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There are no translations available.
Οι παραπομπές στους παρακάτω δικτυακούς ιστότοπους δεν είναι μόνο χρήσιμοι για
περαιτέρω μελέτη αλλά και για έρευνα. Οι ενδιαφερόμενοι π.χ. Όσοι θέλουν να εκπονήσουν
διπλωματική εργασία θα βρουν εκτός από βιβλιογραφία, εργαλεία έρευνας και άλλο
χρήσιμο υλικό. Προτείνεται να χρησιμοποιήστε τις συνδέσεις (links) που θα βρείτε στους
ιστότοπους αυτούς. Φυσικά όποιος πραγματικά θέλει να εντοπίσει περισσότερο υλικό, δεν
αμφιβάλλω ότι θα επινοήσει και την κατάλληλη στρατηγική αναζήτησης, τις κατάλληλες
λέξεις κλειδιά ανάλογα με το στόχο του κλπ., κλπ....Μην παραλείψετε, αν ήρθατε εδώ με
σκοπό να αρχίσετε την αναζήτηση για τη δική σας έρευνα να επισκεφθεί και τις Συνδέσεις
στον παρόντα ιστότοπο (βλ. διπλανές επιλογές)
Γενικά για τις στενές σχέσεις
http://www.psypress.co.uk/smithandmackie/resources/chapter.asp?ch=11

Το Κεφάλαιο 11 με τίτλο "liking and loving" από το βιβλίο Smith, R. E. & Mackie, D. M. (2000
2nd Ed.). Social Psychology. Philadelphia, PA: Psychology Press. Στο κεφάλαιο μπορείτε να
βρείτε εισαγωγικές πληροφορίες, αναφορές σε έρευνες και θεωρίες για θέματα που
σχετίζονται με το μάθημα.

http://www.sagepub.com/upm-data/3222_ReganChapter1_Final.pdf

Κεφάλαιο της Pamela Regan με τίτλο General Theories of Love

http://yalepress.yale.edu/yupbooks/excerpts/sternberg_new.pdf

Η εισαγωγή της Karin Weis στο βιβλίο Sternberg, R.J. & Weis, K. (2006). The new psychology
of love. New Haven: Yale University Press
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Για τη Σύναψη Δεσμού στην Ενήλικη Ζωή
http://www.psych.uiuc.edu/~rcfraley/attachment.htm ,

http://www.psych.uiuc.edu/~rcfraley/measures/measures.html

Κατατοπιστικά κείμενα και συνδέσεις για τη Θεωρία του Δεσμού γενικά και την εξέλιξή σε
θεωρία για τη Σύναψη Δεσμού στην ενήλικη ζωή. Δίνεται έμφαση τόσο στη θεωρητική
κατανόηση όσο και στην έρευνα. Παρουσιάζονται και ορισμένα από τα πιο δημοφιλή
εργαλεία αυτοαναφοράς για το δεσμό στην ενήλικη ζωή

Περισσότερους σχετικούς ιστότοπους μπορείτε να βρείτε και στις "Σχετικές Διασυνδέσεις"
στην κατηγορία "Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων, Εαυτός και
Σεξουαλικότητα">"Εργαστήρια
Για τη Θεωρία της Ισοτιμίας
http://www2.hawaii.edu/~elaineh/

Ο επίσημος ιστότοπος μίας από τις κυριότερες ή ίσως της κυριότερης ερευνήτριας της
θεωρία της ισοτιμίας, της Elaine Hatfield. Περιέχει αυτούσια βιβλιογραφία σχετικά με τη
στενή διαπροσωπική σχέση γενικά, τη θεωρία της ισοτιμίας και σχετικές δημοσιευμένες
έρευνες. Περιλαμβάνονται και τα κλασικά εργαλεία μέτρησης της ισοτιμίας που έχει
αναπτύξει η ερευνήτρια.
Για την Τριγωνική Θεωρία του Έρωτα και τον Έρωτα σαν Ιστορία
http://psychcentral.com/lib/2007/sternbergs-triangular-theory-of-love-scales/

Η περίφημη, πρωτότυπη κλίμακα της Τριγωνικής Θεωρίας του Sternberg
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http://teachmetonight.blogspot.com/2007/09/sternberg-and-theory-of-love-as-story.html

Δεν πρόκειται για μια επιστημονική ιστοσελίδα… κάθε άλλο… αλλά σαν δείχνει τον λαϊκό
αντίκτυπο που μπορεί να έχει μία επιστημονική θεωρία για το ερωτικώς σχετίζεσθαι, τις
αντιδράσεις, εικόνες, συναισθήματα και σκέψεις που μπορεί να δημιουργήσει...κάποιες
εμπερίστατες κάποιες επιπόλαιες

http://www.tufts.edu/alumni/magazine/spring2007/features/happily.html

H Τριγωνική θεωρία και η Θεωρία του Έρωτα σαν Ιστορία από την γοητευτική γραφίδα του
ίδιου του R.J. Sternberg, γραμμένο σε προσωπικό τόνο στο περιοδικό του Παν. Tufts
Για το πάθος και την διάρκεια των σχέσεων
http://www.apa.org/monitor/feb07/eternal.html

Ένα πολύ ευανάγνωστο δημοσιογραφικό άρθρο από το επίσημο δημοσιογραφικό όργανο της
Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρίας, τo Monitor, για το πάθος, και το αιώνιο ερώτημα: τάχα
διαρκεί ο έρωτας; Το άρθρο μας δίνει μια ιδέα των πιθανόν απαντήσεων μέσα από
αναφορές στις έρευνες της Hatfield για το έρωτα Πάθους και του Sternberg για τον έρωτα
σαν ιστορία.
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