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Περίληψη 
Τόσο η ενσυναίσθηση όσο και η διαχείριση του θυμού επηρεάζουν την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών. Ωστόσο, 
ελάχιστες μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να 
εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στην ενσυναίσθηση, τους τρόπους έκφρασης του θυμού και την προκοινωνική και επιθετική 
συμπεριφορά μαθητών δημοτικού σχολείου. Στην έρευνα συμμετείχαν 93 μαθητές Α/θμιας Εκπ/σης που συμπλήρωσαν 
τις κλίμακες: Basic Empathy Scale, Behavioral Anger Response Questionnaire, Aggressive and Prosocial Behavior 
Questionnaire. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές με υψηλή συναισθηματική ενσυναίσθηση είτε εκφράζουν άμεσα 
το θυμό τους είτε αναζητούν κοινωνική υποστήριξη για να διαχειριστούν το θυμό τους, ενώ οι μαθητές με υψηλή 
γνωστική ενσυναίσθηση καταφεύγουν σε απασχόληση με κάτι άλλο για να ξεχάσουν το θυμό τους. Επιπλέον, οι μαθητές 
που επιλέγουν πιο άμεση έκφραση του θυμού επιδεικνύουν περισσότερο επιθετικές συμπεριφορές, ενώ οι μαθητές που 
αφήνουν τα πράγματα να ηρεμήσουν επιδεικνύουν περισσότερο αλτρουιστικές συμπεριφορές. Τα αποτελέσματα είναι 
σημαντικά στο πλαίσιο των σχέσεων των μαθητών δημοτικού σχολείου με τους συμμαθητές τους.  
 
Λέξεις- κλειδιά: Ενσυναίσθηση, θυμός, προκοινωνικές και επιθετικές συμπεριφορές. 
 
Abstract 
Both empathy and anger management affect children’s social behavior. However, few studies have examined the 
relationship between these variables. The purpose of this study was to examine the relationship between empathy, 
anger response styles and prosocial and aggressive behavior of primary school students. 93 students from secondary 
education completed the following scales: Basic Empathy Scale, Behavioral Anger Response Questionnaire, Aggressive 
and Prosocial Behavior Questionnaire. Results showed that students with high emotional empathy either express their 
anger directly or seeking social support to manage their anger, while students with high cognitive empathy do 
something else to forget their anger. Moreover, students who choose the direct expression of anger exhibit more 
aggressive behavior, while students who let things cool off a little demonstrate more altruistic behaviors. Results are 
important for the relationship between peers in elementary school. 
   
Keywords: Empathy, anger, aggressive and prosocial behavior. 
 

1.Εισαγωγή 
 

Η ενσυναίσθηση επηρεάζει την κοινωνική 
συμπεριφορά των παιδιών με πολλούς τρόπους, καθώς 
ενισχύει την προκοινωνική συμπεριφορά και αναστέλλει 
την επιθετική συμπεριφορά. (Gini et al., 2007· Marshall 
& Marshall, 2011). Παρόμοια, ο θυμός και η διαχείρισή 
του επηρεάζουν την επιθετική και αντικοινωνική 
συμπεριφορά (Orobio de Castro, Slot, Bosch, Koops, & 
Veerman, 2003· Sullivan, Helms, Kliewer, & Goodman, 
2010). Εντούτοις, ελάχιστες έρευνες έχουν εξετάσει τη 
σχέση ανάμεσα στην ενσυναίσθηση, τη διαχείριση του 
θυμού, τις προκοινωνικές και τις επιθετικές 
συμπεριφορές των μαθητών. Η παρούσα μελέτη έρχεται 
να καλύψει αυτό το κενό και να μελετήσει τη σχέση της 
ενσυναίσθησης και της διαχείρισης του θυμού με τις 
προκοινωνικές και επιθετικές συμπεριφορές των 
μαθητών δημοτικού σχολείου.  

