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Περίληψη 
Μεγάλο μέρος της γνώσης μας για τον κόσμο έχει αποκτηθεί έμμεσα, από ό, τι οι άλλοι 

άνθρωποι μας λένε, και όχι από τη δική μας άμεση εμπειρία. Αυτή η ικανότητα να 

μάθουμε από τους άλλους παρέχει μεγάλα πλεονεκτήματα αλλά φέρνει μαζί συναφείς 

κινδύνους όπως, για παράδειγμα, το ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν να μας 

εξαπατήσουν σκόπιμα. Ιδανικά, θα θέλαμε να πιστεύουμε πως ό, τι μας λένε οι άλλοι 

είναι πάντα η αλήθεια. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά τα οποία χρειάζονται ένα σύνολο 

δεξιοτήτων για να αξιολογήσουν την πιθανή αλήθεια ή το πιθανό ψέμα που τους λένε. 

Χωρίς αυτές τις δεξιότητες, θα είναι ευάλωτα να πιστεύουν αυτό που είναι λάθος ή θα 

είναι δύσπιστα στο τι είναι αλήθεια, ακόμη και αν περιβάλλονται από ανθρώπους που 

προτίθενται να τους λένε την αλήθεια. 

Επομένως, στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναφερθεί στα χαρακτηριστικά που 

πρέπει να έχει κάποιος ο ποιος δίνει πληροφορίες, ώστε να τον εμπιστευτούν τα παιδιά. 

Συγκεκριμένα στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκε το αν οι μαθητές ηλικίας 8 και 12 

ετών εμπιστεύονται έναν όμορφο ή έναν άσχημο πληροφορητή και επίσης αν θεωρούν 

αξιόπιστο έναν επίσημα ή ένα casual ντυμένο πληροφορητή. Η υπόθεση που έγινε 

πρώτού λάβει χώρα η έρευνα ήταν ότι τα παιδιά θα έτειναν να εμπιστευτούν, από την 

μία πλευρά, την όμορφη και από την άλλη μεριά, τον επίσημα ντυμένο πληροφορητή. 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή της έρευνας ήταν βινιέτες ειδικά 

διαμορφωμένες για να διερευνήσουν το συγκεκριμένο θέμα.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα περισσότερα παιδιά εμπιστεύονται ευκολότερα μία 

όμορφη πληροφορητή. Και ότι ο casual ντυμένος πληροφορητής είναι τόσο αξιόπιστος 

όσο και ο επίσημα ντυμένος. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες τα παιδιά, όπως και οι 

ενήλικες, επηρεάζονται από τις πρώτες εντυπώσεις που τους δίνουν οι πληροφορητές 

σχετικά με το αν τους εμπνέουν την εμπιστοσύνη ή όχι. Η εξωτερική εμφάνιση παίζει 

ένα σημαντικό ρόλο στην πρώτη εντύπωση που διαμορφώνει κάποιος όταν βλέπει για 

πρώτη φορά ένα άλλο άτομο. Επομένως, η σχέση που υπάρχει μεταξύ της ομορφιάς με 

την εμπιστοσύνη είναι προφανής. Επίσης, ο τρόπος ενδυμασίας ειδικότερα στον χώρο 

του σχολείου, την δεκαετία του 80΄ ήταν κάτι που επηρέαζε την κρίση των γονέων, των 

καθηγητών και ως κατ’ επέκταση των ίδιων των μαθητών για το αν πρέπει να 

εμπιστευτούν κάποιον κρίνοντας τον από τα ρούχα του. Αυτές ήταν και οι αφορμές για 

την διεξαγωγή της έρευνας πάνω στα συγκεκριμένα θέματα.  
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Abstract 

Much of our knowledge about the world is gained indirectly, from what other people 

tell us, not from our own direct experience. This ability to learn from others provides 

great advantages but brings with it associated risks. For example, that some people can 

deceive us intentionally. Ideally, we would like to believe what others tell us is always 

the truth. The same applies to children who need a set of skills to assess the possible 

truth or likely lie. Without these skills, they will be vulnerable to believe what is wrong 

or skeptical on what is true, even when surrounded by people who intend to tell them 

the truth. 

Therefore, the aim of this paper is to report on the characteristics to be taken into 

account by anyone who gives information to the children. Specifically in this study we 

investigated whether students aged 8 and 12 years old trust a beautiful or an ugly 

informant and also whether they consider reliable a formal or a casual dressed 

informant. The hypothesis was that children tend to trust beautiful and formally dressed 

informants. The tool used to conduct the survey was specifically designed vignettes to 

explore the topic. 

The results showed that most children easily trust a beautiful informant. Also a casual 

dressed informant is as reliable as a formally dressed. According to some studies, 

children, like adults, are influenced by the first impressions that informants give. The 

external appearance plays an important role in forming first impression when someone 

sees another person. Therefore, the relationship between the beauty and the confidence 

is evident. Also, the way of clothing especially at school, is something that affects the 

judgment of parents, teachers and, by extension, of the students. These were the facts 

that led us to conduct research on the specific issues. 
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Πρόλογος 
Το θέμα της πτυχιακής μου εργασίας προέκυψε από την επιλογή μεταξύ άλλων 

τεσσάρων θεμάτων τα οποία πρότεινε ο υπεύθυνος καθηγητής. Ο λόγος που το 

συγκεκριμένο θέμα ήταν η πρώτη μου επιλογή ήταν επειδή με ενδιαφέρει να μάθω 

γενικότερα τον τρόπο σκέψης των μαθητών. Έτσι θεώρησα ότι το να ξεκινήσω να 

μελετώ τον τρόπο σκέψης τους πάνω στο ποιον εμπιστεύονται ήταν μια καλή αρχή για 

να ικανοποιήσει την επιθυμία μου. Βέβαια χωρίς την βοήθεια κάποιων ανθρώπων η 

διεξαγωγή της εργασίας μου θα ήταν αδύνατη και γι’ αυτό τους χρωστάω ένα μεγάλο 

ευχαριστώ. Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της εργασίας μου έπαιξαν οι μαθητές που 

συμμετείχαν στο ερευνητικό κομμάτι, οι δάσκαλοι τους που μου εμπιστεύτηκαν τους 

μαθητές τους και περισσότερο η κυρία Ευγενία Ζάχου που χωρίς αυτή δεν θα 

μπορούσα να διεξάγω την έρευνα μου. Τέλος, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην 

κυρία Φιλιώ Γεωργιάδου που ήταν η μέντορας μου σε όλη την διάρκεια της πτυχιακής 

μου και φυσικά στον καθηγητή μου κύριο Δημήτρη Πνευματικό που με εμπιστεύτηκε 

και με βοήθησε πολύ! 
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Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του πληροφορητή που 

εμπιστεύονται τα παιδιά; 

 

Όλοι όσοι δίνουν πληροφορίες, δηλαδή οι πληροφορητές, θα πρέπει να πληρούν 

κάποια χαρακτηριστικά ώστε μπορέσουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των 

ανθρώπων στους οποίους τις δίνουν. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να είναι τόσο 

εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Αρχικά, έρευνες έχουν δείξει ότι τα μικρά παιδιά 

εμπιστεύονται τους πληροφορητές οι οποίοι αποδείχθηκαν ακριβείς στο πρόσφατο 

παρελθόν, πληροφορητές δηλαδή στους οποίους έχουν θέσει κάποιες ερωτήσεις και 

αυτοί έχουν απαντήσει με ακρίβεια. (Harris, Pasquini, Corriveau, 2006).  Επιπλέον, 

σημαντικό ρόλο για τα παιδιά παίζει η αυτοπεποίθηση με την οποίο ένας 

πληροφορητής εκφράζει τις απόψεις και τα πιστεύω του, ακόμη και αν αυτά είναι 

λανθασμένα. (Harris, 2007)  Ακόμη, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, πέρα από την 

ακρίβεια και την αυτοπεποίθηση των πληροφορητών είναι η αξιοπιστία αυτού που δίνει 

τις πληροφορίες, η οποία κρίνεται από τις απαντήσεις που δίνει, με μεγάλη 

αυστηρότητα, από τα μικρά παιδιά. (Harris, Corriveau, 2006). Η πρώτη εντύπωση η 

οποία δημιουργείται στα παιδιά καθώς και οι γνώσεις που έχει ένας πληροφορητής 

είναι ακόμη δύο χαρακτηριστικά τα οποία τον καθιστούν άξιο εμπιστοσύνης ή όχι. 

(Harris, Pasquini, Corriveau, 2006). Επιπλέον, η συμμετοχή του πληροφορητή στην 

ίδια ομάδα στην οποίο ανήκει το κάθε παιδί, είτε είναι η προφορά με την οποία μιλάει 

είτε οποιουδήποτε άλλου είδους ομάδας, είναι κάτι που επηρεάζει αρκετά τα παιδιά ως 

προς την εμπιστοσύνη. (Harris, Corriveau, 2011).  Επίσης, η καλοσύνη και η 

ειλικρίνεια είναι δύο χαρακτηριστικά που στις μικρότερες ηλικίες αξιολογούνται 

θετικά από τα παιδιά ενώ λιγότερο θετικά αξιολογούνται όσο αυτά μεγαλώνουν.(Xu, 

Evans, Li, C., Li, Q., Heyman, & Lee, 2013). Τέλος, η ελκυστικότητα και ο τρόπος 

ενδυμασίας είναι δύο εξωτερικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την κρίση των 

παιδιών ηλικίας 4-5 χρονών καθώς και των ενηλίκων ως προς το ποιον θα πρέπει να 

εμπιστευτούν. (McDonald, & Ma, 2015). Η βιβλιογραφία παρ’ όλ’ αυτά φαίνεται να 

υστερεί πάνω σε αυτό το θέμα όσον αφορά τις μεγαλύτερες ηλικίες παιδιών.  

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να εξετάσει κατά πόσο αυτό ισχύει και για 

παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών. Πιο συγκεκριμένα, αν τα παιδιά ηλικίας 8 και 12 χρονών 

επιλέγουν τους πληροφορητές που θα εμπιστευτούν από τον τρόπο ενδυμασίας τους 
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και από την εξωτερική τους εμφάνιση. Δηλαδή, από την μία πλευρά, αν θα επέλεγαν 

κάποιον ο οποίος είναι ντυμένος casual ή κάποιον ο οποίος είναι επίσημα ντυμένος και 

από την άλλη πλευρά, αν θα επέλεγαν κάποιον ο οποίος είναι όμορφος ή κάποιον ο 

οποίος είναι άσχημος, με σκοπό να τον εμπιστευτούν. 

Τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να συγκεντρώνει ένας που δίνει πληροφορίες τόσο 

σε ενήλικες όσο και σε παιδιά είναι αρκετά και ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. 

Μία γκάμα χαρακτηριστικών παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία αλλά σίγουρα 

υπάρχουν ακόμη περισσότερα τα οποία είτε δεν συμπεριλαμβάνονται εδώ είτε δεν 

έχουν θιχθεί και ερευνηθεί ακόμη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ακόμη και από την ηλικία 

των 3ων χρόνων, τα παιδιά είναι ικανά να βασιστούν σε κάποια χαρακτηριστικά και να 

αποφανθούν για το αν ένας πληροφορητής είναι έμπιστος ώστε να τους δώσει μια 

σωστή πληροφορία. 

Η εργασία αυτή μελετά των τρόπο σκέψης των παιδιών σχετικά με το πώς βλέπουν και 

κρίνουν τα άτομα από τα οποία ζητούν πληροφορίες. Γι’ αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι 

είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και θα πρέπει να την διαβάσουν άτομα τα οποία δίνουν 

πληροφορίες, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και, γενικότερα, άνθρωποι που 

ασχολούνται με τα παιδιά. Νομίζω ότι θα τους βοηθήσει αρκετά στον τρόπο που 

βλέπουν και αντιμετωπίζουν τα πράγματα και θα τους δώσει εφόδια για να μπορούν να 

πείθουν ευκολότερα τα παιδιά να τους εμπιστεύονται και να ζητάνε από αυτούς 

πληροφορίες.    

