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1. ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμεηάζνπκε ην πψο ε επίδξαζε ηνπ 

ηχπνπ δεζκνχ(εκκνλήο - απνθπγήο) θαη ε πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ 

(αιινθεληξηζκφο - ηδηνθεληξηζκφο) επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ζρέζε, ην 

επ δελ, θαη ηελ ππνζηήξημε απφ ηνλ ζχληξνθν ζε εληφο θαη εθηφο γάκνπ εηεξφθπια 

δεπγάξηα. Αξρηθά ζα αλαθεξζνχκε ζε έλα γεληθφηεξν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε  ζε ζρέζε κε ηελ ζεσξία δεζκνχ, ηα ζπλαηζζήκαηα, θαη ηελ 

πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηεο νπνίαο ζπκκεηέρνληεο είλαη  

100 εηεξφθπια δεπγάξηα (50 γπλαίθεο-50 άληξεο) ζπκπιεξψλνληαο ν θάζε έλαο 

εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο. Αθνινχζσο κεηά απφ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ 

δεδνκέλσλ καο γίλεηαη ε δηαηχπσζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο εξεπλάο, ε πεξηγξαθή ηεο 

κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ  

ζπκπεξαζκάησλ πνπ αλαδείρηεθαλ απφ ηελ έξεπλα. 

 Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο εμεηάζηεθαλ κε ηελ βνήζεηα ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο 

γηα ηνπο κέζνπο φξνπο θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson γηα ηηο 

ζπζρεηίζεηο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εμέηαζε ησλ ππνζέζεσλ θαη ησλ αλαιχζεσλ 

ηεο εξεπλάο καο ζα γίλνπλ γλσζηά θαη ζα ζπδεηεζνχλ κε ιεπηνκεξή ηξφπν ζηελ 

ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο.  

Η παξνχζα κειέηε είλαη ζεκαληηθή γηαηί δελ ππάξρνπλ πνιιά θαη επαξθή εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα πνπ λα κειεηνχλ πσο  ν ηχπνο δεζκνχ θαη ε πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ 

εαπηνχ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε, ην επ δελ θαη ηελ ππνζηήξημε απφ ηνλ 

ζχληξνθν ζηηο ζρέζεηο δεπγαξηψλ. 
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2.ΔΗΑΓΧΓΖ   

 

2.1 Θεσξεηηθή βάζε ζπλαηζζεκάησλ:     

 

 

 Σν ζπλαίζζεκα αλέθαζελ είρε θνηλσληθφ ραξαθηήξα ην νπνίν θνηλσληθφ 

ππφβαζξν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.( Καθέηζηνο, 2004) 

 Σα ζπλαηζζήκαηα κειεηψληαη ζαλ κηα εζσηεξηθή δηαδηθαζία θαη ζπλήζσο 

κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηθείκελν παξαηήξεζεο κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο. Έηζη κε βάζε 

απηφ νη εξεπλεηέο πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο.(Καθέηζηνο, 2004) 

 Παξ' φια απηά νη νξηζκνί ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνηθίινπλ κε βάζε ηελ 

βηβιηνγξαθία. Θα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε κηα κηθξή αλαθνξά ζηνπο  νξηζκνχο 

πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία. Πνιινί εξεπλεηέο νξίδνπλ ην ζπλαίζζεκα σο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλζήθεο θαη κεηξνχλ ην ζπλαίζζεκα κε εξσηεκαηνιφγηα 

απηναλαθνξάο. Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη 

ζπλεηδεηέο δηαδηθαζίεο θαη ην άηνκν ηηο αληηιακβάλεηαη θαη ηηο θαηαγξάθεη ζην 

εξσηεκαηνιφγην.(Νiedenthal et al, 2011) 

 Δπίζεο άιινη εξεπλεηέο νξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα κε γλψκνλα ηελ βηνινγηθή 

ηνπο βάζε. Με βάζε δειαδή ηηο θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ην είδνο ηεο αληίδξαζεο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Καηά ηνλ 

William James(1884) νη ζσκαηηθέο αιιαγέο αθνινπζνχλ ηελ αληίιεςε ηνπ γεγνλφηνο 

θαη ε αίζζεζε απηψλ ησλ αιιαγψλ είλαη ην βησκέλν ζπλαίζζεκα. (Καθέηζηνο, 2005)   

 Παξάιιεια νξηζκέλνη εξεπλεηέο κε βάζε ηνλ Paul Ekman νξίδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα  κε βάζε ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξφζσπνπ θαη ηηο κεηέπεηηα αμηνινγήζεηο 

ηνπο. Καηά ηνλ Ekman ινηπφλ δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ 

απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη απφ ηε θπζηνινγία. 

Σα ζπλαηζζήκαηα ζρεκαηίζηεθαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θπζηθήο επηινγήο νχησο 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζν επηθνηλσλίαο. (Καθέηζηνο, 2005) 

 Όπσο έρνπκε παξαηεξήζεη  ππάξρεη κηα πιεηάδα πξνζπάζεηαο νξηζκνχ ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο απφ εξεπλεηέο κε δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Όκσο απηέο 

νη πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο είλαη ελ κέξεη ζσζηέο. Οη δηάθνξεο απηέο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο δηαθέξνπλ σο πξνο πνηα είλαη ε αηηία πξφθιεζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Όκσο ζπγθιίλνπλ ζην  φηη επηηεινχλ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο θαη 
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βνεζνχλ ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο ζπκθσλνχλ ζην φηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα είλαη πνιππαξαγνληηθέο δηαδηθαζίεο(πρ θπζηνινγηθέο, 

ζπκπεξηθνξηθέο, γλσζηηθέο) θαη ζην φηη ηα ζπλαηζζήκαηα γίλνληαη θαηαλνεηά κέζα 

ζε θνηλσληθά πιαίζηα, φπσο γηα παξάδεηγκα κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία πξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ.   (Καθέηζηνο, 2005)  

 

2.2 Η Θεσξία Γεζκνχ:  

 

 Η ζεσξία δεζκνχ (attachment theory) είρε ζαλ θχξην εθθξαζηή ηεο ηνλ John 

Bowlby θαη εκπεξηθιείεηαη απφ ην πιαίζην φηη ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ ε ζρέζε ηνπ κε ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο επεξεάδεη 

ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπ εμέιημε ζε φια ηα κεηέπεηηα ζηάδηα ηεο δσήο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ.(Καθέηζηνο, 2005). 

 Ο Bowlby παξαηήξεζε φηη ην βξέθνο δηακαξηχξεηαη φηαλ νη γνλείο ηνπ 

απνκαθξχλνληαη απφ απηφ ή φηαλ βξίζθεηαη κε μέλα, κε νηθεία πξφζσπα κε ηα νπνία 

δελ έρεη εγγχηεηα. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ηνλ εκπλεπζηή ηεο ζεσξίαο δεζκνχ λα 

ππνζηεξίμεη φηη ην βξέθνο γελληέηαη κε έκθπηε αλάγθε λα αλαπηχμεη δεζκφ κε ηα 

άηνκα πνπ ηνπ παξέρνπλ θξνληίδα θαη αζθάιεηα θαη επίζεο φηη έρεη ηελ πξνδηάζεζε 

λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. (Καθέηζηνο, 2005) 

 Η ζεσξία δεζκνχ κε βάζε ηελ εμειηθηηθή πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη ζηελ αμία 

ηνπ δεζκνχ γηα ηελ επηβίσζε ηνπ βξέθνπο κέζσ ηεο αίζζεζεο αζθάιεηαο θαη 

εγγχηεηαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί αλάκεζα ζην βξέθνο θαη ζηα πξφζσπα πνπ ην 

θξνληίδνπλ. πλήζσο απηά ηα πξφζσπα είλαη νη γνλείο ηνπ ή νη ζεκαληηθνί άιινη. Η 

γνλετθή αληαπφθξηζε ζην βξέθνο ελεξγνπνηεί πξφηππα δεζκνχ ηα νπνία ζηαδηαθά 

κεηαηξέπνληαη ζε ελεξγά κνληέια δεζκνχ θαη ηα νπνία θαζνδεγνχλ ηα αηζζήκαηα, ηηο 

ζθέςεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ζηηο κεηέπεηηα δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ. 

Καζψο ην βξέθνο αλαπηχζζεηαη, ρξεζηκνπνηεί ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο κε ηνπο 

νπνίνπο ζρεκάηηζε δεζκφ σο αζθαιή βάζε εμεξεχλεζεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

Με βάζε απηή ηελ αζθαιή βάζε  ε Ainsworth, καζήηξηα ηνπ Bowlby, πνπ 

πξνζπάζεζε λα επεθηείλεη ηελ ζεσξία ηνπ,  θαηεγνξηνπνίεζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

δεζκνχ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηχπνπο ζπκπεξηθνξάο ηνπ λήπηνπ απέλαληη ζην γνλέα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο ε ζεσξία δεζκνχ επεθηάζεθε θαη ζηηο ζρέζεηο ελειίθσλ 

δηαηππψλνληαο φηη ππάξρνπλ ηξείο ηχπνη δεζκνχ κε ηνπο νπνίνπο ζπζρεηηδφκαζηε θαη 

αιιειεπηδξνχκε ζηηο δηαπξνζσπηθέο καο ζρέζεηο. .(Καθέηζηνο, 2005) 

http://www.google.com.cy/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%B1%20%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fskepsy.wordpress.com%2F2010%2F10%2F10%2Fproskolisi%2F&ei=ZK8IUoWkGcmctAai8IH4DQ&usg=AFQjCNFZDxOSiaX8sB9zl0fvDWx2Q_WXDw&bvm=bv.50500085,d.ZWU
http://www.google.com.cy/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%B1%20%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fskepsy.wordpress.com%2F2010%2F10%2F10%2Fproskolisi%2F&ei=ZK8IUoWkGcmctAai8IH4DQ&usg=AFQjCNFZDxOSiaX8sB9zl0fvDWx2Q_WXDw&bvm=bv.50500085,d.ZWU
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Οη ηξεηο βαζηθνί ηχπνη δεζκνχ ζπκθσλά κε ηελ Ainsworth είλαη: 

άγρνπο/απνθπγήο, αζθαιήο θαη άγρνπο/εκκνλήο. ε πξφζθαηεο έξεπλεο φκσο έρεη 

εληνπηζηεί θαη έλαο ηέηαξηνο ηχπνο δεζκνχ, ν δεζκφο ηεο απνδηνξγάλσζεο. Ο 

αζθαιήο βιέπεη ηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο ζεηηθά ζε ζρέζε κε ηηο ζηελέο ζρέζεηο. Ο  

εκκνληθφο έρεη αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζεηηθή γηα ηνπο άιινπο ζε 

αληίζεζε κε ηνλ ηχπν απνθπγήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ αιιά θαη γηα ηνπο άιινπο.  ηε ζπλέρεηα ζα ζπδεηήζνπκε εθηελέζηεξα γηα 

ηα Δλεξγά Μνληέια Γεζκνχ.(ΔΜΓ).(Καθέηζηνο, 2005) 

 

2.3 Γεζκφο ηνπ δεχγνπο θαη αλάπηπμε ησλ παηδηψλ: 

 

 

 Όπσο έρνπκε αλαθέξεη πξνεγνπκέλσο, ε ζεσξία δεζκνχ επεξεάδεη ηφζν ηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ απφ ηα πξψηα ρξφληα θηφιαο ηεο δσήο ηνπ φζν θαη 

ηελ ζρέζε αλάκεζα ζην δεπγάξη. Σν δεπγάξη, δειαδή νη γνλείο, ζπκβάιιεη κε 

πνιινχο ηξφπνπο ζηελ  αλάπηπμε ηνπ βξέθνπο είηε καδί σο δεπγάξη είηε σο 

κεκνλσκέλα άηνκα. 

 πγθεθξηκέλα ν θάζε γνλέαο δίλεη αζθάιεηα θαη θξνληίδα ζηε ζρέζε ηνπ κε 

ην παηδί θαη  βνήζα κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ δεζκνχ. Δπηπιένλ ν 

θάζε έλαο απφ ηνπο ζπληξφθνπο βνεζά ηνλ άιιν ζχληξνθν ζηελ δεκηνπξγία δεζκνχ 

κε ην παηδί. Δηδηθά γηα ηελ κεηέξα δελ είλαη εχθνιν θαζήθνλ ην κέξνο ηεο θξνληίδαο 

γηα ηελ ζρέζε δεζκνχ πνπ ζα αλαπηχμεη κε ην παηδί ηεο γηαηί πνιιέο θφξεο νη 

απαηηήζεηο ηνπ βξέθνπο θαίλεηαη λα ππεξέρνπλ ησλ αλαγθψλ ηεο κεηέξαο. ( Blom & 

Dijk, 2007) 

 ε ζρέζε κε ηνπο ζπληξφθνπο σο δεπγάξη ζα πεξηκέλακε φηη ε ηθαλνπνηεηηθή 

ζρέζε νηθεηφηεηαο θαη θξνληίδαο ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ βνεζά ζηελ 

δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο δεζκνχ γηα ην βξέθνο-παηδί. Δπίζεο ε αζθαιήο ζρέζε-

δεζκφο κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ηηο δηθέο ηνπο αλαζθαιείο 

ζρέζεηο σο παηδηά ζχκθσλα κε Collins (1996) θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

δεκηνπξγεί ελφο αζθαινχο δεζκνχ κε ην παηδί ηνπο. Παξάιιεια ηα νπνηαδήπνηε 

πξνβιήκαηα  ζηε ζρέζε ηνπ δεχγνπο θάλνπλ πην δχζθνιε ηελ δεκηνπξγία θαη 

εγθαζίδξπζε ελφο αζθαινχο δεζκνχ κε ην παηδί ηνπο. 

 Η ζρέζε νηθεηφηεηαο ηνπ δεπγαξηνχ θαη ηνπ βξέθνπο είλαη ζεκαληηθή γηαηί ην 

λενγέλλεην δελ έρεη θακία δπλαηφηεηα έληαμεο ζε έλα θνηλσληθφ ζχλνιν, γηαηί ε 

ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο απαηηεί αληαλαθιαζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηηο 
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νπνίεο ην βξέθνο δελ έρεη αλαπηχμεη αθφκε. χκθσλα κε ηνπο Hazan & Shaver(1994) 

εμαηηίαο ηεο αλσξηκφηεηαο ηνπο ηα αλζξψπηλα βξέθε κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ κφλν 

αλ έλαο ελήιηθαο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ηνπο παξέρεη πξνζηαζία θαη αζθάιεηα. Έηζη 

γηα ηελ πγηή αλάπηπμε ηνπ βξέθνπο, γηα ηελ λνεηηθή θαη αληαλαθιαζηηθή ηνπ 

ιεηηνπξγία ρξεηάδεηαη ηελ δεκηνπξγία αζθαινχο δεζκνχ κε ηνπο γνλείο ηνπ ή κε ηα 

άηνκα πνπ ην θξνληίδνπλ. ( Blom & Dijk, 2007) 

 πκπεξαζκαηηθά είλαη ζίγνπξν φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

ζρέζεηο δεζκνχ ζε ελήιηθεο ζρέζεηο θαη ζηνλ δεζκφ ηνπ βξέθνπο ζηα πξψηα ρξφληα 

ηεο δσήο ηνπ. Η επηθνηλσλία ζην δεζκφ ελειίθσλ θαίλεηαη λα είλαη θπξίσο ιεθηηθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή, ελψ ε επηθνηλσλία ζηα πξψηα ρξφληα δσήο ηνπ βξέθνπο είλαη 

θάπσο δπζαλάινγε ζην ηη πξνζθέξνπλ ηα δχν κέξε ζηε ζρέζε. Γειαδή ην βξέθνο 

εμαξηάηαη ζε έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο γνλείο ηνπ νη νπνίνη ηνπ δίλνπλ 

αζθάιεηα θαη θξνληίδα. Δπίζεο έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ν δεζκφο ζηα πξψηα 

ρξφληα ηεο δσήο έρεη βηνινγηθή πξνέιεπζε ζε αληίζεζε κε ηνλ δεζκφ ελειίθσλ πνπ 

βαζίδεηαη ζε θνηλσληθά ζπζηήκαηα κε ηελ δεκηνπξγία αζθάιεηαο σο ζπζηαηηθφ 

επηθνηλσλίαο.( Blom & Dijk, 2007) 

 Έηζη, ν ελήιηθνο δεζκφο θαη ε αγάπε είλαη πην πεξίπινθα απφ ηελ αγάπε θαη 

ηνλ δεζκφ πνπ έρεη ην βξέθνο κε ηνλ θξνληηζηή-γνλέα.( Blom & Dijk, 2007) 

 

2.4 Δλεξγά Μνληέια Γεζκνχ (ΔΜΓ): 

 

 Σα Δλεξγά Μνληέια Γεζκνχ φπσο έρνπκε αλαθέξεη πξνεγνπκέλσο είλαη ε 

θεληξηθή έλλνηα ηεο ζεσξίαο δεζκνχ, εμεγψληαο πψο ε αιιειεπίδξαζε πνπ έρεη ην 

βξέθνο κε ηνπο γνλείο ηνπ εζσηεξηθεχεηαη θαη αληαλαθιάηαη ζηηο ζρέζεηο πνπ ζα 

αλαπηχμεη  ζηελ κεηέπεηηα δσή ηνπ. 

