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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλά: (α) αλ ε γνληθή (παηξηθή θαη κεηξηθή) απφξξηςε θαηά ηελ 

παηδηθή ειηθία νδεγεί ζε θαθή ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή θαηά ηελ ελήιηθε δσή θαζψο θαη 

(β)εάλ ε επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε, δηακεζνιαβεί ηε ζρέζε κεηαμχ γνληθήο (παηξηθήο θαη 

κεηξηθήο)  απφξξηςεο θαη ςπρνινγηθήο επεκεξίαο.Τν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 729 θνηηεηέο 

(18 έσο 25 εηψλ). Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ απηναλαθνξάο 

γηα ηελ ελζπκνχκελεκεηξηθή θαη παηξηθή απνδνρή-απφξξηςε, ηελ επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε 

θαη ηελ ςπρνινγηθή επεκεξία. Ζ έκκεζε (δηακεζνιάβεζε) επίδξαζε  κειεηήζεθε κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο PROCESS. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε παηξηθή θαη κεηξηθή απνδνρή 

ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ςπρνινγηθή επεκεξία, δειαδή φζν πην απνδεθηηθφ αληηιακβάλνληαλ 

ηα παηδηά ηνλ παηεξάθαη αληίζηνηρα ηε κεηέξα, ηφζν πην θαιά ςπρνινγηθά πξνζαξκνζκέλα 

δήισζαλ φηη είλαη θαηά ηελ λεαξή ελήιηθε ηνπο δσή. Δπηπιένλ, βξέζεθε ε επαηζζεζία ζηελ 

απφξξηςε λα δηακεζνιαβεί κεξηθψο  ηε ζρέζε γνληθήο απνδνρήο-απφξξηςεο θαη ςπρνινγηθήο 

πξνζαξκνγήο. Ζ γνληθή (κεηξηθή θαη παηξηθή) απνδνρή δειαδή,απμάλεη ηελ ςπρνινγηθή 

επεκεξία κέζσ ηεο κείσζεο ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: γνληθή απνδνρή-απφξξηςε, επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε, ςπρνινγηθή 

επεκεξία, αλάιπζε δηακεζνιάβεζεο 
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Abstract 

The present study investigates (a) if parental (maternal and paternal) acceptance-rejection 

during childhood leads to psychological maladjustment during adult life and (b) if rejection 

sensitivity mediates the relationship between parental (maternal and paternal) rejection and 

psychological well-being. The sample was consisted of 729 students (18-25 years old). The 

data collection was made with self-report questionnaires measuring remembered paternal and 

maternal acceptance-rejection, rejection sensitivity and psychological well-being. The indirect 

(mediation) effect was examined using the PROCESS program. Results showed that paternal 

and maternal acceptance is positive related to psychological well-being, so the more accepted 

children were perceived to be by their fathers and mothers,the better adjusted psychologically 

mentioned to be during young adulthood. Furthermore, it was also found that rejection 

sensitivity mediated partly the relationship between both remembered paternal and maternal 

rejection and psychological well-being. That means, parental (maternal and paternal) 

acceptance increases psychological well- being via rejection’s sensitivity decrease. 

 

 

Key words: parental acceptance-rejection, rejection sensitivity, psychological well-being, 

mediation analysis 
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Δηζαγσγή 

Απφ ην 1890 γίλνληαη εκπεηξηθέο κειέηεο γηα ηελ γνληθή απνδνρή-απφξξηςε. Σήκεξα 

πεξίπνπ 2000 κειέηεο είλαη δηαζέζηκεο ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα. Μεηά απφ 20 ρξφληα 

αλζξσπνινγηθήο θαη ςπρνινγηθήο  δηαπνιηηηζκηθήο ζπγθξηηηθήο έξεπλαο, πνπ μεθίλεζε ν 

Rohner,νδεγήζεθε ζηελ ζεσξία γνληθήο απνδνρήο-απφξξηςεο (PARTheory-

ParentalAcceptanceRejectionTheory) ην 1981. 

H ζεσξία απηή κέρξη λα δηακνξθσζεί δέρζεθε επηξξνέο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 

θαη 1970 απφ ηε ζεσξία κάζεζεο, ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία θαη ηε ζεσξία πξνζθφιιεζεο. 

Μεηέπεηηα ην 1980 θαη 1990 επεξεάζηεθε πεξεηαίξσ απφ ηηο θνηλσληνινγηθέο πξνεθηάζεηο 

πνπ πεξέ ε έξεπλα, εζηηάδνληαο ζηελ γνληθή ζηήξημε. Σεκαληηθφ ξφιν έπαημε θαη ε πνιπεηήο 

έξεπλα ηεοBaumrind, πνπ εμέηαδε ηα εηδή γνληθψλ πξνηχπσλ, αλαδεηψληαο απηφ πνπ είλαη 

πην επαξθέο γηα ηα παηδηά. 

Ζ ζεσξία γηα ηελ γνληθή απνδνρή-απφξξηςε εζηηάδεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη 

δηαξθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη  πξνζπαζεί λα πξνβιέςεη θαη λα εμεγήζεη βαζηθέο αηηίεο, 

ζπλέπεηεο θαη άιινπο ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ηεο γνληθήο απνδνρήο-απφξξηςεο αλά ηνλ θφζκν. 

Σηελ πξνζπάζεηα λα δνζνχλ απαληήζεηο ζε βαζηθά ζεκεία δηακνξθσζήθαλ ηξεηο ππνζεσξίεο 

νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζηελ βαζηθή ζεσξία (Rohner, Khaleque, &Cournoyer, 2005). 

 

Ση πξεζβεύεη ε ζεσξία ; 

Ζ ζεσξία επηρεηξεί λα απαληήζεη ζε πέληε θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ πνπ ρσξίδνληαη ζε 

ηξεηο ππνζεσξίεο. Απηέο νη ππνζεσξίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνζεσξία πξνζσπηθφηεηαο 

(personalitysubtheory), ηελ ππνζεσξία ηεο αληηκεηψπηζεο/δηαρείξηζεο(copingsubtheory) θαη 

ηελ ππνζεσξία ησλ θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθψλ ζπζηεκάησλ(socioculturalsystemsubtheory).  

Σηελ ππνζεσξία πξνζσπηθφηεηαο ηεο PARTheoryππάξρνπλ δχν βαζηθά 

εξσηήκαηα.Πξψηνλ, εάλ ε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ αλεμάξηεηα απφ δηαθνξέο 
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ζηνλ πνιηηηζκφ, ηελ εζληθφηεηα, ηε θπιή, ην θχιν, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ή 

άιιεο ηέηνηεο θαζνξηζηηθέο πξνυπνζέζεηο, δηαθέξεη κε βαζε ηηο εκπεηξίεο  γνληθήο (κεηξηθήο 

θαη παηξηθήο) απνδνρήο-απφξξηςεο.Γεχηεξνλ, εάλ ε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ ελειίθσλ 

πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηελ απνδνρή- απφξξηςε ζηελ παηδηθή ειηθία. 

Σχκθσλα κε ηελ ζεσξία, ηα παηδηά έρνπλ αλάγθε   γηα  γνληθή ζηνξγή, θξνληίδα, 

άλεζε, ζηήξημε, πξνζηαζία, ή απιά αγάπε (απνδνρή). Ζ αλάγθε απηή  δηαθνξνπνηείηαη  θαη 

γίλεηαη πην πνιχπινθε γηα ηνπο ελήιηθεο, θαζψο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ επηζπκία (ζπλεηδεηά ή 

κε) γηα  ζεηηθή άπνςε θαη αληαπφθξηζε απφ απηνχο πνπ έρνπλ έλα ζηνξγηθφ δεζκφ 

πξνζθφιιεζεο. Ζ PARTheory νξίδεη επίζεο φηη, φηαλ απηή ε αλάγθε γηα ζεηηθή αληαπφθξηζε 

είλαη αληθαλνπνίεηε απφ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηάζε λα 

αλαπηχζζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν απφ θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνίανξίδνληαη ζηελ ππνζεσξία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζπκθψλα κε ηνλ 

Rohner (φπσο αλαθέξεηαη  ζηνπο Khaleque&Rohner, 2002). 

Δηδηθφηεξα, ε ππνζεσξία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηεο PARTheory νξίδεη φηη επηά 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο κεηαμχ παηδηψλ θαη ελήιηθσλ έρνπλ ηελ ηάζε λα πνηθίινπλ,  

αλάινγα κε ηελ εκπεηξία ηεο γνληθήο απφξξηςεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ (α) ερζξφηεηα, επηζεηηθφηεηα, παζεηηθή επηζεηηθφηεηα, ή 

πξνβιήκαηα κε ηελ δηαρείξηζε ηεο ερζξφηεηαο θαη επηζεηηθφηεηαο, (β) εμάξηεζε ή ακπληηθή 

αλεμαξηεζία, αλάινγα κε ηε κνξθή, ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ έληαζε ηεο απφξξηςεο, (γ) 

κεησκέλε απηνεθηίκεζε, (δ) κεησκέλε απηφ-επάξθεηα, (ε)  ζπλαηζζεκαηηθή απάζεηα, (ζη) 

ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα θαη (δ) αξλεηηθή θνζκνζεσξία (Khaleque&Rohner, 2002. 

Rohneretal., 2005).Κάζε έλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, εθηφο απφ ηελ εμάξηεζε ή ηελ 

ακπληηθή αλεμαξηεζία, ζχκθσλα κε ηελ PARTheory,  κεηαβάιιεηαη κε γξακκηθφ ηξφπν 

αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο γνληθήο απνδνρήο-απφξξηςεο. Ζ εμάξηεζε ζεσξεηηθά αλακέλεηαη 

λα έρεη κηα πην ζχλζεηε, κε γξακκηθή ζπζρέηηζε κε ηελ αληηιεπηή απνδνρή-απφξξηςε. 
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Γειαδή, ε ζεσξία νξίδεη, φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή αλάγθε γηα ζεηηθή αληαπφθξηζε,  άλεζε, 

ππνζηήξημε, θξνληίδα,  πξνζνρή,  ή απιά αγάπε είλαη έλα ηζρπξφ θίλεηξν. Όηαλ νη ελήιηθεο 

θαη θπξίσο ηα παηδηά δελ  ηθαλνπνηνχλ απηή ηελ αλάγθε  επαξθψο απφ ηα ζηνηρεηά 

πξνζθφιιεζεο, (π.ρ. νη γνλείο γηα ηα παηδηά), είλαη  βηνινγηθά πξνδηαηεζεηκέλνη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. 

 Σπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία, παηδηά θαη ελήιηθεο πνπ έρνπλ βηψζεη 

απφξξηςε είλαη πηζαλφλ λα αηζζάλνληαη αλαζθαιείο. Σε κηα πξνζπάζεηα λα θαηεπλάζνπλ 

απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηε βηνινγηθή αλάγθε γηα ζεηηθή αληαπφθξηζε, 

ζπρλά απμάλνπλ ηηο απφπεηξεο ηνπο γηα λα θεξδίζνπλ ηελ εχλνηα ηνπ άιινπ, αιιά κφλν κέρξη 

ελφο ζεκείνπ. Πέξα απφ απηφ ην ζεκείν, ην νπνίν δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν, ν ζπκφο θαη 

άιια ζπλαηζζεκαηηθά επαθφινπζα ηεο αληηιακβαλφκελεο απφξξηςεο, αξρίδνπλ λα 

παξεκβαίλνπλ ζηελ πξνζπκία ηνπ αηφκνπ ή ηελ ηθαλφηεηα ηνπ, λα ζπλερίζεη λα θάλεη 

πξνζπάζεηεο  γηα ζεηηθή αληαπφθξηζε, αλ θαη ε ιαρηάξα ηνπ παξακέλεη ακείσηε. Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο, ηα άηνκα πνπ έρνπλ απνξξηθζεί είλαη πηζαλφλ λα είλαη ιηγφηεξν εμαξηεκέλα. 

Σηελ PARTheory απηφ νλνκάδεηαη ακπληηθή αλεμαξηεζία,θαζψο ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

απνξξηθζεί ζεσξείηαη φηη πιένλ νη ίδηνη ππεξαζπίδνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ηηο  πεξαηηέξσ 

ζπλέπεηεο ηεο απφξξηςεο. Γηα απηφ ην ιφγν ε ζρέζε κεηαμχ αληηιακβαλφκελεο απνδνρήο-

απφξξηςεο θαη εμάξηεζεο, ζεσξεηηθά αλακέλεηαη λα είλαη θακππιφγξακκε θαη φρη γξακκηθή 

(Khaleque&Rohner, 2002).  

Έξεπλα ηνπ Khaleque (2015) δείρλεη φηη ε αληηιακβαλφκελε κεηξηθή θαη παηξηθή 

απφξξηςε ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ ςπρνινγηθή δπζπξνζαξκνγή θαη ζηα επηά 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ, αλεμαξηήησο εζλνηήησλ, πνιηηηζκψλ θα 

γεσγξαθηθψλ ζπλφξσλ.Πεξίπνπ 2000 κειέηεο ζε Ζλσκέλεο Πνιηηείεο αιιά θαη ζε ρψξεο αλά 

ηνλ θφζκν, επηβεβαίσζαλ ηελ πεπνίζεζε, φηη ηα παηδηά παληνχ ρξεηάδνληαη απνδνρή (αγάπε) 

απφ ηνπο γνλείο αιιά θαη απφ ηα άηνκα κε ηα νπνία έρνπλ έλαλ ηζρπξφ δεζκφ 
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πξνζθφιιεζεο.Άηνκα πνπ αληηιακβάλνληαη φηη έρνπλ απνξξηθζεί θαίλεηαη λα είλαη πην 

εθηεζεηκέλα ζην λα αλαπηχμνπλ πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, θαηάζιηςε ή θαηαζιηπηηθφ 

ζπλαίζζεκα, θαηάρξεζε νπζηψλ θαη άιια πξνβιήκαηα  ςπρηθήο πγείαο. 

To 28%ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, κπνξεί λα 

εμεγεζεί απφ ην βαζκφ πνπ ην παηδί ληψζεη φηη ην απνδέρεηαη ή ην απνξξίπηεη ν βαζηθφο θαη 

θχξηνο θξνληηζηήο ηνπ. Τν 21% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο, κπνξεί λα 

απνδνζεί ζηηο εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ πεξί  απνδνρήο-απφξξηςεο ηνπ θξνληηζηή. Σεκαληηθφ 

ξφιν ζαθψο παίδνπλ θαη παξάγνληεο, φπσο άιιεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ, 

δηάθνξνη θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθνί θαζψο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθνί παξάγνληεο. Ζ γνληθή 

απνδνρή-απφξξηςε παγθνζκίσο, απνηειεί ηζρπξφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ.Σεκαληηθφ ζηνηρείν απνηεινχλ νη ππνθεηκεληθέο 

αληηιήςεηο γηα ηε γνληθή ζπκπεξηθνξά. Ζ απνδνρή-απφξξηςε νξίδεηαη κε ην πψο ην παηδί 

εξκελεχεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ βαζηθνχ θξνληηζηή ηνπ. Ψζηφζν, αλ θαη νη ιέμεηο θαη 

πξάμεηο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο ζπλήζσο δηακνξθψλνληαη απφ ην εθάζηνηε 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ηα άηνκα παληνχ θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θνηλέο έλλνηεο φηαλ 

νξίδνπλ ην εάλ θάπνηνο ηνπο αγαπά θαη θαη επέθηαζε ηνπο απνδέρεηαη. Τα παηδηά θαη νη 

ελήιηθεο αλά ηνλ θφζκν νξγαλψλνπλ ηηο αληηιήςεηο απνδνρήο-απφξξηςεο ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο ζπκπεξηθνξάο. 

Ζ δεζηαζηά έρεη λα θάλεη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ζηνξγηθνχ δεζκνχ κεηαμχ γνλέα θαη 

παηδηνχ θαζψο θαη ηηο ζσκαηηθέο θαη ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο γηα 

λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο.Δίλαη έλα ζπλερέο, νπνχ ζηελ κηα άθξε είλαη ε γνληθή 

απνδνρή, πνπ νξίδεηαη κέζσ ηεο δεζηαζηάο, αγάπεο, θξνληίδαο, άλεζεο, αλεζπρίαο, 

ππνζηήξημεο θαη ζην ηέινο είλαη ε γνληθή απφξξηςε πνπ νξίδεηαη κε ηελ απνπζία ή έζησ 

ζεκαληηθή έιιεηςε  απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, θαζψο θαη ηελ παξνπζία 

επηδήκησλ θαη βιαβεξψλ ζσκαηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Ζ γνληθή απνδνρή-
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απφξξηςε έρεη ηέζζεξηο εθθάλζεηο, νη νπνίεο είλαη ε δεζηαζηά θαη ηξπθεξφηεηα, ε ερζξφηεηα 

θαη επηζεηηθφηεηα, ε αδηαθνξία θαη παξακέιεζε θαζψο θαη ε κε δηαθεθξηκέλε απφξξηςε, 

θαηά ηελ φπνηα ην άηνκν πηζηεχεη φηη νη γνλείο ηνπ δελ ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά, παξφιν 

πνπ δελ ππάξρνπλ ζαθείο ζπκπεξηθνξέο παξακέιεζεο ή απφξξηςεο (Khaleque, 2015). 

ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΓΟΥΗ    ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΡΙΦΗ 

 

   

  Εεζηαζηά/Αγάπε          Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα      Αδηαθνξία/Παξακέιεζε       Με δηαθεθξηκέλε απφξξηςε 

 

  Σσκαηηθή     Λεθηηθή   Σσκαηηθή          Λεθηηθή        ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή                ην παηδί ληψζεη φηη δελ ην αγαπνχλ, 

                                                                                          κε δηαζεζηκφηεηα γνλέα                  φηη δελ ην εθηηκνχλ ή  

αδηαθνξία γηα ηηο αλαγθεο                 φηη δελ ην θξνληίδνπλ 

   θηιί,           έπαηλνο,              ρηππήκα        θαηάξεο,   ηνπ παηδηνχ 

   αγθαιηά,  θηινθξνλήζεηο   δάγθσκα,     ζαξθαζκφο, 

    ράδη /θνκπιηκέληα      γξαηδνπληά,   λα ππνηηκά ην παηδί, 

                                                  ζπξψμηκν,     λα ην απνθαιεί επηπφιαην,  

                                                  ηζίκπεκα        αγελή 

 

Εικόνα 1.Καηεγνξίεο γνληθήο απνδνρήο απφξξηςεο (Rohner,  Khaleque,&Cournoyer, 2004). 

 

Δθηφο απφ ηελ ππνζεσξία ηεο πξνζσπηθφηεηαο,ππάξρνπλάιιεο δπν 

ππνζεσξίεοελζσκαησκέλεο ζηελ βαζηθή ζεσξία γηα ηελ γνληθή απνδνρή-απφξξηςε. 

Ζδεχηεξε είλαη ε ππνζεσξία πεξί αληηκεηψπηζεο/δηαρείξηζεο (coping),ε νπνία επηδηψθεη λα 

απαληήζεη ζε κηα βαζηθή εξψηεζε: ηη δίλεη ζε θάπνηα παηδηά θαη ελήιηθεο ηελ αληνρή λα 

αληηκεησπίζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά πην απνηειεζκαηηθά απφ φηη νη πεξηζζφηεξνη ηελ εκπεηξία 

ηεο απφξξηςεο; 

Αθνινπζεί ε ππνζεσξία γηα ηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ζπζηήκαηα, ε νπνία ζέηεη δπν 

εξσηήζεηο. Αξρηθά, γηαηί θάπνηνη γνλείο είλαη δεζηνί θαη αγαπνχλ ηα παηδηά ηνπο, ελψ άιινη 

είλαη επηζεηηθνί, παξακειεηηθνί θαη απνξξηπηηθνί. Δίλαη αιήζεηα,γηα παξάδεηγκα, φπσο ε 

ζεσξία πξεζβεχεη, φηη ζπγθεθξηκέλνη ςπρνινγηθνί, νηθνγελεηαθνί, θνηλσληθνί παξάγνληεο 
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ηείλνπλ λα ζπλδένληαη ζεκαληηθά κε ηελ γνληθή απνδνρή απφξξηςε; Γεχηεξνλ, κε πνηνλ 

ηξφπν ε ζπλνιηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο, θαζψο θαη ε ζπκπεξηθνξά θαη νη πεπνηζήζεηο ησλ 

αηφκσλ, επεξεάδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη γνλείο ηείλνπλ λα είλαη είηε 

απνδεθηηθνί είηε απνξξηπηηθνί κε ηα παηδηά ηνπο;(Rohneretal.,2005). 

 7. Θεζκνζεηεκέλν 

1. Φπζηθφ πεξηβάιινλ          ζχζηεκα έθθξαζεο  

    θαη ζπκπεξηθνξάο  

 

 6. Πξνζσπηθφηεηα/           

                                                           5. Γηακεζνιαβεηηθέο  ζπκπεξηθνξά ελήιηθα 

2. Σπζηήκαηα                                αλαπηπμηαθέο                                         

 δηαρείξηζεο       εκπεηξίεο 

 

 

 

 

 

 

 

3. Γνληθή  

ζπκπεξηθνξά            4. Πξνζσπηθφηεηα/ 

                    ςυμπεριφορά παιδιού 

Εικόνα 2. Τν κνληέιν ηνπ θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθνχ ζπζηήκαηνο (Rohneretal., 2004). 