Αυτοπεποίθηση 

O Paul L. Harris υποθέτει ότι τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία από 

χαρακτηριστικά με τα οποία θα αξιολογήσουν έναν πληροφορητή, ώστε να τον 

εμπιστευτούν ή όχι. Ποια χαρακτηριστικά όμως είναι αυτά τα οποία πιθανόν να 

χρησιμοποιήσουν τα παιδιά;  

Πρώτον, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εμφανίζουν κάποια επίγνωση του βαθμού στον 

οποίο ένας ομιλητής είναι σίγουρος για τους ισχυρισμούς του και  καθοδηγούνται από 

την εν λόγω προφανή αυτοπεποίθηση στην επιλογή για το αν θα δεχτούν πληροφορίες 

από τον ομιλητή. Για παράδειγμα, όταν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ήρθαν σε επαφή 

με δύο ομιλητές, οι οποίοι έδωσαν αντικρουόμενες πληροφορίες για την τοποθεσία 

ενός αντικειμένου, τα παιδιά από 4 ετών και άνω ήταν πιθανό να το αναζητήσουν στο 
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κουτί που υποδεικνύεται από τον ομιλητή ο οποίος εκφράζει την άποψη του με 

αυτοπεποίθηση, μέσω της επιλογής ενός γνωστικού ρήματος ( π.χ. «ξέρω ότι είναι στο 

κόκκινο κουτί» έναντι «νομίζω ότι είναι στο μπλε κουτί» ή «ξέρω ότι είναι στο κόκκινο 

κουτί» έναντι «υποθέτω ότι είναι το μπλε κουτί») (Moore, Bryant & Furrow, 1989).  

Η μελέτη αυτή έδειξε ότι στην άμεση παρακολούθηση τα παιδιά επιλέγουν να 

αποδεχθούν ή να αγνοήσουν αυτό που ο ομιλητής είπε ανάλογα με την αυτοπεποίθηση 

του. Ωστόσο, αυτή η παρακολούθηση της αυτοπεποίθησης των ομιλητών μπορεί να 

έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες. Δανειζόμενος το παράδειγμα που περιγράφεται στην 

αρχή, ο Paul L. Harris (Harris, 2007) υποθέτει ότι δύο ομιλητές κάνουν ισχυρισμούς 

κατά τη διάρκεια μιας φάσης εξοικείωσης. Ο ένας εκφράζοντας αυτοπεποίθηση και ο 

άλλος εκφράζοντας αβεβαιότητα. Τα παιδιά τότε θα επιλέξουν να ζητήσουν 

πληροφορίες από τον πληροφορητή ο οποίος εκφράζει τους ισχυρισμούς του με 

αυτοπεποίθηση. Όμως, σε μια επόμενη φάση δοκιμών (όταν οι δύο πληροφορητές 

εκφράζουν ίση αυτοπεποίθηση) είναι εύλογο ότι τα παιδιά θα εμφανίσουν επιλεκτική 

εμπιστοσύνη στον μέχρι τώρα ομιλητή με την μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ακριβώς 

όπως αντιλαμβάνονται την άγνοια και την ανακρίβεια ως ψυχικά χαρακτηριστικά, έτσι 

θα μπορούσαν να αντιληφθούν και την αβεβαιότητας ως χαρακτηριστικό ορισμένων, 

λιγότερο αξιόπιστων ατόμων.   

Αξιοπιστία και εξοικείωση  

Μια άλλη έρευνα των Harris και Corriveau (2006) ασχολήθηκε με το αν τα μικρά 

παιδιά επιλέγουν να εμπιστευτούν ένα αξιόπιστο ξένο πληροφορητή ή έναν όχι και 

τόσο αξιόπιστο αλλά οικείο πληροφορητή. Αν, με λίγα λόγια, η εξοικείωση μπορεί να 

επηρεάσει περισσότερο τα παιδιά σε σχέση με την αξιοπιστία.  

Σε μια δοκιμαστική φάση της έρευνας, κάποιο παιδί συναντά δύο πιθανούς 

πληροφορητές, ο ένας είναι οικείος στο παιδί, και ο άλλος είναι ένας ξένος. Ο ξένος θα 

ενεργοποιήσει τη μηδενική δυσπιστία του επειδή το παιδί δεν έχει ιστορικό παρελθόν 

αναξιοπιστίας για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Από την άλλη πλευρά, ο γνωστός 

πληροφορητής θα ενεργοποιήσει κάποιο ελάχιστο επίπεδο δυσπιστίας. Επειδή, στο 

παρελθόν, είναι πιθανόν να έχουν ενίοτε παραχθεί ψευδείς ισχυρισμοί. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι τα 3χρονα δεν δείχνουν προτίμηση για έναν πληροφορητή ο οποίος ήταν 

ακριβής σε τρεις από τις τέσσερις δοκιμές σε σύγκριση με έναν πληροφορητή που δεν 

ήταν ακριβής σε όλες τις δοκιμές. Επομένως, ένα λάθος θα μπορούσε να είναι αρκετό 
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για να διαλύσει οποιαδήποτε προτίμηση για έναν κατά τα άλλα αξιόπιστο 

πληροφορητή, όσον αφορά τα 3χρονα.  

Έτσι, αν το μοντέλο που έχει περιγραφεί μέχρι στιγμής είναι σωστό, θα περιμέναμε ότι 

και τα 3χρονα και τα 4χρονα είναι πιθανό να αναζητήσουν και να εγκρίνουν τις 

πληροφορίες από τον ξένο και όχι από τον γνώριμο πληροφορητή. Πράγματι, αν τα 

4χρονα αντιληφθούν ότι κάποιος οικείος πληροφορητής κάνει συνεχή σφάλματα, η 

προτίμησή τους για τον άγνωστο πληροφορητή θα να είναι ακόμη πιο ισχυρή από 

εκείνη που εμφανίζεται στα 3χρονα. 

Συνοψίζοντας, τα παραπάνω στοιχεία προσφέρουν μια ικανοποιητική εξήγηση για τη 

συμπεριφορά των 3χρονων και των 4χρονων, όταν η εξοικείωση ενός πληροφορητή 

και η πρόσφατη ακρίβεια του δεν βρίσκονται σε αντίθεση το ένα με το άλλο. Όμως, 

προσφέρει μια λιγότερο ικανοποιητική εξήγηση στις περιπτώσεις τις οποίες ένας μέχρι 

τώρα αξιόπιστος πληροφορητής αρχίζει να κάνει λάθη. Δεν είναι ακόμη σαφές το πώς 

τα παιδιά συγκρίνουν τα λάθη του παρελθόντος με την ακρίβεια και την πρόσφατη 

ανακρίβεια. 

Μια σειρά πειραμάτων καθορίζει σαφώς ότι, όταν βρίσκονται αντιμέτωπα με δύο 

άγνωστους πληροφορητές, τα 4χρονα και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα 3χρονα, 

εμπιστεύονται τον πιο αξιόπιστο πληροφορητή, δηλαδή ζητούν και δέχονται 

πληροφορίες από τον πιο αξιόπιστο. (Harris, Pasquini, Corriveau, 2006).  Ακόμη, η 

μελέτη που μόλις περιεγράφηκε δείχνει ότι όταν τα 3χρονα και 4χρονα βρίσκονται 

αντιμέτωπα με ένα οικείο και ένα άγνωστο πληροφορητή, και ο οικείος πληροφορητής 

αποδεικνύεται λιγότερο αξιόπιστος, αμφότερες οι δύο ηλικιακές ομάδες επηρεάζονται 

από την δυσπιστία του και ευνοούν τον λιγότερο εξοικειωμένο πληροφορητή. Όμως, 

τα παιδιά που ήταν μάρτυρες, κατά τη διάρκεια κάποιων δοκιμών, και ο οικείος 

πληροφορητής έκανε λάθη δεν έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση σ’ αυτόν, αλλά ούτε και 

παρουσίασαν σαφή σημάδια δυσπιστίας. Τον προσέγγισαν με περίπου την ίδια 

προτίμηση όπως και τον άγνωστο (και ακριβή) πληροφορητή. Έτσι, η πρώιμη 

εξοικείωση φαίνεται να προστατεύει τη φήμη ενός πληροφορητή ενάντια στα άλλα 

επιβλαβή αποτελέσματα αποδεδειγμένης αναξιοπιστίας, ως ένα βαθμό. 

Δύο διαφορετικές ερμηνείες αυτής της προστατευτικής επίδρασης φαίνονται εφικτές. 

Μια πιθανότητα είναι ότι το σφάλμα από ένα οικείο πληροφορητή δεν υπονομεύει την 

πρώιμη εμπιστοσύνη, διότι το σφάλμα ερμηνεύεται εκ νέου. Θεωρείται ως πράξη 
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προσποίησης ή χιούμορ - και όχι ένα πραγματικό λάθος. Η δυναμική υποστήριξη για  

αυτή την ερμηνεία προέκυψε όταν τα παιδιά κλήθηκαν να πουν γιατί ο πληροφορητής 

είχε κάνει λάθη. Κάποια παιδιά είπαν ότι «απλά προσποιούνται». Ωστόσο, ο 

ισχυρισμός αυτός ήταν σημαντικά πιο συχνός για τον γνωστό σε σύγκριση με τον 

άγνωστο πληροφορητή, υπονομεύοντας την υπόθεση ότι τα παιδιά αξιολογούν τα λάθη 

από ένα γνώριμο πληροφορητή διαφορετικά από εκείνα ενός άγνωστου πληροφορητή. 

Μια εναλλακτική πιθανότητα είναι ότι η παρελθούσα αξιοπιστία επί εβδομάδες ή μήνες 

μπορεί να παράγει μια σχετικά βαθιά «δεξαμενή» εμπιστοσύνης. Οι σχετικές 

βραχυπρόθεσμες ανακρίβειες μπορεί να εξαντλήσουν την «δεξαμενή», αλλά όχι 

εντελώς. Με δεδομένο ότι ένας οικείος πληροφορητής μπορεί να αποδείξει την 

αξιοπιστία του κατά τη διάρκεια πολλών συναντήσεων. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι η 

εμπιστοσύνη σε ένα πληροφορητή είναι διαβαθμισμένη και συνολικής απόκτησης. 

Παρά το γεγονός ότι η άποψη αυτή είναι αρκετά συνεπής με τις παραδοχές που γίνονται 

για τα 4χρονα, δεν είναι εύκολο να συμβιβαστεί με τις παραδοχές που έγιναν μέχρι 

στιγμής για τα 3χρονα. Όπως έχει περιγραφεί και παραπάνω, μερικά από τα ευρήματά 

τους δείχνουν ότι τα 3χρονα υιοθετούν μια στάση ολοκληρωτικά θετική ή 

ολοκληρωτικά αρνητική, παρά μια διαβαθμισμένη στάση. (Harris, Pasquini, Corriveau, 

2006). 

Πρώτες και μετέπειτα εντυπώσεις 

Υπάρχει μια μακρά παράδοση της έρευνας, όσον αφορά τους ενήλικες που δείχνει ότι 

ζυγίζουν τις πρώτες εντυπώσεις βαρύτερα από ό, τι τις μετέπειτα εντυπώσεις. (Harris, 

Pasquini, Corriveau, 2006). Δεν θα ήταν έκπληξη αν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

έκαναν το ίδιο πράγμα. Έτσι σε μια κλίμακα όπου το -2 αντιστοιχεί στην απόλυτη 

ανακρίβεια και το 2 στην απόλυτη ακρίβεια, για τα παιδιά ηλικίας 3 ετών, οι ενδείξεις 

της ακρίβειας κατά μια αρχική συνάντηση με έναν πληροφορητή δείχνουν να αυξάνουν 

την εμπιστοσύνη των παιδιών από 0 σε 1, ενώ οποιοδήποτε σημάδι ανακρίβειας κατά 

την αρχική συνάντηση «μπλοκάρει» αυτή την αύξηση. Αντίθετα, μόλις το επίπεδο 

εμπιστοσύνης αυξηθεί από 0 σε 1, στην συνέχεια, ακόμη και αν οι επόμενες 

συναντήσεις προσφέρουν στοιχεία για ανακρίβεια, δεν οδηγούν σε καμία αλλαγή στο 

επίπεδο εμπιστοσύνης το οποίο έχει καθιερωθεί. Σε αυτό το μοντέλο, τα 3χρονα που 

έχουν αρχίσει να εμπιστεύονται έναν γνώριμο πληροφορητή διατήρησαν την 

εμπιστοσύνη, παρόλες τις μετέπειτα ανακρίβειες εκ μέρους του. 
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Τα 4χρονα, από την άλλη πλευρά, μπορεί να εμφανίσουν μια πιο αναβαθμισμένη 

έκδοση της ίδιας προκατάληψης προς τις πρώτες εντυπώσεις. Ας υποθέσουμε -

διατηρώντας όμως την απλούστευση των παραδοχών που έγιναν παραπάνω - ότι τα 

4χρονα απέδωσαν 5 διαφορετικά επίπεδα εμπιστοσύνης στην πρώτη συνάντηση. 

