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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σα πςειά πνζνζηά δηαδπγίνπ δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε κειέηεο ησλ επηπηψζεσλ πνπ 

επηθέξεη ην ελ ιφγσ δήηεκα ζηα παηδηά. Οη βξαρππξφζεζκεο ζπλέπεηεο ηνπ δηαδπγίνπ ζηελ 

παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία πνιχ ζπρλά εμειίζζνληαη ζε καθξνπξφζεζκεο αθνχ επεξεάδνπλ 

πνιινχο απφ ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ησλ παηδηψλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο πεξηιακβάλνπλ 

ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, ηελ θνηλσληθή / γλσζηηθή / ζπλαηζζεκαηηθή/ ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή, θαζψο επίζεο θαη ηελ ζσκαηηθή πγεία ησλ παηδηψλ. Ζ παξνχζα πηπρηαθή 

εξγαζία έρεη ζθνπφ λα κειεηήζεη εηο βάζνο ηνλ αληίθηππν ηνπ δηαδπγίνπ ζηνπο παξαπάλσ 

ηνκείο θαη λα πξνηείλεη πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο 

ηερληθέο πξνζαξκνζκέλεο γηα θάζε αλαπηπμηαθή νκάδα (παηδηά, εθήβνπο θαη ελήιηθεο) κε 

απψηεξν ζηφρν ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ πξνψζεζε αλάπηπμεο 

πγεηψλ ζρέζεσλ.  

Λέμεηο-θιεηδηά: δηαδχγην, εθεβηθή ειηθία, παηδηθή ειηθία, ελήιηθε δσή, πξνγξάκκαηα 

παξέκβαζεο 

ABSTRACT 

High divorce rates generate the need to investigate divorce‟s consequences on children. 

Short term implications in childhood and adolescence tend to evolve in long term 

implications since they seem to influence various areas of children‟s life such as academic 

performance, social / cognitive / emotional / psychological adjustment and physical health. 

The present thesis aims to investigate in depth, the impact that the divorce has in the areas 

mentioned above and furthermore to suggest appropriate intervention programs for each 

developmental group (children, adolescents, adults) in order to reduce negative emotions 

and to promote the development of healthy relations. 

Keywords: divorce, adolescence, childhood, adulthood, intervention programs 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Απφ ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα κέρξη ζήκεξα ην δηαδχγην έρεη αλαδεηρζεί ζε κείδνλ 

δήηεκα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη θαη‟ επέθηαζε ζε πεδίν κειέηεο ζηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο. Σν δηαδχγην νξίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία πνιιψλ αιιαγψλ ηφζν ζην θάζε κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο μερσξηζηά, φζν θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, πνπ ζπλήζσο 

δηαξθεί πνιιά ρξφληα (Λε ιήκνλ, 2010). Αλάινγα κε ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη ηηο ηάζεηο 

ηηο νπνίεο επηθξαηνχλ ζε απηφ, νη αληηιήςεηο σο πξνο ην δηαδχγην πνηθίινπλ. Αλ θαη ην 

δηαδχγην είλαη θάηη πνπ δελ ελζαξξχλεηαη ζε θακία θνπιηνχξα, ελ ηνχηνηο, ν αξηζκφο ησλ 

δηαδπγίσλ νινέλα θαη απμάλεηαη αλά ηνλ θφζκν (Altundağ & Bulut, 2014) θαη αλ αλαηξέμεη 

θαλείο ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζα δηαπηζηψζεη φηη ην δηαδχγην είλαη πιένλ θάηη ζπλεζηζκέλν 

(Størksen, Røysamb, Holmen & Tambs, 2006). Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, 

κπνξεί ε ζρέζε λα ζεσξείηαη σο έλα εξγαιείν κεγηζηνπνίεζεο βαζκνχ επεκεξίαο  θαη 

επηπρίαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη αλ ε ζρέζε απηή θαζαπηή 

θξηζεί σο απνηπρεκέλε δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαδπγίνπ (Rojas-Marcos, 1998). Σν ηη 

φκσο σζεί έλα δεπγάξη νχησο ψζηε λα ζεσξήζεη φηη ε ζρέζε έρεη θηάζεη ζηα φξηα ηεο θαη 

θαη‟ επέθηαζε λα πξνρσξήζεη ζηνλ ρσξηζκφ ή ζην δηαδχγην, απνηειεί έλα δήηεκα κε πνιιέο 

παξακέηξνπο δηεξεχλεζεο. Οη παξάκεηξνη απηνί ελδέρεηαη λα πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο 

πνιιέο αιιαγέο ζε θνηλσληθά, δεκνγξαθηθά θαη νηθνλνκηθά επίπεδα νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαδπγίσλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα (Υαηδερξήζηνπ, Γθαξή, 

Μπισλάο, Καξίηζα, Σζηφβνπινπ & Γηαβξίκεο, 2014). Ζ ξαγδαία απηή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ δηαδπγίσλ, δηθαηνινγεί ην γεγνλφο φηη ην δηαδχγην πιένλ ζεσξείηαη σο έλα θνηλσληθφ 

θίλεκα, θαη άξα πξέπεη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε γχξσ απφ ηνλ 

γάκν (Hawkins, Carroll, Doherty &Willoughby, 2004). Ζ δηαπίζησζε απηή δελ απνηειεί 

ιεθηηθή ππεξβνιή κηαο θαη έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα άηνκα πνπ έρνπλ πάξεη δηαδχγην ή πνπ 

έρνπλ πξνβιήκαηα κε ηνλ γάκν ηνπο ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλζπρλφηεξα –ζε ζρέζε πάληα κε 

ηνπο παληξεκέλνπο- πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο πγείαο, ςπρηθήο πγείαο, αιθννιηζκνχ, ζαλάηνπ, 

απηνθηνληψλ, αλζξσπνθηνληψλ, θαζψο επίζεο θαη ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ηδηαίηεξα ηελ 

πεξίνδν έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη θαη έπνληαη ηνπ ρσξηζκνχ (Υαηδερξήζηνπ, 1998).  
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Με αθεηεξία ηελ ζέζε απηή νη Rodrigues, Hall θαη Fincham (2006), ππνζηεξίδνπλ φηη 

ην δηαδχγην αληηκεησπίδεηαη σο ην έλα θαη ην απηφ ηφζν ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο 

θαη πσο ην θχιν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κεζνιαβεηήο γηα ηελ δηάιπζε κηαο ζρέζεο φηαλ 

εμεηάδνληαη ηα αληηθεηκεληθά θαη ππνθεηκεληθά αίηηα ηεο δηάιπζεο απηήο. Ο ξφινο ηνπ 

θχινπ ζην δηαδχγην ζχκθσλα κε ηελ White (1990) ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, απηφ ηεο 

νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο ησλ γπλαηθψλ θαη απηφ ηεο ηζφηεηαο ησλ ξφισλ κεηαμχ ησλ δχν 

θχισλ αληίζηνηρα. Πην ζπγθεθξηκέλα ην πξψην κέξνο αλαθέξεηαη σο απηφ ζην νπνίν νη 

γπλαίθεο απνθηνχλ πεξηζζφηεξε νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο θαη σο 

εθ ηνχηνπ ηείλνπλ λα ρσξίδνπλ ζρεηηθά πην εχθνια. Σν δεχηεξν κέξνο αλαθέξεηαη ζηελ 

νκνηφηεηα ησλ ξφισλ ησλ δχν θχισλ ην νπνίν αληαλαθιά ζε ιηγφηεξε ζπδπγηθή αλνρή ελ 

αληηζέζεη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ παξαδνζηαθψλ ξφισλ. ηα ίδηα πιαίζηα ν Tzeng (1992) 

αλαθέξεη πσο ν γάκνο αλάκεζα ζε άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη 

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα, θαη ηδηαίηεξα φηαλ ν ζχδπγνο είλαη ηξία ή πεξηζζφηεξα ρξφληα 

κεγαιχηεξνο απφ ηελ ζχδπγν, ε πηζαλφηεηα λα θαηαιήμεη ν γάκνο απηφο ζε δηαδχγην είλαη 

απμεκέλε.  

ηε δηακφξθσζε ηνπ δηαδπγίνπ σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακάηηζαλ  ε εξγαζία θαη θαη‟ επέθηαζε ην εηζφδεκα ζην θάζε λνηθνθπξηφ θαζψο 

επίζεο θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλάκεζα ζην δεπγάξη. ε φηη αθνξά ην εηζφδεκα, ε 

νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία θαίλεηαη λα απνηειεί πξφβιεςε σο πξνο ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ 

γάκνπ (βι. πεξίπησζε φπνπ ε γπλαίθα είλαη πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθά αλεμάξηεηε απφ ηνλ 

άλδξα). Δπίζεο, ζε φηη αθνξά ηελ εξγαζία αλάκεζα ζην δεπγάξη, φηαλ έλαο απφ ηνπο δχν 

δνπιεχεη πεξηζζφηεξν λχρηα παξά κέξα νη πηζαλφηεηεο ηνπ δηαδπγίνπ παξνπζηάδνληαη 

απμεκέλεο, ηδηαίηεξα φηαλ ην δεπγάξη έρεη παηδηά (Presser, 2000). Όκνηα σο πξνο ηηο 

πηζαλφηεηεο ηνπ δηαδπγίνπ, θαίλεηαη λα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

πξψηνπ ρξφλνπ ηνπ γάκνπ φηαλ ν ζχδπγνο ή θαη νη δχν καδί ήηαλ άλεξγνη (Bumpass, 

Sweet&Cherlin, 1991). χκθσλα φκσο κε άιινπο εξεπλεηέο, ε ζπρλφηεηα ηνπ δηαδπγίνπ 

είλαη πην ρακειή ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο φπνπ ν αξηζκφο ηείλεη λα είλαη πην απμεκέλνο (White, 1990). ε φηη 

αθνξά ηψξα ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε, βξέζεθε πσο ηα πνζνζηά δηαδπγίνπ είλαη 
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ζεκαληηθά ρακειφηεξα φηαλ ν ζχδπγνο είλαη πην κνξθσκέλνο ζε ζρέζε κε ηελ ζχδπγν, ζε 

αληίζεζε κε ηα δεπγάξηα πνπ έρνπλ ην ίδην επίπεδν εθπαίδεπζεο (Heaton, 2002).  

Έλαο άιινο παξάγνληαο ν νπνίνο κπνξεί λα αλαρζεί σο αηηία δηεξεχλεζεο γηα ηελ 

δηάιπζε ελφο γάκνπ είλαη ε ζπγθαηνίθεζε πξηλ απφ ηνλ γάκν. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα 

άηνκα ηα νπνία έρνπλ ήδε ζπγθαηνηθήζεη αξθεηέο θνξέο ζην παξειζφλ εκθαλίδνπλ 

απμεκέλεο πηζαλφηεηεο δηαδπγίνπ ζηνλ πξψην γάκν, αθνχ ηα άηνκα απηά, κε ηελ 

ζπγθαηνίθεζε επηιέγνπλ λα μεθχγνπλ απφ ηα ζηεξεφηππα ηεο ζπδπγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

σο εθ ηνχηνπ ζεσξνχλ ηνλ ζεζκφ ηνπ γάκνπ σο δέζκεπζε ρακειήο ζεκαζίαο αδηαθνξψληαο 

έηζη γηα ην ζηίγκα ηνπ δηαδπγίνπ (White, 1990·Teachman&Polonko, 1990). ηελ ίδηα ινγηθή 

νηBennett, Blanc θαη Bloom (1988) αλαθέξνπλ ηελ ζπγθαηνίθεζε πξηλ ηνλ γάκν σο κηα κε 

παξαδνζηαθή κέζνδν ε νπνία πξνζειθχεη ηα άηνκα εθείλα ηα νπνία δηέπνληαη απφ 

αληηζπκβαηηθέο απφςεηο γχξσ απφ ηνλ γάκν θαη απφ κεγαιχηεξε επειημία ζην δηαδχγην.  

ε φηη αθνξά ηελ θπιή θαη ην πψο απηή ζρεηίδεηαη κε ην δηαδχγην ππάξρνπλ έξεπλεο 

πνπ θαηαδεηθλχνπλ πσο νη Καπθάζηεο γπλαίθεο ρσξίδνπλ κε λφκηκν ηξφπν ζε ζρέζε κε ηηο 

Αθξνακεξηθαλίδεο θαη ηηο Ηζπαλίδεο (Bramlett&Mosher, 2002). Όζνλ αθνξά ηνπο καχξνπο 

Ακεξηθάλνπο απηνί θαίλεηαη φηη ηείλνπλ λα ρσξίδνπλ πην εχθνια ζε ζρέζε κε ηνπο ιεπθνχο 

(White, 1990). ηελ πεξίπησζε ησλ δηαθπιεηηθψλ δεπγαξηψλ, αλ θαη δελ ππάξρεη επαξθήο 

κειέηε, δηαθαίλεηαη πσο ε πηζαλφηεηα δηαδπγίνπ είλαη ζαθψο πην απμεκέλε (Heaton & 

Albrecht, 1991). ε ππνζηήξημε ηεο πην πάλσ έλδεημεο, νη Orbuch, Veroff θαη Hunter (1999) 

παξνπζηάδνπλ ηελ ππνζηεξηθηηθή ή ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά αλάκεζα ζηνπο Καπθάζηνπο 

γάκνπο σο θπζηνινγηθή θαη απνδεθηή, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ Αθξν/Ακεξηθάληθσλ  

γάκσλ ε ίδηα ζπκπεξηθνξά πξνθαιεί πξνβιήκαηα.  

ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, αλ θαλείο πξνζεγγίζεη ηελ δηάζηαζε ηνπ δηαδπγίνπ πην 

ζθαηξηθά ζα δηαπηζηψζεη φηη φπσο ην θχιν, ην εηζφδεκα, ε ζπγθαηνίθεζε θαη ε θπιή 

ζπλέδξακαλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ δηαδπγίνπ σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, έηζη θαη ε ζξεζθεία 

δηαδξακάηηζε ηνλ δηθφ ηεο ξφιν ζηελ ελ ιφγσ δηακφξθσζε. χκθσλα κε ηνλ Kaslow 

(1991), κπνξεί νη ζξεζθείεο αλά ηνλ θφζκν λα έρνπλ θαηαζηήζεη εθηθηφ ην δηαδχγην κεηαμχ 

ησλ ζπκβαιιφκελσλ κειψλ, δελ έρεη φκσο πξνζκεηξεζεί ν βαζκφο απνδνρήο ηνπ δηαδπγίνπ 

ζε θάζε ζξεζθεπηηθφ πιαίζην. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ θαζνιηθή εθθιεζία είλαη εθηθηφ λα 
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πάξεη θαλείο δηαδχγην αιιά δελ δχλαηαη λα μαλαπαληξεπηεί κε ζξεζθεπηηθφ γάκν ελψ 

αληίζηνηρα ζηνλ νξζφδνμν ηνπδατζκφ ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαδπγίνπ φηαλ ην δεπγάξη δελ 

κπνξεί λα ηεθλνπνηήζεη (Murray, 2002).Δλ ζπλερεία, ζην Ηζιάκ, ε πην γλσζηή κνξθή 

δηαδπγίνπ είλαη ην δηαδχγην κε απνπνκπή ηεο ζπδχγνπ (talaq), ην νπνίν απνδίδεηαη κε ηελ 

θξάζε „‟ζε ρσξίδσ‟‟ απφ ηνλ ζχδπγν πξνο ηελ ζχδπγν, παξνπζία δχν αηφκσλ, ρσξίο 

απαξαίηεηα λα είλαη παξνχζα ε ζχδπγνο (Garg, 1998). ηελ νξζφδνμε εθθιεζία απφ ηελ 

άιιε, ην δηαδχγην κπνξεί λα έρεη ηελ κνξθή ηνπ ζπλαηλεηηθνχ ή ηνπ θαη‟ αληηδηθία 

δηαδπγίνπ, φπνπ ζην θαη‟ αληηδηθία δηαδχγην κπνξεί λα αζθεζεί αγσγή γηα ιφγνπο αθάλεηαο 

ή θαη ηζρπξνχ θινληζκνχ ηεο ζρέζεο (Παπαρξίζηνπ, 1998). Αμίδεη ηέινο λα ζεκεησζεί πσο 

είλαη πηζαλφλ νη ζξεζθείεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα απνδέρζεθαλ ην δηαδχγην σο έλα 

πηζαλφ γεγνλφο ζηελ δσή ησλ αλζξψπσλ, γηα ηνλ ιφγν φηη δελ κπνξνχζαλ πιένλ λα 

παξαβιέςνπλ ηα ζηαηηζηηθά ηνπ δηαδπγίνπ αλάκεζα ζηηο ρψξεο (Murray, 2002).  

 Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη κε ην δηαδχγην λα εμειίζζεηαη ζε θνηλσληθφ 

θαηλφκελν, αλαπηχρζεθαλ αξθεηέο ζεσξίεο κε ζθνπφ λα ην εξκελεχζνπλ θαη λα ην 

πξνζεγγίζνπλ κέζα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ δηαδπγίνπ, νη 

ζεσξεηηθέο απηέο πξνζεγγίζεηο ρσξίδνληαη ζε ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο. Μεξηθέο 

γλσζηέο ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη ε ζεσξία πξνζθφιιεζεο, ε ζεσξία απφδνζεο θαη ε 

ζεσξία ηνπ άγρνπο, ελψ απφ ηηο πην γλσζηέο θνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο είλαη ε ζπκβνιηθή 

αιιειεπίδξαζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αξθεηά γλσζηή ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα είλαη ε ζεσξία 

πξνζθφιιεζεο ηνπ Bowlby (1969) ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηελ πξνζθφιιεζε σο κηα δηαξθή 

ςπρνινγηθή ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Χο πξνζθφιιεζε ηνπ αηφκνπ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί ε έκθπηε αλάγθε ηνπ βξέθνπο κε έλα άηνκν (ή άηνκα) πνπ ζα ηνπ παξέρεη 

αζθάιεηα. Ζ πξνζθφιιεζε, ε νπνία απνβιέπεη ζηελ εμειηθηηθή ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο, 

παξαηεξείηαη ζε φια ηα είδε ησλ ζειαζηηθψλ θαη νδεγεί ζηελ πξνζθφιιεζε ζε άηνκν ή ζε 

άηνκα πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίζνπλ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία (Καθέηζηνο, 2005). Δηδηθφηεξα ε 

ζεσξία απηή ζρεηίδεηαη κε ην δηαδχγην αθνχ ηα παηδηά δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ κπνξεί λα είλαη 

πην επηξξεπή ζε αλαζθαιήο κεραληζκνχο πξνζθφιιεζεο. Καηά θχξην ιφγν ηα παηδηά 

δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ βηψλνπλ δηαηαξαρή γνληθψλ δεζκψλ πξνζθφιιεζεο αιιά θαη 

απψιεηα θίισλ θαη ζπγγελψλ. ε έξεπλεο παξαηεξήζεθε αίζζεκα κνλαμηάο πνπ 
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πξνθαιείηαη απφ ηε δηαθνπή ηνπ δεζκνχ πξνζθφιιεζεο θαη πνπ δελ κπνξεί λα μεπεξαζηεί 

απιά κε ηελ ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο κε θίινπο (West & Shelton-Keller, 1994).  

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε πεξίνδνο πξνζαξκνγήο ησλ κειψλ κηαο νηθνγέλεηαο κεηά ην 

δηαδχγην είλαη ζεκαληηθή ε ζπκβνιή θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο απφδνζεο. Ζ ελ ιφγσ 

ζεσξία ππνζέηεη φηη θάπνην κέινο πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ 

κειψλ απνδίδνληαο ζε απηά ηα άηνκα ζπλαηζζήκαηα, πεπνηζήζεηο θαη πξνζέζεηο. Δπίζεο, ε 

ζεσξία απφδνζεο ππνδειψλεη φηη ζε δπζηπρείο γάκνπο, ηα άηνκα αλαπηχζζνπλ ππνζέζεηο 

γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ζπληξφθσλ ηνπο, ηηο νπνίεο πνιχ δχζθνια εγθαηαιείπνπλ 

(Fincham, Bradbury & Scott, 1990). 

Ζ ζεσξία ηνπ άγρνπο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη πσο ην άγρνο ην νπνίν 

δεκηνπξγείηαη απφ ην δηαδχγην γίλεηαη  παξάγνληαο ψζεζεο νχησο ψζηε λα παξαθηλήζεη λέα 

άηνκα λα αλαιάβνπλ ελήιηθνπο ξφινπο φπσο ν γάκνο, ε ζπγθαηνίθεζε, ε πξνγακηαία ζρέζε 

θαη ε παηξφηεηα/κεηξφηεηα ζε πνιχ πην λεαξέο ειηθίεο (Martin, Mills&LeBourdais, 2005).  

χκθσλα κε ηνπο McLanahan θαη Bumpass (1988), φηαλ ε ζεσξία ηνπ άγρνπο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ επεμεγεκαηηθφ κνηίβν ηεο δηαγελεαθήο κεηάδνζεο ηνπ δηαδπγίνπ, 

επηθεληξψλεηαη ζηα νηθνγελεηαθά γεγνλφηα θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηά έρνπλ ζηελ δπλακηθή 

θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο νηθνγέλεηαο. Δπίζεο ηνλίδεηαη φηη ε ζεσξία ηνπ άγρνπο πξνβιέπεη 

φηη ην δηαδχγην ελδέρεηαη λα παξνηξχλεη ηα παηδηά λα εγθαηαιείςνπλ ην ζπίηη, λα 

παληξεπηνχλ πην γξήγνξα θαη λα γίλνπλ ζεμνπαιηθά ελεξγά λσξίηεξα απφ ηα παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κε δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο. 

Σέινο, ε ζπκβνιηθή αιιειεπίδξαζε απνηειεί κηα απφ ηηο θχξηεο ζεσξίεο ζηελ 

θνηλσληνινγία θαη πνιιέο θνξέο νη θνηλσληθνί ςπρνιφγνη δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

ζηνλ ακνηβαίν αληίθηππν κεηαμχ ηεο θνηλσληθήο δνκήο θαη ηεο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο 

(Stryker&Statham, 1985). Βάζεη ηεο ζεσξίαο ηεο ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο, νη άλζξσπνη 

ξπζκίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο αλάινγα κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ θαη 

πξνζαξκφδνληαη ζε απηέο ηηο ελέξγεηεο επεηδή είλαη ζε ζέζε λα ηηο εξκελεχζνπλ, δειαδή λα 

ηηο εμεγήζνπλ ζπκβνιηθά θαη λα κεηαρεηξηζηνχλ ηηο ελέξγεηεο θαη εθείλνπο πνπ ηηο εθηεινχλ 

ζαλ ζπκβνιηθά αληηθείκελα. 
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Ζ ζπκβνιηθή αιιειεπίδξαζε παξέρεη επίζεο κηα ρξήζηκε πξνζέγγηζε ζηελ εμέηαζε 

ηεο απψιεηαο κηαο ζρέζεο θαη πσο ε θνηλσληθή δνκή κπνξεί λα επεξεάζεη ην λφεκα ηεο 

απψιεηαο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο γηα ην άηνκν. Ζ δηαδηθαζία ηεο απνζχλδεζεο απφ θάπνην 

άηνκν ελδέρεηαη λα είλαη ελ κέξεη ζηξεζνγφλα ιφγσ ηνπ φηη ε απψιεηα απηή ζπλδέεηαη κε 

ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζρέζεο  θαη απηή ε απψιεηα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηηο πιηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο επελδχζεηο πνπ έθαλε ην άηνκν ζε απηή ηελ ζρέζε (Orbuch, 1992). 

Μεξηθέο θνξέο είλαη αλαγθαία ε εξκελεία ηνπ δηαδπγίνπ κέζα απφ αξηζκνχο έηζη 

ψζηε λα κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί κηα πιήξεο εηθφλα, απηνχ ηνπ θνηλσληθνχ –πιένλ- 

θαηλνκέλνπ. Ζ Ακεξηθή ινηπφλ, είλαη ε ρψξα πνπ θαηέρεη ηελ πξσηηά ζηα δηαδχγηα 

παγθνζκίσο αθνχ ην 45% ησλ γάκσλ αλακέλεηαη λα θαηαιήμνπλ ζε δηαδχγην (Cherlin, 

2010).   

ε επίπεδν Δπξψπεο, ζε έξεπλα πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ηελ Eurostat (2015), γηα 28 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην 2011 ν αξηζκφο ησλ γάκσλ ήηαλ 2.1 εθαηνκκχξηα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηαδπγίσλ 986 ρηιηάδεο, δειαδή, 4.2 γάκνη αλά 1 000 άηνκα θαη 2 δηαδχγηα αλά 

1 000 άηνκα (βι. Πίλαθα 1). Παξφια απηά, ν αξηζκφο ησλ γάκσλ κεηψζεθε, ελψ ν αξηζκφο 

ησλ δηαδπγίσλ απμήζεθε αθνχ απφ ην 1965 κέρξη ην 2011 νη γάκνη κεηψζεθαλ απφ 7.8 αλά 1 

000 άηνκα ζε 4.2 ελψ ηα δηαδχγηα απφ 0.8 αλά 1 000 άηνκα ην 1965 απμήζεθαλ ζε 2 (βι. 

Πίλαθα 2). Σν 2013 ηα πςειφηεξα πνζνζηά γάκνπ αλάκεζα ζηηο ρψξεο κέιε ηεο Δ.Δ.  ηα 

είραλ ε Ληζνπαλία, ε Κχπξνο θαη ε Μάιηα κε 6.9, 6.4 θαη 6.1 αληίζηνηρα αλά 1 000 άηνκα 

(βι. Πίλαθα 3) ελψ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ε ινβελία θαη ε Βνπιγαξία κε 3 γάκνπο αλά 1 

000 άηνκα, ε Πνξηνγαιία κε 3.1 γάκνπο αλά   1 000  άηνκα θαη ην Λνπμεκβνχξγν θαη ε 

Ηηαιία κε 3.2 γάκνπο αλά 1 000 άηνκα (βι. Πίλαθα 4). ηνλ αληίπνδα, νη ρψξεο ηεο Δ.Δ. κε 

ηα ρακειφηεξα πνζνζηά δηαδπγίνπ αλά 1 000 άηνκα θαηά ηελ πεξίνδν 2011-2013 ήηαλ ε 

Ηξιαλδία κε 0.6 ην 2012 ε ινβελία κε 1.1 ην 2013 ε Μάιηα κε 0.8 ην 2013, ε Ηηαιία κε 0.9 

ην 2012 θαη ε Διιάδα κε 1.3 ην 2012 (βι. Πίλαθα 5), ελψ ζε αληηδηαζηνιή, ρψξεο φπσο ε 

Λεηνλία, ε Ληζνπαλία θαη ε Γαλία είραλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά δηαδπγίνπ αλά 1 000  άηνκα 

ην 2013 κε  3.5 θαη 3.4 δηαδχγηα αληίζηνηρα (βι. Πίλαθα 6).  

Ζ πςειφηεξε αχμεζε φκσο φζνλ αθνξά ηα πνζνζηά δηαδπγίνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ 

Ηζπαλία αθνχ απφ ην 1996 κέρξη ην 2006 ηα δηαδχγηα απμήζεθαλ θαηά 290%, ελψ 
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ηαπηφρξνλα καδί κε ην Βέιγην θαη ηελ Οπγγαξία έρνπλ ηνλ πςειφηεξν δείθηε δηαδπγίσλ, κε 

2 ζηνπο 3 γάκνπο λα θαηαιήγνπλ ζε δηαδχγην (InstituteforFamiliesPolicies, 2008).  

 

Πίλαθαο 1 

πλνιηθφο αξηζκφο γάκσλ θαη δηαδπγίσλ θαη αξηζκφο γάκσλ θαη δηαδπγίσλ αλά 1000 άηνκα 

(Δ.Δ.28 ην 2011) 

 

πλνιηθφο αξηζκφο γάκσλ 2,100,000 

πλνιηθφο αξηζκφο δηαδπγίσλ 986,000 

Αξηζκφο γάκσλ (αλά 1000 άηνκα) 4,2  

Αξηζκφο δηαδπγίσλ (αλά 1000 άηνκα) 2  

Πεγή: Eurostat (2015)  

 

Πίλαθαο2  

χγθξηζε αξηζκνχ γάκσλ θαη δηαδπγίσλ αλά 1000 άηνκα ην έηνο 1965 θαη ην έηνο 

2011 

 

 

 1965 (αλά 1000 άηνκα) 2011 (αλά 1000 

άηνκα) 

Αξηζκφο γάκσλ 7,8 4,2 

Αξηζκφο δηαδπγίσλ 0,8 2 

Πεγή: Eurostat (2015)   
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Πίλαθαο 3  

Τςειφηεξα πνζνζηά γάκνπ αλά 1000 άηνκα ζηελ Δ.Δ. ην έηνο 2013   

 

 Αξηζκφο γάκσλ (αλά 1000 άηνκα) 

Ληζνπαλία 6,9 

Κχπξνο 6,4 

Μάιηα 6,1 

Πεγή: Eurostat (2015)  

 

Πίλαθαο 4  

Υακειφηεξα πνζνζηά γάκνπ αλά 1000 άηνκα ζηελ Δ.Δ. ην έηνο 2013  

 

 Αξηζκφο γάκσλ (αλά 1000 άηνκα) 

ινβελία 3 

Βνπιγαξία 3 

Πνξηνγαιία 3,1 

Λνπμεκβνχξγν 3,2 

Ηηαιία 3,2 

Πεγή: Eurostat, (2015)  
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Πίλαθαο 5  

Υακειφηεξα πνζνζηά δηαδπγίνπ αλά 1000 άηνκα ζηελ Δ.Δ. ην έηνο 2011-2013  

 

 Έηνο Αξηζκφο δηαδπγίσλ (αλά 

1000 άηνκα) 

Ηξιαλδία 2012 0,6 

Μάιηα 2013 0,8 

Ηηαιία 2012 0,9 

ινβελία 2013 1,1 

Διιάδα 2012 1,3 

Πεγή: Eurostat, (2015)   

 

Πίλαθαο 6  

Τςειφηεξα πνζνζηά δηαδπγίνπ αλά 1000 άηνκα ζηελ Δ.Δ. ην έηνο 2013  

 

 Αξηζκφο δηαδπγίσλ (αλά 1000 άηνκα) 

Λεηνλία 3,5 

Ληζνπαλία 3,4 

Γαλία 3,4 
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Πεγή: Eurostat, (2015)  

 

Οινθιεξψλνληαο ινηπφλ ηελ αλαζθφπεζε ηνπ δηαδπγίνπ, δφζεθαλ νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαζηάζεηο πνπ έρεη πάξεη ην δηαδχγην ζε ζεσξεηηθή βάζε σο πεδίν 

κειέηεο απφ πνιινχο εξεπλεηέο κέζα απφ ηνπο πηζαλνχο παξάγνληεο πνπ ζπληείλνπλ ζην λα 

επέιζεη ην δηαδχγην. Γφζεθαλ επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ην πσο ην δηαδχγην θαζηεξψζεθε σο 

θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη ην πσο επεξεάδεη ηα άηνκα πνπ ην βηψλνπλ. Δπηπιένλ, νη 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ην δηαδχγην αλέδεημαλ ηελ πνιπκνξθία ηνπ, 

ελψ ε εξκελεία ηνπ δηαδπγίνπ κέζα απφ αξηζκνχο έδσζε κηα πην ζθαηξηθή θαη πξαθηηθή 

εηθφλα ηνπ δηαδπγίνπ ζε δηεζλέο επίπεδν.  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο 

νηθνγέλεηαο νη νπνίεο επεξεάδνπλ άκεζα ηα παηδηά (Kalogeraki, 2008). Λφγσ θαη ηνπ 

απμεκέλνπ αξηζκνχ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ (Βι. Πίλαθα 1,2,3,4,5,6), ζε παγθφζκην 

επίπεδν, ε ελ ιφγσ πηπρηαθή εξγαζία επηθεληξψλεηαηαξρηθά, ζηηο βξαρππξφζεζκεο 

κεηαβνιέο πνπ πξνθαινχληαη ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ δηαδπγίνπ, ζηα παηδηά θαη ζηνπο 

εθήβνπο, θαη έπεηηα ζηηο καθξνπξφζεζκεο κεηαβνιέο νη νπνίεο αθνξνχλ ηνπο ελήιηθεο θαη 

ελδέρεηαη λα είλαη θαη πην αλεζπρεηηθέο.Οη θχξηνη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο εμεηάδεηαη ν 

αληίθηππνο ηνπ δηαδπγίνπ, είλαη ν αθαδεκατθφο, ν γλσζηηθφο, ν θνηλσληθφο, ν 

ζπλαηζζεκαηηθφο/ςπρνινγηθφο θαη ν ηνκέαο ηεο ζσκαηηθήο/ςπρηθήο πγείαο. Αλάινγα κε ηελ 

εθάζηνηε αλαπηπμηαθή θάζε, νη ηνκείο πνπ εμεηάδνληαη, δηακνξθψλνληαη αλάινγα ζε 

ππνελφηεηεο. Σέινο,παξαηίζεληαηηέζζεξα βαζηθά παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

απνζθνπνχλ θπξίσο ζηελ εμνκάιπλζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ κε απψηεξν ζθνπφ 

ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζην δηαδχγην. Πξψηα ζα παξνπζηαζηνχλ πξνγξάκκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή ειηθία(Πξφγξακκα Παξέκβαζεο γηα Παηδηά 

Γηαδπγίνπ-CODIPθαη Πξνγξάκκαηα πκβνπιεπηηθήο Παξέκβαζεο ζε παηδηά κε ζπλδπαζκφ 

ηερληθψλ φπσο ε παηγληνζεξαπεία θαη ην ζρέδην ηέρλεο) θαη έπεηηα πξνγξάκκαηα πνπ 

απεπζχλνληαη ζηελ εθεβεία θαη ζηελ ελειηθίσζε (Πξνγξάκκαηα Παξέκβαζεο γηα ηελ 

πγρψξεζε θαη Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο ρέζεσλ/Πξνγακηαία Πξνγξάκκαηα). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΓΗΑΕΤΓΗΟΤ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ 

 

Έλα κεγάιν πνζνζηφ παηδηψλ κε δηαδεπγκέλνπο γνλείο, είλαη πην πηζαλφ λα έρνπλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε ζχγθξηζε κε παηδηά κε δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ. Αξθεηέο έξεπλεο 

εληφπηζαλδηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ νκάδσλ ζε κεηαβιεηέο φπσο: ε ζρνιηθή επίδνζε, 

ε γλσζηηθή αλάπηπμε, ε θνηλσληθή πξνζαξκνγή (ζρέζεηο κε γνλείο θαη ζπλνκειίθνπο), ε 

ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή (πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο) θαη ε 

ςπρηθή θαη  ζσκαηηθή πγεία. Οη παξαπάλσ ζπζρεηίζεηο θαίλεηαη λα νδεγνχλ ζην  γεγνλφο 

φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά απφ δηαιπκέλεο νηθνγέλεηεο ρξεηάδνληαη βνήζεηα ελ αληηζέζεη κε 

παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ θαλνληθέο νηθνγέλεηεο (Guidubaldi, Cleminshaw, Perry& 

McLoughlin, 1983· Hughes, 2005· Hetherington&Kelly, 2002). 

1.1. Αθαδεκατθή Δπίδνζε 

Σν δηαδχγην πνιιέο θνξέο απαηηεί κεηαθίλεζε ηνπ παηδηνχ ζε άιιε πφιε ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη αιιαγή ζρνιείνπ θαη γεληθφηεξα αιιαγή ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ζηήξημεο 

ηνπ παηδηνχ. Οη κεηαβνιέο απηέο δεκηνπξγνχλ ζηξεο ζην παηδί θαη επεξεάδνπλ ηηο επθαηξίεο 

ηνπ φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε (Hughes, 2005· Kelly, 2000· Amato&Keith, 1991). 

Σα κηζά απφ ηα κεγαιχηεξα παηδηά κέζεο ζρνιηθήο ειηθίαο(9-10 ρξφλσλ) 

παξνπζηάδνπλ πηψζε ζηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε (Wallerstein&Kelly, 1980).ε κία 

ζπγθξηηηθή κειέηε (Guidubaldi, Cleminshaw, Perry, & McLoughlin, 1983) ζηηο Ζ.Π.Α. 

κεηαμχ παηδηψλ (Α‟, Γ‟ θαη Δ‟) δεκνηηθνχδηαδεπγκέλσλ θαη κε νηθνγελεηψλ, ηα παηδηά 

δηαδεπγκέλσλ νηθνγελεηψλ, είραλ κηθξφηεξεο επηδφζεηο ζηε γιψζζα θαη ζηα καζεκαηηθά, 

φπσο επίζεο θαη ζε ηεζη λνεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ζρνιηθήο επίδνζεο, ελψ νη πηζαλφηεηεο λα 

θνηηήζνπλ ζηελ ίδηα ηάμε γηα δεχηεξε θνξά ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ 

νκάδα ειέγρνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο πην πάλσ έξεπλαο έδεημαλ φηη ε ρακειή ζρνιηθή 

επίδνζε δελ νθείιεηαη ζηελ αξλεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ην δηαδχγην ζηε λνεηηθή ηθαλφηεηα 

θαη ηε γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε, αιιά είλαη ζπλάξηεζε ηεο απείζαξρεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο 
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θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο ελαζρφιεζή ηνπο κε ην δηαδχγην (Guidubaldiθαη 

ζπλ., 1983). 

Όζνλ αθνξά ηηο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην θχιν, δηαπηζηψζεθε φηη ηα αγφξηα  

ρσξηζκέλσλ γνληψλ είραλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζπκπεξηθνξάο θαη επίδνζεο ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ ζε ζχγθξηζε  ηφζν κε ηα θνξίηζηα  φζν θαη κε ηα παηδηά πνπ δνχζαλ θαη κε ηνπο 

δχν γνλείο. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε φηη ε επίδνζε ρεηξνηέξεπε κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

αθνχ ηα αγφξηα ηεο πέκπηεο ηάμεο είραλ ρεηξφηεξε επίδνζε απ‟ φηη ηα κηθξφηεξα αγφξηα. 

