
© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς
33

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εκπαιδεύοντας τα παιδιά ως προς την αντίληψη  
διαπροσωπικών ερεθισμάτων: επιπτώσεις στην αντίληψη 
του γνήσιου και μη γνήσιου ανθρώπινου χαμόγελου

Περίληψη
Η γνωσιακή εκπαίδευση ενήλικων ατόμων στον εντοπισμό και αναγνώριση θετικών διαπροσωπικών ερεθισμάτων έχει βρεθεί 
πως συμβάλλει στη βελτίωση της ικανότητας διάκρισης μεταξύ γνήσιων και μη γνήσιων χαμόγελων, αλλά και στην ενίσχυση 
της θετικής συναισθηματικής τους διάθεσης. Παρά ταύτα, ελάχιστες έρευνες έχουν επιχειρήσει παρόμοια παρέμβαση σε παιδιά 
και εφήβους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης της γνωσιακής εκπαίδευσης ως προς την ανα-
γνώριση γνήσιων (Duchenne) και μη χαμόγελων, τόσο στην ικανότητα των μαθητών να κάνουν τη διάκριση αυτή όσο και στην 
αντιληπτή έκφραση συμπάθειας από άτομα που χαμογελούν. Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν 97 μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ 
Δημοτικού, εκ των οποίων 58 αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα και 39 την ομάδα ελέγχου. Η παρέμβαση που εφαρμόστηκε 
στην πειραματική ομάδα είχε τη μορφή μικροδιδασκαλίας με ανατροφοδότηση, ενώ και οι δύο ομάδες πέρασαν από τις φάσεις 
προελέγχου (pre-test) και μετα-ελέγχου (post-test). Μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση χαμόγελων και της αντιληπτής έκφρα-
σης συμπάθειας δημιουργήθηκαν δύο ερωτηματολόγια, ο Τομέας 1 και ο Τομέας 2. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές 
της ομάδας παρέμβασης, μετά τη μικροδιδασκαλία, βελτίωσαν την ικανότητά τους στην αναγνώριση γνήσιων χαμόγελων, ενώ 
αντιλαμβάνονταν σε μεγαλύτερο βαθμό μια έκφραση συμπάθειας από εικονιζόμενα άτομα που χαμογελούν. Τέλος, συζητού-
νται περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
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1. Εισαγωγή
Η επιτυχής επικοινωνία περιλαμβάνει τόσο λεκτικά όσο και μη 
λεκτικά σήματα, ενώ ταυτόχρονα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζει η σωστή ερμηνεία και αντίληψη των τελευταίων 
[1]. Η μη λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει διάφορους μηχα-
νισμούς έκφρασης, μεταξύ των οποίων είναι οι εκφράσεις του 
προσώπου και το χαμόγελο.

Τα τελευταία χρόνια έχουν μελετηθεί εκτενώς η ερμηνεία 
και αντίληψη των χαμόγελων από πολλούς ερευνητές. Τα χαμό-
γελα, μεταξύ άλλων, μπορεί να είναι γνήσια ή και μη γνήσια. 
Πρωτοπόρος στη μελέτη των εκφράσεων του προσώπου είναι ο 
Duchenne de Boulogne [2], ένας Γάλλος νευρολόγος που μελέτη-
σε τους μυς του προσώπου που ενεργοποιούνται στις διάφορες 
εκφράσεις. Προς τιμήν αυτού, το γνήσιο χαμόγελο ονομάζεται 
και χαμόγελο Duchenne. 

Ο Ekman πρότεινε τον όρο χαρούμενο χαμόγελο (Duchenne 
smile), δηλαδή το γνήσιο χαμόγελο και τον όρο μη χαρού μενο 
χαμόγελο, δηλαδή το ψεύτικο (Non Duchenne smile) [3]. Το 
χαμόγελο Duchenne ενεργοποιεί δύο μυς του προσώπου, τον 
ζυγωματικό μείζονα, ο οποίος ανυψώνει τα μάγουλα, δημιουρ-
γώντας το πόδι της χήνας γύρω από τα μάτια και ελαφριές 

«σακούλες» κάτω από αυτά, και τον σφιγκτήρα βλεφάρων, ο 
οποίος τραβά τις άκρες των χειλιών, σχηματίζοντας χαμόγελο 
[2, 4, 5]. Ωστόσο, δεν υπάρχει ενεργοποίηση του σφιγκτήρα βλε-
φάρων όταν το χαμόγελο είναι ψεύτικο (Non Duchenne smile).