Βαθμολόγησαν με 2 την απόλυτη ακρίβεια, με 1 την σχετική ακρίβεια, με 0 κατά την 

έναρξη, με -1 την σχετική ανακρίβεια και με -2 την απόλυτη ανακρίβεια. Ας 

υποθέσουμε, επιπλέον, ότι από τη στιγμή που έχουν δημιουργηθεί αυτές οι εντυπώσεις, 

είναι δύσκολο να υπονομεύσουν την αποδοχή των επόμενων πληροφοριών σχετικά με 

την ακρίβεια ή την ανακρίβεια του εν λόγω προσώπου. Σε αυτό το μοντέλο, τα παιδιά 

που βαθμολογούν με 2 την εμπιστοσύνη προς ένα οικείο πληροφορητή θα διατηρήσουν 

αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του. 

Μεταξύ των 3χρονων η εμπιστοσύνη θα καθοριστεί σε 1 για έναν άγνωστο 

πληροφορητή που δεν κάνει κανένα λάθος, αλλά σε 0 για ένα άγνωστο πληροφορητή 

που κάνει λάθη. Για τους οικείους πληροφορητές η εμπιστοσύνη θα οριστεί σε 1 και 

θα παραμείνει εκεί παρά τα μεταγενέστερα λάθη. Μεταξύ των 4χρονων, η εμπιστοσύνη 

προς τον άγνωστο πληροφορητή θα κυμανθεί από 2 ως -2, ανάλογα με την ισορροπία 

της ακρίβειας και της ανακρίβειας. Για οικείους πληροφορητές, η εμπιστοσύνη θα 

καθοριστεί σε 2 και θα παραμείνει εκεί παρά τα μεταγενέστερα λάθη.  

Το προβλεπόμενο σχέδιο της επιλεκτικότητας αντιστοιχεί με τα ευρήματα που 

αναφέρθηκαν νωρίτερα. Οι τέσσερις προϋποθέσεις μελετήθηκαν σε δύο πειράματα από 

Pasquini et al. (2006) και οι δοκιμές πριν τα πειράματα καθώς και οι μελέτες που 

δημοσιεύτηκαν, μελετήθηκαν από Corriveau et al. (2006). 

Εν ολίγοις, το μοντέλο υποστηρίζει ότι οι εξοικειωμένοι πληροφορητές αξιολογούνται 

γρήγορα για την αξιοπιστία τους- από μια σχετικά σκληρή ομάδα όπως είναι τα 3χρονα 

και από μια πιο διαφορετική ομάδα όπως είναι τα 4χρονα. Αυτό το μοντέλο του 

σχηματισμού εντύπωσης είναι σύμφωνο με τα ευρήματα για τους ενήλικες. Δηλαδή, 

παρουσιάζει ότι οι ενήλικες σχηματίζουν εντυπώσεις γρήγορα και παρέχουν ένα 

δυσανάλογο βάρος στις αρχικές εντυπώσεις τους. 

Επιλεκτικό δέσιμο 
Μια μακρά ιστορία της έρευνας για το δέσιμο δείχνει ότι οποιαδήποτε παραδοχή της 

τυφλής εμπιστοσύνης στην πρώιμη παιδική ηλικία είναι πιθανό να χαθεί. Τα βρέφη 
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είναι εξοπλισμένα με ένα μη-λεκτικό ρεπερτόριο (οπτική επαφή, να κλαίνε, οι 

εκφράσεις του προσώπου), τα οποία χρησιμοποιούν για να εισάγουν τους υποψήφιους 

φροντιστές. Μετά από μια αρχική περίοδο, όταν αδιακρίτως όλοι οι πιθανοί φροντιστές 

έχουν δημιουργήσει δεσμό, τα βρέφη γίνονται όλο και πιο επιλεκτικά στο ποιους 

εμπιστεύονται να τους παρέχουν διαβεβαίωση και ασφαλή βάση (Ainsworth, Blehar, 

Waters, & Wall, 1978· Bowlby, 1969· Hrdy, 2000). Αυτή η επιλεκτικότητα είναι 

περισσότερο ή λιγότερο καθολική μεταξύ των παιδιών που μεγαλώνουν υπό κανονικές 

συνθήκες ανατροφής. Μόνο μετά από παρατεταμένη και σοβαρή παραμέληση - που 

παρατηρείται σε Ρουμανικά ορφανοτροφεία κατά τη διάρκεια του καθεστώτος 

Τσαουσέσκου - κάνουν τα παιδιά να εμφανίζουν σημάδια της τυφλής εμπιστοσύνης 

(το λεγόμενο αναστελλόμενο δέσιμο) προς άγνωστους καθώς και γνωστούς ενήλικες 

(Rutter et al, 2010). 

Χορηγούμενη αυτή η σχεδόν καθολική επιλεκτικότητα στην κοινωνικο-

συναισθηματική σφαίρα τα μικρά παιδιά μπορεί να αναπτύξουν αυτήν την ίδια 

επιλεκτικότητα στο να επιλέξουν ποιον πληροφοριοδότη να εμπιστεύονται. Πιο 

συγκεκριμένα, μια απλή πρόβλεψη από τη θεωρία του δεσμού είναι ότι τα μικρά παιδιά 

θα είναι πιο δεκτικά σε πληροφορίες που προσφέρονται από ένα γνώριμο φροντιστή σε 

σύγκριση με έναν ξένο.  

H θεωρία του δεσμού σημαίνει ότι η οικειότητα δεν είναι από μόνη της αρκετή για να 

προκαλέσει την εμπιστοσύνη. Μια ιστορία της φροντίδας που έχει ανταπόκριση είναι 

απαραίτητη. Κατ' επέκταση, τα παιδιά δεν μπορεί να προτιμούν πάντα τις πληροφορίες 

από ένα οικείο πληροφορητή. Η δεκτικότητα τους θα πρέπει να υπονομευθεί εάν το 

οικείο πρόσωπο είναι σταθερά μη διαθέσιμο ή αδιάφορο.  

Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά είναι ιδιαίτερα δεκτικά σε πληροφορίες που παρέχονται 

από ένα γνώριμο φροντιστή και όχι έναν ξένο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν 

αποφευκτική σχέση με αυτό το φροντιστή. Σε αυτή την ανάλυση, τα μικρά παιδιά 

επιλέγουν μεταξύ των πιθανών πληροφορητών, αλλά σε κοινωνικο- συναισθηματικούς 

λόγους. Ένα πρόσωπο που έχει ανταπόκριση και είναι καθησυχαστικό θεωρείται 

αξιόπιστο στον επιστημονικό όσο και στον συναισθηματικό τομέα. 
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Άγνοια και γνώση 

Για να εξερευνηθεί η επιλεκτική εμπιστοσύνη των μικρών παιδιών, έχει 

χρησιμοποιηθεί ένα σχετικά απλό παράδειγμα στο οποίο τα παιδία λαμβάνουν πρώτα 

πληροφορίες για την γνώση ή την άγνοια δύο πληροφορητών σε μία περίοδο 

εξοικείωσης (Harris, Pasquini, Corriveau, 2006). Μετά, σε μία δοκιμαστική περίοδο, 

τα παιδιά εισάγονται σε ένα μη οικείο αντικείμενο ή κατάσταση και τους δίνεται μια 

ευκαιρία στο να ζητήσουν και να δεχτούν πληροφορίες, για αυτό, από τον έναν εκ των 

δύο πληροφορητών. Έτσι μετρήθηκε ο βαθμός στον οποίο τα παιδία επιλέγουν να 

βασιστούν σε αυτόν με τις πιο πολλές γνώσεις από τους δύο πληροφορητές. 

Πρόσφατη έρευνα στην κατανόηση των πνευματικών καταστάσεων των παιδιών έδειξε 

ότι ακόμα και τα 3χρονα έχουν κάποια κατανόηση της γνώσης σε σύγκριση με την 

άγνοια (Harris, Pasquini, Corriveau, 2006). Για παράδειγμα, τα 3χρονα 

αντιλαμβάνονται ότι κάποιος που κοιτάει μέσα από ένα κουτί θα μάθει τι περιέχει ενώ 

κάποιος που δεν θα κοιτάξει μέσα θα παραμείνει στην άγνοια. Όμως, η διαφορά μεταξύ 

των ατόμων απλά αντανακλά την διαφορετική αντιληπτική τους πρόσβαση σε μια 

συγκεκριμένη σκηνή ή οντότητα.  

Συνολικά, και οι δύο ηλικιακές ομάδες απέδειξαν ότι είναι αρκετά καλές στην 

παρακολούθηση, πρόβλεψη και αξιοποίηση των διαφορών μεταξύ των δυο 

πληροφορητών. Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι τα παιδία σχηματίζουν 

γρήγορα μια άποψη για την γνώσης ενός πληροφορητή σε σύγκριση με κάποιον που 

δεν γνωρίζει. Τα ευρήματα των ερευνών έδειξαν ότι στην περιοχή της επιστημονικής 

αξιοπιστίας, τουλάχιστον, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι αρκετά γρήγορα στο να 

ανακαλύπτουν κανονικότητες στην συμπεριφορά των ανθρώπων που έχουν μόλις 

συναντήσει και να τις χρησιμοποιούν για να προβλέψουν την μελλοντική συμπεριφορά 

των ανθρώπων. (Harris, Pasquini, Corriveau, 2006). 

Ακρίβεια και ανακρίβεια 

Η επιλεκτική εμπιστοσύνη ίσως είναι αρκετά εύκολη ώστε να την εκδηλώσουν τα 

μικρά παιδιά όταν την αντιμετωπίζουν από κάποιον που αγνοεί σε σύγκριση με έναν 

πληροφορητή που γνωρίζει- ειδικότερα όταν ένας πληροφορητής ρητά παραδέχεται 

την άγνοια. Πως αντιδρούν, όμως, όταν οι δύο πληροφορητές ποικίλουν με ένα 

λιγότερο σαφή τρόπο; Για να απαντηθεί αυτό το θέμα, έχουν διεξαχθεί διάφορες 
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μελέτες στις οποίες τα παιδιά εισήχθησαν σε έναν πληροφορητή που είναι ακριβής και 

κάποιον άλλο που είναι ανακριβής. (Harris, Pasquini, Corriveau, 2006).  Σε κάθε 

πείραμα, οι δύο πληροφορητές διέφεραν στην ακρίβεια με την οποία δήλωσαν το όνομα 

ή τις ιδιότητες από τρία οικεία αντικείμενα. Στα αρχικά πειράματα, η διαφορά μεταξύ 

των δύο πληροφορητών ήταν αρκετά έντονη: ο ένας ήταν εντελώς ακριβής ενώ ο άλλος 

εντελώς ανακριβής. Όμως ο ανακριβής πληροφορητής δεν αναγνώριζε τα λάθη του, 

και έτσι ήταν πάνω στο παιδί να τα εντοπίσει και να κάνει τις σχετικές αποδόσεις. Στην 

φάση της δοκιμής, οι δύο πληροφορητές έδωσαν πληροφορίες για τα ονόματα ή τις 

ιδιότητες των μη οικείων αντικειμένων. Σε αυτά τα πειράματα, το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα ήταν να εκδηλώσουν τα 4χρονα επιλεκτική εμπιστοσύνη ζητώντας και 

επικυρώνοντας πληροφορίες από τον ακριβή πληροφορητή, αλλά τα 3χρονα πήγαιναν 

συνήθως «στα τυφλά» -αυτά έτειναν να ζητήσουν και να δεχτούν πληροφορίες αρκετά 

εύκολα και από τους δύο πληροφορητές.  

Συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα από τα ποικίλα πειράματα, φάνηκε να υπάρχει μια 

ηλικιακή διαφορά. Τα 3χρονα και τα 4χρονα γενικά εκδήλωσαν επιλεκτική 

εμπιστοσύνη όταν συνάντησαν τυχαία τους δύο πληροφορητές- έναν που ήταν 

προφανώς γνώστης και έναν που ισχυριζόταν άγνοια. Επιπλέον, τα 4χρονα εκδήλωσαν 

επιλεκτική εμπιστοσύνη όταν συνάντησαν τυχαία έναν ακριβή και έναν ανακριβή 

πληροφορητή. Σε αντίθεση, τα 3χρονα ήταν λιγότερο επιλεκτικά. Πως μπορεί να 

εξηγηθεί αυτή η ηλικιακή διαφορά; Μια εύλογη εξήγηση μπορεί να προέρχεται από τα 

καθιερωμένα ευρήματα, στα οποία τα 3χρονα είναι πολύ πιο φτωχά από ότι τα 4χρονα 

στον εντοπισμό κάποιου που εξακολουθεί να υποστηρίζει μια λάθος πεποίθηση και 

στην αναγνώριση που θα έχουν οι επιπτώσεις για το τι αυτός ο άνθρωπος θα πει και θα 

κάνει στην συνέχεια. Τα 3χρονα προβληματίστηκαν από τους λάθος ισχυρισμούς του 

ανακριβή πληροφορητή ενώ τα 4χρονα ήταν ικανά να αποδώσουν τους λάθος 

ισχυρισμούς στις λάθος πεποιθήσεις του πληροφορητή. Σε αυτή την περίπτωση, τα 

3χρονα ίσως δεν περίμεναν ότι η ανακρίβειά του θα εξακολουθήσει να υπάρχει ενώ τα 

4χρονα ίσως εύλογα το έκαναν. 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας είναι αρκετά ευαίσθητα σε διακυμάνσεις μεταξύ των πληροφορητών όσον 

αφορά την αξιοπιστία τους. (Harris, Pasquini, Corriveau, 2006). Αν κάποιος 

πληροφορητής είναι σταθερά ακριβής, αλλά ο άλλος είναι είτε σταθερά αγνώμων ή 

ανακριβής, τα 4χρονα εμφανίζουν επιλεκτική εμπιστοσύνη. Μπορούν κατάλληλα να 
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κρίνουν έναν πληροφορητή για το αν είναι καλύτερος απαντώντας σε ερωτήσεις. 

