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Περίληψη 

 
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη μελέτη της επίδρασης που μπορεί 

να έχει η αντιλαμβανόμενη γονική αποδοχή-απόρριψη κατά την παιδική ηλικία στην ψυχική 

ευεξία του ατόμου κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής, αλλά και κατά πόσο η επίδραση αυτή 

διαμεσολαβείται μέσα από άλλους παράγοντες όπως είναι εκείνος του ενήλικου δεσμού και 

του διαμορφωμένου στυλ των διαπροσωπικών σχέσεων. Η έρευνα διεξήχθη σε 729 φοιτητές 

από τα οποία τα 344 ήταν αγόρια και τα 384 κορίτσια με μέση ηλικία τα έτη. Οι κλίμακες 

αυτοαναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν συγκέντρωναν δεδομένα γύρω από δημογραφικά 

στοιχεία, την ενθυμούμενη γονική αποδοχή-απόρριψη, τον ενήλικο δεσμό, το διαπροσωπικό 

στυλ και την ψυχική ευεξία. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι πράγματι ο ενήλικος δεσμός 

διαμεσολαβεί ανάμεσα στη σχέση της αντιλαμβανόμενης γονικής αποδοχής-απόρριψης και της 

ψυχικής ευεξίας με την επίδραση του δεσμού υψηλής αποφυγής να κατέχει μεγαλύτερη 

επίδραση από το δεσμό υψηλού άγχους. Τέλος, το μόνο διαπροσωπικό στυλ που αποδείχθηκε 

ως διαμεσολαβητικός παράγοντας ήταν εκείνο που αφορούσε την υγιή εξάρτηση. Τα 

παραπάνω ευρήματα συμβάλλουν στην περαιτέρω κατανόηση του βαθμού, αλλά και του 

τρόπου με τον οποίο η αποδοχή-απόρριψη από την πλευρά των γονέων κατά την παιδική ηλικία 

μπορεί να επηρεάσει την ψυχική ευεξία του ατόμου σε επόμενα στάδια της ζωής του. 

 

 
 

Λέξεις κλειδιά : γονική αποδοχή-απόρριψη, ενήλικος δεσμός, διαπροσωπικό στυλ, ψυχική ευεξία 
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Βασικό θεωρητικό πλαίσιο της Διαπροσωπικής 

Αποδοχής-Απόρριψης (IPARTheory) 

H θεωρία Διαπροσωπικής Αποδοχής-Απόρριψης (Rohner, 2016) έχει μελετηθεί αρκετά 

ως προς τους διαφόρους τομείς που μπορεί να επηρεαστούν από τις θετικές ή αρνητικές 

εμπειρίες αποδοχής κατά την παιδική ηλικία. Αποτελείται από τρεις υπο-θεωρίες που θα 

αναλυθούν διεξοδικότερα στη συνέχεια, ωστόσο δεν θα είναι εφικτή η κατανόησή τoυς αν δεν 

προηγηθεί ο ορισμός μίας βασικής έννοιας δηλαδή της διάστασης της ζεστασιάς (warmth 

dimension). 

Η αντιλαμβανόμενη αποδοχή-απόρριψη κατά την αλληλεπίδραση στις διαπροσωπικές 

σχέσεις είναι αυτό ακριβώς που δημιουργεί την διάσταση της ζεστασιάς στην οποία μπορούν, 

ουσιαστικά, να τοποθετηθούν όλοι, αλλά η διαφοροποίησή τους έγκειται στην ποιότητα της 

εγγύτητας που διαμορφώνεται κατά την αλληλεπίδραση (Rohner & Khaleque, 2010). 

Θα μπορούσε να παρομοιαστεί με ένα συνεχές αποτελούμενο από δύο άκρα. Στο ένα 

άκρο που αποτελεί το θετικό στοιχείο, τοποθετείται η αποδοχή και η οποία προσλαμβάνεται 

με ποικίλους τρόπους, οι οποίοι μπορεί να εκφράζονται είτε σωματικά (όπως με αγκαλιές, φιλιά 

και άλλα), είτε λεκτικά (όπως με επιβραβεύσεις) είτε ακόμα και συμβολικά (για παράδειγμα 

με χειρονομίες που είναι γνωστές στην εκάστοτε κουλτούρα). Στο άλλο άκρο, βρίσκεται η 

λεγόμενη απόρριψη που εκφράζεται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, δηλαδή όλες οι 

θετικές εκδηλώσεις φροντίδας δεν υπάρχουν ή ακόμα αντικαθίστανται από τελείως αντιθετικές 

και πάλι εκφράζονται είτε με σωματική έκφραση (για παράδειγμα χτυπήματα) είτε με λεκτική 

(για παράδειγμα σαρκαστικά σχόλια και συνεχείς φωνές). Ανάμεσα, βέβαια, σε αυτά τα δύο 

άκρα υπάρχουν διακυμάνσεις ως προς το πιο άκρο προσεγγίζει περισσότερο ή λιγότερο η 

συμπεριφορά ενός γονέα αλληλεπιδρώντας με το παιδί (Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2009). 

Αν και έχουν υπάρξει ενδοιασμοί, ως προς το κατά πόσο οι συμπεριφορές έκφρασης 

αποδοχής-απόρριψης μπορούν να θεωρηθούν ευρέως αποδεκτές ανεξαρτήτως διαφορετικού 

πολιτισμού, διαπολιτισμικές έρευνες έχουν δείξει ότι πράγματι αποτελούν δείκτη για τη σωστή 

εκτίμηση και συνοψίζονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες. Αρχικά, εντοπίζεται η διάσταση 

της ζεστασιάς/στοργής (ή το αντίθετο ψυχρός/μη στοργικός), της εχθρικότητας/επιθετικότητας,   

αδιαφορίας/παραμέλησης   και   τέλος   της  αδιαφοροποίητης 
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απόρριψης. Η τελευταία έννοια σχετίζεται με την αντίληψη από το παιδί ότι δεν είναι αγαπητό 

ακόμα και αν στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για να στηρίξει αυτή την 

πεποίθησή του. Αυτές οι τέσσερις, λοιπόν, κατηγοριοποιήσεις παραμένουν σταθερές 

ανεξαρτήτως του τρόπου που επιλέγεται κάθε φορά για να δηλωθούν (Khaleque, 2013 . 

Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2009). 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι πλέον αρκετά κατανοητό πως μία 

συμπεριφορά μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη υποστήριξης ή όχι. Σύμφωνα με τη θεωρία, η 

αντιληπτή ή όχι αποδοχή επηρεάζει και διάφορους τομείς, οι οποίοι εξηγούνται ο καθένας σε 

άλλα κομμάτια της θεωρίας. 

Η πρώτη υποθεωρία είναι εκείνη της προσωπικότητας (personality subtheory). Βάσει 

της συγκεκριμένης προσέγγισης, υποστηρίζεται ότι ο άνθρωπος εξελικτικά έχει διαμορφώσει 

μία ανάγκη για αποδοχή και κατά συνέπεια ασφάλεια λαμβανόμενη από το φροντιστή ή 

σημαντικούς άλλους. Ωστόσο, όταν αυτή η φυλογενετική ανάγκη δεν ικανοποιηθεί τότε το 

άτομο διαμορφώνει διάφορα αρνητικά χαρακτηριστικά συμπεριφοράς, τα οποία δεν είναι 

λειτουργικά και μάλιστα μέσα στην πορεία του χρόνου αποτελούν ένα σταθερό σημείο 

αντίδρασης απέναντι διάφορα γεγονότα της καθημερινής ζωής του ατόμου αποτελώντας το 

σύνδρομο απόρριψης. Με τον όρο σύνδρομο εννοούμε ένα σύνολο στοιχείων που τείνουν να 

εμφανίζονται με σταθερό ρυθμό από κοινού μαζί (Rohner και συν., 2009). 

Συνεχίζοντας, περνάμε στην επόμενη υποθεωρία που σχετίζεται με τις στρατηγικές 

αντιμετώπισης (coping subtheory). Η λογική της κινείται γύρω από ένα κεντρικό ερώτημα που 

πραγματεύεται τα στοιχεία εκείνα που προσδίδουν σε ορισμένα άτομα μεγαλύτερη 

ανθεκτικότητα να αντιμετωπίσουν με υψηλότερη αποτελεσματικότητα διάφορες καταστάσεις 

παρά την απόρριψη που μπορεί να έχουν βιώσει στη σχέση τους με το γονέα κατά την παιδική 

τους ηλικία (Rohner και συν., 2009). 

Τέλος, στην ολοκλήρωση της συνοπτικής παρουσίασης του τρίπτυχου που συνιστά τη 

θεωρία αποδοχής-απόρριψης δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και η κοινωνικο-πολιτισμική 

υποθεωρία (sociocultural subtheory). Η σημαντικότητα της συγκεκριμένης οπτικής έγκειται 

στο γεγονός ότι καμία συμπεριφορά δεν μπορεί να μελετάται ανεξάρτητα από το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο αναπτύσσεται και εκφράζεται. Προσεγγίζεται ως ένα πλαίσιο αμφίδρομων σχέσεων, 

δηλαδή τόσο τα άτομα επηρεάζονται από τα στοιχεία της κοινωνίας που επικρατούν, αλλά και 

τα ίδια τα άτομα επιδρούν πάνω στην κοινωνία διαμορφώνοντας μία επικρατούσα στάση που 

διακατέχεται περισσότερο από την αποδοχή ή την απόρριψη αναλόγως. Βέβαια και τα παιδιά 

που είναι αποδέκτες μέσω ιδιοσυγκρασιακών και συμπεριφορικών ατομικών τους 

χαρακτηριστικών τροποποιούν επίσης την κατάσταση (Rohner και συν., 2009). 
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Μεγάλος αριθμός ερευνών έχει αναδείξει το γεγονός ότι η αντιλαμβανόμενη αποδοχή 

ή απόρριψη από τους γονείς κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας μπορεί να επηρεάσει τόσο 

παροδικά όσο και μεταγενέστερα σε στοιχεία που αφορούν την ψυχολογική προσαρμογή του 

παιδιού. Σύμφωνα με τους Khaleque και Rohner (2012β) η επίδραση αυτή πράγματι από τους 

γονείς εντοπίζεται τόσο στην παιδική όσο και στην ενήλικη ζωή, ωστόσο, τα επίπεδα είναι λίγο 

χαμηλότερα μετά την ενηλικίωση κάτι το οποίο ενδεχομένως μπορεί να προκύπτει λόγω του 

ότι οι εμπειρίες των προσώπων αυξάνονται σε πολύ σημαντικό βαθμό πέρα από το 

οικογενειακό πλαίσιο δίνοντας τη δυνατότητα τροποποίησης της προγενέστερης επίδρασης. 

Επιπλέον, ο πατρικός ρόλος φαίνεται να αποκτά όλο και ισχυρότερη θέση μιας και νέα 

δεδομένα υποδεικνύουν πως η αντιλαμβανόμενη αποδοχή από τον πατέρα συχνά μπορεί να 

ασκεί μεγαλύτερη επίδραση για το παιδί από την αντίστοιχη της μητέρας. 

Παράλληλα, η ανάπτυξη κάποιου σε ένα υποστηρικτικό και αποδεκτικό περιβάλλον 

φαίνεται να βοηθάει στην αποκάλυψη του διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού από 

το παιδί στους γονείς. Άτομα, τα οποία δήλωσαν μεγαλύτερα επίπεδα αποδοχής κατά την 

παιδική ηλικία και μικρότερα επίπεδα απόρριψης από τον πατέρα κατά την ενήλικη ζωή ήταν 

πιθανότερο να γνωρίζουν οι γονείς τους το διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό τους, ενώ 

παράλληλα ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν κάποιου είδους εμπλοκή με διαφόρων ειδών 

ψυχοτρόπους ουσίες (D'Amico & Julien, 2012). 

Η επίδραση, λοιπόν, του βαθμού στον οποίο κάποιος αντιλαμβάνεται ότι είναι 

αποδεκτός από τους γονείς ή άλλα σημαντικά για εκείνο πρόσωπα γενικότερα μπορούν να 

διαμορφώσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, αλλά και συμπεριφορές 

που υιοθετούνται από τον ίδιο τόσο στην παιδική όσο και στην ενήλικη ζωή. Ωστόσο, σκόπιμη 

θα ήταν η διεξοδικότερη ανάλυση της παρούσας θεωρίας ώστε να γίνει πιο κατανοητός ο 

τρόπος αλληλεπίδρασης όλων των στοιχείων που τελικά αποτελούν τις συνέπειες της αποδοχής 

ή της απόρριψης αντίστοιχα, αλλά και πως τυχαίνει να διαφοροποιούνται οι συνέπειες αυτές 

υπό συνθήκες. 
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Υποθεωρία της προσωπικότητας 

(Personality subtheory) 

 
Το κάθε άτομο βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με πολλών διαφορετικών ειδών σχέσεις 

στη διάρκεια της ζωής του. Ωστόσο, η παρούσα θεωρία υποστηρίζει πως καθοριστικό ρόλο 

διαδραματίζει η ανάπτυξη της σχέσης και η ποιότητά της με κάποιον σημαντικό άλλο, όπως 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία. 

Ως σημαντικός άλλος ορίζεται κάθε πρόσωπο με το οποίο το παιδί στην προκειμένη 

περίπτωση βρίσκεται να έχει αναπτύξει ένα στενό δεσμό με διάρκεια στο χρόνο μαζί του, ο 

οποίος δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο, καθώς αποτελεί μία σημαντική σχέση 

με ξεχωριστό τρόπο. Αν και η προσέγγιση του ζητήματος θα γίνει ουσιαστικά από την οπτική 

του γονέα ως σημαντικού άλλου για το παιδί, θα ήταν σκόπιμο να γίνει μία αναφορά και στη 

γενίκευση όσων θεωρούνται ως σημαντικοί άλλοι ανά περιπτώσεις. Σύμφωνα με τους Ali, 

Khaleque και Rohner (2015) όχι μόνο η γονική αποδοχή, αλλά και η αποδοχή από την πλευρά 

του δασκάλου συνδέονται θετικά με την ψυχολογική προσαρμογή των παιδιών και την επίδοση 

στο σχολείο χωρίς να υπάρχουν διαφορές φύλου ως προς το πρώτο στοιχείο, ενώ ως προς την 

επίδοση στο σχολείο η επίδραση του δασκάλου είναι ακόμα μεγαλύτερη όσον αφορά τα αγόρια. 

Ένα βασικό στοιχείο στο τμήμα αυτό, είναι η έννοια της ψυχολογικής προσαρμογής, η 

οποία αποτελείται από διάφορα θετικά στοιχεία, εφόσον το άτομο νιώσει την ανταπόκριση ως 

προς την αποδοχή που έχει ανάγκη. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: μειωμένη εχθρικότητα κι 

επιθετικότητα, ανεξαρτησία, θετική αίσθηση αυτοπεποίθησης και αυτοαποτελεσματικότητας, 

συναισθηματική ανταποκρισιμότητα, συναισθηματική σταθερότητα, αλλά και γενικά θετική 

αντίληψη και προσέγγιση του κόσμου. Όπως είναι αναμενόμενο, σε περίπτωση που βιωθεί 

έντονη απόρριψη τα στοιχεία αυτά είτε απουσιάζουν είτε μετατρέπονται στα αντίθετα αρνητικά 

τους. Μάλιστα, έχει φανεί η σταθερότητα της διαμορφωθείσας ψυχολογικής προσαρμογής 

κατά την παιδική ηλικία, καθώς και σε μετρήσεις κατά την ενήλικη ζωή βασιζόμενες σε 

αναμνήσεις έχει υπάρξει η συσχέτιση παρά τη διαφορά χρόνου (Khaleque & Rohner, 2012α). 

Σε έρευνα του Khaleque (2013) φαίνεται πως ζητήματα που αποτελούν τη διάσταση 

της ζεστασιάς, η γονική αποδοχή ή απόρριψη και τελικά η ανάπτυξη ή όχι θετικής ψυχολογικής 

προσαρμογής συσχετίζονται μεταξύ τους. Ειδικότερα, η πατρική αποδοχή φαίνεται να 

συσχετίζεται σε ελαφρώς μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με εκείνη της μητέρα με τα 

συγκεκριμένα στοιχεία. Επιπλέον, και πάλι η αντιλαμβανόμενη από την πλευρά του πατέρα 

αποδοχή   παρουσιάζεται   να   σχετίζεται   στην   πλειοψηφία   των   χαρακτηριστικών      της 
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προσωπικότητας σε μεγαλύτερο βαθμό με εξαίρεση στοιχεία που αφορούσαν κυρίως 

συναισθηματική διαχείριση δηλαδή τη συναισθηματική ανταποκρισιμότητα και τη 

συναισθηματική σταθερότητα. Βέβαια, όλα τα παραπάνω ευρήματα αφορούν απλές 

συσχετίσεις των διαφόρων δεδομένων χωρίς να μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 

εξαγωγής αιτιωδών σχέσεων. 

Αντίθετα, αν η έντονη ανάγκη για θετική ανταπόκριση δεν ικανοποιηθεί το άτομο 

διακατέχεται από άγχος και ανασφάλεια που οδηγούν είτε σε μία εντονότερη συμπεριφορά 

αναζήτησης της αποδοχής σχετιζόμενης με εξάρτηση είτε από την άλλη μπορεί να μετατραπεί 

σε θυμό μειώνοντας με ένα διαφορετικό τρόπο και σε αυτήν την περίπτωση την ένταση. 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ανάλογες αντιδράσεις με παιδιά που προέρχονται από ένα 

σχετικά απορριπτικό περιβάλλον μπορούν να παρουσιαστούν και από άτομα που δεν θα 

αναμενόταν μιας και προέρχονται από ένα αποδεκτικό περιβάλλον. Με όρους της 

βιβλιογραφίας ορίζονται ως «troubled» δηλαδή άτομα που βρίσκονται σε σύγχυση. 

Μία βασική έννοια που περιγράφει την έντονη αναζήτηση στοιχείων αποδοχής και 

στοργής από σημαντικά πρόσωπα είναι η εξάρτηση. Μέσα στην έννοια συμπεριλαμβάνονται 

τόσο ψυχολογικά στοιχεία που αφορούν την έντονη επιθυμία για να βιωθεί η αποδοχή, αλλά 

παράλληλα και τις συμπεριφορικές αντιδράσεις που στοχεύουν στην επίτευξη της βιωθείσας 

επιθυμίας. Ακόμη, ο τρόπος έκφρασης τείνει να διαφοροποιείται ανάλογα την ηλικιακή 

περίοδο του ατόμου. Για παράδειγμα, μικρά παιδιά εκφράζουν την έντονη αυτή ανάγκη με 

εντονότερο και αμεσότερο τρόπο για παράδειγμα μέσω κλάματος ή αγκαλιάζοντας επίμονα 

τους γονείς. Από την άλλη, μεγαλύτερης ηλικίας άτομα εκφράζονται με περισσότερο έμμεσες 

μεθόδους όπως είναι η έντονη αναζήτηση επιβεβαίωσης και υποστήριξης, ενώ μάλιστα η 

συμπεριφορά γίνεται σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό υπό συνθήκες στρες και πίεσης (Rohner, 

Khaleque & Cournoyer, 2009). 

Όπως η διάσταση της ζεστασιάς, έτσι και η εξάρτηση χαρακτηρίζεται από ένα συνεχές 

όπου στο ένα άκρο βρίσκεται η ανώριμη εξάρτηση, ωστόσο, η πορεία του συνεχούς δεν είναι 

ευθύγραμμη απόλυτα, αλλά καμπυλόγραμμη. Στο μέσο βρίσκεται ο θετικός βαθμός εξάρτησης, 

ενώ στο άλλο άκρο τα στοιχεία που σχετίζονται με τη φυσιολογική εξάρτηση απουσιάζουν 

πλήρως και επικρατεί μία αντιδραστική ανεξαρτησία, η οποία στην ουσία υιοθετείται από το 

άτομο στην προσπάθειά του να προστατευτεί από περαιτέρω απόρριψη που μπορεί να λάβει 

από το περιβάλλον του (Rohner & Khaleque, 2002 . Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2009). 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, στοιχεία της παρούσας θεωρίας έχουν αποδειχθεί 

ακόμη και σε διαφορετικούς μεταξύ τους πολιτισμούς. Γενικά, η ευρεία εφαρμογή της θεωρίας 

έχει δειχθεί σε διάφορες περιοχές και μάλιστα επικεντρώνοντας στο ζήτημα της ψυχολογικής 
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προσαρμογής, όπως την Τουρκία (Erkman & Rohner, 2006), αλλά και Φιλανδία, Πακιστάν και 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Khaleque, Rohner, Riaz, Laukkala & Sadeque, 2007). Χρήσιμη 

αναδεικνύεται η αναφορά και σε στοιχεία που έχουν να κάνουν περισσότερο με ελληνικά 

δεδομένα και ειδικότερα με μελέτη σε Ελληνοκύπριους στην οποία εντοπίζεται σχέση ανάμεσα 

στην ψυχολογική προσαρμογή που έχει αναπτυχθεί και την αντικοινωνική συμπεριφορά του 

ατόμου. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων του δείγματος παρουσιάζει καλή 

συναισθηματική και συμπεριφορική λειτουργικότητα, η οποία συσχετίζεται θετικά με αποδοχή 

και αρνητικά με την απόρριψη στην παιδική ηλικία (Demetriou & Christodoulides, 2011). 

Η επίδραση, λοιπόν, είτε της αποδοχής είτε της απόρριψης αντίθετα που μπορεί να 

προσλάβει ένα παιδί μπορούν να διαμορφώσουν το κατά πόσο το άτομο θα αναπτύξει μία 

ομαλή ψυχολογική προσαρμογή. Η γονική αυτή επιρροή έχει φανεί να είναι μικρότερη στην 

ενήλικη ζωή, ωστόσο, δεν είναι κάτι απόλυτο μιας και σε περιπτώσεις που τα ενήλικα πρόσωπα 

διατηρούν αρκετά στενές σχέσεις σε καθημερινή και στενή βάση με το οικογενειακό πλαίσιο, 

οι γονείς διατηρούν μία κυρίαρχη θέση επιρροής σε σύγκριση με άτομα που διατηρούν ένα πιο 

ανοιχτό πεδίο σχέσεων μέσα στο οποίο αλληλεπιδρούν (Rohner & Khaleque, 2002). 

Η αναλυτικότερη αυτή παρουσίαση της υποθεωρίας της προσωπικότητας αναδεικνύει 

βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ευρύτερη θεωρία και θέτουν τα πρώτα δεδομένα 

σχετικά με τον τρόπο που επηρεάζονται τα άτομα ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους μέσα 

στο οικογενειακό πλαίσιο βάσει του τρόπου που αντιλαμβάνονται τη θέση τους μέσα σε αυτό. 

Ωστόσο, η αποδοχή που μπορεί να λάβει ή όχι ένα άτομο δεν αποτελεί το μοναδικό παράγοντα 

που εξηγεί την ανάπτυξη συγκεκριμένων στοιχείων της προσωπικότητας, καθώς άτομα που 

έχουν δεχθεί υψηλή απόρριψη δεν παρουσιάζουν πανομοιότυπη εικόνα γεγονός που έχει 

αποδοθεί και σε διαφοροποιημένο τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης, η οποία πρόκειται να 

εξηγηθεί καλύτερα στο επόμενο τμήμα της θεωρίας. 
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Υποθεωρία της αντιμετώπισης 

(Coping subtheory) 

 

Η υποθεωρία της αντιμετώπισης προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις γύρω από το πως άτομα 

παρά τις παρόμοιες κοινές εμπειρίες γονικής αποδοχής και απόρριψης παρουσιάζουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας που συνδέονται με υψηλότερη ψυχική 

ανθεκτικότητα και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των εκάστοτε δυσκολιών που 

προκύπτουν. 

Ένα βασικό σημείο εκκίνησης για να γίνει κατανοητό αυτό το κομμάτι της θεωρίας 

αποτελεί η πολύπλευρη οπτική που απαιτείται να υιοθετηθεί, η οποία δεν είναι άλλη από εκείνη 

του ατόμου που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο δράσης και επιρροής 

του. Αναλυτικότερα, απαιτούνται τρεις διαφορετικές οπτικές. Η πρώτη αφορά τον «εαυτό» 

περιλαμβάνοντας τόσο βιολογικά χαρακτηριστικά όσο και προσωπικότητας. Η δεύτερη 

αναφέρεται στον «άλλο» που διακατέχεται από ανάλογα στοιχεία, αλλά αυτή τη φορά του 

ατόμου από το οποίο εκδηλώνεται η απόρριψη και τέλος το «πλαίσιο» μέσα στο οποίο 

εμπερικλείονται άλλα σημαντικά πρόσωπα στη ζωή του ατόμου και οι διάφορες κοινωνικές και 

όχι μόνο συνθήκες (Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2009). 

Επιπλέον, η υποθεωρία δομείται επάνω στην έννοια της αντιμετώπισης (coping), 

δηλαδή στην προσπάθεια που κάνει το άτομο για να προσαρμοστεί στις δυσκολίες. Οι 

διαδικασίες που χρησιμοποιεί το άτομο μπορεί να είναι περισσότερο προσανατολισμένες στο 

συναίσθημα είτε περισσότερο σε γνωστικές διεργασίες. Στα πλαίσια αυτών των διεργασιών 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφόρων ειδών συμπεριφορές όπως είναι προσπάθειες του 

ατόμου να αλλάξει με ενεργό τρόπο την κατάσταση, γνωστική αναδόμηση, αποδοχή της 

κατάστασης είτε συμπεριφορές που μπορεί να μοιάζουν ότι απαιτούν μικρότερη αυτενέργεια 

όπως είναι η άρνηση γύρω από όσα ζητήματα αφορούν την κατάσταση (Compas, Connor- 

Smith, Saltzman, Thomsen & Wadsworth, 2001). 