Απηή ε δηαθνξά δελ βξέζεθε γηα ηα θνξίηζηα ρσξηζκέλσλ γνληψλ (Guidubaldiθαη 

ζπλ.,1983).  

Με βάζε θαη άιιεο έξεπλεο(Wallerstein & Κelly, 1980) ε επίδνζε ησλ αγνξηψλ έλα 

ρξφλν κεηά ην δηαδχγην δελ βειηηψζεθε, αθνχ ηα αγφξηα απφ κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο 

εκθάληζαλ ζπρλφηεξα απφ ηα θνξίηζηα ρακειή απφδνζε ζην ζρνιείν, ρακειφηεξεο 

επηδφζεηο ζε κεηξήζεηο θαη ζηαζκηζκέλα ηεζη ζρνιηθήο επίδνζεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ (παηδηά πνπ κέλνπλ θαη κε ηνπο δχν γνλείο). 

Ζ πξνθαηάιεςε επίζεο ησλ δαζθάισλ σο πξνο ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, είλαη έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ζρνιηθή 

επίδνζε ηνπ παηδηνχ (Biller, 1974·Hetherington, Camara & Feather, 1981·Levine, 1982).Οη 

εθπαηδεπηηθνί θάλεθε λα ζρεκαηίδνπλ αξλεηηθή εηθφλα γηα ηα παηδηά δηαδεπγκέλσλ γνληψλ 

επεξεαζκέλνη απφ ηα ζηεξεφηππα. Ζ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηα παηδηά 

δηαδεπγκέλσλ νηθνγελεηψλ ηα παξεκπνδίδεη απφ ηελ επηζπκία ηνπο λα έρνπλ θαιή ζρνιηθή 

επίδνζε ζηα καζήκαηα θαη ηαπηφρξνλα κεηψλεηαη θαη ε απηνεθηίκεζή ηνπο (Santrock & 

Tracy, 1978· Guttmann, Lazar& Karni, 2008).  

Σα πην πάλσ επξήκαηα εληζρχνληαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα κίαο ελδηαθέξνπζαο 

κειέηεο ησλ Santrock θαη Tracy (1978) νη νπνίνη πξφβαιαλ κία βηληενηαηλία ζε 30 

εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ελφο 8ρξνλνπ αγνξηνχ. Καηά ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο, φπνπ ζηε κία νκάδα 

δφζεθαλ πιεξνθνξίεο φηη ην παηδί πξνεξρφηαλ απφ δηαδεπγκέλε νηθνγέλεηα ελψ ζηελ άιιε 

νκάδα δφζεθαλ πιεξνθνξίεο φηη πξνεξρφηαλ απφ αλέπαθε νηθνγέλεηα. Έπεηηα,νη 

εθπαηδεπηηθνί βαζκνιφγεζαλ ην παηδί κε βάζε 11 ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 
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θαη πξνέβιεςαλ πψο ζα ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε 5 δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη παξφιν πνπ φινη νη δάζθαινη είδαλ ηηο 

ίδηεο βηληενηαηλίεο, νη δάζθαινη νη νπνίνη ελεκεξψζεθαλ φηη  ην παηδί πξνεξρφηαλ απφ 

δηαδεπγκέλε νηθνγέλεηα, έδσζαλ ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο (ζπγθεθξηκέλα ζηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ αθνξνχζαλ ζηελ επηπρία, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

άγρνπο) ζε ζρέζε κε ηνπο δαζθάινπο νη νπνίνη βαζκνιφγεζαλ ην παηδί έρνληαο ππφςε φηη 

απηφ πξνεξρφηαλ απφ άζηθηε νηθνγέλεηα. 

ε κία άιιε κειέηε (Levine, 1982), φηαλ νη δάζθαινη ξσηήζεθαλ γηα  ηηο πξνζδνθίεο 

πνπ έρνπλ απφ ηα παηδηά κνλνγνλετθψλ θαη άζηθησλ νηθνγελεηψλ ζε αθαδεκατθφ θαη 

ςπρνθνηλσληθφ επίπεδν, νη ίδηνη απάληεζαλ φηη είραλ ρακειφηεξεο πξνζδνθίεο γηα ηα παηδηά 

πνπ πξνέξρνληαη απφ κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ηφζν ζε αθαδεκατθφ, φζν θαη ζε 

ςπρνθνηλσληθφ επίπεδν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηφζν νη κφλνη φζν θαη νη παληξεκέλνη 

γνλείο, ήηαλ ζε ζέζε λα πξνβιέςνπλ κε αθξίβεηα ηηο κέζεο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη πξνβιέςεηο απηέο θαλεξψλνπλ φηη νη γνλείο έρνπλ επίγλσζε φηη ηα παηδηά απφ 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηο ελδέρεηαη λα ηχρνπλ δηαθξίζεσλ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κε δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο. Απηήε κειέηε θαηαδεηθλχεη φηη νη αληηιήςεηο 

θαη νη πξνζδνθίεο ησλεθπαηδεπηηθψλ-νη νπνίεο πξνβιέθζεθαλ απφ ηνπο γνλείο-γηα ηα παηδηά 

απφ κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αθαδεκατθή 

απφδνζε ησλ παηδηψλ. 

Κάηη ηέηνην δελ θαίλεηαη λα ηζρχεη γηα ην ειιεληθφ πιαίζην αθνχ ζχκθσλα κε κηα 

ζρεηηθά πξφζθαηε κειέηε ησλ Υαηδερξήζηνπ, Γθαξή, Μπισλάο, Καξίηζα, Σζηφβνπινπ θαη 

Γηαβξίκεο (2014) νη εθπαηδεπηηθνί δελ  αληηκεησπίδνπλ κε πξνθαηάιεςε ηηο κνλνγνλετθέο 

νηθνγέλεηεο. 

1.1.1. Πξνζαξκνγή ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ 

χκθσλα κε ηνπο Pruettθαη Pruett (1999), ηα ίδηα ηα παηδηά ραξαθηεξίδνπλ ην γνλετθφ 

δηαδχγην σο έλα εμαηξεηηθά αγρσηηθφ γεγνλφο θαη σο γλσζηφ, ηα αγρσηηθά γεγνλφηα 

ζπλδένληαη κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηελ παηδηθή ειηθία. Όζνλ αθνξά ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ρσξηζκέλσλ γνληψλ, ηα αγφξηα εμσηεξηθεχνπλ ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ ζπηηηνχ ζην ζρνιείν κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απ‟ φηη ηα θνξίηζηα, αθνχ ηα 
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θνξίηζηαπαξνπζηάδνπλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ιφγσ ηνπ φηη εζσηεξηθεχνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Αξγπξαθνχιε, 2010·Υαηδερξήζηνπ, 1999). 

Δλ ζπλερεία ησλ παξαπάλσ, ζεκεηψλεηαη φηη ε εμσηεξίθεπζε ηνπ ζπκνχ ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα απφ κέξνπο ησλ αγνξηψλ, θαίλεηαη λα κεηψλεηαη έλα ρξφλν κεηά ην 

δηαδχγην. Σα αγφξηα επαλαθηνχλ ηελ ηζνξξνπία ηνπο ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

πέξα απφ θάπνηεο ζνβαξέο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο παξαπέκπνληαη ζε ςπρνινγηθέο-

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. Κπξίσο, νη παξαπνκπέο αθνξνχλ πεξηζηαηηθά ζηα νπνία ηα 

παηδηά δελ εμσηεξίθεπζαλ πνηέ ηνλ ζπκφ πνπ έλησζαλ (Υαηδερξήζηνπ, 1999).  

Γεληθά, νη δπζθνιίεο  πξνζαξκνγήο ζην ζρνιείν έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε έιιεηςε 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο, νδεγεί ζε ιάζνο 

ζπκπεξάζκαηα απφ κέξνπο ησλ παηδηψλ αθνχ δελ γλσξίδνπλ ηα αίηηα ηνπ δηαδπγίνπ θαη δελ 

είλαη πιεξνθνξεκέλα γηα ηελ φιε θαηάζηαζε.  Δπίζεο, νη ζπλερείο νηθνγελεηαθέο 

ζπγθξνχζεηο νδεγνχλ ην παηδί ζην λα έρεη ρακειή απηνεθηίκεζε ζην ζρνιηθφ πιαίζην θαη 

ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ απνθιεηζηηθά κε ηε κεηέξα ηνπο κεηά ην δηαδχγην 

είλαη πην πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ πνιιά πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν θαη ηειηθά λα ην 

παξαηήζνπλ(Seltzer, Schaeffer& Charng,1989· Berg & Kelly, 1979). 

1.2.Γλσζηηθή Αλάπηπμε 

Ζ δπζαξκνλία ζην γάκν θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία 

ησλ παηδηψλ (Kelly, 2000). Ηδηαίηεξα ε πεξίπησζε ηεο κνλνγνλετθφηεηαο, ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη απνηέιεζκα ρσξηζκνχ ή δηαδπγίνπ, ζεσξείηαη φηη έρεη ηνλ κεγαιχηεξν αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ γλσζηηθή αλάπηπμε φηαλ ν ρσξηζκφο ή ην δηαδχγην επέξρεηαη ζηα πξψηα 2 

ρξφληα δσήο ηνπ παηδηνχ. χκθσλα κε ηνλ Santrock (1972), ε κνλνγνλετθφηεηα θαίλεηαη λα 

έρεη πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο σο πξνο ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ αγνξηψλ παξά 

ησλ θνξηηζηψλ. 

Οη πξφσξεο αξλεηηθέο ζπλζήθεοζηηο νπνίεο εθηίζεληαη ηα παηδία θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε 

ρακειή γλσζηηθή ηθαλφηεηα ζηελ παηδηθή ειηθία (Richards&Wadsworth, 2004). Ο Potter 

(2010) ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ ηε Γηαρξνληθή Μειέηε Πξψηκεο Παηδηθήο Ζιηθίαο – 

Νεπηαθήο [EarlyChildhoodLongitudinalStudy-Kindergartencohort (ECLS-K)] ε νπνία 
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πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πάλσ απφ 20,000 καζεηψλ, κειέηεζε ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο 10,061 

παηδηψλ  απφ ηελ λεπηαθή ειηθία (απφ ην πξνζρνιηθφ) έσο θαη ηελ ζρνιηθή ειηθία (έσο ηελ 

πέκπηε ηάμε δεκνηηθνχ ζρνιείνπ).Σα 870 παηδηά ηνπ δείγκαηνο (Ν= 10,061), βίσζαλ ην 

γνλετθφ δηαδχγην κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο βάζεη 

ηεοECLS-K, δειαδή νη γνλείο ηνπο πήξαλ δηαδχγην κεηαμχ ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην 

πξνζρνιηθφ κέρξη θαη ηε θνίηεζή ηνπο ζηελ πέκπηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σα 

δεδνκέλα πνπ παξέρεη ε ECLS-K πεξηιακβάλνπλ εθζέζεηο απφ ην ίδην ην παηδί, ηνπο γνλείο, 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα 

απηά θαη πξνβαίλνληαο ζε ζπζρεηίζεηο, ν εξεπλεηήο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα 

παηδηά δηαδεπγκέλσλ νηθνγελεηψλ είραλ πνιχ ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ αλάγλσζε θαη 

ζηα καζεκαηηθά ζε ζρέζε κε ηα παηδηά κε δηαδεπγκέλσλ νηθνγελεηψλ. Σα επξήκαηα απηά 

ζχκθσλα κε ηνλ Potterδειψλνπλ φηη ηα αθαδεκατθά ειιείκκαηα ζηα πην πάλσ καζήκαηα 

ίζσο απνξξένπλ απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ην δηαδχγην (αθνχ ππάξρνπλ ελδείμεηο 

ρακειψλ βαζκνινγηψλ θαη πξηλ ην δηαδχγην) θαη απμάλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν κεηά απφ 

απηφ.Ο ζπγγξαθέαο απνδίδεη ηηο ρακειέο επηδφζεηο ζηα ελ ιφγσ καζήκαηα, ζηελ κεησκέλε 

ςπρνθνηλσληθή επεμία ησλ παηδηψλ θαη φρη ζην γεγνλφο ηνπ δηαδπγίνπ.πλεπψο, ππάξρεη 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο κεησκέλεο ζρνιηθήο επίδνζεο θαη ησλ ρακειψλ επηπέδσλ ςπρηθήο 

επεμίαο ησλ παηδηψλ. 

Έλαο άιινο παξάγνληαο ν νπνίνο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηε κεησκέλε 

γλσζηηθήηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ είλαη ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα(Carlson & Corcoran, 

2001)ηνπ γνλέα πνπ αλαιακβάλεη ηελ θεδεκνλία, δειαδή ηεο κεηέξαο, αθνχ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ε κεηέξααλαιακβάλεη ηελ θεδεκνλία (Amato&Booth, 1996). Οη 

παηέξεο πνιιέο θνξέο δελ παξέρνπλ δηαηξνθή ζηελ πξψελ ζχδπγφ ηνπο κε απνηέιεζκα ην 

εηζφδεκα ηεο κεηέξαο λα κελ αξθεί γηα ηελ θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ, κεξηθέο 

απφ ηηο νπνίεο ζπκβάιινπλ θαη ζηελ πγηή γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Hanson, 

McLanahan&Thomson,1998).  

      Οη CarlsonθαηCorcoran (2001) αθνχ ρξεζηκνπνίεζαλ δεδνκέλα απφ ηελ Παγθφζκηα 

Γηαρξνληθή Έξεπλα Νέσλ (National Longitudinal Survey of Youth), ρνξήγεζαλ εξγαιεία 

γηα λα κεηξήζνπλ ην επίπεδν ηεο λνεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

δηάθνξεο νηθνγελεηαθέο δνκέο, κεηαμχ απηψλ θαηδηαδεπγκέλσλνηθνγελεηψλ. πγθεθξηκέλα 
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ρνξήγεζαλ ζε παηδηά ειηθίαο 7-10 εηψλ ην Peabody Individual Achievement Test (PIAT) ην 

νπνίν βαζίδεηαη ζηηο επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά θαη ζηελ αλάγλσζε. Σν ζθνξ ησλ παηδηψλ 

πνπ πξνέξρνληαλ απφ δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν θαη ζηα δχν 

καζήκαηα ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαλ απφ πξνέξρνληαλ απφ άζηθηεο 

νηθνγέλεηεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην εηζφδεκα ηεο κεηέξαο έρεη ζεκαληηθή ζεηηθή 

επίδξαζε ζην ζθνξ ησλ παηδηψλ ζηα καζεκαηηθά θαη ζηελ αλάγλσζε θαη ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ επίζεο βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ζηα 

καζεκαηηθά. 

Ζ δπζαξκνλία ζην γάκν κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ παηδηνχ 

ζε ζεκείν πνπ λα πεξηνξηζηεί αθφκα θαη ε θαληαζία ηνπ (Αξγπξαθνπνχινπ, 2010· 

Υαηδερξήζηνπ, 1999).Δπηπιένλ επξήκαηα ππνζηεξίδνπλ φηηε έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ γνληψλ κε ηα παηδηά ηνπο σο απφξξνηα ηνπ δηαδπγίνπ, έρεη ζπζρεηηζηεί κε θαζπζηέξεζε 

ζηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ βξεθηθήο θαη λεπηαθήο ειηθίαο (Hodges, Landis, 

Day&Odelberg, 1991). 

1.3. Κνηλσληθή πξνζαξκνγή 

 

1.3.1. ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο 

Σν δηαδχγην νδεγεί ζπρλά ζε δπζθνιίεο ζηε δηακφξθσζε ζρέζεσλ ησλ παηδηψλ  πνπ 

εκπιέθνληαη ζε απηφ (Αmato&Booth, 2001).Ηδηαίηεξα ηα  παηδηά πνπ δελ πξνζαξκφζηεθαλ 

ζηνλέλα ρξφλν κεηά ην δηαδχγην, παξνπζίαζαλ δπζθνιίεο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο (Υαηδερξήζηνπ, 1999). Σα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο είραλ κεγάιεο 

δπζθνιίεο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο αθνχ παξνπζίαδαλ αλσξηκφηεηα, θαη πεξηνξηζκφ ζην 

παηρλίδη, κε ηηο δπζθνιίεο απηέο λαζπλερίδνληαη κέρξη θαη δχν ρξφληα κεηά ην ρσξηζκφ ησλ 

γνληψλ ηνπο. Δπίζεο, εθδήισζαλ ηάζεηο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηφζν ζην ζπίηη φζν θαη 

ζην ζρνιείν (Υαηδερξήζηνπ, 1999·Guidubaldi, Cleminshaw, Perry& McLoughlin, 1983).   

Μάιηζηα, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα παηδηά πνπ δελ θνηλσληθνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν 

πνπ θνηλσληθνπνηνχληαη ηα παηδηά κε κε δηαδεπγκέλνπο γνλείο, ληψζνπλ ακέζσο λα 

ηαπηίδνληαη κε ηνπο αληηδξαζηηθνχο ζπλνκειίθνπο ηνπο, θάηη πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
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πξνβιήκαηα ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο κέρξη θαη ηελ ελήιηθε δσή 

(Simons&Chao, 1996). 

1.3.2. ρέζεηο κε γνλείο 

Οη ζρέζεηο γνλέα-παηδηνχ κεηά ην δηαδχγην, ραξαθηεξίδνληαη πνιχ ζπρλά σο 

πξνβιεκαηηθέο (Cohen & Finzi-Dottan, 2005). Οη γνλείο, ζπρλά είλαη απαζρνιεκέλνη κε ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ δηαδπγίνπ κε απνηέιεζκα λα αγλννχλ ηηο αλάγθεο  ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα 

μoδεχνπλ ειάρηζην ρξφλν καδί ηνπο.Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη γνλείο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα παηδηά ηνπο γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ηε ζέζε ηνπο απέλαληη ζηνλ/ελ πξψελ ζχδπγν θαη 

απηφ δπζρεξαίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ κεηά ην δηαδχγην 

(Altundağ &Bulut, 2014· Amato&Keith, 1991). 

1.3.2.1. ρέζεηο κε παηέξα 

Τπάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ ην πψο επεξεάδνπλ ηα παηδηά νη παηέξεο 

πνπ δελ κέλνπλ καδί ηνπο. Όηαλ ππάξρνπλ θαπγάδεο κεηαμχ ησλ γνληψλ νη ζπρλέο 

επηζθέςεηο ηνπ παηέξα ζρεηίδνληαη κε ηελ θαθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζην δηαδχγην. 

Αληίζεηα, φηαλ ν παηέξαο έρεη ζπρλή επηθνηλσλία θαη ιίγνπο θαπγάδεο κε ηε κεηέξα, ε 

πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζην δηαδχγην είλαη θαιχηεξε(Hughes, 2005).  

Λφγσ ηνπ φηη ν παηέξαο είλαη ζπρλά απψλ απφ ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, κεηά ην 

δηαδχγην, ηα παηδηά έρνπλ αλάγθε λα επηθνηλσλνχλ καδί ηνπ θαη επσθεινχληαη απ‟ απηφ. Σν 

γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνπο Amato&Gilbreth (1999), φπνπ κέζα απφ έξεπλά 

ηνπο, απέδεημαλ φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν παηέξαο βνεζάεη ηα παηδηά κε ηα καζήκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ, βάδεη ηνπο θαηάιιεινπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο πξνζδνθίεο θαη δείρλεη ζηνξγή, ηφηε 

ηα παηδηά ηα πεγαίλνπλ θαιχηεξα καδί ηνπ. 

Σα πεξηζζφηεξα παηδηά κέζεο ζρνιηθήο ειηθίαο(7-8 ρξφλσλ), θαη ηδηαίηεξα ηα αγφξηα 

θάλεθε λα ληψζνπλ έληνλε ζιίςε γηα ηελ απψιεηα ηνπ παηέξα ηνπο αλεμαξηήησο απφ ηελ 

ζρέζε πνπ είραλ πξηλ ηνλ ρσξηζκφ. Οη εξεπλεηέο απνδίδνπλ ηελ αλάγθε ησλ παηδηψλ γηα 

παηξηθή ζηνξγή ζην ζέκα ηεο πεηζαξρίαο, ηνπ ειέγρνπ, ηεο ηαχηηζεο κε ην αλδξηθφ πξφηππν 

θαη κε ηνπο θφβνπο παιηλδξφκεζεο ζηελ επίιπζε ηνπ νηδηπφδεηνπ ζπκπιέγκαηνο 

(Υαηδερξήζηνπ, 1999). Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ γηα ηνλ παηέξα ηνπο 

ήηαλπεξηζζφηεξν ζεηηθά-ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα επηζθεπηφηαλ- ζε ζεκείν πνπ ηα αγφξηα 
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ιφγσ ηεο ζηέξεζεο ηνπ παηέξα ηνπο λα εθθξάδνπλ ζπκφ πξνο ηε κεηέξα. Αθφκε θαη έλα 

ρξφλν κεηά ην δηαδχγην, ηα παηδηά αλαδεηνχζαλ ζπρλφηεξε επηθνηλσλία κε ηνλ παηέξα 

ηνπο(Wallerstein & Κelly, 1980). 

ρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απψιεηαο ηνπ παηέξα αλάκεζα ζηα δχν θχια, νη 

McLanahan θαη Bumpass (1988) ζεκείσζαλ φηη ε απνπζία ηνπ παηέξα θαηά ηελ παηδηθή 

ειηθία είλαη ίζσο ε κεγαιχηεξε αξλεηηθή επίδξαζε πνπ επηθέξεη ην δηαδχγην θπξίσο ζηα 

θνξίηζηα.  

1.3.2.2. ρέζεηο κε κεηέξα 

Οη Cohen θαη Finzi-Dottan (2005) ππνζηεξίδνπλ φηη κεηά ην δηαδχγην ε κεηέξα είλαη 

πην ηξπθεξή κε ηα παηδηά ζε ζρέζε κε ηνλ παηέξα. Ζ Αξγπξαθνχιε (2010) κέζα απφ έξεπλα 

ηεο δηαπίζησζε φηη ηα παηδηά δηαδεπγκέλσλ κεηέξσλ πςειφηεξνπ κνξθσηηθνχ-νηθνλνκηθνχ 

επηπέδνπ είραλ κηθξφηεξε ζχγθξνπζε θαη κηθξφηεξε εμάξηεζε κε ηηο κεηέξεο ηνπο, ζε 

ζρέζε κε παηδηά κεηέξσλ ρακειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. πγθεθξηκέλα, ηα κηθξφηεξα 

παηδηά είραλ κεγαιχηεξε εμάξηεζε απφ ηηο κεηέξεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα κεγαιχηεξα παηδηά. 

ΟWeiss (1979) ζεκείσζε φηη ην δηαδχγην θαη ε θπγή ηνπ ελφο εθ ησλ δχν γνλέσλ, ηείλεη 

λα κεηψλεη ηελ θνηλσληθή απφζηαζε κεηαμχ κεηέξσλ-παηδηψλ. Ηδηαίηεξα ζηηο νηθνγέλεηεο 

φπνπ ε κεηέξα αλαιακβάλεη ηελ θεδεκνλία ησλ παηδηψλ, ε ηεξαξρία ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί 

λα εμαθαληζηεί θαη ηα παηδηά λα „πξναρζνχλ‟ ζε αλψηεξεο βαζκίδεο ηεο ηεξαξρίαο.Απηφ 

κπνξεί λα επηθέξεη θαη ηελ παξαίηεζε ηεο κεηέξαο απφ ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη λα 

δεκηνπξγήζεη κε ηα παηδηά κία ζρέζε  „λέσλ ζπλεηαίξσλ‟.Οη ζρέζεηο κεηέξαο-παηδηνχ 

παξνπζηάδνληαη ηφζν ηζρπξέο φπνπ ηα παηδηά ληψζνπλ πεξηζζφηεξε εγγχηεηα, εθηίκεζε γηα 

φια φζα έρεη θάλεη γη‟ απηά θαη αλεζπρία γηα ηελ επεκεξία ηεο κεηέξαο ηνπο (Weiss, 1979). 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ πξνθχπηεη θαη έλαο λένο γάκνο απφ κέξνπο ηεο κεηέξαο (ε νπνία 

έρεη θαη ηελ θεδεκνλία)απμάλνληαη ηα ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα ζηα θνξίηζηα θαη 

κεηψλνληαη κεξηθψο ζηα αγφξηα. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ έξεπλα ησλ 

Hetherington, Coxθαη Cox (1985)νη νπνίνη βξήθαλ φηη καθξνρξφληα, ηα θνξίηζηα 

παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ιφγσ ελφο λένπ γάκνπ ζε ζρέζε κε 

ηα αγφξηα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ην δηαδχγην απηφ 
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θαζ‟ απηφ.Σα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο πνπ εκθαλίδνπληαη θπξίσο ζηα θνξίηζηαείλαη 

πηζαλφλ λα νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη νη παηξηνί ζεσξνχλ ηα ζεηά παηδηά ηνπο σο ην θχξην 

πξφβιεκα ηνπ γάκνπ ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη παηξηνί αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξεο πξνβιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θπξίσο κε ηηο ζεηέο ηνπο θφξεο (Hetherington θαη ζπλ., 1985). 

1.4. πλαηζζεκαηηθή Πξνζαξκνγή 

Οη αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ ζην δηαδχγην εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζε πνηθίιεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, νη νπνίεο ζηα αγφξηα 

ηδηαίηεξα δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο ελαιιαγέο 

πεξηιακβάλνπλ ζπκπψκαηαθαηάζιηςεο, απφζπξζε, ζιίςε, θφβν, άγρνο, θαληαζηψζεηο γηα 

πξνζσπηθή επζχλε, θαληαζηψζεηο γηα ζπκθηιίσζε ησλ γνληψλ, ζπκφ, νξγή, αιιαγέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά θπξίσο ζην ζρνιείν, επηζεηηθφηεηα, αηζζήκαηα απψιεηαο ή απφξξηςεο, 

αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ θαη επεμεγήζεσλ γηα ην δηαδχγην, θαη ληξνπή (Υαηδερξήζηνπ, 1999).  

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ Υαηδερξήζηνπ (1999), κέζα απφ έξεπλα ησλ Wallerstein 

θαηKellyδηαπηζηψζεθε φηη ηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο (6-12 ρξφλσλ) ληψζνπλ „ρξένο‟ λα 

ππεξαζπηζηνχλ ηε ζέζε ηνπ ελφο εθ ησλ δχν γνλέσλ. Ηδηαίηεξα ηα παηδηά πξψηεο ζρνιηθήο 

ειηθίαο ακχλνληαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα παξακείλνπλ νπδέηεξα, αθνζησκέλα θαη ζηνπο 

δχν γνλείο, γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αγάπε ηνπο. Αληηζέησο,ηα κεγαιχηεξα παηδηά ζρνιηθήο 

ειηθίαο παίξλνπλ ηε ζέζε ηνπ ελφο εθ ησλ δχν γνλέσλ (ζπλήζσο απηνχ πνπ έρεη ηελ 

επηκέιεηα)θαη κέζα απφ ηε ζπκκαρία ηνπο απηή ληψζνπλ φηη παίξλνπλ ππνζηήξημε θαη 

ζηαζεξφηεηα. Παξάιιεια, ζεσξνχλ ηε ζπκκαρία ηνπο πεγή άκπλαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο αβεβαηφηεηαο, ηεο έιιεηςεο βνήζεηαο θαη ηνπ άγρνπο ηνπο αθνχ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα εθδειψλνπλ ην ζπκφ ηνπο ζηνλ γνλέα πνπ δελ έρεη ηελ επηκέιεηα(Parish & Dostal, 1980).  

Απηφ θαηά ηνπο Wallersteinθαη Kelly(1980),ίζσο ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη ν γνλέαο πνπ 

αλαιακβάλεη ηελ επηκέιεηα,  ζεσξεί ηα παηδηά ηνπ «αξθεηά κεγάια» γηα λα κπνξνχλ λα ηνλ 

ππεξαζπηζηνχλ θαη «αξθεηά κηθξά» γηα λα κπνξνχλ λα πξνθαινχλ εληζρχζεηο ζε ηέηνηνπ 

είδνπο ζπκπεξηθνξέο. 

Δλδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη παηδηά ειηθίαο 7-8 εηψλ εκθάληζαλ ιχπε, ζιίςε θαη 

εθδειψζεηο ζξήλνπ παξφκνηεο κε απηέο ηεο δηαδηθαζίαο ζξήλνπ κεηά ην ζάλαην πνπ έρνπλ 
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σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ζηηο αληηδξάζεηο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο, ζε ζεκείν πνπ λα κελ 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απηφλνκα. Δλ αληηζέζεη, ηα ιίγν κεγαιχηεξα παηδηά ειηθίαο 9-

10 εηψλ, θάλεθε λα πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπο θφβνπο ηνπο 

κε δηάθνξνπο ςπρνινγηθνχο κεραληζκνχο άκπλαο. Αλ θαη είλαη θαιχηεξε ε αληηκεηψπηζε 

κέζσ ακπληηθψλ κεραληζκψλ, πνιιέο θνξέο δπζθνιεχεη ηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο 

λα θαηαιάβνπλ ηα πξαγκαηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα (Υαηδερξήζηνπ, 1999).  

Σα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο (9-10 εηψλ), ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απνθχγνπλ ηηο 

αξλεηηθέο ζθέςεηο ηνπ δηαδπγίνπ θαηαθεχγνπλ ζηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ εμνκαιπληηθψλ 

κεραληζκψλ. Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο κεραληζκνχο είλαη ε ρξήζε άξλεζεο, ε αλαδήηεζε 

ππνζηήξημεο απφ ηξίηνπο, ε ζπλερή ελαζρφιεζή ηνπο κε λέεο δξαζηεξηφηεηεο γηα 

αληηκεηψπηζε ησλ νδπλεξψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ ζξήλνπ ηνπο.Πέξα απφ ηνπο πην πάλσ 

κεραληζκνχο, ε ρξήζε ηνπ ζπκνχ θάλεθε λα είλαη ν πην ζπρλά εθαξκνζκέλνο κεραληζκφο. 

Σα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο θάλεθε λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπκφ σο άκπλα ζηα αηζζήκαηα 

αδπλακίαο θαη γλσζηηθήο ζχγρπζεο γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

παξακέηξσλ ησλ ιφγσλ ηνπ δηαδπγίνπ θαη αθφκε  εμέθξαδαλ έληνλν ζπλεηδεηφ ζπκφ, ν 

νπνίνο ζηξεθφηαλ ζπρλά ελάληηα ζην γνλέα πνπ πίζηεπαλ φηη πξνθάιεζε ην δηαδχγην 

(Υαηδερξήζηνπ, 1999). 

1.5. Φπρηθή Τγεία 

Οη αξλεηηθέο εκπεηξίεο πνπ απνξξένπλ απφ ην δηαδχγην θαηά ηελ  παηδηθή ειηθία, 

θάλεθε λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαθή ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή πγεία ησλ παηδηψλ (Ängarne-

Lindberg & Wadsby, 2010). Σν δηαδχγην απφ κφλν ηνπ είλαη κία ζηξεζνγφλα δηαδηθαζία 

ζηελ νπνία ηα παηδηά θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ. Ηδηαίηεξα ην ρξφλην ζηξεο επηβαξχλεη 

βηνινγηθά ην άηνκν θαη θαζηζηά δχζθνιε ηελ αληίδξαζε ζε ςπρνινγηθνχο θαη βηνινγηθνχο 

ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο (Davidson, O'Hara & Beck, 2014). 

Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα παηδηά δηαδεπγκέλσλ νηθνγελεηψλ δηαηξέρνπλ 

κεγαιχηεξν θίλδπλν εκθάληζεο ςπρνζσκαηηθψλ αζζελεηψλ θαη θαξθίλνπ. πγθεθξηκέλα, ζε 

έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην Ληλζέπηλγθ ηεο νπεδίαο (Ängarne-Lindberg & Wadsby, 2010) 

κεηαμχ παηδηψλ δηαδεπγκέλσλ θαη κε δηαδεπγκέλσλ νηθνγελεηψλ βξέζεθε φηη ηφζν νη άλδξεο 

φζν θαη νη γπλαίθεο ζηελ νκάδα δηαδπγίνπ επηζθέθζεθαλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο θνξέο 
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ςπρηάηξνπο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ.Ζ ζπρλφηεξε δηάγλσζε ζηελ παηδηθή 

ειηθίαζηελ νκάδα ησλ δηαδεπγκέλσλ παηδηψλ ήηαλ νη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο (Ängarne-

Lindberg & Wadsby, 2010).  

ε έξεπλα ησλ Pendry θαη Adam (2007), παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο ζε νηθνγέλεηεο κε 

πξνβιεκαηηθνχο γάκνπο(φρη απαξαίηεηα δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο) έδεημαλ πςειφηεξα απφ 

ηνλ Μ.Ο. επίπεδα θνξηηδφιεο. Σν εχξεκα απηφ ππνδεηθλχεη φηη νη γάκνη γεληθφηεξα πεξλνχλ 

θξίζε θαη φηη ηα παηδηά επεξεάδνληαη άκεζα(Davies, Sturge‐Apple,Cicchetti&Cummings, 

2008).πλεπψο, έλα πεξηβάιινλ κε ζπγθξνχζεηο έρεη κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηα παηδηά 

παξά ην δηαδχγην απηφ θαζαπηφ (Αξγπξαθνχιε, 2010). 

Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη θαη ην φηη παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ησλ νπνίσλ ε 

πξνζαξκνγή κεηά ην δηαδχγην είλαη θαη δπζθνιφηεξε, εκθάληζαλ ρακειή απηνεθηίκεζε, 

πεξηνξηζκφ ζην παηρλίδη θαη ηε θαληαζία θαη είραλ αλάγθε απφ ζσκαηηθή επαθή, 

πξνζσπηθή ελαζρφιεζε θαη επηδνθηκαζία ησλ ελειίθσλ. Σα παηδηά ειηθίαο 5-6 εηψλ 

εκθάληζαλ αλεζπρία, επηζεηηθφηεηα, άγρνο, θξίζεηο λεχξσλ, ππεξθηλεηηθφηεηα θαη 

δπζζπκία. Δπίζεο, αλαδεηνχζαλ ην γνλέα πνπ είλαη απψλ θαη  εμέθξαδαλ ηελ επηζπκία ηνπο 

γηα επαλαζχλδεζε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Σα παηδηά πνπ ε πξνζαξκνγή ηνπο επηδεηλψζεθε 

κεηά ηνλ πξψην ρξφλν παξνπζίαζαλ ζπκπηψκαηα εζσηεξηθεπκέλσλ δηαηαξαρψλ φπσο 

θαηάζιηςε εμαηηίαο ηεο δπζπξνζαξκνζηηθφηεηάο ηνπο (Wallerstein&Kelly, 1980). 

Ζ επηδείλσζε ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ παηδηψλ ζπλήζσο ζπζρεηίδεηαη κε ηε 

ζπλέρηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ γνληψλ, κεησκέλε ηθαλφηεηα γηα θξνληίδα θαη 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ απφ ην γνλέα πνπ είρε ηελ επηκέιεηα θαη έιιεηςε επαξθνχο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ γνλέα-παηδηνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ  ν έλαο εθ ησλ δχν γνλέσλ 

(θπξίσο απηφο πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ) βξεη άιιν ζχληξνθν, δειαδή 

θηηάμεη κία λέα νηθνγέλεηα θαη ηα παηδηά εληάζζνληαη πιένλ  ζε κία δη-ππξεληθή νηθνγέλεηα, 

κπνξεί λα είλαη θαιχηεξαγηα ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ θαη λα απνθεπρζνχλ νη 

καθξνπξφζεζκεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ δηαδπγίνπ(Wallestein & Kelly, 1980). 

Αλ θαη πνιιέο έξεπλεο επηβεβαηψλνπλ ηελ άπνςε φηη νη ζπλέπεηεο ηνπ δηαδπγίνπ είλαη 

δξακαηηθέο, ε Kelly (2000) δηαπίζησζε φηη πνιιά απφ ηα ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα ησλ 

παηδηψλ δηαδεπγκέλσλ νηθνγελεηψλ νθείινληαη ζηα ρξφληα πνπ πξνεγήζεθαλ ηνπ δηαδπγίνπ. 
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1.6. σκαηηθή Τγεία 

Σα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ ζε ζπίηηα φπνπ επηθξαηνχλ γνλετθέο δηακάρεο θαη ζηα νπνία 

είηε ν γνλέαο εγθαηέιεηςε ην ζπίηη, είηε απεηινχζε φηη ζα ην εγθαηαιείςεη, δηαηξέρνπλ 

κεγαιχηεξν θίλδπλν ζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ πγείαο.Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη 

ηα παηδηά κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, έρνπλ απμεκέλα πνζνζηά αθνχζησλ ηξαπκαηηζκψλ 

θαη είλαη πην επηξξεπή ζην λα αλαπηχμνπλ ζέκαηα πγείαο ζε ζχγθξηζε κε παηδηά πνπ δνπλ 

θαη κε ηνπο δχν γνλείο. Οη επηπηψζεηο ζε ζέκαηα πγείαο είλαη αθφκα ρεηξφηεξεο φηαλ ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο κεηά ην δηαδχγην είλαη κεησκέλν(Troxel& 

Matthews, 2004). 

Ζ έθζεζε ησλ παηδηψλ ζε θαπγάδεο ησλ γνληψλ ηνπο δηαηαξάζζεη ηε βηνινγηθή 

δηαδηθαζία κε απνηέιεζκα λα πιήηηνληαη πνιιά βηνινγηθά ζπζηήκαηα. πγθεθξηκέλα, ην 

αίζζεκα αλαζθάιεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη ζην παηδί απφ ηηο δηακάρεο ησλ γνληψλ 

δηαηαξάζζεη ην ζχζηεκα χπλνπ ησλ παηδηψλ κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα  κελ θνηκνχληαη 

θαιά θαη λα βιέπνπλ εθηάιηεο (Wallerstein&Kelly, 1980·Keller & El-Sheikh, 2011). 