 
2. Θεωρητική διερεύνηση 
2.1 Ενσυναίσθηση 

 
Η ενσυναίσθηση (empathy) ορίζεται ως μια 

συναισθηματική αντίδραση που πηγάζει από μια άλλη 
συναισθηματική κατάσταση με την οποία συμφωνεί 

(Eisenberg et al., 2006). Στις περισσότερες μελέτες, η 
ενσυναίσθηση παρουσιάζεται με δύο διαστάσεις, με 
γνωστικές και συναισθηματικές συνιστώσες (Eisenberg 
& Strayer, 1987· Stavrinides, Georgiou, & Theofanous, 
2010). Η γνωστική συνιστώσα (cognitive dimension) 
αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει 
τα συναισθήματα ενός άλλου ατόμου, να τα κατανοεί και 
να υιοθετεί μια άλλη οπτική (Hogan, 1969). Αντίθετα, η 
συναισθηματική συνιστώσα (affective dimension) 
αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να 
ανταποκρίνεται στις συναισθηματικές ανάγκες ενός 
άλλου ατόμου και να συμμερίζεται τα συναισθήματά του 
(Mehrabian & Epstein, 1972).  

 
2.2 Θυμός 

 
Ο Ramirez (2002) ορίζει  τον θυµό ως ένα φυσικό 

υποκειµενικό συναίσθηµα, που εγείρεται από 
πραγματική ή φανταστική απειλή και µπορεί να κυµανθεί 
από την ήπια ενόχληση µέχρι το έντονο µίσος, σε 
συµφωνία µε τη δραστηριοποίηση του αυτόνοµου 
νευρικού συστήµατος. Ο θυμός αυτός είναι ποιοτικά 
διαφορετικός από άνθρωπο σε άνθρωπο (Lench, 2004). 
Οι Spielberger, Johnson, Russell και Crane (1985) 
υποστήριξαν περαιτέρω ότι τα επίπεδα του θυμού πρέπει 
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να διαφοροποιούνται από την έκφραση του θυμού. Η 
έκφραση του θυμού αναφέρεται στις συγκεκριμένες 
στρατηγικές ή συμπεριφορές που χρησιμοποιούν τα 
άτομα ως απάντηση στο συναίσθημα του θυμού, καθώς 
επιδεικνύουν «τυπικά» πρότυπα ανταπόκρισης στο 
θυμό, είτε με την εξωτερίκευσή του (anger-out) είτε με 
την καταστολή του (anger-in) (Spielberger, et al., 
1983). 

Οι Linden, Hogan, Rutledge και οι συνεργάτες (2003) 
μελέτησαν τους τρόπους διαχείρισης του θυμού και 
πρότειναν έξι στρατηγικές. Δύο από τις στρατηγικές που 
προτείνουν, δηλαδή η εξωτερίκευση (Direct Anger Out) 
και η αποφυγή (Anger Avoidance), αντιπροσωπεύουν 
«ακραίες» στρατηγικές επιθετικότητας και 
παθητικότητας/καταστολής αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, 
προτείνουν και τρεις μετριοπαθείς ή προσαρμοστικές 
μορφές απόκρισης: την εκλογίκευση (Assertion), που 
αναφέρεται στην ικανότητα να εκφραστεί 
εποικοδομητικά ο θυμός ή να επιλυθεί το περιστατικό 
του θυμού, τη διάχυση (Anger Diffusion), που 
περιλαμβάνει την εκτροπή του θυμού σε άλλο ερέθισμα 
ή δραστηριότητα και την αναζήτηση κοινωνικής 
υποστήριξης (Social Support Seeking), που περιγράφει 
την εύρεση υποστήριξης από έναν φίλο ή συγγενή. Η 
έκτη στρατηγική, δηλαδή η εμμονή/μουρμούρα 
(Rumination) αφορά την τάση να αντιμετωπίζεται ο 
θυμός με την επανειλημμένη συζήτηση για την αιτία του 
(Linden et al., 2003). 

 
2.3 Προκοινωνικές και επιθετικές συμπεριφορές 

 
Οι ερευνητές κάνουν διάκριση ανάμεσα στις 

προληπτικές και αντιδραστικές μορφές επιθετικής 
συμπεριφοράς. Η προληπτική επιθετικότητα (Proactive 
Aggressive Behavior) είναι περισσότερο κατευθυνόμενη 
από την αντιδραστική (Reactive Aggressive Behavior) 
(Price & Dodge, 1989). Οι προληπτικά επιτιθέμενοι 
χρησιμοποιούν την επιθετικότητα για κοινωνικό όφελος 
και κυριαρχία, θεωρούν την επιθετικότητα ως θετική 
συμπεριφορά και γι αυτό δεν έχουν αρνητικά 
συναισθήματα, όταν ενεργούν επιθετικά (Barratt, 
Stanford, Dowdy, Liebman, & Kent, 1999). Αντίθετα, η 
αντιδραστική επιθετικότητα είναι μια αμυντική 
συμπεριφορά σε ένα αντιληπτό απειλητικό ερέθισμα και 
συνοδεύεται από κάποια ορατή μορφή θυμού. Έτσι, ο 
αντιδραστικός επιτιθέμενος θεωρείται ως ένα άτομο που 
χάνει εύκολα την ψυχραιμία του, αλλά αισθάνεται 
τύψεις και δηλώνει σύγχυση της σκέψης μετά την 
εκδήλωση της επιθετικότητας (Boxer, Tisak, & 
Goldstein, 2004). 