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η εκπαίδευση, ή αλλιώς η 
μικροδιδασκαλία με ανατροφοδότηση, μπορεί να επιφέρει πολλά 
θετικά αποτελέσματα στη σωστή διάκριση των αληθινών χαμό-
γελων. Οι περισσότερες μελέτες που έχουν ως σήμερα διεξαχθεί, 
διερευνούν τη διαδικασία ανατροφοδότησης του προσώπου 
στους ενήλικες [6]. Επίσης, έχει δειχθεί πως ο έλεγχος έκφρασης 
του προσώπου δημιουργεί ασυνείδητα μια συνεπή αλλαγή στη 
συναισθηματική εμπειρία (ανατροφοδότηση προσώπου) [7, 8]. 

Τέλος, οι Famelart και Guidetti ερεύνησαν κατά πόσο οι δυνα-
μικές-κινούμενες εικόνες (βίντεο) επέφεραν αλλαγή της συναι-
σθηματικής κατάστασης παιδιών ηλικίας 4 έως 10 ετών [9]. Στη 
μελέτη αυτή υπήρξαν τρεις ομάδες παιδιών, στην πρώτη έγινε 
απλά προβολή βίντεο, στη δεύτερη δόθηκε η οδηγία να γελά-
σουν κατά την προβολή αυτή και στην τρίτη να μη γελάσουν. 
Βρέθηκε πως η δεύτερη ομάδα εξέφρασε πιο θετικό συναίσ θημα 
μετά την παρέμβαση, ενώ τα χαμόγελα των συμμετεχόντων σε 
αυτή από ψεύτικα έγιναν σταδιακά γνήσια. 
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Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επί-
δρασης της εκπαίδευσης των παιδιών ως προς την αντίληψη 
γνήσιων και μη γνήσιων χαμόγελων, τόσο στην ικανότητα 
διάκρισης των χαμόγελων όσο και στην αντιληπτή έκφραση 
συμπάθειας από άτομα που χαμογελούν. Ειδικότερα, με βάση 
την παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση, διαμορφώθηκαν 
οι υποθέσεις πως η διδακτική παρέμβαση (μικροδιδασκαλία 
και ανατροφοδότηση) θα βοηθήσει τα παιδιά στη σωστή ανα-
γνώριση των αληθινών και ψεύτικων χαμόγελων και πως, μετά 
από αυτή, θα εκλαμβάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό το αίσθημα 
της συμπάθειας από άτομα που χαμογελούν.

2. Υλικό και μέθοδος
2.1. Δείγμα
Στην έρευνα συμμετείχαν 97 μαθητές (49 αγόρια και 48 κορίτσια), 
ηλικίας 10-12 ετών. Προέρχονταν από τρία δημοτικά σχολεία 
του Δήμου Πατρέων (44 μαθητές Ε΄ Δημοτικού και 53 μαθητές 
ΣΤ΄ Δημοτικού) και συμμετείχαν έπειτα από τη συγκατάθεση 
των γονέων, των δασκάλων και των διευθυντών. Τo δείγμα της 
έρευνάς μας συγκαταλέγεται ως δείγμα ευκολίας (συμπτωμα-
τική ή ευκαιριακή δειγματοληψία) και οι μαθητές χωρίστηκαν 
τυχαία σε δύο ομάδες, την πειραματική και την ομάδα ελέγ-
χου. Επίσης, για δεοντολογικούς λόγους δεν έγινε η χρήση των 
ονοματεπωνύμων των παιδιών, αλλά για τη διευκόλυνση της 
έρευνας και της επεξεργασίας των δεδομένων όλοι έλαβαν έναν 
κωδικό, το οποίο θα κατέγραφαν στα ερωτηματολόγιά τους.

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου ήταν Ν=39 (40%), 15 
της ΣΤ΄ Δημοτικού (9 κορίτσια και 6 αγόρια), και Ν = 24 παιδιά 
της Ε΄ Δημοτικού (11 κορίτσια και 13 αγόρια). Την πειραματική 
ομάδα αποτέλεσαν Ν = 58 (60%) μαθητές. Οι 38 ήταν μαθητές 
της ΣΤ΄ Δημοτικού (21 αγόρια και 17 κορίτσια) και οι 20 ήταν 
μαθητές Ε΄ Δημοτικού (11 κορίτσια και 9 αγόρια). 