Μία αθφκε βηνινγηθή δηαδηθαζία πνπ δηαηαξάζζεηαη είλαη ε θαξδηαγγεηαθή 

δξαζηηθφηεηα. Όηαλ ην παηδί εθηίζεηαη ζε θαηαζηάζεηο άγρνπο, απμάλνληαη ε πίεζε θαη νη 

παικνί ηνπ. Ζ θαξδηαγγεηαθή δξαζηηθφηεηα αθνξά ην πφζν εχθνια αιιάδεη ε αξηεξηαθή 

πίεζε ζε θαηαζηάζεηο άγρνπο θαη πφζν γξήγνξα επαλέξρεηαη. ε έξεπλα ησλ Luecken, 

Rodriguezθαη Appelhans (2005), θάλεθε φηη ε θαλνληθή θαξδηαγγεηαθή δξαζηηθφηεηα 

ζρεηίδεηαη κφλν κε ζεηηθέο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηοθαη φρη κε αξλεηηθέο φπσο ζηελ πεξίπησζε 

ελφο ρσξηζκνχ. Βξέζεθε επίζεο, δηαθνξά ζηελ αξηεξηαθή πίεζε ησλ αηφκσλ πνπ έραζαλ 

ηνλ έλα απφ ηνπο δχν γνλείο ιφγσ δηαδπγίνπ (Davidson, O'Hara&Beck, 2014). 

Όπσο θάλεθε απφ ηα φζα παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα,ηoδηαδχγην 

επεξεάδεη ηα παηδηά ζε πνιινχο απφ ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο. Ξεθηλψληαο απφ ηνλ 

γλσζηηθφ ηνκέα (βι. ππνθεθάιαην 1.2. Γλσζηηθή Αλάπηπμε) νη έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηε 

ζρέζε κεηαμχ ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεοησλ παηδηψλ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ/δηαδπγίνπησλ 

γνλέσλ είλαη ειάρηζηεο (Pendry & Adam, 2013). Σα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ (Potter, 2010· 

Carlson&Corcoran, 2001)απηψλ, ηα νπνία θαη παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα 

δείρλνπλ φηη ηα παηδηά δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ παξνπζηάδνπλ κεησκέλε ζρνιηθή επίδνζε ηφζν 
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ζηελ αλάγλσζε φζν θαη ζηα καζεκαηηθά. Μάιηζηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο κίαο (Potter, 

2010) εθ ησλ δχν εξεπλψλ δείρλνπλ φηη νη επηπηψζεηο ζηελ γλσζηηθή ηθαλφηεηα θαίλεηαη λα 

πξνυπήξραλ ηνπ δηαδπγίνπ θαη λα είλαη απφξξνηα ησλ ζπγθξνχζεσλ ησλ γνλέσλ πξηλ απφ ην 

δηαδχγην. ρεηηθά κε  ηελ „Πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ‟ (βι. 1.1.), 

θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά δχζθνιε αθνχ παξνπζηάδνπλ κεησκέλε απηνεθηίκεζε σο 

απφξξνηα θαη πάιη ησλ γνλετθψλ ζπγθξνχζεσλ. Ηδηαίηεξα ηα αγφξηα θαίλεηαη λα 

εμσηεξηθεχνπλ ηα πξνβιήκαηα ησλ γνληψλ ηνπο κε αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (ζπκφο, 

επηζεηηθφηεηα θ.ά) θαη πηψζε ζηελ αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε θάηη πνπ δελ παξαηεξείηαη 

ζηα θνξίηζηα αθνχ έρνπλ ηελ ηάζε λα εζσηεξηθεχνπλ ην γεγνλφο ηνπ ρσξηζκνχ.Έλα 

γεγνλφο πνπ ππνζηεξίδεηαη πνιχ ζπρλά απφ ηνπο εξεπλεηέο, (Altundağ &Bulut, 

2014·Amato&Keith, 1991·Parish & Dostal, 1980) ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία είλαη 

φηηνη γνλείο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εκπιέθνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηηο δηακάρεο πνπ έρνπλ 

κεηαμχ ηνπο κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα αλαγθάδνληαη λα πάξνπλ ηε ζέζε ηνπ ελφο εθ ησλ 

δχν γνληψλ ηνπο (ζπλήζσο ηνπ θεδεκφλα).  Οη ζρέζεηο πνπ έρεη ην παηδί κε ηνλ θάζε γνλέα 

μερσξηζηά είλαη δηαθνξεηηθέο. πλήζσο, ε απνπζία ηνπ παηέξα ζηνηρίδεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηα παηδηά αθνχ αθφκε θαη έλα ρξφλν κεηά ην δηαδχγην θαίλεηαη λα ηνλ αλαδεηνχλ. 

Ηδηαίηεξα ηα θνξίηζηα βηψλνπλ ηελ απψιεηα ηεο αλδξηθήο θηγνχξαο πεξηζζφηεξν απφ θάζε 

άιιε ζπλέπεηα πνπ αθήλεη πίζσ ηνπ ην δηαδχγην (McLanahan &Bumpass, 1988).Απφ ηελ 

άιιε, νη ζρέζεηο κεηέξαο-παηδηνχ παξνπζηάδνληαη πην πγηείο πηζαλφλ ιφγσ θαη ηεο 

θεδεκνλίαο. Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη λένο γάκνο απφ κέξνπο ηεο κεηέξαο ηα 

θνξίηζηα επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απ‟ φηη ηα αγφξηα. Σν γεγνλφο απηφ νη Hetherington, 

Cox θαη Cox (1985) ην απνδίδνπλ ζηελ ζρέζε παηξηνχ-ζεηήο θφξεο ε νπνία ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη πξνβιεκαηηθή. ρεηηθά κε ηηο ςπρνζσκαηηθέο επηπηψζεηο πνπ 

αθήλεη πίζσ ηνπ ην δηαδχγην, ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε απμεκέλε 

ζπρλφηεηα γνλετθψλ ζπγθξνχζεσλ, έρνπλ απμεκέλα επίπεδα θνξηηδφιεο-νξκφλεο ηνπ 

ζηξεο- θαη απμεκέλεο πηζαλφηεηεο γηα δηαηάξαμε ησλ βηνινγηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ (χπλνο, 

θαξδηαγγεηαθή ιεηηνπξγία).Όιεο νη πην πάλσ επηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ παηδηθή ειηθία 

θαίλεηαη λα είλαη απφξξνηα ησλ γνλετθψλ ζπγθξνχζεσλ νη νπνίεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

πξνυπάξρνπλ ηνπ δηαδπγίνπ θαη φρη ηνπ δηαδπγίνπ απηνχ θαζαπηνχ (Αξγπξαθνχιε, 2010).  
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Ζ εθεβηθή ειηθία απνηειεί έλα αλαπηπμηαθφ ζηάδην ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κεγάιεο θαη έληνλεο αιιαγέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο ησλ εθήβσλ. Καηά ηελ 

εθεβηθή πεξίνδν, ηα παηδηά, βξίζθνληαη ζε κία δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηά ηνπο 

θαη παξάιιεια πξνζπαζνχλ λα απνζπλδεζνχλ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ 

ηελ απηνλνκία ηνπο ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ζπκπεξηθνξηθφ ηνκέα φπσο θαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο δηακφξθσζεο ησλ εζηθψλ αμηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν αλαπηπμηαθφ ζηάδην είλαη αξθεηά 

θξίζηκν αθνχ νη έθεβνη αλαδεηνχλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο νχησο ψζηε λα δηακνξθψζνπλ κία 

εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη γη‟ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν ρξεηάδνληαη ζπκπαξάζηαζε, 

θαηαλφεζε θαη θαζνδήγεζε απφ ηνπο γνλείο ηνπο (Υαηδερξήζηνπ, 1999).  

ηελ πεξίπησζε πνπ νη γνλείο ρσξίζνπλ θαη σο επαθφινπζν ηνπ δηαδπγίνπ απνρσξήζεη 

ν έλαο εθ ησλ δχν γνλέσλ απφ ην ζπίηη, ηα παηδηά βηψλνπλ κεγάιεο αιιαγέο ζε πνιινχο 

ηνκείο ηεο δσήο ηνπο. Ο ρσξηζκφο ησλ γνλέσλ ζρεηίδεηαη κε πνιιέο δπζθνιίεο ζηε ζρνιηθή 

επίδνζε (αθαδεκατθή απνηπρία), ζηηο θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο (αληηθνηλσληθέο κνξθέο 

ζπκπεξηθνξάο),  θαη ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο ζπληξφθνπο. Δπίζεο, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή (ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, ρξήζε 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, θπγή απφ ην ζπίηη, ξηςνθίλδπλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά) θαζψο 

επίζεο θαη ε  ζσκαηηθή πγεία (ζσκαηηθέο ελνριήζεηο θαη κεηαβνιέο ζε νξκνληθφ επίπεδν) 

απνηεινχλ πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ δσή ηνπ εθήβνπ κεηά ην δηαδχγην (Buchanan, 

Maccoby & Dornbusch, 1991). 

2.1. Αθαδεκατθή Δπίδνζε 

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Størksen θαη ζπλ. (2006) ζε έθεβνπο (Μ.Ο. 

ειηθίαο 16 εηψλ) θαλδηλαβνχο, θάλεθε φηη ε κεγαιχηεξε επίδξαζε ηνπ δηαδπγίνπ ήηαλ 

ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο πην πάλσ έξεπλαο έδεημαλ φηη ηέηνηνπ 

είδνπο πξνβιήκαηα εμεγνχληαη απφ ηελ έιιεηςε γνλετθήο ππνζηήξημεο θαη πξνζνρήο ζην 

ζρνιείν θαη ηα καζήκαηα. Πξνθαλψο, φηαλ ν έλαο γνλέαο είλαη απψλ, ν άιινο, έρεη αθφκε 

πεξηζζφηεξεο επζχλεο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη απηφ κπνξεί λα κεηψζεη ηελ πξνζνρή 

πνπ δίλεη ζηα ζρνιηθά ζέκαηα ηνπ παηδηνχ (Størksen θαη ζπλ., 2006). 

Σν ίδην ππνζηεξίδνπλ θαη νη Dornbusch θαη ζπλ. (1985) αθνχ βξήθαλ φηη ε ρακειή 

ζρνιηθή επίδνζε ησλ εθήβσλ πηζαλφλ ζπζρεηίδεηαη κε κηθξφηεξε άζθεζε ειέγρνπ θαη 
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θξνληίδαο γηα ην ζρνιείν απφ ηνπο γνλείο ε νπνία νδεγεί ζε ζπρλέο απνπζίεο θαη/ ή δηαθνπή 

απφ ην ζρνιείν. Ηδηαίηεξα ηα θνξίηζηα παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο  λα 

παξαηήζνπλ ην ζρνιείν ζην γπκλάζην θαη λα κελ ζπλερίζνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα θαη ηα παηδηά απφ κε δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο (McLanahan & 

Sandefur, 1994· Sandefur & Mosely, 1997). ηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη έξεπλεο ζηε 

βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά κε δηαδεπγκέλνπο γνλείο παξαηνχλ ην ζρνιείν 

λσξίηεξα, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε θαη έρνπλ 

γεληθά ιηγφηεξε εθπαίδεπζε (Allison & Furstenberg, 1989· McLanahan & Sandefur, 1994). 

Απφ ηελ άιιε φκσο, δελ κπνξνχλ λα παξαβιεθζνχλ θαη νη έξεπλεο νη νπνίεο δείρλνπλ φηη ε 

νηθνγελεηαθή δνκή καθξνπξφζεζκα δελ επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ εθήβσλ αθνχ 

βξέζεθε λα έρεη κηθξή ζπζρέηηζε (Mednick, Baker, Reznick & Hocevar, 1990). 

Ζ ζχλδεζε ηνπ έθεβνπ κε ην ζρνιείν είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

αθαδεκατθή επηηπρία ζε φια ηα είδε ησλ νηθνγελεηψλ (Rodgers & Rose, 2001). Σν δηαδχγην 

κπνξεί λα επηθέξεη πνιιαπιέο κεηαβάζεηο ζηνπο εθήβνπο αθνχ ην κεησκέλν νηθνλνκηθφ 

εηζφδεκα νδεγεί ζε κεηαθίλεζε ηεο πιένλ κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο ζε εληειψο 

δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ πιαίζην. Οη έθεβνη ζπλήζσο ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην 

ζρνιείν θαη κεηψλεηαη ζεκαληηθά ην θίλεηξφ ηνπο σο πξνο ηελ αθαδεκατθή επηηπρία. 

Δπίζεο, ην λέν πιαίζην κεηαθνξάο ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα δηαζέηεη ρακειφηεξε πνηφηεηα 

εθπαίδεπζεο, πξάγκα πνπ επηβαξχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ εθήβσλ γηα ην 

ζρνιείν (Sandefur & Mosely, 1997). 

Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απνπλέεη ζεηηθφηεηα κπνξεί λα 

πξνζηαηεχζεη ηα παηδηά απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ αγρσηηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ 

ζπηηηνχ. Eλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ππνζηεξηθηηθνί θαη φπνπ 

νη θαλφλεο είλαη ζηαζεξνί, πην δίθαηνη, κπνξεί λα παξέρεη ζπλνρή θαη πξνβιεςηκφηεηα γηα 

ηα παηδηά ησλ νπνίσλ ε δσή ζην ζπίηη κπνξεί λα είλαη αγρσηηθή ή θαίλεηαη εθηφο ειέγρνπ, 

σο απνηέιεζκα ηνπ δηαδπγίνπ (Hetherington, 1992). 
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2.2. Κνηλσληθή Πξνζαξκνγή 

 

2.2.1. ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο 

Δλδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη ν Schwartzberg (1980), δηέθξηλε δχν δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο αληηδξάζεσλ ησλ εθήβσλ ζην ρσξηζκφ ησλ γνληψλ ηνπο. ηελ πξψηε νκάδα, νη 

έθεβνη παξνπζίαζαλ παιηλδξφκεζε θαη έθαλαλ παξέα πεξηζζφηεξν κε κηθξφηεξα παηδηά 

ελψ ζηελ δεχηεξε νκάδα, νη έθεβνη κεηέζεζαλ ηηο αλάγθεο εμάξηεζεο απφ ηνπο γνλείο ζε 

νκάδεο ζπλνκειίθσλ θαη πξνζπάζεζαλ λα απηνλνκεζνχλ θαη λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ 

πξφσξα απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, παξφηη δελ είραλ αθφκε ηελ σξηκφηεηα. Γηα ηα αγφξηα ε 

κεγαιχηεξε εμάξηεζε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ζρεηηδφηαλ άκεζα κε κνξθέο αληηθνηλσληθήο 

θαη παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ελψ γηα ηα θνξίηζηα κε πξφσξεο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο 

(Υαηδερξήζηνπ, 1999). 

Σα απνηειέζκαηα κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία είλαη δηθνξνχκελα φζνλ αθνξά ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ εθήβσλ κεηά ην δηαδχγην. Οη Frost θαη Pakiz (1990) δηαπίζησζαλ φηη 

ηα θνξίηζηα εθθξάδνπλ έιιεηςε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, γεγνλφο πνπ ηα θάλεη πην επάισηα 

ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο φζνλ αθνξά ην δηαδχγην ζε ζρέζε κε  ηα αγφξηα φπνπ ραίξνπλ 

απνδνρήο απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη έρνπλ πεξηζζφηεξεο επαθέο κε θίινπο. Απφ ηελ 

άιιε, ε Hetherington (1992), βξήθε φηη ηα έθεβα θνξίηζηα είλαη πην πηζαλφ λα 

εκπηζηεπζνχλ θίινπο/εο ηνπο γηα παξνρή ππνζηήξημεο ζε ζρέζε κε ηα έθεβα αγφξηα (Αmato 

& Keith,1991· Demo & Acock, 1996· Hetherington, 1992). 

Με βάζε ηα ζηνηρεία εξεπλψλ, ην δηαδχγην ζπλνδεχεηαη κε πξνβιήκαηα εμσηεξίθεπζεο 

ζηα αγφξηα θαη πξνβιήκαηα εζσηεξίθεπζεο ζηα θνξίηζηα, αλ θαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 15 νη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ σο πξνο ην πσο αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα είλαη 

ειάρηζηεο (Gamezy & Masten, 1994). ε απηή ηελ ειηθία θαη ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα κε 

δηαδεπγκέλνπο γνλείο επηδεηθλχνπλ θαη ηα δχν είδε πξνβιεκάησλ φπσο επίζεο θαη 

πξνβιήκαηα θνηλσληθήο θαη ζρνιηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά κε κε 

δηαδεπγκέλνπο γνλείο (Størksen θαη ζπλ.,  2006). 

 Σέινο, θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ εθήβσλ θαη γηα ηε 

κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο είλαη ν πεξηνξηζκφο ησλ ζπγθξνχζεσλ ησλ γνλέσλ 
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θαη νη θαιέο, εηιηθξηλείο ζρέζεηο γνλέσλ-παηδηψλ. Ζ ίδηα πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζηνπο εθήβνπο ππάξρεη γηα φιεο ηηο νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο 

ζπλερίδνληαη νη ζπγθξνχζεηο ησλ γνλέσλ, θαη φρη κφλν ζε κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο (Long, 

Forehand, Fauber, & Brody, 1987· Peterson & Zill, 1986). 

2.3. ρέζεηο κε ζπληξόθνπο 

Ο ρσξηζκφο ησλ γνληψλ θάλεθε λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο ζρέζεηο ησλ εθήβσλ κε ηνπο 

ζπληξφθνπο ηνπο. πγθεθξηκέλα, ε απμεκέλε έθζεζε ησλ παηδηψλ ζηνπο 

ρσξηζκνχο/δηαδχγηα ησλ γνληψλ ηνπο, ηνπο θάλεη λα κελ είλαη επραξηζηεκέλνη ζηηο 

εηεξφθπιεο ζρέζεηο ηνπο θαη λα βηψλνπλ ή λα εθδειψλνπλ βία (Fergusson, McLeod & 

Horwood, 2014). Μαθξνπξφζεζκα, νη έθεβνη θάλεθε λα αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα άγρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγάπε ε αλεζπρία ηνπο φηη δελ ζα αγαπεζνχλ 

θαη ζα βηψζνπλ πξνδνζία θαη εγθαηάιεηςε είλαη έληνλε (Glenn & Kramer, 1987· 

Wallerstein, 1991). 

Σν δηαδχγην ησλ γνλέσλ ζπζρεηίδεηαη επίζεο κε ηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

εθήβσλ. Σα παηδηά δηαδεπγκέλσλ γνληψλ (θνξίηζηα θαη αγφξηα) θάλεθε λα ζπλάπηνπλ 

εξσηηθέο ζρέζεηο πνιχ πην πξφσξα απ‟ φηη ηα παηδηά πνπ κέλνπλ θαη κε ηνπο δχν γνλείο 

ηνπο. πγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα ησλ νπνίσλ νη γνλείο ρψξηζαλ φηαλ απηά είραλ ειηθία 

κηθξφηεξε ησλ 5 ρξφλσλ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηηο εηεξφθπιεο ζρέζεηο θαη άξρηδαλ λα 

έρνπλ εξσηηθέο ζρέζεηο πξφσξα (Hetherington, 1972· Υαηδερξήζηνπ, 1999). 

Οη Crowder θαη Teachman (2004) βξήθαλ φηη φζν πην ζπρλά κεηαθφκηδαλ ηα παηδηά 

κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, ηφζν πην πηζαλφ ήηαλ γηα ηα θνξίηζηα λα έρνπλ κηα εγθπκνζχλε 

ή λα παξαηήζνπλ ην ζρνιείν ζηελ εθεβεία. Γηα λα εμεγήζνπλ ηηο αιιαγέο (βι. εγθπκνζχλε 

ή εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ) πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο δσέο ησλ παηδηψλ απφ ηηο κεηαθνκίζεηο, 

νη McLanahan θαη Sandefur (1994), ζεκεηψλνπλ φηη νη ζπλερείο ελαιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ησλ παηδηψλ πξνθαινχλ κεηαβνιέο ζηελ γνληθή επνπηεία, ζηνπο θαλφλεο, ζηηο 

ζηάζεηο θαη ζηα πξφηππα θνηλσληθνπνίεζεο πνπ νδεγνχλ ηα παηδηά ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο δσήο.  Δπίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθεβείαο, ηα θνξίηζηα πνπ  παληξεπηνχλ 

λσξίηεξα, λα κείλνπλ έγθπεο θαη νη πηζαλφηεηεο λα βηψζνπλ νη ίδηεο δηαδχγην ήηαλ 

απμεκέλεο ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα πνπ κεγάισζαλ ζε άζηθηεο νηθνγέλεηεο (McLanahan 
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& Bumpass, 1988). Απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπκπεξηθνξέο πηζαλφλ λα νθείινληαη ζε έιιεηςε 

γνλετθήο επίβιεςεο (Hogan & Kitagawa, 1985· Newcomer & Udry, 1987). 

2.4. ρέζεηο κε γνλείο 

Ζ έξεπλα κέρξη ζήκεξα δείρλεη φηη νη λένη έθεβνη επεξεάδνληαη απφ ηηο γνληθέο 

ζπγθξνχζεηο θαη ην δηαδχγην. πρλά, νη «εθεβηθέο» κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ησλ γνλέσλ κεηά 

ην ρσξηζκφ απνζηεξνχζαλ ζηνπο εθήβνπο ηελ επαθή κε ηνλ έλα γνλέα (θπξίσο ηνλ παηέξα) 

πνπ έρνπλ αλάγθε ζ‟ απηφ ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην (Υαηδερξήζηνπ, 1999). 

Έπεηηα απφ επαλαμηνιφγεζε ησλ εθήβσλ δηαδεπγκέλσλ γνληψλ ελάκηζε ρξφλν κεηά ην 

δηαδχγην, δηαπηζηψζεθε φηη απέθηεζαλ κηα αληηθεηκεληθφηεξε ζηάζε θαη αληίιεςε γηα ηνπο 

γνλείο ηνπο σο άηνκα. πγθεθξηκέλα, νη έθεβνη πνπ απνζηαζηνπνηνχληαλ απφ ηνπο 

θαπγάδεο ησλ γνληψλ ηνπο θαη ζπλέρηδαλ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε δηθά ηνπο ελδηαθέξνληα 

θαη δξαζηεξηφηεηεο, είραλ θαιχηεξε ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή. Οη έθεβνη πνπ ζηαδηαθά 

αλέιαβαλ ην ξφιν ηνπ ‟γνλέα‟ πξνο ην γνλέα πνπ δηέκελαλ καδί ηνπ, δελ είραλ ηελ επθαηξία 

λα απηνλνκεζνχλ θαη αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο θαη θαζπζηέξεζε ζηελ επίηεπμε ησλ 

αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηεο ειηθίαο ηνπο (Wallerstein & Kelly, 1980). 

Όζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο παξνπζηάδνπλ κηα αλαδηάηαμε κε 

ηνλ εξρνκφ ηνπ δηαδπγίνπ. Σα παηδηά δέλνληαη πεξηζζφηεξν κε ην γνλέα πνπ αλαιακβάλεη 

ηνλ ξφιν ηνπ ‟ηξνθνχ‟ θαη γίλνληαη θίινη καδί ηνπ αθνχ ππάξρεη κία ζρέζε εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο παξαηεξείηαη κία ηάζε αλάιεςεο επζπλψλ απφ κέξνπο ησλ εθήβσλ 

πξάγκα πνπ ηνπο θάλεη λα σξηκάζνπλ πξφσξα θαη λα αλαπηχμνπλ απηνλνκία· θάηη πνπ δελ 

παξαηεξείηαη ζε ζπλνκειίθνπο ηνπο (Weiss, 1979). 

χκθσλα κε ηελ Υαηδερξήζηνπ (1999), αλ θαη νη έθεβνη έρνπλ ηελ γλσζηηθή 

ηθαλφηεηα λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ ψζεζαλ ηνπο γνλείο ηνπο πξνο ην ρσξηζκφ, ην 

δηαδχγην γη‟ απηνχο είλαη έλα ηδηαίηεξα νδπλεξφ θαη ζπλάκα δχζθνια αληηκεησπίζηκν 

γεγνλφο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη έθεβνη εθηφο απφ ην γεγνλφο απηφ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ θαη ηηο αλαπηπμηαθέο θξίζεηο ηεο εθεβείαο. Ζ δηάιπζε ηεο νηθνγέλεηαο 

πξνθαιεί έληνλε ζιίςε, ζπκφ, πξνβιήκαηα δηαπξνζσπηθήο θαη ελδνπξνζσπηθήο 
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ζπκπεξηθνξάο ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν, κείσζε αθαδεκατθήο επίδνζεο θαζψο επίζεο θαη 

δπζθνιίεο ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο.  

Ζ νκαιή αληηκεηψπηζε ηνπ δηαδπγίνπ θαη  αλάπηπμε ησλ εθήβσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, 

ζρεηίδνληαη κε ηελ κείσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ησλ γνλέσλ, ηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ 

εθήβσλ θπξίσο απφ ην γνλέα πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ επηκέιεηα, εηιηθξηλή επηθνηλσλία θαη 

ζπδήηεζε κε ηνπο εθήβνπο, θαζψο θαη παξνρή ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο θαη θαηάιιειεο 

επίβιεςεο (Υαηδερξήζηνπ, 1999). 

 

2.4.1. ρέζεηο κε παηέξα 

Ζ ζρέζε παηέξα-εθήβνπ κεηά ην δηαδχγην παξνπζηάδεη κεηαβνιέο θαη αλάινγα κε ην 

θχιν ηνπ εθήβνπ απηέο νη κεηαβνιέο πνηθίινπλ. Σα έθεβα θνξίηζηα είραλ πεξηζζφηεξε 

αξλεηηθή ζηάζε θαη ζπγθξνχζεηο πξνο ηνλ παηέξα ηνπο (Hetherington, 1972· 

Greene&Grimsley, 1990).  Ζ Hetherington (1972) απνδίδεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

δπζθνιίεο ζηηο εηεξφθπιεο ζρέζεηο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ 

θχινπ ζηα άιπηα δεηήκαηα ηνπ νηδηπφδεηνπ ζπκπιέγκαηνο θαηά ηελ απνπζία ηνπ παηέξα 

ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. 

Σα έθεβα αγφξηα, έρνπλ ζηελέο ζρέζεηο κε ηνλ παηέξα ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ηελ 

θεδεκνλία (King, 2007). Απηφ δελ ηζρχεη γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο έθεβνπο αθνχ είλαη θαηά 

θάπνην ηξφπν πεξηζζφηεξν απφκαθξνη ζε ζρέζε κε ηνπο λεαξνχο έθεβνπο (Henricson & 

Roker, 2000). Γηα ηα κφλα ζέκαηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή παηέξαο-γηνο είλαη γηα ζπδεηήζεηο 

πνιηηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ ζεκάησλ (King, 2007). 

 

2.4.2. ρέζεηο κε κεηέξα 

Οη κεηέξεο πνπ ζηηο πιχζηεο πεξηπηψζεηο δηαδπγίνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θεδεκνλία ησλ 

παηδηψλ, επελδχνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη είλαη πην ελεξγέο ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο απ‟ φηη νη παηέξεο (Henricson&Roker, 2000). Δίλαη πην 

θνληά ζηνπο εθήβνπο θαη ησλ δχν θχισλ παξέρνληαο ηνπο πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε θαη 

έρνπλ ηελ επίγλσζε φζνλ αθνξά ηηο αλαπηπμηαθέο αιιαγέο ηνπο.  
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Βέβαηα, δελ ιείπνπλ θαη νη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηε ζρέζε κεηέξαο-εθήβνπ αθνχ 

ππάξρνπλ θαη θνξέο πνπ ε ζπρλφηεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ κε ηα παηδηά ππεξβαίλεη ηελ 

ζπρλφηεηα ζπγθξνχζεσλ κε ηνλ πξψελ ζχδπγν. Έπεηηα απφ έξεπλα ησλ Jory, Rainbolt, 

Karns, Freebornθαη Greer (1996) δηαπηζηψζεθε φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ζπγαηέξσλ 

απέξξηπηαλ ηηο πξνηάζεηο ηεο κεηέξαο ηνπο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έθαλαλ απηφ πνπ ηνπο 

έιεγε ε κεηέξα ηνπο, άθελαλ ππνηηκεηηθά ζρφιηα. Δπίζεο, νη γηνη ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν 

«παξεκβαηηθέο» ηηο κεηέξεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο παηέξεο ηνπο. 

Οη Demo θαη Acock (1996) δηαπίζησζαλ φηη νη δηαδεπγκέλεο θαη μαλά παληξεκέλεο 

κεηέξεο ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα πεξάζνπλ ιίγν ρξφλν κε ηα έθεβα παηδηά ηνπο θαη  

απνδείρζεθε φηη παξνπζίαδαλ ιηγφηεξν επλντθή κεηξηθή ζπκπεξηθνξά (π.ρ., απμεκέλε 

ζπρλφηεηα ζε ζπγθξνχζεηο θαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηα παηδηά ηνπο) απφ φ, ηη νη 

κεηέξεο ζε άζηθηεο νηθνγέλεηεο. Δπίζεο νη δηαδεπγκέλεο κεηέξεο θαη νη κεηέξεο πνπ είραλ 

παληξεπηεί μαλά, παξνπζίαδαλ πεξηζζφηεξε αζπλέπεηα ζηελ επηβνιή πεηζαξρίαο θαη 

επέβαιαλ πην ζπρλά ηηκσξίεο ζε ζρέζε κε ηηο εξσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ έθεβσλ 

θνξηηζηψλ (Hetherington, 1972). 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη δηαδεπγκέλεο κεηέξεο έρνπλ ζπρλά δηαθσλίεο κε ηνπο έθεβνπο 

θαη αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ άζθεζε ειέγρνπ θαη ηελ επίβιεςή ηνπο ζε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο ππάξρεη ε αλάγθε λα ηα πεγαίλνπλ θαιά. πγθεθξηκέλα, νη κεηέξεο 

ιφγσ ηεο απνγνήηεπζήο ηνπο απφ ην δηαδχγην, ησλ πνιιψλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ λα 

θέξνπλ εηο πέξαο θαη ησλ αηζζεκάησλ ελνρήο  θαη επζπλψλ, ηεο απνπζίαο ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ αηζζεκάησλ κνλαμηάο, αλαδεηνχλ ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα απφ ηα έθεβα παηδηά ηνπο 

(Weiss, 1979· Arditti, 1999). 

2.5. σκαηηθή Τγεία 

Σα πςειφηεξα επίπεδα ησλ νηθνγελεηαθψλ ζπγθξνχζεσλ ζπζρεηίζηεθαλ κε αχμεζε 

ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ζηνπο εθήβνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οη Mechanic θαη 

Hansell (1989), βξήθαλ φηη νη νηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο, αιιά φρη ην δηαδχγην, 

ζπζρεηίδνληαη κε απμεκέλα πξνβιήκαηα πγείαο ζηνπο εθήβνπο. χκθσλα κε ην ηζηνξηθφ 

ησλ εθήβσλ πνπ εθηίζνληαλ ζπρλφηεξα ζε δηακάρεο ησλ γνληψλ ηνπο, παξνπζίαζαλ 

ζσκαηηθά ελνριήκαηα απφ ηελ πξψηε θηφιαο επίζθεςή ηνπο ζε εηδηθφ (childsupport). Σα 
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επξήκαηα έδεημαλ φηη νη έθεβνη απφ άζηθηεο νηθνγέλεηεο κε απμεκέλα επίπεδα 

ζπγθξνχζεσλ, είραλ πεξηζζφηεξα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα απφ ηνπο έθεβνπο πνπ εθηίζνληαλ 

ζε ρακειά επίπεδα ζπγθξνχζεσλ, αιιά πξνέξρνληαλ απφ δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο. Απηφ 

ην γεγνλφο ππνδειψλεη φηη ε ζχγθξνπζε έρεη πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηνπο 

εθήβνπο απφ ην δηαδχγην απηφ θαζ‟ απηφ (Mechanic & Hansell, 1989). 

ε κειέηε ησλ Afifi, Granger, Denes, Joseph θαη Aldeis (2011) αμηνινγήζεθαλ ηα 

επίπεδα ηεο θνξηηδφιεο (νξκφλεο ηνπ ζηξεο) θαη ηεο ζηεινγφλνπ άιθα ακπιάζεο (έλδπκν 

πνπ βξίζθεηαη ζε αξθεηά φξγαλα ηνπ ζψκαηνο θαη ε αχμεζή ηνπ ζρεηίδεηαη κε πιεηάδα 

παζήζεσλ). Δηδηθφηεξα, ε αμηνιφγεζε ησλ έθεβσλ γηα ηνπο γνλείο ηνπο, έδεημε φηη ηα 

επίπεδα ηεο ζηεινγφλνπ άιθα ακπιάζεο δελ ζρεηίδνληαλ κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

ησλ γνληψλ αιιά κε ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηνπο. Οη έθεβνη πνπ αλέθεξαλ θησρέο 

επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο ησλ γνληψλ ηνπο, ήηαλ πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ 

απνξξπζκηζκέλα επίπεδα ζηεινγφλνπ άιθα ακπιάζεο θαη λα ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν 

ρξφλν αλάξξσζεο ζε ζρέζε κε ηνπο εθήβνπο πνπ ήηαλ επραξηζηεκέλνη κε ηνπο γνλείο ηνπο.  

2.6. πλαηζζεκαηηθή/Φπρνινγηθή πξνζαξκνγή 

Οη  έθεβνη πνπ εθηίζεληαη ζην γνλετθφ δηαδχγην παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ζπκπησκάησλ ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάπησζεο. Οη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο 

απμάλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν φηαλ θαη νη γνλείο βηψλνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

(Størksen, Røysamb, Holmen& Tambs, 2006). Οη πην θνηλέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο 

ζηνπο έθεβνπο κεηά ην δηαδχγην είλαη νη εμήο: ιχπε, θφβνο, άγρνο, αίζζεκα εγθαηάιεηςεο, 

ζπκφο, ζξήλνο γηα ηε δηάιπζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη επηζπκία γηα επαλέλσζε ησλ γνληψλ 

(Altundağ & Bulut, 2014· Wallerstein & Kelly, 1980). 

ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηελ πεξηνρή Μπφινπ ηεο Σνπξθίαο (Altundağ & Bulut, 2014),  

ζε καζεηέο γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ (3
ε
 γπκλαζίνπ, 1

ε
 – 2

α
 – 3

ε
 ιπθείνπ) βξέζεθε φηη ε 

κνλαμηά θαη ε απνκφλσζε είλαη παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη επεξεάδνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

ειαζηηθφηεηα ησλ εθήβσλ. Παξάγνληεο νη νπνίνη ελδέρεηαη λα εληζρχνπλ ην αίζζεκα 

κνλαμηάο είλαη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, ε θαηάζιηςε, νη κεησκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

θαη ε εζσζηξέθεηα  ιφγσ ηνπ φηη νη καζεηέο ληψζνπλ φηη απνθιίλνπλ απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε, ε κνλαμηά είλαη κηα επίπνλε, δπζάξεζηε θαη 
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αγρσηηθή εκπεηξία, ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη εκπφδην γηα ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε κε 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ελφο αξλεηηθνχ αληίθηππνπ ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία 

ησλ καζεηψλ (Krause-Parello, 2008).  

Μεηαβιεηέο φπσο ε ζηήξημε απφ ζπλνκήιηθνπο, ε νηθνγελεηαθή ζηήξημε, ε 

ελζπλαίζζεζε θαη ε απνθαζηζηηθφηεηα βνεζνχλ ζηελ αχμεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ειαζηηθφηεηαο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη έθεβνη κε δηαδεπγκέλνπο γνλείο έρνπλ ηζρπξή 

θνηλσληθή ζηήξημε (παππνχδεο, γηαγηάδεο, ζείνη, ζείεο) κεηψλνληαη ζεκαληηθά ηα αηζζήκαηα 

κνλαμηάο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Άξα, ν ζπλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηνπο γνλείο θαη 

ηνλ πεξίγπξν βνεζάεη ηνπο έθεβνπο λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ην δηαδχγην 

(Escarbajal-Frutos, Izquierdo-Rus& López-Martínez, 2014). 

Αμηνζεκείσηε επίζεο είλαη θαη ε έληνλε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή πνπ βηψλνπλ νη 

έθεβνη, αθνχ θαινχληαη ηαπηφρξνλα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο θπζηνινγηθέο πξνθιήζεηο ηεο 

εθεβείαο καδί κε ην δηαδχγην ησλ γνληψλ ηνπο (Wallerstein & Kelly, 1980). Έλα ερζξηθφ 

νηθνγελεηαθφ πιαίζην ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

εθεβηθήο απηνλνκίαο, κεησκέλα επίπεδα επεκεξίαο (well-being), αλάπηπμε δηαηαξαρψλ ηεο 

δηάζεζεο θαη άγρνπο θαη δηάθνξεο κνξθέο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Amato, Loomis & 

Booth, 1995· Paterson, DeBaryshe&Ramsey, 1989). 

 

2.6.1. Δθεβηθή απηνλνκία 

Οη ερζξηθέο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο παίδνπλ δηάθνξνπο ξφινπο 

ζηελ αλάπηπμε ηεο εθεβηθήο απηνλνκίαο. Σα πςειά επίπεδα γνληθψλ ζπγθξνχζεσλ κπνξεί 

λα ζεσξεζνχλ σο έλδεημε εχζξαπζησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ νη νπνίεο κπνξεί λα 

ππνλνκεχζνπλ ην αίζζεκα αζθάιεηαο ηνπ εθήβνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη θαη‟ επέθηαζε 

λα θαζπζηεξήζεη ηηο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ηεο απηνλνκίαο ηνπ εθήβνπ. Ζ γνληθή 

ερζξηθφηεηα έρεη ζπλδεζεί επαλεηιεκκέλα κε θησρή ιεηηνπξγία ηνπ εθήβνπ ηδηαίηεξα φζνλ 

αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, κε ηα αγφξηα λα εμσηεξηθεχνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη 

ηα θνξίηζηα λα ηα εζσηεξηθεχνπλ (Allen, Hauser, O'Connor, Bell&Eickholt, 1996).  
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2.6.2. Δπεκεξία (Well-Being) 

Παξαδνζηαθά, ζα πεξίκελε θαλείο φηη ε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο έρεη άκεζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Σα απνηειέζκαηα εξεπλψλ φκσο ακθηζβεηνχλ 

ηελ πην πάλσ ππφζεζε, αθνχ απηφ πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία θαη πνπ θαζνξίδεη ην εάλ έλαο 

έθεβνο ζα έρεη απμεκέλα επίπεδα επεκεξίαο είλαη ε ζπρλφηεηα ησλ γνλετθψλ ζπγθξνχζεσλ. 