 

Απνηειέζκαηα κεηά-αλάιπζεο ησλ Khaleque θαηRohner(2012a) έδεημαλ φηη θαη ε 

κεηξηθή θαη ε παηξηθή απνδνρή ζηελ παηδηθή ειηθία, ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά ζε φιεο ηηο 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ, κε ηα επηά ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο, πνπ νξίδεη ε ππνζεσξία. Ζ 

ελζπκνχκελε παηξηθή απφξξηςε ζπγθεθξηκέλα,ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο εθηφο απφ ηελ εμάξηεζε. Γηα ηηο  κεηέξεο απφ ηελ άιιε, 

ηζρχνπλ θαη ηα επηά ραξαθηεξηζηηθά.Απηή ε κεηά-αλάιπζε παξέρεη ηζρπξή ππνζηήξημε ζηελ 

ζεσξία γνληθήο απνδνρήο-απφξξηςεο (Khaleque&Rohner, 2012a). 
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Δξεπλεηηθά, ε γνληθή απνδνρή-απφξξηςε κπνξεί λα κειεηεζεί απφ δχν νπηηθέο 

γσλίεο, είηε φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη θαη ηε βηψλεη ην άηνκν,είηε φπσο αλαθέξεηαη απφ έλαλ 

εμσηεξηθφ παξαηεξεηή. Σπλήζσο θαη νη δχν νδεγνχλ ζηα ίδηα απνηειέζκαηαΜφλν ζηελ 

πεξίπησζε ηεο κε δηαθεθξηκέλεο απφξξηςεο, ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ δηαθνξέο, θαζψο ην 

άηνκναληηιακβάλεηαη θαη ληψζεηαπφξξηςε, ελψ ν γνλέαο δελ επηδεηθλχεη απνξξηπηηθή 

ζπκπεξηθνξά(Rohneretal., 2005).Καηά θχξην ιφγν ε έξεπλα γηα ην ζπγθεθξηκέλνζέκα, 

ζπιιέγεη δεδνκέλακέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα απηφ-αλαθνξάο ζε γνλείο θαη  παηδηά.  

 

 Γνληθό ζηπι θαη απνδνρή-απόξξηςε 

Ζ Baumrindέπεηηααπφπνιπεηήέξεπλα θαη δηεξεχλεζεθαηέιεμε ζηα ηέζζεξα βαζηθά 

γνληθά πξφηππα,ηανπνίαφξηζε σο (α) δεκνθξαηηθφ/επηηαθηηθφ (authoritative), (β) 

απνιπηαξρηθφ/απηαξρηθφ(authoritarian), (γ) αλεθηηθφ/επηηξεπηηθφ(permissive)θαη(δ) 

παξακειεηηθφ(neglectful). 

Τν πξψην, αλαθέξεηαη ζε γνλείο νη νπνίνη πηνζεηνχλ πην πξνζαξκνζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειά επίπεδα πξνζδνθηψλ απνηπρίαο θαη 

παζεηηθφηεηαο θαη εζηηάδνπλ ζε ηερληθέο απηφ-ελδπλάκσζεο ηνπ παηδηνχ. Αληηζέησο, ην 

ηειεπηαίν πηνζεηεί πην δπζπξνζαξκνζηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειά 

επίπεδα παζεηηθφηεηαο θαη έιιεηςε ζηξαηεγηθψλ απηφ-ελδπλάκσζεο. 

Τα γνληθά ζηπι αλαηξνθήο απνηεινχληαη απφ δπν δηαζηάζεηο. Ζ πξψηε, είλαη ε 

απαηηεηηθφηεηα (demandingness), φπνπ αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ νη γνλείο δείρλνπλ έιεγρν, 

απαηηνχλ σξηκφηεηα θαη επηηεξνχλ ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο.Ζ δεχηεξε, είλαη ε 

αληαπφθξηζε (responsiveness), φπνπ αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ νη γνλείο δείρλνπλ 

αγάπε,απνδνρή, θαη ζπκκεηνρή ζηε θξνληίδα θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Απηά ηα δπν 

ραξαθηεξηζηηθάαπνηεινχλ ηε βαζε γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ηεζζάξσλ  θαηεγνξηψλ. 
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Ζ πξψηε θαηεγνξία, νη δεκνθξαηηθνί γνλείο, ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ 

απαηηεηηθφηεηα άιια θαη ηελ αληαπφθξηζε. Απηφ ζεκαίλεη, φηη νη γνλείο έρνπλ ηνλ έιεγρν 

ζηε δσή ηνπ παηδηνχ, αιιά δελ είλαη πεξηνξηζηηθνί. Σηε δεχηεξε θαηεγνξία, νη απνιπηαξρηθνί 

γνλείο, είλαη απαηηεηηθνί άιια δελ δείρλνπλ αληαπφθξηζε. Γηακνξθψλνπλ ιηγφηεξν δεκέλεο 

ζρέζεηο κε ηα παηδηά ζπγθξηηηθά κε ηνπο πξψηνπο, θαζψο θαηέρνπλ ρακειά επίπεδα 

εκπηζηνζχλεο, απνζαξξχλνπλ ηνλ αλνηρηφ δηάινγν θαη επηδεηθλχνπλ απζηεξφ έιεγρν.  Σηελ 

ηξίηε θαηεγνξία,νη αλεθηηθνί γνλείο  δείρλνπλ αληαπφθξηζε αιιά δελ είλαη απαηηεηηθνί. 

Γεληθά,φκσο, είλαη δεζηνί θαη απνδεθηηθνί θαη επηθεληξψλνληαη ζην παηδί. Ζ ηέηαξηε 

θαηεγνξία, απνηειείηαη είηε απφ γνλείο κε αληαπφθξηζε, είηε απφ απαηηεηηθνχο γνλείο. Γελ 

ζηεξίδνπλ νχηε ελζαξξχλνπλ ηνλ απηφ-έιεγρν θαη ηελ απηφ-ξχζκηζε ζην παηδί θαη πνιιέο 

θνξέο απνηπγράλνπλ λα ξπζκίζνπλ ή λα επηβιέςνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ (Aunola, Stattin, 

&Nurmi, 2000). 

Όζνλ αθνξά ην γνληθφ ζηπι,  ην δεκνθξαηηθφ, πξνηείλεηαη σο ην ηδαληθφ γηα ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή  ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ. Οη έθεβνη πνπ ζεσξνχλ ηνπο γνλείο 

ηνπο δεκνθξαηηθνχο (authoritative), έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα ςπρνινγηθήο επάξθεηαο θαη 

ρακειφηεξα επίπεδα ςπρνινγηθήο θαη ζπκπεξηθνξηθήο δπζιεηηνπξγίαο, ζε ζρέζε κε εθείλνπο 

πνπ έρνπλ παξακειεηηθνχο γνλείο. Οη έθεβνη κε απηαξρηθνχο γνλείο, έρνπλ ζρεηηθά ρακειή 

απηναληίιεςε, ελψ νη έθεβνη κε αλεθηηθνχο γνλείο, έρνπλ πνιχ απηνπεπνίζεζε αιιά ζπρλά 

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα παξαβαηηθφηεηαο, φπσο πεηξακαηηζκνχο κε λαξθσηηθά. 

Τν γνληθφ ζηπι θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ επεκεξία ησλ εθήβσλ, θαλεξψλνληαο 

φηη νη δεκνθξαηηθνί (authoritative) γνλείο  ζπλεηζθέξνπλ ζην λα έρνπλ ηα παηδηά ηνπο πςειή 

απηνεθηίκεζε θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ηνπο (Milevsky, Schechter, Netter, &Keen, 2007). 

Τν θνηλσληθφ άγρνο έρεη ζπζρεηηζηεί κε ην απνξξηπηηθφ ζηπι γνλέσλ, κε βάζε  έλα 

πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν, ζην νπνίν βηνινγηθνί, γελεηηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο 

ζπκβάιινπλ ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ άγρνπο. Σε κηα έξεπλα ησλ Papadaki θαηGiovazolias(2015) 
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ην γνληθφ ζηπι θαη ε αιιειεπίδξαζε παηέξα- παηδηνχ,θάλεθε λα θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ άγρνπο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Τα γνληθά ζηπι ηεο 

απφξξηςεο θαη ηεο ππεξπξνζηαζίαο,θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ζπκπεξηθνξέο εζσηεξίθεπζεο 

θαηά ηελ παηδηθή ειηθία(Papadaki&Giovazolias, 2015). Έρεη πξνηαζεί απφ ηνπο Rohner θαη 

Britner (2002), φηη παηδηά θαη ελήιηθεο  πνπ έρνπλ βηψζεη απφξξηςε ζηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο 

γνλείο ηνπο, ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ θαηάζιηςε, πξνβιήκαηα θαη δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο, 

φπσο εθθνβηζκφο, παξαβαηηθφηεηα, θαζψο επίζεο θαη εκπινθή κε θαηάρξεζε νπζηψλ 

(Rohner&Britner, 2002). 

Τν νηθνγελεηαθφ πιαίζην, καδί κε ηηο ζρέζεηο γνλέα- παηδηνχ θαη ην αληηιακβαλφκελν 

γνληθφ ζηπι, επεξεάδεη ηελ ςπρνινγηθή επεκεξία ηνπ παηδηνχ. Γηα παξάδεηγκα, φπσο 

αλαθέξεη  εRodriguez (2003), νη ηηκσξεηηθνί θαη ερζξηθνί γνλείο ρξεζηκνπνηψληαο ζθιεξή 

ζσκαηηθή πεηζαξρία, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηα παηδηά ζε θαηάζιηςε θαη άγρνο. Γεληθφηεξα, ε 

εκπεηξία ηεο απφξξηςεο ζεσξείηαη φηη επηθέξεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ππνλνκεχνληαο έηζη 

ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ θαη θαηά ζπλέπεηα, απμάλεη ηελ εππάζεηα ηνπ γηα θαηάζιηςε 

(Rodriguez,2003). 

Τν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, κε ηε ζπκβνιή θαη ησλ δπν γνλέσλ παίδεη νπζηαζηηθφ 

ξφιν ζηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ. Γελ ππάξρεη μεθάζαξε εηθφλα ζρεηηθά κε 

ην εάλ νη παηέξεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο, αλ 

θαη ζπρλά είλαη πην δξαζηηθνί ζπγθξηηηθά κε ηηο κεηέξεο. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα  ησλ Papadaki 

θαηGiovazolias(2015)θαλέξσζαλ φηη ε κεηξηθή απφξξηςε έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ, νδεγψληαο ζε απμεκέλα επίπεδα εθθνβηζκνχ θαη 

ζπκαηνπνίεζεο (Papadaki&Giovazolias, 2015).  

 

 

πκθσλία-αζπκθσλία κεηαμύ  γνλέσλ ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνύ  
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Ζ ηζρπξή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ γνλέσλ, κπνξεί λα θαλεξψλεη φηη δνπιεχνπλ σο κηα 

νκάδα. Απηή ε ζπκθσλία ‘’co-parenting’’ αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ νη γνλείο 

ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο ζην ξφιν ηνπ γνλέα. Απηφ ζπκβαίλεη, φηαλ νη γνλείο έρνπλ 

επηθαιππηφκελε ή θνηλή επζχλε γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηε 

ζηήξημε θαη ηνλ ζπληνληζκφ πνπ νη γνλείο επηδεηθλχνπλ ζηελ αλαηξνθή. Δάλ ε ζπλεξγαζία 

απηή είλαη ζηελή θαη δπλαηή,αλακέλεηαη λα δείμνπλ παξφκνηα κέζα θαη λα έρνπλ ηζρπξέο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ απνδνρήο θαη απφξξηςεο πξνο ηα παηδηά ηνπο (Putnicketal., 2012). 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 άξρηζε λα αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαληηθή επηξξνή ηεο 

παηξηθήο δεζηαζηάο ζηελ ςπρνινγηθή, θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Οη 

εξεπλεηέο επί δεθαεηίεο είραλ ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπο κφλν πξνο ηε κεηέξα (Rohner, 

1998). 

Οη παηέξεο θαη άιινη ζεκαληηθνί άλδξεο θξνληηζηέο,ζεσξείηαη φηη επεξεάδνπλ ηα 

παηδηά ηνπο κέζα απφ ην ξφιν ηνπ πξνζηάηε θαζψο θαη σο πξφηππα γηα ηελ θνηλσληθή, 

γλσζηηθή θαη ςπρνινγηθή αλάπηπμε ηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν κεηξηθφο γνληθφο ξφινο 

δηέπεηαη απφ ηελ πεπνίζεζε, φηη νη κεηέξεο, επεξεάδνπλ ηα παηδηάζηε ζσκαηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή,ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία, κέζσ ηεο δεζηήο ιεθηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

 Οη παηέξεο κπνξεί είλαη ηζφηηκνη κε ηηο κεηέξεο ζηελ επηξξνή πνπ έρνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Ψζηφζν, ζε κηα 

έξεπλανVeneziano(2000)απέδεημε,φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ αληηιακβαλφκελεο παηξηθήο, 

κεηξηθήο απνδνρήο θαη ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο πνηθίιινπλ κεηαμχ ησλ εζλνηήησλ. 

Σπγθεθξηκέλα, έδεημε φηη ε αληηιακβαλφκελε παηξηθή απνδνρή είλαη άκεζα ζπζρεηηζκέλε κε 

ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ αθξνακεξηθάλσλ λέσλ, ελψ ε κεηξηθή απνδνρή είλαη ηφζν 

άκεζα φζν θαη έκκεζα ζπζρεηηζκέλε κε ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπο. Σηηο νηθνγέλεηεο 

ησλ αθξνακεξηθάλσλ γηα ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ λέσλ, θαίλεηαη λα έρεη εμέρνπζα 
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ζεκαζία θαη ε κεηξηθή θαη ε παηξηθή απνδνρή. Ψζηφζν, απηφ δελ ηζρχεη γηα ηελ κεηξηθή 

απνδνρή ζηηο επξνακεξηθαληθέο νηθνγέλεηεο, φπνπ εμέρνπζαζεκαζία γηα ηελ ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή ησλ λέσλ εκθαλίδεη θπξίσο ε παηξηθή απνδνρή. 

Ζ αληηιακβαλφκελε κεηξηθή απνδνρή ζηηο αθξνακεξηθαληθέο νηθνγέλεηεο ζρεηίδεηαη 

ζεκαληηθά κε ηελ θνηλσληθή ηάμε. Οη κεηέξεο,δειαδή, ζηηο ρακειφηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο, 

ηείλνπλ λα γίλνληαη αληηιεπηέο σο ιηγφηεξν απνδεθηηθέο απφ φηη νη κεηέξεο ζε πςειφηεξεο 

θνηλσληθέο ηάμεηο. Τν γεγνλφο φηη νη λένη απφ θαηψηεξεο ηάμεηο αληηιακβάλνληαη ιηγφηεξε 

ζπλνιηθά κεηξηθή απνδνρή, αιιά αλαθέξνπλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξε ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή,κπνξεί νθείιεηαη ζηελ δηαζεζηκφηεηα ηεο παηξηθήο θξνληίδαο ζηελ νηθνγέλεηα. 

Ζπαηξηθή απνδνρή δειαδή, ίζσο λα κεηξηάδεη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζην άηνκν ε  ρακειή 

κεηξηθή απνδνρή.Πξνθχπηνπλ δχν βαζηθά ζπκπεξάζκαηα. Πξψηνλ, φηη νη αληηιήςεηο ησλ 

λέσλ γηα ηελ παηξηθή απνδνρή είλαη ηνπιάρηζηνλ, ηφζν ζεκαληηθέο φζν απηέο γηα ηε κεηξηθή 

απνδνρή, θαζψο επίζεο θαη φηη ε ζρέζε κεηαμχ αληηιακβαλφκελεο παηξηθήο θαη κεηξηθήο 

απνδνρήο θαη ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο πνηθίιεη αλά έζλε. 

Δάλ ππάξρνπλ κέηξηα επίπεδα ζπκθσλίαο  κεηαμχ ησλ γνλέσλ, θαίλεηαη φηη θαη νη δχν 

θαηέρνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ζηελ νηθνγέλεηα. Οη κεηέξεο, γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζαλ 

πην ζπρλά λα αλαιάβνπλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ πεξηπνίεζε,ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

θαγεηνχ θαη λα αζρνινχληαη κε ηα ζσκαηηθά ηξαχκαηα ηνπ παηδηνχ.Απφ ηελ άιιε κεξηά νη 

παηέξεο κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ θχξηα επζχλε ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ παηδηψλ γηα ην 

ζρνιείν, λα επηιχνπλ δηαθσλίεο κε ηα άιια αδέξθηα θαη λα καζαίλνπλ ζηα παηδηά δηάθνξα 

αζιήκαηα. Απηέο νη δηαθνξέο ζηηο γνληθέο αξκνδηφηεηεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηα παηδηά ζην 

λα αληηιακβάλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο κεηέξεο απφ ηνπο παηέξεο,φζνλ αθνξά ηελ 

απνδνρή-απφξξηςε πνπ ηνπο επηδεηθλχνπλ (Veneziano, 2000). 

Σε κηα πνιχ-πνιηηηζκηθή έξεπλα ηεοPutnickθαη ζπλεξγαηψλ (2012), ζε φιεο ηηο 

θνηλφηεηεο πνπ εμεηάζηεθαλ, νη γνλείο αλαθέξνπλ φηη είλαη ην ίδην απνδεθηηθνί, δεζηνί-
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ερζξηθνί, απνξξηπηηθνί θαη παξακειεηηθνί κε ηα αγφξηα θαη κε ηα θνξίηζηα. Δπηπιένλ ην θχιν 

ηνπ γνλέα δελ αιιεινεπηδξά κε ην θχιν ηνπ παηδηνχ εθηφο απφ ηε κεηαβιεηή ηεο δεζηαζηάο 

ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Τατιάλδε. Απηέο νη κηθξέο δηαθνξέο ζην γνληθφ ξφιν, δείρλνπλ φηη δελ 

ππάξρεη θακία νπζηαζηηθή δηαθνξά ζηε γνληθή ζπκπεξηθνξά κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. 

Οη κεηέξεο θαη νη παηέξεο ζε φιεο ηηο ρψξεο αλέθεξαλ πςειφ βαζκφ απνδνρήο θαη 

δεζηαζηάο θαη ρακειά επίπεδα ερζξφηεηαο, απφξξηςεο θαη παξακέιεζεο. Οη κεηέξεο 

αλέθεξαλ κεγαιχηεξε απνδνρή ζπγθξηηηθά κε ηνπο παηέξεο ζηελ Κίλα, Ηηαιία, Σνπεδία, θαη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, κε κεγαιχηεξε απηναλαθεξφκελε δεζηαζηά ζηελ Κίλα, Ηηαιία, 

Φηιηππίλεο, Σνπεδία θαη Τατιάλδε θαη ιηγφηεξε ερζξφηεηα, απφξξηςε θαη παξακέιεζε ζηε 

Σνπεδία. Οη παηέξεο κφλν ζηελ Κέλπα αλέθεξαλ κεγαιχηεξε δεζηαζηά απφ ηηο κεηέξεο. 

 Ζ απνδνρή ηνπ παηδηνχ απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ γνληθνχ ξφινπ. Κεληξηθφ 

δφγκα ηεο PARTheory είλαη, φηη ε πςειή γνληθή απνδνρή θαη ρακειή απφξξηςε ζρεηίδεηαη 

κε ζεηηθά αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα ζην παηδί. Ζ ζεσξία πεξηγξάθεη ηε γνληθή απνδνρή-

απφξξηςε σο έλα ζπλερέο. Ζ απνδνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειά επίπεδα γνληθήο δεζηαζηάο 

θαη ρακειά επίπεδα ερζξφηεηαο, απφξξηςεο θαη παξακέιεζεο, ελψ ε απφξξηςε ην αληίζεην. 

Ψζηφζν έλαο γνληφο κπνξεί λα εθαξκφδεη ηαπηφρξνλα (ή ζεηξηαθά) πςειά θαη ρακειά 

επίπεδα απνδνρήο-απφξξηςεο. Γηα παξάδεηγκα,εάλ έλα παηδί δεηήζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ 

φηη ν γνληφο κπνξεί λα ηνπ παξέρεη, δεκηνπξγείηαη κηα δηακάρε θαη δηακνξθψλεηαη ζθεληθφ 

γνληθήο ερζξφηεηαο, απφξξηςεο θαη παξακέιεζεο απφ ηελ νπηηθή ηνπ παηδηνχ, ελψ ν γνληφο, 

ζπλνιηθά,  είλαη πνιχ δνηηθφο θαη δεζηφο πξνο ην παηδί(Putnicketal.,2012). 