2.2. Μέσα συλλογής δεδομένων
2.2.1. Βίντεο με εικόνες γνήσιων και μη γνήσιων χαμόγελων
Οι μαθητές που βρίσκονταν στην πειραματική ομάδα παρακο-
λούθησαν μια σειρά βίντεο αποτελούμενων από 40 πρόσωπα 
(20 αρσενικού και 20 θηλυκού γένους) που έδειχναν γνήσια και 
μη γνήσια χαμόγελα (30 γνήσια και 10 μη γνήσια) Το βίντεο 
δημιουργήθηκε μέσω του λογισμικού Windows Movie Maker 
2017 (http://www.windows-movie-maker.org). Η σειρά των βίντεο 
ξεκινούσε με έναν αριθμό, ο οποίος δήλωνε τη σειρά. Έπειτα, 
ακολουθούσε το χαμόγελο, γνήσιο ή μη, η ερώτηση αν αυτό 
είναι αληθινό και, τέλος, η ανατροφοδότηση της σωστής απά-
ντησης με την πρόταση «το χαμόγελο είναι αληθινό» ή «το 
χαμόγελο είναι ψεύτικο». 

Η διάρκεια προβολής του βίντεο ήταν 16 λεπτά και 44 δευ-
τερόλεπτα. Τα εικονιζόμενα πρόσωπα προέρχονταν από την 
ιστοσελίδα του BBC Science & Nature (https://www.bbc.co.uk/
science/humanbody/mind/surveys/smiles/), ενώ παράλληλα, για τη 
χρήση τους, ζητήθηκε ερευνητική άδεια από τη Reuma Gadas-
si [10]. Οι υπόλοιπες εικόνες προέρχονταν από το Karolinska 
Directed Emotional Faces (KDEF) [11, 12].

2.2.2. Ερωτηματολόγιο για το βίντεο
Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» τη γνησιό-
τητα των χαμόγελων, απαντώντας στην ερώτηση, «Το χαμόγελο 
είναι αληθινό;», σε ένα ερωτηματολόγιο 40 στοιχείων, καθένα 
από τα οποία αντιστοιχούσε στα πρόσωπα του βίντεο.

2.2.3. Εικόνες με γνήσια και μη γνήσια χαμόγελα 
Δημιουργήθηκαν δύο ερωτηματολόγια, Τομέας 1 και Τομέας 
2 (dot-probe task), με 8 εικονιζόμενα πρόσωπα ο καθένας, για 
την αξιολόγηση των παιδιών σχετικά με το αν είναι σε θέση να 
κρίνουν σωστά συγκεκριμένες εκφράσεις του προσώπου, όπως 
αυτές του αληθινού και του ψεύτικου χαμόγελου. Ο Τομέας 1 
περιλάμβανε 8 εικονιζόμενα πρόσωπα και ο Τομέας 2 άλλα 8 
εικονιζόμενα πρόσωπα, από τα οποία τα 5 ήταν γυναίκες και 
τα 3 άνδρες [11, 13, 14]. Ωστόσο, και οι δύο τομείς είχαν τον 
ίδιο βαθμό γνησιότητας και σειράς, το μόνο που άλλαζε ήταν 
το οικολογικό ερέθισμα (εικονιζόμενο πρόσωπο). Τα ερωτημα-
τολόγια αυτά είχαν δύο ερωτήματα Α και Β, όπου στο πρώτο 
αντιστοιχούσε το ερώτημα «Πόσο αληθινό νομίζεις ότι είναι το 
χαμόγελο αυτό;» και η αξιολόγηση έγινε μέσω μιας 5βάθμιας κλί-
μακας τύπου Likert 1 έως 5 (1 = Καθόλου, 5 = Πάρα πολύ), ενώ 
στο δεύτερο αντιστοιχούσε το ερώτημα «Τι θα σκεφτόσουν εάν 
συναντούσες το πρόσωπο αυτό;», όπου και σε αυτή την περίπτωση 
η αξιολόγηση έγινε με μια 5βάθμια κλίμακα τύπου Likert 1 έως 
5 (1 = Δεν με συμπαθεί καθόλου, 5 = Με συμπαθεί πάρα πολύ). 

2.2.4. Μικροδιδασκαλία: Ψηφιακή παρουσίαση δύο προσώπων 
Δημιουργήθηκε μια ψηφιακή παρουσίαση (power point) που 
περιλάμβανε δύο πρόσωπα, ένα με αληθινό χαμόγελο (απει-
κόνιση γυναίκας) και ένα με ψεύτικο (απεικόνιση άνδρα). 
Αυτή παρουσιάστηκε μόνο στην πειραματική ομάδα με 
χρήση προβολέα (projector), για διδασκαλία των μερών στα 
οποία πρέπει να εστιάσουμε όταν είναι να αξιολογήσουμε 
τη γνησιότητα ενός χαμόγελου [10, 15].