Αντίθετα, η προκοινωνική συμπεριφορά ορίζεται ως η 
εθελοντική συμπεριφορά που έχει ως στόχο να 
ωφελήσει (Eisenberg, Fabes, & Spinrad, 2006) και είναι 
αντιστρόφως ανάλογη με την επιθετική συμπεριφορά 
(Erdley & Asher, 1998). Μια υποκατηγορία της 
προκοινωνικής συμπεριφοράς είναι ο αλτρουισμός 
(Altruistic Prosocial Behavior), ο οποίος θεωρείται 
ιδιαίτερα θετικός και ηθικός (Eisenberg & Mussen, 
1989), γιατί προκύπτει από εσωτερικά κίνητρα, όπως το 
ενδιαφέρον για τους άλλους και οι εσωτερικευμένες 
αξίες και όχι από την προσδοκία συγκεκριμένων 
ανταμοιβών ή την αποφυγή της τιμωρίας (Boxer, Tisak, 
& Goldstein, 2004). Οι Boxer και συνεργάτες (2004) 
πρότειναν υποκατηγορίες των προκοινωνικών 
συμπεριφορών ανάλογες με τις επιθετικές 
συμπεριφορές, δηλαδή προληπτικές και αντιδραστικές. 
Επομένως, η προκοινωνική συμπεριφορά μπορεί να 
πηγάζει από μια θετική συναισθηματική κατάσταση 
απέναντι σε ένα άλλο άτομο (αντιδραστική 
προκοινωνική συμπεριφορά· Reactive Prosocial 
Behavior) ή από επιδίωξη προσωπικής ανταμοιβής 
(προληπτική προκοινωνική συμπεριφορά· Proactive 
Prosocial Behavior).  

 

2.4 Συσχετίσεις μεταξύ των εννοιών 
 
Γενικά, η έρευνα έχει δείξει ότι η ενσυναίσθηση 

συσχετίζεται θετικά με τις προκοινωνικές συμπεριφορές 
και αρνητικά με την επιθετικότητα (Eisenberg et al., 
2010). Η ενσυναίσθηση μάλιστα έχει προταθεί ως ένα 
σημαντικό κίνητρο για τον αλτρουισμό (Batson, 1997· 
Batson et al., 1997· Eisenberg & Fabes, 1990). Τα 
υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης ενισχύουν τις 
προκοινωνικές συμπεριφορές (π.χ., Davis, 1994· 
Eisenberg & Fabes, 1998· Hoffman, 2000) και 
ειδικότερα τις προκοινωνικές συμπεριφορές μεταξύ 
συμμαθητών (π.χ., Findlay, Girardi, & Coplan, 2006). 
Επιπλέον, τόσο η γνωστική (Kaukiainen et al., 1999) 
όσο και η συναισθηματική (Albiero & Lo Coco, 2001· 
Mehrabian, 1997) διάσταση της ενσυναίσθησης 
περιορίζουν τις επιθετικές συμπεριφορές. Πρόσφατες 
μελέτες, εξάλλου, δείχνουν σταθερά μια αρνητική σχέση 
της επιθετικότητας με τη συναισθηματική ενσυναίσθηση, 
ενώ η σχέση της με τη γνωστική ενσυναίσθηση είναι 
μικρότερη (Batanova & Loukas, 2011· Jolliffe & 
Farrington, 2006, 2011). Υπάρχουν όμως και έρευνες με 
αντικρουόμενα αποτελέσματα, αναφορικά με τις δύο 
διαστάσεις της ενσυναίσθησης, καθώς σε μια ομάδα 
μελετών διαπιστώθηκε ότι μόνο η συναισθηματική 
διάσταση σχετίζεται με τη βία (Jolliffe & Farrington, 
2006, 2011· Topcu & Erdur-Baker, 2012), ενώ σε άλλη 
ομάδα μόνο η γνωστική ενσυναίσθηση σχετίζεται με 
επιθετικές συμπεριφορές, ίσως επειδή οι δράστες της 
βίας είναι, στην πραγματικότητα, κοινωνικά πιο 
ανταγωνιστικοί και χρησιμοποιούν την ικανότητά τους 
να κατανοούν και να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα 
των άλλων για να τους χειραγωγούν και να τους 
παρενοχλούν (Bjorkqvist et al., 2000· Caravita et al., 
2009· Kaukiainen et al., 1999).  