 πγθεθξηκέλα ν Bowlby(1982) ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν κνληέια δεζκνχ γηα 

λα πεξηγξάςεη ηηο εζσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηα άηνκα ηφζν 

γηα ηνλ θφζκν φζν θαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο.  Οη αλαπαξαζηάζεηο απηέο έρνπλ 

εγθαζηδξπζεί ζηελ παηδηθή θαη πξψηκε παηδηθή ειηθία. Σα πξψηα ελεξγά κνληέια 

ελφο παηδηνχ απνηεινχλ ζρήκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ γηα 

ζηγνπξηά θαη αζθάιεηα.   

 Αξρηθά ηα Δλεξγά Μνληέια Γεζκνχ εκπεξηέρνπλ θνηλσλίν-γλσζηηθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά ζρήκαηα ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ην είδνο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο. Σα κνληέια 
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δεζκνχ πεγάδνπλ απφ ηελ δηαπξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ζρέζεσλ. 

 Παξφια απηά, ηα Δλεξγά Μνληέια Γεζκνχ είλαη ζε έλα βαζκφ ακεηάβιεηα 

ζηελ ελήιηθε δσή. Η βάζε ηνπο θαζνξίδεηαη ζηελ παηδηθή ειηθία, αλ δειαδή έλα 

παηδί ζα έρεη αζθαιή ή αλαζθαιή δεζκφ, απφ ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ ζα έρεη κε 

ηνπο γνλείο ηνπ. Όπσο αλαθέξνπλ νη  West Sheldon-Keller (1994) ε δπλαηφηεηα 

κεηάιιαμεο ησλ ελεξγψλ κνληέισλ απφ αζθαιή ζε αλαζθαιή ζηελ ελειηθίσζε είλαη 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε. 

 Όπσο έρνπκε αλαθέξεη ππάξρνπλ ηξία είδε κνληέισλ δεζκνχ, ν ηχπνο 

άγρνπο/απνθπγήο, ν αζθαιήο θαη ν ηχπνο άγρνπο/εκκνλήο. Ο ηχπνο άγρνπο/απνθπγήο 

ληψζεη άβνια φηαλ νη άιινη ηνλ πιεζηάδνπλ πνιχ ζπλαηζζεκαηηθά. Οη έξεπλεο ηεο 

Ainsworth δείρλνπλ φηη παηδηά κε δεζκφ άγρνπο/απνθπγήο είλαη ζπλαηζζεκαηηθά 

απφκαθξα απφ ηνπο γνλείο. Ο αζθαιήο λνηψζεη άλεηα φηαλ έξρεηαη ζπλαηζζεκαηηθά 

θνληά κε ηνπο άιινπο θαη δελ αλεζπρεί φηη ζα ηνλ εγθαηαιείςνπλ. Δπνκέλσο ζε απηφ 

ην ηχπν δεζκνχ ηα παηδία  έρνπλ θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη 

αλαθνπθίδνπλ ην άγρνο απνρσξηζκνχ ηνπ γνλέα φηαλ επηζηξέθεη θαη ζρεκαηίδνπλ 

έηζη αζθαιή ζρέζε/δεζκφ. Η ηξίηε θαηεγνξία δεζκνχ, ν ηχπνο άγρνπο/εκκνλήο, 

λνηψζεη φηη νη άιινη είλαη απξφζπκνη λα δεζνχλ ζπλαηζζεκαηηθά καδί ηνπ θαη θνβάηαη 

φηη δελ ηνλ αγαπνχλ πξαγκαηηθά. ε απηφ ηνλ ηχπν δεζκνχ νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη 

ην παηδί ζέιεη λα πξνζεγγίζεη ην γνλέα αιιά θαη ηνλ απνθεχγεη ηαπηφρξνλα.  

 χκθσλα κε ηνπο Hazan & Shaver(1994) ηα κνληέια δεζκνχ ζπλεπάγνληαη 

φηη νη πεπνηζήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηδηαίηεξα ε απηνεθηίκεζε πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, θαζνξίδνληαη ελ κέξεη απφ ηελ αληαπφθξηζε  

θαη ηελ θξνληίδα ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ γηα ζηγνπξηά θαη 

αζθάιεηα. Έηζη θαζνδεγνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ζηηο επφκελεο ηνπο ζρέζεηο. 

 Σα Δλεξγά Μνληέια Γεζκνχ θαηαιακβάλνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, θαη φπσο γλσξίδνπκε απφ ηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία 

έρνπλ κεγάιε ζρέζε κε ηελ έθθξαζε ηνπ ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο. 

Όπσο αλαθέξεη ν Καθεηζηνο(2005) «ηα Δλεξγά Μνληέια Γεζκνχ είλαη δπλακηθά 

γηαηί ζπκπεξηιακβάλνπλ ζχλζεηεο, εληαίεο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνλ εαπηφ, ηνπο 

άιινπο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένληαη κε θεληξηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο δηεξγαζίεο 

φπσο ε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο»(ζει 60) 
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 Με βάζε απηή ηελ άπνςε γηα ηα Δλεξγά Μνληέια Γεζκνχ, θνηλσληθνί θαη 

θιηληθνί ςπρνιφγνη άξρηζαλ λα δηεξεπλνχλ ηελ ζεσξία δεζκνχ σο πιαίζην γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ αηφκσλ ζηελ ελήιηθε δσή θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ησλ ελήιηθσλ ξνκαληηθψλ ζηελψλ ζρέζεσλ. (Collins, 

1996) 

 

2.5 Σχπνη δεζκνχ θαη ξχζκηζε ζπλαηζζήκαηνο: 

 

 ηελ βηβιηνγξαθία γηα ηελ ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ εληνπίδνπκε φηη ηα 

αξλεηηθά θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηα αξρηθά 

ζηάδηα  ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ δεζκνχ αιιά θαη ζην πσο ζα εμειηρζνχλ νη κεηέπεηηα 

ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ.  

 Η ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο έρεη ζηφρν λα δεκηνπξγεζεί αζθάιεηα ζην 

βξέθνο θαη λα ην πξνζηαηέςεη απφ ελδερφκελε απνκάθξπλζε ηνπ γνλέα. Η 

δεκηνπξγία ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο νδεγεί ζηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ άγρνπο. ε αληίζεζε, ε κε δεκηνπξγία αζθάιεηαο νδεγεί ζε αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη δεκηνπξγία πςειψλ επηπέδσλ άγρνπο. 

 Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθία ε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ έρεη πνιχ κεγάιε 

ζρέζε κε ηα Δλεξγά Μνληέια Γεζκνχ. πγθεθξηκέλα, άηνκα κε αζθαιή δεζκφ 

δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηα ζεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα ελψ άηνκα κε αλαζθαιή 

δεζκφ επηθεληξψλνληαη ζηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα θαη ηαπηφρξνλα ε ξχζκηζε 

ησλ αξλεηηθψλ ηνπο ζπλαηζζεκάησλ είλαη δπζιεηηνπξγηθή. Αθφκε έρνπλ ηελ ηάζε λα 

λνηψζνπλ κεγαιχηεξν άγρνο ζηηο ζρέζεηο ηνπο θαη λα θξχβνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. 

Δπηπιένλ άηνκα κε έκκνλν ηχπν δεζκνχ έρνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο θαη δίλνπλ 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα.  

 Οη ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο είλαη ε απψζεζε θαη θαηαπίεζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε ππεξελεξγνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Οη 

ζηξαηεγηθέο απηέο ζπλδένληαη άκεζα κε ηνπο ηχπνπο δεζκνχ ηνπ αηφκνπ θαη 

ππάξρνπλ ζε φιν ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ. Παξάιιεια, ε ξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ επηδξά ζεκαληηθά θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαηά ηελ 

ελειηθίσζε θαη επίζεο έρεη ζνβαξέο επηξξνέο ζηηο ζηελέο ζρέζεηο. 

 πκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηχπνπο δεζκνχ θπξίσο κε ηνλ 

αλαζθαιή ηχπν ηηο εληνπίδνπκε ηφζν κέζα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αιιά θαη ζε 

πεξηπηψζεηο φπσο ρσξηζκφ, δήιηα, επραξίζηεζε ή φρη απφ ηελ ζρέζε. Αλάινγα κε ηνλ 
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ηχπν δεζκνχ πνπ ζα έρεη ν θάζε ζχληξνθνο αλάινγεο ζα είλαη θαη νη αληηδξάζεηο ηνπ 

θαη γεληθά ε ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζα ζηε ζρέζε. 

 Ο ηχπνο δεζκνχ ινηπφλ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο γηαηί ελεξγνπνηνχληαη ηα ζρήκαηα δεζκνχ πνπ είρε ην άηνκν κε ηελ πξψηε 

θαη θαζνξηζηηθή ζρέζε δεζκνχ, ε νπνία είλαη ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηνπ φηαλ ήηαλ 

παηδί. Παξάιιεια ν ηχπνο δεζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ  Bowlby(1973) θαζνξίδεη ηφζν 

ηελ ςπρνθνηλσληθή εμέιημε ηνπ αηφκνπ φζν θαη ηελ δηαπξνζσπηθή θαη πξνζσπηθή 

ηνπ εμέιημε. 

 

3.1 Η πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ: 

 

 Ο εαπηφο θαη κεηέπεηηα ε θαηαζθεπή ηνπ νξίδεηαη σο ηα ζπλαηζζήκαηα, νη 

ζθέςεηο, θαη γεληθά φηη ραξαθηεξίδεη ηελ αιιειεμάξηεζε ηνπ άηνκνπ απφ ηνπο 

άιινπο αιιά θαη ηνπ αηφκνπ σο μερσξηζηή νληφηεηα θαη θαηά πφζν ραξαθηεξίδεηε 

ψο αλεμάξηεηνο ή εμαξηεκέλνο απφ ηνπο άιινπο. (Καθεηζηνο & Λενληνπνπινπ, 

2006)    

Απηφ ην γεγνλφο γίλεηαη θαιχηεξα θαηαλνεηφ ζε πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. 

Η θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ είλαη δηαθνξεηηθή ηφζν ζηηο δπηηθέο φζν θαη ζηηο 

θνιεθηηβηζηηθέο-ζπιινγηθέο θνηλσλίεο. ε δπηηθά πεξηβάιινληα  ηα άηνκα ηείλνπλ λα 

είλαη πην αλεμάξηεηα, αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο απηφλνκν απφ ηνπο άιινπο 

πξνζπαζψληαο λα αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Ο δπηηθφο εαπηφο 

νξίδεηαη σο απηφλνκν θέληξν ζθέςεο θαη δξάζεο θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα 

επηηεχγκαηα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Ο δπηηθφο εαπηφο κπνξεί λα αιιάμεη, ε αιιαγή 

κεηά απφ ελδνζθφπεζε είλαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θαη δελ πξνζδηνξίδεηε κε 

βάζε ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία αλήθεη.(Μαξβάθεο & Μεληίλεο, 2011) 

Αληηζέησο ζε θνιεθηηβηζηηθά πεξηβάιινληα ηα άηνκα νξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

σο κέινο κηαο νκάδαο, κηαο θνηλσλίαο, ε θνηλσλία πξνζδηνξίδεη ην άηνκν φρη ην 

άηνκν ηελ θνηλσλία. Δπίζεο νη ζρέζεηο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ αιιειεπίδξαζε 

κε ηνπο άιινπο θαη ν εαπηφο ζπγθξνηείηαη θαη νξίδεηαη κε βάζε ηελ αιιειεπίδξαζε 

κε ηελ θνηλσλία θαη ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, δελ είλαη θαη ηφζν απηφλνκνο εαπηφο 

φπσο ν δπηηθφο. Παξάιιεια ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θνιεθηηβηζηηθνχ 

εαπηνχ ειέγρνληαη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ απφ ην ίδην ην άηνκν θαη πξνζδηνξίδεηαη σο 

κία «ζπιινγηθή» νληφηεηα. Δπίζεο ζεσξείηαη δεδνκέλνο εαπηφο ρσξίο κεγάιεο 

δπλαηφηεηεο αιιαγήο θαη αλάπηπμεο. (Μαξβάθεο & Μεληίλεο, 2011) 
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3.2. Πνιηηηζκηθά ζχλδξνκα: Αηνκηθηζκφο- Κνιεθηηβηζκφο  

 

 Όπσο έρνπκε ήδε πξναλαθέξεη ππάξρνπλ δπν είδε πνιηηηζκηθψλ ζπλδξφκσλ 

ηεο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ, ην αηνκηζηηθφ θαη ην θνιεθηηβηζηηθφ.  

 Ο αηνκηθηζκφο ζπλεπάγεηαη κε πνιηηηζκηθά πιαίζηα θαη θνηλσλίεο ζηα νπνία 

ηα άηνκα ζθέθηνληαη θαη δξνπλ κε βάζε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηα άηνκα ηνπ πνιχ 

ζηελνχ ηνπο θχθινπ. Με γλψκνλα ηνλ αηνκηθηζκφ ην άηνκν πξέπεη λα δξα σο 

απηφλνκε θαη αλεμάξηεηε πξνζσπηθφηεηα θαη πξνσζείηε ε πξνζσπηθή επηινγή, ε 

αλεμαξηεζία, ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε πξνζσπηθή αλέιημε θαη νη ηζφηηκεο 

ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο.(Καθεηζηνο & Λενληνπνπινπ, 2006)  

ε αληίζεζε ν θνιεθηηβηζκφο δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ νκάδα, ε νπνία 

ζεσξείηε σο ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ. Δπίζεο ζηνλ 

θνιεθηηβηζκφ ε θνηλσλία ππεξέρεη ζε ζρέζε κε ηα κεκνλσκέλα άηνκα πνπ ηελ 

απνηεινχλ, δειαδή φηη ε νκάδα είλαη πην ζεκαληηθή απφ ην άηνκν. Όηαλ ιέκε νκάδα 

δελ ελλννχκε κφλν ηελ θνηλσλία αιιά θάζε επξχηεξε νκάδα πνπ κπνξεί λα ππάξμεη 

έλα άηνκν φπσο νηθνγέλεηα, θπιή, εζληθφηεηα, θξάηνο. (Καθεηζηνο & Λενληνπνπινπ, 

2006) 

 Ο εαπηφο ζηνλ θνιεθηηβηζκφ βξίζθεηαη  ζε κηα  αιιειεμάξηεζε απφ ηνπο 

άιινπο. Γελ κπνξεί λα είλαη πνηέ ηειείσο απηφλνκνο. Η αηνκηθφηεηα ηνπ δελ είλαη 

κηα κνλαδηθή νξηνζεηεκέλε νληφηεηα, ηα φξηα ζε κεγάιν βαζκφ δελ ππάξρνπλ. Ο 

εαπηφο δελ απηνπξνζδηνξίδεηαη αιιά εηεξνπξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο αιιειεμαξηήζεηο 

πνπ αλαπηχζζεη ην άηνκν κέζα ζηελ θνηλσλία κε ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ νηθνγέλεηα, κε ηελ νπνία δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε αλεμάξηεηνο. 

