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Γιατί µερικοί άνθρωποι είναι ριψοκίνδυνοι ενώ άλλοι φοβούνται; 
Τι τους κινεί για να συµπεριφερθούν µε τους  τρόπους  που 
συµπεριφέρονται;



Θεωρίες για τα κίνητρα
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Θεωρίες για τα κίνητρα και θεωρίες για την 
προσωπικότητα

• Οι θεωρίες κινήτρων τροφοδότησαν την ψυχολογία µε τις 
θεωρίες για την προσωπικότητα

• Ψυχολογία της προσωπικότητας – προσπάθεια να περιγραφεί ο 
άνθρωπος ως σύνολο – να εξηγήσει τις διεργασίες που 
επηρεάζουν την αλληλενέργεια του ατόµου µε το περιβάλλον 
του, την συµπεριφορά και την σκέψη του, τον τρόπο ανάπτυξης 
και τις ατοµικές διαφορές 

• Αλληλεπίδραση ανάµεσα σε εσωτερικούς παράγοντες (γενετικά 
καθορισµένους) και στο περιβάλλον
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Εσωτερικά κίνητρα/ένστικτα
• ∆αρβίνος- πρότυπα συµπεριφοράς που έχουµε κληρονοµήσει 
από τους προγόνους µας

• William McDougall – τουλάχιστον 10 ένστικτα, τα οποία 
βάζουν τις βάσεις της ανθρώπινης συµπεριφοράς –
προσωπικότητας

• W. Sheldon – ιδιοσυγκρασία, ταµπεραµέντο του ανθρώπου 
ορίζονται από τα χαρακτηριστικά του σώµατος (3 τύποι –
ενδοµορφικός, µεσοµορφικός, εκτοµορφικός – Τυπολογικές 
θεωρίες της προσωπικότητας)

• G. Jung – εξωστρέφεια και εσωστρέφεια

• Θεωρίες των χαρακτηριστικών (Gordon Allport,  Cattel, Hans 
Eysenck – εξωστρέφεια, εσωστρέφεια και συναισθηµατική 
σταθερότητα)
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Τα κίνητρα ως µία τάση µείωσης των ενορµήσεων

• Clark Hull (1884-1950)

• Ιδέα της οµοιόστασης  - τάση των ζώων να διατηρούν την 
εσωτερική τους κατάσταση σε σταθερά επίπεδα (π.χ., η 
πείνα οδηγεί σε συµπεριφορά προς απόκτηση τροφής)

• Βιολογικές (πρωτογενείς) ανάγκες/κίνητρα και ψυχολογικές 
(δευτερογενείς) ανάγκες/κίνητρα

• Freud, Murray, Maslow, κλπ.
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Ψυχαναλυτική Θεωρία
Sigmund Freud (1856-1939)

• Το ασυνείδητο

Κύριο χαρακτηριστικό της ψυχικής συσκευής του ανθρώπου
είναι τα ένστικτα – ζωής/σεξουαλικότητας – λιµπίντο/έρως και του 
θανάτου/επιθετικότητας/καταστροφής

• Αυτό, Εγώ και Υπερεγώ

Μηχανισµοί Άµυνας του Εγώ (απώθηση, προβολή, αντιθετική
συµπεριφορά, εκλογίκευση, µετάθεση, ταύτιση, παλινδρόµηση, 
κλπ.)

• Ψυχοσεξουαλικά στάδια ανάπτυξης (στοµατικό, πρωκτικό, 
φαλλικό, γενετικό – το Οιδιπόδειο σύµπλεγµα) 
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Φαινοµενολογικές προσεγγίσεις

• Ανθρωπιστικές προσεγγίσεις – οι άνθρωποι 
κινητοποιούνται από ψυχολογικές ανάγκες

• Karl Rogers  - η έννοια του ιδανικού εαυτού

• Abraham Maslow – η έννοια της αυτοπραγµάτωσης





Μερικές από τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες του Henry Murray
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Προβλήµατα των θεωριών ότι η ανθρώπινη 
συµπεριφορά βασίζεται σε ένστικτα