Οη Mechanic θαη Hansell (1989) δηεμήγαγαλ έξεπλα ζε 19 δεκφζηα ζρνιεία ηεο NewJersey 

θαη βξήθαλ φηη νη έθεβνη πνπ δνχζαλ ζε άζηθηεο νηθνγέλεηεο κε πςειέο ζπγθξνχζεηο είραλ 

ζεκαληηθά θησρφηεξε επεκεξία απφ φ, ηη εθείλνη πνπ δνχζαλ ζε δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο 

κε ρακειά επίπεδα ζπγθξνχζεσλ. 

 

2.6.3. Γηαηαξαρέο ηεο Γηάζεζεο θαη Αγρώδεηο δηαηαξαρέο 

Τπάξρνπλ δχν θχξηεο θαηεγνξίεο ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ ζε παηδηά: 

εζσηεξηθεπκέλεο δηαηαξαρέο (θαηάζιηςε ή άγρνο) θαη εμσηεξηθεπκέλεο δηαηαξαρέο (βίαηε 

θαη αλππάθνπε ζπκπεξηθνξά) (Achenbach, 1978). Σα πςειφηεξα πνζνζηά 

εζσηεξηθεπκέλσλ δηαηαξαρψλ εληνπίδνληαη ζε παηδηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο έρνπλ πάξεη 

δηαδχγην (Barber & Demo, 2006). 

 

2.6.3.1. Καηάζιηςε 

Σα πςειφηεξα επίπεδα ησλ νηθνγελεηαθψλ ζπγθξνχζεσλ ζπζρεηίζηεθαλ κε απμήζεηο 

ζηελ θαηαζιηπηηθή δηάζεζε ησλ εθήβσλ θαη ην άγρνο θαη σο επαθφινπζν εκθαλίζηεθαλ 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Mechanic &Hansell, 1989). Αθφκε θαη 8 

ρξφληα κεηά ην δηαδχγην (αλά κέζν φξν), νη έθεβνη αλέθεξαλ πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα 

άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, ρακειφηεξν αίζζεκα επεκεξίαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο έθεβνπο 

ρσξίο δηαδεπγκέλνπο γνλείο (Størksen θαη ζπλ., 2006). 

Δλαιιαγέο ζηε δηάζεζε φπσο ςπρνινγηθή θαηάπησζε θαη κεησκέλν αίζζεκα επεκεξίαο 

παξαηεξήζεθαλ θαη ζε Ννξβεγνχο εθήβνπο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ νη νπνίνη δνχζαλ ζε 

θαιέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο αθνχ ιάκβαλαλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ην θξάηνο  θαη είραλ 
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πξνηεξαηφηεηα ζηα δεκφζηα ζρνιεία. Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο νδεγεί ην ζπκπέξαζκα φηη 

νη δηακάρεο θαη νη ζπγθξνχζεηο ζηελ νηθνγέλεηα, κεηαμχ ησλ γνληψλ ίζσο ζπλερίδνληαη θαη 

κεηά ην δηαδχγην (Størksen, Røysamb, Holmen & Tambs, 2006). 

Σν θχιν παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην πψο ζα αληηδξάζεη ην άηνκν ζην γνλετθφ δηαδχγην 

θαη πψο ζα θαηαθέξεη λα πξνζαξκνζηεί ζηελ ππφινηπε ηνπ δσή. Οη γπλαίθεο είλαη πην 

επάισηεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δχζθνιε κεηαβαηηθή πεξίνδν ηεο εθεβείαο είλαη πην 

πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ θαηάζιηςε φηαλ αληηκεησπίζνπλ αξλεηηθά γεγνλφηα, εηδηθά αλ 

πξφθεηηαη γηα γεγνλφηα κε ζπλέπεηεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο.  Ο Rodgers (1994) 

βξήθε απμεκέλα επίπεδα θαηάζιηςεο ζε έθεβα θνξίηζηα πνπ πξνέξρνληαλ απφ δηαδεπγκέλεο 

νηθνγέλεηεο αιιά φρη ζε έθεβα αγφξηα  κε δηαδεπγκέλνπο γνλείο. Σα ίδηα επξήκαηα 

ζπλαληψληαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Wichstrøm, 1999· Cyranowski, Frank, Young & Shear, 

2000· Ängarne-Lindberg& Wadsby, 2010) νη νπνίεο δηαβεβαηψλνπλ φηη ππάξρεη 

πεξηζζφηεξε πηζαλφηεηα θαηάζιηςεο πνπ ζρεηίδεηαη κε αξλεηηθά γεγνλφηα ζηα έθεβα 

θνξίηζηα παξά ζηα έθεβα αγφξηα.  

Ζ γνλετθή ζχγθξνπζε δελ είλαη ππεχζπλε γηα φιεο ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ γνλετθνχ 

δηαδπγίνπ θαη θαηάζιηςεο. Δθηφο απφ ηηο γνλετθέο δηακάρεο ππάξρνπλ θαη άιινη ιφγνη πνπ 

πηζαλφλ λα νδεγνχλ ηνπο εθήβνπο απφ ρσξηζκέλεο νηθνγέλεηεο ζε θαηάζιηςε. Έλαο απφ 

ηνπο πηζαλνχο ιφγνπο εκθάληζεο, είλαη ε εκθάληζε ηζηνξηθνχ θαηάζιηςεο ζηνπο γνλείο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν έλαο εθ ησλ δχν γνλέσλ ή θαη νη δχν γνλείο παξνπζηάδνπλ ηζηνξηθφ 

θαηάζιηςεο, νη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο θαηάζιηςεο ζηελ εθεβεία απμάλνληαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν  (Størksen θαη ζπλ., 2006). 

Οη πην πάλσ ιφγνη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαπηπμηαθή θάζε ηεο εθεβείαο θάλεη ηνπο 

έθεβνπο πην επηξξεπείο ζηηο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο. Οη έθεβνη θαζψο κεγαιψλνπλ, 

βηψλνπλ δηάθνξεο βηνινγηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο αιιαγέο, δηαθπκάλζεηο ζηνλ 

απηνζεβαζκφ/απηνεηθφλα ηνπο, αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ  πηέζεσλ θάηη πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ κείσζε ηεο επραξίζηεζήο ηνπο απφ ηε δσή θαη ηέινο  ζε θαηάζιηςε (Paxton, 

Valois, Huebner & Drene, 2006) 
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2.6.3.2. Άγρνο 

Σα παηδηά ησλ αηφκσλ κε θησρή ςπρηθή πγεία είλαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα 

εθδήισζε άγρνπο (Warner, Mufson & Weissman, 1995). Σν άγρνο ηεο κεηέξα ή ηνπ παηέξα 

θαη ην γνλετθφ δηαδχγην θάλεθε λα είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε 

άγρνπο  ζηελ εθεβεία (Størksen, θαη ζπλ., 2006). 

Ηδηαίηεξα ηα θνξίηζηα αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα άγρνπο εμαηηίαο ηνπ 

γνλετθφ δηαδχγην ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα (Størksen θαη ζπλ., 2006). Οη εζσηεξηθέο 

ζπγθξνχζεηο θαη ην ζηξεο ησλ εθήβσλ ζπζρεηίδνληαη κε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ζηελ 

νηθνγέλεηα κεηά ην ρσξηζκφ, ζπγθξνχζεηο θαη πξνζδνθίεο γηα ηελ αθνζίσζε θαη 

ππνζηήξημε πξνο ηνλ έλα ή ηνλ άιιν γνλέα, απνκπζνπνίεζε ησλ γνλέσλ θαη έληνλε θξηηηθή 

ζηάζε, θαζψο θαη κε δπζθνιίεο πνπ είραλ ζρέζε κε ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο ησλ γνλέσλ ηνπο θαη ηελ εξσηηθή ηνπο δσή (Wallerstein & Kelly, 1980· 

Størksen θαη ζπλ., 2006). 

 

2.6.4. Παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά 

Οη έθεβνη κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, αγφξηα θαη θνξίηζηα, παξνπζηάδνπλ ζπρλφηεξα 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά (ρξήζε ή θαηάρξεζε νπζηψλ, αιθνφι,ξηςνθίλδπλε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά, θπγή απφ ην ζπίηη) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο απφ νηθνγέλεηεο 

κε δχν γνλείο (Dornburschetal., 1985· Frost & Pakiz, 1990· Kalter, Riemer, Brickman& 

Chen, 1985). 

2.6.4.1. Υξήζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ 

Σν δηαδχγην είλαη έλα γεγνλφο πνπ έρεη ζπλερείο επηδξάζεηο θαη επηθέξεη ζπλερφκελεο 

αιιαγέο ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ ρξήζε 

νπζηψλ απφ ηνπο έθεβνπο (Needle, Su& Doherty, 1990). Ζ ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη αιθνφι 

αξρίδεη ζπλήζσο ζηελ εθεβεία σο  κηα ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλζεθψλ 

πνπ επηθξαηνχλ ζε έλα αξλεηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ή ηεο έιιεηςεο ζεηηθψλ 

νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ (Needle θαη ζπλ., 1990). 
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ε κηα καθξνρξφληα κειέηε ησλ Needle θαη ζπλ. (1990), επηρεηξήζεθε λα γεθπξσζεί ην 

ράζκα κεηαμχ ηεο κειέηεο ησλ επηδξάζεσλ ηνπ δηαδπγίνπ θαη ηεο κειέηεο γηα ηελ ρξήζε 

νπζηψλ απφ ηνπο έθεβνπο. Γφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ φζνλ 

αθνξά ηελ δηαρείξηζε ηνπ δηαδπγίνπ ησλ γνληψλ θαη ελφο λένπ γάκνπ ελφο ή θαη ησλ δχν 

γνληψλ εθφζνλ ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία εηζεγείηαη φηη νη επηδξάζεηο ηνπ δηαδπγίνπ 

επεξεάδνληαη απφ ην θχιν, κε ηα αγφξηα λα αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ 

ηα θνξίηζηα θαη κε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ λα δηαηεξνχληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ (κεγάιε πξφηαζε είλαη απηή) (Block, Block& Gjerde, 1986· Guidubaldi, 

Cleminshaw, Perry&Mcloughlin, 1983· Guidubaldi & Perry, 1985· Wallerstein, 1987). 

Ζ ειηθία ηνπ παηδηνχ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ δηαδπγίνπ θαίλεηαη λα είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο κηαο θαη ηα απνηειέζκαηά καο, εηζεγνχληαη φηη ην δηαδχγην ζηελ 

εθεβεία έρεη πην έληνλεο επηδξάζεηο απφ ην δηαδχγην ζηελ παηδηθή ειηθία. Όηαλ ινηπφλ ην 

δηαδχγην πξνθχπηεη θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ηα παηδηά βξίζθνληαη ζηελ εθεβεία, νη έθεβνη 

είλαη πην πηζαλφ λα εκπιαθνχλ ζε ρξήζε νπζηψλ θαη λα αλαθέξνπλ θη άιια πξνβιήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε νπζηψλ, ζε ζχγθξηζε κε έθεβνπο πνπ νη γνλείο ηνπο πήξαλ δηαδχγην 

ζηελ παηδηθή ειηθία ή δελ πήξαλ θαζφινπ δηαδχγην (Needle θαη ζπλ., 1990). 

ε έξεπλα ησλ Dornbusch θαη ζπλ. (1985), δηαπηζηψζεθε φηη νη έθεβνη κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εθδειψζνπλ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά 

ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο γνληθήο ππνζηήξημεο  ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ 

δνχζαλ θαη κε ηνπο δχν γνλείο. ε κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο φπνπ ηελ θεδεκνλία είρε ε 

κεηέξα, απηφ πνπ άιιαδε ηελ ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξά θαη κείσλε ηηο πηζαλφηεηεο γηα 

παξαβαηηθφηεηα ήηαλ ε παξνπζία ελφο άιινπ ελειίθνπ ηεο εθηεηακέλεο νηθνγέλεηαο φπσο 

ηνπ παππνχ, ηνπ ζείνπ, ηνπ ζπληξφθνπ είηε θάπνηνπ θίινπ. 

2.6.4.2. Ρηςνθίλδπλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά 

χκθσλα κε ην Κέληξν Πξφιεςεο Ννζεκάησλ 

(CentersforDiseaseControlandPrevention)  νη έθεβνη παξνπζηάδνπλ πςειά πνζνζηά 

εμνπαιηθψλ Μεηαδηδφκελσλ Ννζεκάησλ (ΜΝ) (Metzler, Noell, Biglan, Ary & 

Smolkowski, 1994). Σν πην αλεζπρεηηθφ απ‟ φια είλαη ν ηφο HIV πνπ κπνξεί λα εμαπισζεί 

γξήγνξα κέζσ ησλ εηεξνθπιφθηισλ ζρέζεσλ ησλ εθήβσλ. Δπηπιένλ, νξηζκέλεο απφ ηηο 
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ιαλζαζκέλεο ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο ησλ εθήβσλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αλεπηζχκεηε 

εθεβηθή εγθπκνζχλε. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη αξλεηηθέο θνηλσληθέο θαη πγεηνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηηο κεηέξεο εθήβνπο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο (Metzler θαη ζπλ., 1994).  

Όια ηα πην πάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθζεζε ησλ εθήβσλ ζην γνλετθφ δηαδχγην 

απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο εκπινθήο ηνπ εθήβνπ ζε επηθίλδπλεο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο 

(Metzler θαη ζπλ., 1994). Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο κειέηεο νη νπνίεο 

βξήθαλ φηη ηα παηδηά δηαδεπγκέλσλ γνληψλ (θνξίηζηα θαη αγφξηα) ζπλάπηνπλ εξσηηθέο 

ζρέζεηο πνιχ πην πξφσξα απ‟ φηη ηα παηδηά πνπ κέλνπλ θαη κε ηνπο δχν γνλείο ηνπο (Hogan 

& Kitagawa, 1985· Newcomer & Udry, 1987). 

Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ηνπο εθήβνπο ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο πνηθίινπλ. Έλαο 

πηζαλφο ιφγνο είλαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ εθήβσλ κε ζπκκαζεηέο πνπ είραλ ήδε 

ζπκκεηάζρεη ζε πνηθίιεο πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. ηελ πεξίπησζε απηή νη έθεβνη 

είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκπιαθνχλ ζε επηθίλδπλεο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Δπηπιένλ, ν πεξηνξηζκέλνο γνληθφο έιεγρνο έρεη ελνρνπνηεζεί  γηα ηε ζρέζε ηνπ εθήβνπ κε 

επηθίλδπλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά (Metzler θαη ζπλ., 1994). 

2.6.4.3. Φπγή από ην ζπίηη 

ε έξεπλα  πνπ δηεμήρζε ζε θνηηεηέο (17+εηψλ) πνπ είραλ θχγεη απφ ην ζπίηη,  

δηαπηζηψζεθε φηη θπξίσο ηα άηνκα πνπ έθεπγαλ απφ ην ζπίηη πξνέξρνληαλ απφ δηαδεπγκέλεο 

νηθνγέλεηεο. Οη άληξεο έθπγαλ απφ ην ζπίηη γηα πεξηζζφηεξν ζπλαηζζεκαηηθνχο ιφγνπο θαη 

φρη γηα ιφγνπο γνληθνχ ειέγρνπ ζε αληίζεζε κε ηα άηνκα απφ νηθνγέλεηεο ρσξίο δηαδχγην 

(νκάδα ειέγρνπ). Όζνλ αθνξά ηα θνξίηζηα, νη πξσηφηνθεο θφξεο αλέθεξαλ φηη κε ηελ θπγή 

ηνπο απφ ην ζπίηη έλησζαλ φηη είραλ πεξηζζφηεξν ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο. Οη πην πάλσ 

αλαθνξέο σο πξνο ηα αγφξηα θαη σο πξνο ηα θνξίηζηα (Proulx  & Koulack, 1987). 

Δίλαη πηζαλφ νη έθεβνη λα ππνρξεψζεθαλ λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ θαη λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξν έιεγρν ζηε δσή ηνπο. Σν φηη νη ζπκκεηέρνληεο έλησζαλ θαιχηεξα γηα ηελ θπγή 

ηνπο απφ ην ζπίηη φηαλ ππήξρε δηαδπγηθή δηακάρε θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη 

αλππνκνλνχζαλ λα θχγνπλ απφ ηελ δπζάξεζηε αηκφζθαηξα (Proulx & Koulack, 1987). 
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Μάιηζηα, ν Rutter (1980) αλέθεξε φηη νη επηδξάζεηο ηεο γνλετθήο δηακάρεο, είηε ζε πεξίνδν 

δηαδπγίνπ είηε φρη, ράλνληαη φηαλ ην παηδί ζηακαηήζεη λα εθηίζεηαη ζε απηή ηελ δηακάρε. 

2.7. Γλσζηηθή Αλάπηπμε 

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ εθήβσλ θαη ηνπ δηαδπγίνπ δελ έρεη 

εξεπλεζεί εηο βάζνο. Μία έξεπλα ηεο ηειεπηαίαο δεθαπεληαεηίαο, ππνζηεξίδεη φηη ην 

δηαδχγην ελδέρεηαη λα κελ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ εθήβσλ 

(Sanz de Galdeano & Vuri, 2004). Ζ πην πάλσ άπνςε εληζρχεηαη θαη κε ην γεγνλφο  φηη ηα 

κηθξφηεξα παηδηά αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ εηο βάζνο ην δηαδχγην, 

θαη θαη‟ επέθηαζε έξρνληαη αληηκέησπα κε πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο. 

Δπνκέλσο, είλαη πηζαλφλ νη έθεβνη, θαζψο σξηκάδνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνί λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ην δηαδχγην ησλ γνληψλ ηνπο, κεηψλνληαο έηζη ηηο 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ (Kelly & Wallerstein, 1976· Hetherington, 1972). 

ε έξεπλα ηνπ Kurdek, Blisk θαη Siesky (1981) βξέζεθε φηη ηα παηδηά (8-17 εηψλ) ησλ 

νπνίσλ νη γνλείο ηνπο είραλ ρσξίζεη 4 πεξίπνπ ρξφληα πξηλ δελ αληηκεηψπηδαλ ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο. Ηδηαίηεξα ηα κεγαιχηεξα παηδηά ηνπ δείγκαηνο ησλ νπνίσλ νη 

γνλείο είραλ ρσξίζεη πξηλ απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, είραλ θαιχηεξε πξνζαξκνγή 

εμαηηίαο ηνπ εζσηεξηθνχ θέληξνπ ειέγρνπ πνπ δηέζεηαλ θαη ησλ πςειφηεξσλ επηπέδσλ 

γλσζηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη θαηαλφεζεο.  

Παξφιν πνπ νη έθεβνη δηαζέηνπλ ην λνεηηθφ ππφβαζξν (επαξθή λνεηηθή αλάπηπμε) γηα 

λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ιφγνπο ηνπ δηαδπγίνπ, δελ βξέζεθαλ λα ππάξρνπλ πεξεηαίξσ ελδείμεηο 

φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο ηνπ δηαδπγίνπ ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Σν δηαδχγην δελ παχεη λα είλαη 

έλα θξίζηκν γεγνλφο γηα ηνπο ίδηνπο ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ ζηαδίνπ πνπ δηαλχνπλ δπζρεξαίλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπ. Με βάζε κε ππνθεθάιαην ησλ „Αθαδεκατθψλ Δπηδφζεσλ‟ (2.1.), ε έληνλε ελαζρφιεζε 

ησλ εθήβσλ κε ην ρσξηζκφ θαη ε παξακέιεζή  ηνπο απφ ηνπο γνλείο ηνπο, ηνπο 

παξεκπνδίδεη απφ ην λα απνδψζνπλ ζην κέγηζην βαζκφ ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο θνίηεζήο ηνπο 

θαη κεηψλεη ζεκαληηθά ην θίλεηξφ ηνπο γηα αθαδεκατθή επηηπρία. Ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κεηαθνκίζεη, νη πηζαλφηεηεο δηαθνπήο ηεο ζρνιηθήο 

θνίηεζεο  απμάλνληαη θαη είλαη ιηγφηεξν πηζαλφλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα 
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εθπαίδεπζε (Bernardi&Radl, 2014). Όζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

δηαπηζηψζεθε φηη σο πξνο ηα θνξίηζηα ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζεί κηα „ζεκηηή‟ 

ζπκπαξάζηαζε αθνχ είλαη πηζαλφλ λα βξνπλ αληαπφθξηζε απφ ζπλνκειίθνπο/εο αιιά ζε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο απηή ε ζπκπαξάζηαζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξφσξεο ζεμνπαιηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο.  Χο πξνο ηα αγφξηα ε ζπκπαξάζηαζε ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ 

αξλεηηθφ αληίθηππν κηαο θαη είλαη πνιχ πηζαλφλ ε ζπκπαξάζηαζε απηή λα αληαλαθιάηαη ζε 

παξαβαηηθέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο. Οη ζρέζεηο ησλ έθεβσλ παηδηψλ κε ηνπο γνλείο ηνπο 

επεξεάδνληαη θπξίσο απφ ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ γνλέσλ. Σα θνξίηζηα δελ έρνπλ 

πνιιέο ζρέζεηο κε ηνλ παηέξα ηνπο αθνχ ηνλ αληηκεησπίδνπλ ερζξηθά ελψ κε ηε κεηέξα 

ηνπο έρνπλ „θηιηθέο‟ θπξίσο ζρέζεηο, ηα αγφξηα έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο παηέξεο ηνπο 

ηδηαίηεξα ζηελ πξψηκε εθεβηθή ειηθία θαη κε ηε κεηέξα ηνπο επίζεο. Ζ δηάιπζε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηδηαίηεξα νη γνλετθέο δηακάρεο, πξνθαινχλ έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

ςπρνινγηθέο κεηαβνιέο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο απηέο πξνθαινχληαη θαη ζηνπο 

γνλείο ηφηε νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο κεηαβνιέο γηα ηνπο εθήβνπο είλαη πνιχ πην 

έληνλεο. Σν νδπλεξφ γεγνλφο ηνπ δηαδπγίνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο έθεβνπο ζε αθξαίεο 

κνξθέο ζπκπεξηθνξάο πνπ κεηαμχ απηψλ είλαη ε ρξήζε αιθνφι θαη λαξθσηηθψλ θπξίσο απφ 

ηα αγφξηα, θαη ε ξηςνθίλδπλε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία κπνξεί λα απνβεί κνηξαία 

γηα ηα θνξίηζηα αθνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε. 
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Αξθεηέο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ 

δηαδπγίνπ, αιιά πνιιέο θνξέο, ην ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη επηπηψζεηο απηέο ππνρσξνχλ κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ράξε ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ 

θαη ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο δσήο (Louis&Zhao, 2002· Wauterickx, Gouwy&Bracke, 

2006).  Σν γεγνλφο φηη νη ζπλζήθεο αλαηξνθήο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηα πξνβιήκαηα 

πνπ εθδειψλνληαη ζηελ παηδηθή ειηθία (π.ρ. ρακειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο, ρακειφηεξν 

εηζφδεκα νηθνγέλεηαο, εμάξηεζε απφ θξαηηθή βνήζεηα, ππνβαζκηζκέλε πνηφηεηα γάκνπ) 

ζπλερίδνληαη θαη ζηελ ελήιηθε δσή απμάλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε γηα έξεπλεο 

ζηηο καθξνπξφζεζκεο επηδξάζεηο ηνπ δηαδπγίνπ (Amato&Keith, 1991-a· Amato, 

Loomis&Booth, 1995· Dube, Anda, Felitti, Chapman, Williamson&Giles, 2001· Dube, 

Anda, Felitti, Edwards & Croft, 2002).  

Ζ πνξεία ηεο δσήο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ δηαδεπγκέλνπο γνλείο επεξεάδεηαη ζε έλα 

αξθεηά κεγάιν βαζκφ απφ ην δηαδχγην, ζε αληίζεζε κε ηελ πνξεία ηεο δσήο ησλ παηδηψλ 

πνπ νη γνλείο ηνπο δελ είλαη δηαδεπγκέλνη (Cherlin, Chase-Lansdale&McRae, 1998). 

Δηδηθφηεξα, φηαλ ηα παηδηά απηά ελειηθησζνχλ έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη 

άλεξγα, λα δνπιεχνπλ ζε ρακειφηεξεο ηεξαξρηθά ζέζεηο, λα έρνπλ ρακειφηεξν κηζζφ θαη 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα (Amato&Keith,1991-b· Morrison&Ritualo, 2000), πξνβιήκαηα 

ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο (Christensen&Brooks, 2001),  ζηε ζπλαηζζεκαηηθή  

πξνζαξκνγή (Cherlin, Chase-Lansdale&McRae, 1998· Christensen&Brooks, 2001), 

δεηήκαηα κε ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία ζηελ ελειηθίσζε (Amato&Sobolewski, 2001· 

Wadsworth&Kuh, 1997), θαηάρξεζε αιθνφι ή λαξθσηηθψλ (Thompson, Lizardi, 

Keyes&Hasin, 2008) θαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζσκαηηθή ηνπο πγεία 

(Wadsworth&Kuh, 1997). 

3.1. Κνηλσληθννηθνλνκηθό Δπίπεδν 

Σα Δλήιηθα  Παηδηά Γηαδεπγκέλσλ (ΔΠΓ) έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

βξίζθνληαη ζηηο ρακειέο βαζκίδεο ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. πγθεθξηκέλα, είλαη 

πνιχ πηζαλφλ λα είλαη άλεξγα, λα δνπιεχνπλ ζε ρακειφηεξεο ηεξαξρηθά ζέζεηο, λα έρνπλ 

ρακειφηεξν κηζζφ θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηα παηδηά απφ κε δηαδεπγκέλεο 

νηθνγέλεηεο (Amato&Keith, 1991b· Morrison&Ritualo, 2000· Ross&Mirowsky,1999). Ζ πην 
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πάλσ άπνςε επηβεβαηψλεηαη απφ ηνπο Amato θαη Keith (1991c)  νη νπνίνη αλέιπζαλ 

δεδνκέλα απφ ηελ Δζληθή Έξεπλα Οηθνγελεηψλ θαη Ννηθνθπξηψλ 

(NationalSurveyofFamiliesandHouseholds-NSFH) ζηα νπνία βξήθαλ φηη ηα άηνκα απφ 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ιάκβαλαλ ιηγφηεξε εθπαίδεπζε απ‟ φηη ηα άηνκα απφ νηθνγέλεηεο 

κε δχν γνλείο, θαη απηφ ζπλδεφηαλ κε ρακειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο θαη 

πιηθήο άλεζεο κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ελφο αξλεηηθνχ αληίθηππνπ ζην βηνηηθφ ηνπο 

επίπεδν. Γεδνκέλεο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία ελδερνκέλσο ζα επέιζνπλ, νη πηζαλφηεηεο 

ηα άηνκα απφ κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο λα πάξνπλ δηαδχγην ή αθφκε θαη λα κελ 

παληξεπηνχλ πνηέ είλαη απμεκέλεο (Amato&Keith, 1991c). 

Γηα ηα ΔΠΓ ε γνληθή απψιεηα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην κεησκέλν 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζηάηνπο θαη ηελ θαηαζιηπηηθή δηάζεζε. πγθεθξηκέλα, ε γνληθή 

απψιεηα ζηελ παηδηθή ειηθία ελδέρεηαη λα ζπλνδεχεηαη κε πςειφηεξα επίπεδα 

θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο, ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ρακειφηεξα 

επίπεδα ζρνιηθψλ επηδφζεσλ θαη κεηέπεηηα επηπηψζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (McLeod, 

1991). 

Όζνλ αθνξά ηηο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην θχιν, νη Kuh θαη Maclean (1990) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ην δηαδχγην ζηελ παηδηθή ειηθία έρεη ζπζρεηηζηεί κε ρακειφηεξν 

κνξθσηηθφ επίπεδν θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο πνπ δελ είραλ βηψζεη γνλετθφ ρσξηζκφ. 

3.2. Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο 

Έξεπλεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ελφο δηαδπγίνπ ζηα 

ελήιηθα παηδηά, δείρλνπλ κηα ρακειφηεξε αίζζεζε επεκεξίαο θαη γεληθήο πνηφηεηαο δσήο, 

θαζψο επίζεο θαη πξνβιήκαηα ζηηο ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο(Christensen &Brooks, 

2001). Σα δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε φηη ην γνληθφ δηαδχγην θαη ηδηαίηεξα ε 

δηρφλνηα αλάκεζα ζηνπο δχν γνλείο ζρεηίδεηαη κε δηαπξνζσπηθά πξνβιήκαηα ζηε λεαξή 

ελήιηθε δσή. Σα πξνβιήκαηα απηά αθνξνχλ θπξίσο ηελ νηθεηφηεηα, ηνλ έιεγρν (over-

controlling) θαη ηελ ππνηαγή  ζε κία ζρέζε (Bolgar, Zweig-Frank&Paris, 1995). 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παηδηά κεγάισζαλ ζ‟ έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν ν 

νπνηνζδήπνηε δηαπιεθηηζκφο ζηεξνχηαλ ηθαλνπνηεηηθψλ δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ αθνινπζνχζε δπζιεηηνπξγηθά κνηίβα, ηφηε ε ζπκπεξηθνξά απηή 

ήηαλ πηζαλφ λα αθνκνησζεί σο πξφηππν ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ λέσλ ελειίθσλ 

(Westervelt & Vandenberg, 1997). 

 

3.2.1. πδπγηθέο ρέζεηο 

Σν γνλετθφ δηαδχγην κπνξεί λα επεξεάζεη ηφζν ηηο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ ζην κέιινλ φζν 

θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε κηα ζρέζε. Τπάξρνπλ γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ γνλετθψλ δηαδπγίσλ/ρσξηζκψλ πνπ βηψλνπλ ηα ΔΠΓ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία 

θαη ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνχ κε ζηαζεξψλ ζρέζεσλ (ζπκβίσζεο) ζηελ ελήιηθε δσή ησλ 

παηδηψλ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο πξνβιεκαηηθέο θαη βίαηεο. Απηά ηα επξήκαηα 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ε απμεκέλε έθζεζε ησλ παηδηψλ ζηνπο ρσξηζκνχο/δηαδχγηα ησλ γνληψλ 

ηνπο, ηα νδεγεί ζε αξλεηηθέο εκπεηξίεο ζηηο δηθέο ηνπο ζρέζεηο φηαλ απηά ελειηθησζνχλ. Ζ 

έθζεζε απηή θαη θαη‟ επέθηαζε, νη φιεο αξλεηηθέο εκπεηξίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

αληαλαθιάηαη ζε πεξηζζφηεξεο απνηπρεκέλεο εξσηηθέο ζρέζεηο, ζε κεησκέλα επίπεδα 

επηπρίαο ζηηο ζρέζεηο ηνπο θαη ζην βίσκα ή εθδήισζε βίαο ζηηο ζρέζεηο ηνπο ζηελ εθεβεία 

θαη ηελ ελήιηθε δσή (Fergusson, McLeod&Horwood, 2014). 

Σν γνλετθφ δηαδχγην θαη ηα επίπεδα ζπγθξνχζεσλ απνηεινχλ ηζρπξφ πξνγλσζηηθφ 

παξάγνληα ζηα πξνβιήκαηα νηθεηφηεηαο φζνλ αθνξά ην γάκν ησλ ελήιηθσλ παηδηψλ 

δηαδεπγκέλσλ νηθνγελεηψλ, ηδηαίηεξα φηαλ ε γνληθή ζχγθξνπζε ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη θαη 

κεηά ην δηαδχγην. Σα ΔΠΓ ηα νπνία αλέθεξαλ φηη νη κεηέξεο ηνπο παξέκβαηλαλ ζε κέηξην ή 

πςειφ βαζκφ ζηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ παηέξα ηνπο, είραλ πξνβιήκαηα κε ηελ νηθεηφηεηα ζηηο 

δηθέο ηνπο ζρέζεηο ζε ζρέζε κε ηα ΔΠΓ πνπ αλέθεξαλ ρακειά επίπεδα κεηξηθήο 

παξέκβαζεο θαη ηα παηδηά απφ άζηθηεο νηθνγέλεηεο. Δπίζεο, ηα ΔΠΓ ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο 

ηνπο δελ είραλ μαλαπαληξεπηεί αιιά είραλ κία ζηαζεξή καθξνρξφληα ζπκβίσζε κε θάπνηνλ 

ή είραλ μαλαπαληξεπηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο, αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα 

νηθεηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα ΔΠΓ ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο είραλ μαλαπαληξεπηεί κία θνξά ή 

παξέκεηλαλ παληξεκέλεο (κε δηαδεπγκέλεο) (Bolgar, Zweig-Frank&Paris, 1995). 
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Ζ ρξνληθή πεξίνδνο πνπ παίξλνπλ νη γνλείο ην δηαδχγην, παίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη απηφ ζηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ σο ελήιηθεο. Οη Gabardi θαη 

Rosen (1993) βξήθαλ φηη φζν κεγαιχηεξν είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην δηαδχγην 

(ζχγθξηζε ειηθίαο παηδηνχ θαηά ην δηαδχγην κε παξνχζα ειηθία), ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη 

ε πηζαλφηεηα ηα ελήιηθα παηδηά δηαδεπγκέλσλ λα έρνπλ κε ξεαιηζηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηηο 

ζρέζεηο ηνπο γεληθφηεξα. χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, ην γνλετθφ δηαδχγην νδεγεί ζε κε 

ξεαιηζηηθέο πεπνηζήζεηο φζνλ αθνξά ηε ζεκαζία ησλ δηαθσληψλ ζηηο ζρέζεηο. Οη έθεβνη 

θαη νη ελήιηθεο πνπ έρνπλ δήζεη γηα ρξφληα κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ δηαδπγίνπ ησλ γνληψλ ηνπο, 

ζπρλά εξκελεχνπλ ηηο δηαθσλίεο σο κηα έληνλε εκπεηξία πνπ ζα νδεγήζεη ζηνλ ρσξηζκφ. 

Οη Ross θαη Mirowsky (1999) ζπκθσλνχλ κε ηα πην πάλσ αθνχ εληφπηζαλ φηη νη 

ελήιηθεο πνπ βίσζαλ ην γνλετθφ δηαδχγην ζηελ παηδηθή ειηθία, παξνπζίαζαλ κεησκέλε 

πνηφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα ζηηο  δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. Δπηπιένλ, ηα ΔΠΓ δηαηξέρνπλ 

πςειφηεξν θίλδπλν γηα κηα δπζηπρηζκέλε ζρέζε ή απνπζία ζηελψλ ζρέζεσλ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε δπζπηζηία θαη θαρππνςία απέλαληη ζηηο ζηελέο 

ζρέζεηο πνπ ζπλάπηνπλ. ε αληίζεζε κε ην παξαπάλσ εχξεκα (Ross&Mirowsky, 1999), ν 

Wallerstein (1984), ζε δεθάρξνλε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ζε παηδηά απφ δηαδεπγκέλεο 

νηθνγέλεηεο, βξήθε φηη ηα κηθξφηεξα παηδηά βηψλνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ην ηξαχκα πνπ 

πξνθχπηεη καθξνπξφζεζκα, επεηδή ζπκνχληαη ιηγφηεξα πξάγκαηα. 

Σφζν ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε φζν θαη νη γνλετθέο ζπγθξνχζεηο είλαη ζεκαληηθνί 

πξνγλσζηηθνί δείθηεο ηεο ζεμνπαιηθήο ζπκκεηνρήο. πγθεθξηκέλα, νη γνλετθέο ζπγθξνχζεηο 

πξηλ θαη κεηά ην δηαδχγην ζρεηίδνληαη κε κεγαιχηεξν αξηζκφ εξσηηθψλ ζπληξφθσλ θαη 

αξλεηηθή ζηάζε πξνο ην γάκν (Westervelt&Vandenberg, 1997· Gabardi &Rosen, 1991). Οη 

Gabardi θαη Rosen (1993) παξάζεζαλ δχν ζεσξεηηθέο εμεγήζεηο γηα απηφ. Ζ πξψηε αθνξά 

ηελ ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ε νπνία κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ ηνπο θαπγάδεο ησλ γνληψλ 

πξηλ ή κεηά ην δηαδχγην, άξα ηα παηδηά είραλ κεγαιχηεξε αλάγθε ζσκαηηθήο/ζεμνπαιηθήο 

ζηνξγήο, ελψ ε δεχηεξε αθνξά ηελ απμεκέλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ε νπνία κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζηελ επηζπκία λα έρνπλ κηα θαιχηεξε ζρέζε θαη ζηνλ κχζν φηη ε ζεμνπαιηθή 

νηθεηφηεηα ζα νδεγήζεη ζε αγάπε ή ζε κηα πην πγηή ζρέζε.  
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Όζνλ αθνξά ηηο δηαθπιηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα νη 

απφςεηο είλαη δηθνξνχκελεο. Απφ ηε κία θάπνηνη εξεπλεηέο δηαπηζηψλνπλ φηη ν απμεκέλνο 

αξηζκφο εξσηηθψλ ζπληξφθσλ ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηηο γπλαίθεο (Aro & Palosaari, 

1992), ελψ απφ ηελ άιιε ππνζηεξίδεηαη φηη ην δηαδχγην νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ εξσηηθψλ ζπληξφθσλ θαη ζηνπο άληξεο θαη ζηηο γπλαίθεο (Gabardi&Rosen, 1993). 