Γειαδή πην απιά, ην άηνκν ρσξίο θνηλσληθέο ζρέζεηο κέλεη απξνζδηφξηζην θαη ζηελ 

νπζία αλχπαξθην. Ο εαπηφο πιάζεηαη θαη δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ην πεξηβάιινλ πνπ 

ηνλ πξνζδηνξίδεη. Ο ζπγθεθξηκέλνο εαπηφο δελ κπνξεί εχθνια λα αιιάμεη γηαηί 

πξνζδηνξίδεηαη ε χπαξμε ηνπ απφ ηνπο άιινπο, νπνηαδήπνηε αιιαγή βξίζθεηαη πέξα 

απφ ηνλ δηθφ ηνπ έιεγρν. (Μαξβάθεο & Μεληίλεο, 2011) 

χκθσλα κε ηνπο Pohlmann & Hannover (2006) απνηειέζκαηα εξεπλψλ  πνπ 

ζηεξίρζεθαλ ζε απηναλαθνξέο ζπκκεηερφλησλ πνπ κεηξνχζαλ ηελ εγγχηεηα απφ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο απνδεηθλχνπλ φηη ηα άηνκα απφ  αηνκηθηζηηθέο 

θνπιηνχξεο ηείλνπλ λα πεξηγξάθνπλ ηελ ζρέζε ηνπο κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο σο 

ιηγφηεξν ζηελή. Αιιά φρη θαη‟ αλάγθελ ην ίδην θαη γηα ηνπο θίινπο ή ζπληξφθνπο 

ηνπο. ε αληίζεζε κε αλζξψπνπο απφ θνιεθηηβηζηηθνχο πνιηηηζκνχο, είλαη θαηαλνεηφ 
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φηη νη θαλφλεο ηεο θνιεθηηβηζηηθήο θνηλσλίαο πεξηιακβάλνπλ ηζρπξφηεξε επζχλε γηα 

ηελ νηθνγέλεηα, ελψ νη θαλφλεο ηεο αηνκηθηζηηθήο θνηλσλίαο δείρλνπλ φηη ην άηνκν 

πξέπεη λα απνθηήζεη ηελ απηνλνκία ηνπ θαη λα γίλεη αλεμάξηεην απφ ηελ νηθνγέλεηα 

ηνπ. Έηζη παξνπζηάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο πην ζηελά ζπλδεδεκέλν κε άηνκα πνπ 

δηαιέγνπλ απηνί λα έρνπλ ζηε δσή ηνπο φπσο, γηα παξάδεηγκα, νη θίινη ελψ άηνκα 

απφ θνιεθηηβηζηηθνχο πνιηηηζκνχο παξνπζηάδνληαη λα είλαη πην ζηελά ζπλδεδεκέλνη 

κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. 

Παξάιιεια πνιιέο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα αλζξψπσλ θαη ε 

γεληθφηεξε δσή ηνπο επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε αλάινγα 

κε ην πνιηηηζηηθφ πιαίζην ζην νπνίν βξίζθνληαη. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαθνξέο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηνπο αλζξψπνπο πεγάδνπλ απφ ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο δειαδή 

ηνλ αηνκηθηζκφ θαη θνιεθηηβηζκφ.  

Δθηφο απφ ηνλ αηνκηθηζκφ θαη θνιεθηηβηζκφ ζα ζπδεηήζνπκε θαη γηα ηα  

πνιηηηζκηθά ζχλδξνκα ηνπ ηδηνθεληξηζκνχ θαη ηνπ αιινθεληξηζκνχ ηα νπνία φκσο 

αθνξνχλ έλα  πην ελδναηνκηθφ επίπεδν. 

 

3.3. Πνιηηηζκηθά ζχλδξνκα: Ιδενθεληξηζκφο θαη Αιινθεληξηζκφο 

 

 Όπσο έρνπκε αλαθέξεη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην 

παίδεη εμέρνληα ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ησλ δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ ηνπ εαπηνχ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ αηφκσλ απφ αηνκηθηζηηθέο 

θαη θνιεθηηβηζηηθέο θνηλσλίεο. 

 Παξ‟ φια απηά έρεη παξαηεξεζεί φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο εθθάλζεηο ηνπ 

εαπηνχ, παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηα ζπλαηζζήκαηα, αθφκα θαη ζε άηνκα ηνπ ίδηνπ 

πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο. Απηέο νη δηαθνξέο ππνδειψλνπλ φηη εθηφο απφ 

δηαθνξέο ζε πνιηηηζκηθή βάζε ν εαπηφο έρεη δηαθνξέο θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν. 

 Η θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ θαη νη πνιηηηζκηθέο ηνπ δηαζηάζεηο θαηά ηνλ 

Triandis (1995) ζα πξέπεη λα κεηξηνχληαη ζε αηνκηθφ επίπεδν, κε ηνπο φξνπο 

ιδιοκενηριζμός θαη αλλοκενηριζμός. Ο ηδηνθεληξηζκφο θαη αιινθεληξηζκφο είλαη θάηη 

αληίζηνηρν ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη θνιεθηηβηζκνχ πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο φκσο 

απηή ηελ θνξά ζρεηίδεηαη κε ηελ αηνκηθή δηάζηαζε ηνπ εαπηνχ. 

 πγθεθξηκέλα ην πψο ηνπνζεηνχλ ηα άηνκα ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα ζε κηα νκάδα 

ή  κέζα ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα, αλ ζεσξνχλ φηη είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
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νκάδαο  ή δηαρσξηζκέλν θαη αλεμάξηεην απφ απηήλ, απηφ θαηαδεηθλχεη θαηά πφζν 

αλήθνπλ είηε ζην πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηνπ ηδηνθεληξηζκνχ είηε ηνπ αιινθεληξηζκνχ.  

  πκθσλά κε ηνπο Markus & Kitayama (1991) ν ηδηνθεληξηθφο εαπηφο 

ραξαθηεξίδεηαη θαη σο αλεμάξηεηνο εαπηφο θαη ν αιινθεληξηθφο σο 

αιιεινεμαξηψκελνο εαπηφο. Η άπνςε γηα ηνλ ηδηνθεληξηθφ-αλεμάξηεην εαπηφ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ πίζηε ζηελ νιφηεηα θαη ηελ κνλαδηθφηεηα ηεο δηακφξθσζεο ησλ 

εζσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε αηφκνπ φπσο γηα παξάδεηγκα ζε δηεξγαζίεο 

απηνπξαγκάησζεο θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ εαπηνχ. Η βαζηθή πηπρή ηνπ 

ηδηνθεληξηθνχ εαπηνχ πεξηιακβάλεη κηα άπνςε ηνπ εαπηνχ σο απηφλνκν, αλεμάξηεην 

άηνκν.  

 Η ηδηνθεληξηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνψζεζε ησλ 

αηνκηθψλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ. Δπίζεο ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο θαη 

ζπλαηζζεκάησλ ε έκθαζε είλαη πξνο ην άηνκν. ε αληίζεζε, ζηελ αιινθεληξηθή 

θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ ε έκθαζε είλαη πξνο ηνλ άιιν θαη ε αιιειεπίδξαζε πνπ 

ππάξρεη  ζε επίπεδν νκάδαο θαη φρη ζε αηνκηθφ επίπεδν. Σα άηνκα έρνπλ πιήξε 

αλάγθε γηα ζπκκεηνρή ζε νκάδεο θαη ε έλλνηα ηεο αηνκηθφηεηαο είλαη 

πεξηζσξηνπνηεκέλε έσο αλχπαξθηε.( Νiedenthal et al, 2011) 

 Ο αιιεινεμαξηψκελνο – αιινθεληξηθφο εαπηφο ζχκθσλα κε ηνπο Markus & 

Kitayama (1991) είλαη θαηλφκελν πνπ ζπλαληνχκε ζε πνιιά κε δπηηθά πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα πνπ επηκέλνπλ ζε κηα ζεκειηψδε ζπλεθηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ 

ηνπο. Παξαηεξείηε κηα επηηαθηηθή αλάγθε απηψλ ησλ πνιηηηζκψλ γηα λα δηαηεξεζεί ε 

αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ, ζπλεπψο ζπλεπάγεηαη φηη ην άηνκν βιέπεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ σο κέξνο ηεο θνηλσλίαο θαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζνξίδεηαη θαη 

εμαξηάηαη απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ άιισλ γχξσ ηνπ. Ο αιινθεληξηθφο εαπηφο 

πεξηιακβάλεη ακεηάβιεηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηθαλφηεηεο. Δπίζεο ππάξρεη 

κηα ηάζε γηα ηνπο αλζξψπνπο λα δξνπλ ζχκθσλα κε ηηο αλακελφκελεο πξνζδνθίεο, ηα 

θνηλσληθά πξφηππα θαη φρη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο θηινδνμίεο θαη επηζπκίεο.   

 πλεπψο κε βάζε ηελ ηδενθεληξηθή θαη αιινθεληξηθή πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή 

ηνπ εαπηνχ αλαπηχζζνληαη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ζθέςεο, πεπνηζήζεηο γηα ηνλ εαπηφ, 

ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ εαπηφ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ ν έιεγρνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ παξαηεξείηε πεξηζζφηεξν ζε 

αιινθεληξηθά πεξηβάιινληα θαη φρη  ηφζν ζε ηδηνθεληξηθά. Σν γεγνλφο απηφ εμεγείηε 

γηαηί ζε αιινθεληξηθά πνιηηηζκηθά πιαίζηα ν εαπηφο δελ πξέπεη λα εθηίζεηαη ζηνπο 
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άιινπο θαη λα δηαηαξάδεη ηηο ζρέζεηο ηεο νκάδαο κε ηπρφλ έθθξαζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο. ( Νiedenthal et al, 2011) 

 

3.4.Πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη ζπλαηζζήκαηα: 

 

 Σν πνιηηηζκηθφ πιαίζην φπσο έρεη γίλεη θαηαλνεηφ απφ πξνεγνχκελεο καο 

αλαθνξέο δηαδξακαηίδεη εμέρνληα ξφιν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ 

γηα ην πσο βηψλνπλ, ξπζκίδνπλ θαη εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. 

 Γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπκε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πιαίζηα πξέπεη λα 

αλαθεξζνχκε ζε θάπνηα ζεσξία. Γηα λα ην θάλνπκε πην θαηαλνεηφ ε ζεσξία δελ 

αληηθαηνπηξίδεηαη απιά σο ζεσξία γηα ην ζπλαίζζεκα αιιά σο ζεσξία γηα ηα 

πνιηηηζκηθά κνληέια ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Σα πνιηηηζκηθά κνληέια βνεζνχλ νχηνο 

ψζηε λα εθηηκεζνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο αηφκσλ απφ 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πιαίζηα. ( Νiedenthal et al, 2011) 

 Με γλψκνλα ινηπφλ ηελ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ θαηαζθεχαζκα ηνπ εθάζηνηε 

πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ. Δπίζεο φιεο νη αλζξψπηλεο θαηαζηάζεηο είλαη δεκηνχξγεκα 

ηεο θνηλσλίαο θαη ππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο. Δπηπξφζζεηα ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθδειψλεηαη ην ζπλαίζζεκα ζπληζηά θνηλσληθή θαηαζθεπή θαη 

θνηλσληθφ ξφιν κέζα ζε ζπλζήθεο νη νπνίεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ηελ 

θνηλσλία. Αθφκε ηα κνληέια ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζπληεινχλ πξντφλ κάζεζεο 

αθνινπζψληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πνιηηηζκνχ ζηνλ νπνίν αλαπηχρζεθε θαη κεγάισζε 

ην άηνκν. ( Νiedenthal et al, 2011) 

 πλεπψο φπσο ζπκπεξαίλνπκε απφ ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηα ζπλαηζζήκαηα δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. Δπίζεο ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην επηδξά ζηνλ 

ηξφπν πνπ εθθξάδνληαη θαη ξπζκίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ηα ζπλαηζζήκαηα επηδξνχλ ζηα πνιηηηζκηθά ηεθηαηλφκελα. πκπεξαζκαηηθά 

ην ζεκαληηθφηεξν είλαη ην πψο ηα άηνκα εξκελεχνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο, 

ηελ δσή ηνπο γεληθφηεξα , θαη κε πνην ηξφπν απηά ηα βηψκαηα θαη νη εξκελείεο 

ελζσκαηψλνληαη ζην πνιηηηζκηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ εκπεηξία 

θαη έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. ( Νiedenthal et al, 2011) 
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Έηζη ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη ηνπ θνιεθηηβηζκνχ 

επεξεάδεη ηελ έθθξαζε, ηελ ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηφζν κέζα ζην ίδην ην 

άηνκν αιιά θαη ζε δηαπξνζσπηθφ θαη ζε πνιηηηζκηθφ πιαίζην. (Καθεηζηνο & 

Λενληνπνπινπ, 2006)    

 

4.ΓΗΑΣΤΠΧΖ ΚΟΠΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΘΔΔΧΝ: 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ηνπ πσο ν ηχπνο δεζκνχ θαη ε 

πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ζρέζε, ην 

επ δελ θαη ηελ ππνζηήξημε απφ ηνλ ζχληξνθν ζε εθηφο θαη εληφο γάκνπ δεπγάξηα.. ε 

απηή ηελ εξεπλά δειαδή ζα απνζαθελίζνπκε πψο ηα δχν είδε δεζκνχ, ν ηχπνο 

εκκνλήο θαη ν ηχπνο απνθπγήο, θαη νη δχν δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηζκηθήο θαηαζθεπήο 

ηνπ εαπηνχ, ν αιινθεληξηζκφο θαη ηδηνθεληξηζκφο, αιιειεπηδξνχλ πάλσ ζηηο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο. 

ηε ζπλέρεηα ινηπφλ ζα ήζεια λα παξνπζηάζσ ηελ δηαηχπσζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο 

εξεπλάο νη νπνίεο έρνπλ έλα εξεπλεηηθφ θαη ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. 

1.Οη δχν δηαζηάζεηο αλαζθαινχο δεζκνχ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο δηαζηάζεηο 

ηδηνθεληξηζκνχ θαη αιινθεληξηζκνχ εαπηνχ ζηα δεπγάξηα Γειαδή ν έκκνλνο ηχπνο 

δεζκνχ ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ αιινθεληξηθφ ή ηδηνθεληξηθφ εαπηφ ησλ ηδίσλ ησλ 

αληξψλ θαη γπλαηθψλ.  

2.Οη δηαζηάζεηο αιινθεληξηθνχ θαη ηδηνθεληξηθνχ εαπηνχ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο 

δηαζηάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ ησλ ζπληξφθσλ δειαδή άληξαο αιινθεληξηθφο –

γπλαίθα πην αιινθεληξηθή. Δπίζεο ην ίδην θαη γηα ηνλ ηδηνθεληξηζκφ, αληξαο 

ηδηνθεληξηθφο-γπλαίθα πην ηδηνθεληξηθή. 

3. Πσο νη δηαζηάζεηο δεζκνχ ηνπ ελφο ζπληξφθνπ, ζπζρεηίδνληαη κε ηηο δηαζηάζεηο 

θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ ηνπ άιινπ ζπληξφθνπ δειαδή αλ ν ζχληξνθνο έρεη δεζκφ 

ηχπν απνθπγήο ή εκκνλήο ζπζρεηίδεηαη κε ην αλ ν άιινο ζχληξνθνο είλαη 

αιινθεληξηθφο ή ηδηνθεληξηθφο. 