 

 

 

 Γνληθό θύξνο-εμνπζία θαη απνδνρή-απόξξηςε 
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Σχκθσλα κε ηελ PARTheory, ε δηαπξνζσπηθή εμνπζία νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ελφο 

αηφκνπ λα επεξεάζεη ηηο απφςεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ. Ζ δηαπξνζσπηθή εμνπζία, 

ζηε ζεσξία αλαδχεηαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζή δπνή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ ζηελ 

νηθνγέλεηα ή ζε άιιεο κηθξέο νκάδεο. Τν θχξνο νξίδεηαη σο ζεκάδη έγθξηζεο, εθηίκεζεο, 

ζεβαζκνχ, ζαπκαζκνχ, επηδνθηκαζίαο, δειαδή ελφο αηφκνπ πνπ ραίξεη εθηίκεζεο απφ ηα 

άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή άιισλ κηθξψλ νκάδσλ ( Rohner, 2014). 

Έξεπλα ησλ Leeθαη Chyung (2014) ζηελ Κνξέα έδεημε, φηη ε κεηξηθή θαη παηξηθή 

απνδνρή ζπζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ αγνξηψλ θαη ησλ 

θνξηηζηψλ. Τν γνληθφ θχξνο βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ παηξηθή απνδνρή, κφλν 

ζηα θνξίηζηα. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ, φηη νη πεπνηζήζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε 

γνληθή εμνπζία ηξνπνπνηνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ αληηιακβαλφκελεο γνληθήο απνδνρήο θαη 

ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο ηνπο. Καη ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα αληηιακβάλνληαλ ηνπο γνλείο 

ηνποφκνηα απνδεθηηθνχο, θαζψο θαη ίζνπο, φζνλ αθνξά ηελ γνληθή εμνπζία θαη ην γνληθφ 

θχξνο. Σπλνιηθά, ηα παηδηά αλέθεξαλ κέηξηα σο θαιή ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή, αλ θαη ηα 

θνξίηζηα δήισζαλ θαιχηεξε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή απφ ηα αγφξηα (Lee&Chyung,2014). 

Μηα κειέηε ηνπGiovazolias (2014) πνπ εμέηαζε ηηο επηδξάζεηο ηεο κεηξηθήο θαη παηξηθήο 

απνδνρήο θαζψο θαη ηεο γνληθήο εμνπζίαο θαη θχξνπο ζηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ 

λεαξψλ ελειίθσλ, αλέδεημε φηη νη άλδξεο αληηιακβάλνληαη ηνπο παηέξεο ηνπο σο ιηγφηεξν 

απνδεθηηθνχο αιιά ηαπηφρξνλα ηζρπξνχο, ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο. Καη γηα ηνπο άλδξεο 

θαη γηα ηηο γπλαίθεο, ε αληηιακβαλφκελε κεηξηθή θαη παηξηθή απνδνρή ζπζρεηίζηεθε 

ζεκαληηθά κε ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή. Ζ κεηξηθή απνδνρή θαη ε γνληθή εμνπζία-θχξνο 

ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ αλδξψλ. Γηα ηηο γπλαίθεο σζηφζν, 

ε ελζπκνχκελε κεηξηθή θαη παηξηθή απνδνρή ήηαλ κνλαδηθφο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηεο 

ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο ηνπο.  
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Δπηπιένλ, αλαδείρζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζηελ 

ελζπκνχκελε παηξηθή απνδνρή θαη ζηελ γνληθή εμνπζία. Σπγθεθξηκέλα, νη άλδξεο θαίλεηαη 

λα αληηιακβάλνληαη ηνπο παηέξεο ηνπο σο ιηγφηεξν απνδεθηηθνχο αιιάπαξάιιεια σο πην 

ηζρπξνχο απφ φηη νη γπλαίθεο.  Όζν πην πςειά ζε θχξνο αληηιακβάλνληαλ νη άλδξεο ηνπο 

παηέξεο ηνπο, ζπγθξηηηθά κε ηηο κεηέξεο, ηφζν θαιχηεξε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή δήισζαλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά γηα ηηο γπλαίθεο βξέζεθε ην αληίζηξνθν, φζν πην πςειά ζε θχξνο 

αληηιακβάλνληαλ ηηο κεηέξεο ηνπο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο παηέξεο ηνπο, ηφζν θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή δήισζαλ φηη είραλ.  

Τα πςειά επίπεδα παηξηθήο εμνπζίαο ηείλνπλ λα ζρεηίδνληαη κε ρακειά επίπεδα 

ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο ζηηο γπλαίθεο, ελψ ηα πςειά επίπεδα παηξηθνχ θχξνπο ηείλνπλ λα 

ζρεηίδνληαη κε πςειά επίπεδα ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο ζηνπο άλδξεο. Σηηο ειιεληθέο 

νηθνγέλεηεο, ν παηέξαο θαίλεηαη  παίδεη έλαλ πην δηαθξηηηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ αγνξηψλ. 

Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε εμνπζία κεηξηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ 

αληηιακβαλφκελεο παηξηθήο απνδνρήο θαη ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο ζηνπο άλδξεο 

(Giovazolias,2014). 

Έξεπλα ησλ GiotsaθαηTouloumakos(2014) εμέηαζε ην εάλ ε δηαπξνζσπηθή εμνπζία 

θαη ην θχξνο κεηξηάδνπλ ηε ζρέζε παηξηθήο θαη κεηξηθήο απνδνρήο θαη ςπρνινγηθήο 

πξνζαξκνγήο. Βξέζεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο θαη 

αληηιακβαλφκελεο παηξηθήο απνδνρήο. Δπηπιένλ, νη αληηιήςεηο ησλ θνξηηζηψλ γηα ην γνληθφ 

θχξνο ζπζρεηίζηεθαλ αξλεηηθά κε ηελ παηξηθή απνδνρή. Τν γνληθφ θχξνο θάλεθε λα 

κεηξηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ αληηιακβαλφκελεο κεηξηθήο απνδνρήο θαη ςπρνινγηθήο 

πξνζαξκνγήο θαη ζηα δχν θχια.Σπλνιηθά δηαπηζηψζεθε φηη θαη ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα 

ζηελ Διιάδα (Ησάλληλα)  έρνπλ ηελ ηάζε λα βιέπνπλ ηηο κεηέξεο θαη παηέξεο ηνπο σο 

απνδεθηηθνχο γνλείο. Τα θνξίηζηα φκσο, αληηιακβάλνληαη ζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν βαζκφ 
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ηε κεηξηθή απνδνρή θαη ηα αγφξηα ηείλνπλ λα ζεσξνχλ φηη νη παηέξεο ηνπο θαηέρνπλ 

ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν θχξνο θαη  πεξηζζφηεξε εμνπζία. 

Ζ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ αγνξηψλ ζπζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κφλν κε ηελ 

αληηιακβαλφκελε παηξηθή απνδνρή. Ζ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ θνξηηζηψλ αληίζηνηρα, 

ζπζρεηίζηεθεκε ηελ απνδνρή θαη ησλ δπν γνληψλ. Δπηπιένλ, νη αληηιήςεηο ησλ θνξηηζηψλ γηα 

ην γνληθφ θχξνο ζπζρεηίζηεθαλ αξλεηηθά κε ηελ παηξηθή απνδνρή, θαλεξψλνληαο έηζη, φηη 

φζν πςειφηεξν είλαη ην αληηιακβαλφκελν θχξνο ηνπ παηέξα  ζπγθξηηηθά κε ηε κεηέξα, ηφζν 

πην απνδεθηηθφ αληηιακβάλνληαη ηα θνξίηζηα ηνλ παηέξα (Giotsa&Touloumakos, 2014). 

Σε κηα δηεζλή έξεπλα απνδνρήο – απφξξηςεο ηνπ Rohner(2014),  εμεηάζηεθε ην 

εξψηεκα, εάλ νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε γνληθή εμνπζία θαη ην γνληθφ θχξνο ηείλνπλ 

λα επεξεάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ αληηιακβαλφκελεο γνληθήο απνδνρήο θαη ςπρνινγηθήο 

πξνζαξκνγήο. Απηφ ην εξψηεκα απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα 

ηελ απνδνρή ηνπ παηέξα, κεξηθέο θνξέο έρνπλ ζπνπδαηφηεξν αληίθηππν ζηελ ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή ησλ λέσλ, απφ φηη νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ απνδνρή ηεο κεηέξαο. Μεξηθέο 

θνξέο φκσο έρεη βξεζεί φηη ηζρχεη θαη ην αληίζηξνθν θαη ζε άιιεο, φηη δελ ππάξρεη θακία 

ζεκαληηθή δηαθνξά. Ζ έξεπλα επηδίσμε λα δηεξεπλήζεη ην γηαηί ή θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο, 

νη ζπκπεξηθνξέο αγάπεο θαη απνδνρήο ηνπ ελφο γνλέα έρνπλ ζπνπδαηφηεξν αληίθηππν ζηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ, απφ φηη νη αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ άιινπ. 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε δηεζλήο έξεπλα απνδνρήο απφξξηςεο ηνπ παηέξα ( 

TheInternationalFather –Acceptance- RejectionProject –IFARP) θαλέξσζε ζεκαληηθά 

επξήκαηα θαη γηα ηελ Διιάδα. Σπγθξηκέλα  ζηελ Κξήηε, Πνισλία, Πνξηνγαιία, θαη Τνπξθία 

βξέζεθε φηη νη άλδξεο βιέπνπλ θαη ηνπο δχν γνλείο ζρεδφλ ίζνπο ζηελ δηαπξνζσπηθή 

εμνπζία, αιιά νη γπλαίθεο βιέπνπλ ηηο κεηέξεο ηνπο λα έρνπλ ιίγν πεξηζζφηεξε εμνπζία απφ 

ηνπο παηέξεο ηνπο.   
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 Τα απνηειέζκαηαέδεημαλ φηη ζηηο παηξηαξρηθέο θνηλσλίεο, φπνπ νη άλδξεο είλαη ζε πην 

πξνλνκηαθή ζέζε απφ ηηο γπλαίθεο, ηα πξνλφκηα ησλ αλδξψλ ζην δεκφζην ηνκέα, δελ 

επεθηείλνληαη απαξαίηεηα ζηελ νηθνγελεηαθή δσή. Δπίζεο, παξά ηε ζεζκνζεηεκέλε εμνπζία 

θαη ην θχξνο πνπ νη άλδξεο έρνπλ ζην δεκφζην ηνκέα, ηα παηδηά δελ απέδσζαλ ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξε εμνπζία ή θχξνο ζηνλ παηέξα. Έηζη, απφ απηά ηα ζηνηρεία θαίλεηαη, φηη ε 

αληζφηεηα ησλ θχισλ ζηηο παηξηαξρηθέο θνηλσλίεο, δελ είλαη πηζαλφ λα κεηξηάζεη ζεκαληηθά 

ηε ζρέζε κεηαμχ αληηιακβαλφκελεο γνληθήο απνδνρήο θαη ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο ησλ 

παηδηψλ. 

 Τα απνηειέζκαηα ζπλνιηθά ηεο δηεζλνχο απηήο κειέηεο απνθάιπςαλ, φηη θαη νη δπν 

γνλείο έρνπλ κνλαδηθή θαη αλεμάξηεηε ζπλεηζθνξά ζηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ 

αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ. Ζζπζρέηηζε κεηαμχ αληηιακβαλφκελεο κεηξηθήο απνδνρήο θαη 

ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο ησλ αγνξηψλ δελ απέδσζε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα, ήηαλ ζεκαληηθή φκσο, κεηαμχ ησλ εθήβσλ αγνξηψλ ζηελ Κξήηε 

(Διιάδα). Σηελ Κίλα θαη ζηελ Κξήηε βξέζεθε φηη θαη νη δπν γνλείο έρνπλ κνλαδηθή θαη 

αλεμάξηεηε ζπλεηζθνξά ζηελ πξνζαξκνγή ησλ θνξηηζηψλ αιιά φρη ησλ αγνξηψλ. Μφλν νη 

κεηέξεο θάλεθε λα επεξεάδνπλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ αγνξηψλ ζηηο δπν απηέο ρψξεο. 

Δλδηαθέξνλ απνηειεί ην εχξεκα, φηη νη κεηέξεο ζπλεηζθέξνπλ κνλαδηθά ζηελ πξνζαξκνγή 

ησλ θνξηηζηψλ ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα, αιιά κφλν ε παηξηθή απνδνρή ζπκβάιεη ζεκαληηθά 

ζηελ πξνζαξκνγή ησλ αγνξηψλ. Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ Διιάδα, 

ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ γεσγξαθηθψλ δηακεξηζκάησλ (Rohner, 2014). 

 

Γηαθνξέο  κεηξηθνύ θαη παηξηθνύ ξόινπ 

Απφ ηνλ 20
ν
 αηψλα θαη έπεηηα έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθέο θνηλσληθέο αιιαγέο, 

επεξεάδνληαο ξηδηθά ην θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ πιαίζην φπνπ κεγαιψλνπλ ηα παηδηά. Οη 

γπλαίθεο δνπιεχνπλ πεξηζζφηεξν θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ παηέξα ζηελ θξνληίδα θαη αλαηξνθή  
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ησλ παηδηψλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά. Δπηπιένλ, έρεη απμεζεί ε πνηθηινκνξθία ζηελ θνηλσλία 

αιιάδνληαο έηζη ηε ζέζε θαη ηε ζπκκέηνρε ηνπ παηέξα ζηελ νηθνγέλεηα θαη θαη επέθηαζε 

επεξεάδνληαο θαη ηα παηδηά.  

Ζ  ζπκκεηνρή θαη ελαζρφιεζεηνπ παηέξα κε ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ, ηνλ νδεγεί 

λα έρεη πιένλ έλαλ πην ελεξγφ ξφιν ζηε δσή ηνπ παηδηνχ. Οη αιιαγέο  απηέο ζηνπο ξφινπο 

ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο έρνπλ κεγάιν αληίθηππν ζε πνιιά ζεκεία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

Απηφ θπζηθά, δελ ηζρχεη γηα φια ηα παηδηά, θαζψο δελ έρνπλ φινη νη παηέξεο νπζηαζηηθέο 

ζρέζεηο κε ηα παηδηά ηνπο (Cabrera,Tamis‐LeMonda, Bradley, Hofferth, &Lamb,2000). 

 Οη παηέξεο,γεληθά κέζα απφ ηελ ηζηνξία, ζεσξνχληαη αλαπνηειεζκαηηθνί, ζπρλά 

αλίθαλνη θαη ίζσο βηνινγηθά αθαηάιιεινη γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. Οη κεηέξεο είλαη 

γελεηηθά θαζνξηζκέλεο γηα απηφ ην ξφιν. Ζ επίδξαζε ηνπ παηέξα ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

δελ ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή.Δπηηπγράλεηαη κε έλαλ πην πεξηθεξεηαθφ θαη έκκεζν ηξφπν, 

θαζψο ε κεηέξα ζεσξείηαη φηη είλαη απηή πνπ πξνζθέξεη ζην παηδί φηη ρξεηάδεηαη γηα ηε 

θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ.  

Γεληθά, νη έξεπλεο γηα ην ξφιν ηνπ παηέξα,  είλαη αθφκε πεξηνξηζκέλεο ζε ζχγθξηζε 

κε εθείλεο πνπ αθνξνχλ ην κεηξηθφ ξφιν. Ζ ζπκβνιή ηνπ παηέξα ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 

θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ απηή επηθέξεη, έρεη ζπρλά ζεσξεζεί φηη είλαη ππνδεέζηεξε απφ 

εθείλε ηεο κεηέξαο. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, ελψ ε ζεσξία ηεο πξνζθφιιεζεο παξνπζηάδεη φηη 

θαη νη δχν γνλείο είλαη ζηνηρεία πξνζθφιιεζεο, ζεσξείηαη ν παηέξαο πεξηζζφηεξν σο  

δεπηεξεχσλ ζηνηρείν πξνζθφιιεζεο.Οη παηέξεο θαη νη κεηέξεο κπνξνχλ λα παίδνπλ 

δηαθξηηνχο θαη ζπκπιεξσκαηηθνχο ξφινπο ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθή θαη μερσξηζηή αιιειεπίδξαζε. Γηαπαξάδεηγκα, δεδνκέλνπ ηνπ ξφινπ ηνπ 

παηέξα σο κέληνξα θαη σο θάπνηνπ πνπ ελζαξξχλεη ην παηδί λα αληηκεησπίζεη ηηο εθάζηνηε 

πξνθιήζεηο, ε ζρέζε παηέξα-παηδηνχ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ παηδηνχ ζηνλ έμσ θφζκν, πεξά απφ ηελ νηθνγέλεηα. Σηα ρξφληα ηνπ  δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, 
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ε κεηάβαζε θαη ε πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ απνηεινχλ ζεκαληηθέο εκπεηξίεο 

ησλ παηδηψλ εθηφο ηεο νηθνγέλεηαο.Τα παηδηά κε πην εκπιεθφκελνπο  θαη ππνζηεξηθηηθνχο 

παηέξεο ηείλνπλ λα έρνπλ πην θαιή ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή  θαη λα είλαη θαιχηεξνη  ζην 

ζρνιείν, λα εκθαλίδνπλ ιηγφηεξν αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, θαη λα έρνπλ πην επηηπρεκέλεο 

ζηελέο ζρέζεηο (Grossman, etal., 2002).  

Σε έξεπλα ηνπ Ang(2006), ηα παηδηά πνπ έβιεπαλ φηη έρνπλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

παηέξα έβιεπαλ ηνλ δάζθαιν ζηελ ηάμε ηνπο  ζεηηθά, σο έλα άηνκν πνπ παξέρεη βνήζεηα, 

ζπκβνπιέο, θαη ζπκπάζεηα φηαλ ρξεηάδεηαη. Δπίζεο, είραλ ηθαλνπνηεηηθή θαη φρη 

ζπγθξνπζηαθή ζρέζε κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο., Ζ ζηήξημε ηεο κεηέξαο δελ επεξέαζε ηελ 

πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο. Τα επξήκαηα ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη 

ε ππνζηήξημε ηνπ παηέξα ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά  κε ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή πξνζαξκνγή 

(Ang, 2006). 

Βιαβεξέο ζπλέπεηεο ελέρεη ε πεξίπησζε ηνπ λα γίλεηαη αληηιεπηφο ν έλαο κφλν γνληφο 

σο απνξξηπηηθφο, αλεμάξηεηα ην γέλνο ηνπ γνλέα. Απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο ησλ Miranda, 

Affuso, Esposito θαηBacchini (2016) έδεημαλ φηη νη κεηέξεο γίλνληαη αληηιεπηέο σο ιηγφηεξν 

απνξξηπηηθέο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο παηέξεο, παξφιν πνπ ε δηαθνξά ήηαλ ζηαηηζηηθά κηθξή. 

Καη ε παηξηθή θαη ε κεηξηθή απφξξηςε ζπλδένληαη κε επηζεηηθφηεηα, άγρνο θαη ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο. Ζ γνληθή αζπλέπεηα, ε κε θνηλή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ απέλαληη 

ζην παηδί, έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πξνζαξκνγή ησλ εθήβσλ. Σηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο επίζεο βξέζεθε φηη νη πςειά απνξξηπηηθνί γνλείο ηαηξηάδνπλ κε ηνπο ζρεδφλ/κέηξηα 

απνδεθηηθνχο. Έηζηκπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε απνδνρή απφ ηνλ έλα γνλέα δελ είλαη αξθεηή γηα 

λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απφξξηςε ηνπ αιινχ (Miranda, Affuso, 

Esposito&Bacchini, 2016). 

Απφ ηελ ζθνπηά ησλ γνλέσλ, εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηεοPutnickθαη ζπλεξγαηψλ(2012) 

θαλεξψλνπλ, φηη νη κεηέξεο θαη νη παηέξεο αλά ηνλ θφζκν αλαθέξνπλ πςειφ βαζκφ 



23 
 

 
 

απνδνρήο θαη δεζηαζηάο θαη ρακειά επίπεδα ερζξφηεηαο θαη παξακέιεζεο. Σπγθεθξηκέλα νη 

κεηέξεο ζηελ έξεπλα αλέθεξαλ κεγαιχηεξε απνδνρή ζπγθξηηηθά κε ηνπο παηέξεο ζηελ 

Κηλά,Ηηαιία, Σνπεδία θαη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Οη παηέξεο αληίζηνηρα, 

αλέθεξαλ κεγαιχηεξε απνδνρή θαη δεζηαζηά ζηελ Κέλπα. Παξά ηελ θαζνιηθφηεηα ηεο 

ζεσξίαο πεξί γνληθήο απνδνρήο-απφξξηςεο, δηαθαίλεηαη φηη ηα επίπεδα απνδνρήο-απφξξηςεο 

δηαθέξνπλ αλά ρσξά. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα κνλφ ην 1,5% ησλ κεηέξσλ θαη ην 3,5% ησλ 

παηέξσλ αμηνιφγεζαλ ηνπ εαπηνχο ηνπο, φζνλ άθνξα ηελ απνδνρή θαη δεζηαζηά πξνο ηα 

παηδηά ηνπο, ρακειφηεξα απφ ην κηζφ ηεο δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο αμηνιφγεζεο. 

Αλαιπηηθά, ζηελ Κίλα νη κεηέξεο δήισζαλ φηη είλαη πην δεζηέο θαη απνδεθηηθέο απφ 

φηη νη παηέξεο. Σηελ Κνινκβία θαη νη δπν γνλείο εθδήισζαλ πςειή απνδνρή θαη δεζηαζηά. 