Σα επξήκαηα καθξνρξφληαο έξεπλαο ησλ Gabardi θαη Rosen (1991) παξνπζηάδνπλ ηηο 

απφςεηο ησλ ελήιηθσλ παηδηψλ δηαδεπγκέλσλ (ΔΠΓ) γηα ηνλ γάκν (Amato, 1996). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, έδεημε φηη ηα παηδηά απηά παληξεχνληαη ζε πην λεαξή ειηθία, εηδηθά 

αλ ην ηαίξη ηνπο είλαη επίζεο ΔΠΓ. Ίζσο ε αλππνκνλεζία ηνπο λα παληξεπηνχλ λσξίο 

νθείιεηαη ζηηο πνιιέο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ, απφξξνηα ηνπ δηαδπγίνπ ησλ 

γνληψλ ηνπο. Έηζη, ηα ΔΠΓ επηδηψθνπλ ηελ νηθεηφηεηα θαη ηελ δέζκεπζε ζηηο ζρέζεηο ηνπο 

κε ηελ ειπίδα φηη έηζη ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο γηα ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

ζσκαηηθή ζηνξγή. 

Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη έξεπλεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ην αληίζεην. ε έξεπλα ηνπ 

Tasker (1993) θάλεθε φηη νη ελήιηθεο κε δηαδεπγκέλνπο γνλείο πξνηηκνχλ ηε ζπκβίσζε 

έλαληη ηνπ γάκνπ θαη είλαη πην πηζαλφ λα πνπλ φηη δελ ζέινπλ λα παληξεπηνχλ ζην κέιινλ, 

ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά κε δηαδεπγκέλσλ γνληψλ. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ παληξεπηνχλ 

ζα είλαη ιφγσ ησλ ζπγθπξηψλ (π.ρ. λα θχγνπλ απφ ην ζπίηη) θαη φρη γηαηί ην ζέινπλ 

πξαγκαηηθά. Ίζσο ε φιε απνζηξνθή πξνο ηνλ γάκν απφ κεξηάο ησλ ΔΠΓ λα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ηα παηδηά πνπ έρνπλ βηψζεη ην δηαδχγην ησλ γνληψλ ηνπο έρνπλ ζπρλά ηελ 

πεπνίζεζε φηη ν γάκνο δελ θξαηάεη γηα πάληα θαη φηη ην δηαδχγην είλαη πάληα έλαο ηξφπνο 

εμφδνπ απφ κηα θαθή ζρέζε (Christensen &Brooks, 2001).  

ε έξεπλα ησλ Johnstonθαη Thomas (1996) βξέζεθε φηηηα ελήιηθα παηδηά δηαδεπγκέλσλ 

γνληψλ θαίλεηαη λα βηψλνπλ ρακειφηεξα επίπεδα εκπηζηνζχλεο ζηηο ζρέζεηο ηνπο θη απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα νη ζρέζεηο ηνπο λα ηίζεληαη ζε θίλδπλν ιφγσ ηνπ θφβνπ ηεο απφξξηςεο 

θαη ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έιαβαλ κέξνο 60 λεαξνί 

ελήιηθεο θνηηεηέο. Οη ζπκκεηέρνληεο δηαρσξίδνληαλ ζε λεαξνχο ελήιηθεο κε δηαδεπγκέλνπο 

γνλείο θαη ζε λεαξνχο ελήιηθεο ησλ νπνίσλ νη γνλείο ήηαλ παληξεκέλνη θαη δελ είραλ 

δηακάρεο. Καλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ ήηαλ παληξεκέλνο θαη φινη είραλ 
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κνλνγακηθέο εηεξφθπιεο ζρέζεηο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 3 κελψλ.  Όπσο ζρνιηάδνπλ νη ίδηνη 

νη εξεπλεηέο, φηαλ ηα παηδηά απφ δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο βηψλνπλ πξνβιήκαηα ζηηο 

ζρέζεηο ηνπο σο ελήιηθεο, βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζην δηαδχγην σο επηινγή παξά ζην λα 

δνπιέςνπλ γηα λα ζψζνπλ ηελ ζρέζε ηνπο. Απηή ε αληίιεςε, φηη ν γάκνο κπνξεί λα 

δηαιπζεί παξά λα ζσζεί, κπνξεί λα εμεγεί θαη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ άλνδν ησλ πνζνζηψλ 

δηαδπγίνπ ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα. Δπίζεο ζεκεηψλνπλ φηη ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ νη 

πξνγακηαίεο ζρέζεηο, αθνχ ζε απηέο ηηο ζρέζεηο ηα ΔΠΓ εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο φζνλ αθνξά ηνλ γάκν θαη ηελ νηθεηφηεηα. Σέινο, ε Arditti (1999), 

πξνηείλεη φηη πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ε πνιππινθφηεηα πνπ επηθξαηεί ζηα 

πξνβιήκαηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπ 

γνλετθνχ δηαδπγίνπ ζηα ελήιηθα παηδηά. 

Πέξαλ ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα επηθέξεη έλα δηαδχγην, θάπνηεο 

έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ην δηαδχγην κπνξεί λα επηθέξεη θαη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο ζηελέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ λέσλ ΔΠΓ. ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην Ηζξαήι, νη λένη 

ελήιηθεο πνπ ζπκκεηείραλ αλέθεξαλ φηη είραλ θαιχηεξε αληίιεςε ηεο πεξηπινθφηεηαο ηνπ 

γάκνπ θαη ησλ ζρέζεσλ θαη είραλ πην ξεαιηζηηθέο απαηηήζεηο απφ ηνλ γάκν θαη ηηο ζρέζεηο 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο λεαξνχο ελήιηθεο κε κε δηαδεπγκέλνπο γνλείο (Sever, Guttman, 

&Lazar, 2007). Πην πξφζθαηα, ν Mohi (φπσο αλαθέξεηαη ζηνποHalligan, Chang & Knox, 

2014) εξεχλεζε έλα δείγκα 233 θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ SouthernFlorida, κε 

δηαδεπγκέλνπο θαη κε δηαδεπγκέλνπο γνλείο, απνζθνπψληαο λα εληνπίζεη ηπρφλ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ην δηαδχγην. Μέζα απφ ηηο ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο πνπ έθαλε βξήθε φηη ην 14% ησλ εξσηεζέλησλ αλέθεξαλ φηη έλησζαλ 

αλαθνχθηζε ή θαη ραξά κφιηο πήξαλ δηαδχγην νη γνλείο ηνπο. ηελ έξεπλα απηή έθαλαλ 

επίζεο 10 πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο. Ζ πην ζπρλή απάληεζε ζηελ εξψηεζε γηα ηελ επίδξαζε 

πνπ είρε ην δηαδχγην ησλ γνληψλ ηνπο ήηαλ φηη νη ίδηνη ήζειαλ λα ηα πάλε θαιχηεξα απφ ηνπο 

γνλείο ηνπο θαη λα κάζνπλ απφ ηα ιάζε ησλ γνληψλ ηνπο γηα λα κελ ηα επαλαιάβνπλ.  

Δπίζεο, ζε έξεπλα ησλ Halligan θαη ζπλ. (2014) ζπκκεηείραλ 336 πξνπηπρηαθνί 

θνηηεηέο δχν κεγάισλ παλεπηζηεκίσλ ησλ ΖΠΑ νη νπνίνη πξνέξρνληαλ απφ δηαδεπγκέλεο 

νηθνγέλεηεο. Έπεηηα απφ ηε ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αθνξνχζαλ ηηο αληηιήςεηο θαη 

ηηο ζηάζεηο ηνπο σο πξνο ην δηαδχγην ησλ γνληψλ ηνπο, νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο έδεημαλ φηη 
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πξνέθπςαλ θάπνηα ζεηηθά ζηνηρεία απφ ην δηαδχγην ησλ γνληψλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ην 

81,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ αλέθεξαλ φηη ζθνπεχνπλ λα παληξεπηνχλ ζην κέιινλ. 

Μία άιιε έξεπλα(Bolgar, Zweig-Frank&Paris, 1995),  ππνζηεξίδεη φηη ε έθζεζε ησλ 

ΔΠΓ ζηελ γνληθή ερζξφηεηα πξηλ ην δηαδχγην θαίλεηαη λα είλαη βνεζεηηθή σο πξνο ηελ 

ελίζρπζε ηεο απηνζπγθξάηεζεο ζηηο κεηέπεηηα ζρέζεηο ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη Bolgar θαη 

ζπλ. (1995) έπεηηα απφ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ζε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ  McGill (Μ.Ο. ειηθίαο = 22 έηε) βξήθαλ φηη ηα παηδηά πνπ βίσζαλ πςειά 

επίπεδα γνληθήο ερζξφηεηαο πξηλ απφ ην δηαδχγην, δηαθαηέρνληαλ απφ ην έληνλν αίζζεκα 

ηνπ λα έρνπλ ην „πάλσ ρέξη‟ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο (over-controlofothers) θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο λεαξήο ελήιηθεο δσήο ηνπο.  

3.3. ρέζεηο κε γνλείο 

Ζ πξνβιεκαηηθή ζρέζε γνλέα-παηδηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ην δηαδχγην θαίλεηαη λα 

ζπλερίδεη λα είλαη πξνβιεκαηηθή θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο (Amato&Booth, 1996).Σν 

γεγνλφο ηεο ελειηθίσζεο δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ γνλέα-

παηδηνχ.Tα ΔΠΓ αηζζάλνληαη ιηγφηεξε αγάπε πξνο ηνπο γνλείο ηνπο, έρνπλ ιηγφηεξε επαθή 

καδί ηνπο θαη γεληθφηεξα δελ επηδηψθνπλ λα βνεζήζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο νχηε θαη λα 

βνεζεζνχλ απφ απηνχο ζε ζηηγκέο αλάγθεο, ζε ζχγθξηζε κε άιινπο ελήιηθεο 

(Cooney&Uhlenberg, 1990· Amato & Booth, 1991) 

Χζηφζν, άιιεο έξεπλεο έδεημαλ φηη νη ζρέζεηο γνλέα-παηδηνχ ζηελ ελήιηθε δσή είλαη 

αξθεηά ζεηηθέο. Μάιηζηα, ζε έξεπλα ηνπ Umberson (1992),  φηαλ ξσηήζεθαλ ηα ΔΠΓ θαηά 

πφζν νη γνλείο ηνπο, ηνπο θάλνπλ λα αηζζάλνληαη φηη ηνπο αγαπνχλ θαη ηνπο θξνληίδνπλ, ην 

92% ησλ ελειίθσλ παηδηψλ αλέθεξαλ φηη ε κεηέξα ηνπο, ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη„πάξα 

πνιχ‟ ή „αξθεηή‟ αγάπε θαη θξνληίδα θαη 82% αλαθέξνπλ φηη ν παηέξαο ηνπο, ηνπο θάλεη λα 

αηζζάλνληαη ην ίδην φπσο θαη ε κεηέξα ηνπο. Οη κφλεο αξλεηηθέο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ 

απφ ηα ΔΠΓ ήηαλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζην θαηά πφζν είλαη πξφζπκνο ν γνλέαο λα 

αθνχζεη ηα πξνβιήκαηα ή ηηο αλεζπρίεο ηνπο. 
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3.3.1. ρέζεηο κε παηέξα 

Οη Laumann-Billingsθαη Emery (2000) αλαθέξνπλ φηη ηα άηνκα ειηθίαο γχξσ ζηα 20 

πνπ βίσζαλ ην δηαδχγην ησλ γνληψλ ηνπο, εμαθνινπζνχζαλ λα αλαθέξνπλ φηη ληψζνπλ πφλν 

θαη ζηελνρψξηα γηα ην δηαδχγην ησλ γνληψλ ηνπο κέρξη θαη 10 ρξφληα αξγφηεξα. Απηφ πνπ 

θαίλεηαη φηη δεκηνπξγνχζε ηα πην πάλσ ζπλαηζζήκαηα ήηαλ ε απψιεηα ηνπ παηέξα αθνχ 

αλέθεξαλ ζπρλά ηελ απνπζία ηνπ. 

χκθσλα κε έξεπλα ησλ Cooney θαηUhlenberg (1990) πνπ έρνπλ κειεηήζεη ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηνλ παηέξα θαη ηα ΔΠΓ έδεημαλ φηη ζρεδφλ 90% ησλ παηέξσλ πνπ δελ είραλ πάξεη 

δηαδχγην, έβιεπαλ ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παηδηά ηνπο ζε εβδνκαδηαία βάζε. Όζνλ αθνξά 

ηνπο παηεξάδεο νη νπνίνη είραλ πάξεη δηαδχγην, ην πνζνζηφ απηψλ πνπ βιέπνπλ ηνπιάρηζηνλ 

έλα απφ ηα παηδηά ηνπο ζε εβδνκαδηαία βάζε, βξίζθεηαη ζην 50%. Σν έλα ηξίην ησλ  

δηαδεπγκέλσλ ειηθησκέλσλ παηέξσλ ηνπ δείγκαηνο, είραλ ράζεη ηελ επαθή κε ην έλα ή θαη 

πεξηζζφηεξα απφ ηα ελήιηθα παηδηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο παηεξάδεο πνπ δελ είραλ πάξεη 

πνηέ δηαδχγην γηα ηνπο νπνίνπο δελ ίζρπε απηφ ην εχξεκα. Ζ έξεπλα ηνπ Cooney (1994) 

έξρεηαη λα ζπκθσλήζεη κε ην πην πάλσ εχξεκα αθνχ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

βξέζεθε φηη ηα ελήιηθα παηδηά θαη ηδηαίηεξα νη ζπγαηέξεο, είραλ κεησκέλα επίπεδα επαθήο 

θαη νηθεηφηεηαο πξνο ηνλ παηέξα ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ελήιηθα παηδηά πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

άζηθηεο νηθνγέλεηεο. 

ε κηα πνηνηηθή κειέηε ε πιεηνςεθία ησλ ελήιηθσλ παηδηψλ αλέθεξαλ φηη νη ζρέζεηο 

ηνπο κε ηνπο παηέξεο ηνπο βειηηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 20 ρξφλσλ κεηά ην δηαδχγην 

ησλ γνληψλ ηνπο. Tα πεξηζζφηεξα ΔΠΓ ζπλέρηζαλ λα ζρεηίδνληαη κε ηνπο παηέξεο ηνπο, θαη 

απηή ε ζρέζε θάλεθε λα έρεη εληζρπηηθφ ξφιν ζηελ επεκεξία ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

λεαξήο ελήιηθεο δσήο ηνπο. Μφλν ε πεξίπησζε ησλ ζπγαηέξσλ απνηεινχζε εμαίξεζε, αθνχ 

αλέθεξαλ φηη ε ζρέζε πνπ είραλ σο παηδηά κε ηνλ παηέξα ηνπο, δελ βειηηψζεθε κεηά ην 

δηαδχγην (Ahrons&Tanner, 2003). 
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3.3.2. ρέζεηο κε κεηέξα 

Μηα ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ δηαδπγίνπ ζηηο ζρέζεηο κεηέξαο-παηδηνχ είλαη εκθαλήο 

ζηελ ελήιηθε δσή (Zill, Morrison&Coiro, 1993). ε έξεπλα ησλ  Halligan θαη ζπλ. (2014)   

θάλεθε φηη νη λέεο ελήιηθεο θφξεο είραλ πεξηζζφηεξν ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηηο κεηέξεο ηνπο 

θαη ήζειαλ λα πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν καδί ηνπο, θάηη πνπ δελ παξαηεξήζεθε ζηα 

αγφξηα. Οη ίδηνη απνδίδνπλ ην παξαπάλσ εχξεκα, δειαδή ηνλ ηζρπξφ ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ 

κεηαμχ θφξεο-κεηέξαο, ζηε κεηξηθή  θεδεκνλία . Δπίζεο, νη ίδηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε θεδεκνλία δηλφηαλ ζηνλ παηέξα ίζσο ν ίδηνο δεζκφο λα αλαπηπζζφηαλ θαη 

γηα ηνλ παηέξα. 

Όζνλ αθνξά ηνπο λένπο ελήιηθνπο γηνπο (18-23 εηψλ) απφ δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο, 

εμαθνινπζνχζαλ λα αλαθέξνπλ ζεκαληηθά ιηγφηεξε αιιειεπίδξαζε κε ηηο κεηέξεο ηνπο 

ζηελ ελήιηθε δσή απφ φ, ηη νη ζπλνκήιηθνί ηνπο απφ κε δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο (Cooney, 

1994). 

3.4. σκαηηθή Τγεία 

χκθσλα κε αξθεηέο έξεπλεο ε έθζεζε ζε έλα αξλεηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαηά 

ηελ παηδηθή ειηθία έρεη ζπζρεηηζηεί κε ην ζηξεο ην νπνίν αθνξά ηφζν ηελ ςπρηθή φζν θαη ηε 

ζσκαηηθή πγεία (Chase-Lansdale, Cherlin & Kiernan, 1995· Burns & Dunlop, 2002). Ζ 

ζεκαζία ησλ πξψηκσλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ άμνλα ππνζάιακνο-ππφθπζε-επηλεθξίδηα, πνπ είλαη ν θχξηνο άμνλαο ξχζκηζεο ηεο 

νξκφλεο ηνπ ζηξεο (θνξηηδφιε), ζηελ ελήιηθε δσή. ε έξεπλα ησλ Luecken, Kraft θαη 

Hagan (2009) φπνπ έιαβαλ κέξνο θνηηεηέο ειηθίαο 18-22 εηψλ πνπ βίσζαλ ηελ εκπεηξία ηνπ 

ρσξηζκνχ ησλ γνληψλ πξηλ ηε ειηθία ησλ 16 ηνπο ρξφλσλ, θάλεθε φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ε έθζεζε ζε νηθνγελεηαθέο αληημνφηεηεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία δελ έρεη ηφζν ζνβαξέο 

επηπηψζεηο  έηζη ψζηε λα επεξεάζεη καθξνπξφζεζκα ηε ξχζκηζε ηεο θνξηηδφιεο. Σα 

επξήκαηα απηά κπνξεί λα θαίλνληαη αληηθαηηθά, αιιά ε δηαθνξά ηεο έξεπλαο ησλ Luecken 

θαη ζπλ.  (2009) είλαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηεχεηαη ηελ απνξξχζκηζε ηεο 

θνξηηδφιεο πνπ νθείιεηαη ζε κηθξφηεξεο έληαζεο αληημνφηεηεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία ελ 

αληηζέζεη κε άιιεο έξεπλεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε πην ζνβαξέο κνξθέο παηδηθήο 

θαθνπνίεζεο (βι. Chase-Lansdale θαη ζπλ.,1995). 
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Μία άιιε παξάκεηξνο ε νπνία κειεηήζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζσκαηηθήο πγείαο είλαη ε θαξδηαγγεηαθή δξαζηηθφηεηα. Ζ θαξδηαγγεηαθή δξαζηηθφηεηα 

αθνξά ηελ ηαρχηεηα επαλαθνξάο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο απφ θαηαζηάζεηο άγρνπο ζε εξεκία 

. ε έξεπλεο πνπ έγηλαλ, θάλεθε φηη ε θαλνληθή θαξδηαγγεηαθή δξαζηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε 

ηηο ζεηηθέο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο (Luecken θαη ζπλ., 2005). Βξέζεθε επίζεο δηαθνξά ζηελ 

αξηεξηαθή πίεζε θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο κεηαμχ αηφκσλ πνπ 

έραζαλ ηνλ γνληφ ηνπο ιφγσ ζαλάηνπ θαη αηφκσλ πνπ έραζαλ ηνλ γνληφ ηνπο ιφγσ ηνπ 

δηαδπγίνπ (Luecken θαη ζπλ., 2005). Δπνκέλσο, κπνξεί λα ππάξρνπλ κεγαιχηεξεο αηνκηθέο 

δηαθνξέο ζηηο βηνινγηθέο αληηδξάζεηο ζην ζηξεο κεηαμχ νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ πεξάζεη 

δηαδχγην θαη νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ βηψζεη ηνλ ζάλαην ελφο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο 

(Davidson, O'Hara & Beck,  2014). 

Έλα άιιν ζχζηεκα ην νπνίν κπνξεί λα ππνζηεί κεηαβνιέο θαηά ηελ ελήιηθε δσή ιφγσ 

ηνπ βηψκαηνο ηνπ δηαδπγίνπ ζηελ παηδηθή ειηθία είλαη απηφ ηνπ χπλνπ. Έλα εχξεκα πνπ 

θαίλεηαη λα εκθαλίδεηαη ζε αξθεηέο κειέηεο είλαη φηη νη ελήιηθεο πνπ βηψλνπλ δπζθνιίεο 

ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία (ζσκαηηθή / ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, παξακέιεζε θαη γνλετθφ 

δηαδχγην) αλαθέξνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά αυπλίαο θαη θαθήο πνηφηεηαο χπλνπ (Bader, 

Schäfer, Schenkel, Nissen & Schwander, 2007·Chapmanetal., 2013). 

3.5. πλαηζζεκαηηθή Πξνζαξκνγή / Φπρνινγηθέο Δπηπηώζεηο 

Σα ΔΠΓ παξνπζηάδνπλ κία ζεηξά πξνβιεκάησλ ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζαξκνγήο ε 

νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη θαη ζηελ ελήιηθε δσή (Cherlin, Chase-Lansdale, &McRae, 

1998· Christensen&Brooks, 2001). Παξφιν πνπ ε αλάθακςε απφ έλα ζπλαηζζεκαηηθφ 

ηξαχκα ην νπνίν ζπρλά απνξξέεη απφ ην γνληθφ δηαδχγην έρεη δηαηππσζεί θαη αλαιπζεί ζηελ 

βηβιηνγξαθία εθηελψο, ελ ηνχηνηο γηα πνιιά άηνκα, ε αλάθακςε απηή κπνξεί λα κελ είλαη 

πνηέ πιήξεο. Σν αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο, ε ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη παξφκνηα άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απνηεινχλ βξαρππξφζεζκεο ζπλέπεηεο ελφο 

γνληθνχ δηαδπγίνπ κπνξεί σο έλα βαζκφ λα πξνεθηαζνχλ θαη ζηελ ελήιηθε δσή 

(Glenn&Kramer, 1985). Σα πην πάλσ εληζρχνληαη κε ηελ άπνςε ησλ Dunn, 

Davies,  O'Connor θαη Sturgess (2001), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη λεαξνί ελήιηθεο ησλ 
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νπνίσλ νη γνλείο παίξλνπλ δηαδχγην ληψζνπλ φηη έρνπλ πνιχ ιίγν έιεγρν ζηε δσή ηνπο κεηά 

ην δηαδχγην. 

Σν αίζζεκα έιιεηςεο ειέγρνπ πηζαλφλ λα απνξξέεη απφ ηπρφλ πξνβιήκαηα 

πξνζαξκνγήο πνπ ζα πξνθχςνπλ, αθνχ ζχκθσλα κε ηνπο Halligan θαη ζπλ. (2014) κφλν 

ζηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν γνλείο παξακείλνπλ ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο θαη κεηά ην 

δηαδχγην ζα κπνξέζνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε κηα λέα νηθνγέλεηα (κε 

παηξηφ/κεηξηά/εηεξνζαιή ή ζεηά αδέιθηα). 

Σα παηδηά κε δηαδεπγκέλνπο γνλείο, δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο 

ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ ελήιηθε δσή (Amato&Sobolewski, 2001). Ζ πιεηνςεθία 

ησλ εξεπλψλ ππνζηεξίδεη φηη φζν πεξηζζφηεξα αξλεηηθά γεγνλφηα βίσζε ην ΔΠΓ ζηελ 

παηδηθή ηνπ ειηθία- κεηαμχ απηψλ θαη ην γνλετθφ δηαδχγην, ηφζν πεξηζζφηεξν πηζαλφ είλαη 

σο ελήιηθαο απηφ ην παηδί λα έρεη θαθή ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία (Felittiθαη ζπλ., 1998). 

Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα απμεκέλα πνζνζηά επηζθέςεσλ ησλ ΔΠΓ ζε 

ππεξεζίεο ςπρηθή πγείαο (Biblarz&Gottainer, 2000).  

Αληηζέησο, ζε κία πξφζθαηε έξεπλα ησλ Ängarne-Lindberg θαη Wadsby (2010) ζηελ 

νπεδία φπνπ εμεηάζηεθαλ ηα ηαηξηθά κεηξψα παηδηψλ δηαδεπγκέλσλ θαη κε δηαδεπγκέλσλ 

γνλέσλ, θάλεθε φηη ηα ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα ζηελ ελήιηθε δσή δελ παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξά ζηηο δχν νκάδεο. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη ην γνλετθφ δηαδχγην ζηελ παηδηθή 

ειηθία παίδεη δεπηεξεχσλ ξφιν ζηα ςπρνινγηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα ζηελ 

ελήιηθε δσή. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Ängarne-Lindberg 

θαη Wadsby (2010) ε εκπεηξία ηνπ γνλετθνχ δηαδπγίνπ ζηελ παηδηθή ειηθία δελ ζρεηίδεηαη 

κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ςπρηαηξηθψλ ή ζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηα ελήιηθα παηδηά 

δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ. ηελ ίδηα έξεπλα, ζεκεηψλεηαη επίζεο, φηη ηα πεξηζζφηεξα 

ςπρηαηξηθά ή ζσκαηηθά πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία 

(ε θχξηα ςπρηαηξηθή δηάγλσζε ήηαλ νη δηαηαξαρέο δηάζεζεο), θαη ηα νπνία πηζαλφλ λα 

μεπεξάζηεθαλ κε ηηο ζπρλέο επηζθέςεηο ζε ςπρηάηξνπο. 
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3.5.1. Φπρνινγηθή Δπεκεξία (Psychological Well-Being) 

Έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζέκα, ην νπνίν είλαη ζπγρξφλσο δηθνξνχκελν θαη αληηθαηηθφ, 

είλαη ην θαηά πφζν ηα παηδηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο ηνπο πήξαλ δηαδχγην, αληηκεησπίδνπλ 

καθξνρξφληεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ςπρνινγηθή ηνπο επεκεξία (Glenn&Kramer, 1985). 

Ζ έθζεζε ηνπ παηδηνχ ζηηο δηακάρεο ησλ γνληψλ ηνπο θαίλεηαη ζπλδέεηαη κε αζζελέζηεξνπο 

δεζκνχο κε ηνπο γνλείο θαη κε ρακειά επίπεδα επεκεξίαο ζηελ ελήιηθε δσή (Amato&Afifi, 

2006). Υξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα κηαο 17ρξνλεο κειέηεο δχν γελεψλ (γνλέσλ θαη 

παηδηψλ) νη Amato θαη Sobolewski (2001) ζπκπέξαλαλ φηη ην δηαδχγην θαη ε νηθνγελεηαθή 

δηρφλνηα πξνβιέπνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ςπρνινγηθήο επεκεξίαο ζηελ ελήιηθε δσή. 

Δπίζεο, νη ζρέζεηο κεηαμχ γνλέα-παηδηνχ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ επεκεξία ηνπ 

παηδηνχ ζηελ πξψηκε ελήιηθε δσή. Δηδηθφηεξα, βξέζεθε φηη ε νηθνγελεηαθή δηρφλνηα 

θαίλεηαη λα θζείξεη ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο ησλ παηδηψλ κε ηηο κεηέξεο, ελψ 

ηαπηφρξνλα ην δηαδχγην θαη ε νηθνγελεηαθή δηρφλνηα θαίλεηαη λα θζείξνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο ησλ παηδηψλ κε ηνπο παηέξεο. (Amato&Afifi, 2006· 

Amato&Sobolewski, 2001). 

 

3.5.2. Καηάζιηςε 

Ζ έξεπλα ηνπ Amato (1991) θαηέδεημε φηη ππάξρεη κηα άκεζε γεληθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

εκπεηξίαο ηνπ γνλετθνχ δηαδπγίνπ θαη απμαλφκελσλ ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο ζηελ 

ελειηθίσζε. Σν γνλετθφ δηαδχγην κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλα αξρηθφ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην 

ζηα παηδηά θαη ηνπο έθεβνπο θαη ε θαηάζιηςε κπνξεί λα ζπλερίζεη λα εκθαλίδεηαη θαη φηαλ 

ηα παηδηά ελειηθησζνχλ (Cherlin, θαη ζπλ., 1998· Cooney&Kurz, 1996).  Δηδηθφηεξα, ηα 

παηδηά πνπ βίσζαλ ην γνλετθφ δηαδχγην ζηελ παηδηθή ειηθία ή ζηελ εθεβεία, ζπλέρηζαλ λα 

έρνπλ πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ζηα 20 θαη ζηα 30 ηνπο, ελψ ηα παηδηά απφ κε 

δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο δελ εκθάληζαλ ηέηνηα ζπκπηψκαηα  (Cherlin θαη ζπλ., 1998). 

Οη Ross θαη Mirowsky (1999) έπεηηα απφ ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο κε 2,592 ελήιηθεο 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη, νη ελήιηθεο απφ δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο αηζζάλνληαη πην 

θαηαζιηπηηθνί απφ φ, ηη νη ελήιηθεο πνπ κεγάισζαλ θαη κε ηνπο δχν γνλείο. Απηφ φκσο πνπ 
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ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνθαινχζε ηελ θαηάζιηςε ζηα ΔΠΓ ήηαλ ην κεησκέλν 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη νη δπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο . 

Ζ γνληθή απψιεηα ηνπ ελφο εθ ησλ δχν γνλέσλ θαη νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ 

πξνθαινχληαη εμαηηίαο ηνπ δηαδπγίνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ 

θαηάζιηςεο ζηελ ελήιηθε δσή θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνξεία δσήο ησλ 

αλδξψλ θαη  γπλαηθψλ. Οη γπλαίθεο πνπ έραζαλ ηνλ έλα γνλέα αλέθεξαλ πςειφηεξα επίπεδα 

θαηάζιηςεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ (δελ έραζαλ γηα θαλέλα 

ιφγν επαθή κε ηνλ έλα εθ ησλ δχν γνλέσλ) θαη κε ηνπο άλδξεο επίζεο. Γηα ηνπο άλδξεο, 

θάλεθε λα κελ ππάξρεη  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ είδνπο απψιεηαο ηνπ 

γνλέα (π.ρ. δηαδχγην, ζάλαην) θαη ησλ ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο (McLeod, 1991). Οη 

εξκελείεο αλάκεζα ζην πσο αληηκεησπίδνπλ ηελ γνληθή απψιεηα νη άλδξεο θαη πσο νη 

γπλαίθεο πνηθίινπλ. Μηα πηζαλή εξκελεία είλαη φηη νη γνλείο είλαη πην πηζαλφ λα 

ζπγθξνπζηνχλ κπξνζηά ζηα αγφξηα παξά ζηα θνξίηζηα, ελψ κεηά ην δηαδχγην δηαηεξνχλ 

πεξηζζφηεξεο επαθέο κε ηα θνξίηζηα παξά κε ηα αγφξηα (Emery, 1982). Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα, ηα αγφξηα λα αλαγθάδνληαη λα έξζνπλ αληηκέησπα κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

δηαδπγίνπ πην γξήγνξα απ‟ φηη ηα θνξίηζηα. Καηά ζπλέπεηα, επηβεβαηψλεηαη ε αξρηθή 

παξαηήξεζε, φηη νη γπλαίθεο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο είλαη πην 

πηζαλφ λα αλαθέξνπλ πςειφηεξα επίπεδα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζα επέιζεη ε 

γνληθή απψιεηα.  

3.6. Καηαρξήζεηο 

Δίλαη ιίγεο νη έξεπλεο πνπ επηθεληξψζεθαλ ζην θαηά πφζνλ επεξεάδεη ε εκπεηξία ηνπ 

γνλετθνχ δηαδπγίνπ ζηελ παηδηθή ή εθεβηθή ειηθία ηελ κεηέπεηηα δηάγλσζε αιθννιηζκνχ 

(Thompson, Lizardi, Keyes&Hasin, 2008). Οη ίδηνη εξεπλεηέο ζε κειέηε ηνπο (Ν= 43, 093,  

Ζιηθία=18-53, Φχιν= 47,9% άλδξεο) εμέηαζαλ ηε ζρέζε ηνπ γνλετθνχ δηαδπγίνπ ζηελ 

παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία θαη ηελ εμάξηεζε ηνπ παηδηνχ απφ ην αιθνφι (φπσο θαζνξίδεηαη 

απφ ην DSM-IV) ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπ. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη  

εθείλνη πνπ βίσζαλ ην γνλετθφ δηαδχγην (18,8%),  πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ηνπ DSM-IV γηα 

καθξνρξφληα εμάξηεζε απφ ην αιθνφι, ζε ζχγθξηζε κε 11,3% πνπ δελ είραλ βηψζεη ην 
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γνλετθφ δηαδχγην. Οη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ φηη ην γνλετθφ δηαδχγην ζηελ παηδηθή ή εθεβηθή 

ειηθία ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ καθξνρξφληα εμάξηεζε ηνπ παηδηνχ απφ ην αιθνφι. 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπ ην γνλετθφ δηαδχγην ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε αιθνφι ζηελ 

ελήιηθε δσή πνηθίινπλ σο εμήο:α) νη δπζπξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο κέζα ζην ζπίηη, 

πηζαλφλ νδεγνχλ ηα παηδηά ηνπο ζε πςειφηεξν θίλδπλν εθδήισζεο θαθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

θαη εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι (Jacob&Johnson, 1997), β) ε γνλετθή αλεπάξθεηα ηδηαίηεξα ζε 

κηθξή ειηθία (ειιηπή ή αζπλεπή πεηζαξρεία ή επηηήξεζε) , γ) ε έιιεηςε ζηνξγήο πνπ 

βηψλνπλ ηα παηδηά απφ ην δηαδχγην (Summers, Forehand, Armistead&Tannenbaum, 

1998·Wolfinger, 1998), δ) νη γνλετθέο δηακάρεο, νη γνλετθέο δεμηφηεηεο, ηζηνξηθφ 

θαθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαδπγίνπ θαη κεηά ην δηαδχγην (αιιαγή 

ζην εηζφδεκα, αιιαγή ζρνιείνπ θαη θαηνηθίαο, ζρέζε γνλέα-παηδηνχ, γνλέαο πνπ 

παληξεχεηαη κεηά ην δηαδχγην θιπ)(Jacob&Johnson, 1997· Jacobetal., 2003). 

Οη Παξάζρνο, Γαξχθαιινο θαη Παξάζρνο ην 1984 δηεμήγαγαλ κία κειέηε ζε  

ζηξαηηψηεο (Μ.Ο. ειηθίαο=21, 84 εηψλ) νη νπνίνη λνζειεχνληαλ ιφγσ θαηάρξεζεο ηεο 

θάλλαβεο. Φάρλνληαο λα βξνπλ δηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ θνηλσληθν-νηθνγελεηαθνχ ηνπο 

πεξηβάιινληνο, εληφπηζαλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ρξεζηψλ πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ 

δηαηαξαγκέλεο νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη νη δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο 

(Παξάζρνο, Γαξχθαιινο & Παξάζρνο, 1984, παξαπνκπή απφ ηελ Υαηδερξήζηνπ, 1999). 

πλνπηηθά, παξφιν πνπ κεξηθέο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη επηπηψζεηο πνπ αθήλεη έλα 

δηαδχγην θαηά ηελ παηδηθή ειηθία είλαη βξαρππξφζεζκεο, εληνχηνηο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ηνκείο νη επηπηψζεηο γίλνληαη καθξνπξφζεζκεο. Σα ΔΠΓ εληάζζνληαη θπξίσο ζηα ρακειά 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα αθνχ ιφγσ ηεο αλεπαξθνχο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβαλ θαηά 

ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δελ έρνπλ ηηο επαξθείο εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

δηεθδηθήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζέζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο φπνπ ζα εμαζθαιίδνπλ θαη 

απμεκέλν νηθνλνκηθφ εηζφδεκα (θαιχηεξν βηνηηθφ επίπεδν). ηνλ ηνκέα ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ έρνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ νηθεηφηεηα, ηνλ έιεγρν, κεησκέλε 

επηζπκία γηα κία ζηαζεξή ζρέζε ε νπνία εμαζθαιίδεηαη κε έλα γάκν θαη απμεκέλνπο 

εξσηηθνχο ζπληξφθνπο. Διάρηζηεο έξεπλεο νη νπνίεο επηθεληξψζεθαλ ζε πξνπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο έδεημαλ φηη ηα ΔΠΓ επλννχληαη απφ ην δηαδχγην  αθνχ έλησζαλ αλαθνπθηζκέλα θαη 
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είραλ πην ξεαιηζηηθέο απαηηήζεηο ζηηο δηθέο ηνπο ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Όζνλ 

αθνξά ηηο ζρέζεηο ησλ ΔΠΓ κε ηνπο γνλείο ηνπο, κεξηθέο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

αξλεηηθέο ζρέζεηο γνλέα-παηδηνχ ζπλερίδνπλ θαη ζηελ ελήιηθε δσή (θπξίσο κε ηνλ παηέξα) 

ελψ άιιεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαηεξεζνχλ επαθέο, δηαηεξνχληαη 

θαιέο ζρέζεηο αλάκεζα ζε γνλέα θαη παηδί ηνπ ίδηνπ θχινπ (κεηέξα-θφξε, παηέξαο-γηνο). 