Αναμένουν το πως κάθε πληροφορητής θα περιγράψει ένα άγνωστο αντικείμενο ώστε 

να ζητήσουν πληροφορίες από τον πιο αξιόπιστο πληροφορητή και να επιλέξουν να 

εγκρίνουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τον εν λόγω πληροφορητή. Τα 3χρονα 

εμφανίζουν το ίδιο μοτίβο, όταν έρχονται αντιμέτωπα με πληροφορητή που γνωρίζει 

σε σύγκριση με ένα ανίδεο πληροφορητή. Παρ’ όλ’ αυτά είναι λιγότερο επιλεκτικά 

κατά την διάρκεια της διαφοροποίησης μεταξύ πληροφορητών όσον αφορά την 

σχετική ακρίβεια τους. 

Αξιολόγηση της σχετικής ακρίβειας 

Για να σχηματιστεί μια σφαιρική εικόνα της αξιοπιστίας ενός ατόμου συνήθως 

ζυγίζουμε την συνολική του ακρίβεια σε σχέση με τις περιστασιακές του ανακρίβειες. 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εμφανίζουν μια παρόμοια τάση; Για να απαντηθεί το 

θέμα αυτό έχει διεξαχθεί το παρακάτω πείραμα. (Harris, Pasquini, Corriveau, 2006).  

Σε μία φάση τα παιδιά εισήχθησαν σε έναν πληροφορητή που ήταν ακριβής και στις 

τέσσερις δοκιμές και σε ένα πληροφορητή που ήταν ανακριβής σε όλες τις δοκιμές. 

Έτσι, παρουσιάζοντας αυτή την κατάσταση με αριθμούς αντιστοιχεί σε 100% έναντι 

0%. Σε δύο επιπλέον δοκιμές, μετατράπηκε ο ακριβής πληροφορητής σε λιγότερο από 

απόλυτα συνεπής. Έτσι, σε μία κατάσταση 75% έναντι 0% ένας πληροφορητής ήταν 

ακριβής στις τρεις από τις τέσσερις δοκιμές, ενώ ο άλλος ήταν σταθερά ανακριβής. Σε 

μια δεύτερη φάση 100% έναντι 25%, ένας πληροφορητής ήταν σταθερά ακριβής, ενώ 

ο άλλος ήταν ανακριβής σε τρεις από τις τέσσερις δοκιμές. 

Τα αποτελέσματα για τα 4χρονα ήταν απλά εκπληκτικά. (Harris, Pasquini, Corriveau, 

2006). Δείχνουν σαφώς ότι τα 4χρονα «συγχωρούν» περιστασιακά λάθη. Ακόμη και 

αν ο πιο ακριβής πληροφορητής δεν ήταν σταθερά ακριβής στο 75% έναντι 0% της 

συνθήκης, τα 4χρονα φάνηκε να παραβλέπουν ή να συγχωρούν το σφάλμα και να τον 

θεωρούν ως τον πιο αξιόπιστο πληροφορητή. Επιπλέον, ακόμη και αν ο λιγότερο 

ακριβής πληροφορητής δεν ήταν σταθερά ανακριβής στο 100% έναντι 25% της 

κατάστασης, τα 4χρονα εξακολουθούν να διατηρούν στο μυαλό τους τα λάθη του και 

να του φέρονται ως τον λιγότερο αξιόπιστο πληροφορητή. Με απλά λόγια, τα 4χρονα 

φαίνεται να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται ότι οι πληροφορητές θα εμφανίσουν 

περιστασιακή ασυνέπεια - μερικές φορές θα είναι ακριβείς και μερικές φορές 
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ανακριβείς - αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει να κρίνουμε την γενική αξιοπιστία ενός 

πληροφορητή και να προτιμούν όσους, στο σύνολο, είναι ακριβείς. 

Τα αποτελέσματα για τα 3χρονα ήταν λιγότερο απλά αλλά προκλητικά. (Harris, 

Pasquini, Corriveau. 2006).  Τα 3χρονα συμπεριφέρθηκαν στο 100% έναντι 25% της 

κατάστασης με τον ίδιο τρόπο που είχαν συμπεριφερθεί στο 100% έναντι 0% 

κατάστασης. Από την άλλη πλευρά, στο 75% έναντι 0% της κατάστασης, το πρότυπο 

απόκρισης τους ήταν πολύ διαφορετικό. Συμπεριφέρθηκαν με έναν ουσιαστικά τυχαίο 

τρόπο στις τρεις ερωτήσεις του τεστ. Έτσι, απέτυχαν στην ταυτοποίηση του 

πληροφορητή ο οποίος "δεν είναι πολύ καλός" στις απαντήσεις των ερωτήσεων, 

ζήτησαν βοήθεια από τους δύο πληροφορητές αδιακρίτως. Σημειώστε ότι ο πιο ακριβής 

πληροφορητής σε αυτή την κατάσταση έκανε ένα μόνο λάθος - ενώ στις άλλες δύο 

προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω (100% έναντι 0% και 100% έναντι 25%), 

ο πιο ακριβής πληροφορητής δεν είχε κάνει κανένα λάθος. Κατ' επέκταση, τα 3χρονα 

είναι αυτά «που δεν συγχωρούν» ούτε και ένα λάθος. Αντιμετωπίζουν έναν τέτοιο 

πληροφορητή σαν έναν λιγότερο αξιόπιστο από κάποιον που έχει κάνει πολλαπλά 

λάθη. 

Μια πιθανή, αλλά δεν έχει ακόμα καθοριστεί πλήρως, εξήγηση της μεταβολής αυτής 

μεταξύ των 3χρονων και των 4χρονων είναι ότι τα 3χρονα είναι διατεθειμένα να κάνουν 

μόνο μια διχοτομική αξιολόγηση ενός πληροφορητή, είτε ως αξιόπιστο είτε ως 

αναξιόπιστο. 

Συνοψίζοντας, τα 4χρονα εμφανίζουν επιλεκτική εμπιστοσύνη όταν ένας 

πληροφορητής είναι, σε τελική ανάλυση, πιο ακριβής από οποιονδήποτε άλλο. Τα 

3χρονα είναι επίσης επιλεκτικά - αν και σε μικρότερο βαθμό από τα 4χρονα- κάθε φορά 

που είναι σε θέση να ξεχωρίσουν ένα σταθερά ακριβή πληροφορητή. Εάν, ωστόσο, 

ένας πληροφορητής κάνει ένα μόνο λάθος, τα 3χρονα αντιμετωπίζουν αυτό τον 

πληροφορητή με τόση καχυποψία όση κάποιον που έχει κάνει επανειλημμένα λάθη. 

Συμμετοχή στην ομάδα 

Είναι εύλογο ότι τα παιδιά αναζητούν αληθινές πληροφορίες και όχι ψευδείς 

πληροφορίες, ώστε να μαθαίνουν κάτι από τους άλλους ανθρώπους. Το γεγονός ότι 

παρακολουθούν πληροφορητές για την ακρίβεια των ισχυρισμών τους, είναι πιθανό να 

αυξήσει την πιθανότητα τους να μαθαίνουν από ειλικρινείς πληροφορητές. Ωστόσο, 
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ορισμένες πολιτιστικές πρακτικές δεν είναι αληθείς ή ψευδείς. Παρ' όλα αυτά, είναι 

πιθανό να ευνοούνται από τα μέλη μιας δεδομένης κουλτούρας. Πώς τα παιδιά 

μεγιστοποιούν την πιθανότητα ότι αυτά που μαθαίνουν είναι αντιπροσωπευτικά της 

πολιτιστικής ομάδας στην οποία ανήκουν; Μια στρατηγική που τα μικρά παιδιά θα 

μπορούσαν να υιοθετήσουν είναι να εμπιστεύονται πληροφορητές που είναι 

πολιτισμικά πρότυπα - που ενεργούν ή μιλούν με τρόπους που αντικατοπτρίζουν την 

δική τους κουλτούρα. Εάν αυτή η υπόθεση είναι σωστή μπορούμε να περιμένουμε ότι 

τα παιδιά θα ευνοούν τη μάθηση από πολιτιστικούς κομφορμιστές και όχι 

πολιτιστικούς απροσάρμοστους. Αρκετά πρόσφατα ευρήματα δείχνουν ότι τα παιδιά 

εμφανίζουν ακριβώς αυτή τη στρατηγική. (Harris, Corriveau, 2011).  Για παράδειγμα, 

εγκρίνουν ισχυρισμούς πληροφορητών, οι οποίοι σέβονται και δεν παρεκκλίνουν από 

τους μορφολογικούς κανόνες της γλώσσας. Εγκρίνουν τα άτομα που μιλούν με ένα 

φυσικό τρόπο, σε αντίθεση με ξένη προφορά. 

Τα παιδιά είναι πολύ ευαίσθητα τόσο στους γλωσσικούς κανόνες των μελών της 

ομάδας, όσο και στην προφορά. Έχοντας ακούσει τα μικρά παιδιά μία σύντομη ιστορία 

από δύο ομιλητές παρόμοιας ηλικίας, εμφάνισης και φύλου, αλλά με διαφορετική 

προφορά προτίμησαν να αλληλοεπιδράσουν με το πρόσωπο που έχει εγγενή και όχι μια 

ξένη προφορά (Kinzler, Dupoux & Spelke, 2007). Σε μία έρευνα που αφορούσα την 

προφορά των πληροφορητών τα 3ων , 4ων  και 5 ετών παιδιά είχαν την τάση να 

αναζητούν και να εγκρίνουν τις πληροφορίες από τον ομιλητή που χρησιμοποιούσε την 

μητρική τους προφορά (Harris, Corriveau, 2011). Αυτή η προτίμηση ήταν εξίσου 

ισχυρή και στις τρεις ηλικιακές ομάδες (3, 4, 5 χρονών). 

Έγκριση- αποδοκιμασία του πληροφορητή από κοινό 

Οι ομιλητές διαφέρουν όχι μόνο για όλα τα παραπάνω, αλλά και για την ανταπόκριση 

που λαμβάνουν. Οι ακροατές μπορούν να συναινούν ή να διαφωνούν για το ό, τι λέει 

κάποιος ομιλητής. Παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορεί να είναι σε επιφυλακή για 

τέτοιες αντιδράσεις του ακροατή και να τις χρησιμοποιούν για να αξιολογήσουν την 

αξιοπιστία ενός πιθανού πληροφορητή. Οι Fusaro και Harris (2008) ξεκίνησαν μια 

μελέτη για το θέμα αυτό με τον ακόλουθο τρόπο.  Παιδιά προσχολικής ηλικίας 3ων  και 

4ων χρονών παρακολούθησαν ένα πληροφορητή να κάνει ισχυρισμούς που ήταν 

παράλογοι. Για παράδειγμα, στα παιδιά είχαν δείξει μια εικόνα με ένα ψάρι και ο 

πληροφορητής είπε ότι: «Αυτό το ψάρι ζει στα δέντρα». Όταν δύο παρευρισκόμενοι 

άκουσαν τους ισχυρισμούς του και κούνησαν το κεφάλι με συναίνεση, τα παιδιά είχαν 
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περισσότερες πιθανότητες να δεχθούν ως σωστό αυτό που είπε ο ομιλητής από ό, τι 

όταν οι δύο παρευρισκόμενοι τον αποδοκίμασαν με προφανή διαφωνία. Έτσι, τα 

3χρονα και 4χρονα δείχνουν κάποια ευαισθησία στο αν ή όχι ένας συγκεκριμένος 

ισχυρισμός προκαλεί τη σύμφωνη γνώμη ή διαφωνία άλλων ενηλίκων. Το επόμενο 

βήμα είναι να ερευνηθεί αν τα παιδιά αξιολογούν όχι μόνο συγκεκριμένους 

ισχυρισμούς, αλλά και συγκεκριμένους πληροφορητές. Στα δοκιμαστικά τεστ, οι 

Fusaro και Harris (2008) αναρωτήθηκαν αν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας προτιμούν 

να ζητούν και να εγκρίνουν τις πληροφορίες από τον πληροφορητή ο οποίος έχει 

προκαλέσει τη σύμφωνη γνώμη του κοινού. Τίθεται το παρακάτω ερώτημα: τα παιδιά 

χρησιμοποιούν τις αντιδράσεις των παρευρισκόμενων για να μετριάσουν την 

εμπιστοσύνη τους στους νέους ισχυρισμούς που κάνει ο κάθε πληροφορητής; Για να 

εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο επανέλαβαν την παραπάνω διαδικασία, δηλαδή, βάλαν 

τα 4χρονα να βλέπουν δύο ομιλητές που δίνουν αντιφατικά ονόματα για μια σειρά από 

άγνωστα αντικείμενα (Fusaro & Harris, 2008). Οι δύο παρευρισκόμενοι αντέδρασαν 

διαφορετικά στους δύο ομιλητές. Ακούγοντας τον ένα, κούνησαν το κεφάλι και 

χαμογέλασαν. Ακούγοντας τον άλλο, κούνησαν το κεφάλι τους και συνοφρυώθηκαν. 