Σηελ Ηηαιία εμέθξαζαλ πςειή απνδνρή θαη ρακειή απφξξηςε. Σηελ Ηνξδαλία νη κεηέξεο 

δήισζαλ ρακειή δεζηαζηά θαη ζπλνιηθά πςειά πνζνζηά ερζξηθήο θαη παξακειεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο.  Σηελ Κέλπα θαη νη δπν γνλείο εμέθξαζαλ ρακειή 

απνδνρή θαη δεζηαζηά θαη πςειή ζπκπεξηθνξά απφξξηςεο θαη παξακέιεζεο. Ζ Κέλπα είλαη 

ε κφλε ρψξα, φπνπ νη παηέξεο βξέζεθαλ πην απνδεηθηηθνί θαη δεζηνί απφ ηηο κεηέξεο. Φπζηθά 

απηφ ην εχξεκα πξέπεη λα αμηνινγεζεί κε πξνζνρή, θαζψο κπνξεί απιψο λα δείρλεη φηη απιά 

νη κεηέξεο εθεί εθθξάδνλ ηελ αγάπε ηνπο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο 

θαη πνιηηηζκνχο. Σηηο Φηιηππίλεο θαη ζηε Σνπεδία θαη νη δπν γνλείο δήισζαλ πςειή 

δεζηαζηά. Σηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θη νη δπν γνλείο αμηνιφγεζαλ ηνπο εαπηνχο 

ηνπο πςειά ζηελ θιίκαθα απνδνρήο θαη ρακειά ζηελ θιίκαθα απφξξηςεο, παξνπζηάδνληαο 

φκνηεο βαζκνινγίεο κεηαμχ ηνπο (Putnicketal., 2012). 

Απφ φηαλ νη γπλαίθεο άξρηζαλ λα εξγάδνληαη εθηφο ζπηηηνχ, άξρηζε λα ζνιψλεη ν 

παξαδνζηαθφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ κεηξηθνχ θαη παηξηθνχ ξφινπ  ζηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ. Ο ξφινο ηνπ παηέξα πιένλ έρεη κεηαβιεζεί, έρνληαο αλαιάβεη αζρνιίεο πην ελεξγά 

γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. Ψζηφζν, παξά απηή ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ 
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θξνληίδα ησλ παηδηψλ, νη παηέξεο ζπλερίδνπλ λα πεξλνχλ ιηγφηεξν ρξφλν κε ην παηδί 

ζπγθξηηηθά κε ηηο κεηέξεο. Μηα κειέηε ησλ McBride θαη  Mills (1993) έδεημε φηη ηα παηξηθά 

πξφηππα δελ έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξά ηελ εξγαζία ηεο κεηέξαο. 

Ψζηφζν νη παηέξεο ζηηο νηθνγέλεηέο πνπ εξγάδνληαη θαη νη δπν γνλείο, αιιειεπηδξνχλ 

πεξηζζφηεξν κε ην παηδί θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο. Αληηζέησο ζε νηθνγέλεηεο πνπ εξγάδεηαη 

κφλν ν παηέξαο, ηα παηδηά πεξλνχλ ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηηο κεηέξεο (McBride&Mills, 

1993). 

Υπάξρεη ε πεπνίζεζε φηη ν παηέξαο πξέπεη λα είλαη πξφηππν γηα ην γην θαη λα 

αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, καζαίλνληαο ηνπ δεμηφηεηεο θαη 

αληαιιάζζνληαο ’’αλδξηθά’’ ελδηαθέξνληα. Τν γεγνλφο φηη νη νηθνγέλεηεο πνπ εξγάδεηαη κφλν 

ν παηέξαο, δηαηεξνχλ έλαλ πην παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα, πηζαλψο νθείιεηαη ζην φηη νη 

παηέξεο θνβνχληαη, πσο δελ έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο λα θξνληίζνπλ ζσζηά ην παηδί (Culp, 

Schadle, Robinson, &Culp, 2000). Ο Biller (1993) ζε έξεπλα ηνπ έδεημε φηη ε εγγχηεηα ηνπ 

παηέξα, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ παηδηνχ, ελψ ε 

παηξηθή ζηέξεζε ζρεηίδεηαη κε αηζζήκαηα πξνζσπηθήο αλαζθάιεηαο θαη θησρή 

απηναληίιεςε (Biller,1993). 

Τν 1970 κε 1990  έγηλε κηα επαλάζηαζε ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ παηξηθνχ ξφινπ. Ζ 

έξεπλα έρεη απνθαιχςεη κηα ηζρπξή ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο παηξηθήο αγάπεο θαη θάπνηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Ζ παηξηθή αγάπε επηδξά ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πιεπξέο θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, κε κνλαδηθφ θαη αλεμάξηεην ηξφπν, ζπγθξηηηθά κε 

ηελ επίδξαζε ηεο κεηξηθήο αγάπεο. Ο παηέξαο θαίλεηαη απφ έξεπλεο λα θαηέρεη εμέρνληα 

ξφιν ζηελ αλάπηπμε ςπρνπαζνινγίαο, φπσο θαηάρξεζε νπζηψλ, θαηάζιηςε θαη θαηαζιηπηηθφ 

ζπλαίζζεκα θαζψο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, φπσο επηζεηηθφηεηα ζε άιια άηνκα, 

θαηαζηξνθή πεξηνπζίαο, δνιηφηεηα θαη  θινπή (Rohner, 1998.Veneziano, 2003). 
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 Έξεπλα ηνπVeneziano(2003)ζε δπηηθέο θνηλσλίεο έδεημε ζεηηθή ζχλδεζε κεηαμχ 

θπζηθήο παξνπζίαο ηνπ παηέξα θαη γλσζηηθήο-πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο, αλάπηπμεο 

αθαδεκατθψλ επηηπρηψλ, ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο θαζψο θαη επάξθεηαο ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησληνπ παηδηνχ(Veneziano, 2003). Σε κηα άιιε έξεπλα, νη Veneziano θαη Rohner 

(1998) βξήθαλ, φηη ε παηξηθή ζπκκεηνρή θαη ελαζρφιεζε κε ηα παηδηά ζρεηίδεηαη  κε ηελ 

ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπο, θπξίσο ζην βαζκφ πνπ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηα ίδηα ηα 

παηδηά σο παηξηθή δεζηαζηά (απνδνρή). Δπίζεο, πξφηεηλαλ φηη ε ηθαλφηεηα ηνπ παηέξα λα 

θξνληίδεη (careabout) ηα παηδηά, θαίλεηαη πνιχ πην ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο, 

ζπγθξηηηθά κε ην πφζν ζπρλά θξνληίδεη (carefor) γηα ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο 

θξνληίδαο ηνπο (Veneziano&Rohner,1998). 

Ζ PARTheory πξεζβεχεη φηη ηα παηδηά παληνχ, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο γεο, ζα 

επηδείμνπλ πξνβιήκαηα πξνζσπηθφηεηαο θαηζπκπεξηθνξάο φηαλ βηψζνπλ ζεκαληηθή έιιεηςε 

γνληθήο δεζηαζηάο. Τν κνληέιν ηνπ θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθνχ  ζπζηήκαηνο  νξίδεη, φηη ε γνληθή 

ζπκπεξηθνξά αιιά θαη ε θνηλσληθνπνίεζε ζην εθάζηνηε θνηλσληθφ πιαίζην, επεξεάδνπλ ηελ  

ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ (Veneziano, 2003). Μηα εθηελήο 

αλαζθφπεζε ησλ Rohner θαη Britner (2002) έδεημε, φηη ε γνληθή δεζηαζηά ζρεηίδεηαη 

ζεκαληηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία,ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

θαηάρξεζε νπζηψλ ζε δπηηθνχο θαη κε πνιηηηζκνχο (Rohner&Britner, 2002). 

O παηξηθφο έιεγρνο ζρεηίδεηαη κε πςειά επίπεδα επηζεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ παηδηψλ 

κε ρακειή πνηφηεηα ζρέζεο κε ηηο κεηέξεο ηνπο. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα απνθάιπςαλ φηη ε 

πςειή ζε πνηφηεηα ζρέζε κεηαμχ κεηέξαο θφξεο, αιιά θαη παηέξα θφξεο, ζρεηίδνληαη κε 

ρακειά επίπεδα επηζεηηθφηεηαο ζηηο γπλαίθεο. Απηφ ην εχξεκα δείρλεη φηη, φηαλ νη έθεβεο 

θνπέιεο κνηξάδνληαη πξάγκαηα κε ηε κεηέξα αιιά θαη κε ηνλ παηεξά,  ππάξρεη κηθξφηεξε 

πηζαλφηεηα έθθξαζεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Murray, Dwyer,Rubin, Knighton-Wisor, 

&Booth-LaForce,2014). 
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Οη αληηιήςεηο λεαξψλ αλδξψλ γηα ηελ απφξξηςε απφ ηνλ παηεξά πξνβιέπνπλ 

επηζεηηθφηεηα. Οη παηέξεο, δειαδή, κπνξνχλ λα παίμνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηα αγφξηα.Τα πεξηζζφηεξα αγφξηα ζέινπλ φηαλ 

κεγαιψζνπλ λα γίλνπλ ζαλ ηνπο παηέξεο ηνπο θαη ε έξεπλα ησλ Casselman θαηRosenbaum 

(2014)έδεημε πσο απηφ φλησο ζπκβαίλεη. Γπζηπρψο, νη γηνη ζπρλά θαίλεηαη λα απνηπγράλνπλ 

λα θάλνπλ ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ζεηηθψλ θαη κε, ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ παηεξά ηνπο. Έλα 

απφ ηα πην εληππσζηαθά επξήκαηα απηήο ηεο κειέηεο,ήηαλ ε ηζρπξή ηαχηηζε ησλ 

πεπνηζήζεσλ πεξί αλδξηζκνχ παηέξα θαη γηνχ. Καη απηή ε έξεπλα έδεημε φηη ε απφξξηςε απφ 

ηνλ παηέξα κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά  ηνπο γηνπο θαη λα ηνπο νδεγήζεη ζε επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά (Casselman&Rosenbaum,2014). 

Δπηπιένλ, ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ παηξηθνχ ξφινπ θαίλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ 

Barrera θαη Garrison-Jones (1992), νη νπνίνη  βξήθαλ φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εθήβσλ απφ ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ παηέξα ζρεηίδεηαη κε θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα, ελψ αληηζέησο απηφ δελ 

ηζρχεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ κεηέξα (Barrera&Garrison-Jones, 1992). 

Ζ παηξηθή ζπκπεξηθνξά βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγηέο. 

Απηφ εμεηάζηεθε ζε έξεπλα κε παηδηά ειηθίαο 3 εηψλ. Τα απνηειέζκαηα απηά εληζρχνπλ ηελ 

ηδέα, φηη νη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο επεξεάδνληαη φρη κνλφ απφ ηε ζρέζε κεηέξαο παηδηνχ, αιιά 

θαη γεληθφηεξα απφ ηνεπξχηεξν πιαίζην ησλ θξνληηζηψλ ηνπο. Ζ πνηφηεηα ηεο παηξηθήο 

ζπκκεηνρήο,αθφκα θαη φηαλ ν παηέξαο δελ είλαη ηφζν εκπιεθφκελνο φζν ε κεηέξα, παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ ζηεξίδεη ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ(Meuwissen&Carlson,2015). 

Σηηο νηθνγέλεηεο φπνπ ε παηξηθή ζπκκεηνρή είλαη πςειή, ππάξρεη ζεηηθφο αληίθηππνο 

ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ. Οη παηέξεο είλαη πην πηζαλφ λα αλαγλσξίζνπλ ιεπηέο 

αιιαγέο ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ. Απηή ε επίγλσζε δελ ζεκαίλεη αλαγθαία φηη ηα 

παηδηά θαλεξψλνπλ ζε απηνχο ρεηξφηεξε ζπκπεξηθνξά, αιιά ίζσο νη παηέξεο γλσξίδνπλ ηα 
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παηδηά θαη ηηο αλάγθεο ηνπο θαιχηεξα. Οη παηέξεο κε κεγάιε ζπκκεηνρή, ίζσο απμάλνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα παηξηθήο απνδνρήο ησλ παηδηψλ, παξάγνληαο πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

απηναληίιεςε θαη απηνπεπνίζεζε ηνπ παηδηνχ (Culpetal., 2000). 

Άηνκα πνπ ππνθέξνπλ απφ πξνβιήκαηα ςπρνινγηθήο θχζεσο ηείλνπλ λα 

αληηιακβάλνληαη απφξξηςε απφ ηνλ παηεξά θαηά ηελ παηδηθή ειηθία ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ πγηή πιεζπζκφ. Έξεπλα ησλ Hussain, Alvi, Zeeshan θαηNadeem (2013) 

έδεημε φηη ε παηξηθή απφξξηςε νδεγεί ζε πςειά επίπεδα ερζξφηεηαο-επηζεηηθφηεηαο,  

αξλεηηθή απηνεθηίκεζε, αξλεηηθή απηεπάξθεηα, ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα, ζπλαηζζεκαηηθή 

απάζεηα θαη αξλεηηθή αληίιεςε ηνπ θφζκνπ, φπσο αθξηβψοπξεζβεχεη ε ζεσξίαπεξί γνληθήο 

απνδνρήο-απφξξηςεο (Hussain, Alvi, Zeeshan&Nadeem,2013). 

  

Γνληθή  απνδνρή-απόξξηςε θαη επεκεξία  

Μηα πξφζθαηε έξεπλα ησλ Giaouzi θαηGiovazolias(2015) έδεημε φηη ε 

αληηιακβαλφκελε απφξξηςε απφ ηνλ εξσηηθφ ζχληξνθν κεηξηάδεη κεξηθψο ηε ζρέζε κεηαμχ 

ελζπκνχκελεο παηξηθήο θαη κεηξηθήο απφξξηςεο θαη θνηλσληθνχ άγρνπο. Δπίζεο, βξέζεθε φηη 

ε ελζπκνχκελε γνληθή απφξξηςε θαηά ηελ παηδηθή ειηθία έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηα 

επίπεδα θνηλσληθνχ άγρνπο θαηά ηελ ελήιηθε δσή γηα ηνπο άλδξεο. Δπηπιένλ, ν ππεξβνιηθφο 

γνληθφο έιεγρνο έρεη βξεζεί  φηη νδεγεί ηα παηδηά ζε ρακειή θνηλσληθή επάξθεηα θαη πςειφ 

θνηλσληθφ άγρνο θαη θνηλσληθή απνθπγή (Giaouzi&Giovazolias, 2015). Ζ γνληθή απφξξηςε 

βξέζεθε επίζεο, λα νδεγεί ζε αλαζθαιή δεζκφ πξνζθφιιεζεο, απμάλνληαο θαηά ζπλέπεηα ην 

θνηλσληθφ άγρνο (Lindhout, Markus,  Hoogendijk, Borst, Maingay&Spinhoven,2006). 

Τα πςειά επίπεδα αληηιακβαλφκελεο κεηξηθήο θαη παηξηθήο απφξξηςεο θαηά ηελ  

παηδηθή ειηθία θαίλεηαη λα νδεγνχλ ζε πςειά επίπεδα αληηιακβαλφκελεο απφξξηςεο απφ ην 

ζχληξνθν, κε απνηέιεζκα απμεκέλν θνηλσληθφ άγρνο. Απηφ ην εχξεκα κπνξεί  λα εξκελεπηεί 

ππφ ην θσο ηεο ζεσξεηηθήο έλλνηαο, επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε, δεδνκέλνπ φηη ε ζχλδεζε 
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κεηαμχ ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε θαη ηεο έθζεζεο ζε απνξξηπηηθνχο γνλείο ζηελ 

παηδηθή ειηθία, έρεη επηβεβαησζεί απφ ηνπο  Downey θαη Feldman (1996). 

Σε κηα δηαρξνληθή κειέηε ηεοPutnick, θαη ζπλεξγαηψλ (2015) ζε πεξίπνπ 

1000νηθνγέλεηεο, βξέζεθε φηη νη πεπνηζήζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε κεηξηθή θαη παηξηθή 

απνδνρή-απφξξηςε έρνπλ επηδξάζεηο ζε πνιιέο πιεπξέο ηεο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο θαη 

αλάπηπμεο ηνπο. Σπγθεθξηκέλα ε πςειή γνληθή απφξξηςε πξνβιέπεη αχμεζε ζε 

ζπκπεξηθνξέο εζσηεξίθεπζεο θαη εμσηεξίθεπζεο θαζψο θαη κείσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο 

θαη δπζθνιία ζε θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο(Putnick, etal., 2015). 

Μηα κεηά-αλάιπζε ησλ KhalequeθαηRohner(2012b)εμέηαζε  δηαπνιηηηζκηθά ηε ζρέζε 

κεηαμχ γνληθήο απνδνρήο θαη ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο γηα παηδηά θαη εθήβνπο απφ 

22δηαθνξεηηθέορψξεο.Τααπνηειέζκαηα έδεημαλ ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ηεο αληηιακβαλφκελεο 

γνληθήο απνδνρήο θαη ηεο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο. Δπηπιένλ, ε ελζπκνχκελε κεηξηθή θαη 

παηξηθή απνδνρή βξέζεθε λα έρεη κηθξφηεξε επίδξαζε ζηελ ηξέρνπζα  ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή ησλ ελειίθσλ,απφ φηη ε αληηιακβαλφκελε γνληθή απνδνρή ησλ παηδηψλ θαηά 

ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, ε αλάκλεζε δειαδή ζπγθξηηηθά κε ην παξφλ βίσκα 

(Khaleque&Rohner, 2012b). 

Σε κηα έξεπλα ηεο Miranda θαη ζπλεξγαηψλ ηεο(2016) εμεηάζηεθε ε ππφζεζε, φηη ε 

αζπλέπεηα κεηαμχ ησλ γνλέσλ είλαη βαζηθφο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηελ κεηέπεηηα 

δπζπξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ.Ζ γνληθή απφξξηςε θαζψο θαη ε γνληθή αζπλέπεηα θάλεθε λα 

ζπλδένληαη  κε δπζπξνζαξκνζηηθά ζπκπηψκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο. Αθφκα θαη φηαλ ν έλαο 

γνληφο είλαη απνξξηπηηθφο, απηφ βξέζεθε λα απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα 

δπζπξνζαξκνγή ζηελ εθεβεία. Οη κεηέξεο, ζπλνιηθά, θάλεθε φηη γίλνληαη αληηιεπηέο σο 

ιηγφηεξν απνξξηπηηθέο (Mirandaetal., 2016). 

Έξεπλα ησλ KhalequeθαηRohner(2013) ζε δέθα ρψξεο, θαλέξσζε φηη νη γπλαίθεο 

ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο βηψλνπλ απνδνρή, θαζψο θαη φηη πεξηζζφηεξν νη 
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άλδξεο απφ φηη νη γπλαίθεο αλαθέξνπλ απφξξηςε. Αλεμαξηήησο θχινπ, ε πιεηνςεθία ησλ 

αηφκσλ πνπ δειψζαλ απνδνρή, αλέθεξαλ αληίζηνηρα θαη πγηή ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή,ελψ 

ηα άηνκα πνπ αληηιακβάλνληαλ απφξξηςε, αλέθεξαλ ην αληίζεην. Δλδηαθέξνλ απνηειεί ε 

εμαίξεζε πνπ παξαηεξήζεθε, θαζψο νξηζκέλεο γπλαίθεο πνπ δήισζαλ φηη δερηήθαλ 

απφξξηςε, δήισζαλ ζεηηθή ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή. Τν εχξεκα απηφ πηζαλψο λα νθείιεηαη  

ζηελ ζεηηθή επίδξαζε θάπνησλ άιισλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζηελ επεκεξία ηνπ αηφκνπ. 

Μηα άιιε πηζαλή εμήγεζε, φπσο αλαιχεηαη θαη ζην άξζξν ηεο έξεπλαο, κπνξεί λα 

βξεζεί ζηελ ζεσξία πεξί γνληθήο απνδνρήο-απφξξηςεο, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζε πιεπξέο 

θάζε είδνπο δηαπξνζσπηθήο απνδνρήο-απφξξηςεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο γνληθήο,ηνπ 

ζπληξφθνπ, ησλ ζπλνκειίθσλ, ησλ ζπγγελψλ, ηνπ δαζθάινπ, θαζψο θαη απνδνρή- απφξξηςε 

απφ θάζε άιιν άηνκν πξνζθφιιεζεο θαζνιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ άηνκνπ. Απηέο νη 

εκπεηξίεο επεξεάδνπλ ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπ (Khaleque&Rohner, 2013). 

Έξεπλα ησλGlavak-Tkalić θαηKukolja-Cicmanović (2014) έδεημε, φηη ε  

αληηιακβαλφκελε κεηξηθή θαη παηξηθή απνδνρή ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή ζηνπο λένπο. Ζ παηξηθή απνδνρή, ε παηξηθή εμνπζία θαη ην θχξνο ζρεηίδνληαη 

ζεηηθά ζηνπο άλδξεο. Δλψ ε κεηξηθή απνδνρή,ε κεηξηθή εμνπζία θαη θχξνο ζρεηίδνληαη 

αξλεηηθά ζηηο γπλαίθεο.Σπλνιηθά ε κεηξηθή θαη παηξηθή απνδνρή ζπλεηζθέξνπλ αλεμάξηεηα 

ζηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή θαη ζε άλδξεο θαη ζε γπλαίθεο. 