Επιπρόσθετα, η ενσυναίσθηση και ο θυμός 
συσχετίζονται μεταξύ τους, γιατί επηρεάζονται από 
παρόμοιες κοινωνικές εμπειρίες (π.χ., Saarni et al., 
2006· Zahn-Waxler & Robinson, 1995). Ανάλογα, 
μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση του θυμού με τις 
προκοινωνικές και επιθετικές συμπεριφορές. Για 
παράδειγμα, οι Rydell, Berlin και Bohlin (2003) 
διαπίστωσαν ότι ο θυμός σε παιδιά ηλικίας 5-8 ετών 
συσχετίζονταν αρνητικά με την προκοινωνική 
συμπεριφορά, ενώ η ίδια αρνητική συσχέτιση βρέθηκε 
και σε πρόσφατη έρευνα (Malti & Dys, 2018). Αντίθετα, 
τα παιδιά που δυσκολεύονται να ρυθμίσουν ή να 
ελέγξουν τη βίωση και την έκφραση του θυμού τους 
επιδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα επιθετικότητας από 
την πρώιμη παιδική ηλικία και μετά (Lemerise & Harper, 
2010· Lochman et al., 2010). Εντούτοις, μέχρι σήμερα, 
λίγες μελέτες έχουν εξετάσει την έκφραση του θυμού, 
για να διακρίνουν επιμέρους συσχετίσεις με την 
αντιδραστική και την προληπτική επιθετικότητα 
(Hubbard et al., 2002· McAuliffe et al., 2007· Moore et 
al., 2018). 

 
3. Σκοπός και υποθέσεις της έρευνας 

 
Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει τη σχέση 

ανάμεσα στην ενσυναίσθηση, τους τρόπους διαχείρισης 
του θυμού και την προκοινωνική και επιθετική 
συμπεριφορά μαθητών δημοτικού σχολείου.  

Διατυπώθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 
1. Ποια είναι η σχέση της ενσυναίσθησης των μαθητών 
με τους τρόπους διαχείρισης του θυμού; 
2. Ποια είναι η σχέση της ενσυναίσθησης με τις 
προκοινωνικές και επιθετικές συμπεριφορές των 
μαθητών; 
3. Ποια είναι η σχέση του τρόπου διαχείρισης του θυμού 
με τις προκοινωνικές και επιθετικές συμπεριφορές των 
μαθητών; 
4. Ποιοι παράγοντες προβλέπουν την ενσυναίσθηση; 
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4. Μεθοδολογία 
 

Στην έρευνα συμμετείχαν 93 μαθητές/τριες  δημοτικού 
σχολείου Ε’ και ΣΤ’ τάξης, ιδιωτικού σχολείου της 
Αττικής, που συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο 
αυτοαναφοράς.  Οι μαθητές/τριες συμπλήρωσαν το 
ερωτηματολόγιο στην τάξη τους, σε μία διδακτική ώρα, 
παρουσία του τρίτου ερευνητή, με τη σύμφωνη γνώμη 
του διευθυντή και του συλλόγου των εκπαιδευτικών. Ο 
ερευνητής εξήγησε αρχικά τους/στις μαθητές/τριες το 
σκοπό της έρευνας και τους/τις διαβεβαίωσε ότι τα 
ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και εμπιστευτικά και ότι 
οι απαντήσεις τους θα χρησιμοποιηθούν μόνο για 
ερευνητικούς σκοπούς.  

Για τη μέτρηση της ενσυναίσθησης χρησιμοποιήθηκε η 
κλίμακα Basic Empathy Scale (BES· Jolliffe & 
Farrington, 2006), που εξετάζει το βαθμό στον οποίο 
κάθε άτομο καταλαβαίνει και συναισθάνεται τα 
συναισθήματα των άλλων. Η κλίμακα περιέχει 20 
ερωτήσεις πεντάβαθμης διαβάθμισης τύπου Likert, που 
αξιολογούν τη γνωστική συνιστώσα της ενσυναίσθησης 
(π.χ., Δυσκολεύομαι να καταλάβω πότε οι φίλοι μου 
είναι δυστυχισμένοι) και τη συναισθηματική συνιστώσα 
της ενσυναίσθησης (π.χ., Νιώθω λύπη, όταν βλέπω 
άλλα άτομα να κλαίνε). Η κλίμακα μεταφράστηκε στα 
ελληνικά και χρησιμοποιήθηκε σε μελέτη από τους 
Stavrinides και συνεργάτες (2010). 

