλαλ 

ππφςε θαη ηηο πξνζέζεηο εθηφο απφ ηηο πξάμεηο ηνπ δξάζηε, ζε ζρέζε κε ηα 

κηθξφηεξα. Σν εχξεκα απηφ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε κία ζεηξά πξνεγνχκελσλ 

εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία, φζν ηα παηδηά κεγαιψλνπλ, νη εζηθέο 

ηνπο θξίζεηο γίλνληαη ιηγφηεξν άθακπηεο θαη εζηηαζκέλεο ζην απνηέιεζκα θαη 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη άιιεο παξακέηξνπο, φπσο είλαη ην γεληθφηεξν πιαίζην 

δηάπξαμεο κηαο παξάβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζέζεσλ ηνπ δξάζηε (Fu 

et al., 2014. Killen et al., 2011. Leslie et al., 2006. Smetana et al., 2012. Zelazo et al., 

1996). 

 

4.1.3. Επίδπαζη ηηρ ηλικίαρ ζηον ηθικό εαςηό 

Ωο πξνο ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ παηδηψλ ζηνλ εζηθφ εαπηφ, ε ππφζεζε πνπ είρε 

δηαηππσζεί ήηαλ φηη απηφο ζα επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ 

(Τπφζεζε 1γ). Σα απνηειέζκαηα  ησλ ζρεηηθψλ αλαιχζεσλ έδεημαλ φηη πξάγκαηη, 

φζν κεγαιχηεξα ήηαλ ηα παηδηά, ηφζν πςειφηεξε ήηαλ ε βαζκνινγία ηνπο ζην έξγν 

γηα ηνλ εζηθφ εαπηφ. Σα πξνεγνχκελα εξεπλεηηθά επξήκαηα ζην πεδίν απηφ δελ ήηαλ 
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ζπλεπή σο πξνο ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηνλ εζηθφ εαπηφ ησλ παηδηψλ, θαζψο 

νξηζκέλεο έξεπλεο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν εζηθφο εαπηφο απμάλεηαη κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, φπσο απηή ησλ de Rosnay et al. (de Rosnay et al., 2010,  φπ. 

αλαθ. ζην de Rosnay & Fink, 2012), ελψ θάπνηεο άιιεο, φρη (Reese et al., 2007. 

Sengsavang & Krettenauer, 2015).  

Μηα πηζαλή εμήγεζε γηα ηηο δηαθνξέο απηέο ζηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ην δηαθνξεηηθφ ειηθηαθφ 

εχξνο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ θάζε έξεπλα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

Reese et al. (2007), νη νπνίνη αμηνιφγεζαλ ηνλ εζηθφ εαπηφ παηδηψλ απφ 5-6 εηψλ. 

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, ην ειηθηαθφ εχξνο ησλ παηδηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο 

ήηαλ πνιχ κηθξφ, ψζηε λα βξεζνχλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ηνπο γηα ηνλ 

εζηθφ εαπηφ. Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο ησλ Reese et al. (2007) 

αληηζηνηρνχζαλ ζε κία ειηθηαθή νκάδα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, απηήλ ησλ 4-ρξνλσλ 

παηδηψλ, γηα ηελ νπνία δηεξεπλήζεθαλ θαη θαηαδείρζεθαλ νη δηαθνξέο κε κεγαιχηεξεο 

ειηθηαθέο νκάδεο (6-ρξνλα θαη 8-ρξνλα παηδηά), θάηη πνπ δελ ζπλέβε κε ηελ 

πξνεγνχκελε έξεπλα.   

 Δπηπιένλ, ξφιν ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ παξφλησλ επξεκάησλ απφ 

αληίζηνηρα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ζα κπνξνχζε λα παίδεη θαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

εξγαιείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εζηθνχ εαπηνχ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

Sengsavang θαη Krettenauer (2015), νη νπνίνη, κειεηψληαο ηε ζρέζε κεηαμχ εζηθήο 

απηναληίιεςεο θαη επηζεηηθφηεηαο ζε παηδηά 4-12 εηψλ, δελ εληφπηζαλ ειηθηαθέο 

δηαθνξέο ζηελ εζηθή ηνπο απηναληίιεςε. ηε δηθή ηνπο έξεπλα, φκσο, ε εζηθή 

απηναληίιεςε αμηνινγήζεθε κε ηε ρξήζε θιίκαθαο πνπ αμηνινγνχζε ηελ 

πξνθνηλσληθή (βνήζεηα, κνίξαζκα, θξνληίδα) θαη ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

(ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή βία, θινπή). Δλδερνκέλσο, ινηπφλ, λα κελ βξέζεθαλ 

ειηθηαθέο δηαθνξέο, θαζψο ηα παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα παηδηά 

πεξηέγξαθαλ, σο πξνο ην ζθέινο ηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπιάρηζηνλ, 

παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, κε ηηο νπνίεο ηα παηδηά, αλεμαξηήησο ειηθίαο, δελ ζα 

ήηαλ πνιχ πηζαλφ λα ηαπηηζηνχλ. 