Ωστόσο, είναι αποδεκτό πως η επιρροή από την απόρριψη δεν είναι πανομοιότυπη 

ανάμεσα στα διάφορα άτομα. Έτσι, διαμορφώνονται και διαφορετικές κατηγορίες. Η μία 

περιλαμβάνει εκείνα τα άτομα που αν και έχουν νιώσει τη μη αποδοχή παρουσιάζονται 

συναισθηματικά και ψυχικά καλά (affective copers) απέναντι στις διάφορες καταστάσεις 

(Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2009 . Ki, 2015). 

Πρόκειται για την ομάδα εκείνη την ομάδα των ατόμων που μπορούν να θεωρηθούν ότι 

έχουν αναπτύξει τη λεγόμενη ψυχική ανθεκτικότητα που λειτουργεί προστατευτικά για 

εκείνους. Αρχικά, μπορεί να μοιάζει ως έννοια όμοια με εκείνη της αντιμετώπισης, ωστόσο θα 
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ήταν εσφαλμένη η διαχείρισή τους ως συνώνυμες. Με τον όρο ψυχική ανθεκτικότητα νοείται 

η δυναμική διαδικασία που αναπτύσσεται μέσα στην πορεία των διαφόρων αναπτυξιακών 

σταδίων της ζωής του ατόμου σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται 

κάποιος και τον προστατεύει με αποτελεσματικό τρόπο από κάποιες αντίξοες ή δύσκολες 

καταστάσεις που ενδέχεται να έχει βιώσει (Ahern, Ark & Byers, 2008). 

Από την άλλη, υπάρχει και ένα μέρος ατόμων που τα καταφέρνει ικανοποιητικά σε 

επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς τομείς, αλλά η συναισθηματική και ψυχική κατάσταση 

του δεν είναι καλή (instrumental copers). Βέβαια, όσον αφορά και την πρώτη κατηγορία πρέπει 

να γίνει σαφές πως και σε αυτήν την περίπτωση, αν και γενικά νιώθουν καλά, δεν βρίσκονται 

σε τόσο καλό επίπεδο όσο άτομα που έχουν λάβει στοργή και υποστήριξη (Rohner, Khaleque 

& Cournoyer, 2009). 

Σύμφωνα με τον Ki (2015) έχουν εντοπιστεί διαφορές φύλου ανάμεσα στα άτομα που 

καταφέρνουν να αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικό τρόπο τη βιωθείσα απόρριψη έναντι 

εκείνων που δεν τα καταφέρνουν ικανοποιητικά. Όσον αφορά τις γυναίκες τόσο η απόρριψη 

από την πλευρά του πατέρα όσο και εκείνη από την πλευρά της μητέρας φαίνονται να 

λειτουργούν αλληλεπιδραστικά, δηλαδή όσο εντονότερη είναι η απόρριψη κι από τις δύο 

πλευρές τόσο εντονότερες είναι και οι αρνητικές συνέπειες στη μετέπειτα ψυχολογική τους 

προσαρμογή σε αντίθεση με τον ανδρικό πληθυσμό που φαίνεται να επηρεάζεται ανεξάρτητα 

από την απόρριψη που λαμβάνει από τη μητέρα και ανεξάρτητα από εκείνη του πατέρα. 

Ήδη η προσθήκη της υποθεωρίας της αντιμετώπισης καταφέρνει να περιγράψει 

καλύτερα το πολυσύνθετο πλέγμα μέσα από το οποίο μπορούν να διαμορφωθούν 

συγκεκριμένες συμπεριφορές καταρρίπτοντας ένα γραμμικό τρόπο σκέψης για τις συνέπειες 

της πιθανής γονικής απόρριψης. Βέβαια, το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο όταν τεθεί 

και το ζήτημα του ευρύτερου κοινωνικού, πολιτισμικού και οικονομικού περιβάλλοντος. 
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Υποθεωρία των κοινωνικο-πολιτισμικών συστημάτων 

(Sociocultural subtheory) 

 
Το τελευταίο κομμάτι που συμβάλλει στην πλήρη κατανόηση του τρόπου επίδρασης της 

αντιλαμβανόμενης αποδοχής και απόρριψης είναι εκείνο που αφορά το κοινωνικό, πολιτισμικό, 

αλλά και γενικότερα το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο εκδηλώνονται οι διάφορες 

συμπεριφορές από τους γονείς προς τα παιδιά δεχόμενες διαφόρων ειδών επιδράσεις. 

Το πλέγμα των διαφορετικών δυναμικών που αναπτύσσεται ανάμεσα στις εξωτερικές 

πηγές και το κάθε άτομο ξεχωριστά είναι ιδιαίτερα μεγάλο με τις σχέσεις αυτές να έχουν 

αμφίδρομη πορεία. Ένα βασικό κομμάτι για κάθε κοινωνία είναι αυτό της θρησκείας και πώς 

συμβάλλει στη διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ των ατόμων, δηλαδή αν ενισχύει την 

εγγύτητα μέσα στις σχέσεις ή όχι. Γενικά έχει φανεί πως οι θρησκευτικές πεποιθήσεις μπορούν 

να διακριθούν σε δύο ευρείες κατηγορίες με εκείνες που χαρακτηρίζονται ως κατά βάση 

τιμωρητικές, ενώ σε άλλα πλαίσια οι επικρατούσες θρησκευτικές πεποιθήσεις χαρακτηρίζονται 

από αγάπη και περισσότερο αποδεκτικές πρακτικές. Έτσι, η πρώτη κατηγορία συνδέεται και 

με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης απορριπτικών συμπεριφορών και μέσα στην οικογένεια, 

ενώ η δεύτερη με περισσότερο αποδεκτικές (Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2004). 

Πράγματι έρευνα του Smith (2003) που έγινε σε δείγμα παιδιών από την Αμερική έδειξε 

ότι η μελέτη θρησκευτικών ζητημάτων που άπτονται ειδικότερα στη θρησκευτική λατρεία και 

συμμετοχή μπορούν να αναδείξουν ζητήματα γύρω από την εγγύτητα των μελών μιας 

οικογένειας. Οι οικογένειες οι οποίες συμμετέχουν από κοινού γονείς και παιδιά σε 

θρησκευτικές πρακτικές είναι πιθανότερο να έχουν μία μεγαλύτερη εγγύτητα, βασικό στοιχείο 

για την έκφραση και αντίληψη αποδοχής, μεταξύ τους που χαρακτηρίζεται από το ότι οι γονείς 

εντοπίζονται να γνωρίζουν ονόματα φίλων, δασκάλων των παιδιών κάτι που δεν είναι τόσο 

πιθανό στη συγκρινόμενη ομάδα. Μάλιστα, τα στοιχεία αυτά δεν φαίνεται να τροποποιούνται 

από παράγοντες διαφορετικής θρησκείας ή φυλής. 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, ο καθένας δεν συνηθίζεται να ζει αποκομμένος από 

ένα δίκτυο διαφορετικών σχέσεων από εκείνη των γονέων πράγμα που καθιστά σαφές ότι η 

επίδραση των γονέων προς το παιδί δεν θα μπορούσε να παραμένει ανεπηρέαστη και από αυτές. 

Σύμφωνα με τους Sentse, Lindenberg, Omvlee, Ormel και Veenstra (2010) η αποδοχή που 

μπορεί να δεχτεί κάποιος έφηβος είναι ικανή να τροποποιήσει τις επιπτώσεις που μπορεί να 

έχει δεχθεί από πιθανή απόρριψη από τους γονείς μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της 
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τελευταίας για το άτομο. Ωστόσο, δεν έχει καταστεί ικανή να αποδειχθεί μία επιπλέον 

επιβάρυνση του ατόμου όταν δεν λαμβάνει αποδοχή από κανένα εκ των δύο σχέσεων δηλαδή 

φαίνεται πως ήδη η απόρριψη από την πλευρά των γονέων ασκεί ανεξάρτητα σοβαρές 

επιπτώσεις που δεν επαυξάνονται παραπάνω. Βέβαια, παραμένει το ενδεχόμενο αλλαγής της 

επίδρασης όσο αυξάνεται η ηλικία και πλέον άλλου είδους σχέσεις όπως εκείνη των φίλων και 

του ερωτικού συντρόφου αποκτούν ακόμα σημαντικότερο ρόλο. 

Πλήθος ερευνών έχει μελετήσει και αναδείξει το γεγονός ότι μπορεί οι διαφορετικές 

περιοχές ή ακόμα και χώρες να διαφοροποιούνται ως προς τους τρόπους με τους οποίους 

εκδηλώνουν τις διάφορες συμπεριφορές που εμπίπτουν στη διάσταση της ζεστασιάς, ωστόσο 

παρά τη διαφορετικότητα ως προς τους τρόπους έκφρασης δεν παρατηρείται διαφοροποίηση 

ανάμεσα στις ποικίλες περιοχές ως προς το αν εμφανίζουν μεγαλύτερα επίπεδα αποδοχής προς 

τα παιδιά ή όχι (Gomez & Suhaimi, 2015). 

Δεν απουσιάζει, βέβαια, και το μερίδιο των ερευνών εκείνων που υποδηλώνουν πως ο 

τρόπος δόμησης μιας κοινωνίας και οι στόχοι της είναι ικανά να εντείνουν και τελικά να 

διευκολύνουν την έκφραση αποδοχής από τους γονείς προς τα παιδιά ώστε να εξυπηρετηθεί 

καλύτερα και η πορεία της οργάνωσής τους. Για παράδειγμα, έχει αναφερθεί πως μία 

κυνηγητικά οργανωμένη κοινωνία είναι πιθανότερο να βασίζεται στην αποδοχή και στην 

εγγύτητα που αποτελούν κομβικά σημεία λειτουργίας της για να μπορεί να αναπτυχθεί ένα 

ασφαλές περιβάλλον συνεργασίας όλων μιας και η αλληλεξάρτηση των ατόμων είναι πιο 

άμεση σε αντίθεση με ένα περισσότερο βιομηχανοποιημένο πλαίσιο, το οποίο χαρακτηρίζεται 

από μεγαλύτερη απορριπτική συμπεριφορά από την πλευρά των γονέων (Rohner, Khaleque & 

Cournoyer, 2004). 

Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, την παρουσίαση όλων των υποθεωριών γίνεται πλέον σαφές 

ότι η αποδοχή και απόρριψη δεν αποτελούν μία απλή συμπεριφορά όπως ούτε και οι συνέπειες 

τους μιας και όπως κάθε είδους συμπεριφορά λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο 

σχέσεων και επιρροών που κατέχουν επίσης ένα καταλυτικό ρόλο, ενώ επιπλέον ούτε το ίδιο 

το άτομο που γίνεται αποδέκτης της εκάστοτε πληροφορίας παραμένει αμέτοχο ως προς τον 

τρόπο αντίληψης και αντίδρασης προς αυτή. Έτσι, πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα 

μελέτης που φαίνεται να μπορεί να προσεγγιστεί ικανοποιητικά από πλήθος διαφορετικών 

οπτικών αναδεικνύοντας και κάθε φορά ένα καινούργιο κομμάτι που περιγράφει ακόμα 

καλύτερα τη θεωρία. 
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Γονεϊκοί τύποι συμπεριφοράς 

 
Είναι κατανοητό ότι οι γονείς μπορούν να επηρεάσουν ποικιλοτρόπως την ανάπτυξη 

του παιδιού τους ανάλογα με τις συμπεριφορές αποδοχής ή απόρριψης που εκδηλώνουν 

απέναντι στις διάφορες συνθήκες. Ωστόσο, η εκδήλωση αυτών των συμπεριφορών δεν θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ότι ξεχωρίζει με απόλυτο τρόπο από τα λεγόμενα πρότυπα γονεϊκής 

συμπεριφοράς δηλαδή πιο σταθερών τρόπων ανατροφής και διαπαιδαγώγησης τους οποίους 

υιοθετούν οι γονείς και τείνουν να χρησιμοποιούν για να διαχειριστούν τη σχέση τους με το 

παιδί. 

Σύμφωνα με την Baumrind (όπως αναφέρεται στον Feldman, 2011/1947) οι τρόποι 

ανατροφής που χρησιμοποιούν οι γονείς μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις κατηγορίες. 

Αρχικά, οι αυταρχικοί ή απολυταρχικοί γονείς συνηθίζουν να είναι εξαιρετικά αυστηροί και 

ψυχροί χρησιμοποιώντας ως μέσο κυρίως την τιμωρία, ενώ δεν είναι δεκτικοί απέναντι στη 

διαφωνία. Έπειτα, είναι πιθανό γονείς να κατηγοριοποιηθούν ως παραχωρητικοί. Σε αυτήν την 

περίπτωση, η κατάσταση είναι αντιδιαμετρικά αντίθετη μιας και ο έλεγχος και η 

ανατροφοδότηση γίνονται ελάχιστα ή με ασυνεπή τρόπο που δε βοηθάει το παιδί να 

κατανοήσει τα όρια, καθώς οι γονείς δεν νιώθουν ότι έχουν ισχυρό μερίδιο ευθύνης στην 

εξέλιξή τους. Ακόμη, εντοπίζονται οι διαλεκτικοί γονείς που θα μπορούσαν να τεθούν ίσως 

στο μέσο μιας και επίσης θέτουν τιμωρίες και όρια, αλλά μέσα από τη συζήτηση για το που 

αποσκοπούν, ενώ παράλληλα δε διστάζουν να εκφράσουν την αγάπη και τη στοργή τους. 

Τέλος, είναι οι αμέτοχοι ή αδιάφοροι γονείς που παραμένουν συναισθηματικά απόμακροι χωρίς 

να δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον μιας και θεωρούν πως η ικανοποίηση των αναγκών τροφής, 

ρουχισμού και στέγης είναι αρκετοί. 

Ο εκάστοτε τρόπος ανατροφής του παιδιού είναι αναμενόμενο ότι θα διαμεσολαβεί και 

σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Γενικά η εμπλοκή των γονέων έχει φανεί να βοηθάει στην 

καλύτερη σχολική επίδοση των παιδιών με το διαλεκτικό γονικό πρότυπο να καταλαμβάνει τα 

μεγαλύτερα ποσοστά αποτελεσματικότητας. Είναι πιθανό να σχετίζεται με το γεγονός ότι οι 

γονείς που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία τείνουν να λαμβάνουν υψηλότερες 

βαθμολογίες που μετρούν ζητήματα αποδοχής και στοργής προς τα παιδιά, ενώ παράλληλα 

συζητούν μαζί τους καθιστώντας ευκολότερη τη μετάδοση προσδοκιών που μπορούν να 

βοηθήσουν στην επίτευξη κάποιου στόχου λειτουργώντας κινητοποιητικά. Παρόλα αυτά, δεν 
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φαίνεται να αποδεικνύεται εξίσου σε διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια ενδεχομένως 

λόγω διαφορετικών προσδοκιών και αντιμετώπισης της εκπαίδευσης από τους γονείς (Spera, 

2005). 

Εκτός από την ακαδημαϊκή επίδοση, η τήρηση ενός διαλεκτικού τρόπου ανατροφής 

έχει φανεί να βοηθάει το παιδί να αναπτύξει ένα καλύτερο επίπεδο αυτοεκτίμησης, γενικότερης 

ικανοποίησης από τη ζωή, αλλά και μικρότερα ποσοστά εμφάνισης κατάθλιψης. Γενικά, η 

επίδραση από τη μητέρα είναι εντονότερη σε γενικές γραμμές με εξαίρεση τα επίπεδα 

κατάθλιψης που η πλευρά του πατέρα παρουσιάζεται να κατέχει κάποιου είδους υπεροχή ως 

προς το βαθμό επίδρασης (Milevsky, Schlechter, Netter & Keehn, 2007). 

Από την άλλη, δεν απουσιάζουν και τα ευρήματα που δείχνουν τις αρνητικές επιπτώσεις 

ενός όχι τόσο υποστηρικτικού τρόπου ανατροφής, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ένα τιμωρητικό 

πλαίσιο, απουσία έκφρασης στοργής και απορριπτική στάση σε συνδυασμό με υπερεμπλοκή 

που δημιουργεί κωλύματα σε ζητήματα αυτονομίας του παιδιού. Τα τέσσερα αυτά 

προαναφερθέντα στοιχεία έχουν συνδεθεί με παιδιά που παρουσιάζουν ζητήματα εξάρτησης 

από το διαδίκτυο εγείροντας ζητήματα σε επόμενο επίπεδο ως προς το πόσο αποτελεσματικά 

μπορεί να δράσει μία αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας και αλληλεπίδρασης της οικογένειας σε 

ζητήματα εξάρτησης (Xiuqin, Huimin, Mengchen, Jinan, Ying & Ran, 2010). 

Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι είναι πόσο βοηθητικά μπορεί να λειτουργήσει η 

εκάστοτε ανατροφή για τις δεξιότητες διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων από τα παιδιά. 

Όπως είναι αναμενόμενο, σε πλαίσια όπου εντοπίζεται το αυταρχικό πρότυπο με το στοιχείο 

της υψηλής πίεσης, τα παιδιά παρουσιάζουν αυξημένη αποπροσωποίηση δηλαδή εχθρικότητα 

προς πρόσωπα του περιβάλλοντος και γενικότερα αυξημένα επίπεδα άγχους. Σε αντίθεση, με 

παιδιά που είναι αποδέκτες αποδοχής σε ένα διαλεκτικό πλαίσιο ανατροφής, τα οποία 

παρουσιάζονται με μειωμένα επίπεδα άγχους, αλλά και περισσότερο ικανά να διαχειριστούν 

με αποτελεσματικό τρόπο τα προβλήματα που ανακύπτουν (Wolfradt, Hempel & Miles, 2003).  

Ο τρόπος που χρησιμοποιείται για την ανατροφή των παιδιών δεν φαίνεται, λοιπόν, να 

επηρεάζει μόνο το πώς τα παιδιά μπορούν να αντεπεξέλθουν σε ακαδημαϊκά ζητήματα ή 

ζητήματα πειθαρχίας, αλλά ακόμα περισσότερο θέτει στοιχεία που άπτονται της ευρύτερης 

σχέσης γονέα-παιδιού διαμορφώνοντας τόσο την αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ τους 

όσο και τη μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού στους διαφόρους τομείς της ζωής του. 
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Αποδοχή απόρριψη στις διαπροσωπικές 

σχέσεις κατά την ενήλικη ζωή 

 
Η παρούσα εργασία επικεντρώνει στο πως η ενθυμούμενη γονική αποδοχή-απόρριψη 

μπορεί να επηρεάσει διάφορους τομείς της ενήλικης ζωής, ωστόσο, δεν θα γίνει ανάλυση γύρω 

από τις επιπτώσεις αυτές σε σχέση με την αντιλαμβανόμενη αποδοχή από τον ερωτικό 

σύντροφο ή κάποιου άλλου σημαντικού προσώπου . Παρόλα αυτά, θα ήταν χρήσιμη μία 

συνοπτική παρουσίαση κάποιων στοιχείων γύρω από το ζήτημα μιας και παρά το γεγονός ότι 

δεν θα μελετηθεί, διευκολύνει την κατανόηση άλλων πτυχών γύρω από τη συντροφικότητα και 

την ενήλικη ζωή που θα αναλυθούν περισσότερο στην πορεία. 

Ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο θεωρητικό υπόβαθρο, το οποίο αναλύθηκε νωρίτερα 

περιλαμβάνοντας τις τρεις υποθεωρίες δηλαδή την υποθεωρία της προσωπικότητας, της 

αντιμετώπισης και της κοινωνικο-πολιτισμικής και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Η διαφορά 

έγκειται ότι το δίκτυο των σχέσεων που μελετώνται όσον αφορά την αντιλαμβανόμενη 

αποδοχή-απόρριψη δεν περιορίζεται μονάχα στους γονείς, αλλά και σε συντροφικές ή άλλες 

σχέσεις που έχουν αποδειχθεί ως σημαντικές για το άτομο, καθώς ενηλικιώνεται (Rohner, 

2016). 

Πράγματι, το τρόπος με τον οποίο τα άτομα θυμούνται τη σχέση τους με τους γονείς 

τους κατά την παιδική ηλικία φαίνεται να παρουσιάζει σχέση με το πως αντιλαμβάνονται την 

αποδοχή από τους ερωτικούς τους συντρόφους, αλλά παράλληλα φαίνεται να τροποποιείται η 

γενική προσαρμοστικότητα του ατόμου. Βέβαια, οι επιδράσεις δεν παρουσιάζονται 

πανομοιότυπες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες φαίνεται να 

επηρεάζονται περισσότερο από τις ενθυμούμενες εκδηλώσεις αγάπης τόσο από τη μητέρα όσο 

και από τον πατέρα ως προς τον τρόπο που τελικά αντιλαμβάνονται ανάλογες εκφράσεις μέσα 

σε μία συντροφική σχέση, ενώ για τους άνδρες η επιρροή του πατέρα είναι εκείνη που τελικά 

φαίνεται να επικρατεί (Parmar & Rohner, 2005 . Ripoll-Núñez & Alvarez, 2008). 

Αν και αφορά μία πολύ σύντομη παρουσίαση ζητημάτων γονικής αποδοχής-απόρριψης 

και κατά πόσο επηρεάζουν αντίστοιχα ζητήματα στις ενήλικες διαπροσωπικές σχέσεις, έχει 

γίνει κατανοητό ότι υπάρχει σύνδεση πρώιμων εμπειριών και στοιχείων που αφορούν την 

ενήλικες σχέσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να στραφεί πλέον η προσοχή στον ενήλικο δεσμό 

που αναπτύσσουν στη διάρκεια ζωής του οι άνθρωποι, αλλά και το ποια είναι η σχέση του με 

τη γονική αποδοχή και απόρριψη. 
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H εξέλιξη της θεωρίας δεσμού 

 
Η θεωρία δεσμού (attachment theory) αφορά ένα πολυμελετημένο ζήτημα, το οποίο 

εξελίχθηκε μέσα στο χρόνο ως προς το βαθμό κατανόησης και προσέγγισής του. Οι πρώτες 

βάσεις δόθηκαν από έρευνες της Ainsworth (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 2015) σχετικά 

με την παρατήρηση των διαφορετικών τρόπων αλληλεπίδρασης παιδιού-μητέρας έχοντας 

καταλήξει έως σήμερα να συμπεριλαμβάνονται μέσα στη θεωρία ζητήματα σχετικά με 

γνωστική επεξεργασία πληροφοριών, αλλά και τη διαμόρφωση παραγόντων σχετικών των 

συντροφικών και όχι μόνο σχέσεων στην ενήλικη ζωή. 

Η θεωρία δεσμού ουσιαστικά έχει στις ρίζες της ψυχαναλυτικά στοιχεία. Ένα από αυτά 

τα κεντρικά σημεία είναι η αποδοχή της επίδρασης των εμπειριών της παιδικής ηλικίας στην 

ενήλικη ζωή. Ωστόσο, εκείνη που έφερε τη διαφορά και βοήθησε στην εξέλιξη ήταν η 

μετάβαση από την απλή συμβολική παρουσίαση των συνεπειών της αλληλεπίδρασης κατά την 

παιδική ηλικία σε μία προσπάθεια περισσότερο εμπειρικής προσέγγισης του ζητήματος. 

Ξεκίνησε δηλαδή η αναζήτηση συγκεκριμένης μεθοδολογίας που θα μπορούσε να εξετάσει με 

πιο καθορισμένο τρόπο όσα ισχυριζόταν η ψυχανάλυση μιας και η απουσία της εμπειρικής 

υποστήριξης των ισχυρισμών της αποτελούσε και ένα από τα βασικά τρωτά σημεία 

αμφισβήτησής της (Καφέτσιος, 2005). 

Η βάση αυτή τελικά τέθηκε από την Ainsworth, μαθήτρια του Bowlby, μέσω της χρήση 

της μεθόδου του ξένου (strange situation). Στη συγκεκριμένη συνθήκη μητέρες με παιδιά μέχρι 

1,5 έτους περίπου γίνονταν αντικείμενο παρατήρησης ως προς τον τρόπο που 

αλληλεπιδρούσαν και βασικά τον τρόπο που αντιδρούσε το παιδί σε σχέση με τη μητέρα τόσο 

στο σπίτι όσο και σε κάποιον άγνωστο χώρο (Ainsworth και συν., 2015). 

Με αυτόν τον τρόπο, προέκυψαν τρεις κατηγορίες δεσμού. Αρχικά, ο τύπος άγχους- 

αποφυγής (anxious-avoidance) που τα παιδιά παρουσιάζονταν συναισθηματικά και σωματικά 

πιο απόμακρα από τη μητέρα, αλλά και γενικά δεν εκδήλωναν κάποια πρόθεση να πλησιάσουν 

όταν εισερχόταν στο δωμάτιο. Έπειτα, ο ασφαλής δεσμός (secure) στον οποίο το κλάμα 

χρησιμοποιούνταν με λειτουργικό τρόπο ώστε να νιώσει το παιδί ασφαλές και να το εκφράσει 

στο γονέα επιδιώκοντας εγγύτητα. Τέλος, ο αποφευκτικός/αμφιθυμικός (anxious-ambivalence) 

κατά τον οποίο το παιδί από τη μία παρουσίαζε επιθυμία για εγγύτητα, αλλά από την άλλη 

παρουσίαζε αμφιθυμία συναισθημάτων. Μετέπειτα έρευνες ανέδειξαν και μία τέταρτη 

κατηγορία που ορίστηκε ως αποδιοργανωτικός (disorganized). Επρόκειτο για παιδιά που   δεν 
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πληρούσαν τα κριτήρια για να καταταχθούν σε οποιοδήποτε από τους άλλους τύπους 

παρουσιάζοντας στερεοτυπίες και γενικά αντιθετικές συμπεριφορές. Χαρακτηριστικό ήταν ότι 

οι γονείς των συγκεκριμένων παιδιών είχαν βιώσει κάποιο τραυματικό γεγονός στην παιδική 

τους ηλικία (Greenberg, Cicchetti & Cummings, 1990 . Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 

2015). 

Έχοντας τεθεί οι πρώτες βάσεις για το δεσμό που αναπτύσσεται κατά την παιδική 

ηλικία, το ερευνητικό ενδιαφέρον στη συνέχεια στράφηκε στο κατά πόσο ο διαμορφωθέντας 

δεσμός παραμένει ίδιος ή γενικά πώς επηρεάζει την ενήλικη ζωή. 