Δπίζεο, αηζζήκαηα φπσο ε αλαζθάιεηα, ν κεησκέλνο έιεγρνο θαη ε κεησκέλε απηνεθηίκεζε 

είλαη πνιχ πηζαλφλ λα ζπλερηζηνχλ θαη ζηελ ελήιηθε δσή. Σέινο, ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ 

ζε επξχηεξν επίπεδν αξθεηά ζνβαξά πξνβιήκαηα φπσο ε θαηάρξεζε νπζηψλ (αιθνφι θαη 

λαξθσηηθά), ςπρνινγηθέο (εκθάληζε θαηάζιηςεο ηδηαίηεξα ζηηο γπλαίθεο, κεησκέλε 

επεκεξία-well-being) θαη ςπρνζσκαηηθέο επηπηψζεηο (άγρνο, θαξδηαγγεηαθέο κεηαβνιέο, 

πξνβιήκαηα χπλνπ). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΓΗΑΕΤΓΗΟΤ 

 

Ζ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο ηδηαίηεξα κεηά ηελ 

δεθαεηία ηνπ '90 έρεη ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηεο πξνο ηα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ κείσζε έσο θαη ηελ εμάιεηςε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ αθήλεη 

πίζσ ηνπ ην δηαδχγην ζηα παηδηά. Ζ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο λέσλ παξεκβάζεσλ θαίλεηαη 

λα ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο, κεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν γηα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο κεηά ην 

ρσξηζκφ ησλ γνληψλ (Lengua, Wolchik, Sandler&West, 2000). Παξαθάησ, ζα 

παξνπζηαζηνχλ ηέζζεξα επξέσο δηαδεδνκέλα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο θαη πξφιεςεο ζε 

παηδηά δηαδεπγκέλσλ νηθνγελεηψλ ηα νπνία απνζθνπνχλ θπξίσο ζηελ καθξνπξφζεζκε 

πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη αλζεθηηθφηεηαο θαη ζηελ κειινληηθή αλάπηπμε πγεηψλ 

ζρέζεσλ θαη γάκσλ. Αξρηθά, ζα γίλεη αλαθνξά ζε εθαξκνγέο πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο 

ζε παηδηά (θπξίσο) πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο [Πξφγξακκα Παξέκβαζεο γηα Παηδηά 

Γηαδπγίνπ (TheChildrenofDivorceInterventionProgram-CODIP) θαη Πξνγξάκκαηα 

πκβνπιεπηηθήο Παξέκβαζεο ζε παηδηά κε ζπλδπαζκφ ηερληθψλ φπσο ε παηγληνζεξαπεία 

θαη ην ζρέδην ηέρλεο θαη έπεηηα ζε πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε εθήβνπο θαη ελήιηθεο 

(Πξνγξάκκαηα Παξέκβαζεο γηα ηελ πγρψξεζε θαη Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο 

ρέζεσλ/Πξνγακηαία Πξνγξάκκαηα). 

4.1. Πξόγξακκα Παξέκβαζεο γηα Παηδηά Γηαδπγίνπ (The Children of Divorce 

Intervention Program-CODIP) 

Σν Πξφγξακκα Παξέκβαζεο γηα Παηδηά Γηαδπγίνπ (CODIP) είλαη κηα πξνιεπηηθή 

νκαδηθή παξέκβαζε (Pedro-Carroll&Cowen, 1985)  πνπ αζρνιείηαη κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαη ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ βηψζεη ην γνλετθφ δηαδχγην θαη 

επηδηψθεη ζην λα εληζρχζεη ηηο ζρεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο αληηκεηψπηζήο ηνπ 

δηαδπγίνπ. Αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία απεπζχλεηαη, ρξεζηκνπνηνχληαη 

δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ζηα πιαίζηα ηεο νκαδηθήο δηαδηθαζίαο έηζη ψζηε λα ελζαξξπλζνχλ νη 
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ππνζηεξηθηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ γνλέα-παηδηνχ θαη ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ (Pedro-

Carroll, Alpert-Gillis&Cowen, 1992·Pedro-Carroll&Jones, 2005). 

Δηδηθφηεξα, νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: α) ε πξνψζεζε ελφο νκαδηθνχ 

ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε πξνψζεζε επηθνηλσλίαο κεηαμχ γνλέα-παηδηνχ, β) ε 

θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηνπ δηαδπγίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ιαλζαζκέλσλ 

αληηιήςεσλ  ηνπ δηαδπγίνπ), γ) ε αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ, δ) ε αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ επίιπζεο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, 

ππνζηήξημεο θαη θαηάιιειεο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ ε) ε ελίζρπζε ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ησλ 

παηδηψλ γηα ηνλ εαπηφ θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, θαη ζη) ε δηεπθφιπλζε ηεο νκαιήο 

ιήμεο ηνπ δηαδπγίνπ κε ηε δηαηήξεζε ηεο ππνζηήξημεο (Pedro-Carroll θαη ζπλ., 1992).  

Σν CODIP απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο νη νπνίεο αθνξνχλ 

δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο. Ζ πξψηε εθδνρή  αθνξά παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη 1
εο

 

ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ε δεχηεξε αθνξά παηδηά 2αο θαη 3
εο

 ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, 

ε ηξίηε 4
εο

 – 6
εο 

θαη ε ηέηαξηε αθνξά παηδηά 1
εο

 – 2αο γπκλαζίνπ. Οη ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θάζε παξέκβαζε είλαη βαζηζκέλεο ζην παηρλίδη θαη έρνπλ 

αλαπηπρζεί νχησο ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζην θιηληθφ πξνθίι θαη ηηο αλαπηπμηαθέο 

αλάγθεο θάζε ειηθηαθήο νκάδαο. Γηα παξάδεηγκα, ζε παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο (π.ρ. 

πξνζρνιηθήο – 1
εο

 ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ε παξέκβαζε πεξηιακβάλεη εκη-δνκεκέλν 

παηρλίδη ελψ ζε κεγαιχηεξα παηδηά γίλνληαη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην δεκηνπξγηθφ 

γξάςηκν (Pedro-Carroll&Jones, 2005). 

Παξαθάησ ζα γίλεη κία εθηελήο αλαθνξά ζε δχν εθαξκνγέο ηεο εθδνρήο „4
εο

 – 6
εο 

ηάμεο 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ‟ (Pedro-Carroll&Cowen, 1985· Pedro-Carroll θαη ζπλ., 1992) θαη κίαο 

εθαξκνγήο ηεο εθδνρήο „πξνζρνιηθήο - 1
εο 

ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ‟ (Pedro-

Carrol&AIpert-Gillis, 1997). Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ CODIP 

πνπ εθαξκφζζεθε ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη πξψηεο ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ην 

1997,  νη Pedro-Carroll, Sutton θαη Wyman (1999) δχν ρξφληα κεηά, δηεμήγαγαλ κία 

ειεγρφκελε κειέηε απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζψο φηαλ ην δείγκα είλαη κεγάιν ππάξρεη 

κεησκέλνο έιεγρνο κεηαβιεηψλ ειέγρνπ (Pedro-Carroll, 2005).  
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Ζ πξψηε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο εθδνρήο „4
εο 

– 6
εο

 ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ‟ ηνπ 

CODIP έγηλε απφ ηνπο Pedro-Carroll θαη Cowen (1985). Οη εξεπλεηέο εθάξκνζαλ ην 

CODIP ζε ιεπθά παηδηά (Ν=75, 42 αγφξηα) κέηξηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, ηα 

νπνία θνηηνχζαλ ζηελ 3
ε
 – 6

ε 
ηάμε δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (8 παηδηά 3

εο
 δεκνηηθνχ, 26 παηδηά 

4
εο

 δεκνηηθνχ,20 παηδηά 5
εο 

δεκνηηθνχθαη 21 παηδηά 6
εο

 δεκνηηθνχ). Σα παηδηά ζπκκεηείραλ 

ζην πξφγξακκα κε ηελ γξαπηή ζπγθαηάζεζε ησλ γνληψλ ηνπο θαη ε εθδνρή πνπ 

εθαξκφζζεθε αθνξνχζε ηελ ειηθηαθή νκάδα ηεο „4
εο

 – 6
εο

 ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ‟.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζηηο δχν νκάδεο (πεηξακαηηθή νκάδα θαη νκάδα ειέγρνπ) 

αλάινγα κε ηελ αλάγθε (άκεζε ή έκκεζε) πνπ είραλ γηα παξέκβαζε. Ο δηαρσξηζκφο έγηλε 

ηπραία κε βάζε ην θχιν, ηελ ηάμε ζηελ νπνία βξίζθνληαλ θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ 

ρσξηζκνχ ησλ γνληψλ ηνπο. Σα παηδηά ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (Ν=40) ρσξίζηεθαλ ζε 5 

νκάδεο θαη ην πξφγξακκα παξέκβαζήο ηνπο δηήξθεζε γηα 10 εβδνκάδεο (1 ψξα αλά 

βδνκάδα) ελψ ηα παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ (Ν=32)  ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη νη 

ζπλεδξίεο ηνπο δηήξθεζαλ 5 εβδνκάδεο. Κάζε νκάδα είρε έλαλ αξρεγφ ν νπνίνο δέρζεθε 

εθπαίδεπζε πξηλ απφ πξφγξακκα θαη ζπλήζσο είλαη επαγγεικαηίαο ςπρηθήο πγείαο. Οη 

Pedro-Carroll θαη Jones (2005) ππνζηεξίδνπλ φηη „ε επηηπρία ηνπ CODIP εμαξηάηαη απφ ηε 

δέζκεπζε θαη ηηο θιηληθέο δεμηφηεηεο ησλ εγεηψλ ηεο νκάδαο‟ (ζει. 57). 

Πξηλ θαη κεηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο φινη νη εκπιεθφκελνη (δάζθαινη, γνλείο, 

αξρεγνί ησλ νκάδσλ θαη παηδηά) θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία 

είραλ ζθνπφ λα ειέγμνπλ ηηο αιιαγέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα παηδηά κεηά ηελ παξέκβαζε. 

πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ Κιίκαθα Βαζκνιφγεζεο 

Πξνζαξκνγήο ζηελ Σάμε (Classroom Adjustment Rating Scale – CARS) θαη ηελ Κιίκαθα 

Πεγψλ Τγείαο (Health Resources Inventory – HRI). Οη γνλείο ζπκπιήξσζαλ ηε Φφξκα 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Γνλέα (Parent Evaluation Form) θαη νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ ηε Φφξκα 

Αμηνιφγεζεο Αξρεγψλ ησλ Οκάδσλ (GroupLeaderEvaluationForm - GLEF). ηα παηδηά 

ρνξεγήζεθαλ: ε Κιίκαθα Αληηιεπηηθήο Ηθαλφηεηαο (Perceived Competence Scale), ε 

Κιίκαθα Άγρνπο Καηάζηαζεο-Υαξαθηεξηζηηθνχ Άγρνπο γηα Παηδηά (State-

TraitAnxietyInventoryforChildren - STAIC), ε θιίκαθα ηάζεσλ θαη Απηναληίιεςεο ησλ 
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Παηδηψλ (Children's Attitudes and Self-Perceptions - CASP) θαη ε θιίκαθα Παξαηεξήζεσλ 

ρεηηθά κε ηελ Οκάδα (Comments About Group - CAG). 

ηελ πξψηε ζπλεδξία-κε βάζε ηελ εθδνρή γηα ηα παηδηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο 

νκάδαο- νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, ε θάζε νκάδα έρεη έλαλ αξρεγφ 

(επαγγεικαηία ςπρηθήο πγείαο) θαη ηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο επηιέγνπλ έλα ζπκβνιηθφ 

φλνκα γηα ηελ νκάδα ηνπο (π.ρ. ForeverFamily), θαζψο επίζεο θαη έλα έκβιεκα (Pedro-

Carroll&Jones, 2005). 

ηηο πξψηεο ηξεηο ζπλεδξίεο, νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ (10 επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο 

εθ ησλ νπνίσλ νη 7 ήηαλ ζρνιηθνί ςπρνιφγνη) παξφηξπλαλ ηα παηδηά δηαδεπγκέλσλ λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο, αληαιιάδνληαο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο θαη αλεζπρίεο 

ζρεηηθά κε ην δηαδχγην  νχησο ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ην γνλετθφ δηαδχγην. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ εθαξκφζηεθε θαη ε ηερληθή ηεο ππφδεζεο ξφισλ νχησο ψζηε λα γίλεη πην 

εχθνιε ε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε. Δπίζεο, γηα ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη ηνπ ζηίγκαηνο, ζηελ ηξίηε ζπλεδξία ηα παηδηά παξαθνινχζεζαλ έλα θηικ φπνπ 

απεηθφληδε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ δηαδπγίνπ (ζπλαηζζήκαηα θαη αλεζπρίεο ησλ παηδηψλ, 

απφδνζε επζπλψλ θιπ.) (Pedro-Carroll&Cowen, 1985). 

Οη επφκελεο ζπλεδξίεο (4
ε
 – 6

ε
) έδηλαλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Σα παηδηά έκαζαλ λα ιχλνπλ ηα δηαπξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα κε ηε βνήζεηα 5 βεκάησλ 

πνπ δηδάρζεθαλ απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ νκάδσλ. Δπίζεο, ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα 

γξάςνπλ ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ην δηαδχγην ησλ γνληψλ ηνπο θαη ηα νπνία 

ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο θάπνηνπο ηξφπνπο επίιπζεο. Σα πξνβιήκαηα απηά 

ζπδεηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο νκαδηθήο ζπλεδξίαο θαη έκαζαλ ζε πνην βαζκφ είλαη ή φρη 

επηιχζηκα. ηηο ηειεπηαίεο ζπλεδξίεο (7
ε
 - 9

ε
) αζρνιήζεθαλ κε ηελ έθθξαζε ηνπ ζπκνχ θαη 

ηνλ έιεγρν κέζσ δηθψλ ηνπο πξαγκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαη δφζεθαλ ελαιιαθηηθνί ηξφπνη 

έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ. Σέινο ζηελ 10
ε
 ζπλεδξία, ηα παηδηά κίιεζαλ γηα ηελ νκαδηθή εκπεηξία 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ) πνπ είραλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 10 εβδνκάδσλ θαη 

ηα ζεηηθά πνπ απνθφκηζαλ (θηιίεο θαη ζπλέρηζε ππνζηήξημεο) απφ ην πξφγξακκα (Pedro-

Carroll&Cowen, 1985). 
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Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο ρνξεγήζεηο ησλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ έδεημαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ CODIP γηα ηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα. Αθνχ έγηλε ζχγθξηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ (αξρεγψλ ησλ νκάδσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ) ζηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, θάλεθε φηη ηα παηδηά βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο ζην δηαδχγην ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί, 

παξαηήξεζαλ κεηψζεηο ηνπ άγρνπο, ηεο ληξνπαιφηεηάο, ησλ καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ 

θαζψο θαη γεληθφηεξσλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδαλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ φζνλ 

αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. Σφζν νη δειψζεηο ησλ γνλέσλ φζν  θαη νη 

δειψζεηο ησλ αξρεγψλ  ζπκθψλεζαλ κε απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ παξαηήξεζαλ 

κεησκέλα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, φπσο απηφ ηεο απηφ-ελνρνπνίεζεο, θαη βειηίσζε 

ηεο ηθαλφηεηαο  επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Σέινο, ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζην CODIP 

αλέθεξαλ ζεκαληηθά ιηγφηεξν άγρνο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ιηγφηεξν 

αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην δηαδχγην. Ο κνλαδηθφο παξάγνληαο πνπ δελ 

θάλεθε λα έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ήηαλ απηφο ηεο αληηιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο  (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο) ν νπνίνο κεηξήζεθε ζην CASP.  

Ίζσο ε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (10 εβδνκάδεο) λα είλαη ε αηηία ηνπ ελ ιφγσ 

απνηειέζκαηνο (Pedro-Carroll&Cowen, 1985). 

Μία άιιε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηνπ CODIP δηήξθεζε 14 εβδνκάδεο, θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Pedro-Carroll, Alpert-Gillis θαη Cowen (1992) ζε κεγαιχηεξν 

δείγκα (Ν=188, 110 αγφξηα θαη 78 θνξίηζηα) ζε ζρέζε κε απηφ ηεο πξνεγνχκελεο 

εθαξκνγήο, ην νπνίν απηή ηε θνξά πεξηιάκβαλε θαη κεηνλφηεηεο (44% - έγρξσκνπο, 

ηζπαλφθσλνπο, Αζηάηεο θαη Ηζαγελείο Ακεξηθήο). Σν δείγκα απνηεινχζαλ παηδηά 4
εο

 – 6
εο

 

ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηα νπνία πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθννηθνλνκηθά 

ζηξψκαηα. Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα (CODIP) 

ήηαλ λα είραλ δήζεη θαη κε ηνπο δχν γνλείο ηνπο πξηλ απφ ην δηαδχγην, ην παηδί λα κελ 

ιάκβαλε ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ππεξεζίεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη λα κελ 

ππήξραλ ζνβαξά ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα.  
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Σν πξφγξακκα πινπνηήζεθε ζε 9 αζηηθά ζρνιεία θαη ζπκπεξηιάκβαλε παηδηά απφ φιεο 

ηηο νηθνγελεηαθέο δνκέο (Ν=188). Οη ζπκκεηέρνληεο πξνέξρνληαλ ηφζν απφ δηαδεπγκέλεο 

φζν θαη απφ κε δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο. Αλαιπηηθφηεξα, ηα 95 παηδηά ηνπ δείγκαηνο 

πξνέξρνληαλ απφ δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο εθ ησλ νπνίσλ ηα 57 απφ απηά απνηεινχζαλ ηελ 

νκάδα ηνπ CODIP θαη ηα 38 ηελ νκάδα ειέγρνπ. Σα ππφινηπα  παηδηά (Ν=93) πξνέξρνληαλ 

απφ κε δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο θαη ζπκκεηείραλ καδί κε ηελ νκάδα ειέγρνπ ζε κία κειέηε 

αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξέκβαζεο 

είραλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο ζηνπο νπνίνπο ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζηξαθνχλ γηα ζηήξημε ζην πιαίζην 

δηαθνξεηηθψλ νηθνγελεηαθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπλζεθψλ (Pedro-Carrollθαη ζπλ., 1992).  

Όπσο έγηλε θαη ζηελ πξνεγνχκελε εθαξκνγή ηνπ CODIP (Pedro-Carroll&Cowen, 

1985) ρνξεγήζεθαλ ςπρνκεηξηθέο θιίκαθεο 2-3 εβδνκάδεο πξηλ θαη κεηά ην πξφγξακκα ζε 

φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηνπο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο νη 

νπνίνη ζπκπιήξσζαλ ηα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία κεηά ηελ ηέηαξηε ζπλεδξία (ρνξήγεζε πξηλ) 

θαη  ζηελ 12
ε
 ζπλεδξία (ρνξήγεζε κεηά). Δηδηθφηεξα, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δφζεθε ε 

Κιίκαθα Βαζκνιφγεζεο Γαζθάινπ-Παηδηνχ (Teacher-Child Rating Scale - T-CRS) θαη 

ζηνπο γνλείο ε Φφξκα Αμηνιφγεζεο ηνπ Γνλέα (Parent Evaluation Form). ηα παηδηά 

δφζεθαλ ε Κιίκαθα Οηθνγελεηαθήο Πξνζαξκνγήο ησλ Παηδηψλ 

(Children'sFamilyAdjustmentScale - CFAS), ε θιίκαθα ηάζεσλ θαη Απηναληίιεςεο ησλ 

Παηδηψλ (Children'sAttitudesandSelfPerceptions - CASP) θαη ε Κιίκαθα Άγρνπο 

Καηάζηαζεο-Υαξαθηεξηζηηθνχ Άγρνπο γηα Παηδηά (State-TraitAnxietyInventoryforChildren 

- STAIC). Σέινο, κεηά ηελ 4
ε
 ζπλεδξία δφζεθε ζηνπο αξρεγνχο ησλ νκάδσλ ε Φφξκα 

Αμηνιφγεζεο  Αξρεγψλ ησλ Οκάδσλ (GroupLeaderEvaluationForm - GLEF).  

Σν πεξηερφκελν ησλ 14
σλ

ζπλεδξηψλ δελ δηέθεξε θαη πνιχ απφ απηφ ηεο πξνεγνχκελεο 

εθαξκνγήο ηνπ CODIP (Pedro-Carroll&Cowen, 1985).  Σν κφλν δηαθνξεηηθφ ήηαλ ε έληαμε 

πεξηζζφηεξσλ παηρληδηψλ (π.ρ. επηηξαπέδην "Kids Are Special People" (γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο) ιφγσ θαη ηεο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο (14 εβδνκάδεο) ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε εθαξκνγή (10 εβδνκάδεο) (Pedro-Carrollθαη ζπλ., 1992). 



68 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ έδεημαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ 

παηδηψλ πνπ έιαβαλ ηελ παξέκβαζε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν νκάδεο (νκάδα ειέγρνπ θαη 

κε δηαδεπγκέλσλ) ζε φια ηα κέηξα πξνζαξκνγήο. πγθεθξηκέλα, παξνπζίαζαλ κεησκέλν 

άγρνο θαη απηφ-ελνρνπνίεζε, θαηαλφεζαλ πεξηζζφηεξν ηα γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην 

δηαδχγην θαη αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ κεηαβνιψλ. Δπίζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπ γνλέα πνπ είρε ηελ θεδεκνλία  παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή 

βειηίσζε ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο (π.ρ. κείσζε ζπκνχ θαη αδηαζεζίαο) ζην ζπίηη ζε ζρέζε κε 

πξηλ ηελ παξέκβαζε ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπ γνλέα πνπ είρε ηελ θεδεκνλία (Pedro-

Carrollθαη ζπλ., 1992).   

Μία κεηαγελέζηεξε ρνξήγεζε ηνπ CODIP απφ ηνπο Pedro-Carrol θαη AIpert-Gillis 

(1997) ζε παηδηά (Ν=102) πξνζρνιηθνχ θαη 1
εο

 ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ παξνπζίαζε 

ελδηαθέξνλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Σα παηδηά ήηαλ ειηθίαο 5 θαη 6 εηψλ θαη 

πξνέξρνληαλ απφ δηάθνξεο θπιεηηθέο νκάδεο (Καπθάζηνη, Αθξηθαλνί-Ακεξηθαλνί θαη 

Αζηάηεο). ηελ παξέκβαζε έιαβαλ κέξνο παηδηά ηφζν απφ δηαδεπγκέλεο (Ν=37 νκάδα 

CODIP, N=26 νκάδα ειέγρνπ) φζν θαη απφ κε δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο (Ν=39 νκάδα 

ζχγθξηζεο)  πνπ δηέκελαλ ζηελ πεξηνρή Ρφηζεζηεξ ηεο Νέαο Τφξθεο.  

 Σα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ηελ νκάδα 

ειέγρνπ ήηαλ: α) ην γνλετθφ δηαδχγην,  β) ε απνρή ιήςεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γ) ε γνληθή ζπλαίλεζε γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα 

παξέκβαζεο. Γηα ηα ππφινηπα παηδηά πνπ απνηεινχζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ κε δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο, ηα θξηηήξηα ήηαλ: α) ε δηακνλή ησλ παηδηψλ 

θαη κε ηνπο δχν γνλείο νη νπνίνη παξέκεηλαλ παληξεκέλνη, θαη  β) ε γνληθή ζπλαίλεζε γηα 

ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα παξέκβαζεο. Σν πξφγξακκα είρε δηάξθεηα 12 εβδνκάδεο θαη νη 

καζεηέο έθαλαλ κία 45ιεπηε ζπλεδξία ηελ εβδνκάδα. Οη ζπλεδξίεο πξνζαξκφζηεθαλ ζηελ 

εθδνρή ηνπ CODIP γηα παηδηά „πξνζρνιηθνχ θαη 1
εο

 ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ‟ θαη 

παξνπζίαζαλ αξθεηφ ελδηαθέξνλ θαζψο πεξηειάκβαλαλ εκη-δνκεκέλα παηρλίδηα (Pedro-

Carroll&Jones, 2005).  

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ CODIP ρνξεγήζεθαλ ςπρνκεηξηθά 

εξγαιεία 1-3 εβδνκάδεο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζηνπο εκπιεθφκελνπο (εθηφο απφ ηνλ 
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αξρεγφ ηεο νκάδαο, φπνπ ε πξψηε ρνξήγεζε έγηλε ζηελ 4
ε
 ζπλεδξία θαη ε ηειεπηαία ζηελ 

12
ε
 ζπλεδξία). πγθεθξηκέλα, ρνξεγήζεθαλ: ε Κιίκαθα Βαζκνιφγεζεο Γαζθάινπ-Παηδηνχ 

(Teacher-ChildRatingScale - T-CRS) ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε Φφξκα Αμηνιφγεζεο ηνπ 

Γνλέα (ParentEvaluationForm - PEF) ζηνπο γνλείο, ζηα παηδηά ε Κιίκαθα Οηθνγελεηαθήο 

Πξνζαξκνγήο ησλ Παηδηψλ (Children'sFamilyAdjustmentScale - CFAS) θαη ζηνπο 

επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο (αξρεγνχο ησλ νκάδσλ) ε Φφξκα Αμηνιφγεζεο Αξρεγψλ ησλ 

Οκάδσλ (GroupLeaderEvaluationForm - GLEF).  

ηηο πξψηεο ηξεηο ζπλεδξίεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξία απηφ πνπ δηέθεξε απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε έληαμε κίαο καξηνλέηαο ε νπνία 

ηαπηηδφηαλ κε ηα παηδηά ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο. Ζ καξηνλέηα ηνπο κηινχζε γηα ην 

δηαδχγην ησλ γνληψλ ηεο θαη γηα ηα ζρεηηδφκελα ζπλαηζζήκαηα. Μέζσ απηήο ηεο ηερληθήο ηα 

παηδηά κπήθαλ ζηελ δηαδηθαζία λα εληνπίζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Nims (2007) ε ρξήζε ησλ καξηνλέησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο δηεπθνιχλεη ηα παηδηά ζην λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη είλαη 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζε παηδηά δεκνηηθήο ειηθίαο. Μέζσ ηεο έκκεζεο έθθξαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο ζην παηρλίδη κε ηηο καξηνλέηεο, ηα παηδηά κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο κλήκεο πνπ ηνπο ελνρινχλ, θαη λα πξνζπαζνχλ λα 

απνζηαζηνπνηεζνχλ απφ απηά. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα επνπιψζνπλ ην 

ηξαχκα πνπ ηνπο πξνθιήζεθε απφ ηελ δπζάξεζηε εκπεηξία ηνπ δηαδπγίνπ ησλ γνληψλ ηνπο 

(Schaefer&Drewes, 2011). 

Tα παηδηά ηνπ δηαδπγίνπ πνιιέο θνξέο αγλννχληαη ζπλαηζζεκαηηθά απφ ηνπο γνλείο 

ηνπο νη νπνίνη επελδχνπλ ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνπο ζηηο νηθνγελεηαθέο δηακάρεο 

(Burroughs, Wagner&Johnson, 1997). Γηα ην ιφγν απηφ ζηε δεχηεξε θαη ηξίηε ζπλεδξία, ηα 

παηδηά, κέζσ δξαζηεξηνηήησλ είραλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ λα εθθξάδνπλ θαη λα 

αλαγλσξίδνπλ νπνηαδήπνηε ζπλαηζζήκαηα κε ζθνπφ λα αλαπηχμνπλ ην δηθφ ηνπο 

ζπλαηζζεκαηηθφ ιεμηιφγην νχησο ψζηε λα εληνπίδνπλ επθνιφηεξα ηηο ζπλαηζζήκαηα πνπ 

ληψζνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ θαζνιηθφηεηα θαη ηελ πνηθηινκνξθία ηνπο.  
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Οη επφκελεο δχν ζπλεδξίεο (4
ε
–5

ε
) απνζθνπνχζαλ ζηηο νηθνγελεηαθέο αιιαγέο θαη 

βνήζεζαλ ηα παηδηά κέζσ ηεο νκαδηθήο ζπδήηεζεο ζηα πιαίζηα ησλ παηρληδηψλ κε 

νηθνγελεηαθέο θνχθιεο, ηελ καξηνλέηα ηεο νκάδαο θαη δηαδξαζηηθά βηβιία λα θαηαλνήζνπλ 

ηηο παξαλνήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ απηφ-ελνρνπνίεζε (π.ρ. „Δγψ επζχλνκαη γηα ην 

ρσξηζκφ ησλ γνληψλ κνπ‟). Ζ 6
ε
 ζπλεδξία αθνξνχζε θαη πάιη ηηο νηθνγελεηαθέο αιιαγέο θαη 

ζπγθεθξηκέλα είρε ζθνπφ λα δηδάμεη ζηα παηδηά πψο λα δεηνχλ απηφ πνπ ρξεηάδνληαη 

(ελεκέξσζε, βνήζεηα, ππνζηήξημε) είηε απφ ηνπο γνλείο ηνπο, είηε απφ ηνπο ζεκαληηθνχο 

άιινπο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ „Ρσηήζηε ηνλ δεηλφζαπξν‟ (Pedro-Carrol&AIpert-Gillis, 1997). 

Ζ 7
ε
, 8

ε
 θαη 9

ε
  ζπλεδξία  είραλ σο ζεκαηηθή ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ κε απψηεξν ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ άγρνπο ηδηαίηεξα θαηά ηελ πξψηε επαθή κε 

ην πξφβιεκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 7
εο

 θαη 8
εο

 ζπλεδξίαο, ηα παηδηά έκαζαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζθέςε ηνπο γηα  λα ιχλνπλ έλα θνηλσληθφ πξφβιεκα κε ηε βνήζεηα ηεο 

καξηνλέηαο ε νπνία ηνπο έδηλε ελδεηθηηθά ζελάξηα νχησο ψζηε λα εμνηθεησζνχλ 

πεξηζζφηεξν κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ζ 9
ε
 ζπλεδξία επηθεληξψζεθε ζηελ επίιπζε 

πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ κέζσ ησλ ζελαξίσλ ηεο  καξηνλέηαο θαη ηνπ παηρληδηνχ 

„Κφθθηλν Φψο‟ (κε επηιχζηκα πξνβιήκαηα) θαη „Πξάζηλν Φψο‟ (επηιχζηκα πξνβιήκαηα) 

έκαζαλ λα εζηηάδνπλ ζην ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ γηα λα ληψζνπλ θαιχηεξα ζε θαηαζηάζεηο 

πνπ δελ ππάξρεη ιχζε (Pedro-Carrol&AIpert-Gillis, 1997).  

Οη ηειεπηαίεο ζπλεδξίεο (10
ε
-11

ε
-12

ε
) αλαθεθαιαίσζαλ ηηο ζεκαηηθέο ηνπ CODIP θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνλίζηεθε ε  δηαηήξεζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

ηεο νκάδαο, ε αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ θνληηλά πξφζσπα ζε ζηηγκέο αλάγθεο θαη ε 

κνλαδηθφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ (κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο 

απηνεθηίκεζεο ησλ παηδηψλ). Μάιηζηα, νη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο, ελζάξξπλαλ ηα 

παηδηά λα ζπλερίζνπλ λα ζπλαλαζηξέθνληαη κεηαμχ ηνπο δίλνληάο ηνπο έλα αλακλεζηηθφ 

βηβιίν κε θσηνγξαθίεο απφ ην πξφγξακκα θαη κία βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ εγρεηξηδίνπ ηνπ CODIP (Velderman, 

Cloostermans&Pannebakker, 2014). 

Σα απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ησλ 

γνλέσλ, ησλ αξρεγψλ ησλ νκάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ έδεημαλ φηη ε εθαξκνγή ηνπ 
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CODIP ζε παηδηά 5 θαη 6 ρξφλσλ είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ. χκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπο, ηα παηδηά πνπ δέρζεθαλ παξέκβαζε παξνπζίαζαλ απμεκέλεο αθαδεκατθέο ηθαλφηεηεο, 

αλζεθηηθφηεηα πξνο ηελ απνγνήηεπζε, απμεκέλε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, 

αλαδήηεζε βνήζεηαο ζε ζηηγκέο αλάγθεο θαη κεησκέλν άγρνο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο άιιεο δχν νκάδεο (νκάδα ειέγρνπ θαη ζχγθξηζεο).  Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη δχν ρξφληα κεηά ηελ παξέκβαζε, νη δειψζεηο ησλ λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ νη ίδηεο αθνχ ελψ δελ γλψξηδαλ ηνπο καζεηέο, αλέθεξαλ φηη είραλ 

κεησκέλν άγρνο, κεησκέλεο επηζθέςεηο ζην θέληξν πγείαο ηνπ ζρνιείνπ θαη θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή ζηελ ηάμε ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (Pedro-Carroll, Sutton&Wyman, 

1999). 

4.2. Πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο ζε παηδηά κε ζπλδπαζκό ηερληθώλ 

όπσο ε παηγληνζεξαπεία θαη ην ζρέδην ηέρλεο 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππνελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ δχν παξεκβάζεηο ζηα πιαίζηα 

ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ ζπιινγηθήο (παηγληνζεξαπεία) θαη 

δεκηνπξγηθήο ζεξαπείαο (ζρέδην ηέρλεο). Πξψηα ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα νξηζκνχ ησλ πην 

πάλσ ηερληθψλ θαη έπεηηα ζα παξνπζηαζηνχλ δχν πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο κε ηε ρξήζε ηερληθψλ παηγληνζεξαπείαο θαη ζρεδίνπ ηέρλεο. 

Αξρηθά, γηα ηελ παηγληνζεξαπεία, νη  Bratton, Ray, Rhine θαη Jones (2005) ζεκείσζαλ φηη: 

«ε παηγληνζεξαπεία ρξεζηκνπνηείηαη επξέωο γηα ηε ζεξαπεία ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη 

ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάηωλ ηωλ παηδηώλ, ιόγω ηεο αληαπόθξηζήο ηεο ζηηο κνλαδηθέο θαη 

πνηθίιεο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπο» (ζει. 376). 

Σν παηρλίδη απνηειεί έλα αλαπηπμηαθά θαηάιιειν κέζν επηθνηλσλίαο γηα ηα παηδηά. 

Δηδηθφηεξα, είλαη έλα βνεζεηηθφ κέζν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζηε ζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία, δεκηνπξγεί έλα αζθαιέο ζεξαπεπηηθφ πεξηβάιινλ, δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ζεξαπεπηή-παηδηνχ θαη ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ 

(Homeyer&Morrison, 2008·Kenney-Noziska&Lowenstein, 2015). 
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Οη παξεκβάζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ην 

αλαπηπμηαθφ πιαίζην ζην νπνίν βξίζθεηαη ην παηδί. Οη  Burroughs, Wagner θαη Johnson 

(1997) ζεκεηψλνπλ φηη:  «έλα παηδί πνπ είλαη πνιχ κηθξφ ειηθηαθά, ζα επσθειεζεί 

θαιχηεξα απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο παηγληνζεξαπείαο θαηά ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία 

παξά απφ κία ηππηθή ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία (ε νπνία πεξηιακβάλεη κφλν ζπδήηεζε) γηα 

ηελ νπνία απαηηείηαη „ινγηθφο ηξφπνο ζθέςεο‟» (ζει. 84).  

Όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ησλ ζρεδίσλ ηέρλεο, δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

ζεξαπεπηή κε ηα παηδηά (Driessnack, 2005). Ζ ηέρλε ζηα πιαίζηα ηεο ζεξαπείαο είλαη έλα 

εμαηξεηηθφ εξγαιείν ην νπνίν βνεζάεη ηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ κηα εηθφλα ηνπ ηη 

ζπκβαίλεη ζηε δσή ηνπο ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή θαη ηνπ ηη ζα έπξεπε λα θάλνπλ γηα λα 

γίλνπλ ηα πξάγκαηα θαιχηεξα ζηε δσή ηνπο (Nims, 2007). 

Σα πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζην ζρνιηθφ πιαίζην, θαίλεηαη λα είλαη 

αξθεηά απνδνηηθά ζε παηδηά πνπ βξίζθνληαη αληηκέησπα κε ην δηαδχγην (Pedro-Carroll θαη 

ζπλ., 1992). πγθεθξηκέλα νη Mahmud, Yunn, Aziz, Salleh θαη Amat (2011) κέζα απφ κηα 

πνηνηηθή κειέηε απνδεηθλχνπλ φηη ε ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε  ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

βειηηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα παηδηά ηδηαίηεξα ηνλ 

πξψην θαηξφ ηνπ δηαδπγίνπ. Σα παηδηά απνρσξίδνληαη ηνλ έλα εθ ησλ δχν γνλέσλ θαη 

αξλνχληαη λα απνδερηνχλ ην γεγνλφο ηεο αιιαγήο ηεο δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο. Σα πξψηα 

ζπκπηψκαηα εθδειψλνληαη ζην ζρνιηθφ πιαίζην κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ησλ παηδηψλ κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.  

Αλαιπηηθφηεξα, ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζπιιέρζεθαλ απφ 29 αηνκηθέο θαη νκαδηθέο 

ζπλεδξίεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο (δηάξθεηα 14 εβδνκάδεο/έλα εμάκελν) ηξηψλ 

παηδηψλ καιαηζηαλήο θαηαγσγήο (2 θνξίηζηα ειηθίαο  9 θαη 10 εηψλ, 1 αγφξη ειηθίαο 12 

εηψλ) ηα νπνία παξαπέκθζεθαλ απφ ηνλ δάζθαιν ηνπο ζηνλ ζχκβνπιν ηνπ ζρνιείνπ. Οη 

ζπλεδξίεο ερνγξαθήζεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ έγηλε απνκαγλεηνθψλεζε ησλ 

δεδνκέλσλ, απηά δηαζηαπξψζεθαλ κε ηηο εξκελείεο απφ ηα ζρέδηα ησλ παηδηψλ θαη ηεο 

παηγληνζεξαπείαο, ηα νπνία γηλφληνπζαλ παξάιιεια κε ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία. Ο 

ζρνιηθφο ζχκβνπινο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, βξηζθφηαλ ζε άκεζε επηθνηλσλία κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ηνπ παηδηνχ θαη παξέκβαηλε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε 
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ζθνπφ ηελ νκαιή εμέιημε ηεο ζεξαπείαο. Δπίζεο, έπεηηα απφ παξαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ παηδηψλ (π.ρ. ην δεθάρξνλν θνξίηζη παξνπζίαδε έληνλν ζπκφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ) ρξεηάζηεθε λα επηθνηλσλήζεη θαη κε ηνπο γνλείο ηνπο γηα λα 

επηβεβαηψζεη ηηο ππνζέζεηο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο θαη λα ζπκβνπιεχζεη ηνπο γνλείο νχησο ψζηε λα απνθεπρζεί 

νηηδήπνηε δπζθνιεχεη ηελ ζεξαπεία. (Mahmudθαη ζπλ., 2011).    