Οη παηέξεο κε πεξηζζφηεξε δηαπξνζσπηθή εμνπζία βξέζεθε λα έρνπλ θφξεο κε πην 

θησρή ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή.Αληίζηνηρα, νη κεηέξεο κε πεξηζζφηεξε εμνπζία βξέζεθε  λα 

έρνπλ θφξεο κε θαιχηεξε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή. Τν εχξεκα απηφ  ίζσο  θαλεξψλεη ην 

ζεκαληηθφ ξφιν ηεο κεηέξαοζηελ θξνληίδα θαη αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, θαζψο πεξλά 

πεξηζζφηεξν ρξφλν καδί ηνπο θαη παίξλεη νπζηαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ θξνληίδα θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπο (Glavak-Tkalić &Kukolja-Cicmanović,2014). 
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Μηα δηαπνιηηηζκηθή έξεπλα ησλAli,  Khaleque θαηRohner(2015)  εμέηαζε κηα 

ζεκαληηθή εξψηεζε, πνπ πεγάδεη απφ έλα βαζηθφ αμίσκα ηεο ζεσξίαο πεξί γνληθήο 

απνδνρήο-απφξξηςεο θαη εζηηάδεη, ζην εάλ ε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή θαη γηα ηνπο άλδξεο 

θαη γηα ηηο γπλαίθεο παγθνζκίσο, ζρεηίδεηαη κε  ηηοκλήκεο κεηξηθήο θαη παηξηθήο απνδνρήο 

θαηά ηελ παηδηθή ειηθία ηνπ αηφκνπ. 

Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη θαη ε παηξηθή θαη ε κεηξηθή απνδνρή ζρεηίδνληαη 

ζεκαληηθά κε ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή θαη ζηα παηδηά άιια θαη ζηνπο ελήιηθεο ζε 

δηαθφξνπο πνιηηηζκνχο. Γελ βξεζήθαλ δηαθνξέο κεηαμχ θχινπ ζε απηή ηε ζρέζε. Ψζηφζν ε 

ελζπκνχκελε κεηξηθή απνδνρή θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, θαλέξσζε ζεκαληηθά πην ηζρπξή 

ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ ελήιηθσλ αλδξψλλζπγθξηηηθά κε ηηο 

ελήιηθεο θφξεο (Ali,  Khaleque, &Rohner, 2015). 

Δπηπιένλ, ζε κηα άιιε έξεπλα βξέζεθε φηη ε ελζπκνχκελε παηξηθή απνδνρή θαηά ηελ 

παηδηθή ειηθία, έρεη πην ηζρπξή ζρέζε κε ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ γπλαηθψλ απφ φηη 

ε κεηξηθή απνδνρή. Σεκαληηθφο θαίλεηαη λα είλαη ν ξφινο ηνπ παηεξά ζηε δσή ηεο θφξεο θαη 

αληίζηνηρα ηεο κεηέξαο ζηε δσή ηνπ γηνπ, φζνλ άθνξα ηελ απνδνρή πνπ δέρνληαη ηα παηδηά 

απφ ηνπο γνλείο ηνπο(Putnicketal., 2012). 

Αληιψληαο εξεζίζκαηα απφ έλα θεληξηθφ αμίσκα ηεο ζεσξίαο πεξί γνληθήο απνδνρήο 

απφξξηςεο, κηα έξεπλα εμέηαζε ηε ζρέζε κεηαμχ αληηιακβαλφκελεο απνδνρήο απφ ην 

ζχληξνθν θαη ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο ζε ζρέζεηο πξνζθφιιεζεο. Τα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ θαη γηα ηνπο άλδξεο θαη γηα ηηο γπλαίθεο, φηη ηείλνπλ λα αληηιακβάλνληαη ζεκαληηθή 

απνδνρή θαη απφ ηε κεηέξα θαη απφ ηνλ παηέξα, αιιά θαη απφ ην/ηε ζχληξνθν. Δπίζεο 

βξέζεθε φηη φζν ιηγφηεξε αγάπε δέρνληαη θαη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο, ηφζν κεγαιχηεξε 

ςπρνινγηθή δπζπξνζαξκνγή ηείλνπλ λα δειψλνπλ φηη έρνπλ (Varan,Rohner, &Eryuksel, 

2008). 
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Δπξήκαηαησλ Khaleque, Rohner θαηLaukkala (2008) έδεημαλ φηη ηα άηνκα πνπ 

βηψλνπλ πεξηζζφηεξν έιεγρν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηείλνπλ λα ζεσξνχλ ηνπο ζπληξφθνπο 

θαη ηνπο γνλείο ηνπο ιηγφηεξν απνδεθηηθνχο. Ζ ελζπκνχκελε παηξηθή απνδνρή, αιιά φρη ζε 

ηφζν κεγάιν βαζκφ φζν ε κεηξηθή,  βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη κε κεηαβνιέο ζηελ ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή ηφζν ησλ αλδξψλ φζν θαη ησλ γπλαηθψλ.  Δπηπιένλ, κέζα απφ ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα θάλεθε, φηη ε απνδνρή απφ ηνλ εξσηηθφ ζχληξνθν είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ γπλαηθψλ αιιά φρη ηφζνησλ αλδξψλ (Khaleque, 

Rohner&Laukkala, 2008). 

 

Δπαηζζεζίαζηελαπόξξηςεθαηεπεκεξία 

Rejection sensitivity processing dynamics 
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Εικόνα 3.Τνκνληέινηεοεπαηζζεζίαοζηελαπφξξηςε (Romero‐Canyas, Downey, Berenson, 

Ayduk, &Kang, 2010). 
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Ζ επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε νξίδεηαη σο ε πξνδηάζεζε πνπ θέξεη ην άηνκν λα 

πεξηκέλεη κε αγσλία, λα αληηιακβάλεηαη κε επθνιία θαη λα αληηδξά έληνλα ζηελ απφξξηςε 

απφ ζεκαληηθά πξφζσπα ηεο δσήο ηνπ (Downey,Feldman,&Ayduk, 2000). 

Ζ ελζπκνχκελε γνληθή απφξξηςε αιιά θαη ε επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε  έρεη 

απνδεδεηρζεί φηη επεξεάδεη ηηο ζηελέο εξσηηθέο ζρέζεηο. Άηνκα πνπ έρνπλ εθηεζεί ζηελ 

απφξξηςε, εχθνια αληηιακβάλνληαη ηελ αξλεηηθή ή δηθνξνχκελε ζπκπεξηθνξά ησλ εξσηηθψλ 

ηνπο ζπληξφθσλ σο απφξξηςε. Απηή ε ηάζε λα αληηιακβάλνληαη θαη λα αηζζάλνληαη 

απφξξηςε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρξφλην άγρνο γηα ηελ πηζαλή εκθάληζή ηεο απφξξηςεο, 

κπνξνχλ λα  ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πνηφηεηα ησλ ζηελψλ ζρέζεσλ πνπ ηα άηνκα 

αλαπηχζζνπλ. 

Βαζηζκέλνη ζηελ πξνζθφιιεζε, ν Downey θαη Feldman(1996) αλέπηπμαλ ην κνληέιν 

ηεο επαηζζεζίαο απφξξηςεο  πνπ νξίδεη ην θαηλφκελν απφ θνηλσληθφ-γλσζηηθή νπηηθή. Τν 

κνληέιν ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε  πξνηείλεη, φηη πξηλ απφ ηελ έθζεζε ζηνλ πφλν ηεο 

απφξξηςεο, ίζσο ζε ζπλδπαζκφ κε κηα βηνινγηθή εππάζεηα,  ηα άηνκα θαηαιήγνπλ λα 

επαηζζεηνπνηνχληαη ζηελ πηζαλφηεηα κειινληηθήο απφξξηςεο απφ ζεκαληηθνχο άιινπο θαη 

λα θηλεηνπνηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ απηφ. Παξά 

ηελ πξνβιεπφκελε ιεηηνπξγία ηεο, ε επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε έρεη ζπλήζσο δπζάξεζηεο 

ζπλέπεηεο, δεδνκέλνπ φηη απηέο νη ζπκπεξηθνξέο απηφ-πξνζηαζίαο, εκπνδίδνπλ ηε 

δηακφξθσζε ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ θαη ηειηθά ππνλνκεχνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλάπηνπλ ηα 

άηνκα απηά. 

Τα άηνκα κε επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε δείρλνπλ απμεκέλε αλεζπρία γηα ηελ χπαξμε 

απφξξηςεο  απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο θαη απηφ ηα νδεγεί λα αηζζάλνληαη αλαζθαιή θαη 

δπζαξεζηεκέλα κε ηηο ζρέζεηο ηνπο. Οη επαίζζεηνη ζηελ απφξξηςε άλδξεο είλαη  δειηάξεδεο, 

ππνπηεχνληαη ηηο ζπληξφθνπο ηνπο θαη ζέινπλ λα ειέγρνπλ ηηο επαθέο ηνπο κε ηνπο άιινπο , 



33 
 

 
 

ελψ νη  γπλαίθεο ηείλνπλ λα θαηεγνξνχλ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο άδηθα θαη λα έρνπλ  ερζξηθή 

θαη κε ππνζηεξηθηηθή ζηάζε απέλαληί ηνπο (Downey&Feldman,1996). 

Οη επαίζζεηνη ζηελ απφξξηςε άλδξεο κπνξεί λα πξνζπαζήζνπλ λα απνηξέςνπλ ηελ 

αλακελφκελε απφξξηςε επελδχνληαο ιηγφηεξν ζηηο ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. 

Δπξήκαηα ησλDowney,Feldman θαηAyduk (2000) έδεημαλ, φηη νη άλδξεο πνπ επελδχνπλ ζηηο 

ξνκαληηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη έρνπλ πξνζδνθίεο απφξξηςεο νδεγνχληαη ζε βίαηε ζπκπεξηθνξά 

κέζα ζηε ζρέζε. Αληίζηνηρα εθείλνη πνπ επελδχνπλ ζε κηθξφ βαζκφ ζηηο ζηηοζρέζεηο ηνπο, 

άιια έρνπλ πξνζδνθίεο απφξξηςεο, νδεγνχληαη ζε ιηγφηεξν δεκέλεο ζρέζεηο, ηφζν θηιηθέο 

φζν θαη εξσηηθέο (Downey,Feldman, &Ayduk, 2000). 

Ζ επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε είλαη πηζαλφ λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εμέρνπζα 

θαηά ηελ εθεβεία. Τα πνιπάξηζκα πιαίζηα  θαη νη αιιαγέο ξφισλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ  

πεξίνδν απηή, νδεγνχλ ζε πεξίνπηε ζέζε ηα δεηήκαηα ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο απφξξηςεο. Απηή είλαη επίζεο κηα πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ  έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε φιε ηελ εθεβεία, είλαη πηζαλφ λα 

εδξαησζνχλ θαη λα ζπλερίδνπλ ζηελ πξψηκε ελήιηθε δσή. Πξνυπάξρνπζεο πξνζδνθίεο  

απνδνρήο θαη απφξξηςεο είλαη πηζαλφλ λα αιιειεπηδξνχλ κε εκπεηξίεο ηεο χζηεξεο εθεβείαο 

ζε λέα πιαίζηα, επθαηξίεο, θαη  θνηλσληθά δίθηπα θαη λα επεξεάζνπλ βαζχηεξα 

κεηαγελέζηεξεο εθβάζεηο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.  

  Τα παηδηά θαη νη ελήιηθεο κε πςειή  επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε  είλαη πην πηζαλφ λα 

αληηκεησπίζνπλ κεγάιε πνηθηιία πξνβιεκάησλ εζσηεξίθεπζεο, φπσο θνηλσληθφ άγρνο, 

απφζπξζε, κνλαμηά, θαη θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα. Δπίζεο, είλαη πηζαλφ ηα ζπκπηψκαηα 

εζσηεξίθεπζεο λα κεηψλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη λα απμάλνπλ ηελ  απηφ-ακθηβνιία ζε 

θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο (Marston, Hare, &Allen, 2010). 
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Ζ απφξξηςε απφ ζπλνκειίθνπο απμάλεη ηηο πξνζδνθίεο απφξξηςεο 

κέζσζπλαηζζεκάησλ άγρνπο θαη ζπκνχ,θαηά θχξην ιφγν ζηα αγφξηα. Απηφ νθείιεηαη 

πηζαλφηαηα ζην γεγνλφο φηη ηα θνξίηζηα κπνξεί λα βηψζνπλ έκκεζε επηζεηηθφηεηα. Ζ έκκεζε 

επηζεηηθφηεηα επηηπγράλεηαη γηα παξάδεηγκα, κε ην λα ηα αγλννχλ ζην ζρνιείν ή κε ην λα κελ 

ηα επηηξέπνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεοδξαζηεξηφηεηεο. Έηζη γηα ηα θνξίηζηα κπνξεί λα 

είλαη πην δχζθνιν λα αληρλεχζνπλ ηηο ελδείμεηο απφξξηςεο θαη λα αληηδξάζνπλζε απηέο. Τν 

λα είλαη φκσο θάπνηνο απνδεθηφο απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ θαη γηα 

ηα δπν θχια. 

 Υπάξρεη δηαρσξηζκφο ησλ πξνζδνθηψλ απφξξηςεο, πξψηνλ νη πξνζδνθίεοαπφξξηςεο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφάγρνοαλακνλήο θαη νη πξνζδνθίεοαπφξξηςεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ζπκφ, ιφγσ ηεο αλακνλήο. Οη πξψηεο πξνβιέπνπλ απμεκέλν θνηλσληθφ άγρνο θαη 

απφζπξζε. Αληίζηνηρα νη δεχηεξεο νδεγνχλ ζε απμεκέλεεπηζεηηθφηεηα θαη κεησκέλν 

θνηλσληθφ άγρνο. Καη νη δπν φκσο ραξαθηεξίδνληαη εμίζνπ απφ κνλαρηθφηεηα 

(London,Downey, Bonica,&Paltin, 2007). 

Υπνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο, είηε κε έλα γνλέα, έλαλ άιιν ελήιηθα, έλαλ ζπλνκήιηθν, έλα 

ζχληξνθν, ή έλα ζεξαπεπηή, κπνξεί λα αιιάμνπλ ξηδηθά ηηο πξνζδνθίεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηηο 

αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ απφξξηςε. Ψζηφζν, ε επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε κπνξεί λα είλαη 

βαζηά ξηδσκέλε. Έηζη, ε αιιαγή είλαη κάιινλ απίζαλν λα ζπκβεί εθηφο, εάλ ηα άηνκα είλαη 

εμαηξεηηθά δξαζηήξηα θαη ν ζχληξνθνο ηνπο κπνξεί λα ηνπο παξέρεη απνηειεζκαηηθή 

θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε ( Downey&Feldman, 1996). 

Τα άηνκα είλαη πηζαλφ λα  εθαξκφδνπλ  ζηξαηεγηθέο απνθπγήο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο δπλεηηθήο απεηιήο, ζην πιαίζην κηαο έληνλεο ζχγθξνπζεο. Τέηνηνπ είδνπο απνθπγή 

κπνξεί λα αληαλαθιά πξνζπάζεηεο ξχζκηζεο ηεο απεηιήο, κεηψλνληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

δηέγεξζε θαη αγσλία. Ζ κείσζε ηεο δπζθνξίαο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηαηήξεζε 

κηαο ζρέζεο κε θάπνηνλ πνπ ην άηνκν ηνλ αληηκεησπίδεη σο πεγή απεηιήο, φπσο ζπκβαίλεη, 
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γηα παξάδεηγκα, ζε εμαηξεηηθά αλαζθαιείο δεζκνχο κε  θαηαρξεζηηθνχο γνλείο. Όηαλ θάπνηνο 

δελ κπνξεί λα θχγεη απφ ηελ πεγή ηεο απεηιήο, ε απνθπγή πξνζνρήο  κπνξεί λα επηηξέςεη έλα 

βαζκφ εγγχηεηαο (Berensonetal., 2009). 

Ζ πςειή επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε  ζρεηίδεηαη επίζεο κε  ραξαθηεξηζηηθά νξηαθήο 

πξνζσπηθφηεηαο,  κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε ρακειφ γλσζηηθφ έιεγρν. Σε απηνχο πνπ είραλ 

πςειφ απηφ-αλαθεξφκελν γλσζηηθφ έιεγρν, ε ζρέζε κεηαμχ επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε  θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ νξηαθήο πξνζσπηθφηεηαο βξέζεθε λα είλαη εμαζζελεκέλε, ζχκθσλα κε 

έξεπλα ηεοAydukθαη ζπλεξγαηψλ(2008).Ο γλσζηηθφο έιεγρνο νξίδεηαη, σο ε δπλαηφηεηα ησλ 

αηφκσλ λα παξαθάκπηνπλ ηζρπξέο, αληαλαθιαζηηθέο αληηδξάζεηο ππέξ ησλ ιηγφηεξν 

πξνζβάζηκσλ, θπξίαξρσλ απαληήζεσλ. Σε απηή ηελ έξεπλα, πξνηάζεθε φηη ηα άηνκα κε 

πςειή επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε θαη ρακειφ γλσζηηθφ έιεγρν, ζε ελδείμεηο απφξξηςεο, 

αληηδξνχλ ππεξβνιηθά κε ηξφπνπο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθνί ηεο νξηαθήο δηαηαξαρήο 

πξνζσπηθφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο έληνλεο επηζεηηθφηεηαο, θαηάζιηςεο, 

θαηάρξεζεο νπζηψλ, βνπιηκίαο θαη άιιεο κνξθέο παξνξκεηηθνχ απηνηξαπκαηηζκνχ. 

Αληηζέησο, άηνκα κε πςειή επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε,ηα νπνία έρνπλ  πςειφ γλσζηηθφ 

έιεγρν είλαη ζε ζέζε λα απμήζνπλ ηελ πξφζβαζε ζε γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ νξζνινγηθή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη αλαζηέιινπλ ηηο αληαλαθιαζηηθέο, ''θαπηέο'' 

απνθξίζεηο. Τα ραξαθηεξηζηηθά νξηαθήο πξνζσπηθφηεηαο πξνβιέπνληαη  απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε  θαη γλσζηηθνχ ειέγρνπ (Ayduketal., 

2008). 

Ο θαζέλαο κπνξεί λα βηψζεη απφξξηςε, φκσο  ηα άηνκα δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ηξφπν 

πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε απηή. Μεξηθνί άλζξσπνη αληαπνθξίλνληαη πξνζαξκνζηηθά, ελψ 

άιινη αληαπνθξίλνληαη κε ηξφπν πνπ βιάπηεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπο θαη ηνπο θαζηζηά 

εππαζείο, κε ρακειή απηνεθηίκεζε, θνηλσληθφ άγρνο θαη θαηάζιηςε. Ζ ρακειή 

απηνεθηίκεζε θαη ε αλαζθαιήο πξνζθφιιεζε έρνπλ ζπλδεζεί κε  κεξνιεπηηθή 
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επεμεξγαζίαησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δειψλνπλ απφξξηςε. Οη πξνζδνθίεο απφξξηςεο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλεο εξκελείεο ησλ θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηειηθά ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ λα επηθέξεη πξαγκαηηθή απφξξηςε (Downey&Feldman, 1996). 

Υπάξρνπλ εζσζηξεθή άηνκα, πνπ δελ κηινχλ ειεχζεξα γηα απηφ πνπ ηνπο απαζρνιεί 

ζηηο θηιηθέο ηνπο ζρέζεηο. Έξεπλα ησλ Thomas θαηBowker (2015)εμέηαζε πσο απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ επεξεάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε θαη θηιηθήο 

ππνζηήξημεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ. Ζ γνληθή 

ππνζηήξημε εμεηάζηεθε σο ξπζκηζηήο ηεο ζρέζεο κεηαμχ επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε θαη 

εζσζηξέθεηαο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην λα ζσπαίλεη ην άηνκν ζηηο θηιηθέο ηνπ 

ζρέζεηο θαη λα κελ κίια αλνηρηά γηα νηηδήπνηε ην απαζρνιεί  επεξεάδεη ηελ ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ.  

Ζ επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία  βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ θαηάζιηςε, ην άγρνο θαη ηε κνλαμηά. Ζ επηξξνή ηεο κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθή ζηελ 

ςπρνινγηθή επεκεξία ηνπ έθεβνπ, θαζψο  απνηειεί κηα πεξίνδν ζηε δσή ηνπ αηφκνπ, φπνπ νη 

αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο θαη ηνπο θίινπο εληείλεηαη. Τν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πξψηκε ελήιηθε δσή ηνπ αηφκνπ, φπνπ αιιάδεη ξηδηθά ε 

θαζεκεξηλφηεηα θαη νη ζηφρνη ηνπ κε ηελ έλαξμε ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαζψο θαη ηελ αλαδήηεζε 

εξγαζίαο (Thomas&Bowker, 2015). 