Προτού γίνει αναφορά στα ερευνητικά δεδομένα γύρω από τα είδη του δεσμού στην 

ενήλικη ζωή είναι σκόπιμο να παρουσιαστούν δύο βασικές έννοιες που ουσιαστικά 

διαμορφώνουν τα διαφορετικά είδη. Πρόκειται για ένα συνεχές όπου στο ένα άκρο βρίσκεται 

η αποφυγή δηλαδή η τάση του ατόμου να δυσκολεύεται να έρθει κοντά με κάποιο άλλο 

πρόσωπο επιδιώκοντας την ανεξαρτησία του. Στο άλλο συνεχές βρίσκεται το άγχος ή 

αμφιθυμία που αντίθετα συνδέεται με υπερβολική ανάγκη για οικειότητα και ανταπόκριση στις 

ανάγκες. Ο ασφαλής δεσμός είναι εκείνος που συνίσταται τόσο από χαμηλή αποφυγή όσο και 

από χαμηλό άγχος (Rholes & Simpson, 2004). 

Οι Hazan και Shaver (1987) διερεύνησαν τα δεδομένα που είχαν γίνει ήδη γνωστά για 

το δεσμό στην παιδική ηλικία σε ενήλικο πλέον πληθυσμό. Ένα από τα βασικά ευρήματά τους 

ήταν πως πράγματι το ποσοστό αντιπροσώπευσης του κάθε διαφορετικού είδους σε ενήλικες 

ήταν ανάλογο με εκείνο σε παιδιά. Επιπλέον, οι αναφερθέντες εμπειρίες γύρω από ζητήματα 

συντροφικότητας συγχρονίζονταν με τον εκάστοτε τύπο. Ειδικότερα, άτομα με ασφαλή δεσμό 

δήλωσαν θετικές εμπειρίες και εμπιστοσύνη σχετικά με τις συντροφικές τους σχέσεις, με 

αποφευκτικό δεσμό παρουσιάστηκε φόβος για εγγύτητα με το σύντροφο, ενώ τέλος 

συμμετέχοντες που είχαν καταταχθεί ως αποφευκτικοί/αμφιθυμικοί εξέφρασαν υψηλότερη 

ζήλια και γενικά συχνές συναισθηματικές μεταπτώσεις. Τέλος, θίχτηκε το ζήτημα 

διαφοροποίησης και για ενεργά μοντέλα σκέψης που δεν παρουσιάζονταν απαραίτητα όμοια 

για αντίληψη προσωπικών στοιχείων και στοιχείων του συντρόφου. Για παράδειγμα, το άτομο 

μπορούσε να θεωρεί πως δεν αξίζει να αγαπηθεί εξίσου με όσο αξίζει να αγαπηθεί ο σύντροφος 

του γεγονός που τελικά διαμόρφωνε τον τρόπο σκέψης και δράσης του. 

Η παρούσα έρευνα αποτέλεσε ίσως την ισχυρότερη βάση στήριξης της σύνδεσης 

δεσμού μέσα στην πορεία του χρόνου ακόμα και αν υπήρχαν διαφόρων ειδών περιορισμοί όπως 

το γεγονός ότι ήταν βασισμένη σε αυτοαναφορές. Ένα ακόμα στοιχείο που λειτούργησε 

κινητοποιητικά για την περαιτέρω επέκταση της έρευνας ήταν η αναφορά στα ενεργά μοντέλα 

δεσμού που δεν θίχτηκε διεξοδικά σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές. Αυτό το κενό ήρθε για 
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να καλύψει με την έρευνά της η Bartholomew δίνοντας τελικά ένα νέο τρόπο προσέγγισης και 

κατανόησης του ενήλικου δεσμού. 

Τα ενεργά μοντέλα δεσμού, ουσιαστικά, βασίζονται σε δύο βασικούς πυλώνες, οι 

οποίοι από τη μία είναι το θετικό ή αρνητικό μοντέλο που έχει το άτομο για τον ίδιο και από 

την άλλη το μοντέλο για τους άλλους. Σύμφωνα με αυτό, προκύπτουν τέσσερα είδη δεσμών. 

Πρώτα από όλα, ο ασφαλής και χαρακτηρίζεται από θετικά μοντέλα σκέψης. Έπειτα, ο 

εμμονικός τύπος δεσμού παρουσιάζει ναι μεν θετικό μοντέλο για τους άλλους, αλλά όχι για τον 

εαυτό του σε αντίθεση με τον απορριπτικό τύπο που έχει θετικό μοντέλο για τον εαυτό του, αλλά 

όχι για τους άλλους, ενώ τέλος ο φοβικός παρουσιάζεται με τα δύο μοντέλα ως αρνητικά από 

κοινού. Βάσει των διαφορετικών συνδυασμών των μοντέλων σκέψης, ο καθένας αντιμετωπίζει 

διαφορετικά τις σχέσεις με τους άλλους όχι μόνο στον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί διάφορες 

καταστάσεις, αλλά και σε συμπεριφορικό και συναισθηματικό επίπεδο (Bartholomew & 

Horowitz, 1991). 

Με αυτόν τον τρόπο, δόθηκε μία αδρή εικόνα για τη συνέχεια της εξέλιξης της θεωρίας 

του δεσμού ξεκινώντας από ζητήματα σχετικά κυρίως της ψυχανάλυσης και βασισμένα 

περισσότερο σε υποθέσεις που δεν είχαν ελεγχθεί με κάποιο συγκεκριμένο μεθοδολογικό 

τρόπο φτάνοντας τελικά σε περισσότερο οργανωμένη διατύπωση θεωριών σχετικά με τον 

ενήλικο δεσμό. Λαμβάνοντας κανείς ως σημείο αναφοράς το είδος του δεσμού κατά τη 

διάρκεια της ενήλικης ζωής μπορεί να προσεγγίσει ποικίλα ζητήματα σχετιζόμενα με τη 

συντροφικότητα και πως διαφοροποιούνται. 
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Δεσμός και σύγκρουση 
 
 

Ένα ενδιαφέρον ζήτημα στα πλαίσια των διαπροσωπικών σχέσεων είναι ο τρόπος με 

τον οποίο επιλέγει το κάθε άτομο να διαχειριστεί κάποιου είδους σύγκρουση, καθώς πέρα από 

αντικειμενικά και προσωπικά στοιχεία, έχει φανεί πως όταν το είδος του δεσμού λαμβάνεται 

υπόψη τότε υπάρχουν παρόμοια πρότυπα συμπεριφοράς. 

Η σύγκρουση αποτελεί μία έννοια που συναντάται και σε ευρύτερα συστήματα πέρα 

των δύο ατόμων ακόμα και σε ένα εργασιακό πλαίσιο. Ο συγκεκριμένος όρος μπορεί να 

περιγραφεί κυρίως με όρους δυσαρέσκειας και διαφωνίας που επηρεάζουν τη διαμόρφωση και 

τη διατήρηση της σχέσης, ενώ παράλληλα σε καταστάσεις αντιπαράθεσης τα σχετικά με αυτήν 

ερεθίσματα γίνονται αντιληπτά ως δυσάρεστα όπως μπορεί να είναι το άτομο με το οποίο το 

κάποιος έρχεται σε σύγκρουση (Hartup, Laursen, Stewart & Eastenson, 1988). 

Σύμφωνα με τους Rholes και Simpson (2004) παρά το γεγονός ότι η διαφωνία μπορεί 

να συνοδεύεται από αρνητικά συναισθήματα και κίνδυνο για την πορεία της σχέσης, εντούτοις 

δεν παύει να αποτελεί ευκαιρία για βελτίωση της επικοινωνίας και απόκτηση μεγαλύτερης 

εγγύτητας, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για τα άτομα να έρθουν πιο κοντά στην 

ικανοποίηση των μεταξύ τους αναγκών. Ακριβώς αυτή η στάση των ανθρώπων απέναντι στην 

οικειότητα και την ανεξαρτησία βάσει του δεσμού που τους χαρακτηρίζει φαίνεται να 

επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις επιδράσεις μίας σύγκρουσης και άρα και τον 

τρόπο που θα στραφούν απέναντί της. 

Άτομα με ασφαλή δεσμό επιθυμούν τόσο τη διατήρηση οικειότητας, αλλά ταυτόχρονα 

και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους. Ωστόσο, οι δύο αυτοί στόχοι είναι ευκολότερο να 

επιτευχθούν από τα συγκεκριμένα άτομα μιας και είναι σε θέση να προσαρμόζονται 

ευκολότερα στις διαφορετικές συνθήκες σύγκρουσης και να τη διαχειριστούν ευκολότερα. Σε 

αντίθεση, με άτομα με τύπο εμμονής που η έντονη ανάγκη τους για εξασφάλιση εγγύτητας 

γίνεται αντιληπτή από τη συνεχή αυτοαποκάλυψη του συντρόφου που επιζητείται με επίμονο 

τρόπο. Ο αποφευκτικός τύπος δεσμού από την άλλη τείνει να αποφεύγει την εμπλοκή σε τέτοιες 

καταστάσεις φοβούμενος τη μη ανταποκρισιμότητα του άλλου προσώπου, η οποία έχει 

αρνητικές επιπτώσεις για εκείνον λόγω του ότι δε θα διασφαλιστεί η ανάγκη του για αποδοχή, 

ενώ τέλος ο φοβικός τύπος προσπαθώντας να διατηρήσει την ανεξαρτησία του διατηρεί μία 

παρόμοια στάση σε σχέση με κάποιο άτομο με δεσμό τύπου αποφυγής. Εν ολίγοις η έναρξη 

αντιπαράθεσης με τον ερωτικό σύντροφο δεν φαίνεται να γίνεται αντιληπτή ως μία διαδικασία 

βελτίωσης για  τους  τύπους δεσμούς εκτός του ασφαλούς, αλλά  περισσότερο ως     κίνδυνος 
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ακόμα και για τον τύπο εμμονής που μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία προσπαθεί και 

πάλι να εκλάβει ενδείξεις εγγύτητας (Rholes & Simpson, 2004 . Domingue & Mollen, 2009). 

Επιπλέον, ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται ο τρόπος αντίληψης της σχέσης από τις 

θετικές εμπειρίες, αλλά και τις συγκρούσεις διαφοροποιείται μεταξύ ατόμων με υψηλό και 

χαμηλό άγχος. Τα άτομα της πρώτης κατηγορίας φαίνεται να δίνουν μεγάλη προσοχή στα 

θετικά μηνύματα που λαμβάνουν από το σύντροφο κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, ενώ 

παράλληλα τείνουν να αντιλαμβάνονται τις συγκρούσεις ως σοβαρότερες από το βαθμό τον 

οποίο δηλώνει ο άλλος σύντροφος, ενώ παράλληλα αλλάζει την αντίληψή τους για την πορεία 

της σχέσης τους μιας και θεωρούν ότι είναι πιθανότερος ο μελλοντικός χωρισμός. Αν και οι 

θετικές εκφράσεις αποδοχής από τον ερωτικό σύντροφο παρουσιάζονται να δημιουργούν 

μεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίησης σε άτομα με υψηλό άγχος, ενώ δεν είναι τόσο έντονη η 

επίδραση σε άτομα με χαμηλό άγχος, εντούτοις η επίδραση αυτή δεν υφίσταται όταν οι θετικές 

εκφράσεις γίνονται στα πλαίσια κάποιας σύγκρουσης μιας και τότε αποδεικνύεται η επίδραση 

της τελευταίας να είναι ισχυρότερη (Campbell, Simpson, Boldry & Kashy, 2005). 

Σύμφωνα με το Rahim (όπως αναφέρεται στους Corcoran & Mallinckrodt, 2000) οι 

άνθρωποι δεν διαφέρουν μόνο ως προς τον τρόπο αντίληψης μιας σύγκρουσης, αλλά και του 

τρόπου  διαχείρισής  του  βάσει  σταθερών  προτύπων  συμπεριφοράς.  Το  πρώτο  είναι     το 

«κυριαρχικό» μιας και το άτομο από το οποίο υιοθετείται, προσανατολίζεται κυρίως στις δικές 

του ανάγκες, ενώ υπάρχει και το ακριβώς αντίθετο πρότυπο που επικεντρώνεται κυρίως στην 

πλευρά και τα οφέλη του άλλου παρά τα δικά του. Έπειτα, παρατηρείται και η τακτική για 

αποφυγής εμπλοκής σε συζήτηση σχετικά με την αντιπαράθεση πράγμα που συνδέεται με 

χαμηλό προβληματισμό τόσο για τη δική του όσο και τη διαφορετική πλευρά. Τέλος, υπάρχουν 

δύο ακόμα πρότυπα που τείνουν προς την καλύτερη λύση των δύο πλευρών. Και τα δύο 

πρότυπα τείνουν να λειτουργούν υπέρ των δύο αντιτιθέμενων πλευρών, ωστόσο, η 

διαφοροποίηση μεταξύ τους είναι ότι στη μία περίπτωση το άτομο προσπαθεί απλά να επιτύχει 

όσο το δυνατόν συντομότερα τη λήξη της σύγκρουσης με κάποιο από κοινού αποδεκτό 

συμβιβασμό, ενώ στην άλλη περίπτωση η αναζήτηση δεν σταματά μέχρι να είναι εξίσου 

ωφελημένες και οι δύο πλευρές στο μέγιστο βαθμό. 

Άτομα με αμφιθυμικό τύπο δεσμού παρουσιάζονται να αντιδρούν κυρίως 

αποφεύγοντας την αντιπαράθεση ή αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό τείνουν προς την θετικότερη 

για τον άλλο έκβαση της συζήτησης. Από την άλλη, άτομα που χαρακτηρίζονται κυρίως από 

αποφυγή μπορεί άλλοτε να επιδιώξουν επίσης την καλύτερη για τον άλλο έκβαση της 

κατάστασης, ενώ άλλοτε παρουσιάζονται πιο κυριαρχικοί και επιβλητικοί ως προς τη θέση 

τους  παραβλέποντας  τη  θέση  του  άλλου.  Τέλος,  άτομα  με  ασφαλή  τύπο  δεσμού    είναι 
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πιθανότερο να στραφούν προς μία αμοιβαία θετική λύση και για τους δύο όσον αφορά την 

αντιπαράθεσή τους χωρίς βέβαια να αποκλείονται και οι περιπτώσεις που το άτομο λαμβάνει 

μέρος στη σύγκρουση θέτοντας ως βασική θέση τις δικές του κυρίως ανάγκες χωρίς να 

συνυπολογίζει εξίσου το άλλο πρόσωπο, ενώ υπάρχει αρνητική συσχέτιση με την αποφυγή 

υποδεικνύοντας πως τα συγκεκριμένα άτομα δεν αντιλαμβάνονται το ορισμένο συμβάν ως 

τόσο αρνητικό ίσως και το αντίθετο ανά περιπτώσεις (Ben‐Ari & Hirshberg, 2009). 

Η επικοινωνία στα πλαίσια των διαπροσωπικών σχέσεων και ειδικότερα από την οπτική 

της σύγκρουσης είναι, λοιπόν, ικανή να αναδείξει δυναμικές και διαφορές στις διαπροσωπικές 

σχέσεις βάσει των διαφορετικών τύπων δεσμού. Όπως, όμως, ο δεσμός παρουσιάζεται ικανός 

να τροποποιήσει συμπεριφορές που σχετίζονται με τις σχέσεις δεν θα μπορούσε να μένει 

ανεπηρέαστη και η ικανοποίηση που δέχεται το άτομο από την ανάπτυξη σχέσεων με άλλα 

άτομα. 

 

 

 

 

 

 
Δεσμός και ικανοποίηση από τις σχέσεις 

 
 

Η ικανοποίηση μέσα στις σχέσεις αφορά ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι τόσο για την 

πορεία μίας σχέσης, αλλά και γενικότερα για τα αντίστοιχα συναισθήματα. Σαφώς πρόκειται 

για ένα εξαιρετικά πολύπλευρο ζήτημα, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση θα εξεταστεί σε 

συνάρτηση με τον ενήλικο δεσμό και πως φαίνεται να σχετίζεται με υψηλή ή χαμηλή 

ικανοποίηση. 

Οι Sumer και Cozzarelli (2004) υποστήριξαν πως το επικρατούν μοντέλο εαυτού 

(θετικό ή αρνητικό) είναι εκείνο που ασκεί τη μεγάλη επίδραση στην αντιλαμβανόμενη 

ικανοποίηση από τη σχέση σε σύγκριση με το ενεργό μοντέλο που αφορά τους άλλους. Γενικά 

ένα θετικό μοντέλο εαυτού εξυπηρετεί την αντίληψη των γεγονότων με ένα περισσότερο 

προσαρμοστικό τρόπο, ενώ ο συνδυασμός και με ένα θετικό μοντέλο για το σύντροφο οδηγεί 

σε λιγότερο αρνητικές κρίσεις για κάποια μη αρεστή συμπεριφορά του. Μάλιστα, πολλές φορές 

οι αποδόσεις για τη συμπεριφορά του συντρόφου μπορούν να θεωρηθούν ως πιο καθοριστικές 

μιας και τα άτομα τείνουν να αποδίδουν ακόμα και αρνητικές συμπεριφορές σε εσωτερικά 

κίνητρα σε αντίθεση με προσωπικές ανάλογες συμπεριφορές που είναι πιθανότερο να είναι 

κυρίως εξωτερικά υποκινούμενες. 



24 
 

 

Παράλληλα, διαφορετικά στοιχεία έχουν εντοπιστεί να μειώνουν την ικανοποίηση 

ανάμεσα στα δύο φύλα. Όσον αφορά ζητήματα σύγκρουσης που έχουν παρουσιαστεί να 

διαμεσολαβούν στην ικανοποίηση από την ικανοποίηση της σχέσης ως παράγοντας για τις 

γυναίκες θεωρούνταν η αποφυγή και από τη μεριά των ανδρών το άγχος. Η διαφορά μπορεί να 

εξηγηθεί ενδεχομένως από την τάση των ανδρών να αποφεύγουν την έκφρασή τους ιδίως υπό 

συγκρουσιακές συνθήκες σε αντίθεση με τις γυναίκες που τυγχάνουν να ασκούν αυξημένη 

πίεση για να επέλθει συζήτηση. Παρόλα αυτά τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες η 

ικανοποίηση επηρεαζόταν τόσο από την προσωπική τους αντίληψη για την ποιότητα της 

σχέσης όσο και από εκείνη του συντρόφου. Γενικά, η αποφυγή που χαρακτήριζε κάποια άτομα 

δεν φάνηκε να επηρεάζει παρά μόνο εν μέρει την ικανοποίηση από τη σχέση υποδηλώνοντας 

τη διαμεσολάβηση ποικίλων άλλων παραγόντων. Ωστόσο, για τους άνδρες όταν η αποφυγή 

εκφραζόταν από την πλευρά της συντρόφου κάτι τέτοιο επηρέαζε αρνητικά τη σχέση που ίσως 

εξηγείται από την πεποίθηση που επικρατεί πως οι γυναίκες τείνουν να εκδηλώνουν μεγάλη 

οικειότητα σε περίπτωση που ενδιαφέρονται (Brassard, Lussier & Shaver, 2009). 

Ένα ερευνητικό κενό είναι το ότι η πλειονότητα των ευρημάτων επικεντρώνεται σε 

νεαρά άτομα που δεν έχουν εμπλακεί συχνά σε μακροχρόνιες σχέσεις, ενώ παράλληλα δεν έχει 

διερευνηθεί τόσο η σχέση της σεξουαλικής ικανοποίησης και της ικανοποίησης από τη σχέση 

γενικότερα. Τόσο τα άτομα που δήλωσαν υψηλά επίπεδα αποφυγής όσο και εκείνα που 

δήλωσαν υψηλά επίπεδα άγχους παρουσίασαν χαμηλότερο βαθμό σεξουαλικής ικανοποίησης. 

Επιπλέον, η αποφυγή του συντρόφου παρουσιάστηκε να ασκεί αρνητική επίδραση ακόμα κι 

όταν προερχόταν μόνο από την πλευρά του ερωτικού συντρόφου και όχι του ίδιου, κάτι το 

οποίο δεν ίσχυε σε περιπτώσεις που ο ερωτικός σύντροφος βίωνε έντονο άγχος. (Butzer & 

Campbell, 2008). 

Συνεχίζοντας και προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τη διαφοροποίηση στηρίχθηκαν στο 

ότι θα μπορούσε να εξηγηθεί από το γεγονός ότι στην πρώτη περίπτωση αποφεύγεται η 

εγγύτητα, σε αντίθεση με τη δεύτερη περίπτωση που ο ερωτικός σύντροφος ακόμα και αν ο 

ίδιος νιώθει έντονο άγχος παρόλα αυτά αναζητά τρόπους να βρίσκεται κοντά στο σύντροφό 

του και να τον ικανοποιεί. Κλείνοντας μία ακόμα σημαντική διαφορά είναι πως για τα άτομα 

που βιώνουν έντονη αποφυγή ακόμα και αν στο σεξουαλικό κομμάτι της σχέσης τους δήλωναν 

ικανοποιημένοι δεν παρουσιαζόταν να συνδέεται με την ευρύτερη ικανοποίηση από τη σχέση 

που κάτι πάλι εν αντιθέσει ίσχυε για άτομα με υψηλό άγχος. 

Η ικανοποίηση από τη σχέση πολλές φορές γίνεται αντιληπτή ως μία κατάσταση που 

διαμορφώνεται από τους ίδιους παράγοντες για όλα τα άτομα. Ωστόσο, ήδη ο δεσμός είναι μία 

πρώτη ένδειξη ότι το ίδιο στοιχείο μπορεί να επιδρά διαφορετικά ανάλογα με την οπτική  που 
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μελετάται. Έτσι, είναι σημαντικό να διερευνώνται στοιχεία που χαρακτηρίζουν το κάθε άτομο 

μπαίνοντας σε μία σχέση και τα οποία μπορούν να δρουν είτε ανεξάρτητα είτε επηρεαζόμενα 

από αντίστοιχα στοιχεία του ερωτικού συντρόφου όπως ήταν και αυτό του δεσμού, αλλά και 

άλλα που επηρεάζουν τον τρόπο συνάντησης με κάποιο άλλο πρόσωπο. 

 

 

 

 

 

 

Σχέση δεσμού και αντιλαμβανόμενη γονική 

αποδοχή-απόρριψη 

 
Ο τρόπος με τον οποίο ένα παιδί αντιλαμβάνεται τη σχέση του με τους γονείς του κατά 

τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας έχει φανεί να κατέχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

στοιχείων της προσωπικότητας του ατόμου, αλλά και δεξιοτήτων διαχείρισης δύσκολων 

καταστάσεων στην πορεία της ζωής του. Ωστόσο, και η σταθερή ανταπόκριση των γονέων στις 

ανάγκες των παιδιών συμβάλλει σε παράγοντες διαχείρισης των σχέσεων κατά την ενήλικη 

ζωή. Θα ήταν χρήσιμο, λοιπόν, να αναζητηθεί κάποιου είδους σημείο σύγκλισης ανάμεσά τους. 

Οι Wearden, Peters, Berry, Barrowclough και Liversidge (2008) θέλησαν να εξετάσουν 

τη γονική αποδοχή συμμετεχόντων που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, 

αλλά και κατά πόσο αυτή παρουσιάζει κάποιου είδους σχέση με τον ενήλικο δεσμό και 

πεποιθήσεις που φέρει το άτομο και επηρεάζουν τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Μονάχα η 

ύπαρξη υψηλού άγχους σχετικά με το δεσμό μπόρεσε να εξηγηθεί με μία μη σταθερή μητρική 

φροντίδα και αρνητικές σκέψεις του ατόμου για το ίδιο χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί 

κάποιου είδους αιτιότητα ανάμεσα στα δύο τελευταία στοιχεία. Από την άλλη, όπως ήταν 

αναμενόμενο άτομα που είχαν λάβει στοργή και ένα σταθερό πρότυπο γονικής φροντίδας 

βρέθηκαν να έχουν θετικές πεποιθήσεις τόσο για τους ίδιους όσο και για την προσέγγιση των 

άλλων ατόμων. Με αυτόν τον τρόπο, τίθεται υπό σκέψη το κατά πόσο ζητήματα που άπτονται 

θετικών πεποιθήσεων σχετικά με τον εαυτό και τους άλλους προκύπτουν από ακριβώς ίδιες 

πηγές. Τέλος, ένα σημείο που αξίζει να σημειωθεί ήταν ο ρόλος του πατέρα, ο οποίος 

παλαιότερα έτεινε να υποτιμάται σε σύγκριση με την επίδραση της μητέρας, που γενικότερα 

φάνηκε να είναι ισχυρότερος  ειδικότερα ως προς την επιρροή σε άτομα ανδρικού φύλου. 

Ακόμη, η αλεξιθυμία, κατά την οποία τα άτομα δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν και 

να διαχειριστούν συναισθήματά τους, έχει συσχετιστεί με ανάλογους παράγοντες. Πιο 

συγκεκριμένα, ο αποφευκτικός τύπος δεσμού έχει αποτελέσει προβλεπτικό παράγοντα για 
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υψηλά επίπεδα αλεξιθυμίας κάτι που παρουσιάζεται λογικό μιας και τα άτομα με τύπο 

αποφυγής τείνουν να δυσκολεύονται να έρθουν κοντά με άλλα άτομα και να διαχειριστούν τα 

συναισθήματά τους. Επιπλέον, ο αποφευκτικός δεσμός, αλλά και η ελλιπής έκφραση αποδοχής 

από την πλευρά του πατέρα παρουσιάζεται να επηρεάζει κυρίως γνωστικά στοιχεία που 

αφορούν την αλεξιθυμία. Παρόλα αυτά, ο ενήλικος δεσμός παρουσίαζε μεγαλύτερη βαρύτητα 

ως την πρόβλεψη σε σύγκριση με παράγοντες γονεϊκότητας υποδεικνύοντας την ύπαρξη και 

άλλων προσώπων που μπορούν ενδεχομένως να διαμορφώνουν την εξέλιξη του ατόμου 

αντισταθμίζοντας τις παιδικές εμπειρίες σε σχέση με το γονέα (De Rick & Vanheule, 2006). 