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ν ζπλδπαζκφο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο κε ηε ζπιινγηθή  

(παηγληνζεξαπεία)  θαη δεκηνπξγηθή κέζνδν (ζρέδην ηέρλεο) βνήζεζαλ ηα παηδηά ζην λα 

εθθξάζνπλ ηα θξπκκέλα ζπλαηζζήκαηα πνπ έλησζαλ θαη λα μαλαθηίζνπλ ηηο δεμηφηεηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην 10ρξνλν θνξίηζη κέζσ ηνπ 

ειεχζεξνπ ζρεδίνπ έδεημε φηη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ δηακάρεο κεηαμχ ησλ γνληψλ ηεο αθνχ νη 

δσγξαθηέο ηεο επηδείθλπαλ φηη θπξηαξρνχζε παληνχ ην ζηνηρείν ησλ εθξήμεσλ (βφκβεο). 

Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηγληνζεξαπείαο, ελφζσ έπαηδε κε ηα Lego 

απηνηξαπκαηηδφηαλε· πξάγκα πνπ νδήγεζε ην ζεξαπεπηή ζην λα έξζεη ζε επηθνηλσλία κε 

ηνπο γνλείο ηνπ θνξηηζηνχ νχησο ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη θαπγάδεο ησλ γνληψλ κπξνζηά 

ζην παηδηψλ (Mahmudθαη ζπλ., 2011).    

Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα ζπκβνπιεπηηθήο θάλεθε λα απνδίδεη πιήξσο κε ηε ζπλεξγαζία 

ηνπ ζρνιηθνχ ζχκβνπινπ, ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ γνλέσλ. Ζ παξαπνκπή ησλ παηδηψλ απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ άκεζε επηθνηλσλία 

δαζθάινπ-ζεξαπεπηή νχησο ψζηε λα γίλεηαη ζσζηή παξέκβαζε ηφζν ζην ζπκβνπιεπηηθφ 

φζν θαη ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Οη γνλείο, κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, 

έκαζαλ λα παξνηξχλνπλ ηα παηδηά λα εθθξάδνπλ ην ζπκφ, ηνπο θφβνπο θαη ηηο δηάθνξεο 

αλάγθεο ηνπο. 

ε έλα άιιν θαιά δνκεκέλν πξφγξακκα ζπκβνπιεπηηθήο ζην νπνίν εθαξκφζζεθε θαη 

πάιη κε επηηπρία ε ηερληθή ηεο  παηγληνζεξαπείαο έιαβαλ κέξνο θαη έθεβνη. Οη Burroughs, 

Wagner θαη Johnson (1997) πξαγκαηνπνίεζαλ 5 ζπλεδξίεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο ζε 

21 παηδηά (απφ 7 έσο 17 εηψλ) Δπξσ-Ακεξηθαληθήο θαηαγσγήο ησλ νπνίσλ νη γνλείο είραλ 

πάξεη δηαδχγην έσο θαη πέληε ρξφληα πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε ή ήηαλ ζε πξνρσξεκέλεο 

δηαδηθαζίεο έθδνζεο ηνπ δηαδπγίνπ. Σα 10 παηδηά (M.Ο. ειηθίαο= 9.90 εηψλ, SD = 2.51, 5 
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αγφξη θαη 5 θνξίηζηα) ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα ηεο παηγληνζεξαπείαο θαη ηα ππφινηπα 11 

παηδηά (M.Ο. ειηθίαο = 10.46 εηψλ, SD = 2.46, 5 αγφξηα θαη 6 θνξίηζηα)  ζηελ νκάδα ηνπ 

επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ 'MyTwoHomes', ηo νπνίo πεξηείρε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

δηαδχγην θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αληηκεηψπηζεο ηνπ δηαδπγίνπ. 

Οη ζπλεδξίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θιηληθή ησλ Ζ.Π.Α. απφ ηέζζεξηο δηδαθηνξηθνχο 

θνηηεηέο πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο (ζηα πιαίζηα ηεο θιηληθήο ηνπο άζθεζεο) νη νπνίνη 

πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελεκεξψζεθαλ απφ ηνπο εξεπλεηέο γηα ηηο δχν 

δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο δφζεθαλ δχν δηαθνξεηηθά εγρεηξίδηα κειέηεο.  Σφζν 

πξηλ φζν θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ηα παηδηά θαη νη κεηέξεο ηνπο ζπκπιήξσζαλ 

ζπγθεθξηκέλα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ. Πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ πξψηε ζπλεδξία, ηα παηδηά 

ζπκπιήξσζαλ ηηο θιίκαθεο: Children'sDepressionInventory (CDI), 

Children'sBeliefsAboutParentalDivorceScale (CBAPDS), Piers-HarrisSelfConceptScale θαη 

ηελ θιίκαθα State-TraitAnxietyInventoryforChildren(STAIC) ελψ νη κεηέξεο-ζηελ αίζνπζα 

αλακνλήο-ζπκπιήξσζαλ ηηο θιίκαθεο ChildBehaviorChecklist (CBCL) θαη 

Children'sDepressionInventoryParentForm (CDI-P) (Burroughsθαη ζπλ., 1997).  

Σα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα ηνπ επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ („MyTwoHomes‟) 

πξνζπάζεζαλ κέζσ ησλ ελλνηψλ πνπ πεξηιάκβαλε ην παηρλίδη λα βνεζεζνχλ ζηελ  

πξνζαξκνγή  ηνπ δηαδπγίνπ. ην ελ ιφγσ παηρλίδη ππάξρνπλ 3 δηαθνξεηηθά ζεη 

ρξσκαηηζηψλ θαξηψλ φπνπ ην θάζε ρξσκαηηζηφ ζεη αληηπξνζσπεχεη ηελ κεηέξα 

(πνξηνθαιί), ηνλ παηέξα (κπιε) θαη ην παηδί (άζπξν). ε θάζε ζεη ππάξρνπλ δχν εηδψλ 

θάξηεο. Οη πξψηεο θάξηεο “factual” βνεζνχλ ην παηδί ζην λα κάζεη πεξηζζφηεξα γηα ην 

δηαδχγην, θαη πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηνχ-ιάζνπο. Οη δεχηεξεο 

θάξηεο “situational” αλαθέξνληαη ζε ηζηνξίεο ζηηο νπνίεο γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηα θνηλά 

δηιήκκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ηνπ δηαδπγίνπ, βνεζψληαο έηζη ηα παηδηά απηά λα 

εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, θαη δίλεηαη ε επθαηξία λα 

πξνεηνηκάζνπλ θαη λα εμαζθεζνχλ ζε ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο. Κάζε ζπλεδξίαζε 

επηθεληξσλφηαλ κφλν ζε έλα ζεη θαξηψλ, δειαδή ε δεχηεξε ζπλεδξία αθνξνχζε 

απνθιεηζηηθά ηελ θάξηα κε ηνλ παηέξα, ε 3
ε
 κε ηελ κεηέξα θαη ε 4

ε
 κε ην παηδί. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν θάζε ζπλεδξία είρε ηαπηφρξνλα κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή (π.ρ. Οη θάξηεο 



75 

 

“situational” ηεο κεηέξαο) θαη κηα γεληθή αλαζθφπεζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

δηαδχγην (νη θάξηεο “factual”) (Burroughsθαη ζπλ., 1997). 

Ζ παηγληνζεξαπεία πεξηιάκβαλε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο είραλ 

νξγαλσζεί απφ ηνπο εξεπλεηέο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 2
εο

 ζπλεδξίαο, ν ζχκβνπινο θαη ην 

παηδί δσγξάθηδαλ εηθφλεο πνπ αλαπαξηζηνχζαλ 4 ζπλαηζζήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

αγάπεο, ηνπ ζπκνχ, ηεο επηπρίαο θαη ηνπ θφβνπ. Με ηελ νινθιήξσζε θάζε δσγξαθηάο, ν 

ζεξαπεπηήο θαη ην παηδί ζπδεηνχζαλ ηηο δσγξαθηέο απηέο. ηελ 3
ε
 ζπλεδξία, ν ζχκβνπινο 

θαη ν πειάηεο θαηαζθεχαδαλ θνιάδ ζηα νπνία πεξηέγξαθαλ ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα απφ 

απνθφκκαηα πεξηνδηθψλ θη έπεηηα ζπδεηνχζαλ καδί ην πεξηερφκελν ηεο δεκηνπξγίαο. Καηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο 4
εο

 ζπλεδξίαο, ν ζεξαπεπηήο θαη ν ζεξαπεπφκελνο έθηηαρλαλ (είηε 

γξάθνληαο είηε δσγξαθίδνληαο) ζχληνκεο ηζηνξίεο νη νπνίεο θάιππηαλ δηάθνξα ζέκαηα απφ 

ηα πξσηνζέιηδα εθεκεξίδσλ (Burroughsθαη ζπλ., 1997). 

Ζ 5
ε
 ζπλεδξία ήηαλ ε ίδηα θαη ζηηο 2 ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο (επηηξαπέδηα θαη 

παηγληνζεξαπεία). Οη ζπκκεηέρνληεο πξψηα ζπλαληήζεθαλ κε ηνπο ζπκβνχινπο ηνπο γηα 20 

ιεπηά έηζη ψζηε λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ή γηα 

ηελ ζπλέρηζε ηεο. Έπεηηα, ν ζεξαπεπφκελνο θαη ν γνλέαο ζπλαληνχζαλ ηνλ ίδην δηδαθηνξηθφ 

εμεηαζηή πνπ είδαλ θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, θαη επαλέιαβαλ ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζαλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, δειαδή ζπκπιήξσζε 

ςπρνκεηξηθψλ θιηκάθσλ (Burroughsθαη ζπλ., 1997).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο ππνδειψλνπλ φηη ε ρξήζε ελφο 

θαιά δνκεκέλνπ επηηξαπέδηνπ παηγληδηνχ ή αθφκε θαη ε ρξήζε ηεο παξαδνζηαθήο 

παηγληνζεξαπείαο ελδέρεηαη λα έρνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ ζπκβνπιεπηηθή 

παηδηψλ δηαδπγίνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ε παξαγνληηθή αλάιπζε έδεημε φηη ππήξμε κία 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα ηεζη ηα νπνία ζπκπιήξσζαλ νη γνλείο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε (ChildBehaviorChecklist – CBCL&Children'sDepressionInventoryParentForm-

CDI-P), φπσο επίζεο θαη ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ State-TraitAnxietyInventoryforChildren - 

STAIC (StateAnxiety θαη Trait Anxiety) φπνπ ζπκπιήξσζαλ ηα παηδηά. Δπνκέλσο, ηα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ κία θαιχηεξε πξνζαξκνγή κεηά ηε ζεξαπεία (Burroughsθαη ζπλ., 

1997). 
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Οη  Ray, Bratton, Rhine θαη  Jones (2001), έξρνληαη λα ζπκθσλήζνπλ κε ηελ επηηπρία 

ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηερληθέο φπσο ε παηγληνζεξαπεία. 

πγθεθξηκέλα, ζε κία κεηα-αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε 94 κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παηγληνζεξαπείαο, νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο έδεημαλ φηη ε 

παηγληνζεξαπεία είλαη κία αξθεηά απνηειεζκαηηθή κέζνδνο θαη ηδηαίηεξα ζε παηδηά ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο-φπσο θαη ηα παηδηά δηαδπγίνπ. Ο Yauman (1991) 

έθαλε κία θξηηηθή ζηε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ ηερληθψλ (κεηαμχ απηψλ θαη ηα επηηξαπέδηα 

παηρλίδηα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο ζηα πιαίζηα ηεο 

ζεξαπείαο. εκείσζε φηη ε ελζσκάησζε θαιά δνκεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, παξνηξχλνπλ ην παηδί ζην λα ζπκκεηέρεη κε έκκεζν ηξφπν ζηελ 

ζπδήηεζε, απμάλνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπ, θαη ην βνεζνχλ ζην λα αλαπηχμεη 

δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη λέσλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο 

ησλ πξνβιεκάησλ). ρεηηθά κε ην ζρέδην ηέρλεο αλαθέξεη φηη, ηα ζρέδηα είλαη ζεκαληηθά 

ζηνηρεία ζε κία ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία αθνχ θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα εκπεηξίεο θαη 

ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ ηα νπνία είλαη δχζθνιν λα εθθξαζηνχλ κέζσ ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο.   

4.3. Πξνγξάκκαηα Παξέκβαζεο γηα ηελ πγρώξεζε 

Ζ ζπγρψξεζε πξνηάζεθε σο έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηα 

παηδηά δηαδεπγκέλσλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην δηαδχγην (Enright, Freedman&Rique, 

1998). πλήζσο ηα παηδηά ληψζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (ζπκφ, ιχπε γηα ην θαθφ πνπ 

ηνπο πξνμέλεςαλ νη γνλείο ηνπο) πξνο ηνπο γνλείο ηνπο θαη ν κφλνο ηξφπνο λα ηνπο 

ζπγρσξέζνπλ είλαη λα αθήζνπλ πίζσ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα. Γηα λα γίλεη απηφ ρξεηάδεηαη 

θαζνδήγεζε απφ ηνλ ζεξαπεπηή (ςπρνιφγν) πξνο ηα πξσηνγελή ζπλαηζζήκαηα κηαο θαη 

έηζη δηεπθνιχλεηαη ε επίθιεζή ηνπο θαη πξνσζείηαη ε ηάζε γηα δξάζε απφ κέξνπο ησλ 

παηδηψλ (Malcolm, Warwar, Greenberg, 2005).  

Ζ ζπγρψξεζε είλαη κηα εζσηεξηθή απάληεζε (Worthington, 2005) πνπ πεξηιακβάλεη 

ηελ απνδνρή ηνπ ηη ζπλέβε θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζπκπφληαο (Malcolmθαη ζπλ., 2005). 

Δπίζεο, ε ζπγρψξεζε κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηε θχζε ηεο δπζαξέζθεηαο ε νπνία απνηειεί 

βαζηθή αληίδξαζε ζε κηα δηαρξνληθή θαη έληνλε αδηθία (Enright&Fitzgibbons, 2000, 
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παξαπνκπή απφ ηνπο Freedman, Enright&Knutson, 2005). Όπσο ζα θαλεί θαη παξαθάησ 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο γηα ηελ ζπγρψξεζε, ην λα ζπγρσξάο 

θάπνηνλ δελ είλαη κία εχθνιε θαη κε ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, αιιά αληηζέησο, ππάξρνπλ 

κεκνλσκέλεο δηαθνξέο ζηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ζπγρσξέζνπλ 

(Al-Mabuk, Enright&Cardis, 1995·Freedman&Enright, 1996).  

ε κηα πηινηηθή έξεπλα, νη Freedman θαη Knupp (2003) ζπλεξγάζηεθαλ κε δχν 

γπκλάζηα κηαο κηθξήο θνηλφηεηαο ηνπ Midwest ησλ Ζ.Π.Α. κε ζθνπφ λα εθαξκφζνπλ έλα 

πξφγξακκα 8 εβδνκάδσλ γηα ηελ ζπγρψξεζε ζε εθήβνπο. ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είραλ 

ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ειάρηζηνη καζεηέο, αθνχ ππήξρε πεξηνξηζκφο ζηνλ ρξφλν 

απφ ηε δηεχζπλζε ησλ ζρνιείσλ. Λφγσ ηνπ κεησκέλνπ ρξφλνπ, νη ζπλαληήζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα. Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ήηαλ λα είραλ βηψζεη 

ην δηαδχγην ηνλ γνληψλ ηνπο θαη παξάιιεια λα βίσζαλ έλα θαθφ είηε απφ ηνλ έλα γνλέα είηε 

θαη απφ ηνπο δχν γνλείο. Ζ έξεπλα ειέγρνπ έγηλε κε αηνκηθή ζπλέληεπμε ε νπνία 

πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, αθαδεκατθά θαη πξνζσπηθά 

δεηήκαηα (ηα άηνκα πνπ δηέζεηαλ πγηέο ςπρνινγηθφ πξνθίι δελ ζα παξνπζίαδαλ θάπνηα 

δηαθνξά κεηά ηελ παξέκβαζε). 

Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ ζπκθψλεζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελ ιφγσ παξέκβαζε, θαη 

πνπ πιεξνχζαλ ηα πην πάλσ θξηηήξηα, ήηαλ κέξνο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο. Απφ ηελ άιιε, 

νη ζπκκεηέρνληεο πνπ επέιεμαλ λα κελ είλαη κέξνο ηεο παξέκβαζεο, απνηεινχζαλ ηελ 

νκάδα ειέγρνπ. Σν δείγκα ήηαλ κφλν 10 καζεηέο ειηθίαο 12-14 εηψλ (Μ.Ο. ειηθίαο = 14 

έηε) φπνπ νη 5 ζπκκεηείραλ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη νη άιινη 5 ζηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Καηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγηα 

(EnrightForgivenessInventory -EFI, State-TraitAnxietyInventory - STAI, 

ReynoldsAdolescentDepressionScale, HopeScale, CoopersmithSelf-EsteemScale)  πξηλ θαη 

κεηά ηελ παξέκβαζε γηα λα γίλεη ε ζχγθξηζε (Freedman&Knupp, 2003).  

Μεηά απφ 8 εβδνκάδεο εθπαίδεπζεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ππήξρε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο φζνλ αθνξά ην βαζκφ 

ζπγρψξεζεο, αιιά νη βαζκνινγίεο ήηαλ απμεκέλεο γηα ηελ νκάδα πνπ δέρζεθε ηελ 

παξέκβαζε (πεηξακαηηθή νκάδα). Απηφ δείρλεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ δέρζεθαλ 
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εθπαίδεπζε ζπγρψξεζεο είραλ κηα πην ζπγρσξεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην/νπο γνλέα/εηο πνπ 

ηνπο πξνμέλεςε/αλ θαθφ ζε ζρέζε κε πξηλ ηελ παξέκβαζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ηεο πεηξακαηηθή νκάδαο, παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κφλν 

ζηνλ παξάγνληα 'ειπίδα', αθνχ κεηά ηελ παξέκβαζε ήηαλ πην αηζηφδνμνη γηα ην κέιινλ ηνπο 

ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ('άγρνο', 'θαηάζιηςε' θαη 

'απηνεθηίκεζε') ηα απνηειέζκαηα δελ είραλ θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(Freedman&Knupp, 2003). 

Έλα άιιν πξφγξακκα ζπκβνπιεπηηθήο ζπγρψξεζεο (forgiveness counseling) πνπ 

αθνξνχζε θαη πάιη εθήβνπο (πξψηκε εθεβεία), εηζήγαγε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε 

δηαδηθαζία λα εμεηάζνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζπκνχ θαη ηεο επηζεηηθφηεηάο ηνπο 

θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ε ελζπλαίζζεζε θαη ε ζπκπφληα πξνο ην 

πξφζσπν φπνπ ηνπο πξνθάιεζε ςπρηθφ ηξαπκαηηζκφ ζην παξειζφλ (Gambaro, Enright, 

Baskin&Klatt, 2008). ηελ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε έιαβαλ κέξνο Δπξσπαίνη-Ακεξηθαλνί 

(Ν=12, Ζιηθία=11-13 εηψλ) ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ απφ αγξνηηθέο 

πεξηνρέο. Σν πξφγξακκα ζπκβνπιεπηηθήο ζπγρψξεζεο δηήξθεζε 15 εβδνκάδεο θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ήηαλ λα ππάξρνπλ απμεκέλα επίπεδα ζπκνχ (κέηξεζε ζπκνχ 

κέζσ ηνπ State-TraitAngerExpressionInventory), λα ππάξρεη θίλδπλνο γηα αθαδεκατθή 

απνηπρία (πξνζδηνξηζκφο απφ εθπαηδεπηηθνχο καζεηψλ) θαη ν έθεβνο λα παξνπζηάδεη βαζχ 

πφλν (κέηξεζε κέζσ ηνπ EnrightForgivenessInventory-C) γηα έλα νηθνγελεηαθφ πξφζσπν 

γηα ιφγνπο φπσο επαλαιακβαλφκελε ιεθηηθή βία-βίαηνο παηέξαο, ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

θαη απηνθηνλία απφ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο (αδειθφο).  

Οη παξεκβάζεηο πνπ δέρζεθαλ νη δχν νκάδεο είραλ ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηηο ζρέζεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα ξπζκίζνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα γεληθφηεξα. 

Ζ πεηξακαηηθή νκάδα ε νπνία απαξηηδφηαλ απφ 5 εθήβνπο, δέρζεθε κία δνκεκέλε άκεζε 

ζπκβνπιεπηηθή ζπγρψξεζεο (FC), ελψ ε νκάδα ειέγρνπ κία αδφκεηε πειαηνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε (CC). Καηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία (κνληέιν δηαδηθαζίαο ζπγρψξεζεο-

FMP), νη ζπκκεηέρνληεο πνπ απνηεινχζαλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα είραλ ηελ επθαηξία λα 

δνπλ πεξηπηψζεηο ζαλ θαη ηηο δηθέο ηνπο κέζσ εηδηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη κέζα απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία λα πξνζαλαηνιηζηνχλ πξνο ηελ αμία ηνπ αηφκνπ πνπ ηνπο πξνθάιεζε ην θαθφ 

θαη λα δνπλ εηο βάζνο ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ ψζεζαλ πξνο ηελ ζπκπεξηθνξά απηή. ηελ 



79 

 

πεξίπησζε πνπ επηηεπρζεί απηφ, ην άηνκν γεληθεχεη απηφ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη βειηηψλεη 

ηηο ζρέζεηο ηνπ φρη κφλν κε ην άηνκν πνπ ηνπ πξνθάιεζε ην θαθφ αιιά θαη κε έλα επξχ 

θάζκα ζεκαληηθψλ αλζξψπσλ (Gambaroθαη ζπλ., 2008). 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ (κέζσ ηνπ BehaviorAssessmentSystemforChildren-κέηξεζε 

ζπκπεξηθνξηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ κεηαβνιψλ γηα ην ίδην ην άηνκν, ην ζρνιείν, ηνπο 

δαζθάινπο, ηνπο γνλείο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο) φηη πξάγκαηη ηα άηνκα πνπ 

δέρζεθαλ ηελ παξέκβαζε είραλ θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο εκαληηθνχο Άιινπο. Δπίζεο, νη 

εθζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ηφζν ησλ πξνεγνχκελσλ φζν θαη ησλ λεψηεξσλ) έδεημαλ φηη 

βειηηψζεθε ζεκαληηθά ε αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε ιφγσ ηνπ φηη ζπαηαινχζαλ ιηγφηεξε 

ελέξγεηα ζηε δπζαξέζθεηα πνπ ηνπο πξνθαινχζε ε εκπεηξία ηνπ ηξαχκαηνο. Σέινο, κε ην 

πέξαο ηεο παξέκβαζεο παξαηεξήζεθε φηη νη έθεβνη θαηαλννχζαλ ηελ ζπγρψξεζε θαη 

έδεηρλαλ λα επαηζζεηνπνηνχληαη (θαηαλφεζε θαη ζπκπφληα) γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αηφκνπ πνπ ηνπο πξνθάιεζε ην θαθφ (Gambaroθαη ζπλ., 2008).   

Οη NousseGraham, Enright θαη Klatt (2012) δηεμήγαγαλ ζε ΔΠΓ (Δλήιηθα Παηδηά 

Γηαδεπγκέλσλ), έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο γηα ηελ ζπγρψξεζε, ην νπνίν παξνπζίαζε 

αξθεηφ ελδηαθέξνλ σο πξνο ηα απνηειέζκαηά ηνπ. Σν πξφγξακκα είρε ζθνπφ λα ζεξαπεχζεη 

ηνλ ζπκφ θαη ηνλ πφλν ησλ ελδηαθεξφκελσλ ΔΠΓ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην δηαδχγην. Ζ 

έξεπλα δηεμήρζε ζηηο ΖΠΑ θαη έιαβαλ κέξνο Καπθάζηνη ελήιηθεο (Ν=12, Άλδξεο=2) απφ 

ηελ Καιηθφξληα θαη ην Midwestern. Ζ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 20-40 εηψλ (Μ.Ο. 

ειηθίαο=27 έηε) θαη είραλ βηψζεη νπσζδήπνηε βαζχ πφλν (ιεθηηθή θαθνπνίεζε, 

ζπλαηζζεκαηηθή εγθαηάιεηςε θαη παξαβίαζε ηεο εκπηζηνζχλεο) απφ ηνπιάρηζηνλ έλα γνλέα 

θαη έπξεπε λα επηθεληξσζνχλ ζ‟ απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο. Κξηηήξην γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ, λα είραλ βηψζεη ην δηαδχγην ησλ γνληψλ ηνπο κέρξη ηα 12 ρξφληα ηεο 

δσήο. Ο ελ ιφγσ πεξηνξηζκφο βαζίζηεθε  ζην γεγνλφο φηη, νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ 

δηαδπγίνπ είλαη ζπλήζσο πην δηάρπηεο φηαλ ην δηαδχγην ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο (Hetherington, Bridges&Insabella, 1998, παξαπνκπή απφ  ηνπο 

NousseGrahamθαη ζπλ., 2012).  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία νη 

ζπκκεηέρνληεο ησλ δχν νκάδσλ αθνινχζεζαλ ηηο νδεγίεο ησλ εξεπλεηψλ γηα ηελ αλάγλσζε 

http://pearsonclinical.com/education/products/100000658/behavior-assessment-system-for-children-second-edition-basc-2.html
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ελφο βηβιίνπ. ηελ  πεηξακαηηθή νκάδα αλαηέζεθε ην βηβιίν: „TheStep-by-

StepProcessofResolvingAngerandRestoringHope‟ ζρεηηθφ κε ηελ ζπγρψξεζε, ελψ ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ δφζεθε ην ζχγγξακκα: „DifficultConversations: 

HowtoTalkAboutWhatMattersMost‟ ζρεηηθφ κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία ζηηο 

ζρέζεηο. Παξάιιεια θξαηνχζαλ ζεκεηψζεηο (journaling) ζρεηηθά κε ην θεθάιαην ην νπνίν 

ηνπο είρε αλαηεζεί απφ ηνπο εξεπλεηέο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ζπδεηνχζαλ 

ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε έλα θίιν ηνπο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε δηαδηθαζία 

θαιείηαη σο βηβιηνζεξαπεία  θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ζεξαπεπηηθνχ θέξδνπο θαη ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δνκήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ, εθηφο πιαηζίνπ παξνρήο 

ζπκβνπιψλ (NousseGrahamθαη ζπλ., 2012·Pehrsson, Allen, Folger, McMillen&Lowe, 

2007). 

Αλαιπηηθφηεξα, ην κνληέιν δηαδηθαζίαο ζπγρψξεζεο ην νπνίν θαη εθαξκφζηεθε κφλν 

ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα πξαγκαηεπφηαλ ηέζζεξα ζηάδηα: 1) ην ζηάδην ηεο απνθαιππηηθήο 

θάζεο φπνπ εμεηάδεηαη ην αξλεηηθφ πιήγκα πνπ αηζζάλεηαη ην άηνκν (ζπκφο θαη ληξνπή) 

θαη ην άηνκν κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία επίγλσζεο ηεο γλσζηηθήο εκκνλήο ζρεηηθά κε ηελ 

νδπλεξή εθδήισζε, 2) ην ζηάδην ιήςεο απνθάζεσλ φπνπ ν εκπιεθφκελνο καζαίλεη γηα ηελ 

ζπγρψξεζε έπεηηα απφ ηελ απνδνρή ηνπ φηη νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο δελ κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ, 3) ηελ εξγαζηαθή θάζε φπνπ ν ζπκκεηέρνληαο πξνζπαζεί λα δεη ηνλ 

'δξάζηε' κε λένπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (εμέηαζε ζπλζεθψλ πνπ νδήγεζαλ ηνλ „δξάζηε‟ 

ζηελ ζπκπεξηθνξά) θαη 4) ηε θάζε ηεο εκβάζπλζεο θαηά ηελ νπνία απμάλνληαη νη ζεηηθέο 

επηδξάζεηο ζρεηηθά κε ην πιήγκα θαη κεηψλνληαη νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο 

(NousseGrahamθαη ζπλ., 2012). 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε παξέκβαζε ήηαλ επηηπρήο γηα ηελ νκάδα ζπγρψξεζεο 

(πεηξακαηηθή νκάδα). Σφζν ε πεηξακαηηθή νκάδα φζν θαη νκάδα ειέγρνπ παξνπζίαζαλ 

ζεκαληηθά νθέιε σο πξνο ηελ ςπρηθή επεμία θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο φκσο ε 

πεηξακαηηθή νκάδα θαηέδεημε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε φια ηα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία (EFI, 

PCRS, STA, CSEI θαη PRO) πνπ ρνξεγήζεθαλ πξηλ θαη κεηά ην ηελ παξέκβαζε ζε 

αληίζεζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ πνπ παξνπζίαζε αιιαγή κφλν ζην EFI (NousseGrahamθαη 

ζπλ., 2012). 
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4.4. Παξεκβάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ/ζε Δθπαίδεπζε ρέζεσλ/Πξνγακηαία 

Πξνγξάκκαηα 

Ζ νηθνγελεηαθή δπζηπρία (κε ή ρσξίο δηαδχγην) επεξεάδεη αξλεηηθά ηα παηδηά, ηνπο 

ελήιηθεο, θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ θνηλφηεηα. Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ε ηδαληθφηεξε πεξίνδνο 

ελεκέξσζεο γηα ην γάκν θαη ηελ εθπαίδεπζε ζρέζεσλ είλαη ε εθεβηθή (Gardner, 2001). 

Ηδηαίηεξα, νη έθεβνη, ζεσξνχλ ρξήζηκα ηα πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθπαίδεπζε 

πξνγακηαίσλ ζρέζεσλ (Silliman&Schumm, 2004). Σα ειάρηζηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο 

ζρέζεσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, έρνπλ ζθνπφ λα δηδάμνπλ ηνπο λένπο αλεμαηξέησο θπιήο, 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ θαη νηθνγελεηαθήο δνκήο, γηα ην  πψο λα αλαπηχμνπλ πγηείο 

ζρέζεηο θαη γάκνπο (Gardner, Giese&Parrott, 2004·Adler‐Baeder, Kerpelman, Schramm, 

Higginbotham&Paulk, 2007). Ζ δηδαρή ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ ζε λένπο αλζξψπνπο 

θαίλεηαη λα είλαη πνιχηηκε ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ κειινληηθνχ ζπληξφθνπ θαη κεηψλεη 

ηηο πηζαλφηεηεο γηα αζηαζείο ζρέζεηο θαη ηνλ θίλδπλν γηα αηνκηθέο, νηθνγελεηαθέο θαη έπεηηα 

θνηλνηηθέο δπζθνιίεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνγελεηαθή αζηάζεηα (Adler‐Baederθαη 

ζπλ., 2007).  

Έλα αξθεηά απνηειεζκαηηθφ (Gardner, 2001·Kamper, 2003·Gardner, Giese&Parrott, 

2004) εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζρέζεσλ γηα εθήβνπο ην „Δπαθέο: ρέζεηο θαη Γάκνο‟ 

(Connections: RelationshipsandMarriage) αλαπηχρζεθε απφ κία εθπαηδεπηηθφ, ηελ 

CharleneKamper εηδηθεπκέλε ζηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη δεκνζηεχζεθε απφ ην 

DibbleInstitute (Kamper, 2003). Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα „Connections‟ είλαη 

απνηειεζκαηηθφ φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο ζηάζεο πξνο ην γάκν, κεηψλνληαο παξάιιεια 

ηελ πηζαλφηεηα φηη νη καζεηέο πξφθεηηαη λα δνπλ ην δηαδχγην σο κηα ηδαληθή ιχζε γηα λα 

ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ γάκνπ (Kamper, 2003). Ζ δηδαζθαιία γίλεηαη ζε 15 καζήκαηα 

δηάξθεηαο κίαο ψξαο ην θαζέλα θαη ζηα νπνία δηδάζθνληαη ηέζζεξηο ελφηεηεο ζρεηηθά κε: 1) 

ηελ πξνζσπηθφηεηα, 2) ηηο ζρέζεηο, 3) ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, θαη 

4) ην γάκν (Gardner, 2001). Ζ δηδαζθαιία ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο νη νπνίνη δέρνληαλ εθπαίδεπζε πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο παξέκβαζεο. 

Σν „Connections‟ εθαξκφζζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Gardner (2001) ζε 213 

καζεηέο ειηθίαο 13
σλ

 έσο 19 εηψλ (Μ.Ο. 16,4 έηε) 22 ηδξπκάησλ δεπηεξνβάζκηαο 
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εθπαίδεπζεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Midwestησλ Ζ.Π.Α. ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πεξηιακβάλνληαλ ηφζν άλδξεο (38%) φζν θαη γπλαίθεο (62%) νη νπνίνη πξνέξρνληαλ απφ 

δηαθνξεηηθέο θπιεηηθέο νκάδεο (88% Καπθάζηνη, 10% Ηζαγελείο Ακεξηθήο θαη 2% απφ 

άιιεο θπιέο). Οη 132 καζεηέο έιαβαλ κέξνο ζην πξφγξακκα „Connections‟, δειαδή 

απνηεινχζαλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ελψ νη ππφινηπνη 81 ηελ νκάδα ειέγρνπ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ 4
σλ

 εβδνκάδσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε πεηξακαηηθή νκάδα 

δέρζεθε εθπαίδεπζε γηα ην „Γάκν θαη ηηο Οηθνγελεηαθέο ζρέζεηο‟ ελψ ε νκάδα ειέγρνπ 

δηδάρζεθε ηελ „Δπηζηήκε Οηθνγέλεηαο θαη Καηαλαισηή‟. 

Πξηλ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ρνξεγήζεθαλ ζηνπο καζεηέο ε „Κιίκαθα Σαθηηθψλ 

Δπίιπζεο πγθξνχζεσλ‟ (Conflict Tactics Scale) γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο 

ηαθηηθψλ γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζηηο ζρέζεηο, ε „Κιίκαθα ηάζεσλ 

Γηαδπγίνπ‟ (DivorceAttitudes) θαη ε „Κιίκαθα ηάζεσλ γηα ηε πκβνπιεπηηθή‟ 

(AttitudesTowardCounseling) γηα ηε κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ γηα ηελ πξνγακηαία 

ζπκβνπιεπηηθή δεπγαξηψλ. Ο ζθνπφο ηεο ρνξήγεζεο θιηκάθσλ πξηλ ην ηεζη (pre-test) έγηλε 

γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ „Connections‟ αθνχ θαη κεηά ην ηεζη 

(post-test) έγηλε ρνξήγεζε ησλ ίδησλ θιηκάθσλ (Gardner, 2001). 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη κεηά ηελ επαλαρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κε ην 

πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, παξνπζηάζηεθαλ δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ ρνξήγεζε πξηλ απφ ην 

πξφγξακκα. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πνπ δέρζεθαλ ηελ παξέκβαζε μεθίλεζαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηαθηηθέο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ελψ πξηλ απφ ην πξφγξακκα ε 

ρξήζε ησλ ηαθηηθψλ επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ ήηαλ πεξίπνπ 9 θνξέο, κεηά ην πξφγξακκα ε 

ρξήζε απμήζεθε ζηηο 12 θνξέο. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε κείσζε ησλ ζεηηθψλ ζηάζεσλ 

απέλαληη ζηε ιήςε ηνπ δηαδπγίνπ αθνχ πξηλ απφ ην πξφγξακκα νη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ εξψηεζε: „Tν δηαδχγην είλαη ζεκαληηθή επηινγή γηα ηνπο αλζξψπνπο 

θαη είλαη εληάμεη φηαλ πξφθεηηαη λα ρσξίζνπλ θάησ απφ δηάθνξεο ζπλζήθεο απάληεζαλ 

„θάπσο ζπκθσλψ‟, ελψ κεηά ην πξφγξακκα απάληεζαλ „θάπσο δηαθσλψ‟. ρεηηθά κε ηηο 

απαληήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ πξνγακηαία ζπκβνπιεπηηθή, νη πεξηζζφηεξνη  δήισζαλ φηη 

„θάπσο ζα ζπκθσλήζνπλ‟ αλαθνξηθά κε ηε κειινληηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα, 

ελψ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη απαληήζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ θπκαίλνληαλ 

ζην „θάπσο ζπκθσλψ‟ θαη ζην „θάπσο δηαθσλψ‟. Δπνκέλσο, νη ζπκκεηέρνληεο ζην 
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„Connections‟ βειηίσζαλ ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ ηνπο, ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ 

λα δνπλ ην δηαδχγην σο κηα θαιή επηινγή γηα πξνβιεκαηηθνχο γάκνπο θαη ήηαλ πην πηζαλφ 

λα επσθειεζνχλ απφ πξν-γακηαία πξνγξάκκαηα ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε 

πγεηψλ γάκσλ (Gardner, 2001). 