 

4.1.4. Επίδπαζη ηηρ ηλικίαρ ζηη ζςμπεπιθοπική διάζηαζη ηηρ ζςνείδηζηρ 

ρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο, δηαηππψζεθε ε ππφζεζε φηη 

δελ ζα επεξεάδεηαη απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθαλ ηα παηδηά (Τπφζεζε 

1δ), ε νπνία, σζηφζν, δελ επηβεβαηψζεθε απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο 
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εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ 

παηδηψλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαδείρζεθε φηη νη γνλείο ησλ 6-ρξνλσλ παηδηψλ 

αμηνινγνχζαλ κε ζεηηθφηεξν ηξφπν ηε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο ησλ 

παηδηψλ ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηνπο γνλείο ησλ 8-ρξνλσλ παηδηψλ. Αλαθνξηθά κε ην 

δήηεκα απηφ, ηα επξήκαηα ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο δελ είλαη ζπλεπή, θαζψο 

νξηζκέλνη εξεπλεηέο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη νη αμηνινγήζεηο ησλ γνλέσλ γίλνληαη πην 

ζεηηθέο γηα ηε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Kochanska et al., 1996), ελψ θάπνηνη άιινη, φρη (Kochanska et 

al., 1994). Μία εμήγεζε γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο απφ απηήλ ησλ Kochanska et al. (1994) ζα κπνξνχζε λα είλαη ην γεγνλφο φηη 

νη ζπκκεηέρνληεο γνλείο ζηηο δχν έξεπλεο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

πιαίζηα θαη θαη‟ επέθηαζε νη κέζνδνη αλαηξνθήο θαη επηβνιήο θαλφλσλ απφ απηνχο 

ή αθφκα θαη ε ειαζηηθφηεηά ηνπο απέλαληη ζηηο αηαμίεο ησλ παηδηψλ ηνπο δηαθέξνπλ.  

 Δθηφο, φκσο, απφ ηε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο ζπλνιηθά, 

εμεηάζηεθαλ, σο πξνο ηηο επηδξάζεηο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ θχινπ, θαη νη επηκέξνπο 

ππνθιίκαθεο ηεο θιίκαθαο «Σν Παηδί κνπ» πνπ ηελ απνηεινχζαλ, ρσξίο λα 

εληνπηζηεί επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζε θάπνηα απφ απηέο. Αμίδεη, βέβαηα, λα ζεκεησζεί 

φηη απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πξνέθπςε φηη νη γνλείο ζεσξνχζαλ φηη ηα 

θνξίηζηα δηέζεηαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εζσηεξηθεπκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Σν εχξεκα απηφ είλαη ζπλαθέο κε 

πξνεγνχκελα εξεπλεηηθά επξήκαηα πνπ έρνπλ δείμεη φηη ηα θνξίηζηα 

ζπκκνξθψλνληαη θαη εζσηεξηθεχνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ ζέηνπλ νη γνλείο ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηα αγφξηα (Kochanska, 

2002β. Kochanska et al., 1996). 

 

4.1.5. Επίδπαζη ηηρ ηλικίαρ ζηη ΘηΝ 

ε φ,ηη αθνξά ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα έξγα ΘηΝ, αλακελφηαλ φηη απηέο ζα 

βειηηψλνληαη κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο (Τπφζεζε 2), ππφζεζε πνπ επηβεβαηψζεθε, 

θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη, φζν κεγαιχηεξα ήηαλ ηα παηδηά, ηφζν θαιχηεξεο ήηαλ νη 

επηδφζεηο ηνπο ζηα έξγα ςεπδνχο πεπνίζεζεο ζηα νπνία εμεηάζηεθαλ. Σα επξήκαηα 

απηά ππνζηεξίδνπλ πιήξσο ηελ πξνεγνχκελε βηβιηνγξαθία, θαζψο έλαο κεγάινο 

αξηζκφο εξεπλψλ έρεη δείμεη ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ ζηηο επηδφζεηο 

ηνπο ζηα έξγα ΘηΝ (Astington & Jenkins, 1995. Baird & Astington, 2004. Capage & 

Watson, 2001. Killen et al., 2011. Newton & Jenvey, 2011). Δπηπιένλ, εληζρχνπλ ηε 
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ζέζε πνιιψλ εξεπλεηψλ, φηη δειαδή νη δηάθνξεο ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ΘηΝ θαηαθηψληαη ζηαδηαθά θαη αθνινπζνχλ κία εμειηθηηθή πνξεία (Μαξηδάθε-

Καζζσηάθε, 1997. Μηζαειίδε, 2003. Wellman & Liu, 2004). Με άιια ιφγηα, ε 

θαηάθηεζε θάπνησλ ηθαλνηήησλ, φπσο απηέο πνπ αθνξνχλ ηηο ςεπδείο πεπνηζήζεηο β‟ 

ηάμεο, έπνληαη θάπνησλ άιισλ, φπσο νη ςεπδείο πεπνηζήζεηο α‟ ηάμεο (Perner, 1999. 

Sodian & Kristen, 2010).  

 Παξάιιεια, κέζα απφ ηηο αλαιχζεηο θαηαδείρζεθε φηη, φρη κφλν ε ειηθία, 

αιιά θαη ε γισζζηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ επηδξνχζε ζηηο επηδφζεηο ηνπο ζηα έξγα 

ΘηΝ. Αλαιπηηθφηεξα, φζν θαιχηεξεο ήηαλ νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηε δνθηκαζία 

εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ, ηφζν θαιχηεξεο ήηαλ θαη νη επηδφζεηο ηνπο ζηα έξγα ΘηΝ. 

Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε νξηζκέλσλ εξεπλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία, ε γισζζηθή ηθαλφηεηα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ΘηΝ (Milligan et al., 

2007. Sodian & Kristen, 2010). Μία εμήγεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ην γεγνλφο φηη, 

γηα λα κπνξέζεη έλα παηδί λα αληαπνθξηζεί ζε έλα έξγν ΘηΝ, πξέπεη, αθελφο κελ λα 

δηαζέηεη επαξθέο ιεμηιφγην, ψζηε λα θαηαλνήζεη ην δεηνχκελν ηνπ έξγνπ, αθεηέξνπ 

δε, λα είλαη εμνηθεησκέλν κε φξνπο πνπ αθνξνχλ λνεηηθέο θαηαζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαηππψζεη απνηειεζκαηηθά ην ζθεπηηθφ ηνπ (Flavell, 2004. Slade & Ruffman, 

2005). 

 

4.2. σέζη ηηρ ΘηΝ με ηη ζςνείδηζη ηυν παιδιών 

Ο δεχηεξνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηηο ζρέζεηο ηεο ΘηΝ κε θάζε κία 

δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο μερσξηζηά, δειαδή ηε ζπλαηζζεκαηηθή, ηε ζπκπεξηθνξηθή 

θαη ηε γλσζηηθή δηάζηαζε θαη ηνλ εζηθφ εαπηφ. Οη ζπζρεηίζεηο ησλ επηκέξνπο 

δηαζηάζεσλ ηεο ζπλείδεζεο κε ηε ΘηΝ, έηζη φπσο θαηαδείρζεθαλ κέζα απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

 

4.2.1. Σσέζη ηηρ ΘηΝ με ηη γνωζηική διάζηαζη ηηρ ζςνείδηζηρ 

Αλαθνξηθά κε ηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο, ε ππφζεζε πνπ εμεηάζηεθε 

ήηαλ φηη νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα έξγα ΘηΝ ζα ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηηο 

αμηνινγήζεηο ηνπο γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ δξάζηε ζηηο δχν ηζηνξίεο εκπξφζεηεο θαη 

ηπραίαο παξάβαζεο πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθαλ (Τπφζεζε 3α). Απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ, ινηπφλ, πξνέθπςε φηη φλησο ηα παηδηά πνπ είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα 

έξγα ΘηΝ, απέδηδαλ πην ζεηηθέο πξνζέζεηο ζηνλ δξάζηε, ηφζν ηεο ηπραίαο, φζν θαη 

ηεο εκπξφζεηεο παξάβαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηε γισζζηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Σα 
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επξήκαηα απηά εληζρχνπλ ηα αληίζηνηρα ησλ Killen et al. (2011), νη νπνίνη βξήθαλ φηη 

ηα παηδηά πνπ είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα έξγα ΘηΝ, αμηνινγνχζαλ ηηο πξνζέζεηο 

ηνπ δξάζηε ζηα ζελάξηα ηπραίαο θαη εκπξφζεηεο παξάβαζεο πην ζεηηθά ζπγθξηηηθά 

κε ηα ππφινηπα παηδηά. Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ζηα έξγα ΘηΝ θαη ηεο 

απφδνζεο ζεηηθψλ πξνζέζεσλ ζηνλ δξάζηε ησλ δχν ζελαξίσλ εζηθήο παξάβαζεο 

κπνξεί λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη θαλείο αξθεηά 

αλαπηπγκέλε θαηαλφεζε ησλ λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ άιισλ, έηζη ψζηε λα 

κπνξέζεη λα δηαθξίλεη ηελ πξφζεζε απφ ηελ ίδηα ηελ πξάμε, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ απηή δελ ζπκβαίλεη ζθφπηκα (Fu et al., 2014. Leslie et al., 2006. Sodian et al., 

2016. Thompson, 2012). 

Δπίζεο, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη ηα παηδηά κε θαιχηεξεο 

επηδφζεηο ζηα έξγα ΘηΝ έηεηλαλ λα αμηνινγνχλ πην αξλεηηθά ηελ πξάμε ηνπ δξάζηε, 

αιιά κφλν γηα ηελ εκπξφζεηε παξάβαζε, επηβεβαηψλνληαο κεξηθψο ηελ ππφζεζε πνπ 

είρε ηεζεί αξρηθά (Τπφζεζε 3β). ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα είραλ θαηαιήμεη 

λσξίηεξα θαη νη Killen et al. (2011), νη νπνίνη βξήθαλ φηη ηα παηδηά κε θαιχηεξεο 

επηδφζεηο ζηα έξγα ΘηΝ έηεηλαλ λα αμηνινγνχλ πην ζεηηθά ηηο πξνζέζεηο ηνπ δξάζηε 

θαη ζηα δχν ζελάξηα εζηθήο παξάβαζεο πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθαλ, παξά ηελ ίδηα ηελ 

πξάμε ηνπ. Μία πηζαλή εμήγεζε γηα ην γεγνλφο φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα κφλν ε 

αμηνιφγεζε ηεο πξάμεο ζηελ εκπξφζεηε παξάβαζε βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη κε ηε 

ΘηΝ, ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο πνπ θξίλνπλ ηα παηδηά κηα 

παξάβαζε αλάινγα κε ην είδνο ηεο βιάβεο πνπ πξνθαιεί (Ball, Smetana, & Sturge-

Apple, 2017). Δλδερνκέλσο, ν ζπλδπαζκφο ηνπ φηη ε παξάβαζε έγηλε επίηεδεο θαη 

νδήγεζε ζηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ ήξσα λα νδήγεζε ηα παηδηά κε πην αλαπηπγκέλε ΘηΝ 

λα ζεσξήζνπλ φηη απηφο βηψλεη πην αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ ήξσα 

ηνπ άιινπ ζελαξίνπ πνπ ην θαγεηφ ηνπ πεηάρηεθε θαηά ιάζνο ζηα ζθνππίδηα.  