Η τάση του ατόμου να επιδιώκει την ανεξαρτησία ή την έντονη εξάρτηση από άλλα 

άτομα έχει, επίσης, φανεί να επηρεάζεται ήδη από τη σχέση με τους γονείς, ενώ δεν είναι 

ανεξάρτητο και από τον ενήλικο δεσμό. Σε έρευνα των Lapsley και Edgerton (2002) 

εξετάστηκαν πρωτοετείς φοιτητές ως προς τον τρόπο που διαχειρίζονταν τον αποχωρισμό από 

τους γονείς και την αλλαγή. Οι φοιτητές που χαρακτηρίζονταν από ασφαλή δεσμό 

παρουσιάστηκαν πιο ανεξάρτητοι και ικανοί να διαχειριστούν την κατάσταση χωρίς να 

οδηγούνταν σε συναισθήματα εχθρότητας και άγχους σε αντίθεση με φοιτητές που είχαν 

ανασφαλή δεσμό, ενώ το πρότυπο αυτό συμπεριφοράς που παρατηρούνταν μεταξύ των γονέων 

επεκτεινόταν και σε άλλων ειδών σχέσεις. 

Ακόμη, άτομα τα οποία παρουσιάζονται να αναζητούν με επίμονο τρόπο την εγγύτητα 

είναι πιθανότερο να βιώσουν το αίσθημα της μοναξιάς. Πιο συγκεκριμένα, το χαρακτηριστικό 

εκείνο που έχει φανεί να διαμεσολαβεί προς αυτή την κατάσταση είναι η αρνητική αυτοκριτική 

σε συνδυασμό με ανασφαλή δεσμό σε σχέση με τις παιδικές εμπειρίες του ατόμου με τους 

γονείς του. Μάλιστα, η έννοια της αυτοκριτικής δεν περιορίζεται απλά σε ένα αρνητικό 

μοντέλο για τον εαυτό, αλλά μία γενικότερα αρνητική κρίση για τις ικανότητες και τα 

επιτεύγματα του ατόμου γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να μελετηθεί μόνο με τη σύνδεση 

που φαίνεται να παρουσιάζει με το δεσμό, αλλά και με άλλους είδους χαρακτηριστικά του 

ατόμου (Wiseman, Mayseless & Sharabany, 2006). 

Ο δεσμός, λοιπόν, όπως είχε ήδη φανεί και από την παρουσίαση του ιστορικού πλαισίου 

διαμόρφωσής του αποτελεί αλληλένδετο κομμάτι με ζητήματα γονικότητας και ικανοποίησης 

των αναγκών του παιδιού από τους γονείς επηρεάζοντας ακόμα και ενήλικες πτυχές χωρίς 

βέβαια να αποκλείονται παράγοντες της συντροφικότητας κατά την ενήλικη ζωή που 

καταλαμβάνουν και εκείνες ένα δικό τους ρόλο. 
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Η έννοια της εξάρτησης στις σχέσεις 

 
Οι διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν ένα δίκτυο αλληλεπιδράσεων που όπως θα 

αναλογιζόταν κάποιος είναι λογικό να παρουσιάζει διαφορετικές δυναμικές από περίπτωση σε 

περίπτωση. Παρόλες τις διαφορές της καθεμιάς κατάστασης υπάρχουν στοιχεία που 

παρουσιάζουν και κάποια σταθερά πρότυπα συμπεριφοράς και σκέψης στα πλαίσια 

αλληλεπίδρασης της σχέσης. Η ανάπτυξη των κοινών προτύπων αναπτύσσεται, βασικά, γύρω 

από την έννοια της εξάρτησης και του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεται αυτή από το κάθε 

άτομο. 

Ως εξάρτηση ορίζεται ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας αποτελούμενο από 

τέσσερα στοιχεία. Αρχικά, εντοπίζεται το στοιχείο σχετικά με την κινητοποίηση (motivational) 

που σχετίζεται με μία ανάγκη του προσώπου για αποδοχή και υποστήριξη από το περιβάλλον 

του. Έπειτα, συνίσταται από το γνωστικό στοιχείο (cognitive) το οποίο αναφέρεται στην 

πεποίθησή του ότι δεν έχει την ικανότητα ελέγχου των καταστάσεων σε συνδυασμό με την 

πεποίθηση ότι οι άλλοι άνθρωποι είναι ικανοί αρκετά για να ελέγχουν την έκβαση των 

καταστάσεων. Ακόμη, υπάρχει το συναισθηματικό κομμάτι (affective) που συνάδει με 

αγχώδεις και φοβικές αποκρίσεις σε περίπτωση που το άτομο καλείται να δράσει ανεξάρτητα 

και ακόμα περισσότερο όταν η συγκεκριμένη συμπεριφορά θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης. 

Τέλος, το συμπεριφορικό (behavioral) που εν ολίγοις αφορά την τάση να αναζητά με πράξεις 

την υποστήριξη και την αποδοχή από τους γύρω του (Bornstein, 1993). 

Η διαμόρφωση της εξάρτησης από κάποιον άλλο έχει φανεί να διαμορφώνεται ήδη από 

την παιδική ηλικία μέσω της σχέσης με τους γονείς. Ειδικότερα, χαμηλή εγγύτητα από την 

πλευρά του πατέρα και βαθμός υψηλού ελέγχου από τη μητέρα έχουν συσχετιστεί με λιγότερο 

λειτουργική διαχείριση της εξάρτησης σε συνδυασμό με δυσλειτουργικά γνωστικά σχήματα. 

Σε αντίθεση με άτομα που παρουσίαζαν καλύτερο τρόπο διαχείρισης του τρόπου εξάρτησης 

από άλλα άτομα όταν διακατέχονταν από έναν ασφαλή δεσμό σε συνδυασμό με ένα 

οικογενειακό περιβάλλον από το οποίο είχαν προσλάβει αποδοχή και στήριξη (Pincus & 

Wilson, 2001). 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Sato (2001) η έννοια της εξάρτησης νοηματοδοτείται, άρα 

κατά συνέπεια, αντιμετωπίζεται επίσης διαφορετικά σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια. Άτομα 

προερχόμενα από κολλεκτιβιστικά πλαίσια, δηλαδή από μη δυτικές περιοχές, θεωρούσαν πως 

η ψυχική τους υγεία εξασφαλιζόταν μέσω της διατήρησης υψηλής συσχέτισης και εγγύτητας 

με τα άτομα του περιβάλλοντος τους σε συνδυασμό με μέτρια αυτονομία. Αντιθέτως, 

ατομοκεντρικές-δυτικές κοινωνίες διατηρούν μία θετική στάση απέναντι στη αυτονομία   του 
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ατόμου, ενώ θεωρούν πως η εξάρτηση από άλλα άτομα πρέπει να παραμένει σε μέτριο επίπεδο 

για να λειτουργεί υπέρ τους. Κατά αυτόν τον τρόπο, γίνεται σαφές ότι το άτομο ήδη και μόνο 

από το κοινωνικό πλαίσιο βρίσκεται εκτεθειμένο απέναντι σε πληροφορίες σχετικά με τον 

τρόπο αντίληψης της εξάρτησης. 

Τα στοιχεία γύρω από τις επιδράσεις που μπορεί να έχει για το άτομο η δυσκολία να 

έρθει κοντά με κάποιο άλλο πρόσωπο και να αναπτύξει ένα βαθμό εξάρτησης από αυτό χωρίς 

φόβο όσον αφορά τη βιβλιογραφία ήταν περισσότερο σταθερά και γνωστά αυξάνοντας την 

εαυλωτότητα των συγκεκριμένων ατόμων ως προς διάφορες πτυχές της υγείας τόσο σωματικής 

αυξάνοντας την πιθανότητα περιοδικών ή χρόνιων πόνων, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται 

δυσκολίες της ψυχολογικής ευεξίας του ατόμου με συχνότερη εμφάνιση κατάθλιψης, άγχους 

και γενικότερα δυσκολιών σε πτυχές της κοινωνικής του ζωής (Kidd & Sheffield, 2005 . 

McWilliams & Bailey, 2010). 

Όσον αφορά την οπτική της ανάπτυξης υψηλής εξάρτησης, τα δεδομένα δεν 

παρουσίαζαν μία τόσο σαφή κατεύθυνση. Από τη μία, ερευνητικά δεδομένα υποδείκνυαν πως 

πιθανόν αποτελεί το ισχυρότερο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που έχει συνδεθεί με 

αυξημένο κίνδυνο για ασθένειες (Bornstein, 1998), αλλά και άλλων ειδών συμπεριφορές που 

μπορεί λειτουργήσουν επιβαρυντικά όπως είναι η διαχείριση του πένθους (Johnson, Zhang, 

Greer & Prigerson, 2007). Από την άλλη, δεν απουσιάζουν δεδομένα που να υποστηρίζουν ότι 

η εξάρτηση από άλλα σημαντικά πρόσωπα βοηθάει το άτομο ως προς την προσλαμβανόμενη 

ικανοποίηση από ιατρικές παροχές σε περίπτωση νοσηλείας του χωρίς να επηρεάζεται από το 

χρόνο παραμονής (O'Neill & Bornstein, 2006), ενώ παράλληλα υπάρχουν δεδομένα που 

αντικρούουν τα προηγούμενα αναφορικά με τη διαπροσωπική αλληλεξάρτηση και το πένθος 

μιας και έχει φανεί πως υπό συνθήκες μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπισή 

του (Denckla, Mancini, Bornstein & Bonanno, 2011). 

Τα διφορούμενα, λοιπόν, δεδομένα γύρω από την έννοια της εξάρτησης στις 

διαπροσωπικές σχέσεις ήταν η αφορμή για τη διεξοδικότερη μελέτη του ζητήματος και τη 

δημιουργία της κλίμακας του Bornstein (Bornstein, Geiselman, Eisenhart & Languirand, 2002) 

«Relationship Profile Test» που οδήγησε στην ανάδειξη τριών διαφορετικών προτύπων με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά έχοντας ως κεντρικό γνώμονα την εξάρτηση. 
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Χαρακτηριστικά των προφίλ διαπροσωπικών σχέσεων 

 
Η έννοια της εξάρτησης ή γενικότερα της εγγύτητας από την οποία το άτομο φαίνεται 

να χαρακτηρίζεται στα πλαίσια αλληλεπίδρασης του με άλλα πρόσωπα μπορεί να διαχωρίσει 

τα άτομα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, οι οποίες φέρουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα και 

βοηθούν στην κατανόηση τελικά μη κοινών αντιδράσεων κάτω από παρόμοιες συνθήκες. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν άτομα που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα 

ανάγκης και επιδίωξης εξάρτησης από άλλα πρόσωπα καταλήγοντας να έχουν αρνητικές 

συνέπειες (destructive overdependence). Τα άτομα αυτά τείνουν να εμφανίζουν έντονη 

ανησυχία για πιθανή εγκατάλειψη από κάποιο σημαντικό πρόσωπο, ενώ παράλληλα 

ανησυχούν ως προς το πόσο διαθέσιμος μπορεί να είναι ο άλλος, εφόσον τον χρειαστούν. 

Παρόλα αυτά, έχουν δυσκολίες γενικά με την ανάπτυξη οικειότητας, ενώ τέλος δυσκολίες γύρω 

από την ταυτότητά τους και τη διαχείριση του συναισθήματός τους συνοδεύονται από την 

αδυναμία αντίστασής τους σε εξωτερικές πιέσεις (Bornstein και συν., 2002). Γενικά, δεν 

εκφράζουν ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη ζωή τους, ενώ και τα επίπεδα χαμηλής 

αυτοπεποίθησής τους ενισχύουν τις παραπάνω καταστάσεις (Bornstein, Languirand, 

Geiselman, Creighton, West, Gallagher & Eisenhart, 2003). 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά άτομα που θα μπορούσαν να προσδιοριστούν 

εναντιωματικά ανεξάρτητα (defensive detachment) μιας και αφορά ένα ιδιότυπο τύπο 

ανεξαρτησίας. Αρχικά, εντοπίζονται κάποια κοινά στοιχεία μιας και σε αυτήν την περίπτωση 

το άτομο δυσκολεύεται ως προς την αποτελεσματική διαχείριση των συναισθημάτων 

συνδυάζοντας δυσκολίες σε σχέση με την εγγύτητα με άλλα πρόσωπα. Ωστόσο, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι οι άλλοι γίνονται αντιληπτοί ως 

μη κατάλληλοι για να στηριχθεί σε εκείνους αντιδρώντας με περισσότερο συγκρουσιακό τρόπο 

(Bornstein και συν., 2002). Επιπλέον, η τάση για απομόνωση και η χαμηλή αυτοεκτίμηση δεν 

διαφέρει ούτε εδώ συμβάλλοντας σε χαμηλές προσδοκίες από το περιβάλλον του και στη 

γενικότερα μικρότερη ικανοποίηση από τη ζωή (Bornstein και συν., 2003). Ωστόσο, το γεγονός 

ότι τα συγκεκριμένα άτομα παρουσιάζουν μειωμένη προσήνεια και αυξημένη εγωκεντρικότητα 

σε αντίθεση με την προηγούμενη κατηγορία δεν υπάρχει αγωνιώδης αναζήτηση για αποδοχή 

από τους άλλους κάτι που αναλογεί και στις δυσκολίες των κοινωνικών τους συναναστροφών 

(Bornstein & Huprich, 2006). 

Ολοκληρώνοντας τη βασική παρουσίαση, διακρίνεται και εκείνη η θέση που σχετίζεται 

με τη λεγόμενη υγιή εξάρτηση (healthy dependence). Σε αυτήν την περίπτωση, άτομα του 

περιβάλλοντος γίνονται αντιληπτά ως αξιόπιστα ως προς τη δυνατότητα στήριξης χωρίς να 
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δημιουργούνται φόβοι γύρω από πιθανή ξαφνική απομάκρυνσή τους ή δυσκολίες στην 

προσέγγισή τους. Επίσης, εν αντιθέσει των προαναφερθέντων το άτομο παρουσιάζεται να έχει 

δομήσει την ταυτότητά του καθιστώντας το ικανό να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του αλλά 

και εξωτερικά ερεθίσματα με κριτικό τρόπο (Bornstein και συν., 2002) βοηθώντας στη 

διατήρηση της αυτοπεποίθησής του και στο να μην δημιουργείται ένταση γύρω από πιθανή 

σύγκρουση με κάποιο σημαντικό πρόσωπο (Bornstein και συν., 2003). Σε γενικές γραμμές οι 

περιγραφές των σχέσεών τους δίνονται με θετικό τρόπο απουσιάζοντας κατά βάση αρνητικές 

στιγμές, ενώ παράλληλα άτομα με υγιή εξάρτηση δήλωνουν ικανοποιητικά διεκδικητικοί σε 

σχέση με τις προσωπικές τους ανάγκες χωρίς βέβαια να απουσιάζει και το ότι συνυπολογίζουν 

και το σύντροφό τους (Bornstein & Huprich, 2006). 

Ενδιαφέρον αποτελούν πιθανές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα ως προς τις τρεις 

διαφορετικές κατηγορίες. Σε έρευνα των Bornstein, Geiselman, Gallagher, Hughes και 

Languirand (2004) οι γυναίκες παρουσίασαν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερες βαθμολογίες 

όσον αφορά την υπερβολική εξάρτηση και την υγιή εξάρτηση, ενώ από την άλλη η πλευρά των 

ανδρών ήταν κάπως υψηλότερη στην εναντιωματική αποδέσμευση. Το ενδιαφέρον της 

παρούσας έρευνας ήταν ότι τα παραπάνω στοιχεία συσχετίστηκαν και με συγκεκριμένους 

ρόλους των δύο φύλων που τείνουν να επικρατούν δηλαδή η κλίμακα της υπερβολικής 

εξάρτησης συσχετίστηκε θετικά με γυναικεία χαρακτηριστικά, ενώ της αποδέσμευσης με 

ανδρικά κυρίως χαρακτηριστικά. Η κλίμακα υγιούς εξάρτησης, από την άλλη, φάνηκε να 

σχετίζεται τόσο με θηλυκά όσο και με ανδρικά χαρακτηριστικά με τα άτομα αυτής της 

κατηγορίας να διακρίνονται από μία ευελιξία ως προς την εναλλαγή της στάσης τους. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και 

ειδικότερα ο βαθμός εξάρτησης που χαρακτηρίζει ένα άτομο διαπλάθει ζητήματα που τελικά 

εντάσσονται και επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο την πορεία και ποιότητα των 

διαπροσωπικών του σχέσεων. 



31 
 

 

Προφίλ των διαπροσωπικών σχέσεων και ικανοποίηση από τη συντροφικότητα 
 
 

Τα διαφορετικά προφίλ που αναπτύσσουν τα άτομα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις 

ενδεχομένως δεν θα είχαν τόσο μεγάλη σπουδαιότητα αν εξετάζονταν μονάχα από την οπτική 

του ατόμου. Προφανώς, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που φέρει κάποιος μπαίνοντας σε μία 

σχέση επηρεάζουν και την ικανοποίηση που λαμβάνει τόσο ο ίδιος από αυτή όσο και ο 

ερωτικός του σύντροφος. 

Όπως είναι αναμενόμενο η αρνητική αλληλεπίδραση με τον ερωτικό σύντροφο επιδρά 

αρνητικά σε παράγοντες που αφορούν την καλή ποιότητα της σχέσης σε συνδυασμό με την 

αύξηση της πιθανότητας διαζυγίου (Stanley, Markman & Whitton, 2002). Ωστόσο, έχει γίνει 

σαφές ότι η σύγκρουση σε ένα ζευγάρι δεν γίνεται αντιληπτή απαραίτητα ως κίνδυνος και για 

τους δύο συντρόφους άρα ανάλογα τον τρόπο με τον οποίο κατανοείται από τον καθένα 

επηρεάζει και με διαφορετικό τρόπο (Knee, Patrick, Vietor & Neighbors, 2004). 

Συνεχίζοντας, όμως, διεξοδικότερα σε στοιχεία γύρω από τη σύγκρουση έχει αναδειχθεί 

πως η υιοθέτηση απόσυρσης (withdrawal) δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο αρνητικό κλίμα 

ανάμεσα στους συντρόφους μειώνοντας παράλληλα την εγγύτητα μεταξύ τους. Επιπλέον, η 

πιθανότητα διαζυγίου παρουσιάζει μεγαλύτερη σχέση με τις δυναμικές που αναπτύσσονται 

κατά τη διάρκεια του τσακωμού παρά με την αιτία του που τον προκαλούν. Παράλληλα, 

διαφορετικά είναι τα στοιχεία εκείνα που κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης δυσαρεστούν 

περισσότερο το κάθε φύλο και συνδέονται με μεγαλύτερο ενδεχόμενο κίνδυνο. Από την πλευρά 

των ανδρών η σκέψη σχετικά με το διαζύγιο ήταν πιθανότερη όταν υπήρχαν υψηλά επίπεδα 

αρνητικής αλληλεπίδρασης με τη σύντροφο, ενώ για τις γυναίκες όταν ένιωθαν μειωμένη 

θετική οικειότητα (Stanley και συν., 2002). 

Οι διαφορές ως προς το φύλο παραπέμπουν σε διαφορές φύλου σε σχέση με την 

εξάρτηση μέσα στις σχέσεις. Οι άντρες, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, είναι πιθανότερο να 

εμφανίσουν εναντιωματική αποδέσμευση που συνδέεται με δυσκολίες στην έκφραση των 

συναισθημάτων και τη διαχείρισή τους επιδιώκοντας την ανεξαρτησία πράγμα που μπορεί να 

εξηγεί τη μεγαλύτερη βαρύτητα που καταλαμβάνει για εκείνους η αρνητική αλληλεπίδραση με 

τον ερωτικό σύντροφο θέτοντάς τους την ανάγκη να εκφραστούν και να συζητήσουν 

αποχωριζόμενοι την ανεξαρτησία τους πράγμα που τους προκαλεί δυσφορία. Από την άλλη, οι 

γυναίκες είναι πιθανότερο να συσχετιστούν με την υπερβολική εξάρτηση που συνοδεύεται από 

έντονη αναζήτηση εγγύτητας και επιβεβαίωσης, κάτι που στην περίπτωση σύγκρουσης μπορεί 

να θεωρηθεί ότι διακινδυνεύεται δημιουργώντας αρνητικότερα συναισθήματα σε αυτήν την 

κατηγορία ατόμων κάτι που μπορεί να συνδυαστεί με το γεγονός ότι για τις γυναίκες θεώρησαν 
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ως λιγότερο καλό θεωρείται το αίσθημα συναισθηματικής απομάκρυνσης από τον ερωτικό 

τους σύντροφο (Bornstein και συν., 2002 . Bornstein και συν., 2004). 

Βέβαια, ο παραπάνω συνδυασμός στοιχείων δεν μπορεί να ληφθεί με απόλυτο τρόπο 

μιας και η τακτική της απόσυρσης σε ένα τσακωμό αν και σε μικρότερο βαθμό υιοθετείται και 

από τη μεριά των γυναικών με εξίσου αρνητικές επιπτώσεις για τη σχέση (Stanley και συν., 

2002), ενώ από την άλλη η αντιλαμβανόμενη εγγύτητα και αφοσίωση του ερωτικού συντρόφου 

ιδίως σε άτομα με υπερβολική εξάρτηση δεν αποτελεί ένα στοιχείο που επηρεάζεται με 

μονόδρομο τρόπο. Η έντονη αναζήτηση για εξάρτηση καταφέρνει να αυξήσει πολλές φορές 

την αφοσίωση που βιώνει το άτομο παρά τη μειωμένη ασφάλεια που του δημιουργεί άγχος 

δηλαδή υπάρχουν άτομα που παρά το υψηλό άγχος που νιώθουν κατορθώνουν να 

εξασφαλίσουν την αναγκαία αντιλαμβανόμενη αφοσίωση που έχουν ανάγκη να βιώσουν (Joel, 

MacDonald & Shimotomai, 2011). 

Όπως είναι λογικό, η ικανοποίηση από τη συντροφικότητα δεν αποτελεί ένα στοιχείο 

που μπορεί να μελετάται με ατομικούς όρους μιας και πρόκειται για ένα σύστημα σχέσεων που 

κάθε μέλος βάζοντας τα δικά του στοιχεία το επηρεάζει και μπορούν να διαμορφωθούν πολλές 

διαφορετικές εκδοχές. Επομένως, ένας ατομικός τρόπος προσέγγισης μπορεί να εμποδίσει την 

παρουσίαση σημαντικών στοιχείων. 

 

 

 

 

 

 

 

Ενήλικος δεσμός και προφίλ διαπροσωπικών σχέσεων 

 
Η αναφορά στον ενήλικο δεσμό και στη συνέχεια στα ποικίλα προφίλ διαπροσωπικών 

σχέσεων καθιστά σαφές ότι πρόκειται για δύο έννοιες αρκετά κοντινές μεταξύ τους με κοινά 

σημεία και με παρόμοιες επιδράσεις στις σχέσεις. Ωστόσο, δεν θα θεωρείται ορθό να γίνονται 

αντιληπτές ως πανομοιότυπες έννοιες για αυτό και είναι σκόπιμη η προσπάθεια διάκρισής τους 

βάσει κάποιων βασικών διαφορών. 

Αρχικά, εντοπίζονται διαφορές ως προς τα στοιχεία που διαμορφώνουν τελικά την 

εκάστοτε συμπεριφορά. Ο ενήλικος δεσμός βασίζεται στα διαμορφωμένα ενεργά μοντέλα για 

τον εαυτό και τον άλλο βάσει των ικανοποιηθέντων με σταθερό τρόπο αναγκών ή όχι του 

ατόμου που οδηγούν στην ανάπτυξη ασφάλειας ή ανασφάλειας αντίστοιχα ως προς τις 

επόμενες σχέσεις (Bartholomew & Horowitz, 1991). Τα προφίλ διαπροσωπικών σχέσεων δεν 
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αφορούν μονάχα μοντέλα σκέψεων, αλλά και στοιχεία που σχετίζονται με συναισθήματα και 

κίνητρα που ωθούν το άτομο τελικά στην ανάπτυξη υγιούς ή όχι εξάρτησης από άλλα πρόσωπα 

(Bornstein, 1993). 

Επιπλέον, μία βασική ομοιότητα που μπορεί κάποιος να διακρίνει ανάμεσα τους είναι 

η συσχέτιση παρόμοιων εννοιών. Πράγματι ερευνητικά δεδομένα έχουν αναδείξει συσχέτιση 

του αμφιθυμικού δεσμού με την υπερβολική εξάρτηση, του αποφευκτικού δεσμού με την 

εναντιωματική αποδέσμευση και του ασφαλούς δεσμού με την υγιή εξάρτηση σε συνδυασμό 

με παρόμοια συμπεριφορικά γνωρίσματα. Ωστόσο, οι συσχετίσεις αυτές διατηρούνται σε ένα 

μέτριο βαθμό δεν είναι δηλαδή τόσο υψηλές γεγονός που υποδηλώνει ότι μετρούν διαφορετικές 

καταστάσεις ακόμα και αν υπάρχει ικανοποιητικός βαθμός αλληλοεπικάλυψής τους (Haggerty, 

Blake & Siefert, 2010). 