Τα παιδιά συντριπτικά ενέκριναν τον ομιλητή ο οποίος είχε προσελκύσει την έγκριση 

των παρευρισκόμενων παρά την αποδοκιμασία. 

Στο επόμενο στάδιο του πειράματος, οι συγγραφείς αναρωτήθηκαν αν τα παιδιά θα 

συνεχίσουν να θεωρούν τον ομιλητή ο οποίος είχε λάβει την έγκριση των 

παρευρισκόμενων ως πιο αξιόπιστο, ακόμη και στην απουσία οποιουδήποτε σχολίου 

από τους παρευρισκόμενους. Για να ελεγχθεί αυτή η άποψη, οι δύο παρευρισκόμενοι 

έφυγαν από το δωμάτιο και συνεχίστηκαν να δοκιμάζονται όπως και πριν οι δύο 

πληροφορητές κάνοντας αντικρουόμενους ισχυρισμούς για άγνωστα αντικείμενα. Τα 

παιδιά είχαν περισσότερες πιθανότητες να εγκρίνουν τα ονόματα που έλεγε ο ομιλητής, 

ο οποίος είχε λάβει την έγκριση των παρευρισκόμενων, ακόμη και αν, σε αυτό το 

σημείο, του πειράματος, οι παρευρισκόμενοι δεν ήταν πλέον παρόντες και δεν θα 

μπορούσαν να παράσχουν καμία αντίδραση. (Fusaro, Harris, 2008). Κατά συνέπεια, ο 

βαθμός στον οποίο οι ισχυρισμοί τους είχαν συνδεθεί με την έγκριση ενάντια στη 

αποδοκιμασία  οδήγησε τα παιδιά να θεωρούν ένα από αυτούς ως πιο αξιόπιστο 

πληροφορητή.  
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Ειλικρίνεια- καλοσύνη 

Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο σχεδόν όλα τα ανθρώπινα ιδρύματα 

έχουν χτιστεί είτε πρόκειται για την οικογένεια, την κοινότητα, τις επιχειρήσεις, ή την 

κυβέρνηση. Εμπιστοσύνη επιτρέπει και ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ των ατόμων και 

η δυσπιστία αποδυναμώνει αυτούς τους δεσμούς. Η εμπιστοσύνη είναι θεμελιώδους 

σημασίας για την κοινωνική προσαρμογή (Rotenberg, Michalik, Eisenberg, & Betts, 

2008), τις ομότιμες σχέσεις (Rotenberg et al, 2004), την ακαδημαϊκή επίδοση (Imber, 

1973), και την ψυχολογική υγεία (Rotenberg, MacDonald, & King, 2004) . 

Η βιβλιογραφία όσον αφορά τους ενήλικες αναφέρει ότι πολλοί παράγοντες 

συμβάλλουν σημαντικά στη διαπροσωπική εμπιστοσύνη. Ένας από τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης είναι η ειλικρίνεια 

(Bacon, 1999). Η έλλειψη ειλικρίνειας, με τη μορφή ψέματος ή εξαπάτησης όχι μόνο 

βλάπτει την εμπιστοσύνη (DePaulo & Kashy, 1998· DePaulo, Kashy, Kirkendol, Wyer, 

& Epstein, 1996· Lewis, 1993), αλλά και προκαλεί αρνητικές συναισθηματικές 

αντιδράσεις από τους κοινωνικούς εταίρους (Gordon & Miller, 2000· McCornack & 

Levine, 1990· Peterson, 1996· Saxe, 1991· Tyler, Feldman, Reichert, 2006). Επιπλέον, 

ο αντίκτυπος που βρίσκεται στην εμπιστοσύνη μπορεί να είναι μακράς διαρκείας: η 

διαπροσωπική εμπιστοσύνη δεν μπορεί ποτέ να ανακάμψει πλήρως ακόμα και όταν 

αυτός που λέει το ψέμα διορθωθεί και στη συνέχεια εμφανίσει αξιόπιστη μόνιμη 

συμπεριφορά (Schweitzer, Hershey, Bradlow, 2006). Καμία έρευνα δεν έχει υποδείξει 

ότι τα παιδιά είναι σε θέση να συγχωρήσουν μια ψευδή δήλωση, εφόσον παράγεται 

από ένα οικείο πληροφορητή (Corriveau, Harris, 2009α) ή αν ακολουθείται από μια 

περίοδο ακρίβειας (Scofield, Behrend, 2008). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι από την προσχολική ηλικία και μετά, τα παιδιά συμφωνούν 

ότι το να λες ψέματα για να αποκρύψεις κάποια παράβαση είναι ηθικά καταδικαστέο 

και ότι το να ομολογήσεις το ψέμα είναι αξιέπαινο (Talwar, Lee, Bala, Lindsay, 2002· 

Xu, Bao, Fu, Talwar, Lee, 2010). Ωστόσο, τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή οι 

συμμετέχοντες έχουν θετική άποψη σχετικά με το να λες ψέματα για να φυλάξεις τα 

συναισθήματα του άλλου (Xu et al, 2010). Όταν λένε τέτοια φιλο-κοινωνικά ψέματα η 

καλοσύνη του αφηγητή που λέει τα ψέματα έχει βρεθεί σε σύγκρουση με την 

ειλικρίνεια του. Δεδομένου ότι τα παιδιά έχουν την τάση να βαθμολογούν φιλο-

κοινωνικά ψέματα ως αποδεκτά (Bussey, 1999· Heyman, Sweet, Lee, 2009· Lee et al, 
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2001· Peterson, Peterson, SEETO, 1983· Strichartz & Burton, 1990) και ακόμη και να 

αρχίσουν να λένε φιλο-κοινωνικά ψέματα από την προσχολική ηλικία και μετά 

(Broomfield, Robinson, & Robinson, 2002· Talwar & Lee, 2002· Talwar, Murphy & 

Lee, 2006· Xu et al, 2010). 

Εμφάνιση- ένδυση 

Η φυσική εμφάνιση είναι μια από τις σημαντικότερες επιρροές στο σχηματισμό 

εντύπωσης και κοινωνικών συμπερασμάτων. Ειδικότερα, άφθονη εμπειρική απόδειξη 

έχει δείξει ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτόματα τη φυσική εμφάνιση ενός ατόμου 

για να κρίνουν άλλα χαρακτηριστικά αυτού του ατόμου, όπως την νοημοσύνη, την 

καλοσύνη, την ειλικρίνεια και την αξιοπιστία. (McDonald, & Ma, 2015). Το φαινόμενο 

αυτό είναι ένα σαφές παράδειγμα της επίδρασης φωτοστέφανο, μια γνωστική 

προκατάληψη στην οποία οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη συνολική αίσθηση της 

καλοσύνης ή της κακίας ενός ατόμου για να κρίνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

αυτού του ατόμου.  

Πολλές μελέτες έχουν αναφερθεί στην επίδραση φωτοστέφανο όσον αφορά την φυσική 

ελκυστικότητα. (McDonald, & Ma, 2015). Για παράδειγμα, ενήλικες βλέπουν 

σωματικά ελκυστικά άτομα ως πιο πεπειραμένα, αθλητικά, αξιόπιστα, και φιλικά, 

χωρίς να γνωρίζουν ότι η σωματική ελκυστικότητα παίζει ρόλο στις αποφάσεις τους. 

Αυτό το αποτέλεσμα έχει βρεθεί επίσης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Για 

παράδειγμα, κάποιοι φοιτητές βαθμολογήσαν ελκυστικούς καθηγητές ως πιο 

αρμόδιους ή περισσότερο έμπειρους σε σύγκριση με μη ελκυστικούς. Επιπλέον, όσο η 

φυσική ελκυστικότητα των καθηγητών γίνεται αντιληπτή, φοιτητές αναφέρουν ότι 

αυξάνεται το κίνητρο για να μάθουν και αισθάνονται ότι μαθαίνουν καλύτερα, και 

αξιολογούν θετικότερα την διδασκαλία. Γιατί η φυσική ελκυστικότητα των καθηγητών 

έχει τέτοια θετικά αποτελέσματα; Μια πιθανή άποψη είναι ότι η ελκυστικότητα 

αυξάνει την αμεσότητα ή την αντίληψη της εγγύτητας προς τους ανθρώπους που 

αξιολογούνται πιο θετικά, και ότι η μεγαλύτερη αμεσότητα συμβάλλει στις καλύτερες 

εμπειρίες και τα αποτελέσματα μάθησης. 

Έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο της ένδυσης έχει λάβει παρόμοια ευρήματα. 

(McDonald, & Ma, 2015).  Σε γενικές γραμμές, οι ενήλικες βλέπουν τα άτομα ντυμένα 

casual, φορώντας τζιν και ένα t-shirt ως λιγότερο πεπειραμένο από εκείνα που είναι 

ντυμένα πιο επίσημα, φορώντας ένα κοστούμι. Επιπλέον, οι γυναίκες τείνουν να 
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βαθμολογούν τα άτομα με επίσημη ενδυμασία πιο θετικά σε μια σειρά από 

χαρακτηριστικά όπως η νοημοσύνη, ο πλούτος, η ικανότητα και η αξιοπιστία.  Είναι 

ενδιαφέρον, ότι τα ρούχα μπορούν επίσης να επηρεάσουν την αυτοαντίληψη των 

ενηλίκων. Για παράδειγμα, επίσημα ντυμένα άτομα είναι πιο πιθανό να περιγράφουν 

τους εαυτούς τους χρησιμοποιώντας επίθετα όπως καλλιεργημένος, συγκρατημένος, 

και στρατηγικός, ενώ εκείνοι που είναι ντυμένοι casual είναι πιο πιθανό να 

χρησιμοποιήσουν επίθετα όπως καλόβολος, ανεκτικός και αδιάφορος. 

Η διαφορά μεταξύ της επίσημης και της casual ένδυσης μπορεί να έχει σημαντικές 

πρακτικές συνέπειες εντός του εκπαιδευτικού συστήματος. Στα πλαίσια της τάξης, πιο 

επίσημα ντυμένοι καθηγητές συχνά βαθμολογούνται από φοιτητές ως πιο καλοί 

γνώστες πάνω σε ένα θέμα , περισσότερο ικανοί, πιο φιλικοί και πιο οργανωμένοι και 

προετοιμασμένοι σε σύγκριση με λιγότερο επίσημα ή «casual» ντυμένους. Ωστόσο, 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η σχέση μεταξύ του ντυσίματος του καθηγητή και των 

αποδόσεων των επιθυμητών χαρακτηριστικών μπορεί να μετριαστεί από την ηλικία του 

καθηγητή. (McDonald, & Ma, 2015).  Για παράδειγμα, φοιτητές βλέπουν παλαιότερους 

καθηγητές που είναι άνετα ντυμένοι ως πιο αρμόδιους από τους νεότερους καθηγητές 

που είναι επίσημα ντυμένοι. Παρ' όλα αυτά, ένα μεγάλο μέρος της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας υποδεικνύει ότι οι φοιτητές κολεγίου βαθμολογούν επίσημα ντυμένους 

καθηγητές γενικά ως πιο πεπειραμένους και ικανούς από ότι τους casual ντυμένους. 

(McDonald, & Ma, 2015).   Επιπλέον, προτιμούν να μάθουν και είναι πιθανό να μάθουν 

καλύτερα από τους "καλά ντυμένους" καθηγητές. (McDonald, & Ma, 2015).   