 

Αξρηθά νη δχν δηαζηάζεηο ηνπ δεζκνχ δειαδή πεξηζζφηεξε εκκνλή θαη ιηγφηεξε 

απνθπγή πξνβιέπνπλ ρακειφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ζρέζε/γάκν, επ δελ, θαη 

ιηγφηεξε ππνζηήξημε απφ ηνλ ζχληξνθν. Δπίζεο ζηελ πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ 

εαπηνχ πξνβιέπεηε φηη ν αιινθεληξηζκφο ζα είλαη πςειφηεξνο απφ ηνλ 

ηδηνθεληξηζκφ. 
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5.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

5.1.ρεδηαζκφο εξεπλάο:  Γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα εξεπλήζνπκε ην ζηφρν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ κεζνδνινγία ηεο κειέηεο 

εξσηεκαηνινγίνπ απηναλαθνξάο. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζακε 

πεξηιάκβαλε νθηψ θιίκαθεο κε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ 

πεξεηαίξσ  αλάιπζε ηνπο. Οη νθηψ απηέο θιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ πνπ 

δφζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηξνχζαλ θνηλσλην-ςπρνινγηθέο παξακέηξνπο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. 

Οη θιίκαθεο κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη νη πην θάησ: 

 

 Η θιίκαθα ηθαλνπνίεζεο θαη πνηφηεηαο ηεο ζρέζεο/γάκνπ. (Marital 

Satisfaction Norton, 1983 )  

 

 Η θιίκαθα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. (Social Support Kafetsios & Sideridis, 

2002) 

 

 Η θιίκαθα γηα ηελ κέηξεζε ηνπ Σχπνπ Γεζκνχ/ΔΜΓ. (Attachment Scale 

Kafetsios & Tsagkarakis, 2009) 

 

 Η θιίκαθα ηδηνζπγθξαζηαθνχ άγρνπο. (Anxiety Scale Spielberger, 1983) 

 

 Η θιίκαθα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θαη πνηφηεηα δσήο.( Wellbeing, Diener et 

al, 1993) 

 

 Η θιίκαθα γηα ηελ πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ. (Self-Construal 

Singelis, 1994) 

 

 Η θιίκαθα γηα ηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ άηνκνπ.  

 

 Η θιίκαθα γηα ηελ κέηξεζε ηεο απηνεθηίκεζεο.(Rosenmberg self-esteem 

scale, 1979) 
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ε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζε  νξηζκέλεο, ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο, απφ ηηο θιίκαθεο πνπ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη θαη έρνπκε αλαθεξζεί 

πξνεγνπκέλσο έηζη ψζηε λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο. 

 

Κιίκαθα ηδηνζπγθξαζηαθνχ άγρνπο (Anxiety Scale Spielberger, 1983): Η 

ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα κεηξάεη ην άγρνο. Απνηειείηε απφ κηα ηεηξαβάζκηα θιίκαθα 

(Καζφινπ, κεηξία, αξθεηά, πάξα πνιχ) κε 16 εξσηήζεηο νη νπνίεο αμηνινγνχλ ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ ηδίσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο. Η αμηνπηζηία ζε απηή ηελ θιίκαθα βξέζεθε θαιή κε α=0,78. 

 

Κιίκαθα ηθαλνπνίεζεο θαη πνηφηεηαο ζρέζεο/γάκνπ: (Marital Satisfaction Norton, 

1983). Απηή ε θιίκαθα  απνηειείηαη απφ 5 εξσηήζεηο  φπσο πρ («έρνπκε θαιή 

ζρέζε/γάκν») θαη αμηνινγείηαη  απφ κηα ηεηξαβάζκηα θιίκαθα απαληήζεσλ, 

(1=Καζφινπ, 4= Παξά πνιχ). Η αμηνπηζηία ζε απηή ηελ θιίκαθα είλαη πνιχ ςειή κε 

α=0.96. 

 

Κιίκαθα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θαη πνηφηεηα δσήο: .( Wellbeing, Diener et al, 1993). 

Απηή ε θιίκαθα κεηξάεη ηελ επεμία θαη θαηά πφζνλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη νη 

ζπκκεηέρνληεο απφ ηελ δσή ηνπο. Η θιίκαθα ηεο ηθαλνπνίεζεο απνηειείηαη απφ πέληε 

εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ («Δίκαη επραξηζηεκέλνο απφ ηε δσή κνπ» θιπ),  ζε επηαβάζκηα 

θιίκαθα απαληήζεσλ (1=δηαθσλψ απφιπηα, 7=ζπκθσλψ απφιπηα). Ο δείθηεο 

αμηνπηζηίαο γηα απηή ηελ θιίκαθα είλαη θαιφο κε α=0,86. 

 

Η θιίκαθα γηα ηελ κέηξεζε ηνπ Σχπνπ Γεζκνχ/ΔΜΓ. (Attachment Scale Kafetsios & 

Tsagkarakis, 2009) Η ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα κεηξήζεη ηνπο 

ηχπνπο δεζκνχ(ΔΜΓ) κε δχν δηαζηάζεηο αζθάιεηα-αλαζθάιεηα θαη άγρνο-κε άγρνο. 

Η θιίκαθα απνηειείηαη απφ δψδεθα εξσηήζεηο θαη καο ελδηαθέξεη λα κάζνπκε πψο 

βηψλεη ην άηνκν γεληθά ηηο ζρέζεηο ηνπ θαη φρη κφλν ζηελ ησξηλή ηνπ ζρέζε.. 

Αμηνινγείηε κε θιίκαθα επηά βαζκψλ (1=δηαθσλψ απφιπηα, 7=ζπκθσλψ απφιπηα). 

Η αμηνπηζηία είλαη απνδεθηή κε α=0,65 γηα ηνπο ηχπνπο απνθπγήο θαη α=0,55 γηα 

ηνπο αγρψδεηο ηχπνπο. 
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Η θιίκαθα γηα ηελ πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ. (Self-Construal Singelis, 

1994) Απηή ε θιίκαθα κεηξάεη δχν δηαηάζεηο ηεο πνιηηηζκηθήο θαηαζθεπήο ηνπ 

εαπηνχ, δειαδή αλ ην άηνκν ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν αηνκηζηηθά ή πεξηζζφηεξν 

ζπιινγηθά. Πεξηιακβάλεη 24 εξσηήζεηο ζε κηα θιίκαθα επηά βαζκψλ (7=ζπκθσλσ 

απφιπηα, 1=δηαθσλψ απφιπηα).  

 

Η θιίκαθα γηα ηελ κέηξεζε ηεο απηνεθηίκεζεο. (Rosenmberg self-esteem scale, 

1979) θνπφο απηήο ηεο θιίκαθαο είλαη ε κέηξεζε ηεο απηνεθηίκεζεο. Η αμηνιφγεζε 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ 10 εξσηήζεηο ζε κηα θιίκαθα ηεζζάξσλ 

βαζκψλ(1=ζπκθσλψ απφιπηα, 4=δηαθσλψ απφιπηα). πγθεθξηκέλα ρακειή 

απηνπεπνίζεζε δειψλεη ε απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα» θαη πςειή απηνεθηίκεζε ε 

απάληεζε «ζπκθσλψ απφιπηα». Η αμηνπηζηία ζε απηή ηελ θιίκαθα βξέζεθε λα είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή κε α=0,70. 

 

 

5.2. πκκεηέρνληεο: 

Σν δείγκα καο απνηειείην απφ 100 άηνκα, ζπγθεθξηκέλα απφ πελήληα εηεξφθπια 

δεπγάξηα παληξεκέλα αιιά θαη αλχπαληξα (50 γπλαίθεο-50 άληξεο). Η δηάξθεηα ηεο 

ζρέζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ πάλσ απφ έλα ρξφλν θαη ε ειηθία φινπ ηνπ 

δείγκαηνο  θπκαίλνληαλ απφ 21 εηψλ σο 49 εηψλ. πγθεθξηκέλα ν κέζνο φξνο γηα 

ηνπο άληξεο είλαη πεξίπνπ 35 έηε, θαη γηα ηηο γπλαίθεο πεξίπνπ 32 έηε.  

Δπηπξφζζεηα πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δείγκαηνο καο . ε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηε  πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο καο ραξαθηεξίδεηαη σο κεζαίν. 

πκπεξαζκαηηθά κηα γεληθή εηθφλα ηνπ δείγκαηνο καο είλαη φηη πξνέξρνληαη απφ κηα  

κεζαία θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή βαζκίδα ηεο θνηλσλίαο, θαη έρνπλ κέηξην πξνο πςειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν. Δπηπιένλ ην δείγκα καο απνηειείηαη ηφζν απν άηνκα απφ αζηηθά 

πεξηβάιινληα αιιά θαη απφ ηελ επαξρία.(πφιεηο αιιά θαη ρσξηά). 

 

5.3. Γηαδηθαζία: Η εξεπλά πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο ζηελ Κχπξν ζπγθεθξηκέλα ζηε 

Λεπθσζία αιιά θαη ζηελ Κξήηε εηδηθφηεξα ζηηο πφιεηο Ρέζπκλν θαη Ηξάθιεην. Η 

επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ έγηλε κε βάζε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο ήηαλ λα 

βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ ειηθία ησλ πελήληα εηψλ, λα  είλαη ζε ζρέζε ηνπιάρηζηνλ 

θάπνηνπο κήλεο, λα είλαη εηεξφθπιν δεπγάξη γηαηί καο ελδηαθέξεη λα κειεηήζνπκε ηνλ 
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δεζκφ θαη ηελ ζρέζε αλάκεζα ζε άληξα θαη γπλαίθα. Δπίζεο ζα έπξεπε λα δεπγάξη λα 

κελ είλαη πνιχ κηθξφ ζε ειηθία δειαδή θάησ απφ είθνζη εηψλ γηαηί ε κε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα απηήο ηεο ειηθίαο ζα επεξέαδε ηα απνηειέζκαηα καο, 

θαη επηπιένλ λα είλαη δεπγάξηα πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθή ζρέζε. Παξάιιεια πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ήηαλ λα πιεξείηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο 

ζπκκεηερφλησλ, φρη κηθξφηεξνο απφ 100 ζπκκεηέρνληεο, γηαηί κε κηθξφηεξν δείγκα 

δελ ζα είρακε αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Δπηπξφζζεηα ζεκαληηθή πξνυπφζεζε ήηαλ λα 

κελ μέξεη ν έλαο ζχληξνθνο ηηο απαληήζεηο ηνπ άιινπ γηαηί έηζη ζα επεξεαζηνχλ θαη 

ηα απνηειέζκαηα καο θαη δελ ζα είλαη έγθπξα. 

ηε ζπλερεία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εξεπλάο καο, έγηλε γλσζηφ ζηνπο  ζπκκεηέρνληεο ε 

θχζε θαη ην ζέκα ηεο έξεπλαο φηη είλαη εζεινληηθή ε ζπλεηζθνξά ηνπο θαη φηη 

κπνξνχζαλ λα απνρσξήζνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ήζειαλ θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.  

Αθφκε ελεκεξψζεθαλ φηη νη απαληήζεηο ηνπο είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη ε ηαπηφηεηα 

ηνπο ζα παξακείλεη αλψλπκε. Η θηλεηνπνίεζε γηα ηελ εμεχξεζε θαη πξνζέιθπζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ έγηλε κέζα απφ θνηλσληθέο επαθέο απφ θίινπο, γλσζηνχο αιιά αθφκα 

θαη κέζσ email , facebook θαη άιια κέζα θνηλσληθήο  δηθηχσζεο. 

Έπεηηα κεηά απφ ζπκθσλία ησλ αηφκσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα ηνπο δφζεθε 

ην εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο ην νπνίν απνηειείην απφ νθηψ θιίκαθεο πνπ 

κεηξνχζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ζρέζε, ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε, ηνλ ηχπν 

δεζκνχ, ην ηδηνζπγθξαζηαθφ άγρνο, ηελ ηθαλνπνίεζε θαη πνηφηεηα δσήο, ηελ 

πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ, ηηο ζηάζεηο ηνπ αηφκνπ θαη ηελ απηνεθηίκεζε. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα θάλνπκε αλαθνξά ζην φηη επεηδή ζέινπκε λα 

κεηξήζνπκε ην δεζκφ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα αλάκεζα ζηα δεπγάξηα, πξέπεη λα έρνπκε 

απηναλαθνξέο θαη ησλ δχν ζπληξφθσλ έηζη ρξεηάδεηαη ην θάζε άηνκν απφ ην δεπγάξη 

ζπκπιεξψλεη ην δηθφ ηνπ εξσηεκαηνιφγην. Όπσο έρεη ιερζεί θαη πξνεγνπκέλσο νη 

ζχληξνθνη δελ πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπ αιινχ ζπληξφθνπ, κνλφ κεηά 

ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο κπνξνχλ αλ ζέινπλ λα ζπδεηήζνπλ ηηο απαληήζεηο πνπ 

έδσζαλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδνπκε ην αδηάβιεην ησλ απνηειεζκάησλ καο 

θαη φηη δελ εκπεξηέρνληαη παξάγνληεο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηα δεδνκέλα καο 

αλαμηφπηζηα θαη κε απζεληηθά. 

 

6. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ην παξφλ ζεκείν ζα ήηαλ ζεκηηφ λα αλαθεξζνχκε πην αλαιπηηθά ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο καο. πγθεθξηκέλα ζα ζπδεηήζνπκε γηα ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 
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ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ, κεηέπεηηα ηελ απιή πεξηγξαθηθή θαηαγξαθή ησλ κέζσλ 

φξσλ. 

ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζακε ηελ κέζνδν 

ηεο πνζνηηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζε δεδνκέλσλ. Η κέζνδνο ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ απαηηεί ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζακε ην ζηαηηζηηθφ εξγαιείν SPSS ην νπνίν είλαη θαηάιιειν 

γηα ηελ ςπρνινγία θαη γεληθφηεξα θαη ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Σν SPSS (Statistical 

Package for the Social Siences) είλαη έλα πξφγξακκα θαηαγξαθήο, δηαρείξηζεο θαη 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. Δπίζεο πξνζθέξεη ηερληθέο αλάιπζεο θαη εμαγσγήο 

απνηειεζκάησλ. Γεδνκέλα δηάθνξσλ πεγψλ ζπγθεληξψλνληαη θαη ελψλνληαη θάησ 

απφ έλα ζηαηηζηηθφ παθέην πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηελ πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε θαη ηνλ νδεγεί ζε ρξήζηκα απνηειέζκαηα. Σν SPSS είλαη έλα απφ ηα πην 

νινθιεξσκέλα θαη δηαδεδνκέλα ζηαηηζηηθά παθέηα θαη ζεσξείηαη απαξαίηεην 

εξγαιείν γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο θαη γεληθφηεξα γηα θάπνηνλ πνπ αζρνιείηαη κε 

ηελ πνζνηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ. (Γαθεξκνο, 2005) 

ηελ αξρή ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ καο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα κηιήζνπκε 

εθηελέζηεξα γηα ηηο αλαιχζεηο καο νχηνο ψζηε γηα λα γίλεη ζαθέο αθφκα θαη ζηνπο 

απινχο αλαγλψζηεο καο πεξί ηίλνο πξφθεηηαη. 