Αν και πρόκειται για μία εξαιρετικά συνοπτική παρουσίαση είναι φανερό ότι οι 

ομοιότητες δεν παρουσιάζονται τόσο έντονες όταν τα δύο χαρακτηριστικά γίνονται αντιληπτά 

ως διαφορετικές διεργασίες που οδηγούν σε ανάλογες συμπεριφορές μέσα στη σχέση, ενώ 

επιπλέον τα ψυχομετρικά δεδομένα που αφορούν τη συσχέτιση των διαφορετικών κατηγοριών 

είναι από τα ισχυρότερα εργαλεία διαφοροποίησής τους. Ως τώρα έχουν παρουσιαστεί 

διάφορες πτυχές των διαπροσωπικών σχέσεων τόσο ως προς τη διαμόρφωσή τους, αλλά και ως 

προς τις επιρροές που ασκούν ανά περίπτωση. Δεν έχει αναλυθεί, όμως, διεξοδικά ο τρόπος με 

τον οποίο οι διαφορετικοί αυτοί παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής του ατόμου με 

θετικό ή αρνητικό τρόπο. 
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Προσέγγιση της ψυχικής ευεξίας (well-being) 
 

Η ψυχική ευεξία αποτελεί ένα από τα κομβικότερα κομμάτια της επιστημονικής 

έρευνας στο πεδίο της ψυχολογίας μιας και αποτελεί κατά μία έννοια στόχο της που δεν είναι 

άλλος από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου. Πρόκειται για ένα όρο που περικλείει 

διάφορα στοιχεία, ένα από τα οποία είναι και η υγεία του ατόμου, ωστόσο είναι περιοριστικό 

να ερμηνεύεται αποκλειστικά από αυτή την έννοια όπως θα φανεί και στη συνέχεια μέσα από 

την αναλυτικότερη παρουσίαση. 

Ως υγεία ορίζεται «η κατάσταση πλήρους φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και 

όχι μονάχα η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας» (World Health Organization, 1948). Η υγεία 

δηλαδή δεν αποτελεί μόνο την απουσία κάποιων σωματικών συμπτωμάτων όπως ενδέχεται να 

κατανοείται συχνά από μέρος ανθρώπων, αλλά μία γενικότερη καλή κατάσταση σε όλους τους 

τομείς της ζωής του ατόμου. 

Προχωρώντας στο ζήτημα της υποκειμενικής ψυχικής ευεξίας (subjective wellbeing) 

φαίνεται πως η κατανόησή της μπορεί να γίνει από τη σκοπιά τριών διαστάσεων που την 

αποτελούν. Αρχικά, το στοιχείο εκείνο που αφορά κυρίως την εκτίμηση του ατόμου σχετικά 

με το πόσο ικανοποιημένος νιώθει από τη ζωή του (evaluative wellbeing). Έπειτα, συνίσταται 

από τα διάφορα συναισθήματα που διακατέχουν το άτομο όπως χαρά, θυμός και άλλα (hedonic 

wellbeing). Τέλος, με την αντίληψη που έχει κάποιος απέναντι στο σκοπό και το νόημα της 

ζωής του (eudaimonic wellbeing) ολοκληρώνεται το τρίπτυχο της λεγόμενης ψυχικής ευεξίας 

(Steptoe, Deaton & Stone, 2015). 

Εύλογα δημιουργείται η απορία αν τελικά η ψυχική ευεξία επηρεάζεται στον ίδιο βαθμό 

ως προς όλες τις διαφορετικές πτυχές της ή κάθε διαφορετικό τμήμα επηρεάζεται σε 

μεγαλύτερο βαθμό από συγκεκριμένους παράγοντες. 

Ένα βασικό εύρημα αποτελεί το εισόδημα του ατόμου και κατά πόσο επηρεάζει την 

ικανοποίηση του από τη ζωή. Έχει αποδειχθεί ότι πράγματι οι οικονομικές απολαβές μπορούν 

να ενισχύσουν σε σημαντικό βαθμό το πόσο ικανοποιημένοι νιώθουν οι άνθρωποι από τη ζωή 

τους, ενώ παράλληλα έχουν και μία μικρότερη θετική επίπτωση στα συναισθήματα που τείνουν 

να τους χαρακτηρίζουν. Ωστόσο, ύστερα από ένα ποσό εισοδήματος και επάνω έχει φανεί ότι 

η περαιτέρω αύξηση δεν προκαλεί κάποια διαφορά στο συναισθηματικό επίπεδο του ατόμου 

(Kahneman & Deaton, 2010). Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα η επίδραση δεν 

παρουσιάζεται τόσο ισχυρή όσον αφορά την πρόκληση θετικών συναισθημάτων, η οποία 

ευνοείται περισσότερο από ζητήματα που σχετίζονται με τη μάθηση, αυτονομία, σεβασμό και 
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γενικά το αίσθημα ότι το άτομο έχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον επάνω στο οποίο μπορεί 

να βασιστεί (Diener, Harter & Arora, 2010). 

Γενικά, τα θετικά συναισθήματα έχουν συσχετιστεί αρκετά στενά με την ικανοποίηση 

από τη ζωή και την αίσθηση ανεμελιάς. Παρόλα αυτά, τα οφέλη που λαμβάνουν τα άτομα από 

δράσεις που ενεργοποιούν τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν έχουν φανεί τόσο ισχυρά όσο τα 

στοιχεία που αφορούν το νόημα της ζωής που έχει αναπτύξει κάθε άτομο για τον εαυτό του 

(Huta & Ryan, 2010) δημιουργώντας ενδιαφέρον περαιτέρω διερεύνησης του ζητήματος που 

σχετίζεται με το νόημα που δίνει κάθε άτομο στην ύπαρξή του. 

Το αντιλαμβανόμενο νόημα της ζωής για τα άτομα που τελικά σχετίζεται με την ψυχική 

ευεξία μπορεί να μελετηθεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο μέσα από τις αφηγήσεις που δίνουν τα 

άτομα για τη ζωή τους δηλαδή του τρόπου με τον οποίο συνδέουν τα διάφορα και γεγονότα και 

πρόσωπα της ζωής τους διαμορφώνοντας μία ενιαία ιστορία, η οποία συνδέεται με 

συγκεκριμένες κρίσεις του ατόμου. Μέσα σε αυτές τις ιστορίες οι άνθρωποι θέτουν και 

ζητήματα γύρω από την εξέλιξη της έννοιας του εαυτού τους και του νοήματος της ζωής. Τα 

άτομα με καλύτερη ψυχική ευεξία συνηθίζουν να παρουσιάζουν τις δυσκολίες της ζωής τους 

ως αφορμές για να αλλάξουν οι ίδιοι και να εξελιχθούν δηλαδή δίνουν μία πιο θετική και 

ευέλικτη οπτική σε αντίθεση με άτομα που δεν περιγράφουν δυσκολίες τους με ανάλογο τρόπο 

(Bauer, McAdams & Pals, 2008). 

Ο όρος ψυχική ευεξία, λοιπόν, ή γενικότερα η ποιότητα ζωής του ατόμου καθορίζεται 

ποικιλοτρόπως τόσο βάσει σωματικών και ψυχικών στοιχείων, αλλά ακόμα και βάσει 

στοιχείων προσωπικότητας και της αντιλαμβανόμενης ικανοποίησης από τη ζωή και τις 

σχέσεις. Καθένα στοιχείο συμβάλλει σε ένα βαθμό ώστε το άτομο να παραμένει λειτουργικό 

και ενεργοποιημένο στη ζωή του. 
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Σχέση με γονείς και ψυχική ευεξία 
 

Η σχέση με τους γονείς κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και γενικά ο τρόπος με 

τον οποίο τα ενήλικα πρόσωπα δηλώνουν ότι θυμούνται τη σχέση τους αυτή με τους γονείς 

αναφέρθηκε και νωρίτερα ότι μπορεί να έχει διάφορες επιρροές σε σχέση με τη διαμόρφωση 

και ανάδειξη ή μη χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που βοηθούν το άτομο στην 

καλύτερη προσαρμογή του στο περιβάλλον και εξυπηρετώντας τελικά σε αυτό που 

περικλείεται γύρω από την ψυχική ευεξία. 

Σε προηγούμενη ενότητα έγινε αναφορά στα γονικά πρότυπα συμπεριφοράς όπως 

έχουν προσδιοριστεί από τη Baumrind και στο ρόλο που καταλαμβάνουν στη διαμόρφωση 

στοιχείων της προσωπικότητας. Ακριβώς αυτά τα ίδια γονικά πρότυπα έχουν εξεταστεί και ως 

προς το κατά πόσο μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της ζωής του ατόμου. Τόσο η 

αυτοεκτίμηση του ατόμου όσο και η εξωστρέφεια επηρεάζουν θετικά αισθήματα χαράς, ενώ ο 

νευρωτισμός επηρέαζε με αρνητικό τρόπο, ο οποίος, όμως, τροποποιείται από τα επίπεδα 

αυτοεκτίμησης του ατόμου. Όσον αφορά τα ζητήματα σχετικά με τη γονική συμπεριφορά, η 

διαλεκτική τακτική από τη μεριά της μητέρας παρουσιάστηκε υψηλότερης επιρροής σε 

αισθήματα χαράς από την αντίστοιχη του πατέρα διατηρώντας, βέβαια, και εκείνος ένα βαθμό 

επίδρασης. Παράλληλα, η συγκεκριμένη μητρική πρακτική συσχετίστηκε θετικά με την 

εξωστρέφεια και την αυτοπεποίθηση, ενώ αρνητικά με το νευρωτισμό. Το γεγονός ότι οι άλλες 

γονικές πρακτικές δεν παρουσιάστηκαν να έχουν, όπως θα αναμενόταν, την αντίθετη σχέση με 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά πιθανόν να οφείλεται στο μεγάλο εύρος της διακύμανσης που 

ενδεχομένως μοιράζονται οι δύο έννοιες από κοινού (Furnham & Cheng, 2000). 

Ένα κομμάτι που μπορεί να μεταβάλλει τις οικογενειακές δυναμικές είναι αλλαγές στη 

σύνθεση της οι οποίες ορισμένες φορές μπορεί να οφείλονται στην απώλεια του ενός γονέα 

λόγω θανάτου είτε στο διαζύγιο. Οι Maier και Lachman (2000) μελέτησαν το συγκεκριμένο 

πεδίο σε σχέση με την επίδραση στην ψυχική εξέλιξη του παιδιού κατά την ενήλικη πλέον ζωή 

του. Όπως φάνηκε, το διαζύγιο συσχετίστηκε με χαμηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση, 

χαμηλότερη οικονομική δυνατότητα, σε συνδυασμό με αυξημένη πιθανότητα κατάχρησης 

ουσιών και μειωμένη υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον που συνδέθηκε με 

μεταγενέστερα προβλήματα υγείας. Μάλιστα, η αρνητική επίδραση εντοπίστηκε υψηλότερη 

στους άνδρες και την αυτοπεποίθησή τους. Ενδιαφέρον αποτέλεσε το γεγονός ότι το διαζύγιο 

άσκησε ισχυρότερη επίδραση σε σχέση με το θάνατο του γονέα. Μία πιθανή εξήγηση που 
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δόθηκε ήταν ότι το διαζύγιο μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες διατάραξης των σχέσεων του 

περιβάλλοντος. 

Το χιούμορ αποτελεί ένα στοιχείο που φέρει το άτομο και φαίνεται να κατέχει 

σημαντικό ρόλο στις συναναστροφές του καθενός ακόμα και αν δεν γίνεται άμεσα αντιληπτό, 

καθώς κατέχει συνδέσεις με την αποδοχή και απόρριψη από τους γονείς, αλλά και την 

υποκειμενική χαρά. Σύμφωνα με τους Taher, Kazarian και Martin (2008) το χιούμορ 

συνίσταται από τέσσερις διαφορετικούς τύπους με τους δύο να είναι λειτουργικοί για τη ζωή 

του ατόμου είτε βοηθώντας το να νιώθει αποδεκτός και αρεστός στο περιβάλλον του (affiliative 

humour) είτε εξυπηρετώντας το άτομο να νιώσει μεγαλύτερη ενίσχυση και ικανοποίηση από 

τον εαυτό του (self-enhancing humour). Από την άλλη, δεν απουσιάζουν και λιγότερο θετικά 

πρότυπα που μπορεί να είναι περισσότερο επιθετικά (aggressive humour) είτε να στρέφονται 

με αρνητικό τρόπο προς τον ίδιο (self-defeating). 

H αντιλαμβανόμενη αποδοχή από τους γονείς έχει συνδεθεί με υψηλότερα επίπεδα 

χαράς, αλλά και πιο λειτουργικούς τύπους χιούμορ. Ιδιαίτερα σημαντικό, μάλιστα, 

παρουσιάζεται εύρημα που υποδεικνύει ότι η αποδοχή από τους γονείς επηρεάζει τα επίπεδα 

χαράς, αλλά ειδικότερα μέσω συγκεκριμένου προτύπου χιούμορ, το οποίο σχετίζεται με την 

αυτό-ικανοποίηση και ενίσχυση που λαμβάνει από τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του 

(Kazarian, Moghnie & Martin, 2010). 

Δεν προκαλεί έκπληξη η παραπάνω σχέση μιας και ένας από τους ρόλους που φαίνεται 

να καταλαμβάνει το χιούμορ είναι η διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Για παράδειγμα μία 

στρεσογόνος συνθήκη μπορεί να γίνει ευκολότερα διαχειρίσιμη από κάποιον που προέρχεται 

από ένα υποστηρικτικό περιβάλλον και έχει αναπτύξει τη χρήση του χιούμορ με λειτουργικούς 

τρόπους μειώνοντας τελικά τα δυσάρεστα συναισθήματα και επιτυγχάνοντας υψηλότερη 

βιωθείσα χαρά (Taher και συν., 2008). 

Παραμένοντας σε θέματα υγείας ένα ακόμα κομμάτι που έχει μελετηθεί σε συνάρτηση 

με τη σχέση γονέα – παιδιού είναι οι διατροφικές διαταραχές. Τα ευρήματα κατά βάση είχαν 

επικεντρωθεί στο βασικό ρόλο της απόρριψης από τη μητέρα ως προς την αύξηση της 

επικινδυνότητας σε διάφορες ηλικίες όπως κατά τη διάρκεια της εφηβείας (Vandewalle, Moens 

& Braet, 2014), αλλά και κατά την ενήλικη ζωή το κατά πόσο το άτομο θεωρούσε πως η μητέρα 

αντιμετώπιζε με ισοτιμία και προσοχή τις ανάγκες του παρέχοντας του δηλαδή με αυτόν τον 

τρόπο υποστήριξη και ενισχύοντας την ικανότητα διαχείρισης αποφάσεων της ζωής του 

φάνηκε να συνδέεται αρνητικά με διατροφικά προβλήματα (Wheeler, Wintre & Polivy, 2003) 

χωρίς να εντοπίζεται η επίδραση του πατέρα. 
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Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την επικράτηση κυρίως της μητέρας σε ζητήματα 

σχετικά με τις διατροφικές διαταραχές δεν απουσιάζει και εκείνη του πατέρα. Συγκεκριμένα, 

κοπέλες με περιοδικά διαστήματα υπερφαγίας παρουσιάστηκαν να νιώθουν περισσότερο 

παραμέληση και επιθετικότητα από την πατρική φιγούρα συνδυαζόμενο με χαμηλότερη 

ικανοποίηση από τη ζωή τους, ενώ σε αυτή τη συγκεκριμένη διατροφική διαταραχή η μητρική 

αποδοχή και απόρριψη δεν παρουσιάστηκε να έχει στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα 

αφήνοντας το ενδεχόμενο να πρόκειται για μία ιδιαίτερη ομάδα ατόμων όσον αφορά τις γονικές 

εμπειρίες (Dominy, Johnson & Koch, 2000). 

Τέλος, είναι σημαντικό να υποδειχθεί αν πράγματι η αποδοχή της διαφορετικής εκτός 

της ετεροφυλικής σεξουαλικής ταυτότητας από την οικογένεια λειτουργεί προστατευτικά για 

την ενήλικη ζωή αυτών των ατόμων. Πράγματι η αποδεκτική στάση γενικότερα από την 

οικογένεια λειτουργούσε προστατευτικά για την υγεία του ατόμου και συμπεριφορές κινδύνου 

με εξαίρεση τη σεξουαλική συμπεριφορά που δεν στάθηκε εφικτό να παρουσιάσει κάποιου 

είδους σχέση. Από την άλλη, άτομα που δεν είχαν καταφέρει να αποκαλύψουν τη σεξουαλική 

τους ταυτότητα βρίσκονταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο για απόπειρα αυτοκτονίας στη συνέχεια 

της ζωής τους. Ένα αξιοσημείωτο σημείο ήταν ότι η αποδοχή δεν επηρεαζόταν από ζητήματα 

φύλου ή συγκεκριμένου τύπου ταυτότητας, αλλά κυρίως από τα ίδια τα χαρακτηριστικά της 

οικογένειας όπως η κοινωνικοοικονομική της κατάσταση, επαγγελματική κατάσταση και άλλα 

(Ryan, Russell, Huebner, Diaz & Sanchez, 2010). 

Η αποδοχή και απόρριψη από τους γονείς, λοιπόν, είναι καθοριστική για την πορεία της 

ψυχικής και σωματικής υγείας του ατόμου, ενώ δεν μπορεί να προσεγγιστεί με ένα και 

μοναδικό τρόπο, καθώς περιλαμβάνει στοιχεία από την ενθάρρυνση της ισοτιμίας μέχρι την 

υποστήριξη της προσωπικής σεξουαλικής ταυτότητας του καθενός καθιστώντας το ικανότερο 

να ανταποκριθεί καλύτερα στο περιβάλλον και τελικά να μην αντιμετωπίσει προβλήματα που 

θα οφείλονταν στη μη αποδοχή. 
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Ενήλικος δεσμός και ψυχική ευεξία 

 
Ο ενήλικος δεσμός αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται τόσο τον 

εαυτό τους όσο και τους άλλους σε σχέση με την ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες τους 

πράγμα που μπορεί να οδηγήσει είτε σε ασφάλεια είτε σε ανασφάλεια. Δεν θα μπορούσε μία 

τέτοια συνθήκη να μην σχετιζόταν και με ζητήματα της ποιότητας της ζωής του ατόμου. 

Σε έρευνα τους οι Wei, Liao, Ku και Shaffer (2011) κατάφεραν να υποδείξουν ότι η 

σχέση δεσμού και ψυχικής ευεξίας διαμεσολαβείται και από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

ανάλογα το είδος. Σε άτομα που χαρακτηρίζονταν από δεσμό με υψηλό άγχος η ψυχική τους 

ευεξίας επηρεαζόταν αρνητικά από τη μειωμένη έκφραση συμπόνοιας προς τους ίδιους (self- 

compassion). Η μειωμένη έκφραση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού συνεπαγόταν υψηλή 

αυτοκριτική, οι δυσκολίες της ζωής γίνονταν αντιληπτές ως συμβάντα που δεν είναι το ίδιο 

πιθανό να συμβούν σε όλους, αλλά μόνο στον ίδιο και τέλος το άτομο παρέμενε αποκομμένο 

από την επαφή και κατανόηση επίπονων συναισθημάτων και σκέψεών του. Η παρουσία, 

λοιπόν, όλων αυτών των στοιχείων είναι που επηρέαζε με επιπλέον αρνητικό τρόπο τη σχέση 

του άγχους και της ψυχικής ευεξίας. Από την άλλη, η μειωμένη ενσυναίσθηση διαμεσολαβούσε 

ανάμεσα στον αποφευκτικό δεσμό και την ψυχική ευεξία του ατόμου με αρνητικό τρόπο, ενώ 

όπως ήταν αναμενόμενο άτομα με ικανότητα να δείχνουν κατανόηση προς τους ίδιους, αλλά 

και προς τους άλλους μέσω της ενσυναίσθησης χαρακτηρίζονταν από έναν ασφαλή δεσμό. 

Βέβαια, ο διαμορφωμένος δεσμός έχει συνδεθεί και με συγκεκριμένα στοιχεία που 

αφορούν σωματικές και ψυχικές πτυχές του ατόμου. Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, άτομα 

με δεσμό τύπου αποφυγής διακατέχονταν συχνότερα από διάφορα είδη ήπιων ή σοβαρότερων 

πόνων όπως για παράδειγμα πονοκεφάλων, ενώ άτομα με δεσμό τύπου αγχώδη 

χαρακτηρίζονταν κυρίως από προβλήματα του καρδιαγγειακού συστήματος όπως υψηλή 

αρτηριακή πίεση, ενώ ο ασφαλής δεσμός δεν παρουσίασε κάποιου είδους τέτοια σχέση με τις 

παραπάνω συνθήκες υγείας. Ωστόσο, το μόνο αξιοπερίεργο εύρημα μετά την εξέταση βάσει 

δημογραφικών στοιχείων ήταν η θετική σχέση ανάμεσα στον καρκίνο και τον ασφαλή δεσμό 

στο δείγμα. Μία πιθανή εξήγηση που δόθηκε ήταν ότι πιθανόν ότι τα άτομα με ασφαλή δεσμό 

λόγω των διαφόρων ικανοτήτων αποτελεσματικότερης διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων 

ενδεχομένως κατάφεραν να ξεπεράσουν τον κίνδυνο αντιπροσωπεύοντας μεγαλύτερο ποσοστό 

(McWilliams & Bailey, 2010). 
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Ακόμη, ο ενήλικος δεσμός φαίνεται να επηρεάζει παράγοντες ψυχικής υγείας 

(κατάθλιψη, ντροπή, λύπη) αλλά όχι, αλλά κυρίως και μέσα από την ικανοποίηση βασικών 

ψυχολογικών αναγκών, οι οποίες είναι η αυτονομία, η αφοσίωση και η εγγύτητα. Μάλιστα, για 

τα άτομα με υψηλότερη αποφυγή απέναντι στις σχέσεις η ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών 

παρουσιάζεται ακόμα περισσότερο καθοριστική. Βέβαια, σημαντική παραμένει και για τα 

άτομα με υψηλό άγχος αλλά σε μικρότερο βαθμό κάτι που πιθανόν να οφείλεται στα 

διαφορετικά ενεργά μοντέλα σκέψης που έχουν διαμορφώσει τα άτομα. Στην πρώτη περίπτωση 

υπάρχει θετικό μοντέλο για τον εαυτό και θεωρούν πως είναι καλό για εκείνους να 

ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες, αλλά οι άλλοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, ενώ τα άτομα 

με υψηλό άγχος ενδέχεται να πιστεύουν πως η επιδίωξη τέτοιων συμπεριφορών θέτουν σε 

κίνδυνο τη σχέση τους με τους άλλους και δεν θα πρέπει να επιζητήσουν κάτι τέτοιο (Wei, 

Shaffer, Young & Zakalik, 2005). 

Δεν θα μπορούσε να απουσιάζει, βέβαια, και η ικανοποίηση από την ερωτική σχέση 

μιας και τόσο ο δεσμός του ίδιου του ατόμου όσο και του συντρόφου έχουν φανεί ότι 

διαμορφώνουν διαφόρους συνδυασμούς. Γενικά, οι γυναίκες με έντονη αποφυγή 

παρουσιάστηκαν περισσότερο ευπαθείς όσον αφορά στοιχεία σχετικά με την κατάθλιψη σε 

σύγκριση με τους συζύγους τους δείχνοντας εν μέρει και τη δυσκολία τους να διατηρήσουν την 

επικοινωνία και τη συναισθηματική εγγύτητα στη σχέση. Επιπλέον, ενδιαφέρον αποτελεί μία 

διαφορά που εντοπίστηκε ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι άνδρες με τύπο αποφυγής όταν η 

σύντροφος είχε ασφαλή δεσμό παρουσιάζονταν να βιώνουν ίδια επίπεδα ικανοποίησης με 

ζευγάρια που και τα δύο άτομα είχαν ασφαλή δεσμό υποδηλώνοντας πως σε αυτήν την 

περίπτωση η γυναίκα κατείχε κατά μία έννοια εξισορροπιστικό ρόλο στη διατήρηση τόσο των 

ευρύτερων κοινωνικών σχέσεων του ζευγαριού όσο και της εγγύτητας μέσα στη σχέση. 

Αντιθέτως, όταν η γυναίκα είχε αποφευκτικό τύπο δεσμού δεν παρουσίαζε τα ίδια επίπεδα 

ικανοποίησης με τις συμμετέχουσες με ασφαλή δεσμό (Volling, Notaro & Larsen, 1998). 

Ολοκληρώνοντας, η ποιότητα της ζωής ενός ατόμου σαφώς βελτιώνεται από την 

υποστήριξη που λαμβάνει το άτομο από το περιβάλλον του, ωστόσο, το είδος του δεσμού 

φαίνεται να έχει σχέση ακόμη και με ηλικιακά ζητήματα. Ο αγχώδης δεσμός παρουσιάζει 

αρνητική σχέση με την ψυχική ευεξία του ατόμου σε μεγαλύτερο βαθμό σε άτομα νεαρής 

ηλικίας μιας και καθώς αυξάνεται η ηλικία τα άτομα φαίνεται να παρουσιάζουν πιο 

λειτουργικούς τρόπους διαχείρισης του άγχους άρα και μείωση των αρνητικών του 

επιπτώσεων. Ο αποφευκτικός δεσμός, από την άλλη, δημιουργεί δυσκολίες στα ηλικιωμένα 

άτομα να δεχθούν τις θετικές απολαβές και την ικανοποίηση από την προσφερόμενη 

υποστήριξη του περιβάλλοντος (Kafetsios & Sideridis, 2006). 
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Το προαναφερθέν εύρημα θα μπορούσε να εξηγηθεί και από άλλα στοιχεία που έχουν 

δείξει ότι ο αποφευκτικός δεσμός σε ηλικιωμένα άτομα λειτουργεί αρνητικά απέναντι σε 

βοήθεια πρακτικού τύπου όπως χρηματική υποστήριξη, βοήθεια στη μεταφορά και όχι τόσο σε 

συναισθηματικού τύπου μιας και φαίνεται να επεμβαίνει σε ζητήματα αυτονομίας που τα 

συγκεκριμένα άτομα προσπαθούν να διαφυλάξουν. Από την άλλη, όπως είναι αναμενόμενο 

άτομα αντίστοιχης ηλικίας με ασφαλή δεσμό δεν παρουσιάζουν ανάλογη αρνητική στάση μιας 

και σε ζητήματα αυτεπάρκειας είναι περισσότερο ευέλικτοι και γνωρίζουν ότι μπορεί να 

τροποποιούνται ανάλογα τις ανάγκες χωρίς να είναι κακό για τους ίδιους (Merz & Consedine, 

2009). 

Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, φαίνεται ότι ναι μεν ο δεσμός και ο τρόπος σύνδεσης των 

ατόμων μεταξύ τους επηρεάζει παράγοντες ψυχικής και σωματικής υγείας χωρίς όμως κάτι 

τέτοιο να συμβαίνει σε απόλυτο τρόπο μιας και ποικίλοι παράγοντες παρουσιάζουν να 

παρεμβάλλονται και να τροποποιούν τη σχέση αυτή, ενώ δεν είναι μόνο ο ενήλικος δεσμός που 

επηρεάζει την ποιότητα ζωής, αλλά και άλλοι παράγοντες που εμπλέκονται στις συντροφικές 

σχέσεις. 

 

 

 

 

Παράγοντες συντροφικότητας και ψυχική ευεξία 
 
 
 

 
Φτάνοντας στο τέλος μία σύντομη παρουσίαση στοιχείων γύρω από πτυχές της 

συντροφικότητας και της εγγύτητας, αλλά και κατά πόσο τροποποιούν επίσης την ποιότητα της 

ζωής του ατόμου όπως ο δεσμός και η σχέση με τους γονείς κατά την παιδική ηλικία, θα έδιναν 

μία ακόμα πιο ευρεία εικόνα και κατανόηση του θέματος. 

Οι Reis, Sheldon, Gable, Roscoe και Ryan (2000) υποστήριξαν ότι η αίσθηση εγγύτητας 

και οικειότητας με άλλα άτομα γίνεται αντιληπτή μέσα από συγκεκριμένες συμπεριφορές όπως 

είναι η συζήτηση για ζητήματα που το άτομο θεωρεί σημαντικά, το αίσθημα ότι εκτιμάται, 

αλλά και γενικότερα η συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες αυξάνουν αισθήματα 

συναισθηματικής εγγύτητας βελτιώνοντας την αντιλαμβανόμενη ποιότητα της ζωής του, ενώ 

αντιθέτως συγκρούσεις λειτουργούν επιβαρυντικά. Ωστόσο, ιδιαίτερο είναι το γεγονός ότι τα 

άτομα παρά τα αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να δημιουργεί ένας τσακωμός, δηλώνουν 

ότι είναι πιθανό να βιώνουν ταυτόχρονα μεγαλύτερη οικειότητα ιδίως εάν πρόκειται για 
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ερωτική σχέση και η σύγκρουση θα βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων υποδηλώνοντας 

ότι τα θετικά και αρνητικά αισθήματα δεν είναι προκαλούμενα από ακριβώς όμοια στοιχεία. 

Άλλωστε σύμφωνα με το Nezleck (όπως αναφέρεται στους Ryan & Deci, 2001) δεν 

είναι απαραίτητα η συνύπαρξη και ο αριθμός αυτών με άλλα πρόσωπα που ευνοεί τις θετικές 

επιδράσεις στο ευ ζην του ατόμου, αλλά ουσιαστικά η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων αυτών 

που βοηθούν. Ακόμη, στοιχεία που αρχικά μπορεί να φαίνονται αντίθετα μεταξύ τους δηλαδή 

η αυτονομία και η αλληλεξάρτηση παρουσιάζονται τελικά να κατέχουν το καθένα από αυτά 

ανεξάρτητη επίδραση στην ψυχική ευεξία του ατόμου, εφόσον ικανοποιούνται στον επιθυμητό 

βαθμό, ενώ μάλιστα σε περιπτώσεις που η ανάγκη για αλληλεξάρτηση δεν ικανοποιείται σε 

επιθυμητό βαθμό η αυτονομία παρουσιάζεται να καταλαμβάνει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο 

λειτουργώντας εξισορροπιστικά (Vansteenkiste, Lens, Soenens & Luyckx, 2006). 

Η συναισθηματική εγγύτητα στις συντροφικές σχέσεις λειτουργεί κατά μία έννοια και 

ως προστατευτικός παράγοντας σε συνθήκες που ο ένας από τους δύο συντρόφους χρειαστεί 

φροντίδα όπως συμβαίνει με την άνοια. Σε περιπτώσεις που τα άτομα βρίσκονται 

συναισθηματικά κοντά τόσο πριν όσο και μετά την εκδήλωση της άνοιας ο φροντιστής 

παρουσιάζεται περισσότερο προστατευμένος σε σύγκριση με άτομα που δεν βρίσκονται 

συναισθηματικά κοντά με τον ερωτικό τους σύντροφο πριν την εκδήλωση του προβλήματος 

οδηγώντας τους σε μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωση έντασης και κατάθλιψης σε σύγκριση 

με άτομα της πρώτης συνθήκης. Η διαφορά πιθανόν να οφείλεται είτε στη μεγαλύτερη 

προθυμία των φροντιστών να βοηθήσουν το σύντροφό τους λόγω της ποιότητας της σχέσης 

στην οποία βρίσκονταν είτε από την άλλη η απουσία συναισθηματικής εγγύτητας μπορεί να 

λειτουργεί ως επιβαρρυντικός παράγοντας για την εκδήλωση συμπτωμάτων έντασης και 

κατάθλιψης (Morris, Morris & Britton, 1988). 
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Η παρούσα έρευνα 
 

Σκοπός της έρευνας 
 
 

Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, η παρούσα έρευνα θέτει ως 

στόχο τη μελέτη της σχέσης της αντιλαμβανόμενης αποδοχής-απόρριψης από τη μητέρα και 

τον πατέρα και με ποιο τρόπο επηρεάζει πτυχές της ενήλικης ζωής του ατόμου. Ειδικότερα, 

στόχος είναι να διερευνηθεί η πιθανή διαμεσολάβηση του ενήλικου δεσμού και των προφίλ 

των διαπροσωπικών σχέσεων σε αυτή την επίδραση. Η ανάδειξη νέων δεδομένων θα 

συνεισφέρει στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία και στη βαθύτερη κατανόηση τόσο ατομικών 

όσο και διαπροσωπικών στοιχείων. 

 

 

 

Υποθέσεις έρευνας 
 

 
Οι υποθέσεις της έρευνας που πρόκειται να εξεταστούν είναι οι εξής : 

 

 

 
1) Υποθέτουμε ότι ο η αντιλαμβανόμενη αποδοχή-απόρριψη από τη μητέρα και τον 

πατέρα συνδέεται με την ψυχική ευεξία του ατόμου κατά την ενήλικη ζωή. 

 

2) Υποθέτουμε ότι ο ενήλικος δεσμός αποτελεί διαμεσολαβητικό παράγοντα της 

αντιλαμβανόμενη αποδοχής-απόρριψης από τη μητέρα και τον πατέρα και την ψυχική 

ευεξία του ατόμου κατά την ενήλικη ζωή. 

 

 

3) Υποθέτουμε ότι το προφίλ των διαπροσωπικών σχέσεων αποτελεί διαμεσολαβητικό 

παράγοντα της αντιλαμβανόμενης αποδοχής-απόρριψης από τη μητέρα και τον πατέρα 

και την ψυχική ευεξία του ατόμου κατά την ενήλικη ζωή. 
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Μεθοδολογία 
 

Δείγμα-Συμμετέχοντες 
 
 

Το δείγμα αποτελούνταν από 729 φοιτητές στην πλειονότητά τους ελληνικής 

καταγωγής ποικίλων τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επικρατούντα τμήματα εκείνα 

των κοινωνικών επιστημών (55,7%) και των επιστημών εκπαίδευσης (11,1 %) κατά βάση στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης (82,4 %). Υπήρχε σχεδόν ισοκατανομή ως προς το φύλο με τα αγόρια 

να φτάνουν τα 344 άτομα (47,3%) και τα κορίτσια τα 384 άτομα (52,7%) με μέση ηλικία 

περίπου τα 21 έτη ενώ ο σεξουαλικός προσανατολισμός των ατόμων ήταν κατά βάση 

ετεροφυλικός (93,8%). Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους παρουσιάστηκαν να έχουν τουλάχιστον 

ένα αδερφό ή αδερφή (90,5%), ενώ το μορφωτικό επίπεδο τόσο του πατέρα όσο και της 

μητέρας εντοπιζόταν από δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πάνω σε ποσοστό περίπου 70%. 

Τέλος, ο τόπος μόνιμης κατοικίας παρουσιάστηκε να είναι κυρίως περιοχές με υψηλό αριθμό 

κατοίκων σε ποσοστό 67,6 %. 

 

 

 

Διαδικασία 
 

 
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μελέτης της σχέσης της 

ενθυμούμενης γονικής αποδοχής – απόρριψης στην παιδική ηλικία και κατά πόσο μπορεί να 

επηρεάσει ένα σύνολο άλλων παραγόντων της ζωής του ατόμου στην ενήλικη ζωή. Η 

διαδικασία της έρευνας ήταν υπό την εποπτεία του αναπληρωτή καθηγητή Συμβουλευτικής 

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Θεόδωρου Γιοβαζολιά. 

Η συλλογή των δεδομένων έγινε κατά βάση σε διαφόρους χώρους του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, αλλά και κατά τη διάρκεια μαθημάτων μετά από έγκριση του καθηγητή 

πληροφορώντας τα άτομα για το σκοπό της έρευνας και διαβεβαιώνοντάς τα για την 

εμπιστευτικότητα των στοιχείων που θα έδιναν. Δεν παρεχόταν κάπου είδους αντίτιμο με τη 

συμμετοχή τους να είναι εθελοντική, ενώ η διάρκεια της συμπλήρωσης του συνόλου των 

κλιμάκων κυμαινόταν περίπου στα 20 λεπτά, το οποίο διαφοροποιούνταν βάσει των ατομικών 

διαφορών. Ένα ακόμη σημείο που δόθηκε προσοχή ήταν η συμπλήρωση των εκάστοτε 

κλιμάκων  με  ποικίλους  τρόπους  ως  προς  τη  σειρά  παρουσίασης  ώστε  να  αποφευχθούν 
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ζητήματα κόπωσης σε μία συγκεκριμένη κλίμακα που θα βρισκόταν στο τέλος διασφαλίζοντας 

ζητήματα αξιοπιστίας. 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαλεία 
 
 

Για τη συλλογή των δεδομένων χορηγήθηκαν τα εξής ερωτηματολόγια : 

 

 

1) Adult version of the Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (Adult PARQ 

; Rohner, 2005) Ερωτηµατολόγιο Αναµνήσεων Αποδοχής/ Απόρριψης από Πατέρα. και 

Ερωτηµατολόγιο Αναµνήσεων Αποδοχής-Απόρριψης από Μητέρα 

 

 

Πρόκειται για δύο κλίμακες αυτοαναφορών αποτελούμενες από πανομοιότυπες προτάσεις με 

εξαίρεση αντωνυμίες που εκφράζουν το κάθε φύλο του γονέα ανά περίπτωση. Το σύνολο 

ανέρχεται στις 24 προτάσεις και η βαθμολογία δίνεται σε μία 4-βαθμια κλίμακα Likert με το 1 

να αντιπροσωπεύει το «πάντα» και το 4 το «ποτέ». Μέσα από τις ερωτήσεις εξετάζονται 

ζητήματα που σχετίζονται με τις διαστάσεις της στοργής/ αγάπης, εχθρικότητας/ 

επιθετικότητας, αδιαφορίας/ παραµέλησης και αδιαφοροποίητης απόρριψης τόσο από την 

πλευρά του πατέρα όσο και από την πλευρά της μητέρας. Υψηλή βαθμολογία εκφράζει 

αποδοχή από το γονέα, ενώ αντίθετα χαμηλή βαθμολογία εκφράζει υψηλή αντιλαμβανόμενη 

απόρριψη. Ο δείκτης αξιοπιστίας στη συγκεκριμένη έρευνα για την κλίμακα που αξιολογούσε 

τα σχετικά στοιχεία για τον πατέρα  ήταν .92 και για τη μητέρα .91. 
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2) Experiences in Close Relationships-Revised (ECR-R) Adult Attachment 

Questionnaire (Fraley, R. C., Waller, N. G., & Brennan, K. A., 2000) 

 

 

Αφορά μία κλίμακα αυτοαναφοράς που προσπαθεί να εξετάσει τα διαφορετικά στυλ δεσμού. 

Αποτελείται από 9 προτάσεις που μπορούν να λάβουν βαθμολογία από το 1 (Διαφωνώ 

απόλυτα) έως το 7 (Συμφωνώ απόλυτα). Οι προτάσεις είναι διατυπωμένες με τρόπο τέτοιο που 

επιτρέπουν την αξιολόγηση διαφορετικών διαπροσωπικών σχέσεων. Ένα μέρος των 

ερωτήσεων αξιολογεί το είδος του ενήλικου δεσμού που χαρακτηρίζεται από υψηλή αποφυγή 

και το άλλο μέρος ερωτήσεων το δεσμό υψηλού άγχους. Υψηλή βαθμολογία ερμηνεύεται ως 

μη ασφαλής δεσμός. Όσον αφορά την αξιοπιστία του αποφευκτικού δεσμού ανέρχεται στο .81 

και του αγχώδους δεσμού φτάνει το .82. 

 

 

 

 

 

 
3) Satisfaction with Life Scale (SWLS) Κλίμακα ικανοποίησης από τη ζωή (Diener, 

Emmons, Larsen & Griffin, 1985) 

Η συγκεκριμένη κλίμακα αυτοαναφοράς βοηθάει στην αξιολόγηση του επιπέδου ικανοποίησης 

του ατόμου από τη ζωή του γενικότερα βασιζόμενη ουσιαστικά σε γνωστικά στοιχεία που 

εμπλέκονται δηλαδή σχετίζεται με την ίδια την κρίση του ατόμου για την αντιλαμβανόμενη 

ικανοποίηση. Αποτελείται από 8 προτάσεις βασιζόμενες σε μία 7-βαθμια κλίμακα μέτρησης 

Likert με τη βαθμολογία 1 να αναλογεί στο «Διαφωνώ απολύτως» και τη βαθμολογία 7 να 

αναλογεί στο «Συμφωνώ απολύτως». Η υψηλή βαθμολογία εκφράζει υψηλή ικανοποίηση από 

τη ζωή, ενώ αντίστοιχα χαμηλή βαθμολογία εκφράζει χαμηλή ικανοποίηση. Ο δείκτης 

αξιοπιστίας στην παρούσα έρευνα ήταν .83. 
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4) Relationship Profile Test (RPT) Τεστ μέτρησης των προφίλ διαπροσωπικών 

σχέσεων  (Bornstein και συν., 2002 . Bornstein και συν., 2003) 

 

 

Τέλος, η κλίμακα αυτοαναφοράς των διαπροσωπικών σχέσεων κατασκευάστηκε ώστε να 

μπορεί να αξιολογεί στοιχεία σχετικά με την εξάρτηση, την εναντιωματική αποδέσμευση και 

την υγιή εξάρτηση βασιζόντας τα παράλληλα σε στοιχεία της προσωπικότητας δηλαδή εκείνα 

που σχετίζονται με την κινητοποίηση, συμπεριφορά, συναίσθημα, αλλά και γνωστικά 

ζητήματα. Συνίσταται από 30 προτάσεις που βαθμολογούνται σε μία 5-βαθμια κλίμακα 

μέτρησης Likert με το 1 να αναλογεί στο «Διαφωνώ απόλυτα» και το 5 να αντιστοιχεί στο 

«Συμφωνώ απόλυτα». Εκτός από τη συνολική βαθμολογία που εκφράζει το συνολικό σκορ του 

διαπροσωπικού προφίλ του ατόμου ως προς το βαθμό και τον τρόπο εξάρτησης από άλλα 

άτομα, υπάρχουν και τρεις υποκλίμακες αποτελούμενες από 10 προτάσεις που αντιστοιχούν 

στην υπερβολική εξάρτηση (destructive overdependence), εναντιωματική αποδέσμευση 

(defensive detachment) και την υγιή εξάρτηση αντίστοιχα (healthy dependency). Ο δείκτης, 

αρχικά, για τις υποκλίμακες είχε ως εξής : Εξάρτηση = .75, Αποδέσμευση = .71, Υγιή εξάρτηση 

= .67 και ο συνολικός βαθμός αξιοπιστίας έφτασε στο .72. 
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Στατιστική ανάλυση δεδομένων 

 
Η διαδικασία της στατιστικής επεξεργασίας των ερευνητικών δεδομένων έγιναν με τη 

χρήση του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS Statistics 21. Οι αναλύσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των δεδομένων ήταν : 1) Κριτήριο t-test για ανεξάρτητα 

δείγματα (Independent sample t-test) με σκοπό τη μελέτη πιθανών διαφορών ανάμεσα στα δύο 

φύλα, 2) Συσχέτιση με το κριτήριο Pearson r (Pearson’s correlation) και 3) Διαμεσολαβητική 

ανάλυση (Mediation analysis). 

Η ανάλυση διαμεσολάβησης έγινε με στόχο τη διερεύνηση δύο διαφορετικών 

υποθέσεων. Η πρώτη υπόθεση αφορούσε το ότι ο ενήλικος δεσμός (αγχώδης και αποφευκτικός 

δεσμός) θα διαμεσολαβούσε στη σχέση της ενθυμούμενης γονικής αποδοχής-απόρριψης και 

της ψυχικής ευεξίας. Υποθέσαμε δηλαδή ότι η γονική αποδοχή-απόρριψη θα οδηγούσε στη 

διαμόρφωση αγχώδους ή αποφευκτικού ενήλικου δεσμού και στη συνέχεια θα επηρέαζε την 

ψυχική ευεξία του ατόμου κατά την ενήλικη ζωή. 

Η δεύτερη υπόθεση αναφερόταν στο ότι τα τρία διαφορετικά διαπροσωπικά στυλ 

(εναντιωματική αποδέσμευση, υπερβολική εξάρτηση και υγιή εξάρτηση) θα διαμεσολαβούσαν 

καθένα από αυτά χωριστά ανάμεσα την ενθυμούμενη γονική αποδοχή-απόρριψη και την 

ψυχική ευεξία στην ενήλικη ζωή. Υποθέσαμε δηλαδή ότι η γονική αποδοχή-απόρριψη θα 

επηρεάζει τη διαμόρφωση κάθε διαπροσωπικού στυλ χωριστά και στη συνέχεια το 

διαπροσωπικό στυλ θα επηρεάζει την ψυχική ευεξία του ατόμου. 

Σύμφωνα με τους Baron και Kenny (1986) η ανάλυση διαμεσολάβησης μπορεί να 

αναδείξει αιτιώδεις σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές υπό την τήρηση ορισμένων 

προϋποθέσεων. Αρχικά, η ανεξάρτητη μεταβλητή (γονική αποδοχή-απόρριψη πρέπει να 

επηρεάζει την εξαρτημένη μεταβλητή (ψυχική ευεξία). Έπειτα, η ανεξάρτητη πρέπει να 

επηρεάζει την διαμεσολαβητική μεταβλητή (ενήλικος δεσμό/διαπροσωπικό στυλ), ακόμη η 

διαμεσολαβητική μεταβλητή (ενήλικος δεσμός/διαπροσωπικό στυλ) πρέπει να επηρεάζει την 

εξαρτημένη (ψυχική ευεξία), ενώ ταυτοχρόνως η ανεξάρτητη και η διαμεσολαβητική 

μεταβλητή προβλέπουν την εξαρτημένη μεταβλητή. 
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Αποτελέσματα 
 
 

Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες 
 
 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και ο δείκτης 

αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha) για όλες τις κλίμακες και τις υποκλίμακες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα. Όπως φαίνεται για όλες τις μεταβλητές ο δείκτης 

αξιοπιστίας είναι άνω του ορίου 0.70 με εξαίρεση της υγιούς εξάρτηση που έχει μία μικρή 

απόκλιση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1. 
 

Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες για τις κλίμακες και τις υποκλίμακες της έρευνας. 
 

 

Μεταβλητές Μ.Ο. Τ.Α. alpha 

Πατρική αποδοχή 80,32 11,56 0,92 

Μητρική αποδοχή 85,94 10,06 0,91 

Αποφευκτικός 
δεσμός 

15,95 6,89 0,81 

Αγχώδης 
δεσμός 

8,46 4,63 0,82 

Διαπροσωπικά προφίλ 90,82 11,41 0,72 

Υγιής εξάρτηση 32,23 5,50 0,67 

Εναντιωματική 
Αποδέσμευση 

32,84 5,84 0,71 

Υπερβολική 
εξάρτηση 

29,86 6,48 0,75 
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Συσχετίσεις 
 
 

Στη συνέχεια, εξετάστηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ των διαφορετικών κλιμάκων της 

έρευνας (Πίνακας 2). Όπως φάνηκε, Η πατρική αποδοχή συσχετίστηκε θετικά με την 

αντιλαμβανόμενη μητρική αποδοχή  (r = .482,         p <0,001), την υγιή εξάρτηση (r = .215, p 

<0,001) και την ψυχική ευεξία (r = .363, p <0,001). Από την άλλη, παρουσίασε αρνητική 

συσχέτιση με τον αποφευκτικό δεσμό (r = -.245, p <0,001), τον αγχώδη δεσμό (r = -.176, p 

<0,001), με την εναντιωματική αποδέσμευση (r = -.080, p <0,001). Η μητρική αποδοχή 

συσχετίστηκε θετικά με την υγιή εξάρτηση (r = .186, p < 0,001) και με την ψυχική ευεξία (r = 

.340, p < 0,001), ενώ αρνητική ήταν η συσχέτιση με τον αποφευκτικό δεσμό (r = -.280, p < 

0,001) και τον αγχώδη δεσμό (r = -.139,  p < 0,001). 

Έπειτα, ο αποφευκτικός δεσμός συνδέθηκε θετικά με τον αγχώδη δεσμό (r = .310, p < 

0,001) και με την εναντιωματική αποδέσμευση (r = .167, p < 0,001). Αρνητική ήταν η 

συσχέτιση με την υγιή εξάρτηση (r = -.386, p < 0,001) και την ψυχική ευεξία (r = -.319, p < 

0,001). Ανάλογα ο αγχώδης δεσμός συσχετίστηκε θετικά με την εναντιωματική αποδέσμευση 

(r = .112, p < 0,001), την υπερβολική εξάρτηση (r = .203, p < 0,001), ενώ αρνητικά 

συσχετίστηκε με την υγιή εξάρτηση (r = -.242, p < 0,001) και την ψυχική ευεξία (r = -.193,  p 

< 0,001). Εν συνεχεία, η υγιής εξάρτηση παρουσίασε θετική συσχέτιση με την ψυχική ευεξία 

(r = .422, p < 0,001) και αρνητική συσχέτιση με την εναντιωματική αποδέσμευση (r = -.143, p 

< 0,001) και ακόμη την υπερβολική εξάρτηση (r = -.139, p < 0,001), ενώ τέλος η υπερβολική 

εξάρτηση συσχετίστηκε αρνητικά και με την ψυχική ευεξία (r = -.197, p < 0,001). 
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Πίνακας 2. 

Συνάφειες (Pearson r) για τις μεταβλητές της έρευνας. 
 

 

 

Μεταβλητές 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Πατρική 

Αποδοχή 

1 0,482** -0,245** -0,176** 0,215** -0,080** -0,068 0,363** 

2. Μητρική  

Αποδοχή 

 1 -0,280** -0,139** 0,186** 0,019 -0,047 0,340** 

3.Αποφυγή  

προσκόλλησης 

  1 0,310** -0,386** 0,167** -0,011 -0,319** 

4. Άγχος  

προσκόλλησης 

   1 -0,242** 0,112** 0,203** -0,193** 

5. Υγιής 

εξάρτηση 

    1 -0,143** -0,139** 0,422** 

6.Εναντιωματική  

αποδέσμευση 

     1 0,059 -0,015 

7. Υπερβολική 

Εξάρτηση 

      1 -0,197** 

 

**p < 0,01  
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Διαφορές φύλου 

 
Με σκοπό τη διερεύνηση διαφορών ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες του 

δείγματος χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο t για δύο ανεξάρτητα δείγματα. Στην πλειονότητα των 

στοιχείων εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές με εξαίρεση την κλίμακα αγχώδους 

δεσμού και την υποκλίμακα εναντιωματικής αποδέσμευσης (Πίνακας 3). 

Πιο συγκεκριμένα, η αντιλαμβανόμενη πατρική αποδοχή για τις γυναίκες (Μ.Ο. = 

81,53, Τ.Α. = 11,37) ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη (t = -3,013, p <0,003) από εκείνη 

των ανδρών (M.O. = 78,96, T.A. = 11,64) όσο και η αντιλαμβανόμενη μητρική αποδοχή (Μ.Ο. 

= 87,39, Τ.Α. = 8,69) ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη (t = -4,130, p < 0,0001) σε 

σύγκριση με εκείνη των ανδρών (Μ.Ο. = 84,30,  Τ.Α. = 11,20) αντίστοιχα. 

Από την άλλη, η βαθμολογία των ανδρών στην υποκλίμακα αποφευκτικού τύπου δεσμό 

(Μ.Ο. = 16,83, Τ.Α. = 7,21) ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη (t = 6,552, p < 0,0001) από 

τη βαθμολογία των γυναικών (Μ.Ο. = 13,54, Τ.Α. = 6,20). Ανάλογο αποτέλεσμα στατιστικώς 

σημαντικό αν και με μικρότερη διαφορά (t = -2,389, p < 0,017) εντοπίστηκε και στην υγιή 

εξάρτηση ανάμεσα στους άνδρες (Μ.Ο. = 31,73, Τ.Α.= 5,86) και τις γυναίκες (Μ.Ο. 

= 31,70, Τ.Α. = 5,11), ενώ αντίθετα η υποκλίμακα υπερβολικής εξάρτησης παρουσίασε 

στατιστικώς σημαντική διαφορά (t = -3,015, p < 0,003 ) με τις γυναίκες να κατέχουν υψηλότερη 

βαθμολογία (Μ.Ο. = 30,54, Τ.Α. = 6,22) από τους άνδρες (Μ.Ο. = 29,09, Τ.Α. = 6,70). Τέλος, 

η κλίμακα ψυχικής ευεξίας για τις γυναίκες είχε μεγαλύτερη βαθμολογία (Μ.Ο. = 42,75,  Τ.Α. 

= 6,76) έναντι των ανδρών (Μ.Ο. = 41,15, Τ.Α. = 7,52) με την παραπάνω διαφορά να είναι 

επίσης στατιστικώς σημαντική (t = -3,018, p < 0,003). 
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Πίνακας 3. 
 