Έρευνα έδειξε ότι κάτω από την επίδραση φωτοστέφανο, οι ενήλικες- φοιτητές 

παίρνουν ως βάση την φυσική ελκυστικότητα και την ενδυμασία των άλλων ώστε να 

καθοδηγήσουν τις αποδόσεις γνωρισμάτων τους και τις προτιμήσεις μάθησης στα 

πλαίσια της τάξης. (McDonald, & Ma, 2015). Με βάση αυτά τα ευρήματα, έχει 

προταθεί ότι οι καθηγητές θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να διατηρήσουν μια 

επαγγελματική εμφάνιση στην τάξη, προκειμένου να ασκήσουν θετική επίδραση στην 

μάθησης των μαθητών. 

Μήπως η φυσική εμφάνιση έχει παρόμοιο αντίκτυπο σε μικρά παιδιά; Αυτό είναι ένα 

σημαντικό ερώτημα για συζήτηση για τουλάχιστον δύο λόγους. Όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, τα παιδιά πρέπει να στηρίζονται σε άλλους για να αποκτήσουν γνώσεις 

σχετικά με πολλές πτυχές του κόσμου. Η έρευνα έχει δείξει ότι τα παιδιά στην ηλικία 
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των 4 ετών είναι σε θέση να κρίνουν αν ένα άτομο είναι πιο πεπειραμένο ή η καλύτερη 

πηγή πληροφοριών από ένα άλλο, βασισμένα σε επιστημονικούς λόγους, όπως το 

παρελθόν την αξιοπιστία και την εμπειρία. (McDonald, & Ma, 2015).  Στην καθημερινή 

αλληλεπίδραση, όμως, τα παιδιά δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα να σκεφτούν με 

επιστημονική προσοχή. Δηλαδή, τα παιδιά μπορεί να μην έχουν πάντα πρόσβαση σε 

αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την προηγούμενη αξιοπιστία ή την 

εμπειρογνωμοσύνη των άλλων ανθρώπων. Υπό αυτές τις συνθήκες, μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τις πρώτες τους εντυπώσεις για ένα ατόμου, να πάρουν άλλες 

αποφάσεις και να καθοδηγήσουν τις μαθησιακές προτιμήσεις τους, πιθανότατα με 

βάση τη φυσική εμφάνιση, καθώς είναι μια σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση 

εντύπωση μας. Επιπλέον, η φυσική εμφάνιση είναι τροποποιήσιμη, και ως εκ τούτου 

μπορεί να είναι πιο σχετική με τη διερεύνηση σε εκπαιδευτικές επιπτώσεις. 

Αναπτυξιακή έρευνα έχει δείξει ότι η σωματική ελκυστικότητα επιδρά σε μικρά παιδιά. 

(McDonald, & Ma, 2015).  Όπως και οι ενήλικες, τα παιδιά κάνουν επίσης αποδόσεις 

γνωρισμάτων με βάση το πόσο ελκυστικό είναι ένα άτομο, και έτσι η φυσική 

ελκυστικότητα έχει σημαντική επίδραση στις αξιολογήσεις των παιδιών σχετικά με τις 

ικανότητες ενός ατόμου. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι όταν δεν υπάρχει καμία 

απόδειξη της επιστημονικής αξιοπιστίας των πληροφορητών, τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας χρησιμοποιούν τις παρατηρούμενες διαφορές στη φυσική ελκυστικότητα τους 

για να αποφασίζουν από ποιον επιθυμούν να λάβουν νέες γνώσεις. (McDonald, & Ma, 

2015). Για παράδειγμα, όταν παρέχονται αντικρουόμενες ετικέτες για ένα νέο 

αντικείμενο από μια γυναίκα με ένα πιο ελκυστικό πρόσωπο σε σχέση με μια γυναίκα 

με ένα λιγότερο ελκυστικό πρόσωπο, τα 4χρονα και 5χρονα προτιμούν να εγκρίνουν 

την ετικέτα που παρέχεται από την πιο ελκυστική γυναίκα. 
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Η παρούσα έρευνα 

Αν και υπάρχουν πολλά και διαφορετικά πράγματα στον κόσμο που τα παιδιά πρέπει 

να ανακαλύψουν για τον εαυτό τους, υπάρχει επίσης ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι 

σχετικό με την εμπιστοσύνη. Το να γνωρίζουν ποιον να εμπιστευτούν είναι ένα θέμα 

μείζονος σημασίας για τη γνωστική ανάπτυξη τους, ακόμη και αν έχει αγνοηθεί από το 

σχολείο σε μεγάλο βαθμό. Έτσι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μπορούν να 

αναγνωρίζουν πάνω σε οποιοδήποτε πληροφορητή εκείνα τα χαρακτηριστικά που τον 

καθιστούν αξιόπιστο, ώστε να μπορέσουν να τον εμπιστευτούν για να αποκομίσουν 

από αυτόν περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες και, από την άλλη πλευρά, να μην 

εξαπατηθούν. Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει, μέσα από διεθνείς έρευνες που 

έχουν γίνει, τις αντιδράσεις των παιδιών σε πληροφορητές με ποικίλα και διαφορετικά, 

κάθε φορά, χαρακτηριστικά. Καθώς, και τις αιτίες που τα ώθησαν σε αυτές τις 

αντιδράσεις, ανάλογα, φυσικά, και με την ηλικία τους, μιας και, τις περισσότερες 

φορές, κάθε ηλικιακή αλλαγή έχει τα δικά της διαφορετικά αποτελέσματα σε σχέση με 

την προηγούμενη ή την επόμενη ηλικιακή ομάδα. 

Πιο συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν σε αυτή εδώ την εργασία 

είναι πρώτον: τα παιδιά επιλέγουν να εμπιστευτούν ένα πληροφορητή ο οποίος είναι 

όμορφος ή άσχημος; Και δεύτερον: τα παιδιά επιλέγουν να εμπιστευτούν ένα 

πληροφορητή ο οποίος είναι casual ή επίσημα (κοστούμι) ντυμένος; Επιπλέον, οι 

υποθέσεις οι οποίες έγιναν πάνω σε αυτά τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν δύο.  Αρχικά, 

υποθέτω ότι τα παιδιά θα εμπιστευτούν έναν πληροφορητή ο οποίος είναι περισσότερο 

όμορφος από κάποιον ο οποίος είναι λιγότερο όμορφος. Και επίσης, υποθέτω ότι οι 

μαθητές θα προτιμήσουν να εμπιστευτούν έναν πληροφορητή ο οποίος είναι επίσημα 

ντυμένος και όχι κάποιον που είναι casual ντυμένος.  
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Μέθοδος 

Συμμετέχοντες 

Οι συμμετέχοντας της έρευνας η οποία διεξάχθηκε ήταν 25 παιδιά ηλικίας 8 ετών 

(Μ.Ο.= 8,4  Τ.Α.=0,31) και 25 παιδιά ηλικίας 12 ετών (Μ.Ο.=12,69 Τ.Α.=1,77). Στην 

πρώτη ηλικιακή ομάδα υπήρχαν 13 κορίτσια και 12 αγόρια. Και στην δεύτερη ηλικιακή 

ομάδα 15 κορίτσια και 10 αγόρια. Τα κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων ήταν 

κυρίως με βάση την ηλικία τους. Τα κίνητρα των παιδιών για να συμμετάσχουν στην 

έρευνα ήταν εξωτερικά. Πιο συγκεκριμένα ήταν ένα μικρό δωράκι στο τέλος των 

συνεντεύξεων. Ακόμη, ο αριθμός των συμμετεχόντων της κάθε ηλικιακής ομάδες ήταν 

εσκεμμένα μονός, ώστε να μην υπάρξει πιθανή ισοβαθμία στις απαντήσεις. 

Μέσα συλλογής δεδομένων 

Τα μέσα συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την έρευνα ήταν δύο 

βινιέτες, οι οποίες εξέταζαν αν τα παιδιά προτιμούν να επιλέξουν ως αξιόπιστο 

πληροφορητή μια όμορφη ή μία άσχημη γυναίκα, από την μία πλευρά, και έναν casual 

ή επίσημα ντυμένο πληροφορητή, από την άλλη. Η βινιέτες βρίσκονταν στο laptop και 

όχι εκτυπωμένες σε χαρτί και οι μαθητές απαντούσαν στις ερωτήσεις της ερευνήτριας, 

όπως σαν σε μια συνέντευξη. Η πρώτη βινιέτα αποτελούνταν από πέντε διαδοχικές 

φάσεις, σε κάθε μια από τις οποίες υπήρχαν σκίτσα με κάποιες λεζάντες. Πιο 

συγκεκριμένα η πρώτη φάση περιείχε ένα σκίτσο με ένα άγνωστο αντικείμενο. Η 

δεύτερη φάση περιείχε δύο σκίτσα με μια όμορφη (στα δεξιά) και μια άσχημη (στα 

αριστερά) πληροφορητή. Στην τρίτη φάση απεικονίζονταν η άσχημη πληροφορητής 

(στα αριστερά), το άγνωστο αντικείμενο (στα δεξιά) καθώς και το όνομα το οποίο η 

άσχημη πληροφορητής υποστήριζε ότι αντιστοιχεί στο άγνωστο αντικείμενο. Στην 

τέταρτη φάση εμφανίζεται η όμορφη πληροφορητής (στα αριστερά), το άγνωστο 

αντικείμενο (στα δεξιά) καθώς και το όνομα το οποίο η όμορφη πληροφορητής 

υποστήριζε ότι ανήκει στο άγνωστο αντικείμενο. Τέλος στην πέμπτη φάση 

εμφανίζονται η άσχημη πληροφορητής (στα αριστερά), το άγνωστο αντικείμενο (στην 

μέση), η όμορφη πληροφορητής (στα δεξιά) και τα δύο πιθανά ονόματα τα οποία 

υποστηρίζουν οι δύο πληροφορητές ότι ανήκουν στο άγνωστο αντικείμενο. 

Όπως και η πρώτη έτσι και η δεύτερη βινιέτα αποτελούνταν από πέντε διαδοχικές 

φάσεις, σε κάθε μια από τις οποίες υπήρχαν σκίτσα με κάποιες λεζάντες. Πιο 
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συγκεκριμένα η πρώτη φάση περιείχε ένα σκίτσο με ένα άγνωστο αντικείμενο 

(διαφορετικό από αυτό που υπήρχε στην πρώτη βινιέτα). Η δεύτερη φάση περιείχε δύο 

σκίτσα με έναν casual ντυμένο πληροφορητή (στα δεξιά) και έναν επίσημα ντυμένο 

πληροφορητή (στα αριστερά). Στην τρίτη φάση απεικονίζονταν ο casual ντυμένος 

πληροφορητής (στα αριστερά), το άγνωστο αντικείμενο (στα δεξιά) καθώς και το 

όνομα, το οποίο ο casual ντυμένος πληροφορητής υποστήριζε ότι αντιστοιχεί στο 

άγνωστο αντικείμενο. Στην τέταρτη φάση εμφανίζεται ο επίσημα ντυμένος 

πληροφορητής (στα αριστερά), το άγνωστο αντικείμενο (στα δεξιά) καθώς και το 

όνομα το οποίο ο επίσημα ντυμένος πληροφορητής υποστήριζε ότι αντιστοιχεί στο 

άγνωστο αντικείμενο. Τέλος στην πέμπτη φάση εμφανίζονται ο casual ντυμένος 

πληροφορητής (στα αριστερά), το άγνωστο αντικείμενο (στην μέση), ο επίσημα 

ντυμένος πληροφορητής (στα δεξιά) και τα δύο πιθανά ονόματα τα οποία υποστηρίζουν 

οι δύο πληροφορητές ότι αντιστοιχούν στο άγνωστο αντικείμενο. 

Τα συγκεκριμένα σκίτσα επιλέχθηκαν μέσα από αρκετά σκίτσα, με μεγάλη προσοχή 

και σύνεση. Η απόφαση να χρησιμοποιηθούν σκίτσα και όχι πραγματικές εικόνες έγινε 

για να αποφευχθεί η πιθανότητα τα παιδιά να επιλέξουν έναν από τους δύο 

πληροφορητές για τα χρώματα που έχει στα ρούχα του, όσον αφορά την δεύτερη 

βινιέτα, και για το χρώμα του δέρματος, των μαλλιών και των ματιών του, όσον αφορά 

την πρώτη. Επιπλέον για να αποφύγουμε την πιθανή ομοιότητα κάποιου πληροφορητή 

με κάποιο γνώριμο πρόσωπο των μαθητών.  

Ακόμη, στην δεύτερη βινιέτα η οποία εξέταζε την επιλογή ενός casual και ενός επίσημα 

ντυμένου πληροφορητή αποφεύχθηκε να φαίνονται τα πρόσωπα των πληροφορητών, 

ακόμη και αν επρόκειτο για σκίτσα, έτσι ώστε να δοθεί έμφαση στον διαφορετικό 

τρόπο ένδυσης και όχι στα χαρακτηριστικά του προσώπου. 