2.3. Διαδικασία
Η διεξαγωγή της έρευνας στα σχολεία ξεκίνησε τον Ιανουάριο 
του 2018 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του ίδιου έτους, ενώ 
έγινε και πιλοτική έρευνα.

2.3.1. Πιλοτική έρευνα
Στην πιλοτική έρευνα συμμετείχαν 10 μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού, 
για τον έλεγχο λειτουργίας της έρευνάς μας. Συμπλήρωσαν τα 
ερωτηματολόγιο του Τομέα 1 πριν από την παρέμβαση (pre-test) 
και μετά τη λήξη της παρέμβασης (post-test). Τέλος, δόθηκε 
και ένα φύλλο εργασίας (filler task) με άσχετο περιεχόμενο. 
Δεν προέκυψαν σημαντικά ζητήματα, ενώ κάποια ζητήματα 
χρόνου οδήγησαν στη ρύθμιση ωρών διεξαγωγής της έρευνας 
στην τάξη. 

2.3.2. Η έρευνα στα σχολεία
Προτού ξεκινήσει η έρευνα στην εκάστοτε τάξη, οι μαθητές 
έλαβαν πληροφορίες για τον σκοπό της έρευνας, όπως και για 
την εμπιστευτικότητα των συλλεγόμενων δεδομένων. Παράλ-
ληλα, τονίστηκε η εθελοντική συμμετοχή στη μελέτη και η 
δυνατότητα να αποσυρθούν όποτε το επιθυμούν. Υπήρξαν 
2 φάσεις pre-test (προέλεγχος) και post-test (μετα-έλεγχος) και 
για τις δύο ομάδες που συμπλήρωσαν τα ίδια ερωτηματολόγια 
στην αρχή και στο τέλος, με εναλλαγή στον Τομέα 1 και 2, για 
την επίτευξη εξισορρόπησης (counterbalance) της έρευνας στις 
τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.

2.3.3. Παρέμβαση
Η δεύτερη φάση ξεκίνησε με τη μικροδιδασκαλία των παιδιών 
για να κατανοήσουν την έννοια του αληθινού και του ψεύτικου 



© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς
35

ΓΝΩΣΙΑΚΗ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΤΟΜΟΣ 6 • ΤΕΥΧΟΣ 2 • ΣΕΛΙΔΕΣ 33-37 • 2020

χαμόγελου, δίνοντάς τους κάποια παραδείγματα, πότε μπορεί 
να έχει ένας άνθρωπος αληθινό και πότε ψεύτικο χαμόγελο, 
ενώ καλούνταν και να τα αναπαραστήσουν. Έπειτα έγινε η 
προβολή της ψηφιακής παρουσίασης με τα δύο χαμόγελα, 
ενός ψεύτικου και ενός αληθινού, όπου και εξηγήθηκαν οι 
διαφορές στα μάτια και τα χείλια. Τονίστηκαν πως τα σημεία 
αυτά καθορίζουν τη γνησιότητα των χαμόγελων. Οι συμμετέ-
χοντες εξήγαν και τα δικά τους συμπεράσματα. Στη συνέχεια, 
έγινε η προβολή του βίντεο με την παράλληλη συμπλήρωση 
του ερωτηματολογίου, για την αξιολόγηση της γνησιότητας 
του κάθε χαμόγελου. Οι συμμετέχοντες, μετά την αξιολόγη-
ση του κάθε χαμόγελου, έπαιρναν και ανατροφοδότηση για 
το αν είναι τελικά αληθινό ή ψεύτικο. Η διαδικασία διήρκησε 
περίπου 17 λεπτά. 

Έπειτα, δόθηκε ένα filler task (μια κόλλα χαρτί, όπου εικονι-
ζόταν πάνω μια αίθουσα με αντικείμενα και ανθρώπους, όπου 
οι συμμετέχοντες καλούνταν να βρουν κάποια συγκεκριμένα 
αντικείμενα) για 3 λεπτά περίπου, σαν ολιγόλεπτο διάλειμμα 
[16]. Τέλος, συμπληρώθηκαν τα post-test (μετά τη λήξη της 
παρέμβασης), τα ερωτηματολόγια του Τομέα 1 και 2, όπως και 
στην Α΄ φάση. Η όλη διαδικασία κράτησε 1 ώρα και 30 λεπτά.