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε επίζεο έδεημε φηη νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα έξγα 

ΘηΝ ζπζρεηίδνληαλ αξλεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξάμεσλ ηνπ δξάζηε θαη ζηα 

δχν έξγα εζηθήο παξάβαζεο θαη ζεηηθά κε ηηο εζηθέο θξίζεηο ησλ παηδηψλ ζπλνιηθά, 

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν. Σα επξήκαηα απηά ζπγθιίλνπλ κε ηα αληίζηνηρα ηεο 

ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο, ζχκθσλα κε ηα νπνία, αθελφο κελ νη αμηνινγήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηηο πξάμεηο ηνπ δξάζηε ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηε ΘηΝ ησλ παηδηψλ 

(Killen et al., 2011), αθεηέξνπ δε νη εζηθέο ηνπο θξίζεηο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηε 

ΘηΝ (Baird & Astington, 2004. Dunn et al., 2000. Kuntoro, Dwiputri, & Adams, 

2018. Lane et al., 2010. Smetana et al., 2012).  
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Ωζηφζν, ζα πξέπεη εδψ λα επηζεκαλζεί φηη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο επίδξαζεο 

ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ, νη ζπζρεηίζεηο ηεο ΘηΝ κε ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πξάμεσλ ηνπ δξάζηε ζηα δχν ζελάξηα παξάβαζεο θαη ηηο εζηθέο θξίζεηο ησλ 

παηδηψλ έπαπαλ λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Σα επξήκαηα απηά κπνξνχλ λα 

απνδνζνχλ ζην φηη ε γισζζηθή ηθαλφηεηα βξέζεθε λα αζθεί ηζρπξή επίδξαζε ζηε 

ΘηΝ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Milligan et 

al., 2007. Slade & Ruffman, 2005), θαη φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε αθαίξεζε ηεο 

επίδξαζήο ηεο ζα απνδπλάκσλε ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ δελ ήηαλ εμαξρήο αξθεηά 

πςειέο. 

 

4.2.2. Σσέζη ηηρ ΘηΝ με ηον ηθικό εαςηό  

ε φ,ηη αθνξά ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα έξγα ΘηΝ θαη ζηε 

ζπλνιηθή ηνπο βαζκνινγία ζηνλ εζηθφ εαπηφ, δηαηππψζεθε αξρηθά ε ππφζεζε φηη δελ 

ζα ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο (Τπφζεζε 4). Ζ ππφζεζε απηή, σζηφζν, δελ 

επηβεβαηψζεθε, θαζψο, φρη κφλν εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ησλ 

παηδηψλ, αιιά βξέζεθε φηη νη επηδφζεηο ηνπο ζηα έξγα ΘηΝ πξνέβιεπαλ ηε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ηνπο ζηνλ εζηθφ εαπηφ. Με άιια ιφγηα, ηα παηδηά κε θαιχηεξεο επηδφζεηο 

ζηα έξγα ΘηΝ έηεηλαλ λα έρνπλ πην εζηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα παηδηά. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ ζπκθσλεί κε πξνεγνχκελα εξεπλεηηθά 

επξήκαηα πνπ δελ θαηέδεημαλ ηελ χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ ΘηΝ θαη εζηθνχ εαπηνχ (de 

Rosnay & Fink, 2012). Οη πηζαλνί ιφγνη ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί 

απηή ε αζπκθσλία είλαη πνιινί θαη πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ, ηε ρξήζε 

δηαθνξεηηθνχ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εζηθνχ εαπηνχ, ην 

δηαθνξεηηθφ ειηθηαθφ εχξνο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ θάζε έξεπλα θαη ηνλ 

δηαθνξεηηθφ ηχπν έξεπλαο, θαζψο νη de Rosnay θαη Fink (2012) πξαγκαηνπνίεζαλ 

κία δηαρξνληθή, θαη φρη ζπγρξνληθή έξεπλα, φπσο ε παξνχζα.  

 Πέξα, φκσο, απφ ηε δηαθνξνπνίεζε απφ ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα ηεο 

ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο, ζεσξεηηθά ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί ε πξνβιεπηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ΘηΝ θαη εζηθνχ εαπηνχ πνπ εληνπίζηεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα. Μία 

πηζαλή εμήγεζε γηα απηφ είλαη φηη ηα παηδηά κε πην αλαπηπγκέλε αληίιεςε ησλ 

λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ άιισλ είλαη πεξηζζφηεξν ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηηο 

ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ γηα ηα ίδηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπο θαη λα 

πξνζαξκφζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 
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βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο αιιειεπηδξάζεηο (Eggum et al., 2011. 