Επιπλέον, τόσο τα σκίτσα της πρώτης βινιέτας όσο και τα σκίτσα της δεύτερης είναι 

στο ίδιο ακριβώς μέγεθος για να μην επηρεάσουν τις απαντήσεις των παιδιών. Τέλος, 

τα 4 ονόματα που προτάθηκαν από τους πληροφορητές ως τα πραγματικά ονόματα των 

άγνωστων αντικειμένων ήταν ονόματα- λέξεις τις οποίες οι μαθητές άκουγαν για 

πρώτη φορά, αφού είχαν δημιουργηθεί από τον αναγραμματισμό των συλλαβών και 

την παραποίηση κάποιων λέξεων. 

Τα μέσα συλλογής δεδομένων είναι βασισμένα στο άρθρο: «In beauty we trust: 

Children prefer information from more attractive informants» Bascandziev & Harris, 
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(2014). και έχουν προσαρμοστεί στα δεδομένα των Ελλήνων μαθητών και στα 

ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν από την αρχή της συγκεκριμένης εργασίας. 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Το κάθε παιδί ξεχωριστά κάθισε σε μια καρέκλα μπροστά από έναν φορητό 

υπολογιστή. Στην αρχή της διαδικασίας η ερευνητής του είπε: «Θα σου δείξω μια 

φωτογραφία δύο αντικειμένων σε αυτόν τον υπολογιστή και θα σου ζητήσω να με 

βοηθήσεις να βρω τα ονόματα αυτών των αντικειμένων». Στη συνέχεια, προχώρησε 

στην επόμενη διαφάνεια στην οποία υπήρχε ένα άγνωστο αντικείμενο. Η ερευνητής 

είπε: «Ξέρεις πως ονομάζεται;» Σε περιπτώσεις που τα παιδιά έδιναν μια απάντηση, η 

ερευνητής έλεγε: «Αυτή είναι μια πολύ καλή εικασία. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι 

το όνομα αυτού του αντικειμένου». Στη συνέχεια, είπε: «Ένας από αυτούς τους δύο 

ανθρώπους μπορούν να μας βοηθήσουν να μάθουμε». Σε αυτό το σημείο, η ερευνητής 

προχωρήσει στην επόμενη διαφάνεια, η οποία έδειχνε το σκίτσο ενός όμορφου και ενός 

λιγότερο όμορφου προσώπου. Η ερευνητής στη συνέχεια έθεσε το ερώτημα: «Ποιον 

θα ήθελες να ρωτήσεις σχετικά με το όνομα του αντικειμένου; Θα ήθελες να ρωτήσεις 

αυτό το πρόσωπο (η ερευνητής επισήμανε είτε στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της 

οθόνης) ή θα ήθελες να ρωτήσεις αυτό το πρόσωπο (η ερευνητής επισήμανε στην 

απέναντι πλευρά της οθόνης);» Στη συνέχεια, προχώρησε στην επόμενη διαφάνεια που 

έδειχνε στο κέντρο, την εικόνα του προσώπου που η ερευνητής επεσήμανε πρώτη στην 

προηγούμενη διαφάνεια  και μια μικρότερη εικόνα του άγνωστου αντικειμένου που 

ήταν κάτω από το πρόσωπο και είπε: «Αυτή η κοπέλα λέει ότι το όνομα αυτού του 

αντικειμένου είναι μπίλμπι». Στην επόμενη διαφάνεια εμφανίζεται η εικόνα του άλλου 

προσώπου και του αντικειμένου. Η ερευνητής είπε: «Αυτή η κοπέλα λέει ότι το όνομα 

αυτού του αντικειμένου είναι ζήβεθο». Στη συνέχεια, στην επόμενη διαφάνεια, τα 

παιδιά είδαν τα δύο πρόσωπα και πάλι και μια μικρότερη εικόνα του αντικειμένου στο 

κέντρο κάτω από τις δύο κοπέλες. Η ερευνητής είπε: «Λοιπόν, ποιος νομίζεις ότι είναι 

σωστός; Ποιο είναι το όνομα αυτού του αντικειμένου; Είναι το όνομα του αντικειμένου 

μπίλμπι όπως το πρόσωπο αυτό είπε (ενώ δείχνει το πρώτο πρόσωπο) ή το όνομα του 

αντικειμένου είναι ζήβεθο όπως είπε το πρόσωπο αυτό (δείχνοντας το δεύτερο 

πρόσωπο);»Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στην ερώτηση είτε δείχνοντας προς μία από τις 

εικόνες ή λέγοντας το όνομα του αντικειμένου. 
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Μετά η διαδικασία επαναλήφθηκε με το δεύτερο άγνωστο αντικείμενο. Στην αρχή η 

ερευνητής είπε στο παιδί: «ξέρεις πως ονομάζεται αυτό το αντικείμενο;» Σε 

περιπτώσεις που τα παιδιά έδιναν μια απάντηση, η ερευνητής έλεγε: «αυτή είναι μια 

πολύ καλή εικασία. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το όνομα αυτού του αντικειμένου». 

Στη συνέχεια, είπε: «ένας από αυτούς τους δύο ανθρώπους μπορούν να μας βοηθήσουν 

να μάθουμε». Σε αυτό το σημείο, η ερευνητής προχωρήσει στην επόμενη διαφάνεια, η 

οποία έδειχνε το σκίτσο ενός casual και ενός επίσημα ντυμένου σώματος. Η ερευνητής 

στη συνέχεια έθεσε το ερώτημα: «Ποιον θα ήθελες να ρωτήσεις σχετικά με το όνομα 

του αντικειμένου; Θα ήθελες να ρωτήσεις αυτόν (η ερευνητής επισήμανε είτε στην 

αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της οθόνης) ή θα ήθελες να ρωτήσεις αυτόν (η ερευνητής 

επισήμανε στην απέναντι πλευρά της οθόνης);» Στη συνέχεια, προχώρησε στην 

επόμενη διαφάνεια που έδειχνε στο κέντρο την εικόνα του σώματος που η ερευνητής 

επεσήμανε πρώτη στην προηγούμενη διαφάνεια  και μια μικρότερη εικόνα του 

άγνωστου αντικειμένου που ήταν κάτω από το σώμα και είπε: «Αυτός λέει ότι το όνομα 

αυτού του αντικειμένου είναι τεκάζα». Στην επόμενη διαφάνεια εμφανίζεται η εικόνα 

του άλλου σώματος και του αντικειμένου. Η ερευνητής είπε: «Αυτός λέει ότι το όνομα 

αυτού του αντικειμένου είναι γκίλα». Στη συνέχεια, στην επόμενη διαφάνεια, τα παιδιά 

είδαν τα δύο σώματα, και πάλι, και μια μικρότερη εικόνα του αντικειμένου στο κέντρο 

κάτω από τα δύο σώματα. Η ερευνητής είπε: «Λοιπόν, ποιος νομίζεις ότι είναι σωστός; 

Ποιο είναι το όνομα αυτού του αντικειμένου; Είναι το όνομα του αντικειμένου τεκάζα 

όπως αυτός είπε (ενώ δείχνει τον πρώτο) ή το όνομα του αντικειμένου είναι ζήβεθο 

όπως είπε αυτός (δείχνοντας τον δεύτερο);»Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στην ερώτηση 

είτε δείχνοντας προς μία από τις εικόνες ή λέγοντας το όνομα του αντικειμένου και 

αυτή την φορά. 

Η διαδικασία ήταν αρκετά σύντομη και διήρκεσε περίπου 3-5΄για τον κάθε μαθητή και 

συνολικά διήρκησε λιγότερο από 3 ώρες και για τους 50 μαθητές. 
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Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας προήλθαν από δύο διαφορετικές 

ηλικιακές ομάδες μαθητών και από τα φύλα τους. Η μία ηλικιακή ομάδα αποτελούνταν 

από παιδιά ηλικίας 8 ετών και η δεύτερη ηλικιακή ομάδα αποτελούνταν από παιδιά 

ηλικίας 12 ετών. Τα παιδιά αυτά είναι μαθητές της Β΄ και της ΣΤ΄ δημοτικού 

αντίστοιχα. Και οι δύο ηλικιακές ομάδες αποτελούνταν από 25 παιδιά η κάθε μια. 

Από τους μαθητές της Β΄ δημοτικού οι 13 ήταν κορίτσια και οι υπόλοιποι 12 ήταν 

αγόρια. Όσον αφορά τους μαθητές της ΣΤ΄ δημοτικού αυτοί αποτελούνταν από 15 

κορίτσια και 10 αγόρια. Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 28 κορίτσια και 22 αγόρια 

και από τις δύο ηλικιακές ομάδες.  

Στο πρώτο κομμάτι της διαδικασίας, το οποίο ερευνούσε το αν οι μαθητές 

εμπιστεύονται μια όμορφη ή μια άσχημη πληροφορητή, τα 16 κορίτσια από τα 28, που 

συμμετείχαν συνολικά στην έρευνα επέλεξαν την όμορφη πληροφορητή. Το ποσοστό 

των 16 κοριτσιών αντιστοιχεί στο 57,1% έναντι του 42,9% των υπόλοιπων 12 

κοριτσιών που επέλεξαν την άσχημη πληροφορητή. Όσον αφορά τα αγόρια τα οποία 

συμμετείχαν τα 13 από αυτά επέλεξαν την όμορφη πληροφορητή με ποσοστό 59,1% 

και τα υπόλοιπα 9 επέλεξαν την άσχημη πληροφορητή με ποσοστό 40,9%. Το συνολικό 

ποσοστό των μαθητών, είτε πήγαιναν στην Β΄ είτε στην ΣΤ΄ τάξη, που επέλεξαν την 

όμορφη πληροφορητή ως πιο έμπιστη είναι 58% έναντι 42% των μαθητών που 

επέλεξαν την άσχημη πληροφορητή ώστε να την εμπιστευθούν και να ζητήσουν 

πληροφορίες από αυτή για το όνομα του άγνωστου αντικειμένου. Φαίνεται ότι τα 

αγόρια επέλεξαν να εμπιστευτούν λίγο παραπάνω την όμορφη πληροφορητή σε 

αντίθεση με τα κορίτσια. Επιπλέον, το συνολικό ποσοστό των μαθητών που 

εμπιστεύτηκαν την όμορφη πληροφορητή ήταν 16 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο 

από το ποσοστό των μαθητών που εμπιστεύτηκαν την άσχημη πληροφορητή. Η 

διαφορά μεταξύ των πληροφορητών δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά είναι αρκετά 

ξεκάθαρη. 
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Στο δεύτερο κομμάτι της έρευνας το οποίο ασχολήθηκε με το αν οι μαθητές 

εμπιστεύονται έναν επίσημα ή έναν casual ντυμένο πληροφορητή. Τα 15 κορίτσια από 

τα 28 της έρευνας επέλεξαν τον casual ντυμένο πληροφορητή. Το ποσοστό αυτό 

αντιστοιχεί στο 53,6% έναντι του 46,4% των υπόλοιπων 13 κοριτσιών που επέλεξαν 

τον επίσημα ντυμένο πληροφορητή. Σχετικά με τα αγόρια, τα 10 διάλεξαν τον casual 

ντυμένο πληροφορητή με ποσοστό 45,5% και τα άλλα 12 τον επίσημα ντυμένο με 

ποσοστό 54,5%. Το συνολικό ποσοστό των παιδιών που επέλεξαν τον casual 

πληροφορητή ως πιο έμπιστο είναι 50% έναντι 50% των μαθητών που επέλεξαν τον 

επίσημα ντυμένο πληροφορητή ώστε να τον εμπιστευθούν. Φαίνεται ότι τα κορίτσια 

επέλεξαν να εμπιστευτούν παραπάνω τον casual πληροφορητή ενώ τα αγόρια επέλεξαν 

να εμπιστευτούν τον επίσημα ντυμένο πληροφορητή περισσότερο. Όμως, το συνολικό 

ποσοστό των μαθητών που εμπιστεύτηκαν τον casual πληροφορητή ήταν  ακριβώς το 

ίδιο με το ποσοστό των μαθητών που εμπιστεύτηκαν των επίσημα ντυμένο 

πληροφορητή, δηλαδή 50%. Άρα, στατιστικά σημαντικές διαφορές δεν βρέθηκαν με 

βάση το φύλο (ps>.05). 

Σε ότι αφορά στην ηλικία των συμμετεχόντων, στο πρώτο κομμάτι της έρευνας 

(όμορφη- άσχημη) φάνηκε ότι το 44% των μαθητών (11 μαθητές) της Β΄ τάξης 

επέλεξαν την όμορφη πληροφορητή και το 56% των μαθητών (14 μαθητές) επέλεξαν 

την άσχημη πληροφορητή. Ενώ αντίθετα το 72% των μαθητών (18 μαθητές) της ΣΤ΄ 

τάξης επέλεξαν την όμορφη πληροφορητή και μόνο το 28% (7 μαθητές) επέλεξαν την 

άσχημη πληροφορητή. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική, χ2 (1)=4.023 , 

p<.05.  