Αξρηθά, ε αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ αθνξά. Ο ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο καο πιεξνθνξεί γηα ην αλ νη κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη ε κία κε ηελ 

άιιε. Αθφκα καο πιεξνθνξεί γηα ην είδνο ηεο ζπζρέηηζεο δειαδή αλ είλαη αξλεηηθή 

ή ζεηηθή αιιά θαη γηα ηνλ βαζκφ ηεο ζπζρέηηζεο, δειαδή αλ είλαη πςειή, κέηξηα, 

ρακειή. Έηζη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα παξνπζηάζνπκε ηνλ βαζκφ θαη ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ζπζρέηηζεο κε ηελ βνήζεηα κηαο αξηζκεηηθήο ηηκήο ρξεζηκνπνηνχκε 

ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο. (Ρνχζζνο & Σζανχζεο, 2011) 

Δπηπιένλ ε απιή πεξηγξαθηθή θαηαγξαθή ηνπ κέζνπ φξνπ νξίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ ηηκψλ κηαο θαηαλνκήο πξνο ην πιήζνο ησλ ηηκψλ, δειαδή ν κέζνο 

φξνο ηεο θαηαλνκήο θαη ην ππνινγίδνπκε απφ ην descriptive statistics. (Ρνχζζνο & 

Σζανχζεο, 2011) 
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6.1. ΤΥΔΣΗΔΗ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 

 

Αξρηθά δηεμήρζε έιεγρνο ζπζρέηηζεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

Pearson, γηα ηηο παξαθάησ κεηαβιεηέο:  

1. Φχιν (sex) 

2. Ηιηθία (age) 

3. Υξφληα πνπ ην άηνκν είλαη ζε ζρέζε (relat-xronia) 

4. Ιθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ην άηνκν απφ ηε ζρέζε/γάκν (marsat) 

5. Άηνκν κε δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο (shrtavoid) 

6. Άηνκν κε δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο (shrtanxiet) 

7. Άηνκν πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά (ηδηνθεληξηθή δηάζηαζε θαηαζθεπήο ηνπ 

εαπηνχ) (indep) 

8. Άηνκν πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά (αιινθεληξηθή δηάζηαζε θαηαζθεπήο ηνπ 

εαπηνχ) (interdep) 

9. Άγρνο πνπ βηψλεη ην άηνκν (anxiety) 

10. Τπνζηήξημε πνπ έρεη ην άηνκν απφ ηνλ εαπηφ ηνπ (selfss) 

11. Τπνζηήξημε πνπ έρεη ην άηνκν απφ ην ζχληξνθφ ηνπ (othss) 

12. Δπ δελ (wbeing) θαη 

13. Απηνεθηίκεζε (rsetot). 

 

εκεηψλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα απηά αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ εξεπλεζέλησλ 

αηφκσλ (άλδξεο – γπλαίθεο). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 1 πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:  

Γηαπηζηψζεθε φηη ηα ρξόληα πνπ ην άηνκν βξίζθεηαη ζε ζρέζε παξνπζηάδεη πςειή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία ηνπ αηφκνπ (r=0,851, p<0,01). Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ 

ιακβάλεη ην άηνκν από ηε ζρέζε/γάκν έρεη ρακειή αξλεηηθή  ζπζρέηηζε κε ηα 

ρξφληα πνπ ην άηνκν βξίζθεηαη ζε ζρέζε (r=-0,202, p<0,05). Σν άηνκν κε δεζκό 

ηύπνπ απνθπγήο παξνπζηάδεη ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία (r=0,214, 

p<0,05), ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηα ρξφληα πνπ ην άηνκν είλαη ζε ζρέζε 

(r=0,244, p<0,05) θαη πςειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη 

ην άηνκν απφ ηε ζρέζε/γάκν (r=-0,634, p<0,01). Σν άηνκν κε δεζκό ηύπνπ εκκνλήο 

παξνπζηάδεη ρακειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ην άηνκν 

απφ ηε ζρέζε/γάκν (r=-0,208, p<0,05) θαη ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άηνκν κε 
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δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο (r=0,288, p<0,01). Σν άηνκν πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά 

παξνπζηάδνπλ ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άηνκν πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά 

(r=0,310, p<0,05) θαη κε ην επ δελ (r=0,308, p<0,05).           

Σν άηνκν πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά παξνπζηάδεη ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ην άηνκν απφ ηε ζρέζε/γάκν (r=0,291, p<0,05) θαη 

ρακειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άηνκν κε δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο (r=-0,298, 

p<0,05). Σν άγρνο πνπ βηώλεη ην άηνκν παξνπζηάδεη ρακειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ην άηνκν απφ ηε ζρέζε/γάκν (r=-0,387, p<0,01) θαη 

ρακειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άηνκν πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά (r=-0,217, 

p<0,05), ελψ παξνπζηάδεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε ηφζν κε ην άηνκν κε δεζκφ ηχπνπ 

απνθπγήο (r=0,489, p<0,01) φζν θαη κε ην άηνκν κε δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο (r=0,514, 

p<0,01). Ζ ππνζηήξημε πνπ έρεη ην άηνκν από ηνλ εαπηό ηνπ έρεη ρακειή αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηα ρξφληα πνπ ην άηνκν είλαη ζε ζρέζε (r=-0,203, p<0,05) θαζψο θαη κε 

ην άηνκν κε δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο (r=-0,197, p<0,05). Δπίζεο παξνπζηάδεη πςειή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άηνκν κε δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο (r=-0,618, p<0,01) θαη 

κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άγρνο πνπ βηψλεη ην άηνκν (r=-0,439, p<0,01). 

Αληίζεηα, ε ππνζηήξημε πνπ έρεη ην άηνκν από ηνλ εαπηό ηνπ παξνπζηάδεη πςειή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ην άηνκν απφ ηε ζρέζε/γάκν 

(r=0,636, p<0,01) θαη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άηνκν πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά 

(r=0,455, p<0,01). Η ππνζηήξημε πνπ έρεη ην άηνκν από ην ζύληξνθό ηνπ έρεη 

κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άηνκν πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά (r=0,404, p<0,01) θαη 

κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ην άηνκν απφ ηε ζρέζε/γάκν (r=0,583, p<0,01) θαη 

κέηξηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άηνκν κε δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο (r=-0,583, p<0,01) 

θαη ρακειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άγρνο πνπ βηψλεη ην άηνκν (r=0,-336, p<0,01). 

Σέινο ππνζηήξημε πνπ έρεη ην άηνκν από ην ζύληξνθό ηνπ παξνπζηάδεη πςειή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ππνζηήξημε πνπ έρεη ην άηνκν απφ ηνλ εαπηφ ηνπ (r=0,701, 

p<0,01). Σν επ δελ παξνπζηάδεη ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

ιακβάλεη ην άηνκν απφ ηε ζρέζε/γάκν (r=0,318, p<0,01), κε ηελ ππνζηήξημε πνπ έρεη 

ην άηνκν απφ ηνλ εαπηφ ηνπ (r=0,395, p<0,01) θαζψο θαη κε ηελ ππνζηήξημε πνπ έρεη 

ην άηνκν απφ ην ζχληξνθφ ηνπ (r=0,319, p<0,01) θαη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην 

άηνκν πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά (r=0,417, p<0,01). Αληίζεηα ην επ δελ παξνπζηάδεη 

κέηξηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άηνκν κε δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο (r=-0,341, 

p<0,01), κε ην άηνκν κε δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο (r=-0,281, p<0,01) θαη κε ην άγρνο πνπ 

βηψλεη ην άηνκν (r=-0,357, p<0,01). Σέινο ε απηνεθηίκεζε παξνπζηάδεη ρακειή 
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ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία ηνπ αηφκνπ (r=0,266, p<0,01), κε ηελ ππνζηήξημε 

πνπ έρεη ην άηνκν απφ ηνλ εαπηφ ηνπ (r=0,239, p<0,05) θαη κε ηελ ππνζηήξημε πνπ 

έρεη ην άηνκν απφ ην ζχληξνθφ ηνπ (r=0,261, p<0,01). Δπίζεο ε απηνεθηίκεζε έρεη 

κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην επ δελ (r=0,485, p<0,01). Αληίζεηα ε απηνεθηίκεζε 

έρεη ρακειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άηνκν κε δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο (r=-0,298, 

p<0,01), κε ην άηνκν κε δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο (r=-0,233, p<0,05) θαη κε ην άγρνο πνπ 

βηψλεη ην άηνκν (r=-0,242, p<0,05). 

 

Πίλαθαο 1: 

Correlations 

  
sex age 

Relat 
xronia 

marsat Shrtavoid Shrtanxiet indep interdep anxiety selfss othss wbeing rsetot 

sex 

Pearson 
Correlation 

1             

Sig. (2-tailed)              

N 100             

age 

Pearson 
Correlation 

-,163 1            

Sig. (2-tailed) ,104             

N 100 100            

Relat 
xronia 

Pearson 
Correlation 

,000 ,851
**
 1           

Sig. (2-tailed) 1,000 ,000            

N 100 100 100           

marsat 

Pearson 
Correlation 

-,018 -,157 -,202
*
 1          

Sig. (2-tailed) ,862 ,119 ,044           

N 100 100 100 100          

Shrt  
avoid 

Pearson 
Correlation 

-,083 ,214
*
 ,244

*
 -,634

**
 1         

Sig. (2-tailed) ,411 ,033 ,015 ,000          

N 100 100 100 100 100         

Shrt 
anxiet 

Pearson 
Correlation 

-,022 -,120 -,135 -,208
*
 ,288

**
 1        

Sig. (2-tailed) ,828 ,235 ,181 ,038 ,004         

N 100 100 100 100 100 100        

indep 

Pearson 
Correlation 

,006 -,046 -,136 ,027 ,133 ,109 1       

Sig. (2-tailed) ,955 ,650 ,176 ,787 ,186 ,280        

N 100 100 100 100 100 100 100       

Inter dep 

Pearson 
Correlation 

,012 ,028 ,021 ,291
**
 -,298

**
 ,028 ,310

**
 1      

Sig. (2-tailed) ,904 ,780 ,834 ,003 ,003 ,781 ,002       

N 100 100 100 100 100 100 100 100      

anxiety 

Pearson 
Correlation 

,038 -,013 ,017 -,387
**
 ,489

**
 ,514

**
 ,054 -,217

*
 1     

Sig. (2-tailed) ,706 ,900 ,867 ,000 ,000 ,000 ,592 ,030      

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100     

selfss 
Pearson 
Correlation 

,000 -,162 -,203
*
 ,636

**
 -,618

**
 -,197

*
 ,138 ,455

**
 -,439

**
 1    
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Sig. (2-tailed) 1,000 ,108 ,043 ,000 ,000 ,050 ,171 ,000 ,000     

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100    

othss 

Pearson 
Correlation 

-,004 -,119 -,120 ,583
**
 -,583

**
 -,115 ,119 ,404

**
 -,336

**
 ,701

**
 1   

Sig. (2-tailed) ,966 ,238 ,233 ,000 ,000 ,256 ,239 ,000 ,001 ,000    

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

wbeing 

Pearson 
Correlation 

,062 ,070 -,001 ,318
**
 -,341

**
 -,281

**
 ,308

**
 ,417

**
 -,357

**
 ,395

**
 ,319

**
 1  

Sig. (2-tailed) ,539 ,490 ,990 ,001 ,001 ,005 ,002 ,000 ,000 ,000 ,001   

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

rsetot 

Pearson 
Correlation 

-,101 ,266
**
 ,157 ,168 -,298

**
 -,233

*
 ,150 ,165 -,242

*
 ,239

*
 ,261

**
 ,485

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,318 ,008 ,119 ,095 ,003 ,020 ,135 ,101 ,015 ,016 ,009 ,000  

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

ηε ζπλέρεηα δηεμήρζε έιεγρνο ζπζρέηηζεο, μερσξηζηά γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο 

γπλαίθεο, γηα ηηο παξαθάησ κεηαβιεηέο:  

1. Ηιηθία (age) 

2. Δθπαίδεπζε (edu) 

3. Υξφληα πνπ ν άλδξαο/ε γπλαίθα είλαη ζε ζρέζε (relat-xronia) 

4. Απηνεθηίκεζε (rsetot) 

5. Άγρνο πνπ βηψλεη ν άλδξαο/ε γπλαίθα (anxiety) 

6. Δπ δελ (wbeing) 

7. Τπνζηήξημε πνπ έρεη ν άλδξαο/ε γπλαίθα απφ ηνλ εαπηφ ηνπ/ηεο (selfss) 

8. Τπνζηήξημε πνπ έρεη ν άλδξαο/ε γπλαίθα απφ ην ζχληξνθφ ηνπ/ηεο (othss) 

9. Ιθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ν άλδξαο/ε γπλαίθα απφ ηε ζρέζε/γάκν (marsat) 

10. Άλδξαο/γπλαίθα κε δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο (shrtavoid) 

11. Άλδξαο/γπλαίθα κε δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο (shrtanxiet) 

12. Άλδξαο/γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά (ηδηνθεληξηθή δηάζηαζε θαηαζθεπήο 

ηνπ εαπηνχ) (indep) 

13. Άλδξαο/γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά (αιινθεληξηθή δηάζηαζε θαηαζθεπήο 

ηνπ εαπηνχ) (interdep) 

14. Άλδξαο/γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο 

(IND_AVOID) 

15. Άλδξαο/γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο (IND_ANX) 

16. Άλδξαο/γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο 

(INTR_AVOID) 
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17. Άλδξαο/γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο (INTR_ANX) 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 2 γηα ηνπο άλδξεο πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:  

Ο άλδξαο κε δεζκό ηύπνπ απνθπγήο παξνπζηάδεη ρακειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ηελ απηνεθηίκεζε (r=-0,313, p<0,05) θαη κέηξηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην επ δελ 

(r=-0,382, p<0,01), κε ηελ ππνζηήξημε πνπ έρεη ν άλδξαο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ (r=-

0,585, p<0,01) θαη κε ηελ ππνζηήξημε πνπ έρεη ν άλδξαο απφ ηε ζχληξνθφ ηνπ (r=-

0,576, p<0,01). Δπίζεο έρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άγρνο πνπ βηψλεη ν άλδξαο 

(r=0,493, p<0,01) θαη πςειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ν 

άλδξαο απφ ηε ζρέζε/γάκν (r=-0,638, p<0,01). Ο άλδξαο κε δεζκό ηύπνπ εκκνλήο 

έρεη κέηξηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο (r=-0,369, p<0,01), κε ην 

επ δελ (r=-0,361, p<0,01) θαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ν άλδξαο απφ ηε 

ζρέζε/γάκν (r=-0,358, p<0,05). Σέινο ν άλδξαο κε δεζκό ηύπνπ εκκνλήο 

παξνπζηάδεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άγρνο πνπ βηψλεη ν άλδξαο (r=0,518, 

p<0,01). Ο άλδξαο πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά έρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ηελ απηνεθηίκεζε (r=0,320, p<0,05) θαη κε ην επ δελ (r=-0,515, p<0,01). Ο άλδξαο 

πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά έρεη κέηξηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άγρνο πνπ βηψλεη ν 

άλδξαο (r=-0,363, p<0,01), ελψ έρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην επ δελ (r=0,453, 

p<0,01), κε ηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλεη ν άλδξαο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ (r=0,400, 

p<0,01) θαη κε ηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλεη ν άλδξαο απφ ηε ζχληξνθφ ηνπ 

(r=0,388, p<0,01). Ο άλδξαο πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά θαη έρεη δεζκό ηύπνπ 

εκκνλήο έρεη κέηξηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απηνεθηίκεζε (r=-0,351, p<0,05). 