 

Γνληθή απνδνρή-απόξξηςε θαη επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε 

Δλδηαθέξνλ εχξεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη ππνζηεξηθηνί γνλείο θαίλεηαη λα 

κεγεζχλνπλ ζην άηνκν θάπνηεο αλεζπρίεο ζρεηηθέο κε ηελ απφξξηςε. Απφ εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα έρεη απνδεηρζεί φηη ε γνληθή ζηήξημε επηδξά ζεηηθά ζηελ ςπρνινγηθή επεκεξία ηνπ 

αηφκνπ.Απηφ ην εχξεκα φκσο, κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη έθεβνη κε 

ππνζηεξηθηηθνχο γνλείο, κπνξεί λα βηψζνπλ πην έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ εθείλνπο 
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πνπ δελ έρνπλ ππνζηεξηθηηθνχο γνλείο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ελδερνκέλσο κεγαιψλνπλ νη 

πξνζδνθίεο γηα επεξρφκελε απφξξηςε θαη νδεγνχλ ζε δπζθνιίεο θαηά ηελ ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή ηνπο (Thomas,&Bowker,2015). 

Οη εκπεηξίεο απφξξηςεο ζηελ παηδηθή ειηθία παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αηηηνινγία 

ηεο κεηερκηαθήο/νξηαθήο δηαηαξαρήο πξνζσπηθφηεηαο. Τα άηνκα πνπ εθδειψλνπλ 

ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο αλαθέξνπλ θαη πςειά επίπεδα επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε. Ζ 

επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε ηξνπνπνηείηαη απφ ηηο εκπεηξίεο γνληθήο απφξξηςεο, ελψ ε 

απφξξηςε απφ ζπλνκήιηθνπο θαίλεηαη λα έρεη ηζρπξή επίδξαζε ζηελ εκθάληζε ηεο 

δηαηαξαρήο. Ζ θνηλσληθή ζηήξημε θαη απνδνρή θαίλεηαη λα απνηειεί βαζηθφ πξνζηαηεπηηθφ 

παξάγνληα. Γεδνκέλα έξεπλαο ησλ Rosenbach θαηRenneberg (2014) θαλέξσζαλ φηη ε γνληθή 

απφξξηςε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ραξαθηεξηζηηθά νξηαθήο δηαηαξαρήο κφλν ζε άηνκα κε πςειά 

πνζνζηά επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε.Ζ πίεζε πνπ ελδερνκέλσο αζθνχλ νη γνλείο πξνο ηα 

παηδηά ηνπο ζπλδέεηαη κε αχμεζε ζπκπησκάησλ θνηλσληθνχ άγρνπο θαη εκθάληζε 

επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δπηπιένλ ε ζπκαηνπνίεζε απφ 

ζπλνκήιηθνπο βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο θαηά ηελ εθεβηθή 

ειηθία (Rosenbach&Renneberg, 2014). 

Δπξήκαηα έξεπλαο ησλ Rowe, Gembeck, Rudolph θαηNesdale(2015) ππνζηεξίδνπλ, 

φηη ε αλαηξνθή παηδηψλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ εμαλαγθαζκφ θαη ςπρνινγηθφ έιεγρν, 

ίζσο δηαηαξάμεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ έθεβσλ λα αλαπηχμνπλ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο 

θαη λα απνθηήζνπλ απηεπάξθεηα. Έηζη, πηζαλψο λα επέιζνπλ αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ 

αληίιεςε ηνπ εαπηνχ θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα. Ζ αξλεηηθή απηφ-αληίιεςε θαη ε κεησκέλε  

ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε είλαη πιεπξέο  ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο, θαζψο ζπλδένληαη 

κε ην θφβνηεο αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο θαη επηθπιαθηηθφηεηαο ζε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο,ηα 

νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχλ πιεπξέο ζπκπησκάησλ θνηλσληθνχ άγρνπο (Rowe, 

Gembeck, Rudolph&Nesdale, 2015). 



38 
 

 
 

Σε κηα έξεπλα ησλ Zimmer-Gembeck, Trevaskis,Nesdale, θαη Downey (2014) 

βξέζεθε φηη ε γνληθή απφξξηςε ζρεηίδεηαη κε ηε κνλαμηά, έκκεζα, κέζσ ηεο επαηζζεζίαο 

ζηελ απφξξηςε. Δπίζεο βξέζεθε φηη ε ζπκαηνπνίεζε απφ ζπλνκήιηθνπο θαζψο θαη ε 

πξνζδνθία απφξξηςεο, πξνβιέπεη δπζθνιίεο ζηελ ζπκπεξηθνξά. Ζ ζπκαηνπνίεζε απφ 

ζπλνκειίθνπο αιιά θαη νη γνληθέο πξαθηηθέο, βξέζεθε λα ζπλδένληαη κε απηά ηα 

ζπκπηψκαηα. Σηελ έξεπλα απηή, νη έθεβνη κε πςειή ζπκαηνπνίεζε ζε κηα ζρέζε, αλέθεξαλ 

πεξηζζφηεξε κνλαμηά θαη θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ιφγσ απμεκέλεο επαηζζεζίαο ζηελ 

απφξξηςε απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο. Ζ ζπκαηνπνίεζε ζε κηα ζρέζε, θάλεθε λα νδεγεί ζε 

ζπλαηζζεκαηηθή αδπλακία πξνζαξκνγήο θαη λα ζπλδέεηαη άκεζα θαη έκκεζα κε ηελ 

επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε, ηφζν ζε αγφξηα φζν θαη ζε θνξίηζηα (Zimmer-Gembeck, 

Trevaskis,Nesdale&Downey, 2014).  

 

Η παξνύζα έξεπλα 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε γνληθή (παηξηθή θαη κεηξηθή) απνδνρή-

απφξξηςε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ςπρνινγηθή επεκεξία ηνπ αηφκνπ. Απηή ε ζρέζε κπνξεί 

λα επεξεαζηεί θαη απφ κηα ηξίηε κεηαβιεηή, ηελ επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε, ε νπνία σο 

δηακεζνιαβεηήο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ςπρνινγηθή ηνπ πξνζαξκνγή. Ζ εκπεηξία ηεο 

γνληθήο απφξξηςεο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζε πνιιέο εθθάλζεηο ηεο δσήο θαη 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Έηζη, ε εκπεηξία ηεο γνληθήο (παηξηθήο θαη κεηξηθήο) 

απφξξηςεο, καδί κε ηελ επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε, αλακέλεηαη λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ 

ςπρνινγηθή ηνπ επεκεξία. 

Ζ παξνχζα έξεπλα επηδηψθεη λα εμεηάζεη ηε δηακεζνιαβεηηθή επίδξαζε ηεο 

επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε ζηε ζρέζε κεηαμχ γνληθήο (παηξηθήο θαη κεηξηθήο) απνδνρήο-

απφξξηςεο θαη επεκεξίαο ηνπ αηφκνπ. Υπνζέηνπκε  φηη: 
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(1) Αλ νη γνλείο  γίλνληαλ, θαηά ηελ παηδηθή ειηθία ηνπ αηφκνπ, αληηιεπηνί σο απνξξηπηηθνί, 

ηφηε αλακέλεηαη  θαθή ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή θαηά ηελ ελήιηθε δσή. 

 (2) Ζ επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε, ζα δηακεζνιαβεί ηε ζρέζε κεηαμχ γνληθήο (παηξηθήο θαη 

κεηξηθήο)  απφξξηςεο θαη ςπρνινγηθήο επεκεξίαο. 
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Μεζνδνινγία 

 

Γείγκα 

Τν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 729 θνηηεηέο (n=344 άλδξεο θαη n=384 γπλαίθεο), 

ειηθίαο 18 έσο 25 εηψλ (M=21,3, SD=1,63 ).  Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο  82,4% ( n=601) 

ήηαλ θνηηεηέο ζηελ Κξήηε. Τν  55,7% (n=406) θνηηνχζαλ ζε ζρνιέο θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, 

ην 11,1% (n=81) ζε παηδαγσγηθέο ζρνιέο ην 9,5% (n=69) ζε ζρνιέο επηζηεκψλ θαη ην 

ππφινηπν 22,4 % (n=163) ζε άιια ηκήκαηα.  Γηαθνξεηηθνχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ήηαλ νη 

παηέξεο (10,4 % δεκνηηθφ, 10,4% γπκλάζην, ην 36,5 % ιχθεην, ην  32,9%, ΑΔΗ/ΤΔΗ θαη ην  

7,8%  κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο) απφ ηηο κεηέξεο  (7,5% δεκνηηθφ, 11,1% γπκλάζην, 39,1% 

ιχθεην, 34,4% ΑΔΗ/ΤΔΗ θαη ην 7,3%  κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο), κε ηελ πιεηνςεθία λα είλαη 

απφθνηηνη ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, δηαθνξέο ππήξραλ ζηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ (19,2 % ρσξηφ, 13% κηθξή πφιε, 30,6% πφιε, 16,3% κεγάιε πφιε, 

19,9% κεγαινχπνιε), θαζψο θαη ζην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο ( 9,5% κνλαρνπαίδηα, 56,2%  

έλαλ αδεξθφ/αδεξθή, 21,7% δχν αδέξθηα , 12,2 % πεξηζζφηεξα απφ δχν ). 

 

Γηαδηθαζία  

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ήηαλ εζεινληηθή. Γελ ππήξμε θακία πιεξσκή ή άιιν 

θίλεηξν γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα.  Ζ ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε 

θαηά θχξην ιφγν ζηα πιαίζηα καζεκάησλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ, αιιά θαη ζε θνηηεηέο θαηά ηνλ 

ειεχζεξν ηνπο ρξφλν. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπο δηήξθεζε πεξίπνπ 40 ιεπηά. Οη ζπκκεηέρνληεο 

ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα παξνπζία ησλ εξεπλεηψλ, πνπ ήηαλ δηαζέζηκνη γηα ηπρφλ 

δηεπθξηλίζεηο. Δμαξρήο πιεξνθνξήζεθαλ γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ελψ νη ίδηεο ζαθείο 

νδεγίεο δφζεθαλ ζε φινπο. Τνλίζηεθαλ ηδηαηηέξσο ζέκαηα αλσλπκίαο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο επίζεο θαη ε πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα. Ζ 



41 
 

 
 

ζεηξά ρνξήγεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ ηπραία θαη δηαθνξεηηθή, έηζη ψζηε λα 

απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε πξνθαηάιεςε θαζψο θαη ν παξάγνληαο θφπσζεο ιφγσ ηεο κεγάιεο 

έθηαζεο ηνπ. Τα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ 2016. 

Μεηά ηε ζπιινγή, νη απαληήζεηο θσδηθνπνηήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ SPSS 

(StatisticalPackageforSocialSciences). 

 

Δξγαιεία 

Τα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ απηναλαθνξάο. Αξρηθά απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δεηήζεθε λα ζπκπιεξψζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, 

κε ζηφρν ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ ζεμνπαιηθή 

ηαπηφηεηα, ηελ εζληθφηεηα, ην ηκήκα θαη ην έηνο θνίηεζεο,ηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο, ην 

κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην αθαδεκατθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ. Σηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια ηξία εξσηεκαηνιφγηα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ηξέρνπζαο έξεπλαο, ηα 

νπνία παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα. 

Ερφηημαηολόγιο Γονικής Αποδοτής-Απόρριυης για Ενήλικες 

(AdultParentalAcceptance-RejectionQuestionnaire- AdultPARQ(Rohner 2005). Οη 

ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε δχν εθδνρέο  ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Γνληθήο Απνδνρήο-

Απφξξηςεο γηα Δλήιηθεο,αμηνινγψληαο ηηο αληηιήςεηο ηεο ελζπκνχκελεο κεηξηθήο 

(PARQ_Mother) θαη  παηξηθήο (PARQ_Father) απνδνρήο-απφξξηςεο, αληίζηνηρα. Καη νη δχν 

εθδνρέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ κεηαθξαζκέλεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηα ειιεληθά 

(Giaouzi&Giovazolias, 2015). Τν θάζε εξσηεκαηνιφγην είρε 24 εξσηήζεηο, νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ ηηο ηέζζεξηο θιίκαθεο πνπ ζπλζέηνπλ ην ζπλερέο ηεο γνληθήο δεζηαζηάο 

(απνδνρή-απφξξηςε). Απηέο νη θιίκαθεο κεηξνχλ ηηο αλαθνξέο γηα ηε  κεηξηθή ή παηξηθή 

δεζηαζηά-ζηνξγή, ερζξηθφηεηα- επηζεηηθφηεηα, αδηαθνξία-παξακέιεζε θαη αδηαθνξνπνίεηε 

απφξξηςε. 
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 Οη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα θξίλνπλ ην πφζν θαιά ε θάζε πξφηαζε πεξηγξάθεη ηε 

ζπκπεξηθνξά πνπ είραλ νη γνλείο ηνπο, απαληψληαο ζε κηα 4-βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert 

(1=πάληα, 2=κεξηθέο θνξέο, 3=ζπάληα θαη 4=πνηέ). Οη πξνηάζεηο ήηαλ ίδηεο θαη ζηα δχν 

εξσηεκαηνιφγηα. Γηα παξάδεηγκα, ε εξψηεζε: «Μνπ έδεηρλε ηελ αγάπε ηνπ/ηεο» (αθνξά ηελ 

αληηιακβαλφκελε δεζηαζηά-ζηνξγή), «Με θνβέξηδε ή κε απεηινχζε φηαλ έθαλα θάπνην 

ιάζνο» (αθνξά ηελ αληηιακβαλφκελε ερζξηθφηεηα- επηζεηηθφηεηα), «Με αγλννχζε φζν δελ 

έθαλα θάηη πνπ ηνλ/ηελ ελνριεί» (αθνξά ηελ αληηιακβαλφκελε αδηαθνξία-παξακέιεζε), 

«Φαηλφηαλ λα κε αληηπαζεί» (αθνξά ηελ αληηιακβαλφκελε αδηαθνξνπνίεηε απφξξηςε).  

Όζν πην πςειφ ήηαλ ην ζθνξ ησλ απαληήζεσλ (έρνληαο αληηζηξέςεη ηα ζθνξ ηεο 

θιίκαθαο δεζηαζηάο-ζηνξγήο), ηφζν πην κεγάιε απνδνρή ζήκαηλε φηη βίσλαλ θαηά ηελ 

παηδηθή ειηθία απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Τα ζθνξ θπκαίλνληαλ απφ 24, δείρλνληαο ηελ χςηζηε 

απφξξηςε, κέρξη 96, δείρλνληαο ηελ χςηζηε απνδνρή. Ζ αμηνπηζηία ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

κεηξηθήο απνδνρήο-απφξξηςεο είρε πςειφ δείθηε alpha= .91, ελψ αληίζηνηρνο ήηαλ θαη ν 

δείθηεο alpha= .91 ζην εξσηεκαηνιφγην παηξηθήο απνδνρήο-απφξξηςεο 

Κλίμακαμέηρηζηςεσαιζθηζίαςζηηναπόρριυη-Rejection Sensitivity Questionnaire, 

Adult Version. Ζ Κιίκαθα Μέηξεζεο Δπαηζζεζίαο ζηελ Απφξξηςε (Downey&Feldman, 

1996) κεηαθξάζηεθε θαη πξνζαξκφζηεθε ζηα ειιεληθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. 

Σπκπεξηειάκβαλε 18 εξσηήζεηο-ζελάξηα, ε θαζεκία απφ ηηο νπνίεο αλαθεξφηαλ ζε έλα 

ππνζεηηθφ ζελάξην, μερσξηζηφ θάζε θνξά, θαη αθνινπζνχζαλ δπν εξσηήζεηο. Ζ πξψηε 

εξψηεζε δεηνχζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αμηνινγήζνπλ πφζν ζα ηνπο 

απαζρνινχζε/άγρσλε απηφ ην νπνίν πεξηγξάθεη ην ζελάξην, δειαδή κεηξνχζε ην βαζκφ 

άγρνπο θαη  αλεζπρίαο  γηα ην απνηέιεζκα.  Σηε δεχηεξε εξψηεζε απαληνχζαλ εάλ ζα 

πεξίκελαλ ζεηηθή αληαπφθξηζε,  ηηο πξνζδνθίεο δειαδή απνδνρήο ή απφξξηςεο. Οη εξσηήζεηο 

ζελάξηα αληηπξνζσπεχνπλ κηα επξεία θαηεγνξία δηαπξνζσπηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη λεαξνί ελήιηθεο, ζηηο νπνίεο ε απφξξηςε είλαη δπλαηή. 
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Οη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα θξίλνπλ ην βαζκφ άγρνπο/αλεζπρίαο πνπ ζα βίσλαλ, 

απαληψληαο ζε κηα 6-βάζκηα θιίκαθα (1=θαζφινπ έσο 6=παξα πνιχ) γηα ηελ πξψηε 

εξψηεζε. Γηα ηε δεχηεξε εξψηεζε, δήισλαλ πφζν πηζαλή ζεσξνχλ ηελ ζεηηθή αληαπφθξηζε 

ζε κηα αληίζηνηρε 6-βάζκηα θιίκαθα (1=θαζνινπ πηζαλφ έσο 6=πνιχ πηζαλφ). Γηα 

παξάδεηγκα, κηα εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ:<< Εεηάηε απφ έλα/κηα θίιν/ε λα ζαο 

θάλεη κηα κεγάιε ράξε>> (ππνζεηηθφ ζελάξην), <<α. Πφζν ζα ζαο απαζρνινχζε ή ζα ζαο 

άγρσλε ην αλ ν/ε θίινο/ε ζα ζαο έθαλε απηή ηε ράξε;>> (βαζκφ άγρνπο θαη  αλεζπρίαο ) θαη 

<<β. Θα πεξίκελα φηη ζα κνπ έθαλε πξφζπκα απηή ηε ράξε>> (πξνζδνθία απνδνρήο ή 

απφξξηςεο). 

Έρνληαο αληηζηξέςεη ηηο απαληήζεηο απφ ηε δεχηεξε εξψηεζε (πξνζδνθία απνδνρήο 

απφξξηςεο) θάζε ζελαξίνπ, κεηξάηαη ε επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε απφ ην ζχλνιν ησλ 

απαληήζεσλ. Όζν πην πςειφ ήηαλ ην ζθνξ ησλ απαληήζεσλ, ηφζν πην κεγάιε επαηζζεζία 

ζηελ απφξξηςε ζήκαηλε φηη βηψλνπλ ηα άηνκα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. Τα ζθνξ 

θπκαίλνληαλ απφ 18, δείρλνληαο ηελ ειάρηζηε επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε, κέρξη 108, 

δείρλνληαο ηελ χςηζηε επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε. Ζ αμηνπηζηία ζην εξσηεκαηνιφγην είρε 

πςειφ δείθηε alpha= .88. 

Κλίμακα υστολογικής εσημερίας-ThePsychologicalWell-Beingscale (PWB) Ζ 

Κιίκαθα Χπρνινγηθήο Δπεκεξίαο (Diener&Biswas-Diener, 2008) απνηειείηαη απφ νθηψ 

εξσηήζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, νη νπνίεο 

θπκαίλνληαη απφ  ζεηηθέο ζρέζεηο κέρξη θαη ζπλαηζζήκαηα επάξθεηαο θαζψο θαη εάλ έρεη  

ζθνπφ θαη λφεκα ε δσή ηνπ αηφκνπ. Όιεο νη εξσηήζεηο είλαη δηαηππσκέλεο κε ζεηηθή 

θαηεχζπλζε. Τν εξσηεκαηνιφγην κεηαθξάζηεθε θαη πξνζαξκφζηεθε ζηα ειιεληθά γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα θξίλνπλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπο κε απηφ πνπ δήισλε ε 

θάζε πξφηαζε, απαληψληαο ζε κηα 7-βάζκηα θιίκαθα (1=δηαθσλψ απνιχησο, 2=δηαθσλψ, 
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3=δηαθσλψ κεξηθψο, 4= νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, 5= ζπκθσλψ κεξηθψο, 6= ζπκθσλψ, 

7= ζπκθσλψ απνιχησο). Γηα παξάδεηγκα κηα εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ:<< Δίκαη 

αηζηφδνμνο/ε γηα ην κέιινλ κνπ>>. Παξά ην γεγνλφο φηη ε θιίκαθα δελ κεηξά μερσξηζηά ηηο 

πηπρέο ηεο ςπρνινγηθήο επεκεξίαο, δίλεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε φιεο 

ηηο πηπρέο πνπ θξίλνληαη ζεκαληηθέο. 

Όζν πην πςειφ ήηαλ ην ζθνξ ησλ απαληήζεσλ, ηφζν θαιχηεξε ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή θαη επεκεξία δήισλε ην άηνκν. Τα ζθνξ θπκαίλνληαλ απφ 8, δείρλνληαο ηελ 

χςηζηε δπζθνιία πξνζαξκνγήο, κέρξη 56, δείρλνληαο ηελ θάιιηζηε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή.  

Ζ αμηνπηζηία ζην εξσηεκαηνιφγην είρε δείθηε alpha= .83. 