3. Αποτελέσματα
Η ομάδα παρέμβασης και η ομάδα ελέγχου δεν διέφεραν 
σημαντικά ως προς το φύλο (χ2 = .08, p > .05). Επομένως, οι δύο 
ομάδες μας ήταν, κατά τα φαινόμενα, ισοδύναμες, σύμφωνα με 
τη βασική προϋπόθεση της πειραματικής μεθόδου. Παρά ταύ-
τα, ως προς την ερμηνεία των χαμόγελων βρέθηκε στατιστικά 
σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες κατά το pre-test, 
με την ομάδα παρέμβασης να περιγράφει τα γνήσια χαμόγελα 
ως ψεύτικα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, F(1, 95) = 6.32, p 
= .014. Με λίγα λόγια η πειραματική ομάδα στα pre-test είχε 
χαμηλότερο μέσο όρο σε σχέση με την ομάδα ελέγχου που είχε 
ψηλότερο. Έτσι, μετά την παρέμβαση η πειραματική ομάδα είχε 
καλύτερα αποτελέσματα στην αναγνώριση των αληθινών από 
τα ψεύτικα χαμόγελα, κάτι που δεν έπραξε η ομάδα ελέγχου, 
όπου και μειώθηκε ο μέσος όρος της. Επιπλέον, ο παράγοντας 
ηλικία βρέθηκε στατιστικά σημαντικός, με τους μαθητές της 
ομάδας παρέμβασης να έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας 
σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου, F(1, 95) = 9.89, 
p = .002. Προκειμένου να ελεγχθεί η επίδραση της ηλικιακής 
διαφοράς μεταξύ των δύο ομάδων, οι αναλύσεις της αντίληψης 
των εικονιζόμενων χαμόγελων διενεργήθηκαν με τον παράγο-
ντα αυτόν ως συμμεταβλητή (covariate) και βρέθηκε στατιστικά 
σημαντικός ο παράγοντας ηλικίας, με την πειραματική ομάδα 
να έχει καλύτερο μέσο όρο στην αναγνώριση των γνήσιων και 
των ψεύτικων χαμόγελων.

3.1. Αναγνώριση γνήσιων χαμόγελων 
Εκτελέσαμε μια ανάλυση συνδιακύμανσης (ANCOVA) επανα-
λαμβανόμενων μετρήσεων, όπου η πειραματική ομάδα (ομάδα 
παρέμβασης, ομάδα ελέγχου) μπήκε ως ο μεταξύ των ομάδων 
παράγοντας (between-subjects factor), ενώ ο χρόνος (πριν από 
την παρέμβαση, μετά την παρέμβαση) ως ο εντός των ομά-
δων παράγοντας με τον παράγοντα ηλικία ως συμμεταβλητή 
(covariate). Σε συμφωνία με την αρχική μας υπόθεση, η αλλη-
λεπίδραση χρόνου και πειραματικής συνθήκης βρέθηκε στατι-
στικά σημαντική, F(1, 94) = 4.58, p = .03, partial η2 = .05. Όπως 
προκύπτει και από τους μέσους όρους των δύο αυτών ομάδων 

(βλ. Γράφημα 1), η ομάδα παρέμβασης αύξησε τις αρχικές 
αξιο λογήσεις της γνησιότητας όλων των προσώπων μαζί, ενώ 
η ομάδα ελέγχου τις μείωσε, αν και η διαφορά αυτή δεν βρέ-
θηκε στατιστικώς σημαντική. 
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Γράφημα 1. Η αλλαγή στην αντίληψη της γνησιότητας των εικονιζό-
μενων χαμόγελων από το πριν στο μετά της παρέμβασης και για τις 
δύο πειραματικές ομάδες.