Για τους τρόπους διαχείρισης του θυμού 
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Behavioral Anger 
Response Questionnaire (BARQ· Linden, Hogan, 
Rutledge, et al., 2003). Οι 37 δηλώσεις 
αντιπροσωπεύουν τα ακόλουθα έξι διαφορετικά, μη 
επικαλυπτόμενα στυλ ανταπόκρισης του θυμού (με 
δείγματα σε παρενθέσεις): 1. Άμεση Έκφραση (Κάνω 
μια σαρκαστική ή κριτική παρατήρηση στο άτομο που με 
ενόχλησε), 2. Εκλογίκευση (Αφήνω τα πράγματα να 
ηρεμήσουν λίγο και στη συνέχεια συζητώ με το 
πρόσωπο που θύμωσα για το τι συνέβη), 3. Αναζήτηση 
κοινωνικής υποστήριξης (Σκέφτομαι λίγο το πρόβλημα  
και αργότερα συζητώ το περιστατικό με έναν φίλο μου) 
4. Διάχυση (Διαχειρίζομαι την απογοήτευσή μου 
κάνοντας πράγματα, όπως οργάνωση του γραφείου 
μου), 5. Αποφυγή (Πείθω τον εαυτό μου ότι δεν αξίζει 
να αναστατωθώ) και 6. Εμμονή (Επαναλαμβάνω αυτό 
που πραγματικά θα ήθελα να έκανα, αλλά δεν το 
έκανα). 

Για την αξιολόγηση της επιθετικής και προκοινωνικής 
συμπεριφοράς αξιοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που 
σχεδιάστηκε από τους Boxer και συνεργάτες (2004) για 
την εκτίμηση των επιπέδων διαφορετικών κατηγοριών 
επιθετικών (π.χ., χτύπημα) και προκοινωνικών (π.χ., 
βοήθεια) συμπεριφορών. Το ερωτηματολόγιο 
περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις (5 υποερωτήματα για κάθε 
μεταβλητή), με 6βαθμη κλίμακα, που κυμαίνεται από 1 
(σίγουρα δεν μου αρέσει) έως 6 (σίγουρα μου αρέσει). 
Τα υποερωτήματα της επιθετικής συμπεριφοράς 
αφορούν 2 υποκατηγορίες, που αποτελούνται από 5 
συμπεριφορές το καθένα: (α) Προληπτική, η οποία 
περιλαμβάνει μια επιθετική συμπεριφορά για την 
επίτευξη συγκεκριμένου στόχου (π.χ., Συχνά χτυπάω 
άτομα, για να πετύχω αυτό που θέλω) και (β) 
Αντιδραστική, η οποία περιλαμβάνει μια αρνητική 
συναισθηματική ανταπόκριση σε ένα άτομο (π.χ., Όταν 
κάποιος/α με κάνει να θυμώνω ή να αναστατώνομαι, 
συχνά τον/την χτυπάω). Οι προκοινωνικές ερωτήσεις 
περιλαμβάνουν 3 υποκατηγορίες, που αποτελούνται από 
5 συμπεριφορές η καθεμία: (α) Αλτρουιστική, η οποία 
περιλαμβάνει προκοινωνική συμπεριφορά χωρίς 
προσωπικό κέρδος (π.χ., Συχνά κάνω χάρες σε 
ανθρώπους χωρίς να μου το ζητήσουν), (β) 
Προληπτική, η οποία περιλαμβάνει προκοινωνική 
συμπεριφορά, για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου 
(π.χ., Συχνά βοηθάω τους ανθρώπους, για να πετύχω 

αυτό που θέλω) και γ) Αντιδραστική, η οποία 
περιλαμβάνει μια θετική συναισθηματική απάντηση σε 
ένα άτομο (π.χ., Όταν κάποιος/α μου δημιουργεί καλή 
διάθεση, συχνά τον/την βοηθάω, αν μου το ζητήσει). 
 
5. Αποτελέσματα 
 
Στον Πίνακα 1 αναγράφονται οι μέσοι όροι των 
απαντήσεων που έδωσαν οι συμμετέχοντες.  