Eisenberg, 2000). Ζ ζπλαθφινπζε εζσηεξίθεπζε θάπνησλ θαλφλσλ, ε βίσζε 

ελζπλαίζζεζεο πξνο ηνπο άιινπο θαη ελνρήο γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπο, νδεγνχλ ηα 

παηδηά λα αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο πεξηζζφηεξν εζηθφ (Kochanska, 2002β. 

Kochanska et al. 2010. Kochanska et al. 1997).   

 

4.2.3. Σσέζη ηηρ ΘηΝ με ηη ζςναιζθημαηική διάζηαζη ηηρ ζςνείδηζηρ  

Ζ αλάιπζε ζπζρέηηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ 

ζηα έξγα ΘηΝ θαη ηεο αλαθεξφκελεο απφ ηνπο γνλείο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζηαζεο 

ηεο ζπλείδεζήο ηνπο δελ θαηέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. ηε 

ζπλέρεηα, εμεηάζηεθαλ μερσξηζηά νη επηκέξνπο ππνθιίκαθεο ηεο θιίκαθαο «Σν Παηδί 

κνπ» πνπ απνηεινχζαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο θαη 

δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ησλ 

παηδηψλ ζηα έξγα ΘηΝ θαη ηεο αλαθεξφκελεο απφ ηνπο γνλείο ελνρήο ηνπο. Με άιια 

ιφγηα, ηα παηδηά πνπ είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα έξγα ΘηΝ, αλαθεξφηαλ απφ ηνπο 

γνλείο ηνπο φηη έδεηρλαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ελνρή γηα ηηο θαθέο πξάμεηο πνπ είραλ 

δηαπξάμεη ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα παηδηά. 

Ωο πξνο ηε ζρέζε ηεο ΘηΝ κε ηελ αλαθεξφκελε απφ ηνπο γνλείο ελνρή ησλ 

παηδηψλ ηνπο, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε 

αληίζηνηρα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ πνπ θαηέδεημαλ ηε ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ 

κεηαβιεηψλ (Bennett & Matthews, 2000. Leith & Baumeister, 1998). χκθσλα κε 

ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ε θαηαλφεζε ησλ λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ άιισλ 

είλαη απαξαίηεηε γηα λα βηψζεη θαλείο ζπλαηζζήκαηα ελνρήο (Eggum et al., 2011. 

Malti, 2016. Thompson & Hoffman, 1980). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάπηπμε ηεο ΘηΝ 

πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηελ απφδνζε ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ εαπηφ 

θαη ζηνπο άιινπο (Frith, 1996). Γηα λα ληψζεη, ινηπφλ, θαλείο ελνρή γηα θάπνηα πξάμε 

ηνπ, πξέπεη πξψηα λα έρεη αληηιεθζεί φηη ε πξάμε ηνπ απηή είρε δπζάξεζηεο 

ζπλέπεηεο θαη πξνθάιεζε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε θάπνηνλ άιιν (Eisenberg, 2000. 

Frith, 1996. Leith & Baumeister, 1998. Malti, 2016).  

 

4.2.4. Σσέζη ηηρ ΘηΝ με ηη ζςμπεπιθοπική διάζηαζη ηηρ ζςνείδηζηρ  

Παξάιιεια, δηεξεπλήζεθε θαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ ζηα έξγα 

ΘηΝ θαη ηεο ζπκπεξηθνξηθήο δηάζηαζεο ηεο ζπλείδεζήο ηνπο. Οη ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, δελ θαηέδεημαλ ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο ηεο ΘηΝ, 
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νχηε κε ηε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο, νχηε κε θάπνηα απφ ηηο 

ππνθιίκαθεο ηεο θιίκαθαο «Σν Παηδί κνπ» πνπ ηελ απνηεινχζαλ. Σα επξήκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε εθείλα ησλ Wellman et al. (2015), νη 

νπνίνη δηαπίζησζαλ φηη νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα έξγα ΘηΝ παξνπζίαδαλ ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ αλαθεξφκελε απφ ηνπο γνλείο εζσηεξηθεπκέλε ζπκπεξηθνξά θαη 

ηελ απνινγία, σο ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξηθήο δηάζηαζεο ηεο ζπλείδεζήο 

ηνπο. Βέβαηα, ζηελ έξεπλα ησλ Wellman et al. (2015), ε εζσηεξηθεπκέλε 

ζπκπεξηθνξά θαη ε απνινγία δελ εμεηάζηεθαλ μερσξηζηά ζε ζρέζε κε ηε ΘηΝ, αιιά 

σο κέξε κηαο επξχηεξεο ππνθιίκαθαο πνπ πεξηιάκβαλε θαη ηε δήισζε κεηακέιεηαο 

ησλ παηδηψλ κεηά απφ θάπνηα αηαμία ηνπο, ε νπνία αλήθεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο. Καηά ζπλέπεηα, δελ κπνξεί λα δηαηππσζεί κε αζθάιεηα ην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ζρέζε ζα εμαθνινπζνχζε λα πθίζηαηαη, αλ κειεηηφηαλ θάζε 

ππνθιίκαθα μερσξηζηά. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηε 

ζρέζε ηεο ΘηΝ κε ηε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ, κέζα 

απφ ηηο αλαθνξέο ησλ γνλέσλ ηνπο, είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε θαη ρξεηάδεηαη 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 