3.2. Αντιληπτή έκφραση συμπάθειας 
Η παραπάνω ανάλυση (ANCOVA) επαναλήφθηκε και για τις 
αξιολογήσεις της έκφρασης συμπάθειας των προσώπων. Σε 
συμφωνία με τις αρχικές μας υποθέσεις, η αλληλεπίδραση χρό-
νου και πειραματικής συνθήκης βρέθηκε και πάλι στατιστικά 
σημαντική, F(1, 94) = 9.24, p=.003, partial η2 = .09. Για την περαι-
τέρω διερεύνηση της διπλής αυτής αλληλεπίδρασης, διενεργή-
σαμε αναλύσεις για κάθε ομάδα χωριστά. Ο έλεγχος t (t-test για 
εξαρτημένα δείγματα) έδειξε ότι οι μαθητές της πειραματικής 
ομάδας αντιλαμβάνονταν –μετά την παρέμβαση– τα εικονι-
ζόμενα πρόσωπα σαν να εκδήλωναν μεγαλύτερη συμπάθεια, t 
(57) = 2.46, p<.017, ενώ η ομάδα ελέγχου δεν εμφάνισε κάποια 
στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στην αντίληψη των δια-
προσωπικών ερεθισμάτων, t (38) = 1.49, p>.05 (βλ. Γράφημα 2). 
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Γράφημα 2. Η αλλαγή στην αντιληπτή έκφραση συμπάθειας των 
εικονιζόμενων προσώπων από το πριν στο μετά της παρέμβασης και 
για τις δύο πειραματικές ομάδες.
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Παράλληλα, εξετάστηκαν οι μέσοι όροι και οι τυπικές απο-
κλίσεις για το γνήσιο χαμόγελο στα εικονιζόμενα πρόσωπα 
στην πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου στα pre-test 
και στα post-test, έγιναν αναλύσεις και επαναλαμβανόμενες 
μετρήσεις (repeated measures). Τα αποτελέσματα υποδηλώ-
νουν ότι η ομάδα ελέγχου στα pre-test είχε υψηλότερο μέσο 
όρο και τυπική απόκλιση από ό,τι η ομάδα ελέγχου, ενώ 
στα post-test η ομάδα παρέμβασης αύξησε τα ποσοστά της 
στον μέσο όρο και στην τυπική απόκλιση, αντιθέτως η ομά-
δα ελέγχου μείωσε τον μέσο όρο και την τυπική απόκλιση.

Ταυτόχρονα, εξετάστηκαν οι μέσοι όροι και οι τυπικές 
αποκλίσεις για την έκφραση συμπάθειας από τα εικονιζόμενα 
πρόσωπα. Στον προέλεγχο η ομάδα παρέμβασης είχε Μ.Ο. = 
20.3 και τυπική απόκλιση 5, ενώ η ομάδα ελέγχου είχε Μ.Ο. 
= 20.8 και τυπική απόκλιση 4.9. Αντιθέτως, στον μετα-έλεγχο 
η πειραματική ομάδα είχε υψηλότερο μέσο όρο και τυπική 
απόκλιση (Μ.Ο. = 21.7 και Τ.Α. = 5,7), ενώ η ομάδα ελέγ-
χου είχε χαμηλότερο μέσο όρο και τυπική απόκλιση (Μ.Ο. 
= 19.7 και Τ.Α. = 5.7).

4. Συζήτηση
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί κατά 
πόσο τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη γνησιότητα του χαμόγελου, 
αν αντιλαμβάνονται έκφραση συμπάθειας από πρόσωπα που 
χαμογελούν και αν αυτά βελτιώνονται μετά από εκπαίδευση. 
Έπειτα, από τη διαδικασία της μικροδιδασκαλίας και της ανα-
τροφοδότησης (post-test) προέκυψε πως η πειραματική ομάδα 
αναγνώρισε σωστά τα αληθινά από τα ψεύτικα χαμόγελα σε 
σχέση με την ομάδα ελέγχου, όπου η τελευταία στα post-test 
δεν έκανε σωστή αναγνώριση των χαμόγελων (Duchenne και 
non Duchenne smiles). Ωστόσο, δεν βρέθηκε κάποια στατιστι-
κή σημαντικότητα, πιθανότατα εξαιτίας του μικρού ποσοστού 
συμμετεχόντων στην έρευνά μας. 

Προγενέστερες έρευνες είχαν τα ίδια αποτελέσματα. Για 
παράδειγμα, στην έρευνα των Ceschi και Scherer συγκρίθη-
καν δύο ομάδες παιδιών ηλικίας 7 και 10 ετών που έπρεπε να 
παρακολουθήσουν αστεία σκίτσα [17]. Στη μία ομάδα έγινε 
παρέμβαση, ενώ στα υπόλοιπα παιδιά δεν δόθηκε καμία καθο-
δήγηση (ομάδα ελέγχου). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 
συμμετέχοντες στην πειραματική ομάδα εμφάνισαν βελτίωση 
στην αναγνώριση των γνήσιων χαμόγελων μετά την παρέμ-
βαση [8]. Τα ευρή ματα αυτά βρίσκονται σε συμφωνία και με 
άλλες προγενέστερες έρευνες όπου ο ρόλος της παρέμβασης 
ήταν καθοριστικός για την αναγνώριση αληθινών και ψεύτικων 
χαμόγελων [6, 7, 9, 18]. 