1. Σε µεγάλο βαθµό δεν βασιζόντουσαν σε εµπειρικά δεδοµένα

2. Η έννοια του ενστίκτου χρησιµοποιήθηκε για να προταθούν 
εξηγήσεις για όλα τα είδη των ανθρώπινων συµπεριφορών, 
χάνοντας έτσι την επεξηγηµατική της ισχύ

3. Οι συµπεριφοριστές υποστήριξαν ότι η ανθρώπινη 
συµπεριφορά πρέπει να εξηγηθεί από παρατηρήσιµα αίτια

3. Σύγχρονες απόψεις για τα ένστικτα βρίσκονται στο πλαίσιο της 
έρευνας στο χώρο των ηθολόγων, εξελικτικών ψυχολόγων και 
γενικότερα στις προσεγγίσεις της βιολογικής ψυχολογίας
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Συµπεριφορισµός και Θεωρίες για τα κίνητρα

• Τα κίνητρα είναι εξωτερικά και προέρχονται από το 
περιβάλλον

• Μηχανισµοί µάθησης 
Κλασική εξάρτηση
Συντελεστική και λειτουργική εξάρτηση

Κοινωνική Μάθηση/µίµηση
Γνωστική- Συµπεριφοριστική κατεύθυνση
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Ψυχο-βιολογικές κατευθύνσεις

• Βιολογικές λειτουργίες (διατροφική λειτουργία, σεξουαλική 
λειτουργία)

• Εξελικτικά πρότυπα συµπεριφοράς (ηθολόγοι)



Η έκκριση των σεξουαλικών ορµονών 
ελέγχεται από κυκλώµατα ανάδρασης 
που εµπλέκουν τον υποθάλαµο, την 
υπόφυση και τις ωοθήκες ή τους 
όρχεις. Στους άνδρες, υψηλές 
ποσότητες τεστοστερόνης µειώνουν 
τη δραστηριότητα στον υποθάλαµο 
που έχει ως αποτέλεσµα την έκκριση 
λιγότερης τεστοστερόνης. Αυτό το 
σύστηµα ανάδρασης τείνει να 
διατηρεί σταθερή την έκκριση της 
τεστοστερόνης. Στις γυναίκες τα 
κυκλώµατα ανάδρασης είναι πιο 
πολύπλοκα. Υψηλές ποσότητες 
οιστρογόνων αυξάνουν την 
υποθαλαµική δραστηριότητα µε 
αποτέλεσµα να προκαλείται 
µεγαλύτερη έκκριση οιστρογόνων. Η 
απελευθέρωση περισσότερων 
οιστρογόνων ωθεί την ωοθήκη να 
ελευθερώσει ένα ωάριο. 



Πρότυπα Εδραιωµένης ∆ραστηριότητας
Η συµπεριφορά της γκρίζας χήνας να ξεθάβει αυγά. Αυτή η συµπεριφορά
είναι ένα παράδειγµα προτύπου εδραιωµένης δραστηριότητας. Αφού
προκλήθηκε από το αυγό (ερέθισµα/σήµα) οι ανακτήσιµες αντιδράσεις
συνεχίζονται χωρίς περαιτέρω περιβαλλοντικά ερεθίσµατα.



Αποτύπωση

Ο Konrad Lorenz  που
απεικονίζεται εδώ µε ένα κοπάδι
από χηνάκια ανακάλυψε ότι κατά
τη διάρκεια της κρίσιµης
περιόδου της αποτύπωσης τα
πουλάκια θα ακολουθούσαν κάθε
µεγάλο αντικείµενο,
συµπεριλαµβανοµένου του ιδίου
του Lorenz.  Επιπλέον κατέληξε
στο συµπέρασµα ότι αν τα
πουλιά δεν ήταν εκτεθειµένα σε 
ένα µεγάλο κινούµενο
αντικείµενο κατά τη διάρκεια της
κρίσιµης περιόδου τότε δεν θα
µάθαιναν να ακολουθούν κανένα
αντικείµενο.
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Συναισθήµατα

• Εσωτερικές καταστάσεις στις οποίες αποδίδουµε 
ονοµασίες όπως, χαρά, λύπη, φόβος, κλπ.