 

4.2.5. Σσέζειρ ηηρ ΘηΝ με ηη ζςνείδηζη ζςνολικά 

πλνιηθά, κέζα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, θαηαδείρζεθε φηη νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ 

ζηα έξγα ΘηΝ ζπζρεηίδνληαλ κε ηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο ηνπο θαη ηε 

ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπο ζηνλ εζηθφ εαπηφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε γλσζηηθή 

δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ, δηαπηζηψζεθε φηη ηα παηδηά πνπ είραλ 

θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα έξγα ΘηΝ, αμηνινγνχζαλ κε ζεηηθφηεξν ηξφπν ηηο πξνζέζεηο 

ηνπ δξάζηε ζηα ζελάξηα ηπραίαο θαη εκπξφζεηεο παξάβαζεο πνπ ηνπο 

παξνπζηάζηεθαλ θαη κε αξλεηηθφηεξν ηξφπν ηελ ίδηα ηελ πξάμε ηνπ δξάζηε ζην 

ζελάξην ηεο εκπξφζεηεο παξάβαζεο. Δπηπιένλ, βξέζεθε φηη νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ 

ζηα έξγα ΘηΝ παξνπζίαδαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο εζηθέο θξίζεηο ησλ παηδηψλ 

ζπλνιηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αμηνινγήζεσλ γηα ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο πξάμεηο 

ηνπ δξάζηε ζηα δχν ζελάξηα εζηθήο παξάβαζεο, ε νπνία, σζηφζν, επεξεαδφηαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ. Με άιια ιφγηα, φπσο 

πξνέθπςε απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, ηα παηδηά κε αλαπηπγκέλε ΘηΝ ηείλνπλ λα 

αμηνινγνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ πξφζεζε θαη ηελ ίδηα ηελ πξάμε ζε κία 

παξάβαζε. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά θξίλνπλ ζεηηθά ηελ πξφζεζε ηνπ δξάζηε, 

δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ζπκθσλνχλ κε ηελ πξάμε ηνπ.  
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Αλαθνξηθά κε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ παηδηψλ ζηνλ εζηθφ εαπηφ, 

δηαπηζηψζεθε φηη, φρη κφλν παξνπζίαδε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηα 

έξγα ΘηΝ, αιιά πξνβιεπφηαλ θηφιαο απφ απηέο. Γειαδή, φζν θαιχηεξεο ήηαλ νη 

επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα έξγα ΘηΝ, ηφζν πςειφηεξε ήηαλ ε βαζκνινγία ηνπο ζην 

έξγν γηα ηνλ εζηθφ εαπηφ. Αλαθνξηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο 

ζπλείδεζεο, πξνέθπςε ζρέζε κφλν κεηαμχ ηεο αλαθεξφκελεο απφ ηνπο γνλείο ελνρήο 

ησλ παηδηψλ θαη ησλ επηδφζεψλ ηνπο ζηα έξγα ΘηΝ. Με άιια ιφγηα, φζν ζεηηθφηεξεο 

ήηαλ νη αμηνινγήζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ ελνρή ησλ παηδηψλ ηνπο κεηά απφ θάπνηα 

αηαμία, ηφζν θαιχηεξεο ήηαλ νη επηδφζεηο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ ζηα έξγα ΘηΝ. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, δελ πξνέθπςε ζρέζε αλάκεζα ζηηο αλαθνξέο ησλ γνλέσλ γηα ηε 

ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζηηο επηδφζεηο ησλ 

παηδηψλ ζηα έξγα ΘηΝ. 

 

4.2.6. Σσέζειρ μεηαξύ ηων επιμέποςρ διαζηάζεων ηηρ ζςνείδηζηρ 

πκπιεξσκαηηθά ζηα πξνεγνχκελα, εμεηάζηεθε επίζεο ην αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ. Έηζη, εληνπίζηεθε 

φηη ε θιίκαθα «Σν Παηδί κνπ» παξνπζίαδε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ παηδηψλ ζηνλ εζηθφ εαπηφ θαη κάιηζηα απνηεινχζε 

θαη πξνβιεπηηθφ παξάγνληα απηήο. Με άιια ιφγηα, φζν πςειφηεξε ήηαλ ε 

βαζκνινγία πνπ ζπγθέληξσλαλ ηα παηδηά γηα ηε ζπλείδεζή ηνπο, κέζα απφ ηηο 

αλαθνξέο ησλ γνλέσλ ηνπο, ηφζν πην εζηθφ ζεσξνχζαλ θαη ηα ίδηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Σν 

εχξεκα απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί κε βάζε ην γεγνλφο φηη ηα δχν εξγαιεία, αλ θαη, 

ζχκθσλα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπο, αμηνινγνχλ δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

ζπλείδεζεο, ζηελ νπζία νη επηκέξνπο ππνθιίκαθέο ηνπο είλαη ζρεδφλ νη ίδηεο 

(Kochanska et al., 1994. Kochanska et al., 1997. Kochanska 2002β). Απηφ πνπ ηα 

δηαθνξνπνηεί είλαη φηη ζην έλα απαληνχλ νη γνλείο, ελψ ζην άιιν απαληνχλ ηα παηδηά. 