Γεδνκέλνπ φηη ζηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν Gardner (2001) ππήξραλ αξθεηνί 

πεξηνξηζκνί σο πξνο ην δείγκα (88% Καπθάζηνη, πξνέξρνληαλ αγξνηηθέο πεξηνρέο), νη 

Gardner, Giese θαη Parrott (2004) πξνζπάζεζαλ λα ηνπο εμαιείςνπλ δηεμάγνληαο ην 

πξφγξακκα „Connections‟ ζε δείγκα πνπ ζα πεξηειάκβαλε πνηθηιία θπιεηηθψλ νκάδσλ θαη 

πεξηνρψλ δηακνλήο (ηφζν αγξνηηθέο φζν θαη αζηηθέο πεξηνρέο). Ζ παξέκβαζε έιαβε ρψξα 

ζε 6 δεκφζηα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Καιηθφξληαο, ην δείγκα 

απνηεινχζαλ 410 καζεηέο (21 % άλδξεο, 79 % γπλαίθεο) κε κέζν φξν ειηθίαο 16,5 εηψλ 

(εχξνο 14-19 έηε), εθ ησλ νπνίσλ ην 4,9% ήηαλ Αθξηθαλνί-Ακεξηθαλνί, ην 30,1% ήηαλ 

Ηζπαλνί, ην 10,3% Αζηάηεο, ην 1,7% ήηαλ Ηζαγελείο ηεο Ακεξηθήο, ην 38,4% ήηαλ ιεπθνί, 

θαη ην 14,7%  ήηαλ απφ άιιεο θπιέο. Οη 263 απνηεινχζαλ ηελ νκάδα ηνπ „Connections‟ θαη 

νη ππφινηπνη 147 απνηεινχζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ρνξεγήζεθαλ ςπρνκεηξηθέο θιίκαθεο γηα λα 

κεηξεζεί ζην ηέινο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη θιίκαθεο πεξηιάκβαλαλ: 

1)ηελ 30-βάζκηα „Κιίκαθα Γλψζεσλ‟ ε νπνία ρνξεγήζεθε κε ζθνπφ λα κεηξήζεη ηα θέξδε 

ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο ζρέζεο (π.ρ. '' Οη πεξηζζφηεξνη καθξνρξφληνη γάκνη 

δελ πέξαζαλ πνηέ θξίζε''), 2) ηελ „Κιίκαθα Σαθηηθψλ Δπίιπζεο πγθξνχζεσλ‟ 

(πεξηιακβάλεη 3 ππνθιίκαθεο: Λνγηθή, Λεθηηθή Δπηζεηηθφηεηα θαη Βία) ε νπνία 

ρνξεγήζεθε θαη ζηνλ Gardner (2001), 3) ηελ 4-βάζκηα „Κιίκαθα Δπηθνηλσλίαο κε ηνπο 

Γνλείο‟ γηα ηε κέηξεζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ κε ηνπο γνλείο ηνπο , 4) ηελ 

„Κιίκαθα ηάζεσλ Γηαδπγίνπ‟ ε νπνία ρνξεγήζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε εθαξκνγή ηνπ 

Connections, 5) ηελ 4-βάζκηα „Κιίκαθα  ηάζεσλ Γάκνπ‟ (πεξηιακβάλεη δχν εξσηήζεηο: ''ν 

γάκνο είλαη έλα θαιφ θαη επηζπκεηφ πξάγκα '' θαη ''εγψ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα παληξεπηψ 

θάπνηα κέξα''), 6) ηελ „Κιίκαθα ηάζεσλ γηα ηε πκβνπιεπηηθή‟ γηα ηε κέηξεζε ησλ 

ζηάζεσλ γηα ηελ πξνγακηαία ζπκβνπιεπηηθή, νπνία ρνξεγήζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε 

εθαξκνγή Gardner (2001), 7) ηελ 5-βάζκηα „Κιίκαθα Αληίζηαζεο ζηελ εμνπαιηθή Πίεζε‟ 

γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλφηεηάο ησλ καζεηψλ λα αληηζηαζνχλ ζηε ζεμνπαιηθή πίεζε, 8) ηελ 
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„Κιίκαθα Αλακνλήο ηνπ εμ‟ ε νπνία ρνξεγήζεθε γηα ηε κέηξεζε ηεο πξφζεζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ αλακνλή γηα λα θάλνπλ ζεμ κέρξη λα κεγαιψζνπλ θαη 10) ηελ 5-

βάζκηα „Κιίκαθα ηεο Απηνεθηίκεζεο ηνπ Rosenberg‟ γηα ηε κέηξεζε ηεο απηνεθηίκεζεο 

(Gardneretal, 2004). 

Μεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο έδεημαλ φηη νη καζεηέο πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζην „Connections‟ βειηηψζεθαλ ζε αξθεηνχο παξάγνληεο. Όζνλ αθνξά ηηο 

γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ησλ ζρέζεσλ, νη ζπκκεηέρνληεο βειηηψζεθαλ ειαθξψο 

ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ πνπ παξέκεηλε πεξίπνπ ην ίδην κε πξηλ. Ζ ρξήζε ηεο βίαο 

κεηψζεθε θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο βειηηψζεθε αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

“Connections” φπσο θαη ε ιεθηηθή επίζεζε, φκσο ε ρξήζε βίαο είρε απμεζεί γηα ηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Οη καζεηέο ηεο νκάδαο “Connections” θαίλεηαη λα επσθειήζεθαλ απφ ηα δχν 

καζήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ επηθνηλσλία. Σν έλα κάζεκα ήηαλ πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

αθνπζηηθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα βειηίσζαλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο. 

Εεηήζεθε επίζεο απφ ηνπο καζεηέο λα πεξηγξάςνπλ ηα κνηίβα επηθνηλσλίαο πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε πξνβιήκαηα κηα ζρέζε θαη έπεηηα λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε „‟Ση 

αιιαγέο κπνξείο λα θάλεηο;‟‟, θαη κέζα απφ απηή ηελ δηαδηθαζία νη καζεηέο είραλ ηελ 

επθαηξία λα πεξηγξάςνπλ ηη κπνξνχλ λα αιιάμνπλ. Οπζηαζηηθά, κπνξεί νη καζεηέο λα 

αθνινχζεζαλ άκεζα απηέο ηηο αιιαγέο, ή απιά λα άιιαμαλ νη αληηιήςεηο ηνπο θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο (Gardnerθαη ζπλ., 2004). 

 Δίλαη άμην αλαθνξάο φηη νη ζεηηθέο αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηηο ζρέζεηο (βι. 

επηθνηλσλία κε γνλείο) απηέο ήηαλ κηθξέο, φκσο απηφ νθείιεηαη ζην φηη ηα καζήκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ κφλν 15. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη έθεβνη βειηηψζεθαλ σο πξνο ηνπο 

παξάγνληεο ηεο βίαο θαη ηεο ιεθηηθήο επίζεζεο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα κελ αλαπηχμνπλ 

θαηαρξεζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηνπο κειινληηθνχο ηνπο γάκνπο. Δίλαη επίζεο πνιχ 

ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο πνπ δελ παξαθνινχζεζαλ ην κάζεκα ηεο παξέκβαζεο, 

παξνπζίαζαλ αχμεζε ηεο βίαο ζηηο ζηελέο ηνπο ζρέζεηο. Ζ αχμεζε ηεο βίαο κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζην φηη νη καζεηέο απηνί δελ είραλ ή δελ έκαζαλ απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο 

δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη δελ αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ελψ ηελ ίδηα 

ζηηγκή νη καζεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ην κάζεκα έκαζαλ λα ξπζκίδνπλ θαη λα ζπδεηνχλ 
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ειεχζεξα ηηο πξνζδνθίεο γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη έκαζαλ λα μερσξίδνπλ πφηε κηα ζρέζε 

είλαη πγηήο θαη πφηε φρη (Gardnerθαη ζπλ., 2004).  

Ζ ζηάζε πνπ είραλ πξνο ηνλ γάκν ήηαλ πην ζεηηθή γηα ηελ νκάδα “Connections”, θαη 

ήηαλ πηζαλφ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ηδέα φηη ν γάκνο είλαη έλαο ζεκηηφο ζεζκφο θαη φηη 

πηζαλφηαηα ζα παληξεπηνχλ θάπνηα κέξα, ζε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Δπίζεο ε ζηάζε απέλαληη ζηελ παξαθνινχζεζε πξνγακηαίσλ ζπκβνπιεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ βειηηψζεθε ειαθξά σο απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα 

καζεκάησλ. Δλ ηνχηνηο, νη καζεηέο δελ ήηαλ ζίγνπξνη αλ ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο. Πξηλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο, νη καζεηέο έηεηλαλ λα είλαη 

αδηάθνξνη γηα ην αλ ζα παξαθνινπζήζνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα, φκσο κεηά ην πέξαο ησλ 

καζεκάησλ, νη καζεηέο ηεο νκάδαο “Connections” ήηαλ πην πηζαλφ λα ζπκθσλήζνπλ ζην 

φηη ζα επσθεινχληαλ απφ ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ 

(Gardnerθαη ζπλ., 2004).  

Όηαλ πξνζεγγίζηεθε ην δήηεκα ηεο εθεβηθήο εγθπκνζχλεο, ε νκάδα “Connections” 

βειηηψζεθε σο πξνο ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη έδεημε κηα ζεηηθή αληηιεπηηθή 

ηθαλφηεηα αληίζηαζεο ζηελ ζεμνπαιηθή πίεζε, ελψ ζε αληίζεζε ε νκάδα ειέγρνπ παξέκεηλε 

ζηα ίδηα επίπεδα. Μπνξεί λα ιερζεί φηη ε αχμεζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο ηνπο, 

νδήγεζε ηελ νκάδα “Connections” λα έρεη πην αλνηθηέο ζπδεηήζεηο γηα δηάθνξα ζεμνπαιηθά 

δεηήκαηα κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο θίινπο ηνπο. Σέηνηνπ είδνπο αλνηθηέο ζπδεηήζεηο κπνξεί 

λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αξλεηηθήο ζεμνπαιηθήο πίεζεο (Gardnerθαη ζπλ., 

2004).  

Οη Adler‐Baeder, Kerpelman, Schramm, Higginbotham θαη Paulk (2007) πξφηεηλαλ ζε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη επαγγεικαηίεο ην  πξνζαξκνζκέλν πξφγξακκα LoveU2: 

IncreasingYourRelationshipSmart (RSadapted) ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε εθήβνπο 

δηαθνξεηηθψλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δηαδεπγκέλσλ 

νηθνγελεηψλ). Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα  επηλνήζεθε απφ ηελ MarlinePearson θαη 

ρξεζηκνπνηεί βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζσζηή επηινγή ζρέζεο κε απνηέιεζκα ηελ πξνψζεζε κε λνζεξψλ 

ζρέζεσλ (Pearson, 2008). Σν LoveU2 απνηειείηαη απφ 12 καζήκαηα (60-90 ιεπηά δηάξθεηα) 
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ηα νπνία αθνξνχλ ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Σα καζήκαηα 1–4 βαζίδνληαη ζηελ ελφηεηα 

1 (σξηκφηεηα, αμίεο, εξσηηθή ηξέια θαη  αγάπε), ηα καζήκαηα 5-7 αθνξνχλ ζηελ ελφηεηα 2 

(δηαδηθαζία ηνπ ξαληεβνχ θαη ζηξαηεγηθέο), ηα καζήκαηα 8-9 εζηηάδνπλ ζηελ ελφηεηα 3 

(πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο θαη αλαγλψξηζε αλζπγηεηλψλ ζρέζεσλ) θαη ηα καζήκαηα 10-12 

αθνξνχλ ζηελ ελφηεηα 4 (θαηαλφεζε πξαθηηθψλ θαη ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πγηείο/ή 

ζρέζεηο/γάκν, κε ηελ ζπγρψξεζε θαη κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε). 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εθήβνπο ειηθίαο 

14-19 εηψλ νη νπνίνη θνηηνχζαλ ζε 9 δεκφζηα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

Αιακπάκα. Οη έθεβνη πνπ έιαβαλ κέξνο ζην LoveU2 πξνέξρνληαλ απφ δηάθνξεο θπιεηηθέο 

νκάδεο (46%  Αθξηθαλνί-Ακεξηθαλνί, 50% ιεπθνί, 1% Ηζπαλνί/Λαηίλνη θαη 3% Αζηάηεο, 

Ηζαγελείο Ακεξηθήο θαη άιινη) θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα.  ηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα ζπκκεηείραλ 235 λένη νη νπνίνη δέρζεθαλ ηελ παξέκβαζε RSadapted ελψ ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ νη ππφινηπνη 105 λένη. ηνπο λένπο θαη ησλ δχν νκάδσλ 

ρνξεγήζεθαλ νη ίδηεο ςπρνκεηξηθέο θιίκαθεο-απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλέιαβαλ ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο-κε κνλαδηθή εμαίξεζε κία θιίκαθα ε νπνία 

ρνξεγήζεθε κφλν ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα (RelationshipKnowledgeScale). ηηο δχν νκάδεο 

ρνξεγήζεθαλ: ε „Κιίκαθα Σαθηηθψλ Δπίιπζεο πγθξνχζεσλ‟ (ConflictTacticsScale - CTS) 

γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηαθηηθψλ γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ 

αλάκεζα ζηηο ζρέζεηο θαη ε θιίκαθα Πεπνηζήζεσλ γηα ηηο ρέζεηο (RelationshipBeliefs) ε 

νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο RSadapted θαη πεξηιακβάλεη 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ λέσλ γηα ηηο ζρέζεηο. Μεηά ην πέξαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη 2 κήλεο κεηά ηελ πξψηε ρνξήγεζε, έγηλε επαλαρνξήγεζε ησλ θιηκάθσλ 

κε ζθνπφ ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Adler‐Baederθαη ζπλ., 

2007). 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ έδεημαλ φηη ζηελ θιίκαθα πνπ δφζεθε 

κφλν ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε φιεο ηηο 

ππνθιίκαθέο ηεο θαη ζρεηηθά κε ηηο άιιεο δχν θιίκαθεο πνπ δφζεθαλ θαη ζηηο δχν νκάδεο 

ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κφλν ζε κεκνλσκέλεο ππνθιίκαθέο ηνπο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ Κιίκαθα ησλ Γλψζεσλ γηα ηηο ρέζεηο ε νπνία δφζεθε κφλν ζηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα, νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο έδεημαλ φηη ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
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αχμεζε ζηελ αληίιεςε ησλ γλψζεσλ γηα ηηο ζρέζεηο θαη ζηηο 5 ππνθιίκαθεο 

(Attraction/maturelove, Expectationsandbehaviors, Communicationskills, 

Smartdatingstrategies, Unhealthyrelationships) κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηελ 

Κιίκαθα Σαθηηθψλ Δπίιπζεο πγθξνχζεσλ ζεκεηψζεθε  ζεκαληηθή κείσζε ζηνλ 

παξάγνληα ηεο ιεθηηθήο βίαο ζε ζρέζε κε πξηλ ηελ παξέκβαζε. Δπηπιένλ, ζεκεηψζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ θιίκαθα ησλ Πεπνηζήζεσλ 

γηα ηηο ρέζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ παξάγνληα „ξεαιηζηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηηο ζρέζεηο‟ 

ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Με βάζε ηηο πην πάλσ απνδείμεηο,  νη καζεηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα RSadapted αλεμαξηήησο θπιήο, εηζνδήκαηνο θαη 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, έδεημαλ  άκεζα νθέιε ζε ζρέζε κε  ηνπο καζεηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ (Adler-Baederθαη ζπλ., 2007). 

Έλαο πηζαλφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ βξέζεθαλ ζε φιεο ηηο θιίκαθεο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα (ζπγθεθξηκέλα ζηηο θιίκαθεο „Σαθηηθψλ Δπίιπζεο πγθξνχζεσλ‟ 

θαη „Πεπνηζήζεσλ γηα ηηο ρέζεηο‟) ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ζπλέρηζε ηεο αλάπηπμεο ηεο 

πξφζζηαο εγθεθαιηθήο πεξηνρήο (κεησπηαίνο ινβφο) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο ε νπνία 

επζχλεηαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ (ζπιινγηζκφο θαη θξίζε) (Adler-Baederθαη ζπλ., 2007). 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε θάλεη ιφγν ν Steinberg (2005) ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ε 

αλάπηπμε ησλ πξφζζησλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ ε νπνία ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηε δεχηεξε 

δεθαεηία ηεο δσήο,  επεξεάδεη ηελ αλαζηνιή απφθξηζεο, ηελ αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε. 

       Παξφιν πνπ δελ ππάξρνπλ πνιιέο δηαζέζηκεο πξφζθαηεο παξεκβάζεηο, νη παξεκβάζεηο 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην ελ ιφγσ θεθάιαην, έρνπλ νινθιεξσζεί κε επηηπρία θαη θάπνηεο 

απφ απηέο κάιηζηα, έπεηηα απφ επαλέιεγρν πνπ έγηλε ιίγα ρξφληα κεηά ηελ νινθιήξσζή 

ηνπο θάλεθε λα επηβεβαηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο (βι. CODIP). Ηδηαίηεξα νη 

παξεκβάζεηο πνπ εθαξκφζζεθαλ ζε παηδηά (βι. „CODIP‟, „Πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο 

παξέκβαζεο ζε παηδηά κε ζπλδπαζκφ ηερληθψλ φπσο ε παηγληνζεξαπεία θαη ην ζρέδην 

ηέρλεο‟) θαίλεηαη λα έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα φρη κφλν σο πξνο ηνλ αθαδεκατθφ ηνκέα 

αιιά θαη σο πξνο ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ (π.ρ. αχμεζε ελδηαθέξνληνο 

πξνο ηηο θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο, κείσζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ). Με βάζε ηα 

επξήκαηα απηά, ε ρξήζε δηαθφξσλ κέζσλ θαηά ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία-αλάινγα θαη 
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κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ- (ππφδπζε ξφισλ,  καξηνλέηεο, επηηξαπέδηα παηρλίδηα, ζρέδην 

ηέρλεο θ.ά. βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο) θαίλεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε απ‟ φηη κηα 

ηππηθή ιεθηηθή ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία θαη σο εθ ηνχηνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζην δηαδχγην ησλ γνληψλ ηνπο (Pedro-Carroll&Cowen, 1985· 

Pedro-Carrol&AIpert-Gillis, 1997· Burroughsθαη ζπλ., 1997). Δθηφο απφ ηα πξνγξάκκαηα 

ηα νπνία επηθεληξψλνληαη ζε παηδηά, θαίλεηαη λα απνθηνχλ ελδηαθέξνλ σο πξνο ηα 

επξήκαηά ηνπο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε έθεβνπο θαη ελήιηθεο 

(Πξνγξάκκαηα γηα ηελ πγρψξεζε & Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο ρέζεσλ/ πξνγακηαία 

Πξνγξάκκαηα). Παξεκβαηηθέο κέζνδνη φπσο ε ρξήζε ηεο βηβιηνζεξαπείαο θαίλεηαη λα 

ζπλδξάκνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ζπγρψξεζε ησλ γνλέσλ απφ έλα θαθφ πνπ πξνθάιεζαλ 

ζηα παηδηά ηνπο θαη πνπ ζρεηίδεηαη κε απμεκέλα ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ θαη νδχλεο (ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ελειίθσλ παηδηψλ ην δηαδχγην). ηελ πεξίπησζε ησλ εθήβσλ, 

παξαηεξήζεθαλ θαη βειηηψζεηο σο πξνο ηελ αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε αθνχ κεηά ην πέξαο 

ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζπγρψξεζεο (FC) θάλεθε λα κελ ζθέθηνληαη ηφζν ην ηξαπκαηηθφ 

γεγνλφο πνπ ηνπο πξνθάιεζε/αλ ν/νη γνλέαο/είο ηνπο θαη λα απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

γηα κειέηε. Όζνλ αθνξά  ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εθήβσλ θαίλεηαη ηειηθά λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθήβσλ γηα πγηείο ζρέζεηο αιιά ζα ήηαλ 

ελδηαθέξνλ λα γίλεη επαλέιεγρνο θαη θαηά ηελ ελήιηθε δσή γηα λα απνδεηρζεί αλ φλησο είλαη 

απνηειεζκαηηθά θαη καθξνπξφζεζκα (πγηείο γάκνη). Δπίζεο, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ θαίλεηαη λα είλαη αλεπαξθήο, αθνχ νη Adler-Baeder θαη ζπλ. 

(2007) αλέθεξαλ φηη πξηλ απφ ηε δηθή ηνπο απφπεηξα εθαξκνγήο ηνπ RSadapted κφλν δχν 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζρέζεσλ πξαγκαηνηνπνηήζεθαλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο 

Gardner (2001) θαη Gardner θαη ζπλ. (2004) ζηα νπνία θαη έγηλε αλαθνξά πην πάλσ.  

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
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Με βάζε ηελ Αξγπξαθνχιε (2010), απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 θαη κεηά ε 

επίδξαζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ δηαδπγίνπ ζηα παηδηά απνηέιεζε ζεκαληηθφ ζέκα ζηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Σα πεξηζζφηεξα άξζξα πνπ αθνξνχλ ζηηο επηπηψζεηο ηνπ 

δηαδπγίνπ ζηελ παηδηθή ειηθία έρνπλ αθεηεξία πεξίπνπ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 

θαη κεηά. Απηφο ήηαλ έλαο πεξηνξηζκφο γηα ηελ παξνχζα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε αθνχ 

ε πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ άξζξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ αθνξά ζηηο επηπηψζεηο ηνπ δηαδπγίνπ ζηελ παηδηθή ειηθία θπκαίλνληαη απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ '70-'99. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην φηη απφ ηε δεθαεηία ηνπ '80 θαη κεηά 

παξαηεξήζεθε κία ηάζε „δηαθπγήο απφ ηε δέζκεπζε‟ θαη κία αχμεζε ηεο αλαδήηεζεο ηνπ 

„αηνκηθηζκνχ‟ (Λε ιήκνλ, 2010). ην θεθάιαην „Δπηπηψζεηο ηνπ Γηαδπγίνπ ζηελ Παηδηθή 

Ζιηθία‟ (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ)κέζα απφ ηελ εμέηαζε επηπηψζεσλ ζε αξθεηνχο ηνκείο 

(αθαδεκατθφ, γλσζηηθφ, θνηλσληθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ-ςπρνινγηθφ, ζσκαηηθή πγεία) ηεο 

δσήο ησλ παηδηψλ, θάλεθε λα ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα παηδηά δηαδεπγκέλσλ 

νηθνγελεηψλ θαη ζηα παηδηά άζηθησλ νηθνγελεηψλ. Όπσο θάλεθε ζην θεθάιαην απηφ, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηα παηδηά απφ κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο αλαγθάδνληαη λα 

αιιάμνπλ εληειψο θνηλσληθφ πιαίζηνιφγσ ηνπ κεησκέλνπ νηθνλνκηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ 

θεδεκφλα ηνπο πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ε κεηέξα. Απηφ επηθέξεη αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηνλ αθαδεκατθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα. Με βάζε ηξεηο (Guidubaldi θαη ζπλ., 

1983· Potter, 2010· Carlson θαη Corcoran, 2001) έξεπλεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ 

αμηφπηζηα ηεζη λνεηηθήο ηθαλφηεηαο (βι. Peabody Individual Achievement Test –PIAT) πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, θάλεθε έληνλα εκεησκέλε γλσζηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ (θπξίσο ησλ αγνξηψλ) πνπ πξνέξρνληαλ απφ δπζιεηηνπξγηθέο 

νηθνγέλεηεο. Απηφ πνπ παξνπζίαζε ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ήηαλ ην εχξεκα ηνπ 

Potter(2010) ν νπνίνο κειεηψληαο ζπγθεθξηκέλν δείγκα παηδηψλ (ECLS-K) απφ ρσξηζκέλεο 

νηθνγέλεηεο αλαθάιπςε φηη νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα καζεκαηηθά θαη ζηελ αλάγλσζε 

ήηαλ ρακειφηεξεο αξθεηφ θαηξφ πξηλ απφ ην γνλετθφ δηαδχγην, πξάγκα πνπ ππνδειψλεη φηη 

έλα ζπγθξνπζηαθφ-αλζπγηεηλφ πεξηβάιινλ επηθέξεη επηπηψζεηο ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα.  

ρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ, θάηη πνπ θάλεθε θαη ζην „ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ‟, δειαδή ζηελ εθεβηθή ειηθία, ηα παηδηά απφ κε άζηθηεο νηθνγέλεηεο θαη 

ηδηαίηεξα ηα αγφξηα, επηδηψθνπλ ηελ ζπκπαξάζηαζε ησλ „αληηδξαζηηθψλ‟ ζπλνκειίθσλ 

ηνπο πνπ πνιιέο θνξέο απηή ε ζπκπαξάζηαζε νδεγεί ζε πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 
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πγθεθξηκέλα, ζηελ παηδηθή ειηθία απηέο νη ζπλαλαζηξνθέο νδεγνχλ ζε επηζεηηθφηεηα, 

ζπκφ θαη ςέκαηα θπξίσο γηα ηα αγφξηα, κηαο θαη θάλεθε λα εμσηεξηθεχνπλ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ πξνθαιεί ν ρσξηζκφο ησλ γνληψλ ηνπο, ελψ ζηελ εθεβηθή ειηθία ε αιιειεπίδξαζε ησλ 

παηδηψλ θάλεθε λα ζπζρεηίδεηαη κε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο φπσο ε θαηάρξεζε νπζηψλ 

(βι. αιθνφι). Απφ ηελ άιιε, ηα θνξίηζηαθάλεθε λα έρνπλ κία ηάζε εζσηεξίθεπζεο ηνπ 

δηαδπγίνπ θαη λα είλαη πην επηξξεπείο αξγφηεξα ζε δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο φπσο ε 

θαηάζιηςε(Furstenberg&Cherlin, 1991· Størksen θαη ζπλ., 2006). Οη ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο 

θαίλεηαη λα είλαη θπξίσο πξνβιεκαηηθέο θαζψο νη γνλείο απαζρνιεκέλνη απφ ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ γνλετθνχ δηαδπγίνπ επελδχνπλ κεησκέλν πνηνηηθφ ρξφλν κε ηα παηδηά ηνπο 

θαη είλαη ιηγφηεξν παξφλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο (Amato&Keith, 1991).Σα 

παηδηά, αλεμαξηήησο θίινπ θαίλεηαη λα αλαδεηνχλ ηνλ παηέξα ηνπο ν νπνίνο είλαη απψλ θαη 

λα ηνπο ζηνηρίδεη ε απνπζία ηνπ έσο θαη έλα ρξφλν κεηά ην γνλετθφ δηαδχγην. Βέβαηα, ηα 

θνξίηζηα θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν αθνχ νη ζπλέπεηεο ηεο απψιεηαο ηνπ 

παηέξα θαηά ηελ νηδηπφδεηα πεξίνδν παξνπζηάδνληαη κεηέπεηηα (Hetherington, 1972). 

ρεηηθά κε ηηο ςπρνζσκαηηθέο επηπηψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία 

θάλεθε λα είλαη αξθεηά απμεκέλεο απφ ηηο επηζθέςεηο ησλ παηδηψλ ζε ςπρηάηξνπο. Βέβαηα, 

ε Kelly (2000) ππνζηεξίδεη φηη απηέο νη επηπηψζεηο παξνπζηάδνληαη πνιχ πξηλ ην γνλετθφ 

δηαδχγην θαη είλαη άιιν έλα ζηνηρείν πέξαλ ησλ γλσζηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ 

ππφζεζε ηεο Αξγπξαθνχιε (2014) ε νπνία θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη επηπηψζεηο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηα παηδηά κεηά ηνλ ρσξηζκφ είλαη απνηέιεζκα ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ 

εκθαλίδνληαλ πνιχ πξηλ ην δηαδχγην θαη πνπ ζπλέβαιαλ ζηηο επηπηψζεηο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ κεηά ην δηαδχγην.  

Οη έθεβνη, θαίλεηαη λα ράλνπλ θαη απηνί ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην ζρνιείν θαη λα 

κεηψλνληαη ζεκαληηθά ηα αθαδεκατθά ηνπο θίλεηξα. Δπίζεο, κε βάζε ζπγθεθξηκέλα 

εχξεκαηα, δηαπηζηψζεθε φηη είραλ κεησκέλε ζρνιηθή επίδνζε (Størksen θαη ζπλ.,2006· 

Dornbusch θαη ζπλ. 1985), γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίθαζε κε άιιεο έξεπλεο νη νπνίεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ην δηαδχγην δελ ζπζρεηίδεηαη θαη ηφζν κε ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθήβσλ (Mednick, Baker, Reznick & Hocevar, 1990·Sanz de Galdeano & Vuri, 2004). 

Βέβαηα, ε εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία είλαη αλεπαξθήο ζε επηζηεκνληθά άξζξα ηα νπνία 

ζπλδένπλ ην δηαδχγην κε ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ εθήβσλ θαη ην γεγνλφο απηφ ζπλέβαιε 
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ζην λα κελ ππάξρεη απφιπην ζπκπέξαζκα γηα ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ εθήβσλ ζε 

ζχγθξηζε κε ηα παηδηά (Pendry&Adam, 2013).Hέιιεηςε γνληθνχ ειέγρνπ απμάλεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ παξαβαηηθφηεηα ησλ εθήβσλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Σα αγφξηα είλαη 

πνιχ πην επηξξεπή ζην λα θάλνπλ ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη ηα θνξίηζηα ζην λα 

αλαπηχμνπλ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κε επηζπκεηή 

εγθπκνζχλε. Βέβαηα ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηνπο εθήβνπο παξνπζηάδνληαη θαη ζε 

άιιεο νηθνγελεηαθέο δνκέο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθξνχζεηο (Long, Forehand, 

Fauber, & Brody, 1987· Peterson & Zill, 1986).Παξάιιεια, θαη ηα ςπρνζσκαηηθά 

πξνβιήκαηα είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλα ζε εθήβνπο απφ νηθνγέλεηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη κε 

πςειέο ζπγθξνχζεηο, αλεμαηξέησο νηθνγελεηαθήο δνκήο(Mechanic & Hansell, 

1989).Δπνκέλσο, ε πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ θαη ζηελ εθεβεία ππνζηεξίδεη φηη δελ είλαη ην 

γνλετθφ δηαδχγην απηφ πνπ πξνθαιεί δηάθνξεο αξλεηηθέο κεηαβνιέο ζε πνιιά απφ ηα πεδία 

ηεο δσήο ησλ εθήβσλ αιιά ην ζπγθξνπζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν εθηίζνληαλ θαηά ηελ 

παηδηθή θπξίσο ειηθία νη έθεβνη.  

Οη βξαρππξφζεζκεο απηέο επηπηψζεηο θαηά ηελ παηδηθή (ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ) θαη 

εθεβηθή ειηθία (ΚΔΦΑΛΑΗΟ  ΓΔΤΣΔΡΟ)  ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εάλ δελ ιάβνπλ 

ηδηαίηεξεο πξνζνρήο κεηαηξέπνληαη ζε καθξνπξφζεζκεο, κε απνηέιεζκα νη επηπηψζεηο λα 

ζπλερίδνληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαηά ηελ παηδηθή 

ειηθία θαη ηα εξεζίζκαηα ζηα νπνία βξίζθνληαη αληηκέησπα ηα παηδηά ίζσο θαζνξίζνπλ θαη 

ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο. Όπσο θαίλεηαη κέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ 

„ΣΡΗΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ‟, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε απνηπρία ζηνλ αθαδεκατθφ 

ηνκέα ζπλερίδεηαη θαη ζηελ ελήιηθε δσή κε απνηέιεζκα πνιιά απφ ηα ΔΠΓ λα κελ 

εμαζθαιίζνπλ κία εξγαζηαθή ζέζε ε νπνία ζα ηνπο παξέρεη ηθαλνπνηεηηθέο απνιαβέο 

(Amato θαη Keith, 1991c· Bernardi&Radl, 2014). Δπηπιένλ, ε έθζεζε ηνπο ζε 

δηαπιεθηηζκνχο ησλ γνληψλ ηνπο θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, ζπλέβαιε αξλεηηθά ζην λα 

παξνπζηάζνπλ δπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο ζηελ ελήιηθε δσή. Απηφο ν 

ιφγνο φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ (βι. Westervelt & Vandenberg, 1997) ίζσο 

νθείιεηαη ζηηο ιαλζαζκέλεο πξαθηηθέο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ εθάξκνδαλ νη γνλείο 

ηνπο θαηά ηελ παηδηθή ή εθεβηθή ηνπο ειηθία.Λφγσ ησλ ιαλζαζκέλσλ πξαθηηθψλ πνπ 

αθνινπζνχζαλ νη γνλείο ηνπο, ηα ΔΠΓ κεηέπεηηα παξνπζίαζαλ κεησκέλε νηθεηφηεηα ζηηο 

http://www.demographic-research.org/authors/2218.htm
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ζρέζεηο ηνπο κε ην ζχληξνθφ ηνπο, δπζπηζηία ιφγσ έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο, απμεκέλνπο 

εξσηηθνχο ζπληξφθνπο θαη πξνηίκεζε γηα ζπκβίσζε. Σν ελδηαθέξνλ ζην „ΣΡΗΣΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ‟ είλαη νη „ζεηηθέο επηπηψζεηο‟ πνπ επηθέξνπλ νη πξνβιεκαηηθέο ζρέζεηο ησλ 

γνλέσλ ζηηο κεηέπεηηα πξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ ΔΠΓ. Αλ θαη ζπάληα αλαθέξνληαη ζεηηθέο 

επηπηψζεηοζηα παηδηά δηαδπγίνπ, ηα επξήκαηα ηξηψλ εξεπλψλ κε δείγκα πξνπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ππνελφηεηα 3.2.1., ππνζηήξημαλ φηη ηα ΔΠΓ έπεηηα απφ 

ην δηαδχγην ησλ γνληψλ ηνπο έλησζαλ πην ζίγνπξνη γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη άιινη αλέθεξαλ 

φηη αλαθνπθίζηεθαλ απφ ην δηαδχγην ησλ γνληψλ ηνπο θαη έκαζαλ κέζα απφ ηα ιάζε ησλ 

γνληψλ ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί επίζεο, φηη ε Arditti (1999) ηφληζε φηη πξέπεη λα 

δηεξεπλεζνχλ πεξεηαίξσ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ ΔΠΓ. Σα παηδηθά βηψκαηα θαη ην 

αξλεηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ήηαλ εθηεζεηκέλα ηα ΔΠΓ θαηά ηελ παηδηθή 

ηνπο ειηθία θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ κεηέπεηηα ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηνπο πγεία αθνχ 

εκθάληζαλ απμεκέλα επίπεδα άγρνπο θαη απνξχζκηζε ησλ βηνινγηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ 

φπσο ηνπ χπλνπ θαη ην θαξδηαγγεηαθφ.  Δπίζεο, ηδηαίηεξα νη ελήιηθεο γπλαίθεο εκθάληζαλ 

απμεκέλα επίπεδα θαηάζιηςεο. Παξαηεξείηαη φηη θαη ζε απηφ ην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηηο 

επηπηψζεηο ησλ ΔΠΓ ελνρνπνηνχληαη ηα αλζπγηεηλά πεξηβάιινληα θαη φρη ηφζν γηα ην 

γεγνλφο ηνπο δηαδπγίνπ. 

        Γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα πην 

πάλσ θεθάιαηα, επηιέγεθαλ ηέζζεξηο δηαδεδνκέλεο παξεκβάζεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη γηα ηελ 

παξφηξπλζε παηδηψλ λεπηαθήο ειηθίαο (βι. παηγληνζεξαπεία.).Αλαθνξηθά κε ηηο 

παξεκβάζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά λεπηαθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο, ην 

CODIPθαίλεηαη λα εθαξκφζζεθε κε επηηπρία αξθεηέο θνξέο (Pedro-Carroll&Cowen, 

1985·Pedro-Carroll, Alpert-Gillis θαη Cowen, 1992·Pedro-Carrol&AIpert-Gillis, 1997)αθνχ 

απνδείρζεθε φηη ζε θάπνηεο εθαξκνγέο ηνπ βνήζεζε ηα παηδηά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

ζπκπεξηθνξηθή πξνζαξκνγή ηνπο ζην δηαδχγην. Οη δηάθνξεο δηαδξαζηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη (ππφδεζε ξφισλ, επηηξαπέδηα παηρλίδηα, ρξήζε καξηνλέησλ θ.ά.) θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ νκαδηθψλ ζπλεδξηψλ ηνπ πξνιεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηα παηδηά έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

ζρεηηθά κε ην δηαδχγην. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο καζαίλνπλ λα βγάδνπλ πξνο ηα έμσ ηα 



93 

 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα  θαη λα αλαδεηνχλ έλα θνληηλά ηνπο πξφζσπα γηα λα ηα 

κνηξαζηνχλ. Έπεηηα απφ επαλέιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ CODIPδχν ρξφληα κεηά 

ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ζε παηδηά 5θαη 6 εηψλ (Pedro-Carrol&AIpert-Gillis, 1997), απφ 

ηνπο Pedro-Carroll, Sutton θαηWyman(1999), επηβεβαηψζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, 

(CODIP)αθνχ ε ζπκπεξηθνξά θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ησλ παηδηψλ κε βάζε ηηο εθζέζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπο δχν ρξφληα πξηλ επαιεζεχηεθαλ θαη απφ ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο νη 

νπνίνη δελ γλψξηδαλ ηα παηδηά ζηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Όζνλ αθνξά ηα 

„Πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο ζε παηδηά κε ζπλδπαζκφ ηερληθψλ φπσο ε 

παηγληνζεξαπεία θαη ην ζρέδην ηέρλεο‟ θαίλεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξα απφ κία 

ηππηθή ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ε νπνία επηθεληξψλεηαη κφλν ζηε ζπδήηεζε θαη δελ 

δεκηνπξγεί θαλέλα ελδηαθέξνλ ζηα κηθξά παηδηά. Με βάζε κία αλαζθφπεζε 97 εξεπλψλ γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παηγληνζεξαπείαο, νη Ray, Bratton, Rhine θαη  Jones (2001), 

βξήθαλ φηη είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθή κέζνδνο ζε παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο. Σα „Πξφγξακκα πγρψξεζεο‟, ηδηαίηεξα κε ηε ρξήζε ηεο 

βηβιηνζεξαπείαο (κέζσ κειέηεο ελφο βηβιίνπ ζρεηηθνχ κε ηε ζπγρψξεζε) ε νπνία βνεζάεη 

ζηελ κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ληψζεη ην παηδί δηαδεπγκέλσλ νηθνγελεηψλ 

πξνο ηνλ έλαλ εθ ησλ δχν γνλέσλ ηνπ γηα έλα θαθφ πνπ ηνπ πξνθάιεζε. Φάλεθε βνεζάεη ηα 

έθεβα ή ηα ΔΠΓ λα αλαπηχζζνπλ ζπλαηζζήκαηα ζπκπφληαο θαη θαηαλφεζεο πξνο ην 

πξφζσπν πνπ ηνπο πξνθάιεζε ην ηξαχκα. Σέινο, ηα ειάρηζηα(Adler-Baeder θαη ζπλ., 2007) 

„Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο ρέζεσλ‟ ηα νπνία έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

πξνψζεζε πγεηψλ ζρέζεσλ νη νπνίεο κεηέπεηηα κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε γάκν, θαίλεηαη λα 

είλαη απνηειεζκαηηθά κε βάζε ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο,  αιιά ζα είρε ελδηαθέξνλ αλ 

γηλφηαλ επαλέιεγρνο κεξηθά ρξφληα κεηά, θαηά ηελ ελειηθίσζε, γηα λα επηβεβαησζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 
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