 

Αλαιύζεηο δεδνκέλσλ  

Σηε θάζε ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε δηακεζνιάβεζεο (MediationAnalysis) έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα 

απαληεζεί ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ έρεη ηεζεί.  Γηα ην κνληέιν  δηακεζνιάβεζεο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα PROCESS, έλα επέιηθην εξγαιείν γηα ηε εμέηαζε κηαο 

ζρέζεο  δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ κεηαβιεηψλ. Απηή ε κέζνδνο ζεσξείηαη πιενλεθηηθή ζε 

ζρέζε κε πξνεγνχκελεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο δηακεζνιάβεζεο, ιφγσ ηεο  απμεκέλεο  

αμηνπηζηίαο ησλ επξεκάησλ (Hayes 2013). 
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Απνηειέζκαηα 

Οη δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο, νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ 

θιηκάθσλ ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Όπσο θαίλεηαη ε αμηνπηζηία 

θπκαίλεηαη απφ θαιή .82 έσο πςειή .91. 

Πίλαθαο 1 

Αξιοπιζηίερ, Μέζοι Όποι, Τςπικέρ αποκλίζειρ  ηυν επυηημαηολογίυν ηηρ έπεςναο (N=729) 

 

Γηαθνξέο αλάινγα κε ην θύιν 

Γηα λα εμεηαζηεί αλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αλδξψλ 

θαη ησλ γπλαηθψλ, σο πξνο ηηο ππφ κειέηε κεηαβιεηέο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην t γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα. 

Αλαιπηηθά ζηελ παηξηθή απνδνρή (PARQ_F), ελψ ηα ζθνξ ήηαλ πην πςειά γηα ηηο 

γπλαίθεο (M=81,5, S.D=11,37) ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (M=78,9, S.D=11,64), απηή ε 

δηαθνξά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε p>.05. Σηελ κεηξηθή απνδνρή, φκσο, 

(PARQ_M)ν κέζνο φξνο γηα ηηο γπλαίθεο (M=87,39 , S.D=8,68) είλαη πςειφηεξνο (t = -4,13, 

DF=645, p=.000, δίπιεπξνο έιεγρνο) ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο  (M=84,3, S.D=11,19). Ζ 

αληηιακβαλφκελε κεηξηθή απνδνρή ζρεηίδεηαη κε ην θχιν ηνπ παηδηνχ, ελψ ε παηξηθή 

απνδνρή φρη.  Δπίζεο, ιφγσ ησλ πςειψλ κέζσλ φξσλ, θαίλεηαη  ηφζν νη άλδξεο, φζν θαη νη 

γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο, λα αληηιακβάλνληαη θαη ηνπο δχν γνλείο ηνπο πεξηζζφηεξν σο 

απνδεθηηθνχο, παξά σο απνξξηπηηθνχο. 

Δξγαιεία ηνηρεία Cronbach’s α Μέζνο όξνο Σππηθή απόθιηζε  

Παηξηθή Απνδνρή 

(PARQ_F) 

24 .91 80,3 11,6 

Μεηξηθή 

Απνδνρή 

(PARQ_M) 

24 .91 85,9 10,06 

Δπαηζζεζία ζηελ 

Απφξξηςε(RSQ) 

36 .87 119,9 25,2 

Δπεκεξία (WBQ) 8 .82 42 7,16 
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Πίλαθαο 2 

Μέζοι όποι, ηςπικέρ αποκλίζειρ και διαθοπέρ ανάλογα με ηο θύλο ζηιρ κλίμακερ παηπικήρ και 

μηηπικήρ αποδοσήρ, εςαιζθηζίαρ ζηην απόππιτη και τςσολογικήρ εςημεπίαρ.  

Δξγαιεία M.O T.A N t 

Παηξηθή απνδνρή 

Άλδξεο  78,95 11,64 344  

-3,01 Γπλαίθεο  81,52 11,37 384 

Σχλνιν  80,31 11,55 728 

Μεηξηθή απνδνρή 

Άλδξεο  84,30 11,19 344  

-4,13*** Γπλαίθεο  87,39 8,68 384 

Σχλνιν  85,94 10,06 728 

Δπαηζζεζία ζηελ απφξξηςε 

Άλδξεο  115,83 23,15 344  

-4,27* Γπλαίθεο  123,67 26,42 384 

Σχλνιν  119,97 25,19 728 

Χπρνινγηθή επεκεξία 

Άλδξεο  41,15 7,51 344 -3,02 

Γπλαίθεο  42,75 6,75 384 

Σχλνιν  42,00 7,16 728 

p<.05* ,p<.001*** 

Oζνλ αθνξά ηελ επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε, πάιη νη γπλαίθεο είραλ πςειφηεξα ζθνξ 

(M=123,6 , S.D=26,41) ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (M=115,8 , S.D= 23,14), κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά. Με βάζε ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπ δείγκαηνο ζε απηή ηελ θιίκαθα, 

θαίλεηαη φηη νη  γπλαίθεο εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξε επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε  απφ φηη νη 

άλδξεο. Δπίζεο, νη πςεινί κέζνη φξνη, θαλεξψλνπλ ηφζν γηα ηνπο άλδξεο, φζν θαη γηα ηηο 

γπλαίθεο, φηη αλακέλνπλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο ηελ επηθείκελε απφξξηςε. 

Σρεηηθά κε ηελ επεκεξία, ελψ ηα ζθνξ ήηαλ ειάρηζηα πην πςειά γηα ηηο γπλαίθεο 

(M=42,7 , S.D=6,75) ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (M=41,1, S.D=7,51), απηή ε δηαθνξά δελ ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ζ επεκεξία δελ θάλεθε λα εκθαλίδεη δηαθνξέο αλάινγα κε ην θχιν 

ηνπ ζπκκεηέρνληα. Τέινο, νη κέζνη φξνη θαλεξψλνπλ φηη θαη ηα δπν θχια αληηιακβάλνληαη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν ηελ ςπρνινγηθή επεκεξία. 
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πζρεηίζεηο 

Με βάζε  ηνλ Πίλαθα 3, ε παηξηθή  απνδνρή ζρεηίδεηαη  αξλεηηθά κε ηελ επαηζζεζία 

ζηελ απφξξηςε  (r = -.073, p<.05). Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν πην απνδεθηηθφ αληηιακβάλνληαλ 

ηα παηδηά ηνλ παηέξα, ηφζν ιηγφηεξε επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε αλαπηχζζνπλ. Τν ίδην ηζρχεη 

θαη γηα ηε κεηξηθή απνδνρή (r = -.075,  p<.05). 

 Ζ παηξηθή απνδνρή βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ επεκεξία (r = .363, p<.01), 

δειαδή, φζν πην απνδεθηηθφ αληηιακβάλνληαλ ηα παηδηά ηνλ παηεξά, ηφζν πην θαιά 

ςπρνινγηθά πξνζαξκνζκέλα είλαη. Αληηζηξφθσο, φζν πην απνξξηπηηθφ αληηιακβάλνληαλ ηνλ 

παηέξα, ηφζν ρεηξφηεξε είλαη ε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπο. Αληίζηνηρα ην ίδην ηζρχεη θαη 

γηα ηηο κεηέξεο (r = .340, p<.01). Τέινο, βξέζεθε ζεκαληηθά αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε θαη επεκεξίαο (r = -.109, p<.01). 

Πηλάθαο 3 

Σςζσεηίζειρ μεηαξύ παηπικήρ και μηηπικήρ αποδοσήρ, εςαιζθηζίαρ ζηην απόππιτη και 

τςσολογικήρ εςημεπίαρ 

Δξγαιεία Παηξηθή 

απνδνρή 

Μεηξηθή 

απνδνρή 

Δπαηζζεζία 

ζηελ 

απόξξηςε 

Φπρνινγηθή 

επεκεξία 

Ν 

Παηξηθή απνδνρή 

Άλδξεο  - .582** -.064 .378** 344 

Γπλαίθεο  - .353** -.115* .332** 384 

Σχλνιν  - .482** -.073* .363** 729 

Μεηξηθή απνδνρή  

Άλδξεο  .582** - -.100 .362** 344 

Γπλαίθεο  .353** - -.107* .286** 384 

Σχλνιν  .482** - -.075* .340** 729 

Δπαηζζεζία ζηελ απόξξηςε 

Άλδξεο  -.064 -.100 - -.135* 344 

Γπλαίθεο  -.115* -.107* - -.125* 384 

Σχλνιν  -.073* -.075* - -.109* 729 

Φπρνινγηθή επεκεξία  

Άλδξεο  .378** .362** -.135* - 344 

Γπλαίθεο  .332** .286** -.125* - 384 

Σχλνιν  .363** .340** -.109** - 729 

*p<.05 **p<.01 
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Δμεηάδνληαο ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, μερσξηζηά γηα ην αλδξηθφ θαη 

ην γπλαηθείν πιεζπζκφ, αλαδείρζεθαλ θάπνηεο δηαθνξέο. Σηε ζρέζε κεηαμχ κεηξηθήο 

απνδνρήο θαη ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο (επεκεξίαο) νη άλδξεο εκθάληζαλ πςειφηεξε 

ζπζρέηηζε (r = .362, p<.01), ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο (r = .286, p<.01). Όζν πην πνιχ νη 

άλδξεο ζπκνχληαη ηελ κεηέξα ηνπο σο απνδεθηηθή, ηφζν θαιχηεξε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή 

έρνπλ. 

Βξέζεθαλ επίζεο δηαθνξέο ζπζρέηηζεο κεηαμχ κεηξηθήο θαη παηξηθήο απνδνρήο. 

Σπγθεθξηκέλα, νη άλδξεο εκθάληζαλ κεγαιχηεξε ζεηηθή ζπζρέηηζε (r =.582, p<.01)   

ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο ζε απηή ηε ζρέζε (r = .353, p<.01). Οη άλδξεο  δειαδή, φζν πην 

πνιχ απνδεθηηθφ αληηιακβάλνληαλ ηνλ παηέξα, άιιν ηφζν απνδεηθηηθή δειψλνπλ φηη 

αληηιακβάλνληαλ ηε κεηέξα, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο. 

Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλάο καο, θαη θαηά ζπλέπεηα, κπνξνχκε λα 

πξνρσξήζνπκε ζηελ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο δηακεζνιάβεζεο. 

 

Αλαιύζεηο Παιηλδξόκεζεο- Γηακεζνιάβεζε 

Σηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε ε επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε σο δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ α) 

κεηξηθήο θαη β) παηξηθήο απφξξηςεο θαη ςπρνινγηθήο επεκεξίαο, φπσο νξίδεη ε ππφζεζε, κε 

ηε ρξήζε ηνπ PROCESS. 

Σε γεληθέο γξακκέο ζε έλα δηακεζνιαβεηηθφ κνληέιν, ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Φ 

αζθεί κηα επίδξαζε ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Υ κέζσ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ κεηαβιεηψλ, 

πνπ δηακεζνιαβνχλ απηή ηε ζρέζε θαη νλνκάδνληαη δηακεζνιαβεηέο Μ. Σην απιφ 

δηακεζνιαβεηηθφ κνληέιν, ην a είλαη ν ζπληειεζηήο γηα ην Φ, ζε έλα κνληέιν πνπ πξνβιέπεη 

ην  Μ απφ ην Φ, θαη  ην b θαη c΄ είλαη νη ζπληειεζηέο ζε έλα κνληέιν πξφβιεςεο ηνπ Υ απφ 

ην Μ θαη  ην Φ, αληίζηνηρα. Τν c΄  πνζνηηθνπνηεί ηελ άκεζε επίδξαζε ηεο Φ, ελψ ην a θαη 
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bπνζνηηθνπνηεί ηελ έκκεζε επίδξαζε ηεο Φ ζηελ Υ, κέζσ ηεο Μ. Ζ έκκεζε επίδξαζε ησλ ab, 

είλαη απιψο ε δηαθνξά ηεο ζπλνιηθήο θαη έκκεζεο επίδξαζεο ηνπ Φ: ab= c-c΄ (Hayes, 2009). 

Ζ αλάιπζε δηακεζνιάβεζεο έδεημε φηη ε αληηιακβαλφκελε κεηξηθή απνδνρή έρεη 

ζεκαληηθή ζπλνιηθή επίδξαζε ζηελ ςπρνινγηθή επεκεξία [c: B=.225, SE= .026, BCa 

CI(.173, .277)].  Μεηά ηελ επίδξαζε ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε  σο δηακεζνιαβεηήο [ 

a:B= -.158, SE=.083, BCaCI (-.321, .004); b: B= -.023, SE=.010, BCaCI (-.044, -.002)] ε 

άκεζε επίδξαζε ηεο αληηιακβαλφκελεο κεηξηθήο απνδνρήο ζηελ ςπρνινγηθή επεκεξία 

κεηψζεθε [c’: B=.221, SE=.027, BCaCI (.168, .275)].  Ζ έκκεζε επίδξαζε ηεο 

αληηιακβαλφκελεο κεηξηθήο απνδνρήο ζηελ ςπρνινγηθή επεκεξία κέζσ ηεο επαηζζεζίαο 

ζηελ απφξξηςε [ B= .004, BCaCI (.000, .012)] αλαδεηθλχεη κεξηθή δηακεζνιάβεζε απφ ηελ 

επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε  θαη αλαπαξηζηά κηθξφ κέγεζνο επίδξαζεο [ θ
2
 =.01, BCaCI(.000, 

.019)] (Preacher, &Kelley, 2011)  (Εικόνα 4). 

 

 

a   b 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Ζ έκκεζε επίδξαζε ηεο κεηξηθήο απνδνρήο ζηελ ςπρνινγηθή επεκεξία κέζσ ηεο 

επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε (Ζ άκεζε επίδξαζε ηεο κεηξηθήο απνδνρήο ζηελ επεκεξία ζηην 

παπένθεζη). 

 

 

 

Μεηξηθή απνδνρή 

Δπαηζζεζία ζηελ 

απόξξηςε 

Φπρνινγηθή 

επεκεξία 

B= -.190, SE=.096, CI= -.377, 001 

 

B= -.024, SE=.011, CI= -.046, -.001 

 

c’: B=.237, SE=.031, CI=.175, 299 

(c: B=.242, SE= .030, CI= .182, 302) 
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a          b 

 

 

 

 

 

Εικόνα5. Ζ έκκεζε επίδξαζε ηεο παηξηθήο απνδνρήο ζηελ ςπρνινγηθή επεκεξία κέζσ ηεο 

επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε (Ζ άκεζε επίδξαζε ηεο παηξηθήο απνδνρήο ζηελ επεκεξία ζηελ 

παπένθεζη). 

  

Ζ αλάιπζε δηακεζνιάβεζεο κε ηελ παηξηθή απνδνρή σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  

έδεημε φηη ε αληηιακβαλφκελε παηξηθή απνδνρή έρεη ζεκαληηθή ζπλνιηθή επίδξαζε ζηελ 

ςπρνινγηθή επεκεξία [c: B=.225, SE= .026, BCaCI( .173, .277)]. Μεηά ηελ επίδξαζε ηεο 

επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε  σο δηακεζνιαβεηήο [a: B= -.158, SE=.083, BCaCI( -.321, .004); 

b: B= -.023, SE=.010, BCaCI( -.044, -.002)] ε άκεζε επίδξαζε ηεο αληηιακβαλφκελεο 

παηξηθήο απνδνρήο ζηελ ςπρνινγηθή επεκεξία κεηψζεθε [c’: B=.221, SE=.027, BCaCI (.168, 

.275)].  Ζ έκκεζε επίδξαζε ηεο αληηιακβαλφκελεο παηξηθήο απνδνρήο ζηελ ςπρνινγηθή 

επεκεξία κέζσ ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε [ B= .004, BCaCI (.000, .011)] αλαδεηθλχεη 

κεξηθή δηακεζνιάβεζε απφ ηελ επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε  θαη αλαπαξηζηά κηθξφ κέγεζνο 

επίδξαζεο [ θ
2
 =.01, BCaCI(.000, .014)] (Preacher, &Kelley, 2011) (Εικόνα 5). 

 

 

  

Παηξηθή απνδνρή 

Δπαηζζεζία ζηελ 

απόξξηςε 

Φπρνινγηθή 

επεκεξία 

B= -.158, SE=.083, CI= -.321, 004 

 

B= -.023, SE=.010, CI= -.044, -.002 

 

c’: B=.221, SE=.027,CI=.168, 275 

(c: B=.225, SE= .026, CI= .173, 277) 
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πδήηεζε 

Ζ παξνχζα έξεπλα είλαη βαζηζκέλε ζηελ ζεσξία  γνληθήο απνδνρήο -απφξξηςεο ηνπ 

Rohner (PARTheory- ParentalAcceptanceRejectionTheory), ε νπνία εζηηάδεη ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε θαη δηαξθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Οξίζηεθαλ εμ αξρήο δπν βαζηθέο 

ππνζέζεηο πνπ επηδίσμε λα εμεηάζεη ε ηξέρνπζα κειέηε, βαζηζκέλεο ζηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ 

ηελ θεληξηθή  ζεσξία. Αξρηθά  ε έξεπλα είρε ζηφρν λα δηεξεπλήζεη, αλ ε γνληθή απφξξηςε 

θαηά ηελ παηδηθή ειηθία επεξεάδεη ηελ ςπρνινγηθή επεκεξία ηνπ αηφκνπ ζηελ ελήιηθε δσή 

ηνπ. Σηε ζπλέρεηα  κηα ηξίηε κεηαβιεηή ε επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε, εμεηάζηεθε αλ 

δηακεζνιαβεί ηε ζρέζε κεηαμχ γνληθήο (παηξηθήο θαη κεηξηθήο)  απφξξηςεο θαη ςπρνινγηθήο 

επεκεξίαο. Ζ γνληθή απνδνρή-απφξξηςε εμεηάζηεθε μερσξηζηά γηα ηνλ παηέξα θαη μερσξηζηά 

γηα ηε κεηέξα, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηνπ θάζε γνλέα μερσξηζηά 

ζηελ ςπρνινγηθή επεκεξία.  

Τα επξήκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηελ πξψηε ππφζεζε. Σπγθεθξηκέλα ε 

παηξηθή θαη κεηξηθή απνδνρή βξέζεθε λα ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ ςπρνινγηθή επεκεξία, 

δειαδή φζν πην απνδεθηηθφ αληηιακβάλνληαλ ηα παηδηά ηνλ παηεξά θαη αληίζηνηρα ηε 

κεηέξα, ηφζν πην θαιά ςπρνινγηθά πξνζαξκνζκέλα δήισζαλ φηη είλαη θαηά ηελ λεαξή 

ελήιηθε ηνπο δσή. Αληηζηξφθσο, φζν πην απνξξηπηηθφ αληηιακβάλνληαλ ηνλ παηέξα θαη 

αληίζηνηρα ηελ κεηέξα, ηφζν ρεηξφηεξε είλαη ε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπο. Ζ γνληθή 

απνδνρή ζπλνιηθά ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ςπρνινγηθή επεκεξία ηνπ αηφκνπ. Οη 

θνηηεηέο, δειαδή ζε απηή ηε κειέηε είραλ ηελ ηάζε λα αληηιακβάλνληαη ηνπο παηέξεο θαη ηηο 

κεηέξεο ηνπο λα είλαη δεζηνί θαη απνδεθηηθνί. Τείλνπλ επίζεο λα αλαθέξνπλ  θαιή 

ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή. Όπσο θαη πξνηείλεηαη απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Dwairy, 2010; 

DwairyAchoui, Filus, Rezvannia, Casullo, &Vohra, 2010; Khaleque&Rohner, 

2012a;Machado, Machado, Neves,  &Fávero, 2014), ε αληηιακβαλφκελε γνληθή (ηφζν 
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κεηξηθή φζν θαη παηξηθή) απνδνρή ζπλδέεηαη θαη ζηελ Διιάδα, κε ζεηηθή ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή ηφζν ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο.  

Απφ ηε ζθνπηά ηεο γνληθήο απφξξηςεο θαη θαθήο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο, ηα 

ηξέρνληα επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ ηελ ππνζεσξία πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία πξεζβεχεη φηη ηα 

λεαξά άηνκα πνπ αληηιακβάλνληαλ γνληθή απφξξηςε, έρνπλ ρακειφηεξα επίπεδα 

ςπρνινγηθήο επεκεξίαο θαη ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή. Τν εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία 

κε έξεπλα ησλ Rasmi, Chuang θαη Safdar (2011), νη νπνίνη έδσζαλ κηα πεξαηηέξσ πξνέθηαζε 

ζην ζέκα, θαζψο θαλέξσζαλ φηη ηα άηνκα απηά έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο(Rasmi, Chuang&Safdar, 2011). Αλεμαξηήησο 

θχινπ ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ πνπ δειψλνπλ φηη βίσζαλ απνδνρή, αλαθέξνπλ αληίζηνηρα 

θαη πγηή ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή, ελψ ηα άηνκα πνπ βίσζαλ απφξξηςε αλαθέξνπλ ην 

αληίζεην. 