Για να ελεγχθούν οι συσχετίσεις μεταξύ των 
μεταβλητών υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης 
(Pearson) και ελέγχθηκε η στατιστική του 
σημαντικότητα. Η ανάλυση έδειξε ότι (βλ., Πίνακας 2): 

Η γνωστική ενσυναίσθηση συσχετίζεται θετικά με την 
συναισθηματική ενσυναίσθηση (r = .427, p<0.01). Η 
αλτρουιστική προκοινωνική συμπεριφορά συσχετίζεται 
θετικά με την συναισθηματική ενσυναίσθηση (r = .224, 
p<0.05) και τη γνωστική ενσυναίσθηση (r = .309, 
p<0.01). Η  προκοινωνική αντιδραστική συμπεριφορά 
συσχετίζεται θετικά με την γνωστική ενσυναίσθηση  (r = 
.350, p<0.01) και την αλτρουιστική προκοινωνική 
συμπεριφορά (r = .660, p<0.01). Η προκοινωνική 
προληπτική συμπεριφορά  συσχετίζεται θετικά με την 
προκοινωνική αντιδραστική συμπεριφορά (r = .272, 
p<0.01). Η επιθετική αντιδραστική συμπεριφορά 
συσχετίζεται θετικά με την προληπτική προκοινωνική 
συμπεριφορά  (r = .336, p<0.01). Η επιθετική 
προληπτική συμπεριφορά  συσχετίζεται αρνητικά με την 
γνωστική ενσυναίσθηση (r = -.259, p<0.05), ενώ 
θετικά με την επιθετική αντιδραστική συμπεριφορά (r = 
.360, p<0.01) και την προληπτική επιθετική 
συμπεριφορά (r = .743, p<0.01). 

Η άμεση έκφραση του θυμού συσχετίζεται θετικά με 
την συναισθηματική ενσυναίσθηση (r = .213, p<0.05), 
την επιθετική αντιδραστική συμπεριφορά (r = .297, 
p<0.01) και την προληπτική επιθετική συμπεριφορά  (r 
= .261, p<0.05). Η εκλογίκευση συσχετίζεται θετικά με 
την αλτρουιστική προκοινωνική συμπεριφορά (r = .299, 
p<0.01), ενώ αρνητικά με την επιθετική αντιδραστική 
συμπεριφορά (r = -.335, p<0.01), την προληπτική 
επιθετική συμπεριφορά  (r = -.299, p<0.01) και την 
άμεση έκφραση του θυμού (r = -.378, p<0.01). Η 
αναζήτηση της κοινωνικής υποστήριξης συσχετίζεται 
θετικά με την συναισθηματική ενσυναίσθηση (r = .327, 
p<0.01) ενώ αρνητικά με την προληπτική επιθετική 
συμπεριφορά  (r = -.211, p<0.05). Η διάχυση 
συσχετίζεται θετικά με την γνωστική ενσυναίσθηση (r = 
.310, p<0.01), με την αλτρουιστική προκοινωνική 
συμπεριφορά  (r = .225, p<0.05) και την εκλογίκευση 
(r = .253, p<0.01). Η αποφυγή συσχετίζεται θετικά με 
την προληπτική αλτρουιστική συμπεριφορά   (r = .273, 
p<0.01), με την αναζήτηση της κοινωνικής υποστήριξης 
(r = .222, p<0.05) και τη διάχυση (r = .283, p<0.01). 
Η εμμονή συσχετίζεται θετικά με την άμεση έκφραση 
του θυμού (r = .235, p<0.05) και με την αναζήτηση της 
κοινωνικής υποστήριξης (r = .258, p<0.05). 

Για να βρεθούν οι προβλεπτικοί παράγοντες της 
ενσυναίσθησης, έγιναν αναλύσεις πολλαπλής 
παλινδρόμησης (Multiple Regression). Η γνωστική 
ενσυναίσθηση προβλέπεται σε ποσοστό R= 26% από τη 
διαχείριση του θυμού με διάχυση,  την αλτρουιστική 
αντιδραστική συμπεριφορά και την αλτρουιστική 
προληπτική συμπεριφορά (Πίνακας 3). 