Τέλος, με βασική διαφορά την ηλικιακή ομάδα, στο δεύτερο κομμάτι της έρευνας 

(casual- επίσημος) 52% των μαθητών (13 μαθητές) της Β΄ τάξης επέλεξαν τον casual 

πληροφορητή και το 48% των μαθητών (12 μαθητές) επέλεξαν τον επίσημα ντυμένο 

πληροφορητή. Ενώ το 48% των μαθητών (12 μαθητές) της ΣΤ΄ τάξης επέλεξαν τον 

casual πληροφορητή και το 52% (13 μαθητές) επέλεξαν τον επίσημα ντυμένο 

πληροφορητή. Εδώ, όπως είναι προφανές, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές. 
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Πίνακας αποτελεσμάτων  

 

 Ελκυστικότητα Ντύσιμο 

 Όμορφη Άσχημη Επίσημος Casual 

 8 ετών 

(%) 

12 

ετών 

(%) 

8 ετών 

(%) 

12 

ετών 

(%) 

8 ετών 

(%) 

12 

ετών 

(%) 

8 ετών 

(%) 

12 

ετών 

(%) 

Αγόρια 

 

5 

(20.0%) 

8 

(32.0%) 

7 

(28.0%) 

2 

(8.0%) 

7 

(28.0%) 

5 

(20.0%) 

5 

(20.0%) 

5 

(20.0%) 

Κορίτσια 6 

(24.0%) 

10 

(40.0%) 

7 

(28.0%) 

5 

(20.0%) 

5 

(20.0%) 

8 

(32.0%) 

8 

(32.0%) 

7 

(28.0%) 

Συνολικά 

(%) 

11 

(44.0%) 

18 

(72.0%) 

14 

(56.0%) 

7 

(28.0%) 

12 

(48.0%) 

13 

(52.0%) 

13 

(52.0%) 

12 

(48.0%) 
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Στην συνέχεια απεικονίζονται τα συνολικά ποσοστά και των δύο επιλογών που 

κλήθηκαν να κάνουν τα παιδιά σε μορφή διαγραμμάτων: 

 

 

 

 

 

58%

42%

Επιλογή 1η

όμορφη

άσχημη

50%50%

Επιλογή 2η 

επίσημο 

casual
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Συζήτηση 

Γενικά  

Η εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων είναι κάτι το οποίο χρειάζεται προσπάθεια για 

να επιτευχθεί. Τόσο για τους περισσότερους ενήλικες όσο και για τα περισσότερα 

παιδιά είναι μια διαδικασία αρκετά απαιτητική που επηρεάζεται από διάφορα 

χαρακτηριστικά. 

Για παράδειγμα η γνώση και η ακρίβεια ενός πληροφορητή είναι δύο χαρακτηριστικά 

τα οποία χρησιμοποιούν τα περισσότερα άτομα ώστε να κρίνουν την αξιοπιστία ή όχι 

του πληροφορητή. Επιπλέον, η εμφάνιση και ο τρόπος ενδυμασίας είναι δύο 

χαρακτηριστικά τα οποία εξίσου επηρεάζουν τα άτομα σχετικά με το ποιον να 

εμπιστευτούν. 

Η παρούσα έρευνα ασχολήθηκε με τα χαρακτηριστικά της ομορφιάς και της ασχήμιας 

καθώς και με το επίσημο και casual ντύσιμο. Αυτή όπως και άλλες έρευνες είχε 

κάποιους περιορισμούς οι οποίοι αναφέρονται στην συνέχεια.  

Αρχικά, οι δύο ηλικιακές ομάδες των συμμετεχόντων ήταν τα 8 και 12 χρόνια. Ακόμη, 

το πολιτιστικό πλαίσιο των συμμετεχόντων ήταν πολύ συγκεκριμένο. Αναφερόμαστε 

στην Ελλάδα του 2017 εν μέσω οικονομικής κρίσης, η οποία έχει επηρεάσει την χώρα 

και τους πολίτες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πιο συγκεκριμένα ίσως τα πρότυπα 

ντυσίματος να είναι αυτά τα οποία έχουν αλλάξει λόγω της κρίσης και επομένως να 

είχαμε κάποια άλλα αποτελέσματα όσον αφορά το κομμάτι της έρευνας που 

ασχολήθηκε με τον τρόπο ντυσίματος. Επιπλέον, όσον αφορά το κομμάτι της μεθόδου, 

οι εικόνες- σκίτσα που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα ονόματα που δόθηκαν στα 

άγνωστα αντικείμενα ήταν κάποιοι ακόμη σημαντικοί περιορισμοί. Τέλος, ο 

παράγοντας ανθρώπινου λάθους είναι πάντα υπαρκτός, όσον αφορά το κομμάτι της 

συνέντευξης. Δηλαδή ίσως κάποια παιδιά να επηρεάστηκαν από κάποιους μορφασμούς 

ή κάποιες παύσεις στην ομιλία της ερευνήτριας τα οποία έγιναν ασυναίσθητα. Είναι 

ένας παράγοντες που ποτέ δεν θα μπορέσει να αποφευχθεί πλήρως στα πλαίσια μίας 

συνέντευξης. 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί η έρευνα αυτή θα μπορούσε να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο 

στα χέρια κυρίως εκπαιδευτικών, γονέων και ατόμων που βρίσκονται συχνά στην θέση 

του πληροφορητή. Με στόχο να τους προσφέρει εφόδια στο να κατανοήσουν τον τρόπο 

σκέψης των παιδιών, για να βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά τα οποία επιδέχονται 

βελτίωση. Με λίγα λόγια να μπορέσουν να καλυτερέψουν τα χαρακτηριστικά τα οποία 

είναι σημαντικά για την κρίση των παιδιών και στα οποία ίσως οι ίδιοι να υστερούν. 

 

Επιλογή 1 

Τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν παραπάνω υποστηρίζουν την υπόθεση που είχε 

γίνει προτού διεξαχθεί η έρευνα, δηλαδή ότι τα παιδιά θα επιλέξουν να εμπιστευτούν 

την πληροφορητή που είναι περισσότερο όμορφη. Αν και δεν υπάρχουν προφανείς 

λόγοι σχετικά με το γιατί οι περισσότερο όμορφοι άνθρωποι πιθανόν είναι πιο 

αξιόπιστοι στο να δίνουν πληροφορίες κυρίως τα κορίτσια αλλά και τα αγόρια 

αποφάσισαν να εμπιστευτούν και να ζητήσουν πληροφορίες από την όμορφη και όχι 

από την άσχημη πληροφορητή. 

Το εντυπωσιακό όμως που συνέβη είναι η μεγάλη διαφορά του ποσοστού των παιδιών 

που επέλεξαν να εμπιστευτούν την όμορφη πληροφορητή μεταξύ των δύο ηλικιακών 

ομάδων. Και οι δύο ηλικιακές ομάδες επέλεξαν την όμορφη πληροφορητή αλλά το 

ποσοστό που το έκανε αυτό, όσον αφορά την ΣΤ΄ τάξη ήταν 72% δηλαδή περισσότερο 

από τα 2/3 της ηλικιακής ομάδας. Ποια μπορεί να είναι η αίτια γι’ αυτή την μεγάλη 

διαφορά μεταξύ των ηλικιακών ομάδων; Μήπως το γεγονός ότι οι μαθητές της ΣΤ’ 

τάξης βρίσκονται στην προ εφηβεία και επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα 

πρότυπα ομορφιάς που προβάλει η κοινωνία σε αντίθεση με τους μικρούς μαθητές; 

Επιπλέον, εκτός από το παραπάνω ερώτημα προκύπτει εύλογα και ένα ακόμη ερώτημα. 

Πόσοι μαθητές θα εξακολουθούσαν να επιλέγουν την όμορφη πληροφορητή στην 

περίπτωση που ήξεραν ότι και οι δύο πληροφορητές ήταν αξιόπιστες κατά το 

παρελθόν; Θα συνέχιζαν και τότε να εμπιστεύονται την όμορφη πληροφορητή ή όχι; 

Και ως κατ’ επέκταση, αν οι μαθητές είχαν αποδείξεις ότι η όμορφη πληροφορητής 

είναι αναξιόπιστη και η άσχημη πληροφορητής είναι αξιόπιστη σε ποιο βαθμό θα 

συνέχιζαν να ευνοούν και να επιλέγουν την όμορφη πληροφορητή;  Κάποιες μελέτες 

έχουν επιβεβαιώσει ότι όταν αυτές οι ενδείξεις της ακρίβειας ενός πληροφορητή είναι 

διαθέσιμες, αναστέλλουν την εξάρτηση από συνθήματα όπως εξοικείωση (Corriveau 
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& Harris, 2009) ή προφορά (Corriveau et al., 2013) μεταξύ των παιδιών μεγαλύτερης 

ηλικίας στην προσχολική ηλικία. Ένα παρόμοιο μοτίβο μπορεί να προκύψει όταν η 

ακρίβεια βρίσκεται ενάντια στην ομορφιά. Η μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να 

ερευνήσει αυτές τις ερωτήσεις. 

Συμπερασματικά, τα ευρήματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι τα παιδιά μερικές φορές 

βασίζουν την επιλεκτική εμπιστοσύνη τους σε μη-επιστημονικούς λόγους. Αυτό 

εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι μη-επιστημονικοί 

παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την επιλεκτική εμπιστοσύνη των παιδιών όταν 

δείκτες της ακρίβειας ή της γνώσης δεν είναι διαθέσιμοι. Η απάντηση σε αυτά τα 

ερωτήματα με τη σειρά θα μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε τους διάφορους παράγοντες 

που διαμορφώνουν τη δεκτικότητα των παιδιών με τις πληροφορίες που παρέχονται 

από άλλους ανθρώπους. 

Επιλογή 2 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα που σχετίζονται με το casual και επίσημο ντύσιμο αυτά 

τελικά δεν ικανοποίησαν τις υποθέσεις, οι οποίες έγιναν στην αρχή της εργασίας. Αν 

και βασισμένη στην βιβλιογραφία υπέθεσα ότι τα παιδιά θα επέλεγαν τον επίσημα 

ντυμένο πληροφορητή, όπως συμβαίνει με τους ενήλικες, αυτό τελικά δεν 

επιβεβαιώθηκε για τα παιδιά αυτών των δύο ηλικιακών ομάδων (8 και 12 χρονών).  

Βέβαια δεν υπήρξε και σαφής προτίμηση του casual ντυμένου πληροφορητή, αφού τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι και στις δύο ηλικιακές ομάδες συνολικά η 

προτίμηση του επίσημα ντυμένου πληροφορητή ισούται με την προτίμηση του casual 

ντυμένου πληροφορητή. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από το γράφημα που δείχνει 

ότι το 50% των μαθητών επέλεξαν τον έναν και το άλλο 50% επέλεξαν τον άλλο 

πληροφορητή ως πιο έμπιστο. 

Μια πιθανή αιτιολόγηση αυτού του αποτελέσματος ίσως να είναι το ότι τα 

συγκεκριμένα παιδιά δεν είναι τόσο εξοικειωμένα με το να θεωρούν ότι οι επίσημα 

ντυμένοι άνθρωποι είναι και οι πιο αξιόπιστοι. Και επίσης ίσως να συμβαίνει και το 

ανάποδο δηλαδή το ότι οι μαθητές δεν θεωρούν λιγότερο αξιόπιστους τους ανθρώπους 

οι οποίοι είναι ντυμένοι casual. 

Επιπλέον, είναι πιθανόν στις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες να μην παίζει τόσο 

μεγάλο ρόλο το ντύσιμο των πληροφορητών αλλά σε κάποιες άλλες να είναι 



37 
 

περισσότερο σημαντικό. Αυτό θα μπορούσε να διερευνηθεί από άλλους ερευνητές στο 

μέλλον χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα συλλογής δεδομένων αλλά απευθυνόμενοι σε 

άλλους συμμετέχοντες με διαφορετική ηλικία. 
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Παράρτημα 
 

Εικόνες αντικειμένων: 

 (αντικείμενο 1ο) 

 

 

 (αντικείμενο 2ο) 
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Εικόνες πληροφορητών: 

 

 (casual) 

 

 (επίσημος) 

 



40 
 

 (άσχημη) 

 

 

 

(όμορφη) 

 

 

 

*Όλες οι εικόνες που έχουν χρησιμοποιηθεί προέρχονται από το διαδίκτυο και έχουν 

τροποποιηθεί από την ερευνήτρια για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. 
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