Διαφορές φύλου ως προς τις μεταβλητές της έρευνας. 
 

  M.O. T.A. T p 

Πατρική 

Αποδοχή 

Άνδρες 

Γυναίκες 

78,96 

81,53 

11,64 

11,37 

-3,013 ,003 

Μητρική  

Αποδοχή 

Άνδρες 

Γυναίκες 

84,30 

87,39 

11,20 

8,69 

-4,130 ,000 

Αποφευκτικός 

δεσμός 

Άνδρες 

Γυναίκες 

16,83 

13,54 

7,21 

6,20 

6,552 ,000 

Αγχώδης 

δεσμός 

Άνδρες 

Γυναίκες 

8,36 

8,57 

4,28 

4,94 

-,612 ns 

Υγιής  

εξάρτηση 

Άνδρες 

Γυναίκες 

31,73 

31,70 

5,86 

5,11 

-2,389 ,017 

Εναντιωματική 

Αποδέσμευση 

Άνδρες  

Γυναίκες 

32,94 

32,73 

6,04 

5,65 

,477 ns 

Υπερβολική 

Εξάρτηση 

Άνδρες 

Γυναίκες 

29,09 

30,54 

6,70 

6,22 

-3,015 ,003 

Ψυχική ευεξία Άνδρες 

Γυναίκες 

41,15 

42,75 

7,52 

6,76 

-3,018 ,003 
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Μοντέλο διαμεσολάβησης 
 

 
Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα εξέταζε κατά πόσο ο διαφορετικός τύπος δεσμού 

(αποφευκτικός, αγχώδης) λειτουργούν ως μεταβλητές διαμεσολάβησης στην ενθυμούμενη 

αποδοχή-απόρριψη από τη μητέρα και τον πατέρα κατά την παιδική ηλικία και την ψυχική 

ευεξία. 

Η αρχική συνολική επίδραση (direct total effect) της μητρικής αποδοχής ως 

ανεξάρτητης μεταβλητής παρουσιάζεται στατιστικώς σημαντική [c : B = .241, SE = .025, CI 

(.192, .290)], ωστόσο, μετά τον υπολογισμό της έμμεσης επίδρασης με τον αποφευκτικό δεσμό 

ως διαμεσολαβητική μεταβλητή [a : Β = -.192, SE = .024, CI (-.240, -.144) . (b : B 

= -.253, SE = .037, CI (-.325, -.181)] η άμεση επίδραση της μητρικής αποδοχής στην ψυχική 

ευεξία μειώνεται [c’ : B = .192, SE = .025, CI (.143, .242)]. Η έμμεση επίδραση ττης μητρικής 

αποδοχής μέσω του αποφευκτικού δεσμού στην ψυχική ευεξία [B = .049, CI (.031, .072)] 

υποδεικνύει μία στατιστικώς σημαντική μερική διαμεσολάβηση και δείχνει μία μεσαίου βαθμού 

επίδραση [κ2 = .070, CI (.046, .101)]. (Preacher and Kelley,2011) (Γράφημα 1). 

 

 

 

 

 

a 
 

Β = -.192, SE = .024, CI = -.240 , -.144 

b 
 

B = -.253, SE = .037, CI = -.325 , -.181 

 
 
 

 

 

 

 

c’ : B = .192, SE = .025, CI = .143 , .242 
 

( c : B = .241, SE = .025, CI = .192 , .290) 
 
 
 
 
 

Γράφημα 1. Γραφική αναπαράσταση του μοντέλου διαμεσολάβηση του αποφευκτικού δεσμού στη 

σχέση αντιλαμβανόμενης μητρικής αποδοχήςστη σχέση της αντιλαμβανόμενης μητρικής αποδοχής 

και της ψυχικής ευεξίας. 

Μητρική 

αποδοχή 

Ψυχική 

ευεξία 

 

Αποφευκτικός 

δεσμός 
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Συνεχίζοντας, η αρχική συνολική επίδραση (direct total effect) της πατρικής αποδοχής 

ως ανεξάρτητης μεταβλητής παρουσιάζεται στατιστικώς σημαντική [c : B = .224, SE = .022, CI 

(.182, .266)], ωστόσο, μετά τον υπολογισμό της έμμεσης επίδρασης με τον αποφευκτικό δεσμό 

ως διαμεσολαβητική μεταβλητή [a : Β = -.146, SE = .022, CI  (-.189, -.104). b :  B 

= -.255, SE = .036, CI (-.326, -.185)] η άμεση επίδραση της πατρικής αποδοχής στην ψυχική 

ευεξία μειώνεται [c’ : B = .186, SE = .021, CI (.144, .228)]. Η έμμεση επίδραση της πατρικής 

αποδοχής μέσω του αποφευκτικού δεσμού στην ψυχική ευεξία [B = .037, CI (.024, .058)] 

υποδεικνύει μία στατιστικώς σημαντική μερική διαμεσολάβηση και δείχνει μία μικρού βαθμού 

επίδραση [κ2 = .063, CI (.040, .095)]. (Preacher and Kelley,2011) (Γράφημα 2). 
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Γράφημα 2. Γραφική αναπαράσταση του μοντέλου διαμεσολάβησης του αποφευκτικού δεσμού στη 

σχέση της αντιλαμβανόμενης πατρικής αποδοχής και της ψυχικής ευεξίας. 
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Αγχώδης 

δεσμός 

 

Ακόμη, ως διαμεσολαβητική μεταβλητή τέθηκε ο αγχώδης δεσμός. Σε αυτήν την 

περίπτωση, η αρχική συνολική επίδραση (direct total effect) της μητρικής αποδοχής ως 

ανεξάρτητης μεταβλητής παρουσιάζεται στατιστικώς σημαντική [c : B = .241, SE = .025, CI 

(.192, .290)], ωστόσο, μετά τον υπολογισμό της έμμεσης επίδρασης με τον αγχώδη δεσμό ως 

διαμεσολαβητική μεταβλητή [a : Β = -.064, SE = .017, CI (-.097, -.031) . b : B = -.230, SE = .054, 

CI (-.335, -.124)] η άμεση επίδραση της μητρικής αποδοχής στην ψυχική ευεξία μειώνεται [c’ : 

B = .226, SE = .025, CI (.177, .275)]. Η έμμεση επίδραση της μητρικής αποδοχής μέσω του 

αγχώδους δεσμού στην ψυχική ευεξία [B = .015, CI (.005, .027)] υποδεικνύει μία στατιστικώς 

σημαντική μερική διαμεσολάβηση και δείχνει μία μικρού βαθμού επίδραση [κ2  = .022, CI (.008, 

.038)]. (Preacher and Kelley,2011) (Γράφημα 3). 
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Γράφημα 3. Γραφική αναπαράσταση του μοντέλου διαμεσολάβησης του αγχώδους δεσμού στη 

σχέση της αντιλαμβανόμενης μητρικής αποδοχής - απόρριψης και της ψυχικής ευεξίας. 
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Από την άλλη, όσον αφορά την πλευρά της αποδοχής από τον πατέρα που τέθηκε ως 

ανεξάρτητη μεταβλητή, η αρχική συνολική επίδραση (direct total effect) παρουσιάζεται 

στατιστικώς σημαντική [c : B = .224, SE = .022, CI (.182, .266)], ωστόσο, μετά τον υπολογισμό 

της έμμεσης επίδρασης με τον αγχώδη δεσμό ως διαμεσολαβητική μεταβλητή [a : Β = -.071, 

SE = .015, CI (-.099, -.042) . b : B = -.206, SE = .054, CI (-.312, -.101)] η 

άμεση επίδραση της πατρικής αποδοχής στην ψυχική ευεξία μειώνεται [c’ :    B = .209, SE = 

.022, CI (.167, .252)]. Η έμμεση επίδραση της πατρικής αποδοχής μέσω του αγχώδους δεσμού 

στην ψυχική ευεξία [B = .015, CI (.005, .025)] υποδεικνύει μία στατιστικώς σημαντική μερική 

διαμεσολάβηση και δείχνει μία μικρού βαθμού επίδραση [κ2 = .025, CI (.010, .043)]. (Preacher 

and Kelley,2011) (Γράφημα 4). 
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Γράφημα 4. Γραφική αναπαράσταση του μοντέλου διαμεσολάβησης του αγχώδους δεσμού στη 

σχέση της αντιλαμβανόμενης πατρικής αποδοχής - απόρριψης και της ψυχικής ευεξίας. 
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Η δεύτερη υπόθεση υποστήριζε ότι η αντιλαμβανόμενη γονική αποδοχή-απόρριψη 

κατά την παιδική ηλικία θα διαμεσολαβούνταν από τα τρία διαφορετικά διαπροσωπικά στυλ 

(εναντιωματική αποδέσμευση, υπερβολική εξάρτηση, υγιής εξάρτηση) επηρεάζοντας την 

ψυχική ευεξία του ατόμου. 

Το μόνο διαπροσωπικό στυλ που παρουσίασε στατιστικώς σημαντική σχέση ως 

διαμεσολαβητική μεταβλητή ήταν η υγιής εξάρτηση. Πιο συγκεκριμένα, η αρχική συνολική 

επίδραση (direct total effect) της μητρικής αποδοχής ως ανεξάρτητης μεταβλητής 

παρουσιάζεται στατιστικώς σημαντική [c : B = .241, SE = .025, CI (.192, .290)], ωστόσο, μετά 

τον υπολογισμό της έμμεσης επίδρασης με τον αγχώδη δεσμό ως διαμεσολαβητική μεταβλητή 

[a : Β = .102, SE = .020, CI (.063, .141) . b : B = .485, SE = .043, CI (.402, 

.569)]        η άμεση επίδραση της μητρικής αποδοχής στην ψυχική ευεξία μειώνεται [c’ : B = 

.192, SE = .023, CI (.146, .238)]. Η έμμεση επίδραση της μητρικής αποδοχής μέσω του 

αγχώδους δεσμού στην ψυχική ευεξία [B = .050, CI (.027, .078)] υποδεικνύει μία στατιστικώς 

σημαντική μερική διαμεσολάβηση και δείχνει μία μεσαίου βαθμού επίδραση  [κ2
 

= .073, CI (.040, .117)]. (Preacher and Kelley,2011) (Γράφημα 5). 
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Γράφημα 5. Γραφική αναπαράσταση του μοντέλου διαμεσολάβησης της υγιούς εξάρτησης 

στη σχέση της αντιλαμβανόμενης μητρικής αποδοχής - απόρριψης και της ψυχικής ευεξίας. 
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Τέλος, εξετάστηκε η υγιής εξάρτηση ως διαμεσολαβητική μεταβλητή με την πατρική 

αποδοχή ως ανεξάρτητη μεταβλητή και την ψυχική ευεξία ως εξαρτημένη μεταβλητή. Η αρχική 

συνολική επίδραση (direct total effect) της μητρικής αποδοχής ως ανεξάρτητης μεταβλητής  

παρουσιάζεται στατιστικώς σημαντική [c :  B  = .224, SE  = .022, CI    (.182, 

.267)], ωστόσο, μετά τον υπολογισμό της έμμεσης επίδρασης με τον αγχώδη δεσμό ως 

διαμεσολαβητική μεταβλητή [a : Β = .102, SE = .017, CI (.068, .136) . b : B = .471, SE = 

.043, CI (.387, .555)] η άμεση επίδραση της μητρικής αποδοχής στην ψυχική ευεξία μειώνεται 

[c’ : B = .176, SE = .020, CI (.136, .216)]. Η έμμεση επίδραση της μητρικής αποδοχής μέσω 

του αγχώδους δεσμού στην ψυχική ευεξία [B = .048, CI (.028, .073)] υποδεικνύει μία 

στατιστικώς σημαντική μερική διαμεσολάβηση και δείχνει μία μεσαίου βαθμού επίδραση [κ2 

= .081, CI (.047, .123)]. (Preacher and Kelley,2011) (Γράφημα 6). 
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Γράφημα 6. Γραφική αναπαράσταση του μοντέλου διαμεσολάβησης της υγιούς εξάρτησης 

στη σχέση της αντιλαμβανόμενης πατρικής αποδοχής - απόρριψης και της ψυχικής 
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Συζήτηση 
 

 
Η παρούσα έρευνα είχε στόχο την επιβεβαίωση τριών διαφορετικών υποθέσεων, οι 

οποίες αποδείχθηκαν από κοινού. Αρχικά, το κατά πόσο η ενθυμούμενη αποδοχή από τους 

γονείς κατά την παιδική ηλικία συνδέεται με παραγόντες της ψυχικής ευεξίας στην ενήλικη 

ζωή. Η επόμενη υπόθεση αφορούσε κατά πόσο η αντιλαμβανόμενη αποδοχή-απόρριψη από τη 

μητέρα και τον πατέρα επηρεάζει την ψυχική ευεξία δια μέσου του ενήλικου δεσμού. Έπειτα, 

η τελευταία υπόθεση αφορούσε το κατά πόσο και πάλι η αντιλαμβανόμενη γονική αποδοχή- 

απόρριψη μπορεί να ασκήσει επιρροή επί της ψυχικής ευεξίας δια μέσου της εξάρτησης που 

αναπτύσσεται στις διαπροσωπικές σχέσεις. Όσον αφορά τον πρώτο στόχο τα αποτελέσματα 

της έρευνας δείχνουν ότι ο ρόλος του ενήλικου δεσμού ως διαμεσολαβητική μεταβλητή 

επιβεβαιώνεται. 

Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι ο τρόπος που τα άτομα θυμούνται τις εκφράσεις 

αποδοχής και απόρριψης που είχαν λάβει κατά την παιδική τους ηλικία συμβάλλει στη 

διαμόρφωση του ενήλικου δεσμού, ο οποίος στη συνέχεια επηρεάζει την ψυχική ευεξία του 

ατόμου κατά την ενήλικη ζωή. Άτομα δηλαδή που ανακαλούν τη σχέση τους με τους γονείς ως 

περισσότερο αποδεκτική και στοργική παρουσιάζονταν με μεγαλύτερη ασφάλεια για εγγύτητα 

μέσα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις κατά την ενήλικη ζωή συμβάλλοντας σε καλύτερα 

επίπεδα της ψυχικής τους ευεξίας. Σε αντίθεση με συμμετέχοντες που αναφέρουν ως λιγότερο 

θετικές τη σχέση με τους γονείς κατά την παιδική ηλικία, οι οποίοι εμφανίζουν είτε μεγαλύτερο 

άγχος μέσα στα διαπροσωπικά πλαίσια είτε δεν νιώθουν τόση μεγάλη ασφάλεια να έρθουν 

κοντά με άλλα σημαντικά για εκείνα πρόσωπα επηρεάζοντας τελικά με αρνητικό τρόπο την 

ποιότητα της ζωής τους. 

Τα προαναφερθέντα αποτελέσματα συνδέονται με ανάλογα ευρήματα από 

προηγούμενες έρευνες. Μέρος αυτών έχει υποδείξει την επίδραση που κατέχει η σχέση με τους 

γονείς κατά την παιδική ηλικία σε παράγοντες της ψυχικής ευεξίας του ατόμου ως ενήλικα 

(Khaleque  &  Rohner,  2012α  .  Rohner  &  Khaleque,  2002).  Παράλληλα,  η  επίδραση της 
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αντιλαμβανόμενης αποδοχής-απόρριψης από την πλευρά της μητέρας φαίνεται να είναι 

μεγαλύτερη σε κάποιο βαθμό από εκείνη του πατέρα, η οποία θα μπορούσε να δεχθεί ως μία 

πιθανή ερμηνεία τον τρόπο με την οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται τη θέση και την ισχύ των 

γονέων τους μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας. Ο γονέας δηλαδή που θεωρείται ως το μέλος 

εκείνο με τη μεγαλύτερη επιρροή και δύναμη είναι εκείνο που ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή 

στην ψυχολογική προσαρμογή του παιδιού. Μάλιστα, σε περιοχή της Ελλάδας τα αγόρια δεν 

παρουσιάζουν διαφορές ως προς το συγκεκριμένο παράγοντα, ενώ τα κορίτσια τείνουν να 

θεωρούν ότι η μητέρα έχει μεγαλύτερη ισχύ από τον πατέρα (Rohner, 2014). 

Έπειτα, ο ενήλικος δεσμός αποτελεί άλλο ένα στοιχείο που έρευνες έχουν αναδείξει ως 

βασικό για ζητήματα που άπτονται της ποιότητας ζωής. Άτομα με ανασφαλή δεσμό 

εκδηλώνουν όχι μόνο μεγαλύτερη ευπάθεια ως προς διάφορα είδη σωματικών ασθενειών 

(McWilliams & Bailey, 2010), αλλά και σε ζητήματα που αφορούν την ψυχική υγεία των 

ατόμων υποδεικνύοντας μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης δυσκολιών σχετικών με την 

κατάθλιψη και το άγχος (Bifulco, Kwon, Jacobs, Moran, Bunn & Beer, 2006), ενώ τέλος 

αρνητική φαίνεται και η επίδραση στην ικανοποίηση από τις ερωτικές σχέσεις (Sumer & 

Cozzarelli, 2004). 

Βέβαια, η ενθυμούμενη γονική αποδοχή-απόρριψη δεν έχει συνδεθεί μονάχα με 

ζητήματα σχετικά με την ποιότητα της ζωής του ατόμου, αλλά και με τον ενήλικο δεσμό. 

Άτομα που ανακαλούν τη σχέση τους με τη μητέρα και τον πατέρα ως μία σχέση από την οποία 

λάμβαναν ανταπόκριση και στοργή με σταθερό τρόπο αναπτύσσουν μεγαλύτερη ασφάλεια στη 

δημιουργία δικτύου σχέσεων και στην ενήλικη ζωή (Wearden, Peters, Berry, Barrowclough & 

Liversidge,2008) κάτι το οποίο δυσκολεύονται να αναπτύξουν άτομα που χαρακτηρίζουν τη 

συμπεριφορά των γονιών ως περισσότερο απορριπτική συνδεόμενη με αποφευκτικό τύπο 

δεσμού και αλεξιθυμία δηλαδή τη δυσκολία διαχείρισης συναισθημάτων, χαρακτηριστικό το 

οποίο μπορεί να δυσχεράνει την προσέγγιση άλλων προσώπων (De Rick & Vanheule, 2006). 

Τέλος, ισχύς προσδίδεται στην παρούσα σχέση από διαχρονική έρευνα που κατάφερε 

να συνδέσει την ποιότητα της μητρικής συμπεριφοράς κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του 

ατόμου με τον ενήλικο δεσμό. Άτομα δηλαδή που παρουσίαζαν υψηλή συμπεριφορά αποφυγής 

(αποφευκτικός δεσμός) ή υψηλό άγχος (αγχώδης δεσμός) στην αλληλεπίδραση με τη μητέρα 

ως παιδιά παρουσιάζουν ανάλογα πρότυπα συμπεριφοράς και στις ερωτικές και στις φιλικές 

τους σχέσεις ως ενήλικες με το υψηλό άγχος να χαρακτηρίζει μόνο τις ερωτικές και όχι τις 

φιλικές σχέσεις (Zayas, Mischel, Shoda & Aber, 2011). 

Ωστόσο, η παρούσα έρευνα δεν ανέδειξε μόνο σχέση ανάμεσα σε δύο μεταξύ τους 

μεταβλητές, αλλά ακόμα περισσότερο μπόρεσε να δείξει ότι ένα μέρος της επιρροής της 
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γονικής αποδοχής-απόρριψης στην ψυχική ευεξία ασκείται μέσω του διαμορφωμένου ενήλικου 

δεσμού δηλαδή διαμεσολαβείται ανάμεσα στα δύο αυτά στοιχεία. Σύμφωνα με τους Hinnen, 

Sanderman και Sprangers (2009) ανάλογα προηγηθέντα στοιχεία έχουν δείξει ότι ένα 

οικογενειακό περιβάλλον χαρακτηριζόμενο από ζεστασιά, αρμονία και υποστήριξη οδηγεί σε 

ασφαλή ενήλικο δεσμό, ενώ άτομα με ανασφαλή δεσμό έχουν βιώσει τη σχέση με τους γονείς 

ως περισσότερο απορριπτική αλλά και γενικότερα αρνητικές εμπειρίες κατά την παιδική τους 

ηλικία και ακριβώς αυτός ο διαμορφωμένος ενήλικος δεσμός διαμεσολαβεί μερικώς 

επηρεάζοντας τελικά την ικανοποίηση του ατόμου από τη ζωή του στην παρούσα φάση. 

Τόσο ο ενήλικος δεσμός με υψηλή αποφυγή όσο και ο δεσμός με υψηλό άγχος 

παρουσίαζαν αρνητική δράση στην ποιότητα της ζωής του ατόμου. Ωστόσο, εντοπίζεται 

διαφοροποίηση ως προς το βαθμό επίδρασης μιας και τα άτομα με αποφευκτικό δεσμό 

παρουσιάζονται να δέχονται πιο αρνητικές επιρροές σε σχέση με τα άτομα με υψηλό άγχος. 

Μία ενδεχόμενη ερμηνεία θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι άτομα που τείνουν να 

αποφεύγουν τη σύνδεση με άλλα πρόσωπα βιώνουν λιγότερο θετικά συναισθήματα, ενώ άτομα 

με υψηλό άγχος βιώνουν επίσης περισσότερο αρνητικά συναισθήματα σε σχέση με άτομα με 

ασφαλή δεσμό, αλλά το έντονο άγχος και οι προσπάθειες για να ικανοποιήσουν τα σημαντικά 

πρόσωπα όπως ο ερωτικός τους σύντροφος μπορεί να οδηγήσει και τα ίδια τα άτομα να 

νιώσουν θετικότερα σε τομείς που αφορούν τη σχέση (Butzer & Campbell, 2008). 

Στη συνέχεια, εξετάστηκαν οι τρεις επόμενες υποκλίμακες που είχαν ως στόχο να 

υποδείξουν το κατά πόσο το κάθε διαφορετικό προφίλ διαπροσωπικών σχέσεων διαμεσολαβεί 

ανάμεσα στην ενθυμούμενη γονική αποδοχή-απόρριψη κατά την παιδική ηλικία και πόσο καλή 

είναι η ψυχική ευεξία του ατόμου κατά την ενήλικη ζωή. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μοναδικό διαπροσωπικό στυλ που λειτουργεί ως 

διαμεσολαβητικός παράγοντας είναι η υγιής εξάρτηση. Όσον αφορά την απουσία εύρεσης 

σχέσης ανάμεσα στη γονική αποδοχή-απόρριψη και τα δύο άλλα διαπροσωπικά στυλ πιθανόν 

να οφείλεται σε παράγοντες του δείγματος δηλαδή άλλα στοιχεία που δεν εξετάστηκαν στην 

προκειμένη περίπτωση όπως θα μπορούσαν να είναι ατομικά χαρακτηριστικά για παράδειγμα 

η ιδιοσυγκρασία (Coolige, Thede & Jang, 2001) ή η επιρροή από άλλου είδους σχέσεις όπως 

είναι οι ερωτικές σχέσεις που μεγαλώνοντας αποκτούν μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή του ατόμου 

ως προς όλους τους τομείς της ζωής του (Sumer & Cozzarelli, 2004 . Zayas, Mischel, Shoda & 

Aber, 2011). 

Επιπλέον, όμως, απουσιάζει και επίδραση ξεχωριστά από τα δύο άλλα διαπροσωπικά 

προφίλ στην ποιότητα ζωής του ατόμου. Σε αυτήν την περίπτωση, το παρόν αποτέλεσμα είναι 

πιθανό να οφείλεται είτε στην ύπαρξη άλλων μεταβλητών που έχουν φανεί να  παρουσιάζουν 
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σχέση και διαμεσολαβούν. Από την άλλη, είναι ενδεχόμενο, καθώς παρά το γεγονός ότι το 

συγκεκριμένο δείγμα φοιτητών παρουσιάζει με βαθμολογίες άνω του μέσου όρου τόσο ως προς 

την εναντιωματική αποδέσμευση όσο και ως προς την υπερβολική εξάρτηση, δηλώνει αρκετά 

ικανοποιημένο από την ποιότητα της ζωής του δηλαδή δεν φαίνεται έχει δεχθεί τις αρνητικές 

επιπτώσεις των δύο διαπροσωπικών στυλ γεγονός που μπορεί να ερμηνευθεί από άλλους 

παράγοντες που είναι δυνατόν να έχουν αλληλεπιδράσει λειτουργώντας τελικά με 

προστατευτικό ρόλο όπως θα μπορούσε να είναι η κοινωνική στήριξη, η πρόσβαση στην 

εκπαίδευση (Cluver & Gardner, 2007) είτε πιο ατομικά χαρακτηριστικά όπως οι στρατηγικές 

επίλυσης προβλημάτων και το θετικό συναίσθημα (Steinhardt & Dolbier, 2008). 

Τέλος, η υπόθεση σχετικά με την υγιή εξάρτηση ως διαμεσολαβητική μεταβλητή 

ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη γονική αποδοχή και την ψυχική ευεξία επίσης επιβεβαιώνεται. 

Με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο ανακαλείται η σχέση με τους γονείς 

κατά την παιδική ηλικία, δηλαδή ως περισσότερο αποδεκτική ή απορριπτική, επηρεάζει το 

κατά πόσο το άτομο καταφέρνει να αναπτύξει εξάρτηση με άλλα άτομα σε τέτοιο βαθμό που 

λειτουργεί θετικά για το ίδιο και τελικά μέσω αυτής της υγιούς εξάρτησης επηρεάζονται τα 

επίπεδα ψυχικής ευεξίας του ατόμου. 

Η εξάρτηση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό, το οποίο ξεκινά να διαμορφώνεται ήδη από 

τα πρώτα χρόνια της ζωής του ατόμου στα πλαίσια αλληλεπίδρασης με τους γονείς του. Τόσο 

μία απορριπτική στάση από την πλευρά του πατέρα όσο και μία υψηλά ελεγκτική στάση από 

την πλευρά της μητέρας φαίνεται να επηρεάζουν με αρνητικό τρόπο τον τρόπο με τον οποίο 

εξαρτάται το άτομο μελλοντικά από των διαφόρων ειδών σχέσεις του (Pincus & Wilson, 2001). 