 
6. Συζήτηση-Συμπεράσματα 
 
Σχετικά με το 1ο ερευνητικό ερώτημα, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές με υψηλή 
συναισθηματική ενσυναίσθηση επιλέγουν περισσότερο 
την εξωτερίκευση του θυμού ή την αναζήτηση 
κοινωνικής υποστήριξης, ενώ οι μαθητές με υψηλή 
γνωστική ενσυναίσθηση επιλέγουν περισσότερο τη 
διάχυση για να διαχειριστούν το θυμό τους. Το εύρημα 
αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί καταδεικνύει ότι η 
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γνωστική ενσυναίσθηση βοηθάει τους μαθητές να 
διαχειριστούν το θυμό τους με την εκτροπή σε άλλο 
ερέθισμα ή δραστηριότητα, δηλαδή με πιο μετριοπαθείς 
ή προσαρμοστικές μορφές απόκρισης (Linden et al., 
2003). 

Αναφορικά με το 2ο ερευνητικό ερώτημα, τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές με υψηλή 
συναισθηματική ενσυναίσθηση επιδεικνύουν 
περισσότερο αλτρουιστικές προκοινωνικές 
συμπεριφορές. Επιπλέον, οι μαθητές με υψηλή γνωστική 
ενσυναίσθηση επιδεικνύουν περισσότερο αλτρουιστικές 
και αντιδραστικές προκοινωνικές συμπεριφορές και 
λιγότερο αντιδραστικές επιθετικές συμπεριφορές. Η 
παρούσα έρευνα προεκτείνει τα συμπεράσματα 
παρόμοιων ερευνών (π.χ., Eisenberg, Eggum, & Di 
Giunta, 2010) σχετικά με τη σχέση ενσυναίσθησης και 
προκοινωνικών συμπεριφορών, αφού φάνηκε ότι  η 
ενσυναίσθηση ωθεί γενικά σε προκοινωνικές 
συμπεριφορές, επομένως και σε καλύτερες κοινωνικές 
σχέσεις μεταξύ των συμμαθητών στο δημοτικό σχολείο. 

Σχετικά με το 3ο ερευνητικό ερώτημα, οι μαθητές που 
επιλέγουν τη διαχείριση του θυμού με εκλογίκευση 
επιδεικνύουν περισσότερο αλτρουιστικές συμπεριφορές, 
ενώ οι μαθητές που επιλέγουν την αποφυγή 
επιδεικνύουν περισσότερο προληπτικές προκοινωνικές 
συμπεριφορές. Τέλος, οι μαθητές που επιλέγουν 
περισσότερο την εξωτερίκευση και λιγότερο την 
εκλογίκευση και την αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης 
επιδεικνύουν περισσότερο επιθετικές συμπεριφορές. Αν 
λάβουμε υπόψη ανάλογες έρευνες (Orobio de Castro, 
Slot, Bosch, Koops, & Veerman, 2003· Sullivan, Helms, 
Kliewer, & Goodman, 2010), στις οποίες παρατηρήθηκε 
ότι ο θυμός και η διαχείρισή του επηρεάζουν την 
επιθετική και αντικοινωνική συμπεριφορά, τότε αυτά τα 

ευρήματα υποδεικνύουν ότι η εποικοδομητική έκφραση 
του θυμού και ο αλτρουισμός πάνε μαζί, ενώ η 
εξωτερίκευση του θυμού συμπορεύεται με την επιθετική 
συμπεριφορά.  

Τέλος, σχετικά με το 4ο ερευνητικό ερώτημα, η 
γνωστική ενσυναίσθηση προβλέπεται από τη διαχείριση 
του θυμού με διάχυση,  από αλτρουιστική αντιδραστική 
συμπεριφορά και από αλτρουιστική προληπτική 
συμπεριφορά. Δηλαδή η εκτροπή του θυμού σε άλλο 
ερέθισμα ή δραστηριότητα, καθώς και οι προκοινωνικές 
συμπεριφορές που πηγάζουν από θετική συναισθηματική 
κατάσταση απέναντι σε ένα άλλο άτομο ή από επιδίωξη 
προσωπικής ανταμοιβής προβλέπουν την αναγνώριση 
του συναισθήματος των άλλων.   

Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει βέβαια περιορισμούς. 
Καταρχήν, ο σχετικά μικρός αριθμός του δείγματος, από 
μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της ελληνικής 
επικράτειας, περιορίζει τη γενίκευση των ευρημάτων. 
Επιπλέον, πρόκειται για μια συγχρονική μελέτη, που 
θέτει περιορισμούς ως προς την αιτιακή απόδοση των 
συμπερασμάτων. Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να 
συμπεριλάβουν έναν μεγαλύτερο αριθμό μαθητών και 
να υιοθετήσουν ένα διαχρονικό ερευνητικό σχέδιο, για 
να υπερκεράσουν αυτούς τους περιορισμούς. 

Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι σημαντικά, γιατί σε 
επίπεδο μεθοδολογίας παρουσιάζουν πρωτογενή 
δεδομένα, τα οποία εξετάζουν τη σχέση ανάμεσα στην 
ενσυναίσθηση, τη διαχείριση του θυμού και τις 
προκοινωνικές και επιθετικές συμπεριφορές των 
μαθητών, ενώ σε  πρακτικό επίπεδο υποδεικνύουν την 
αναγκαιότητα καλλιέργειας της ενσυναίσθησης για την 
καλύτερη διαχείριση του θυμού και την εκδήλωση 
προκοινωνικών συμπεριφορών μεταξύ των μαθητών στο 
δημοτικό σχολείο.  

 

 

Πίνακας 1: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και δείκτες αξιοπιστίας μεταβλητών 

Μεταβλητές Μ.Τ. Τ.Α. Δ.Α. 

Συναισθηματική ενσυναίσθηση 
3,14 0,48 0,75 

Γνωστική ενσυναίσθηση 
3,23 0,53 0,87 

Αλτρουιστική 
Προκοινωνική 

3,59 1,14 0,76 

Αλτρουιστική 
Αντιδραστική 

4,21 1,21 0,85 

Αλτρουιστική 
Προληπτική 

3,05 1,47 0,99 

Επιθετική 
Αντιδραστική 

2,02 1,05 0,83 

Επιθετική προληπτική 
1,63 0,94 0,88 

Άμεση Έκφραση 
1,60 0,31 0,46 

Εκλογίκευση 
2,18 0,51 0,79 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



5 ISSN: 2585-2310                                                                                                                        Ειδική Έκδοση (Special Issue) SI-1 (2020) 

Πίνακας 2:Συσχείσεις μεταξύ των μεταβλητών 

 

Πίνακας 3: Διάχυση,  Αλτρουιστική Αντιδραστική Συμπεριφορά και Αλτρουιστική Προληπτική Συμπεριφορά ως 
προβλεπτικοί παράγοντες για τη γνωστική ενσυναίσθηση 

 Beta t Sing 

1 
(Constant)  10,656 ,000 

Διάχυση ,300 2,988 ,004 

2 

(Constant)  7,371 ,000 

Διάχυση ,271 2,834 ,006 

Αλτρουιστική / Αντιδραστική ,326 3,410 ,001 

3 

(Constant)  7,897 ,000 

Διάχυση ,301 3,232 ,002 

Αλτρουιστική / Αντιδραστική ,393 4,106 ,000 

Αλτρουιστική / Προληπτική -,258 -2,680 ,009 
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Συναισθηματική 
Ενσυναίσθηση 

- 
         

   

Γνωστική 
ενσυναίσθηση 

0,427** - 
        

   

Αλτρουιστική 
Προκοινωνική 

0,224* 0,309** - 
       

   

Αλτρουιστική 
Αντιδραστική 

0,191 0,350** 0,660** - 
      

   

Αλτρουιστική 
Προληπτική 

-0,062 -0,106 0,147 0,272** - 
     

   

Επιθετική 
Αντιδραστική 

0,033 -0,067 -0,111 -0,027 0,336** - 
    

   

Επιθετική 
προληπτική 

-0,068 -
0,259* -0,156 -0,117 0,360** 0,743** - 

   
   

Άμεση 
Έκφραση 

0,213* 0,001 -0,052 -0,143 0,119 0,297** 0,261* - 
  

   

Εκλογίκευση 
0,048 0,191 0,299** 0,163 0,041 -

0,335** 
-

0,299** 
-

0,378** - 
 

   

Αναζήτηση 
Κοινωνικής 

Υποστήριξης 

0,327** 0,128 0,185 0,077 0,154 -0,095 -0,211* 0,110 0,088 -    

Διάχυση 
0,111 0,310** 0,225* 0,092 0,141 -0,084 -0,109 0,042 0,253* 0,174 -   

Αποφυγή 
-0,086 0,044 0,099 0,099 0,273** 0,135 0,082 0,171 0,168 0,222* 0,283** -  

Εμμονή 
0,182 0,152 0,149 0,054 0,038 0,071 -0,020 0,235* 0,109 0,258* 0,142 -0,063 - 

* p < 0,05    ** p < 0,01  
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