Παξφιν πνπ θαη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο αληηιακβάλνληαλ ηηο κεηέξεο θαη ηνπο 

παηέξεο ηνπο λα είλαη αξθεηά απνδεθηηθνί θαη αληηιακβάλνληαη φηη είλαη αξθεηά θαιά 

ςπρνινγηθά πξνζαξκνζκέλνη, φηαλ εμεηάζηεθαλ μερσξηζηά ηα δπν θχια βξέζεθαλ δηαθνξέο 

ζπζρέηηζεο. Αλαιπηηθά, ε αληηιακβαλφκελε κεηξηθή απνδνρή βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη κε ην 

θχιν ηνπ παηδηνχ, ελψ ε παηξηθή απνδνρή φρη. Δπηπιένλ,  ζηε ζρέζε κεηαμχ κεηξηθήο 

απνδνρήο θαη ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο (επεκεξίαο), νη άλδξεο εκθάληζαλ πςειφηεξε 

ζπζρέηηζε ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο.Γεδνκέλνπ φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηεο 

ηξέρνπζαο έξεπλαο απνηειείηαη απφ θνηηεηέο ζηελ Κξήηε, ην εχξεκα απηφ είλαη ζπλεπή κε 

ηε δηεζλή έξεπλα απνδνρήο – απφξξηςεο ηνπ Rohner (2014). Ζ έξεπλα απηή ηνπ 

Rohnerζπγθεθξηκέλα ζηελ Κξήηε, έδεημε φηη θαη νη δπν γνλείο έρνπλ κνλαδηθή θαη 

αλεμάξηεηε ζπλεηζθνξά, ζηελ πξνζαξκνγή ησλ θνξηηζηψλ αιιά φρη ησλ αγνξηψλ. Μφλν νη 

κεηέξεο θάλεθε λα επεξεάδνπλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ αγνξηψλ(Rohner,2014). 
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Οη γπλαίθεο ζπλνιηθά ζθφξαξαλ πςεινηέξα απφ ηνπο άλδξεο ζηελ θιίκαθα κεηξηθήο 

απνδνρήο-απφξξηςεο, δειαδή νη γπλαίθεο  αληηιακβάλνληαλ ζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηε κεηξηθή απνδνρή απφ φηη νη άλδξεο. Αληίζηνηρα επξήκαηα απέδσζε θαη ε έξεπλα 

ησλ Giotsa θαη Touloumakos (2014), γηα ηελ Διιάδα (Ησάλληλα). Καη ζηελ  θιίκαθα ηεο 

παηξηθήο απνδνρήο, νη γπλαίθεο ζηελ ηξέρνπζα έξεπλα ζθφξαξαλ πςειφηεξα ζε ζρέζε κε 

ηνπο άλδξεο.Σπλνιηθά, νη αλαιχζεηο θαη απφ ηηο δχν θιίκαθεο είλαη ζπλεπείο κε ηελ έξεπλα 

ησλ Khaleque θαη Rohner (2013), πνπ  έδεημε φηη νη γπλαίθεο ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν απφ 

ηνπο άλδξεο αληηιακβάλνληαη φηη βηψλνπλ απνδνρή. 

Σπλνιηθά ζηελ παξνχζα έξεπλα, ιφγσ ησλ πςειψλ κέζσλ φξσλ ζηηο θιίκαθεο 

παηξηθήο θαη κεηξηθήο απνδνρήο απφξξηςεο, θαίλεηαη  φηη ηφζν νη άλδξεο, φζν θαη νη 

γπλαίθεο αληηιακβάλνληαλ θαη ηνπο δχν γνλείο ηνπο πεξηζζφηεξν σο απνδεθηηθνχο, παξά σο 

απνξξηπηηθνχο θαη θαηά ζπλέπεηα δήισζαλ πςειά επίπεδα ζηελ θιίκαθα ηεο ςπρνινγηθήο 

επεκεξίαο.  

Όζνλ αθνξά ηε κεηαβιεηή, επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε, ζχκθσλα κε ηνλ Rohner 

(2008), ε αληηιακβαλφκελε απνδνρή απφ ηνλ εξσηηθφ ζχληξνθν θαη ε ελζπκνχκελε  γνληθή 

(ηφζν κεηξηθή φζν θαη  παηξηθή) απνδνρή ζηελ παηδηθή ειηθία, ζπζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε 

ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή θαη ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ (Rohner, 2008). Ψζηφζν, νη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θχισλ εκθαλίδνπλ επίζεο κεξηθέο θνξέο ζεκαληηθέο θαη αλεμάξηεηεο 

ζπλεηζθνξέο ζηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή. Σηελ ηξέρνπζα έξεπλα νη γπλαίθεο είραλ 

πςειφηεξα ζθνξ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 

κεηαβιεηή ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε. Απηφ θαλεξψλεη φηη νη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ 

πεξηζζφηεξε επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε  απφ φηη νη άλδξεο. Αληηθαηηθφ εχξεκα κε έξεπλα 

ησλKhaleque θαη Rohner (2013), φπνπ βξέζεθε φηη νη γπλαίθεο ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν απφ 

ηνπο άλδξεο βηψλνπλ απνδνρή,ελψ πεξηζζφηεξν νη άλδξεο απφ φηη νη γπλαίθεο αλαθέξνπλ 

απφξξηςε. 
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Αξλεηηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε κεηαμχ επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε θαη επεκεξίαο. Απφ 

πξνεγνχκελε έξεπλα ησλ Downey θαη Feldman (1996), ε επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε  

βξέζεθε λα ππνλνκεχεη ηηο εξσηηθέο ζρέζεηο. Απηφ νδεγεί ηα άηνκα λα αηζζάλνληαη 

αλαζθαιή θαη δπζαξεζηεκέλα απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο. Οη επαίζζεηνη ζηελ απφξξηςε άλδξεο 

είλαη  δειηάξεδεο, ππνπηεχνληαη ηηο ζπληξφθνπο ηνπο θαη ζέινπλ λα ειέγρνπλ ηηο επαθέο ηνπο 

κε ηνπο άιινπο , ελψ νη  γπλαίθεο ηείλνπλ λα θαηεγνξνχλ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο άδηθα θαη λα 

έρνπλ ερζξηθή θαη κε ππνζηεξηθηηθή ζηάζε απέλαληί ηνπο. Φαξαθηεξηζηηθά πνπ 

ππνδειψλνπλ θαθή ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή (Downey&Feldman, 1996). Δπηπιένλ,ηα άηνκα 

κε επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε ζπρλά αληηιακβάλνληαη απφξξηςε θαη επηζεηηθφηεηα απφ έλα 

ξνκαληηθφ ζχληξνθν, θαζψο θαη απμεκέλε πηζαλφηεηα  αλεπηζχκεηεο δηάιπζεο ηεο ζρέζεο, 

θαη θαηαιήγνπλ λα εκθαλίδνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα (Ayduk,  Downey, &Kim, 2001; 

Norona, Salvatore,  Welsh, &Darling, 2014). Σπλνιηθά ε παξνχζα έξεπλα θαλέξσζε 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο επαηζζεζίαο ηεο απφξξηςεο θαη ζπλνιηθήο ςπρνινγηθήο 

επεκεξίαο θαη είλαη ζπλεπήο κε παιαηφηεξεο έξεπλεο (Galliher&Bentley, 2010; Norona,  

Salvatore, Welsh, &Darling, 2014). 

Δπηπιένλ, ε επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηε γνληθή (παηξηθή 

θαη κεηξηθή)  απνδνρή. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν πην απνδεθηηθφ αληηιακβάλνληαλ ηα παηδηά 

ηνλ παηέξα θαη ηε κεηέξα, ηφζν ιηγφηεξε επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε αλαπηχζζνπλ θαη 

αληίζηνηρα ηφζν πην θαιή ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή έρνπλ. Σε αληίζηνηρε έξεπλα νηKhaleque 

θαη Rohner (2013) έδεημαλ, φηη  ην άηνκν φπνπ έρεη βηψζεη πεξηζζφηεξε απφξξηςε παξά 

απνδνρή απφ ηα άηνκα πνπ έρεη αλαπηχμεη δεζκφ πξνζθφιιεζεο, ηείλεη λα έρεη πεξηζζφηεξε 

ςπρνινγηθή δπζπξνζαξκνγή.   

Σπλνιηθά, ν Heller (2009) παξαηήξεζε φηη ν ζπλδπαζκφο ηεο γνληθήο απφξξηςεο θαηά 

ηελ παηδηθή ειηθία καδί κε ηε κεηέπεηηα δηαπξνζσπηθή απφξξηςε θαηά ηελ ελήιηθε δσή, 

ζπρλά νδεγεί ζε κηα γεληθεπκέλε θξίζε απφξξηςεο πνπ θαηαιήγεη ζε ζνβαξή ςπρνινγηθή 
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αδπλακία πξνζαξκνγήο, δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, θαη βίαηε ζπκπεξηθνξά. Μηα 

ζπλνιηθή εηθφλα δειαδή, θαθήο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο (Heller, 2009).  

Δπηβεβαηψλνληαο ηελ πξψηε ππφζεζε αθνινχζεζε ε αλάιπζε δηακεζνιάβεζεο γηα λα 

δηεξεπλεζεί θαη ε δεχηεξε ππφζεζε ηεο έξεπλαο. Ζ αλάιπζε δηακεζνιάβεζεο έδεημε φηη ε 

αληηιακβαλφκελε κεηξηθή θαη παηξηθή απνδνρή, έρεη ζεκαληηθή ζπλνιηθή επίδξαζε ζηελ 

ςπρνινγηθή επεκεξία( πξψηε ππφζεζε ). Μεηά ηελ επίδξαζε ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε  

σο δηακεζνιαβεηήο, ε άκεζε επίδξαζε ηεο αληηιακβαλφκελεο κεηξηθήο θαη παηξηθήο 

απνδνρήο ζηελ ςπρνινγηθή επεκεξία κεηψζεθε. Ζ έκκεζε επίδξαζε ηεο ζηελ ςπρνινγηθή 

επεκεξία αλέδεημε κεξηθή δηακεζνιάβεζε κε κηθξφ βέβαηα βαζκφ επίδξαζεο. Φαίλεηαη, 

ινηπφλ, φηη ε γνληθή (κεηξηθή θαη παηξηθή) απνδνρή, απμάλεη ηελ ςπρνινγηθή επεκεξία κέζσ 

ηεο κείσζεο ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ, ε γνληθή απφξξηςε 

νδεγεί ζε θαθή ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή κέζσ ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε. Σπλεπή 

εχξεκα κε απηφ ησλ Rosenbach θαη Renneberg (2014), πνπ θαλέξσζε φηη ε επαηζζεζία ζηελ 

απφξξηςε δηακεζνιαβεί πιήξσο ηε ζρέζε κεηαμχ ελζπκνχκελεο γνληθήο απφξξηςεο θαη 

ζπκπησκάησλ νξηαθήο πξνζσπηθφηεηαο, δειαδή θαθήο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο 

(Rosenbach&Renneberg, 2014). Δλδεηθηηθά, ζε κηα άιιε έξεπλα ησλ Zielinski θαη Veilleux  

(2014) πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηε κεηαβιεηή επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε σο δηακεζνιαβεηή, ηα 

απνηειέζκαηα θαλέξσζαλ  θαθή ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή. Σπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα έδεημε 

φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά νξηαθήο πξνζσπηθφηεηαο πξνβιέπνπλ έκκεζα κείσζε ηνπ βαζκνχ 

θνηλσληθήο ζηήξημεο κέζσ ηεο απμεκέλεο επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςεο (Zielinski&Veilleux, 

2014).  

Κιείλνληαο, θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε ηξέρνπζα έξεπλα βξήθε πνιχ 

κηθξφ πνζνζηφ δηακεζνιάβεζεο ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε ζηε ζρέζε κεηαμχ γνληθήο 

(παηξηθήο θαη κεηξηθήο) απνδνρήο θαη ςπρνινγηθήο επεκεξίαο, αιιά παξφια απηά 
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επηβεβαίσζε ηελ αξρηθή ππφζεζε. Πεξαηηέξσ έξεπλα απαηηείηαη γηα λα δηεξεπλεζεί ε 

παξνχζα ζρέζε δηεμνδηθφηεξα. 

 

Πξνεθηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο έξεπλαο ζηε ζπκβνπιεπηηθή πξαθηηθή 

Ζ παξνχζα κειέηε παξέρεη θάπνηα θαηεχζπλζε, φζνλ αθνξά ηελ  ζπκβνπιεπηηθή 

παξέκβαζε ζε άηνκα ηα νπνία έρνπλ βηψζεη γνληθή απφξξηςε θαη δειψλνπλ θαθή 

ςπρνινγηθή επεκεξία.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα έδεημε, φηη ε γνληθή (παηξηθή θαη 

κεηξηθή) απφξξηςε θαηά ηελ παηδηθή ειηθία νδεγεί ζε θαθή ςπρνινγηθή επεκεξία, κέζσ ηεο 

επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε, πνπ βηψλεη ην άηνκν.  

Τα επξήκαηα ηεο ηξέρνπζαο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεπηνχλ ππφ ην θσο  ησλ 

δχν ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςεησλ Levy, Ayduk, 

θαηDowney(2001):ηην αποθςγή,φπνπ ην άηνκν  επηιέγεη λα κελ έρεη θάπνηνδεζκφ,γηαηί 

ζεσξεί πσο έηζη δελ ζα πιεγσζεί  θαη ζην άιιν άθξν, ηηνεξαζθάλιζη οικειόηηηαρ και αγάπηρ, 

φπνπ ην άηνκν ληψζεη αζθάιεηα, θαζψο πηζηεχεη  φηη αθνχ θάπνηνο ην αγαπά, δελ ζα ηνπ 

θάλεη θαθφ. Απφ ηε κία πιεπξά, κπνξεί λα απνρσξήζεηαπφ κηα ζρέζε θαη λα θξαηήζεη 

απφζηαζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κπνξεί λα έρεη ηελ ηάζε λα παξακέλεη πξνζθνιιεκέλν  

(π.ρ., ζπρλέο ηειεθσληθέο θιήζεηο) θαη λα νδεγείηαη αθφκα θαη ζε επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο 

(π.ρ., απεηιέο απηνθηνλίαο) γηα λαδηαηεξήζεη ηε ζρέζε. Καη νη δπν απηέο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο ππνδειψλνπλ ζην ζχλνιν ηνπο θαθή ςπρνινγηθή επεκεξία, θαζψο ην άηνκν 

επεξεάδεηαη θαη δξα κε γλψκνλα ηνλ παξάγνληα ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε 

(Levy,Ayduk&Downey, 2001).  

Ζ παξνχζα έξεπλα θαλέξσζε αξλεηηθή ζπζρέηηζεκεηαμχεπαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε 

θαη ςπρνινγηθήο επεκεξίαο, δειαδή άηνκα κε πςειή επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε δήισζαλ 

θαθή ςπρνινγηθή επεκεξία. Απηφ πηζαλψο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα άηνκα κε επαηζζεζία 

ζηελ απφξξηςε ιεηηνπξγνχλ κε γλψκνλα ην θφβν ηεο επηθείκελεοαπφξξηςεο. Παξεκβάζεηο 
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πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δηαρεηξηζηεί ηελ αληίδξαζή ηνπ ζε 

θαηαζηάζεηο πνπ ληψζεη απηφ ην θφβν,φπσο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέοαλαδφκεζεο θαη απηφ-

πεξηζπαζκνχ, κπνξεί λα επηθέξνπλζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ ςπρνινγηθήεπεκεξίααηφκσλ 

κε πςειή επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε (Ayduk, Downey&Kim, 2001). Δπίζεο, ηερληθέο 

θαζπζηέξεζεο ηεο επραξίζηεζεοκπνξεί λα θαλνχλεπίζεο βνεζεηηθέο ζε παξεκβάζεηο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα (Mischel, Shoda, &Rodriguez, 1989). 

Ζεπαηζζεζία ζηελ απφξξηςεέρεη επηδξάζεηο φρη κφλν ζε αηνκηθφεπίπεδν αιιά θαη ζην 

επίπεδν ηεο ζρέζεο κε ηνλ εξσηηθφ ζχληξνθν,θαζψο ν έλαο επεξεάδεη ηνλ άιιν.Υπάξρνπλ 

πνιιά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα λένποπνπ πξνεηνηκάδνπλ θαη ελεκεξψλνπλ άλδξεο θαη 

γπλαίθεο γηα ηε ζπδπγηθήζρέζε (Karney, Beckett, Collins, &Shaw, 2006). Απηέο νη 

παξεκβάζεηο επηδηψθνπλ λα δηδάμνπλ ηνπο λένπο ηερληθέο ελδπλάκσζεο, κε ζηφρν λα 

κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ζην κέιινλ πγηείοζρέζεηο,εζηηάδνληαο ζην γάκν, πνπ απνηειεί κηα 

κφληκεθαη ζηαζεξήζπληξνθηθή ζρέζε. 

Δπηπιένλ, ζε επίπεδν πξφιεςεο, ε ελεκέξσζε ησλ λέσλ γηα ην ηη είλαη επαηζζεζία 

ζηελ απφξξηςε,πψο αλαπηχζζεηαη θαη πψο κπνξεί λα επεξεάζεη κηα ζπληξνθηθή ζρέζε, 

κπνξεί λα επηθέξεη πνιχ βνεζεηηθά απνηειέζκαηα, θαζψο ην άηνκν ζα κπνξεί λα είλαη ζε 

ζέζε λα αλαγλσξίδεη ηελ πεγή απηνχ ηνπ θφβνπ πνπ ζα ληψζεη (Norona, Roberson&Welsh, 

2016). 

Δπηπιένλ, κπνξεί λα είλαη βνεζεηηθήγηα ηνπο λένπο ε εθκάζεζε ηερληθψλ δηαρείξηζεο 

ζπκνχ θαη ερζξφηεηαο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε θαζψο θαη ην πψο 

απηέο νη αληηδξάζεηο ζρεηίδνληαη κε ην θφβν ηεο απφξξηςεο απφ ηνλ/ηε ζχληξνθν. Απηφ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηερληθέο εθκάζεζεο πγηνπο επηθνηλσλίαο, φπσο ε ηερληθή ηνπ 

νκηιεηή-αθξναηήθαζψο θαη ηερληθέοπξφιεςεοζσκαηηθήο θαη ιεθηηθήοεπηζεηηθφηεηαο 

(Epstein&Baucom, 2002).Όια απηά ηα πξνγξάκκαηαπαξέκβαζεο θαη νη ηερληθέο έρνπλ 

ζηφρνηελ πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε θαη κπνξεί 
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λαεπηθέξνπλζεηηθάαπνηειέζκαηα ζηελ ςπρνινγηθή επεκεξία ησλ λέσλ, πξνεηνηκάδνληαο 

ηνπο γηα πην πγηείο θαη νπζηαζηηθέο εξσηηθέο ζρέζεηο. Μεηψλνληαο ηελ επίδξαζε ηνπ 

παξάγνληαεπαηζζεζία ζηελ απφξξηςε ζε κηα ζρέζε, αλακέλεηαη λα απμεζεί ζπλνιηθά θαη ε 

ςπρνινγηθή επεκεξία ηνπ αηφκνπ. 

 
 

Πεξηνξηζκνίηεο έξεπλαο 

Υπάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί ζηελ παξνχζα έξεπλα. Παξά ην κεγάιν δείγκα ηεο 

έξεπλαο ( Ν=729), νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν θνηηεηέο ειηθίαο 18 έσο 25 

εηψλ, εθ ησλ νπνίσλ ην 82,4% ( n=601) ήηαλ θνηηεηέο ζηελ Κξήηε θαη δελ απνηειεί 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζακε 

εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο, ηα νπνία ηείλνπλ λα απμήζνπλ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ. Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο ελέρεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ κεηξήζεθε  ε ελζπκνχκελε 

γνληθή απνδνρή-απφξξηςε, θαζψο  είλαη δπλαηφλ απηέο νη αληηιήςεηο λα είλαη απνηέιεζκα 

ζηξεβιψζεσλ ή πξνθαηαιήςεσλ. Γεδνκέλνπ φηη ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

δηήξθεζε πεξίπνπ 40 ιεπηά, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα επεξέαζε ν παξάγνληαο ηεο θφπσζεο 

ηε ζπγθέληξσζε θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Τέινο, ην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

ςπρνινγηθήο επεκεξίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, δελ κεηξά μερσξηζηά ηηο πηπρέο ηεο 

ςπρνινγηθήο επεκεξίαο, αιιά δίλεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα απφ φιεο ηηο πηπρέο πνπ θξίλνληαη 

ζεκαληηθέο. Έηζη κεηξάηαη κε κηα πην γεληθή θαη ζπλνιηθή ζθνπηά ε ςπρνινγηθή επεκεξία 

θαη δελ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ επηδξάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. 

Ζ κειινληηθή έξεπλα θξίλεηαη ζθφπηκν λα εμεηάζεη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ςπρνινγηθή 

επεκεξία δηεξεπλψληαο θηιηθέο, ζπληξνθηθέο, ζπλαδειθηθέο θαη πιεζψξα άιισλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, κε ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε αληίιεςε ηεο ςπρνινγηθήο 

πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ. Τέινο, πην απνδνηηθφ ζα ήηαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαη 
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γνλείο, απαληψληαο ζε αληίζηνηρα ζέκαηα κε απηά ησλ παηδηψλ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κηα 

φζν γίλεηαη πην ζθαηξηθή θαη αληηθεηκεληθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο γνληθήο απνδνρήο-

απφξξηςεο.  
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