Σέινο ν άλδξαο πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο 

παξνπζηάδεη ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο (r=0,299, p<0,05) 

θαη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζηήξημε πνπ έρεη ν άλδξαο απφ ηε ζχληξνθφ ηνπ 

(r=0,345, p<0,05).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη κεηαβιεηέο “ Άλδξαο  πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά θαη 

έρεη δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο” θαη “ Άλδξαο/γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά θαη 

έρεη δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο” δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε 

θακία απφ ηηο εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο.  
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Πίλαθαο 2: πζρεηίζεηο κεηαβιεηψλ κφλν γηα ηνπο άλδξεο 

 

Correlations 

  aage aedu 
Arelat 
xronia 

arsetot aanxiety awbeing aselfss aothss amarsat 

aShrtavoid Pearson Correlation ,186 -,251 ,221 -,313
*
 ,493

**
 -,382

**
 -,585

**
 -,576

**
 -,638

**
 

Sig. (2-tailed) ,197 ,078 ,123 ,027 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

aShrtanxiet Pearson Correlation -,040 -,369
**
 -,029 -,265 ,518

**
 -,361

*
 -,275 -,261 -,358

*
 

Sig. (2-tailed) ,784 ,008 ,841 ,063 ,000 ,010 ,053 ,067 ,011 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Aindep Pearson Correlation -,106 -,045 -,128 ,320
*
 ,013 ,515

**
 ,210 ,134 ,044 

Sig. (2-tailed) ,464 ,754 ,377 ,024 ,931 ,000 ,143 ,352 ,763 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ainterdep Pearson Correlation ,037 ,012 ,047 ,190 -,363
**
 ,453

**
 ,400

**
 ,388

**
 ,240 

Sig. (2-tailed) ,800 ,934 ,746 ,186 ,010 ,001 ,004 ,005 ,093 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

aIND_AVOID Pearson Correlation ,050 ,267 ,101 -,119 -,126 ,230 ,014 ,061 -,046 

Sig. (2-tailed) ,730 ,061 ,484 ,411 ,381 ,108 ,924 ,674 ,753 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

aIND_ANX Pearson Correlation -,002 ,106 ,138 -,351
*
 ,146 -,040 -,012 ,006 -,054 

Sig. (2-tailed) ,990 ,462 ,340 ,013 ,312 ,783 ,932 ,965 ,708 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

aINTR_ANX Pearson Correlation -,204 ,217 -,175 -,066 -,186 ,099 ,245 ,158 ,199 

Sig. (2-tailed) ,156 ,130 ,224 ,650 ,196 ,495 ,086 ,272 ,165 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

aINTR_AVOID Pearson Correlation -,123 ,299
*
 ,000 -,083 -,071 ,201 ,181 ,345

*
 ,144 

Sig. (2-tailed) ,395 ,035 ,997 ,566 ,624 ,162 ,208 ,014 ,319 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 3 γηα ηηο γπλαίθεο πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:  

Ζ γπλαίθα κε δεζκό ηύπνπ απνθπγήο παξνπζηάδεη ρακειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ην επ δελ (r=-0,298, p<0,05), κέηξηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο           

(r=-0,461, p<0,01), κε ηελ απηνεθηίκεζε (r=-0,306, p<0,05) θαη κε ηε ζηήξημε πνπ 

έρεη ε γπλαίθα απφ ην ζχληξνθφ ηεο (r=-0,594, p<0,01). Δπίζεο ε γπλαίθα κε δεζκό 

ηύπνπ απνθπγήο παξνπζηάδεη πςειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ππνζηήξημε πνπ 

έρεη ε γπλαίθα απφ ηνλ εαπηφ ηεο (r=-0,651, p<0,01) θαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

ιακβάλεη ε γπλαίθα απφ ηε ζρέζε/γάκν (r=-0,640, p<0,01) ελψ έρεη κέηξηα ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ην άγρνο πνπ βηψλεη ε γπλαίθα (r=0,506, p<0,01). 

 

Πίλαθαο 3: πζρεηίζεηο κεηαβιεηψλ κφλν γηα ηηο γπλαίθεο  

Correlations 

 
gage Gedu 

Grelat 

xronia 
grsetot ganxiety gwbeing 

gselfs

s 
gothss gmarsat 

gShrtavoid 

Pearson 
Correlation 

.220 -.461
**
 .266 -.306

*
 .506

**
 -.298

*
 -.651

**
 -.594

**
 -.640

**
 

Sig. (2-tailed) .125 .001 .062 .031 .000 .036 .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

gShrtanxiet 

Pearson 
Correlation 

-.227 -.024 -.261 -.206 .511
**
 -.180 -.110 .040 -.031 

Sig. (2-tailed) .113 .869 .068 .151 .000 .211 .447 .780 .832 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Gindep 

Pearson 
Correlation 

.016 -.116 -.146 -.014 .106 .086 .067 .105 .011 

Sig. (2-tailed) .913 .424 .313 .925 .465 .552 .642 .470 .942 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ginterdep 

Pearson 
Correlation 

.024 .111 -.006 .144 -.033 .377
**
 .512

**
 .422

**
 .346

*
 

Sig. (2-tailed) .867 .443 .967 .318 .821 .007 .000 .002 .014 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

gIND_AVOI
D 

Pearson 
Correlation 

.049 .003 -.011 -.040 -.141 .208 .044 .110 .185 

Sig. (2-tailed) .735 .984 .937 .780 .330 .148 .761 .448 .198 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

gIND_ANX 
 
 

Pearson 
Correlation 

-.066 .246 -.062 -.256 .342
*
 -.204 -.160 .029 -.086 

Sig. (2-tailed) .647 .086 .667 .073 .015 .155 .267 .840 .552 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

gINTR_ANX 

Pearson 
Correlation 

-.194 .155 -.193 -.034 .231 -.019 -.203 -.203 -.222 

Sig. (2-tailed) .176 .282 .179 .817 .107 .894 .158 .157 .121 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

gINTR_AVOI
D 

Pearson 
Correlation 

.035 .156 .036 .084 -.167 .057 .049 .093 .136 

Sig. (2-tailed) .809 .280 .803 .560 .247 .695 .734 .523 .346 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Ζ γπλαίθα κε δεζκό ηύπνπ εκκνλήο παξνπζηάδεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην 

άγρνο πνπ βηψλεη ε γπλαίθα (r=0,511, p<0,01). Ζ γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί 

ζπιινγηθά παξνπζηάδεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην επ δελ (r=0,377, p<0,01), κε 

ηελ ππνζηήξημε πνπ έρεη ε γπλαίθα απφ ηνλ εαπηφ ηεο (r=-0,512, p<0,01), κε ηελ 

ππνζηήξημε πνπ έρεη ε γπλαίθα απφ ην ζχληξνθφ ηεο (r=0,422, p<0,01) θαη κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ε γπλαίθα απφ ηε ζρέζε/γάκν (r=0,346, p<0,05). Σέινο ε 

γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά θαη έρεη δεζκό ηύπνπ εκκνλήο έρεη κέηξηα 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άγρνο πνπ βηψλεη ε γπλαίθα (r=0,342, p<0,05).  

εκεηψλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο “γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά”, “γπλαίθα πνπ 

ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο”, “γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί 

ζπιινγηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο” θαζψο θαη “γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί 

ζπιινγηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο” δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε θακία απφ ηηο ινηπέο ππφ εμέηαζε κεηαβιεηέο.  

 

ύγθξηζε Αλδξώλ - Γπλαηθώλ 

 

Σέινο εμεηάζηεθε ε χπαξμε ζπζρέηηζεο, κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, γηα ηηο 

παξαθάησ κεηαβιεηέο:  

1. Άλδξαο/γπλαίθα κε δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο (ashrtavoid/gshrtavoid) 

2. Άλδξαο/γπλαίθα κε δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο (ashrtanxiet/gshrtanxiet) 

3. Άλδξαο/γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά (ηδηνθεληξηθή δηάζηαζε θαηαζθεπήο 

ηνπ εαπηνχ) (aindep/gindep) 

4. Άλδξαο/γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά (αιινθεληξηθή δηάζηαζε θαηαζθεπήο 

ηνπ εαπηνχ) (ainterdep/ginterdep) 

5. Άλδξαο/γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο 

(aIND_AVOID/ gIND_AVOID) 

6. Άλδξαο/γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο 

(aIND_ANX/ gIND_ANX) 

7. Άλδξαο/γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο 

(aINTR_AVOID/ gINTR_AVOID) 

8. Άλδξαο/γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο 

(aINTR_ANX/ gINTR_ANX). 
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Σα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4 χκθσλα κε 

απηά πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:  

Ζ γπλαίθα κε δεζκό ηύπνπ απνθπγήο παξνπζηάδεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ 

άλδξα κε δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο (r=0,499, p<0,01).  

Ζ γπλαίθα κε δεζκό ηύπνπ εκκνλήο παξνπζηάδεη ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ 

άλδξα πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά (r=0,289, p<0,05) θαη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ηνλ άλδξα κε δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο (r=0,400, p<0,01) θαζψο θαη κε ηνλ άλδξα πνπ 

ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο (r=0,373, p<0,01).  

Ζ γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά έρεη ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ 

άλδξα πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά (r=0,280, p<0,05) θαη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ηνλ άλδξα πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο (r=0,339, 

p<0,05).  

Ζ γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά παξνπζηάδεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ 

άλδξα πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά (r=0,433, p<0,01).  

Ζ γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά θαη έρεη δεζκό ηύπνπ απνθπγήο έρεη 

κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ άλδξα πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά (r=0,304, p<0,05).  
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Ζ γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά θαη έρεη δεζκό ηύπνπ εκκνλήο 

παξνπζηάδεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ άλδξα πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά θαη 

έρεη δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο (r=0,430, p<0,01), κε ηνλ άλδξα πνπ ιεηηνπξγεί 

αηνκηθηζηηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο (r=0,385, p<0,01) θαζψο θαη κε ηνλ 

άλδξα πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο (r=0,342, p<0,05).  

Ζ γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά θαη έρεη δεζκό ηύπνπ εκκνλήο παξνπζηάδεη 

κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ άλδξα κε δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο (r=0,378, p<0,01) 

θαζψο θαη κε ηνλ άλδξα πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο 

(r=0,332, p<0,05). Σέινο ε γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά θαη έρεη δεζκό 

ηύπνπ απνθπγήο δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε θακία απφ ηηο 

ινηπέο ππφ εμέηαζε κεηαβιεηέο.  

 

Πίλαθαο 4: πζρέηηζε κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

Correlations 

 
aShrtavoid aShrtanxiet aindep ainterdep 

aIND 
AVOID 

aIND   
ANX 

aINTR 
ANX 

aINTR 
AVOID 

gShrtavoid 

Pearson Correlation .499
**
 .273 -.039 -.256 -.010 .192 -.208 -.278 

Sig. (2-tailed) .000 .055 .788 .073 .947 .182 .148 .051 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

gShrtanxiet 

Pearson Correlation .126 .400
**
 .289

*
 .258 .373

**
 .251 .217 .078 

Sig. (2-tailed) .384 .004 .042 .070 .008 .079 .129 .592 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Gindep 

Pearson Correlation .123 .197 .280
*
 .136 .339

*
 .087 .103 .197 

Sig. (2-tailed) .394 .170 .049 .348 .016 .549 .475 .169 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ginterdep 

Pearson Correlation -.220 .085 .219 .433
**
 .212 .099 .171 .211 

Sig. (2-tailed) .125 .555 .126 .002 .139 .496 .235 .141 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

gIND_AVOID 

Pearson Correlation -.232 -.177 .152 .304
*
 .184 .014 -.156 -.013 

Sig. (2-tailed) .106 .219 .293 .032 .201 .922 .278 .927 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

gIND_ANX 

Pearson Correlation .161 .154 .110 .231 .430
**
 .385

**
 .342

*
 .151 

Sig. (2-tailed) .264 .286 .449 .106 .002 .006 .015 .295 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

gINTR_ANX 

Pearson Correlation .119 .378
**
 .124 -.068 .160 .195 .332

*
 -.163 

Sig. (2-tailed) .412 .007 .392 .640 .266 .174 .019 .259 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

gINTR_AVOI

D 

Pearson Correlation -.020 -.106 .247 .125 -.015 .011 -.079 .193 

Sig. (2-tailed) .890 .465 .084 .386 .919 .938 .587 .178 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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6.2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ-ΜΔΟΗ ΟΡΟΗ 

 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη παξνπζίαζε θάπνησλ βαζηθψλ κεγεζψλ πεξηγξαθηθήο 

ζηαηηζηηθήο, μερσξηζηά γηα θάζε θιίκαθα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην 

εξσηεκαηνιφγην:  

 

Κιίκαθα Α: Ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ην άηνκν από ηε ζρέζε/γάκν  

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε θιίκαθα απηή απνηειείηαη απφ πέληε εξσηήζεηο θαη 

αμηνινγείηαη απφ κία ηεηξαβάζκηα θιίκαθα απαληήζεσλ (1=Καζφινπ, 4=Πάξα πνιχ). 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά κέηξα πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ην άηνκν απφ ηε ζρέζε/γάκν. Ο κέζνο φξνο γηα ην 

ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα είλαη ίζνο κε 3,54 (ηηκή πνιχ 

θνληά ζην 4) πνπ ζεκαίλεη φηη γεληθά ηα άηνκα είλαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλα απφ 

ηε ζρέζε/γάκν ηνπο.   

 

  Σύνολο Άνδρες Γσναίκες 

N Valid 100 50,00 50,00 

Missing 0 0 0 

Mean 3,54 3,55 3,52 

Median 4,00 4,00 3,90 

Mode 4,00 4,00 4,00 

Std. Deviation ,68 ,69 ,68 

Variance ,47 ,48 ,46 

Minimum 1,00 1,00 1,40 

Maximum 4,00 4,00 4,00 

 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλνληαη νη ηηκέο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο βαζκνινγίαο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο, θαζψο θαη ηα πνζνζηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κία απφ 

απηέο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην 11% ησλ απαληήζεσλ ήηαλ ίζν κε 3, θαη 9% 

ήηαλ ίζν κε 3,8. εκαληηθφ είλαη επίζεο λα αλαθέξνπκε φηη ην 52% ησλ αηφκσλ έρεη 
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κέζν φξν βαζκνινγίαο 4 θαη φηη 86% ησλ αηφκσλ είραλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 3.  

 
 

 

Κιίκαθα Β: Κνηλσληθή ππνζηήξημε 

 

Η θιίκαθα απηή αληηπξνζσπεχεηαη απφ δχν κεηαβιεηέο: 

1. ηελ ππνζηήξημε πνπ έρεη ην άηνκν απφ ηνλ εαπηφ ηνπ (selfss) θαη  

2. ηελ ππνζηήξημε πνπ έρεη ην άηνκν απφ ην ζχληξνθφ ηνπ (othss) 

Μηθξέο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ ππνδεηθλχνπλ ρακειφ βαζκφ ππνζηήξημεο, ελψ 

κεγάιεο  ηηκέο θαλεξψλνπλ πςειφ βαζκφ ππνζηήξημεο.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη ηα βαζηθά κέηξα πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο δχν απηέο κεηαβιεηέο:  

 

  selfss othss 

N 
Valid 100 100 

Missing 0 0 

Mean 3,28 3,45 

Median 3,50 3,50 

Mode 3,50 4,00 

Std. Deviation ,65 ,58 

Variance ,42 ,34 

Minimum 1,75 1,25 

Maximum 4,00 4,00 
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Ο κέζνο φξνο γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ έρεη ην άηνκν απφ ηνλ εαπηφ ηνπ είλαη ίζνο κε 

3,28 θαη γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ έρεη ην άηνκν απφ ην ζχληξνθφ ηνπ είλαη ίζνο κε 3, 

45. Δπίζεο ε κηθξφηεξε ηηκή πνπ δφζεθε απφ ηνπο εξεπλψκελνπο γηα ηελ ππνζηήξημε 

πνπ έρνπλ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο είλαη ιίγν κεγαιχηεξε απφ ηε κηθξφηεξε ηηκή πνπ 

δφζεθε γηα ηελ ππνζηήξημε  απφ ην ζχληξνθν. (1,75>1,25). 

εκαληηθφ επίζεο είλαη λα αλαθέξνπκε, πιεξνθνξία πνπ πεγάδεη απφ ηα παξαθάησ 

δηαγξάκκαηα, φηη 68% ησλ επξελσκέλσλ έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο κεγαιχηεξε ή 

ίζε απφ 3,25 γηα ηελ ππνζηήξημε απφ ηνλ εαπηφ ηνπο θαζψο θαη φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ αηφκσλ (21%) είραλ κέζν φξν βαζκνινγίαο ίζν κε 3,5.  

 
ηελ πεξίπησζε ηεο ππνζηήξημεο πνπ έρεη ην άηνκν απφ ην ζχληξνθφ ηνπ, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ (25%) είρε κέζν φξν βαζκνινγίαο ίζν κε 4, θαζψο 

θαη φηη ζε πνζνζηφ 79%, ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ήηαλ κεγαιχηεξνο ή ίζνο απφ 

3,25.  
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Κιίκαθα C: Κιίκαθα γηα ηε κέηξεζε ηνπ Σύπνπ Γεζκνύ 

 

Η ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα απνηειείηαη απφ δψδεθα εξσηήζεηο νη νπνίεο θαλεξψλνπλ 

πσο βηψλεη ην άηνκν γεληθά ηηο ζρέζεηο ηνπ. Αμηνινγείηαη κε θιίκαθα επηά βαζκψλ 

(1=δηαθσλψ απφιπηα, 7=ζπκθσλψ απφιπηα).  