Παράλληλα, προέκυψε στατιστικά σημαντική η επί-
δραση της ηλικίας στην αναγνώριση των γνήσιων έναντι 
των ψεύτικων χαμόγελων, με την πειραματική ομάδα να 
έχει μεγαλύτερο μέσο όρο σε αυτή σε σχέση με την ομάδα 
ελέγχου. Πιθανότατα αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός 
ότι το δείγμα της πειραματικής ομάδας ήταν στην πλειονό-
τητά του μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού. Αντίθετα, η ομάδα 
ελέγχου αποτελείτο κυρίως από μαθητές της Ε΄ Δημοτικού, 
όπου και ο μέσος όρος ήταν μικρότερος. Η σχέση ηλικίας 
και ικανότητας αντίληψης γνήσιων και μη χαμόγελων έχει 
δειχθεί και από άλλες μελέτες. Ειδικότερα, έρευνα έδειξε ότι 
παιδιά ηλικίας 9 έως 10 ετών αναγνώρισαν πιο ορθά τα αλη-
θινά από τα ψεύτικα χαμόγελα σε σχέση με τα παιδιά ηλικίας 
6 και 7 ετών [19]. 

Ως προς τη δεύτερη ερευνητική μας υπόθεση, τα αποτε-
λέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά που είχαν δεχτεί παρέμβαση 
αντιλαμβάνονταν σε μεγαλύτερο βαθμό μια έκφραση συμπά-
θειας από εικονιζόμενα πρόσωπα που χαμογελούν από ό,τι τα 
παιδιά της ομάδας ελέγχου. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τα 
αποτελέσματα της μελέτης των Johnston και συνεργατών [15], 
η οποία πραγματοποιήθηκε σε προπτυχιακούς φοιτητές και 
έδειξε ότι το αυθόρμητο χαμόγελο, αλλιώς γνήσιο (Duchenne 
smile), στα εικονιζόμενα πρόσωπα παίζει σημαντικό ρόλο ως 
προς τη συμπάθεια προς αυτά, σε αντίθεση με αυτά που είχαν 
ένα μη αυθόρμητο-ψεύτικο χαμόγελο (non Duchenne smile). Επι-
προσθέτως, οι Christodoulou και Burke εξέτασαν την επίδραση 
της διαμόρφωσης του χαμόγελου στη συναισθηματική εμπει-
ρία σε παιδιά ηλικίας 3 και 4 ετών [20]. Οι ερευνητές ανέφεραν 
ότι το υπερβολικό χαμόγελο αύξησε θετικά τα συναισθήματα 
των παιδιών, ενώ ένα συγκρατημένο χαμόγελο δεν άλλαξε τη 
συναισθηματική εμπειρία [20].

Η έρευνά μας έχει κάποιους περιορισμούς. Το δείγμα της 
έρευνάς μας ήταν μικρό και δεν είναι αντιπροσωπευτικό (δείγμα 
ευκολίας) και συνεπώς τα ευρήματα δεν μπορούν να γενικευ-
τούν. Επίσης, η μελέτη έγινε μέσα στα πλαίσια της σχολικής 
τάξης, οπότε και δημιουργούνταν κάποιες απρόσμενες συμπε-
ριφορές από τα παιδιά. Ακόμη, κάποια παιδιά μπορεί να μην 
είχαν καλή οπτική επαφή κατά τη διάρκεια της παρέμβασης 
και της μικροδιδασκαλίας, με τα υλικά και τις τεχνικές της 
έρευνάς μας. Επιπροσθέτως, οι ώρες και οι μέρες που πραγμα-
τοποιήθηκε η παρέμβαση μπορεί ενδεχομένως να προξένησαν 
δυσφορία και κόπωση στα παιδιά, καθώς η έρευνα γινόταν τις 
ώρες των μαθημάτων της γυμναστικής, μουσικής ή ζωγραφι-
κής, ενώ παράλληλα διεξαγόταν η Α΄ φάση και η Β΄ φάση 
την ίδια ημέρα.

