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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

1. Τι  γνωρίζετε  για  την  επαλληλότητα  και  την  κοινωνικότητα 
(Kelly);

    Ο  Kelly αναφέρθηκε  σε  δύο  καίριες  διαδικασίες  που  διέπουν  τις 
σχέσεις:

• Επαλληλότητα: στο βαθμό που κάποιος ερμηνεύει τα βιώματα με 
βάση  κάποια  νοητική  κατασκευή  παρόμοια  με  αυτή  που 
χρησιμοποιεί κάποιος άλλος, τότε οι ψυχολογικές λειτουργίες του 
ατόμου  αυτού  θα  είναι  παρόμοιες  με  του  άλλου  ατόμου.  Η 
επαλληλότητα  παρουσιάζει  δύο  πτυχές.  Κατά  πρώτον,  δύο 
άνθρωποι σκέφτονται για τον κόσμο και κυρίως για τη σχέση τους 
με τον ίδιο τρόπο. Ένα μέρος αυτής της επαλληλότητας είναι ότι 
χρησιμοποιούν  παρόμοια  γλώσσα,  όπως  π.χ.  ένα  ζευγάρι 
χορτοφάγων  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  κάποιους  γνωστούς  σε 
αυτούς όρους, όπως «οργανικός». Κατά δεύτερον, η επαλληλότητα 
αντανακλάται  στις  ενέργειές  τους  (δεν  τρώνε  κρέας)  και  στους 
τρόπους με τους οποίους περιγράφουν τα συναισθήματα και την 
εμπειρία τους.
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• Κοινωνικότητα: είναι ο βαθμός στον οποίο κάθε άτομο κατανοεί ή 
συναισθάνεται  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  το  άλλο  άτομο 
αντιλαμβάνεται  τον  κόσμο.  Η  κοινωνικότητα  προϋποθέτει  την 
ικανότητα να προβλέπει κανείς πώς το άλλο άτομο χρησιμοποιεί 
τις νοητικές κατασκευές, και αυτό μπορεί να συμβεί  ανεξάρτητα 
από  το  επίπεδο  της  μεταξύ  τους  επαλληλότητας.  Μπορούμε  να 
κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο κάποιος αντιλαμβάνεται τα 
γεγονότα,  αλλά  να  διαφωνήσουμε  πλήρως.  Το  επίπεδο  της 
κοινωνικότητας,  της  αναγνώρισης  ομοιοτήτων  και  διαφορών, 
μπορεί να διαφοροποιείται καθώς η σχέση εξελίσσεται.
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2. Να αναλύσετε δύο παράγοντες της πηγής του μηνύματος.

Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει μια ομάδα μεταβλητών που σχετίζονται με 
χαρακτηριστικά της πηγής (του πομπού επικοινωνίας) που μπορούν να 
έχουν  σημαντικές  επιδράσεις  στην  αποδοχή  ενός  μηνύματος  από  ένα 
κοινό. 
Ένα  υψηλό  επίπεδο  ειδικών  γνώσεων  κάνει  τον  πομπό  επικοινωνίας 
περισσότερο αποτελεσματικό. Ένας πομπός που είναι ειδικός, με γνώση, 
ικανότητα  και  δεξιότητες,  αποσπά  το  σεβασμό  μας  περισσότερο.  Οι 
ειδικοί (εμπειρογνώμονες) είναι πιο πειστικοί από τους μη ειδικούς. Τα 
ίδια  επιχειρήματα  αποκτούν  μεγαλύτερη  βαρύτητα  όταν  μεταδίδονται 
από κάποιον που υποτίθεται γνωρίζει όλα τα σχετικά στοιχεία.
Άλλο χαρακτηριστικό της πηγής είναι η ελκυστικότητα, στοιχείο που έχει 
αξιοποιηθεί  από  τη  διαφημιστική  βιομηχανία.  Η  συλλογιστική  των 
διαφημιστικών εκστρατειών που χρησιμοποιούν ηθοποιούς ή ροκ σταρ, 
είναι  ότι  τα  ελκυστικά,  δημοφιλή και  αρεστά  δημόσια πρόσωπα είναι 
πειστικά  και,  επομένως,  αποφασιστικής  σημασίας  της  ενίσχυσης  της 
καταναλωτικής  ζήτησης  για  ένα  προϊόν.  Οι  έρευνες  στάσεων  γενικά 
υποστηρίζουν  αυτή  τη  λογική.  Οι  δημοφιλείς  και  ελκυστικοί  πομποί 
επικοινωνίας είναι  πιο αποτελεσματικοί  από τους  μη δημοφιλείς  ή μη 
ελκυστικούς. 
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