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα έρνπκε ηηο κεηαβιεηέο: 

1. Άηνκν κε δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο (shrtavoid) 

2. Άηνκν κε δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο (shrtanxiet) 

ηα βαζηθά πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ νπνίσλ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 

  Shrtavoid Shrtanxiet 

N 
Valid 100 100 

Missing 0 0 

Mean 2,34 3,80 

Median 2,17 3,67 

Mode 1,50 3,17 

Std. Deviation ,93 ,99 

Variance ,86 ,98 

Minimum 1,00 1,00 

Maximum 4,67 6,33 
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Ο κέζνο φξνο ηεο κεηαβιεηήο “άηνκν κε δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο” αλέξρεηαη ζε 2,34 

ελψ ηεο κεηαβιεηήο “άηνκν κε δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο” δηακνξθψλεηαη ιίγν 

πςειφηεξα θαη ηζνχηαη κε 3,8.  

Δπίζεο ζηε κεηαβιεηή “άηνκν κε δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο” ν κέζνο φξνο ησλ 

βαζκνινγηψλ ησλ αηφκσλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 1 θαη 4,67, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ (10%) έρεη κέζν φξν βαζκνινγίαο ίζν κε 1,5 θαη ζε πνζνζηφ 46% νη ηηκέο 

ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ βαζκνινγηψλ θπκαίλνληαη κεηαμχ 1 θαη 2.   

 
ηε κεηαβιεηή “άηνκν κε δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο”, νη ηηκέο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

βαζκνινγηψλ θπκαίλνληαη απφ 1 έσο 6,33. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ 

(10%) είραλ κέζν φξν βαζκνινγηψλ ίζν κε 3,17, κε ακέζσο επφκελε ηηκή ηελ 3,5 ζε 

πνζνζηφ 9%. Σέινο, ηα πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα θπκάλζεθαλ κεηαμχ 2,5 θαη 4,5 

(πνζνζηφ 77%). 
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Κιίκαθα D: Κιίκαθα ηδηνζπγθξαζηαθνύ άγρνπο  

 

 

Η ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα κεηξάεη ην άγρνο. Απνηειείηαη απφ κία ηεηξαβάζκηα 

θιίκαθα (θαζφινπ, κέηξηα, αξθεηά, πάξα πνιχ) θαη αμηνινγεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ ηδίσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζπληξφθνπο 

ηνπο. 

Σα βαζηθά πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαζψο θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. 

Ο κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ ζε απηή ηελ θιίκαθα θπκαίλεηαη απφ 1,47 έσο 3,47, 

κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (14%) λα έρεη κέζν φξν βαζκνινγηψλ 

ίζν κε 1,93. Σέινο, ζε πνζνζηφ 61% ηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη κεηαμχ ησλ 

ηηκψλ 1,73 θαη 2,27.  

N 
Valid 100 

Missing 0 

Mean 2,16 

Median 2,07 

Mode 1,93 

Std. Deviation ,42 

Variance ,177 

Minimum 1,47 

Maximum 3,47 
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Κιίκαθα F: Ζ θιίκαθα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θαη πνηόηεηα δσήο 

 

Απηή ε θιίκαθα κεηξάεη ηελ επεμία θαη θαηά πφζνλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη νη 

ζπκκεηέρνληεο απφ ηε δσή ηνπο, δειαδή ην επ δελ. Απνηειείηαη απφ πέληε εξσηήζεηο 

ζε επηαβάζκηα θιίκαθα απαληήζεσλ (1=δηαθσλψ απφιπηα, 7=ζπκθσλψ απφιπηα). 

 

 

N Valid 100 

Missing 0 

Mean 5,05 

Median 5,20 

Mode 5,00 

Std. Deviation 1,16 

Variance 1,35 

Minimum 1,80 

Maximum 7,00 

 

Ο κέζνο φξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο δηακνξθψλεηαη ζην 5,05, ν νπνίνο 

θαλεξψλεη έλα ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο. Δπίζεο, ν κέζνο φξνο ησλ 

βαζκνινγηψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 1,8 θαη 7, κε πνζνζηφ 5% λα έρεη κέζν φξνο 
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βαζκνινγηψλ ίζν κε 7. ε πνζνζηφ 11%, νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ απνηέιεζκα ίζν κε 

5, κε ακέζσο επφκελν, πνζνζηφ 10% ην 5,2.  

 

 

Σέινο, 19% ησλ ζπκκεηερφλησλ είραλ κέζν φξν βαζκνινγηψλ κεηαμχ 2 θαη 4, κεηαμχ 

6,2 θαη 7 θηλήζεθε ην 16%, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (65%) 

είρε κέζν φξν βαζκνινγηψλ κεηαμχ 4,2 θαη 6.  

 
 

 

Κιίκαθα G: Ζ θιίκαθα γηα ηελ πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνύ.  

 

Απηή ε θιίκαθα κεηξάεη δχν δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηζκηθήο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ.  

1. Δάλ ην άηνκν ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν αηνκηθηζηηθά ή  

2. εάλ ην άηνκν ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν ζπιινγηθά.  

Η ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα πεξηιακβάλεη 24 εξσηήζεηο ζε κία θιίκαθα επηά βαζκψλ 

(7=ζπκθσλψ απφιπηα, 1=δηαθσλψ απφιπηα). 

Οη δχν απηέο δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηζκηθήο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ απνηππψλνληαη 

ζηελ έξεπλά καο κε ηηο κεηαβιεηέο “indep”(ην άηνκν ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν 

αηνκηθηζηηθά) θαη  “interdep” (ην άηνκν ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν ζπιινγηθά) ηα 
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βαζηθά πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα θαη ζηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ.  

 

Η κέζε ηηκή γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηακνξθψλεηαη ζε ιίγν πςειφηεξν 

επίπεδν ζηελ πεξίπησζε ηνπ αηφκνπ πνπ ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν ζπιινγηθά ζε 

ζρέζε κε ην άηνκν πνπ ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν αηνκηθηζηηθά (5,11, έλαληη 4,82).  

 

 

  indep interdep 

N 
Valid 100 100 

Missing 0 0 

Mean 4,82 5,11 

Median 4,82 5,23 

Mode 4,82 5,46 

Std. Deviation ,64 ,70 

Variance ,41 ,49 

Minimum 3,18 3,31 

Maximum 6,55 6,85 

 

 

Οη δχν κεηαβιεηέο δηαθνξνπνηνχληαη επίζεο ειάρηζηα ζην εχξνο ησλ ηηκψλ πνπ 

ιακβάλνπλ ν κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Έηζη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ αηφκνπ πνπ ιεηηνπξγεί πεξξηζφηεξν αηνκηθηζηηθά, ηα απνηειέζκαηα 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 3,18 θαη 6,55, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ αηφκνπ πνπ ιεηηνπξγεί 

πεξηζζφηεξν ζπιινγηθά ηα απνηειέζκαηα θπκαίλνληαη κεηαμχ 3,31 θαη 6,85.  
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Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (10%) είραλ 

απνηέιεζκα ίζν κε 4,82 ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβιεηήο “ην άηνκν ιεηηνπξγεί 

πεξηζζφηεξν αηνκηθηζηηθά” κε ακέζσο επφκελν απνηέιεζκα ην 5,27 ζε πνζνζηφ 9%.  

Αληίζεηα ζηε κεηαβιεηή “ην άηνκν ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν ζπιινγηθά” ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (11%) είραλ ηηκή ίζε κε 5,46, κε ακέζσο 

επφκελν απνηέιεζκα ην 5,23 ζε πνζνζηφ 9%.  

 

 

 

 

 

Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβιεηήο “ην άηνκν ιεηηνπξγεί 

πεξηζζφηεξν αηνκηθηζηηθά” ηα απνηειέζκαηα ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θπκάλζεθαλ κεηαμχ 4,55 θαη 5,55 (54%) θαη ζηε κεηαβιεηή “ην 

άηνκν ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν ζπιινγηθά” ηα απνηειέζκαηα θπκάλζεθαλ κεηαμχ 5 

θαη 5,77 ζε πνζνζηφ 55%. 
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Κιίκαθα Ζ: Κιίκαθα γηα ηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηόκνπ.  

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ζην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί πξνθχπηνπλ ηα εμήο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κέζνο φξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο είλαη ίζνο κε 4,56. 

Δπίζεο, ν κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ  θπκαίλεηαη κεηαμχ 2,36 

θαη 5,73, ελψ παξνπζηάδεηαη ηζνβαζκία φζνλ αθνξά ηηο επηθξαηνχζεο ηηκέο, αθνχ 

10% ησλ ζπκκεηερφλησλ είραλ απνηέιεζκα 4,27 θαη έλα άιιν 10% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είραλ απνηέιεζκα 5,09. Σέινο κεηαμχ ησλ ηηκψλ 4,27 θαη 5,09 

θπκάλζεθε ην 57% ησλ απνηειεζκάησλ.  

 

 
 

 

 

 

N 
Valid 100 

Missing 0 

Mean 4,56 

Median 4,64 

Mode 4,27
a
 

Std. Deviation ,65 

Variance ,43 

Minimum 2,36 

Maximum 5,73 
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7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ 

 

 

ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη πσο ν ηχπνο αλαζθαινχο δεζκνχ 

(απνθπγήο – εκκνλήο) θαη ε πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ (ηδηνθεληξηθή 

θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ: ην άηνκν ιεηηνπξγεί πην αηνκηθηζηηθά – αιινθεληξηθή 

θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ: ην άηνκν ιεηηνπξγεί πην ζπιινγηθά) επεξεάδνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ απνθνκίδεη ην άηνκν απφ ηε ζρέζε/γάκν, ην επ δελ θαη ηελ 

ππνζηήξημε πνπ ιακβάλεη απφ ην ζχληξνθφ ηνπ ζε εθηφο θαη εληφο γάκνπ πιαίζηα.  

Οη βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο δηαηππψλνληαη σο εμήο:  

1. Οη δχν δηαζηάζεηο αλαζθαινχο δεζκνχ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο δηαζηάζεηο 

ηδηνθεληξηζκνχ θαη αιινθεληξηζκνχ εαπηνχ ζηα δεπγάξηα. 

2. Οη δηαζηάζεηο αιινθεληξηθνχ θαη ηδηνθεληξηθνχ εαπηνχ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο 

δηαζηάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ ησλ ζπληξφθσλ. 

3. Πσο νη δηαζηάζεηο δεζκνχ ηνπ ελφο ζπληξφθνπ, ζπζρεηίδνληαη κε ηηο δηαζηάζεηο 

θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ ηνπ άιινπ ζπληξφθνπ. 

ρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ θαη ν 

ηχπνο αλαζθαινχο δεζκνχ θαη εμεηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ 

έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηελ ελφηεηα “πζρεηίζεηο Μεηαβιεηψλ” πξνθχπηνπλ ηα 

παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα. 

Γηαπηζηψζεθε φηη άηνκα κε ηύπν δεζκνύ απνθπγήο ηείλνπλ λα βηψλνπλ 

πεξηζζφηεξν άγρνο, λα αηζζάλνληαη φηη δελ έρνπλ ππνζηήξημε ηφζν απφ ηνλ εαπηφ 

ηνπο φζν θαη απφ ην ζχληξνθφ ηνπο θαη επηπιένλ λα βηψλνπλ ρακειή πνηφηεηα δσήο, 

λα έρνπλ έιιεηςε ζεηηθήο απηνεθηίκεζεο.  ε ζρέζε κε ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ 

αηφκνπ,  έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ζπκβάιιεη φρη κφλν ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ίδηνπ 

ηνπ αηφκνπ απφ ηελ ζρέζε αιιά θαη ηνπ ζπληξφθνπ ηνπ. Όκσο δπζηπρψο γηα ηελ 

επίδξαζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ ζπληξφθνπ ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ζρέζε ιίγα 

επξήκαηα  είλαη γλσζηά. Η έξεπλα ζε ζρέζεηο εληφο αιιά θαη εθηφο αιιά θαη εληφο 

γάκνπ έρεη δείμεη φηη ν ηχπνο δεζκνχ έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

ζρέζε.  Δπηπιένλ ζπκθσλά κε κηα άιιε έξεπλα νη ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε δεζκφ ηχπν 

απνθπγήο πξνζδηνξίδνληαη κε κεησκέλν ελδηαθέξνλ θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

απνκάθξπλζε. 
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Σα άηνκα κε δεζκό ηύπνπ εκκνλήο ηείλνπλ λα έρνπλ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά 

κε ηα άηνκα κε δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο σο πξνο ην άγρνο, ηελ ππνζηήξημε πνπ έρνπλ 

απφ ηνλ εαπηφ ηνπο, ην επ δελ θαη ηελ απηνεθηίκεζε. Γηαθνξνπνηνχληαη κφλν ζηελ 

ππνζηήξημε πνπ έρνπλ απφ ην ζχληξνθφ ηνπο κε ηελ νπνία δελ πξνθχπηεη θάπνηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. ε κηα έξεπλα  ησλ Koski &Shaver (1996) φζνλ 

αθνξά ηα έκκνλα άηνκα επηζεκαίλνπλ φηη έρνπλ κεγαιχηεξν άγρνο ζηηο ζρέζεηο ηνπο 

ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ηχπν απνθπγήο θαη ηνλ αζθαιή. 

 Όζνλ αθνξά ηελ ζρέζε κεηαμχ ελειίθνπ δεζκνχ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ ζρέζε, έλα κεγάιν εχξνο εξεπλψλ δείρλεη φηη ν αζθαιήο δεζκφο ζπζρεηίδεηαη κε 

κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ζρέζε. ε αληίζεζε κε ηνλ αλαζθαιή δειαδή ηνλ 

ηχπν απνθπγήο θαη εκκνλήο ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ζρέζε. 

χκθσλα κε ηνπο Levy & Davis  (1988) ζε ζρέζε κε ηνλ ηχπν δεζκνχ θαη  ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο  ν αζθαιήο ηχπνο βξέζεθε λα έρεη 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ πνηφηεηα  ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, νη αλαζθαιήο ηχπνη 

δειαδή εκκνλήο θαη απνθπγήο έρνπλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε. 

Σα άηνκα κε πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνύ ηδηνθεληξηθή, άηνκα 

δειαδή πνπ ηείλνπλ λα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν αηνκηθηζηηθά, θαίλεηαη λα 

δειψλνπλ επραξηζηεκέλα θαη ηθαλνπνηεκέλα απφ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο (επ 

δελ).  

Σα άηνκα κε πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνύ αιινθεληξηθή, άηνκα 

δειαδή πνπ ηείλνπλ λα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν ζπιινγηθά, δηαπηζηψζεθε φηη 

ηείλνπλ λα βηψλνπλ ιηγφηεξν άγρνο, λα ληψζνπλ φηη έρνπλ ηελ ππνζηήξημε ηφζν ηνπο 

εαπηνχ ηνπο φζν θαη ηνπ ζπληξφθνπ ηνπο θαη γεληθφηεξα λα δειψλνπλ αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλα απφ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο. Δίλαη ινγηθφ άηνκα πνπ ληψζνπλ φηη 

κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο θαζψο θαη ζην ζχληξνθφ ηνπο λα ηείλνπλ λα 

ληψζνπλ ιηγφηεξν άγρνο, ην νπνίν είλαη βαζηθφο παξάγνληαο πνηφηεηαο δσήο. 