Έηζη, ν εληνπηζκφο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ απηψλ πξνζδίδεη εγθπξφηεηα ζηα 

δεδνκέλα.  

 Δθηφο, φκσο, απφ ην ζχλνιν ηεο θιίκαθαο «Σν Παηδί κνπ», θαηαδείρζεθε φηη 

ν εζηθφο εαπηφο ησλ παηδηψλ κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί θαη απφ νξηζκέλεο 

ππνθιίκαθεο απηήο, φπσο ε ελνρή, ε εζσηεξηθεπκέλε ζπκπεξηθνξά θαη ε αλεζπρία 

γηα ηηο αηαμίεο ησλ άιισλ. Γειαδή, φζν πεξηζζφηεξε ελνρή, εζσηεξηθεπκέλε 

ζπκπεξηθνξά θαη αλεζπρία γηα ηα ιάζε ησλ άιισλ αλέθεξαλ νη γνλείο φηη 

αηζζάλνληαλ ηα παηδηά ηνπο, ηφζν πην εζηθή ήηαλ ε άπνςε πνπ είραλ ηα ίδηα ηα παηδηά 
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γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Σα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε αληίζηνηρα πξνεγνχκελσλ 

εξεπλψλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, απηήο ησλ Kochanska et al. (2002), νη νπνίνη 

δηαπίζησζαλ φηη ε ελνρή ησλ παηδηψλ ζηνπο 22 θαη ζηνπο 45 κήλεο πξνέβιεπε ηηο 

πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ηνπο ζηνλ εζηθφ εαπηφ ζηνπο 56 κήλεο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ εζσηεξηθεπκέλε ζπκπεξηθνξά, ζε ζπκθσλία κε ηελ 

παξνχζα έξεπλα, νη Kochanska et al. (2010) δηαπίζησζαλ φηη ηα παηδηά πνπ απφ 25-

52 κελψλ εζσηεξίθεπαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπο θαλφλεο πνπ έζεηαλ νη κεηέξεο 

ηνπο, είραλ ζηνπο 67 κήλεο πςειφηεξε βαζκνινγία ζηνλ εζηθφ εαπηφ. Μία πηζαλή 

εμήγεζε γηα ηε δηαπίζησζε ζρέζεο κεηαμχ ηεο αλαθεξφκελεο εζσηεξηθεπκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ εζηθνχ εαπηνχ κπνξεί λα είλαη ην γεγνλφο φηη ε θαηαλφεζε 

απφ ηα παηδηά ηνπ «ζσζηνχ» θαη ηνπ «ιάζνπο» θαη ε βίσζε αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ δηάπξαμε παξαβάζεσλ, νδεγνχλ ζηελ 

εζσηεξίθεπζε ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ επαθφινπζε 

αληίιεςε ηνπ παηδηνχ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ σο εζηθφ (Kochanska 2002β. Kochanska et 

al., 2002. Kochanska et al., 2010. Kochanska et al., 1997).  

Σέινο, δηαπηζηψζεθε φηη ν εζηθφο εαπηφο ησλ παηδηψλ παξνπζίαδε 

ζπζρεηίζεηο θαη κε ηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζήο ηνπο, θαζψο βξέζεθε φηη ηα 

παηδηά πνπ έθξηλαλ πην αξλεηηθά ηελ πξάμε ηνπ δξάζηε ζην ζελάξην ηεο εκπξφζεηεο 

παξάβαζεο είραλ πην εζηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Δπηπιένλ, νη εζηθέο θξίζεηο 

ησλ παηδηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αμηνινγήζεσλ γηα ηηο 

πξνζέζεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ δξάζηε ζηα δχν ζελάξηα εζηθήο παξάβαζεο, 

εληνπίζηεθε φηη παξνπζίαδαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ 

εζηθφ εαπηφ ησλ παηδηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηε γισζζηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Απφ ηα 

παξαπάλσ, θαηαιήγεη θαλείο ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα παηδηά πνπ ήηαλ γεληθά πην 

απζηεξά ζηηο εζηθέο ηνπο θξίζεηο έηεηλαλ λα ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο πεξηζζφηεξν 

εζηθφ.  

 

4.3. ημαζία ηηρ έπεςναρ 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξνζθέξεη λέα δεδνκέλα, αθελφο κελ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ΘηΝ 

θαη ηεο ζπλείδεζεο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, αθεηέξνπ δε 

γηα ηηο ζρέζεηο ησλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ ζηα έξγα ΘηΝ κε ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο 

ηεο ζπλείδεζήο ηνπο, δειαδή ηε ζπλαηζζεκαηηθή, ηε ζπκπεξηθνξηθή θαη ηε γλσζηηθή 

δηάζηαζε θαη ηνλ εζηθφ εαπηφ. Ζ ζεκαζία ηεο έγθεηηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη 

αμηνινγεί ηε ζρέζε ηεο ΘηΝ κε δηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο πνπ έρνπλ κειεηεζεί 
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ειάρηζηα ή θαζφινπ ζε δηεζλέο επίπεδν, φπσο ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ε 

ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο θαη ν εζηθφο εαπηφο. Δπίζεο, ε παξνχζα 

έξεπλα παξέρεη δεδνκέλα γηα ην πψο αληηιακβάλνληαη νη Έιιελεο γνλείο ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ηεο ζπκπεξηθνξηθήο δηάζηαζεο ηεο ζπλείδεζεο 

ησλ παηδηψλ ηνπο, κέζα απφ ηε ρνξήγεζε ηεο θιίκαθαο «Σν Παηδί κνπ». Σν γεγνλφο 

δε, φηη ε ζπλείδεζε ησλ παηδηψλ αμηνινγείηαη, φρη κφλν απφ ηηο δηθέο ηνπο αλαθνξέο, 

αιιά θαη απφ ηηο αλαθνξέο ησλ γνλέσλ ηνπο, πξνζζέηεη εγθπξφηεηα ζηα δεδνκέλα.  