• Αποτελούνται από τουλάχιστον 4 στοιχεία
1. Υποκειµενική εµπειρία του συναισθήµατος
2.  Σωµατικές αλλαγές διαµεσολαβούµενες από το 
αυτόνοµο νευρικό σύστηµα
3. Εκφράσεις του προσώπου
4. Γνωστικές ερµηνείες των υποκειµενικών και 
σωµατικών καταστάσεων



Σωµατικές αλλαγές που αισθάνονται οι στρατιώτες κατά τη διάρκεια πολεµικών 
αποστολών



Το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα

Οι συναισθηµατικές αντιδράσεις εµπλέκουν την ενεργοποίηση του αυτόνοµου νευρικού 
συστήµατος το οποίο αποτελείται από το συµπαθητικό και το παρασυµπαθητικό 

υποσύστηµα.



Εγκεφαλικές περιοχές

Εισερχόµενες αισθητήριες πληροφορίες µεταφέρονται στο θάλαµο. Ο υπερµεσολόβιος 
φλοιός (υπερµεσολόβιος έλικα) και ο ιππόκαµπος εµπλέκονται στην ερµηνεία αυτών των 
αισθητήριων εισερχοµένων. Εξερχόµενα από αυτές τις περιοχές πηγαίνουν στην 
αµυγδαλή και τον υποθάλαµο, που ελέγχουν το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα µέσω 
εγκεφαλικών συνδέσεων.



Εκφράσεις προσώπου
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Συναισθήµατα και γνωστική εκτίµηση

• Τα συναισθήµατα ερµηνεύονται στο πλαίσιο των 
προηγούµενων γνώσεων µας και προσωπικών µας 
θεωριών και αξιολογούνται βάσει των στόχων και 
επιδιώξεων µας – Γνωστική εκτίµηση

Η γνωστική εκτίµηση συµβάλει 
- στην ένταση των συναισθηµάτων που βιώνουµε
- στη διαφοροποίηση των συναισθηµάτων

Τι προηγείται – η σκέψη ή το συναίσθηµα;



Η θεωρία για τα συναισθήµατα των James-Lange

Εκλυτικό Συµβάν 

Σωµατική ∆ιέγερση

Βίωµα Συναισθήµατος

Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, γεγονότα στο περιβάλλον προκαλούν κάποιες 
σωµατικές αλλαγές οι οποίες όταν γίνουν συνειδητές προκαλούν τη βίωση ενός 
συναισθήµατος.



Η θεωρία για τα συναισθήµατα των Cannon-Bard

Εκλυτικό Συµβάν

Θάλαµος

Σωµατική 
∆ιέγερση

Βίωµα 
Συναισθήµατος

Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία γεγονότα στο περιβάλλον ενεργοποιούν το 
θάλαµο, ο οποίος µε τη σειρά του παράγει ταυτόχρονα τη σωµατική 
διέγερση και τη βίωση του συναισθήµατος.



Η θεωρία των δύο παραγόντων

Εκλυτικό Συµβάν

Γνωστική 
Εκτίµηση

Σωµατική 
∆ιέγερση

Βίωµα 
Συναισθήµατος

Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία περιβαλλοντικά γεγονότα ενεργοποιούν 
ταυτόχρονα τη σωµατική διέγερση και τη γνωστική εκτίµηση του πλαισίου 
αυτών των γεγονότων. Αυτοί οι δύο παράγοντες προκαλούν τη βίωση του 
συναισθήµατος.
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Η θεωρία των δύο παραγόντων
• Πείραµα των Schachter & Singer (1962)

• Robert Zajonc – βίωση του συναισθήµατος πριν την 
εκτίµηση

• Richard Lazarus- σκέψη προηγείται της συναισθηµατικής 
εµπειρίας

• Η βίωση του συναισθήµατος δεν αλλάζει πολύ µε την 
ανάπτυξη/εµπειρία (χαρά, λύπη, κλπ).