Καταλήγοντας, η παρούσα μελέτη είναι μία από τις πρώτες 
έρευνες στην Ελλάδα, στον χώρο της γνωστικής ψυχολογίας, 
που χρησιμοποιεί ερεθίσματα σχετικά με γνήσια και ψεύτικα 
χαμόγελα για την εκπαιδευτική παρέμβαση στη σωστή αντί-
ληψη και ερμηνεία αυτών των χαμόγελων σε παιδιά σχολικής 
ηλικίας. Ενώ ελάχιστες έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν 
αναφερθεί στη διαδικασία της αναγνώρισης αληθινών και 
ψεύτικων χαμόγελων, στην πλειονότητά τους το δείγμα τους 
αποτελείτο από έφηβους ή ενήλικες (προπτυχιακούς φοιτητές). 
Επίσης, σε αντίθεση με τη δική μας εκπαιδευτική παρέμβαση 
που συνδύαζε τη μικροδιδασκαλία και την ανατρο φοδότηση, 
χρησιμοποίησαν άλλες τεχνικές παρέμβασης. Μολονότι υπάρ-
χουν ενδείξεις ότι η παρέμβασή μας μπορεί να είναι αποτε-
λεσματική στην αναγνώριση γνησιότητας του χαμόγελου και 
στην αντιληπτή έκφραση της συμπάθειας, θα ήταν σκόπιμο 
σε μελλοντική έρευνα στην οποία θα συμμετέχει μεγαλύτερο 
δείγμα να επιβεβαιωθούν τα ευρήματά μας. Η συμπερίληψη 
παιδιών των πρώτων τάξεων του δημοτικού, αλλά και εφή-
βων, θα έδινε τη δυνατότητα αναπτυξιακής προσέγγισης στη 
διερεύνηση της ικανότητας διάκρισης μεταξύ γνήσιων και 
μη γνήσιων χαμόγελων. Η δημιουργία υλικού με φωτογρα-
φίες παιδιών, που παράγουν αληθινά και ψεύτικα χαμόγε-
λα (αντί φωτογραφίες με ενήλικες), ως οπτικό ερέθισμα στη 
μικροδιδασκαλία με ανατροφοδότηση, θα ήταν χρήσιμη για 
τις μικρότερες, κυρίως, ηλικίες. Τέλος, το ενδεχόμενο χρήσης 
και άλλων τεχνικών, όπως το «παιχνίδι ρόλων», θα μπορούσε 
επίσης να διερευνηθεί. 



© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς
37

ΓΝΩΣΙΑΚΗ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΤΟΜΟΣ 6 • ΤΕΥΧΟΣ 2 • ΣΕΛΙΔΕΣ 33-37 • 2020

5. Ευχαριστίες
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Αναπληρωτή Καθηγητή 
Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, κ. Στέφανο Βασιλόπουλο για 
τη βοήθεια που προσέφερε στα πρώτα στάδια της εργασίας. 
Επιπλέον, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους διευθυντές των 
σχολείων, που επέτρεψαν την είσοδό μας και τους δασκάλους 
που μας εμπιστεύθηκαν τους μαθητές τους για την έρευνα.

Training children in the perception of interpersonal 
stimuli: Effects of the perception of genuine and non-
genuine smiles.
Thanopoulou Konstantina1, Vlachou Elisavet
Relational Dynamic Education and Counseling lab, Department of Edu-
cation and Social Work (Department of Primary Education), University 
of Patras, Rion, 26504

Abstract
Cognitive training, in detecting and recognizing positive interpersonal 
stimuli, has been found that contributes to the improvement of the 
ability of distinction between genuine and fake smiles and the 
enhancement of positive emotional mood, among adults. However, 
only a few studies have implemented such an intervention among 
children and adolescents. The purpose of the present study is to 
investigate the effect that cognitive training, in recognizing genuine 
(Duchenne) and non-genuine smiles, has on the ability of distinction of 
smiles and on perceived expression of sympathy from smiling people. 
The participants of this study were 97 students of 5th and 6th grade 
of primary school, while 58 of them constituted the experimental 
group and 39 of them formed the control group. The intervention 
was implemented among participants of the experimental group 
and had the form of a micro teach session, while both groups went 
through pre-test and post-test. Two questionnaires were formed, 
inter alia, for the evaluation of smiles and perceived expression of 
sympathy (Section 1 and Section 2). Results showed that students of 
experimental group improved their ability in distinguishing genuine 
smiles after the intervention, while they also perceived an expression 
of sympathy from smiling people in a greater extent. Limitations and 
recommendations for future research are also discussed.

Keywords: Facial expressions, Duchenne smiles, Perception of 
Smiles, Intervention
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