Αντιθέτως, θετικά πρότυπα συμπεριφοράς από τους γονείς βοηθούν τα παιδιά να προσδοκούν 

φιλικές και αποδεκτικές αντιδράσεις αντίστοιχα από τους γονείς σε συμπεριφορές που 

θεωρούνται θετικές (Mongrain, 1998). 

Άτομα με υγιή εξάρτηση γενικά δεν βιώνουν άγχος για τη σταθερότητα των σχέσεών 

τους με σημαντικά άλλα πρόσωπα ακόμα και μετά από κάποια σύγκρουση, ενώ παράλληλα το 

άτομο διαθέτει ισχυρή την αίσθηση αυτεπάρκειας (Bornstein, 2003 . Bornstein, Geiselman, 

Eisenhart & Languirand, 2002 ). Παράλληλα, οι θετικές σχέσεις με άλλα πρόσωπα, δηλαδή το 

κατά πόσο κάποιος νιώθει εμπιστοσύνη προς τους άλλους και ότι μπορεί να στηριχθεί σε 

εκείνους, έχουν προσδιοριστεί ως διαμεσολαβητικός παράγοντας λειτουργώντας θετικά για το 

άτομο είτε ενισχύοντας την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας και την ικανοποίηση από τη 

ζωή (Segrin & Taylor, 2007) είτε λειτουργώντας προστατευτικά για προβλήματα σχετικά με 

τη διάθεση όπως η κατάθλιψη (Segrin & Rynes, 2009), ενώ και η αντιλαμβανόμενη 

ικανοποίηση  από  σχέση  με  τον  ερωτικό  σύντροφο  επηρεάζεται  επίσης  από   παράγοντες 
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εγγύτητας ιδίως σε ατομοκεντρικές κοινωνίες που ασκεί επίδραση και στην ψυχική ευεξία του 

ατόμου ξεχωριστά (Dion & Dion, 1993). 

Ολοκληρώνοντας, ενδιαφέρον αποτελεί η παρατήρηση διαφορών ανάμεσα στα δύο 

φύλα που αναδεικνύονται. Αρχικά, τα κορίτσια του δείγματος παρουσιάζονται να εκφράζουν 

μεγαλύτερη αποδοχή από τη σχέση τους τόσο με τον πατέρα όσο και με τη μητέρα σε σύγκριση 

με τα αγόρια, ενώ και για τις δύο πλευρές η ενθυμούμενη αποδοχή από την πλευρά της μητέρας 

είναι μεγαλύτερη από εκείνη του πατέρα. Ειδικότερα, οι γονείς φαίνεται να χαρακτηρίζονται 

ως περισσότερο συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις και εκφράσεις όταν το παιδί ήταν κορίτσι, 

ενώ γενικότερα η μητέρα παρουσιάζεται πιο εκδηλωτική στις εκφράσεις της ανεξαρτήτως το 

φύλο του παιδιού (Fivush, Brotman, Buckner & Goodman, 2000). 

Έπειτα, οι άνδρες παρουσιάζονται με μεγαλύτερη βαθμολογία στην υποκλίμακα του 

αποφευκτικού δεσμού γεγονός που παραπέμπει σε προηγούμενα στοιχεία, τα οποία αναφέρουν 

το ανδρικό δείγμα ως πιθανότερο να υιοθετούν αποφευκτικές τακτικές στις διαπροσωπικές 

τους σχέσεις (Brassard και συν., 2009), ενώ η αδυναμία ανάδειξης στατιστικώς σημαντικού 

αποτελέσματος διαφοράς φύλου ως προς τον αγχώδη τύπο θα μπορούσε να εξηγηθεί από το 

ηλικιακό εύρος του δείγματος που δεν ξεπερνά τα 25 έτη και είναι γνωστό πως η ύπαρξη άγχους 

κατά τη νεαρή ηλικία είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό που υπάρχει εντονότερο και αρχίζει να 

μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας και την ανάπτυξης καλύτερων στρατηγικών 

αντιμετώπισής του (Kafetsios & Sideridis, 2006). Τέλος, η ύπαρξη διαφοράς ως προς την 

ψυχική ευεξία των δύο φύλων μπορεί να συνδυαστεί με το εύρημα ότι τα αγόρια του 

συγκεκριμένου δείγματος παρουσίαζαν υψηλότερη αποφυγή που όπως αναφέρθηκε νωρίτερα 

επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό με αρνητικό τρόπο την ποιότητα της ζωής. 
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Περιορισμοί 
 
 

Παρά το γεγονός ότι αναδεικνύονται διάφορα στοιχεία από την παρούσα έρευνα και 

έγινε προσπάθεια να μειωθούν παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα 

αποτελέσματα όπως και κάθε άλλη έρευνα χαρακτηρίζεται και από κάποιους που περιορισμούς 

που είναι σκόπιμο να αναφερθούν. Τα στοιχεία που περιορίζουν τα ευρήματα περιλαμβάνουν 

ζητήματα του δείγματος, καθώς και τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων. 

Αρχικά, το δείγμα αποτελούνταν αποκλειστικά από φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου 

σπουδών. Κατά αυτόν τον τρόπο, στα δεδομένα της έρευνας δεν κατέστη δυνατή η μελέτη 

ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που είναι πολύ πιθανόν να διαφοροποιούνταν ως ζητήματα 

διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά και ούτε άτομα διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου παράγοντα 

που έχει φανεί να επηρεάζει το άτομο. Βέβαια, και ο σεξουαλικός προσανατολισμός αν και 

τέθηκε ως στοιχείο στην έρευνα εντούτοις δεν στάθηκε δυνατό να μελετηθεί ως ξεχωριστός 

παράγοντας μιας και η αντιπροσώπευση στο δείγμα ήταν εξαιρετικά μικρή. 

Έπειτα, ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την παραπάνω έρευνα είναι το γεγονός 

ότι τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χορήγηση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς δηλαδή τα 

στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αποτελούσαν προσωπικές κρίσεις των ίδιων των 

συμμετεχόντων πράγμα που υποδηλώνει ότι τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν αντικειμενική 

αποτύπωση των χαρακτηριστικών, αλλά κυρίως του τρόπου με τον οποίο γίνονται αντιληπτά 

από το άτομο. Η δυνατότητα σύγκρισης των παραπάνω στοιχείων με άλλες πηγές όπως για 

παράδειγμα τους γονείς ή τον ερωτικό σύντροφο θα βοηθούσε σε μία πληρέστερη αποτύπωση 

της εικόνας των πραγμάτων χωρίς βέβαια να υπονοείται ότι τα στοιχεία είναι ανακριβή, ενώ 

δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η σπουδαιότητα μελέτης του τρόπου με τον οποίο το άτομο βιώνει 

κάποια γεγονότα ανεξαρτήτως από το πως ήταν αντικειμενικά. 

Ακόμη, οι συνθήκες συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, αλλά και το μέγεθος 

ενδέχεται να έχει ασκήσει κάποιο βαθμό επίδρασης επί των δεδομένων. Τα άτομα κατά βάση 

συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ παρευρίσκονταν και άλλα άτομα και συμμετείχαν όλοι από 

κοινού πράγμα που μπορεί να δημιουργούσε ζητήματα αναστολής ή απόσπασης προσοχής. 

Ακόμη, λόγω του ότι επρόκειτο για ένα πολυμεταβλητό μοντέλο μελέτης απαιτούνταν το 

σύνολο των ερωτηματολογίων ήταν αρκετά μεγάλο και απαιτούσε σχετικά αρκετό χρόνο για 

την ολοκλήρωση συμπλήρωσής του κάτι το οποίο θα μπορούσε να δυσκόλεψε τη συγκέντρωση 

των ατόμων αν και έγινε προσπάθεια να περιοριστεί με την τυχαία σειρά παρουσίασης των 
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ερωτηματολογίων ανά άτομο. Τέλος, έγινε αντιληπτό ότι κάποια συγκεκριμένα σημεία 

δυσκόλευαν ως προς την κατανόησή τους σύμφωνα με απορίες των συμμετεχόντων, ωστόσο 

δεν είναι σίγουρο εάν όλοι εξέφρασαν τις απορίες τους ή απάντησαν ακόμα και αν δεν ήταν 

απόλυτα σίγουροι για κάποια ερωτήματα. 

Όπως και να έχει, στα πλαίσια της έρευνας έγινε κάθε προσπάθεια για να νιώθουν οι 

συμμετέχοντες ασφαλείς ως προς τα προσωπικά τους στοιχεία, αλλά και ως προς τη 

δυνατότητά τους να εκφράσουν οποιαδήποτε απορία ή δυνατότητα μη ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας ώστε να μην επηρεάσουν τέτοιου είδους παράγοντες τη διαδικασία, ενώ μία 

μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να επιλέξει να εξετάσει και στοιχεία που στην παρούσα 

έρευνα δεν συμπεριλήφθηκαν. 
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Μελλοντικές παρεμβάσεις 

 
Ο ρόλος των γονέων κατά την παιδική ηλικία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα βασικός για τη 

διαμόρφωση διαφόρων χαρακτηριστικών του ατόμου τόσο με θετικό όσο και με αρνητικό 

τρόπο μεταξύ των οποίων είναι ζητήματα που αφορούν την προσωπικότητα του ατόμου 

(Furnham & Cheng, 2000), την ψυχική και σωματική υγεία του (Vandewalle και συν., 2014 . 

Wolfradt, Hempel & Miles, 2003), αλλά ακόμα και την ακαδημαϊκή επίδοση (Maier & 

Lachman, 2000 . Milevsky, Schlechter, Netter & Keehn, 2007). 

Ωστόσο, φάνηκε ότι ένα μέρος της επίδρασης ασκείται μέσω της ασφάλειας και της 

υγιούς εξάρτησης που αναπτύσσουν τα άτομα στα πλαίσια των σχέσεων κατά την ενήλικη ζωή 

τους. Κατά αυτόν τον τρόπο, η ανάπτυξη των συγκεκριμένων στοιχείων στα πλαίσια των 

διαπροσωπικών σχέσεων μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωσή τους. 

Άτομα με περισσότερο ανεπτυγμένες δεξιότητες ως προς την αποτελεσματικότερη 

διαχείριση δύσκολων καταστάσεων παρουσίαζαν πιο ασφαλή δεσμό, αλλά και καλύτερη 

ποιότητα ζωής σε σύγκριση με τα ίδια άτομα που κάποια περίοδο της ζωής τους ένιωθαν 

λιγότερο ικανοί να διαχειριστούν διάφορες καταστάσεις (Zhang & Labouvie-Vief, 2004) κάτι 

που ενδέχεται να υποδεικνύει πως η βοήθεια στο άτομο να διαχειριστεί δυσκολίες της 

καθημερινότητας μέσω της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας μπορεί να λειτουργήσει 

προστατευτικά τόσο για την αλληλεπίδραση στις σχέσεις τους και έπειτα στο ευ ζήν του. 

Παράλληλα, ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα συνδέονται με άλλα για αυτά σημαντικά 

πρόσωπα στη ζωή τους δεν αποτελεί ένα σταθερό μοτίβο που δεν τροποποιείται στην πορεία 

της ζωής. Ειδικότερα, δυσάρεστα γεγονότα μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

ανασφαλούς δεσμού απέναντι στις σχέσεις δημιουργώντας δυσκολίες στο άτομο (Cozzarelli, 

Karafa, Collins & Tagler, 2003). ενώ από την άλλη ψυχοθεραπευτικές τεχνικές έχουν 

αποδειχθεί ικανές να βελτιώσουν την ικανότητα του ατόμου να έρθει συναισθηματικά κοντά 

με άλλα πρόσωπα (Levy και συν., 2006). Κατά αυτόν τον τρόπο, παρουσιάζονται οι 

δυνατότητες για το κάθε άτομο να βελτιώσει παράγοντες της ποιότητας της ζωής του ακόμα κι 

αν έχει έρθει αντιμέτωπο με δύσκολες καταστάσεις στο παρελθόν. 
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συμμετέχοντα/ουσα, 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ νεαρών ενηλίκων. Το συγκεκριμένο 
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Μορφωτικό επίπεδο πατέρα:  Δεν τελείωσε  το σχολείο   Απόφοιτος λυκείου 

_  Απόφοιτος δημοτικού   Απόφοιτος Ανώτερης/ 

Ανώτατης σχολής 

_  Απόφοιτος γυμνασίου   Κάτοχος μεταπτυχιακού 

διπλώματος 

 

Οι παρακάτω σελίδες περιλαμβάνουν μια σειρά από δηλώσεις που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο 

οι γονείς μερικές φορές φέρονται προς τα παιδιά τους. Διάβασε κάθε δήλωση προσεκτικά και σκέψου 

πόσο καλά περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς σου, σου φέρονταν όταν ήσουν περίπου 7-12 

χρονών. Δώσε την πρώτη σου εντύπωση και προχώρα στην επόμενη ερώτηση χωρίς να επιμείνεις 

περισσότερο σε κάποια από  αυτές. 

Απάντησε σε κάθε δήλωση με βάση την πραγματική συμπεριφορά των γονιών σου και όχι την 

συμπεριφορά που θα ήθελες να έχουν. Δώσε μία απάντηση κάθε φορά χρησιμοποιώντας την παρακάτω 

κλίμακα. Απάντησε πρώτα για  τον  πατέρα  σου  και  έπειτα για την μητέρα  σου. 

 
   

Πάντα Μερικές Φορές Σπάνια Ποτέ 
 

Ο Πατέρας μου…… 

 

1 Έλεγε καλά λόγια για μένα.    

2 Δε μου έδινε καθόλου σημασία.    

3 Με διευκόλυνε με τον τρόπο του να του μιλώ για πράγματα που ήταν σημαντικά 

για μένα. 
   

4 Με χτυπούσε ακόμη κι αν μερικές φορές δεν το άξιζα.    

5 Με έβλεπε ως μεγάλο μπελά.    

6 Με τιμωρούσε πολύ αυστηρά όταν θύμωνε.    

7 Ήταν πάντοτε πολύ απασχολημένος για να απαντήσει στις ερωτήσεις μου. 
   

8 Φαινόταν να με αντιπαθεί.    

9 Έδειχνε πραγματικά ενδιαφέρον για τις δραστηριότητές μου.    

10 Μου έλεγε πολλά σκληρά λόγια.    

11 Με αγνοούσε όταν του ζητούσα βοήθεια.    

12 Με έκανε να νιώθω ότι με θέλει και με χρειάζεται.    

13 Μου έδινε πολλή σημασία.    

14 Έκανε τα πάντα για να με στεναχωρεί.    

15 Ξεχνούσε σημαντικά πράγματα που νομίζω θα έπρεπε να θυμάται.    

16 Με έκανε να νιώθω ότι δε μ’ αγαπά, αν έκανα κάποια αταξία.    

17 Με έκανε να αισθάνομαι ότι ασχολούμαι με σημαντικά πράγματα    

18 Με φοβέριζε ή με απειλούσε όταν έκανα κάποιο λάθος.    

19 Ενδιαφερόταν για το τι σκέφτομαι και ήθελε να το συζητώ μαζί του.    

Μορφωτικό επίπεδο μητέρας: _Δεν τελείωσε το σχολείο 
 

  Απόφοιτος δημοτικού 
 

  Απόφοιτος γυμνασίου 

  
Απόφοιτος λυκείου 

Απόφοιτος Ανώτερης/ Ανώτατης σχολής 
 
  

Κάτοχος μεταπτυχιακού  διπλώματος 
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20 Ό,τι και αν έκανα, νόμιζε ότι τα άλλα παιδιά συμπεριφέρονταν καλύτερα από 

μένα. 
   

21 Μου έδειχνε ότι δεν με θέλει.    

22 Μου έδειχνε την αγάπη του.    

23 Με αγνοούσε όσο δεν έκανα κάτι που τον ενοχλεί.    

24 Μου συμπεριφερόταν με στοργή και καλοσύνη.    

 
 

   

Πάντα Μερικές Φορές Σπάνια Ποτέ 

 

H Μητέρα μου…… 
 

1 Έλεγε καλά λόγια για μένα.    

2 Δε μου έδινε καθόλου σημασία.    

3 Με διευκόλυνε με τον τρόπο του να της μιλώ για πράγματα που ήταν σημαντικά 

για μένα. 

 



 



 



 



4 Με χτυπούσε ακόμη κι αν μερικές φορές δεν το άξιζα.    

5 Με έβλεπε ως μεγάλο μπελά.    

6 Με τιμωρούσε πολύ αυστηρά όταν θύμωνε.    

7 Ήταν πάντοτε πολύ απασχολημένη για να απαντήσει στις ερωτήσεις μου.  



 



 



 



8 Φαινόταν να με αντιπαθεί.    

9 Έδειχνε πραγματικά ενδιαφέρον για τις δραστηριότητές μου.    

10 Μου έλεγε πολλά σκληρά λόγια.    

11 Με αγνοούσε όταν της ζητούσα βοήθεια.    

12 Με έκανε να νιώθω ότι με θέλει και με χρειάζεται.    

13 Μου έδινε πολλή σημασία.    

14 Έκανε τα πάντα για να με στεναχωρεί.    

15 Ξεχνούσε σημαντικά πράγματα που νομίζω θα έπρεπε να θυμάται.    

16 Με έκανε να νιώθω ότι δε μ’ αγαπά, αν έκανα κάποια αταξία.    

17 Με έκανε να αισθάνομαι ότι ασχολούμαι με σημαντικά πράγματα    

18 Με φοβέριζε ή με απειλούσε όταν έκανα κάποιο λάθος.    

19 Ενδιαφερόταν για το τι σκέφτομαι και ήθελε να το συζητώ μαζί  της.    

20 Ό,τι και αν έκανα, νόμιζε ότι τα άλλα παιδιά συμπεριφέρονταν καλύτερα από 

μένα. 

 



 



 



 



21 Μου έδειχνε ότι δεν με θέλει.    

22 Μου έδειχνε την αγάπη της.    

23 Με αγνοούσε όσο δεν έκανα κάτι που την ενοχλεί.    

24 Μου συμπεριφερόταν με στοργή και καλοσύνη.    
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Οι 9 προτάσεις που ακολουθούν αφορούν το πώς αισθάνεσαι μέσα σε σχέσεις/δεσμούς με σημαντικά 

άτομα στη ζωή σου. Μας ενδιαφέρει το πώς βιώνεις γενικά τις σχέσεις αυτές και όχι μόνο τι συμβαίνει 

σε μια τωρινή σχέση. Σημείωσε δίπλα από την κάθε πρόταση το κατά πόσο συμφωνείς ή διαφωνείς 

με αυτήν, σκεπτόμενος/η τη  σχέση σου με κάποιο σημαντικό άτομο  στη ζωή σου. 

 
 

  Διαφωνώ 

απόλυτα 
 Ουδέτερα/ 

Ανάμεικτα 

 Συμφωνώ 

απόλυτα 

1 Με βοηθάει να στρέφομαι σε αυτό το άτομο σε 

ώρες ανάγκης. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

2 Συνήθως συζητάω τα προβλήματα και τις ανησυχίες 

μου με αυτό το άτομο. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

3 Λέω σε αυτό το άτομο σχεδόν τα πάντα.  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

4 Το βρίσκω εύκολο να στηριχθώ σε αυτό το άτομο.  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

5 Δεν αισθάνομαι άνετα να ‘ανοίγομαι’ σε αυτό το 

άτομο. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

6 Προτιμώ να μη δείχνω σε αυτό το άτομο τι 

αισθάνομαι κατά βάθος. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

7 Ανησυχώ συχνά ότι αυτό το άτομο δεν 

ενδιαφέρεται (νοιάζεται) πραγματικά για μένα. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 Φοβάμαι ότι θα χάσω την αγάπη αυτού του ατόμου.  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

9 Ανησυχώ ότι αυτό το άτομο δε θα νοιάζεται για 

μένα όσο εγώ γι’αυτόν/ή. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
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Παρακάτω ακολουθούν μια σειρά από προτάσεις που έχουν στόχο να αξιολογήσουν 

συνολικά το πόσο ικανοποιημένοι είσαστε από τη ζωή σας μέχρι σήμερα. Σε αυτή την 

κλίμακα δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Κάθε άνθρωπος είναι 

διαφορετικός και γι’ αυτό οι απαντήσεις που δίνετε είναι μοναδικές. Η πρώτη απάντηση 

που σας έρχεται στο μυαλό είναι συνήθως και η πιο αντιπροσωπευτική, γι’ αυτό μην 

αφιερώνετε πολύ χρόνο σε καθεμία από αυτές. Σημειώστε την επιλογή που σας φαίνεται 

ότι σας αντιπροσωπεύει πιο πολύ, μαυρίζοντας μια από τις επτά επιλογές που 

παρουσιάζονται παρακάτω. Απαντήστε σε κάθε πρόταση. 
 
 


Διαφωνώ απολύτως 


Διαφωνώ 


Διαφωνώ μερικώς 


Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 


Συμφωνώ μερικώς 


Συμφωνώ 


Συμφωνώ απολύτως 

 

 

Σας παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω 

προτάσεις. 

 

1.   Η ζωή μου είναι γεμάτη σκοπούς και νόημα 

2. Οι φίλοι και γνωστοί μου με υποστηρίζουν και με ανταμείβουν γι’ 

αυτό που είμαι 

3.   Ενδιαφέρομαι παρά πολύ για τις καθημερινές μου δραστηριότητες 


4.   Συμμετέχω ενεργά στην ευτυχία και την ευζωία των γύρω μου 


5. Είμαι ικανός/ή και άξιος/α για τις δραστηριότητες που είναι 

σημαντικές για μένα 

6.   Είμαι καλό άτομο και ζω μια καλή ζωή 


7.   Είμαι αισιόδοξος/η για το μέλλον μου 


8.   Οι άνθρωποι με σέβονται 
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Παρακαλώ χρησιμοποίησε την κλίμακα που ακολουθεί για να βαθμολογήσεις τις παρακάτω 

δηλώσεις. Αν η δήλωση σε βρίσκει απόλυτα σύμφωνο πρέπει να επιλέξεις το μεγαλύτερο 

νούμερο, δηλαδή 4 ή 5. Αν διαφωνείς απόλυτα με τη δήλωση να επιλέξεις το μικρότερο 

νούμερο, δηλαδή το 1 ή το  2. 

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 

1 2 3 4  5 

 

1 Άλλοι άνθρωποι φαίνεται να έχουν  μεγαλύτερη  αυτοπεποίθηση από μένα.     

2 Πληγώνομαι εύκολα με την κριτική.    


3 Γίνομαι νευρικός/ή όταν πρέπει να δείξω υπευθυνότητα. 
   



4 Είμαι πιο άνετος/η όταν κάποιος άλλος είναι επικεφαλής. 
   



5 Οι άλλοι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν πόσο πολύ μπορεί να με πληγώσουν με τις 

λέξεις τους. 
   



6 Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να με συμπαθούν. 
   



7 Είναι πιο σημαντικό να υποχωρήσω και να διατηρήσω την ηρεμία από το να στηρίξω την 

άποψή μου και να κερδίσω ένα επιχείρημα. 
   



8 Είμαι πιο χαρούμενος/η όταν κάποιος άλλος είναι επικεφαλής. 
   



9 Όταν διαφωνώ με κάποιον με ενδιαφέρει να μην πληγώσω μόνιμα τη σχέση μου   μαζί του. 
   



10 Μερικές φορές συμφωνώ με πράγματα που στην πραγματικότητα δεν πιστεύω έτσι ώστε 

οι άλλοι να με συμπαθούν. 
   



11 Οι άλλοι ζητούν πολλά πράγματα από μένα. 
   



12 Όταν κάποιος έρχεται πολύ κοντά μου, τείνω να απομακρύνομαι. 
   



13 Έχω την ανάγκη να ξεφεύγω από όλα κάθε τόσο. 
   



14 Θα ήθελα περισσότερο χρόνο μόνος/η μου. 
   



15 Προτιμώ να παίρνω αποφάσεις μόνος/η μου, από το να ακούω την γνώμη  άλλων. 
   



16 Δεν μου αρέσει να αποκαλύπτω πολλές προσωπικές πληροφορίες. 
   



17 Μερικές φορές είμαι επιφυλακτικός/ή για τα κίνητρα των άλλων. 
   



18 Είμαι πιο ικανοποιημένος/η όταν δουλεύω μόνος/η μου. 
   



19 Είναι πολύ σημαντικό για μένα να είμαι ανεξάρτητος/η και αυτόνομος/η. 
   



20 Όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, προσπαθώ να κρύβω τα συναισθήματά μου και 

να είμαι δυνατός/ή. 
   



21 Πιστεύω πως οι περισσότεροι άνθρωποι είναι καλοί και καλοπροαίρετοι. 
   



22 Μπορώ να μοιραστώ τις πιο ενδόμυχες σκέψεις και συναισθήματα με τους ανθρώπους 

που γνωρίζω καλά. 
   



23 Αισθάνομαι άνετα να ζητήσω βοήθεια. 
   



24 Δεν με ενδιαφέρει πώς με βλέπουν οι άλλοι. 
   



25 Οι  περισσότερες σχέσεις μου είναι αμοιβαίας συνεισφοράς. 
   



26 Οι σχέσεις μου είναι όπως θα ήθελα να είναι. Ακόμη κι αν μπορούσα, δεν θα άλλαζα 

τίποτα. 
   



27 Θεωρώ τον εαυτό μου ικανό άνθρωπο που αντιμετωπίζει καλά τις απογοητεύσεις και τις 

δυσκολίες. 
   



28 Στις σχέσεις μου αισθάνομαι άνετα να υποστηρίζω τον άλλον όταν το χρειάζεται, και να 

ζητάω υποστήριξη όταν το χρειάζομαι. 
   



29 Όταν έχω μια διένεξη με κάποιον, πιστεύω ότι η σχέση θα επιβιώσει. 
   



30 Είναι εύκολο για μένα να εμπιστευτώ τους άλλους. 
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