• Πότε αισθανόµαστε χαρά, λύπη, κλπ. , αλλάζει καθώς 
αναπτύσσονται οι προσωπικές πεποιθήσεις, θεωρίες και 
στόχοι του ατόµου

• Ο ρόλος των συναισθηµάτων – µπορεί να είναι συνδεδεµένα 
µε  κάποιο σύστηµα επιτήρησης της συµπεριφοράς και 
επίτευξης στόχων – και άρα ένα σηµαντικό στοιχείο της 
νόησης (Damasio)
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Η συνείδηση

Η υποκειµενική κατάσταση που µας χαρακτηρίζει όταν έχουµε 
επίγνωση 

▪ των αντιλήψεων του εξωτερικού κόσµου (θόρυβος, κλπ) 
▪ των καταστάσεων του σώµατος (πόνος, ζέστη, κλπ)
▪ των νοητικών καταστάσεων (σκέψεις, συναισθήµατα)

• W.Wundt
• W.James
• S. Freud
• J. Watson
Γνωστική ψυχολογία – γνωσιακή επιστήµη –
(λειτουργία της συνείδησης, νευροφυσιολογικοί µηχανισµοί 
που την προκαλούν, σκοπούς για τους οποίους έχει 
αναπτυχθεί)



Ο William James, ιδρυτής του
λειτουργισµού, υποστήριξε ότι
το να προσπαθήσουµε να
κατανοήσουµε τη συνείδηση
µέσω της µελέτης των
συστατικών της στοιχείων είναι
σαν να προσπαθούµε να
κατανοήσουµε την κατασκευή
ενός σπιτιού εξετάζοντας τα
τούβλα από τα οποία κτίστηκε
(James, 1884) 
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Γνωστική ψυχολογία και συνείδηση

• Γνωστικές διαδικασίες χωρίς επίγνωση
– Καταστάσεις αναισθησίας
– Καταστάσεις στις οποίες το ερέθισµα παρουσιάζεται 
γρήγορα 

– Η συνείδηση ως λειτουργία του συστήµατος 
προσοχής/µνήµης

– Η συνείδηση ως γενικός επεξεργαστής/ελεγκτής του 
γνωστικού συστήµατος
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Νευροφυσιολογικές Λειτουργίες και Συνείδηση

• Φαινόµενο της τυφλής όρασης

• Σύνδροµο της άρνησης της όρασης (στα πλαίσιο του 
γενικότερου φαινόµενου της αγνωσίας)

• Φαινόµενο της εµπροσθοδροµικής αµνησίας

• Σύνδροµο της αποσύνδεσης (Roger Sperry)

• Stephen Crick – The Astonishing Hypothesis- συνδέει την 
συνείδηση µε το µηχανισµό οπτικής επίγνωσης



Μνήµη και εµπροσθοδροµική αµνησία

Σε αυτό το πείραµα ζητήθηκε 
από έναν ασθενή, γνωστό ως 
Η.Μ., ο οποίος έπασχε από 
εµπροσθοδροµική αµνησία, να 
σχεδιάσει το περίγραµµα ενός 
αντικειµένου χρησιµοποιώντας 
έναν καθρέφτη ο οποίος 
αντιστρέφει το δεξί/αριστερό. Η 
επίδοση του Η.Μ. σε αυτό το 
δύσκολο έργο βελτιωνόταν από 
µέρα σε µέρα δείχνοντας ότι 
έµαθε και θυµόταν πώς να κανει 
αυτό το έργο. Παρ’ όλα αυτά ο 
ασθενής δεν απέκτησε ποτέ µια 
συνειδητή γνώση της πρακτικής 
που του επέτρεπε να αναπτύξει 
αυτή τη δεξιότητα (Milner, 1965)