 Σα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ΘηΝ θαη ηεο 

ζπλείδεζεο κπνξνχλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο γνλείο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

γηα ην επίπεδν ησλ παηδηψλ θαη γηα ην αλ βξίζθνληαη κέζα ζηα θπζηνινγηθά πιαίζηα 

αλάπηπμεο, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ λα θαλνχλ 

ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ ζηνπο ηνκείο 

ηεο ΘηΝ θαη ηεο ζπλείδεζεο, κε ζηφρν ηε βέιηηζηε πξνζαξκνγή ηνπο ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, ηελ πξφιεςε ελδερφκελσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ ή πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο θαη γεληθφηεξα, ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο ηνπο επεμίαο.  

  

4.4. Πεπιοπιζμοί και πποηάζειρ για μελλονηική έπεςνα 

ε φ,ηη αθνξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ν βαζηθφηεξνο πεξηνξηζκφο 

ηεο ήηαλ φηη ε θιίκαθα «Σν Παηδί κνπ», πνπ ρνξεγήζεθε ζηνπο γνλείο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ηεο ζπκπεξηθνξηθήο δηάζηαζεο ηεο ζπλείδεζεο 

ησλ παηδηψλ ηνπο, δελ έρεη ζηαζκηζηεί ζηα ειιεληθά. Ζ απφδνζε ηεο θιίκαθαο απφ ηα 

αγγιηθά ζηα ειιεληθά πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα, ρσξίο, σζηφζν, λα 

γίλεη πιήξεο έιεγρνο ησλ ςπρνκεηξηθψλ ηεο ηδηνηήησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα ήηαλ 

ρξήζηκν κειινληηθά λα ζηαζκηζηεί ε θιίκαθα «Σν Παηδί κνπ» ζε ειιεληθφ πιεζπζκφ 

θαη λα δηεξεπλεζνχλ εθ λένπ νη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο ΘηΝ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 

ζπκπεξηθνξηθήο δηάζηαζεο ηεο ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ, έηζη ψζηε λα θαηαδεηρζνχλ 

ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ. Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα απφ ηελ 

θιίκαθα «Σν Παηδί κνπ» ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη κε άιιεο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο, φπσο ε παξαηήξεζε ησλ παηδηψλ, έηζη ψζηε λα δηαθσηηζηνχλ 

πεξηζζφηεξν νη ππφ κειέηε ζρέζεηο.  

Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

ζπκκεηερφλησλ εμαηξέζεθε απφ ηελ αλάιπζε, θαζψο πνιινί γνλείο, ελψ ζπκθψλεζαλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα, δελ επέζηξεςαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ηνπο είραλ 
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δνζεί. Έλαο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζα κπνξνχζε λα πξνζδψζεη 

κεγαιχηεξε αμία ζηα ππάξρνληα απνηειέζκαηα.  

Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα πάλσ ζε νξηζκέλεο απφ ηηο ζρέζεηο πνπ 

δηεξεπλήζεθαλ, φπσο απηή ηεο ΘηΝ κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηε ζπκπεξηθνξηθή 

δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο, κέζα απφ αλαθνξέο ησλ γνλέσλ, θαη απηή ηεο ΘηΝ κε ηνλ 

εζηθφ εαπηφ ησλ παηδηψλ, έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ζε ηνκείο, φπνπ δελ έρνπλ γίλεη 

πνιιέο παξφκνηεο έξεπλεο ζην παξειζφλ. Δηδηθφηεξα, γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηε 

ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο, έρνπλ κειεηεζεί κφλν επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ζε ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα έξγα ΘηΝ, θαη φρη 

νινθιεξσκέλεο νη δηαζηάζεηο ηνπο, έηζη φπσο πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Kochanska et al. 

(1994). Έηζη, ελψ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη αξθεηά δηαθσηηζηηθά σο 

πξνο ηηο ζρέζεηο ηεο ΘηΝ κε απηέο ηηο δηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο, ε πεξαηηέξσ 

κειέηε ησλ ζρέζεσλ απηψλ ζα νδεγνχζε ζε πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.  

Σέινο, κέζα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, δηαπηζηψζεθε φηη ε ειηθία ησλ παηδηψλ 

επηδξνχζε ζηηο επηδφζεηο ηνπο ζηα έξγα ΘηΝ θαη ζε θάζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο 

δηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζήο ηνπο. Μειινληηθά, ινηπφλ, ζα είρε ελδηαθέξνλ λα 

δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηεο ειηθίαο ζηηο ζρέζεηο ηεο ΘηΝ κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ, δειαδή εάλ νη παξαηεξνχκελεο ζρέζεηο δηαθνξνπνηνχληαη 

ζε ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα απηφ. 
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