χκθσλα κε ηνπο Pohlmann & Hannover (2006) ζε πνιιέο θνιεθηηβηζηηθέο 

θνηλσλίεο είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν νη «αλαγθαζηηθνί γάκνη» δειαδή γάκνη κε 

ζχληξνθν πνπ δελ επηιέγεη ην ίδην ην άηνκν αιιά ε νηθνγέλεηα ηνπ. Δλψ ζε αληίζεζε 

ζε  αηνκηθηζηηθέο θνπιηνχξεο είλαη θπζηνινγηθφ γεγνλφο κφλν νη γάκνη απφ αγάπε, 

δειαδή κε άηνκα πνπ επέιεμαλ θαη αγάπεζαλ ηα ίδηα ηα άηνκα θαη φρη πνπ ηνπο 

επέβαιαλ νη νηθνγέλεηεο ηνπο.    
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 Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ 

ππνινγίζηεθαλ ζην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ (αλδξψλ – γπλαηθψλ). Θέινληαο λα 

δηαπηζησζεί θαηά πφζν ε επίδξαζε ηνπ ηχπνπ αλαζθαινχο δεζκνχ θαη ηεο 

πνιηηηζκηθήο θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ ζηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο δηαθνξνπνηείηαη 

αλάκεζα ζηα δχν θχια, ππνινγίζηεθαλ νη αληίζηνηρεο ζπζρεηίζεηο μερσξηζηά ζηνπο 

άλδξεο θαη μερσξηζηά ζηηο γπλαίθεο.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ απηψλ δηαπηζηψζεθε φηη ηφζν ν 

άλδξαο κε δεζκό ηύπνπ απνθπγήο, φζν θαη ε γπλαίθα κε δεζκό ηύπνπ απνθπγήο 

έρνπλ  αθξηβψο ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά. Γειαδή ηείλνπλ λα βηψλνπλ πεξηζζφηεξν 

άγρνο, λα έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε, λα ληψζνπλ φηη δελ έρνπλ ηε ζηήξημε ηνπ 

εαπηνχ ηνπο αιιά θαη ηνπ ζπληξφθνπ ηνπο θαη γεληθφηεξα λα δειψλνπλ κε 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο. Δπίζεο ζε κηα εξεπλά ηνπ Simspon 

(1992) έρεη βξεζεί φηη φζν πεξηζζφηεξν άγρνο είραλ νη γπλαίθεο κε δεζκφ απνθπγήο  

ηφζν ιηγφηεξε ππνζηήξημε είραλ γηα ηνλ ζχληξνθν ηνπο. Γνζέλησλ ησλ παξαπάλσ 

θαληάδεη ινγηθφ ην γεγνλφο φηη δελ δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζρέζε/γάκν.  

Ο άλδξαο κε δεζκό ηύπνπ εκκνλήο δείρλεη λα έρεη ιίγν δηαθνξεηηθή 

ζπκπεξηθνξά κε ηε γπλαίθα κε δεζκό ηύπνπ εκκνλήο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν άλδξαο 

δειψλεη φηη βηψλεη πεξηζζφηεξν άγρνο, ραξαθηεξίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ 

ρακειή θαη δειψλεη κε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε ζρέζε/γάκν. Αληίζεηα ζηελ 

πεξίπησζε ηεο γπλαίθαο δηαπηζηψλεηαη κφλν κία ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άγρνο πνπ ε 

ίδηα βηψλεη. Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθία, νη ηχπνη αλαζθαινχο δεζκνχ έρνπλ 

κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπληξφθνπ πεξηζζφηεξν γηα ηηο γπλαίθεο 

κε έκκνλν ηχπν δεζκνχ.  Με βάζε έξεπλα ηεο Nancy Collins (1990) νη ζχληξνθνη 

γπλαηθψλ κε έκκνλν ηχπν δεζκνχ αλέθεξαλ ρακειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο .ε κηα 

άιιε έξεπλα βξέζεθε φηη  ν ηχπνο δεζκνχ ησλ γπλαηθψλ-ζπληξφθσλ ήηαλ 

ζεκαληηθφο γηα ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ηνπ άληξα, ελψ ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

γπλαηθψλ δελ ζπζρεηηδφηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηνλ ηχπν δεζκνχ ηνπ άληξα. 

Γεληθφηεξα απφ ηελ βηβιηνγξαθία θαίλεηαη φηη φηαλ έλαο απφ ηνπο δπν 

ζπληξφθνπο έρεη αζθαιή δεζκφ δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα αζθάιεηαο θαη 

ηθαλνπνίεζεο θαη ζηνλ άιιν ζχληξνθν. 

ε ζρέζε ηψξα κε ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε ε έξεπλα ηνπ Simspon (1992) 

έρεη δείμεη φηη άηνκα κε αζθαιή δεζκφ δίλνπλ θαη δέρνληαη θνηλσληθή ζηήξημε απφ 
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ηνπο άιινπο, ελψ άηνκα κε δεζκφ απνθπγήο απνδέρνληαη θαη δίλνπλ δπζθνιφηεξα 

θνηλσληθή ζηήξημε ζηνπο άιινπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη φηη γπλαίθεο κε 

αζθαιή ηχπν δεζκνχ επηδίσθαλ ππνζηήξημε απφ ηνλ ζχληξνθφ ηνπο, γπλαίθεο κε 

ηχπν δεζκνχ απνθπγήο δελ αλαδεηνχζαλ ηφζν ηελ ππνζηήξημε απφ ηνλ ζχληξνθν 

ηνπο.  ε αληίζεζε, νη άληξεο  κε αζθαιή ηχπν δεζκνχ είλαη πην πηζαλφλ λα 

ππνζηήξηδαλ ηελ ζχληξνθν ηνπο θαη νη άληξεο κε δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο ζα ήηαλ 

ιηγφηεξν ππνζηεξηθηηθνί απέλαληη ζηε ζχληξνθν ηνπο.  

χκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνπ έρνπκε αλαθέξεη γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη έρνπλ 

κεγάιε ζρέζε νη  ηχπνη δεζκνχ θαη ε ππνζηήξημε ζηηο  δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

Άηνκα κε αζθαιή ηχπν δεζκνχ παξέρνπλ ζηήξημε ζηνλ ζχληξνθν ηνπο θαη ηνλ 

βνεζνχλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

Ο άλδξαο πνπ ιεηηνπξγεί πεξηζζόηεξν αηνκηθηζηηθά (ηδηνθεληξηθόο) 

δειψλεη φηη έρεη απηνεθηίκεζε θαζψο θαη φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ πνηφηεηα 

ηεο δσήο ηνπ.  Αληίζεηα γηα ηε γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί πεξηζζόηεξν αηνκηθηζηηθά 

δελ πξνθχπηεη θακία ζπζρέηηζε κε ηηο ινηπέο κεηαβιεηέο . 

Ο άλδξαο πνπ ιεηηνπξγεί πεξηζζόηεξν ζπιινγηθά βηψλεη ιηγφηεξν άγρνο, 

δειψλεη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ θαη ληψζεη φηη έρεη ηφζν ηε 

ζηήξημε ηνπ εαπηνχ ηνπ, φζν θαη ηε ζηήξημε ηεο ζπληξφθνπ ηνπ. Ζ γπλαίθα πνπ 

ιεηηνπξγεί πεξηζζόηεξν ζπιινγηθά δειψλεη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ πνηφηεηα ηεο 

δσήο ηεο θαη ηαπηφρξνλα ληψζεη φηη έρεη ηελ ππνζηήξημε ηφζν ηνπ εαπηνχ ηεο, φζν 

θαη ηνπ ζπληξφθνπ – ζπδχγνπ ηεο. Ωο εθ ηνχηνπ δειψλεη θαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηε 

ζρέζε/γάκν ηεο. ε ζχγθξηζε κε ηνλ άλδξα, δελ πξνθχπηεη θακία ζπζρέηηζε ηεο 

γπλαίθαο κε ην άγρνο πνπ ε ίδηα βηψλεη. ηελ βηβιηνγξαθία ζχκθσλα κε ηνπο  

Pohlmann & Hannover (2006)  άλζξσπνη απφ θνιεθηηβηζηηθά πεξηβάιινληα είλαη πην 

πηζαλφ λα έρνπλ πην ζηελή ζρέζε κε ηνλ ζχληξνθν ηνπο, δειαδή ππάξρεη 

πεξηζζφηεξε εγγχηεηα ζηε ζρέζε ηνπο, ζε αληίζεζε κε αλζξψπνπο απφ αηνκηζηηθέο 

θνπιηνχξεο. 

ηελ παξνχζα θάζε ηεο εξγαζίαο ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπζρέηηζε ησλ 

δηαζηάζεσλ αλαζθαινύο δεζκνύ κε ηηο δηαζηάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνύ ζηα 

δεπγάξηα. Δμεηάδνληαο ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν δηαζηάζεσλ 

αλαζθαινχο δεζκνχ κε ηηο δηαζηάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ, δηαπηζηψζεθε ζρέζε 
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θαη κάιηζηα αξλεηηθή, κφλν κεηαμχ ηνπ αηφκνπ κε δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο θαη ηνπ 

αηφκνπ κε πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ αιινθεληξηθή. 

Οη ινηπέο ζπζρεηίζεηο πνπ αθνξνχζαλ: 

1. ζην άηνκν κε δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο ζε ζρέζε κε ην άηνκν κε θαηαζθεπή ηνπ 

εαπηνχ ηδηνθεληξηθή,  

2. ζην άηνκν κε δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο ζε ζρέζε κε ην άηνκν κε θαηαζθεπή ηνπ 

εαπηνχ ηδηνθεληξηθή θαη  

3. ζην άηνκν κε δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο ζε ζρέζε κε ην άηνκν κε θαηαζθεπή ηνπ 

εαπηνχ αιινθεληξηθή  

δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο.  

 

ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπζρέηηζε ησλ δηαζηάζεσλ 

πνιηηηζκηθήο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνύ (αιινθεληξηθνύ θαη ηδηνθεληξηθνύ) κε ηηο 

δηαζηάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνύ ησλ ζπληξόθσλ. 

Δμεηάδνληαο πσο αιιειεπηδξά ε πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ κε ηηο 

πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ ηνπ ζπληξφθνπ, πξνέθπςαλ ηα 

αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα.  

Ο άλδξαο κε πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνύ ηδηνθεληξηθή παξνπζηάδεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηε γπλαίθα κε πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ ηδηνθεληξηθή, ελψ δε 

ζπζρεηίδεηαη κε ηε γπλαίθα κε πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ αιινθεληξηθή.  

Αληίζεηα ν άλδξαο κε πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνύ αιινθεληξηθή έρεη κία 

κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε γπλαίθα κε πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ 

αιινθεληξηθή, ελψ δελ παξνπζηάδεη θακία ζπζρέηηζε κε ηε γπλαίθα κε πνιηηηζκηθή 

θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ ηδηνθεληξηθή.  

Δλ ζπλερεία ζα ζρνιηάζνπκε ηελ ζπζρέηηζε ησλ δηαζηάζεσλ δεζκνύ ηνπ 

ελόο ζπληξόθνπ κε ηηο δηαζηάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνύ ηνπ άιινπ ζπληξόθνπ. 

 

Δμεηάδνληαο πσο αιιειεπηδξά  ν ηχπνο δεζκνχ ηνπ ελφο ζπληξφθνπ  κε ηηο 

πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ ηνπ άιινπ ζπληξφθνπ, πξνέθπςαλ 

ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα.  
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Ο άλδξαο κε πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνύ ηδηνθεληξηθή δε ζπζρεηίδεηαη κε 

ηε γπλαίθα κε δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο, ελψ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε γπλαίθα κε 

δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο.  

Ο άλδξαο κε πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνύ αιινθεληξηθή, απφ ηελ άιιε, 

θαίλεηαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα λα κελ εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε νχηε κε ηε γπλαίθα κε δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο, νχηε κε ηε γπλαίθα κε 

δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο.  

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί πην δηεμνδηθά ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ δεζκνχ ηνπ 

ζπληξφθνπ κε ηηο δηαζηάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ ηνπ άιινπ ζπληξφθνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνί ηχπνη αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Οη ηχπνη απηνί 

πξνέθπςαλ ζπλδπάδνληαο ηελ ηδηνθεληξηθή θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ κε ηηο δχν 

δηαζηάζεηο δεζκνχ (απνθπγήο – εκκνλήο) θαζψο θαη ηελ αιινθεληξηθή θαηαζθεπή 

ηνπ εαπηνχ κε ηηο δχν δηαζηάζεηο δεζκνχ θαη είλαη νη εμήο:  

1. Άλδξαο/γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο 

2. Άλδξαο/γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο  

3. Άλδξαο/γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ απνθπγήο  

4. Άλδξαο/γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο  

Δμεηάδνληαο ηηο ζπζρεηίζεηο απηψλ ησλ ηεζζάξσλ ηχπσλ αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη 

ηηο γπλαίθεο πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα:  

Ο άλδξαο πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά θαη έρεη δεζκό ηύπνπ απνθπγήο εκθαλίδεη 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κφλν κε ηε γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά αιιά έρεη δεζκφ 

ηχπνπ εκκνλήο.  

Ο άλδξαο πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά θαη έρεη δεζκό ηύπνπ εκκνλήο επίζεο 

εκθαλίδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κφλν κε ηε γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά θαη έρεη 

δεζκφ ηχπνπ εκκνλήο.  

Απηφ δείρλεη φηη ν άλδξαο πνπ ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν αηνκηθηζηηθά, είηε έρεη ηχπν 

δεζκνχ απνθπγήο, είηε έρεη ηχπν δεζκνχ εκκνλήο ζρεηίδεηαη κε γπλαίθεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ αηνκηθηζηηθά αιιά έρνπλ ηχπν δεζκνχ εκκνλήο.  

Ο άλδξαο πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά  θαη έρεη δεζκό ηύπνπ εκκνλήο ζρεηίδεηαη 

ζεηηθά ηφζν κε ηε γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί αηνκηθηζηηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ 

εκκνλήο, φζν θαη κε ηε γπλαίθα πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά θαη έρεη δεζκφ ηχπνπ 

εκκνλήο. Αληίζεηα δελ έρεη θακία ζπζρέηηζε κε ηηο θαηεγνξίεο γπλαηθψλ πνπ έρνπλ 
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ηχπν δεζκνχ απνθπγήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ηχπνο δεζκνχ ηνπ άληξα (δεζκφο 

απνθπγήο) παίδεη κεγαιχηεξν ξφιν ζηελ επηινγή ηεο ζπληξφθνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

πνιηηηζκηθή δηάζηαζή ηνπ εαπηνχ ηνπ.  

Δπηπξφζζεηα, ν άλδξαο πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά θαη έρεη δεζκό ηύπνπ απνθπγήο 

δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε θαλέλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο ηχπνπο 

γπλαηθψλ.  

 Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ ζπζρέηηζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ δεζκνχ κε ηηο 

δηαζηάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ ησλ ζπληξφθσλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη δελ 

ππάξρνπλ ζηελ βηβιηνγξαθία αξθεηέο πξνεγνχκελεο έξεπλεο. Έηζη δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πεξηζζφηεξε θαηαλφεζε ζπζρεηηζκνί κε πξνεγνχκελεο 

ζρεηηθέο έξεπλεο.   

 Δλ θαηαθιείδη δηεπξχλνληαο ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο  

πξνηείλνληαη  κειινληηθέο έξεπλεο ζα ήηαλ ζεκηηφ λα αζρνιεζνχλ εθηελέζηεξα κε 

ηελ ζπζρέηηζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πνιηηηζκηθήο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ κε ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ ελειίθνπ δεζκνχ κεηαμχ εξσηηθψλ ζπληξφθσλ. πγθεθξηκέλα ινηπφλ, 

ζα ήηαλ ρξήζηκε ε εθβάζπλζε ηεο έξεπλαο ζπγθεθξηκέλα θαη  εθηελέζηεξα ζηηο 

δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηζκηθήο θαηαζθεπήο  ηνπ εαπηνχ γηαηί φπσο έρνπκε εληνπίζεη ηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζε απηή ηελ ζεκαηηθή ρσιαίλνπλ θαη  είλαη αλεπαξθή. 
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8. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ- ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

ΣΜΖΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ 

 

 

 

 

 

Μειέηε ηνπ πλαηζζήκαηνο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

 

ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

 

 

  Θα ζέιακε λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο ζε απηήλ ηελ έξεπλα. 

Βαζηθφο ζηφρνο απηήο, είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ πψο ηα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

 

 ρεηηθά κε ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη 

ζπκπιεξώλεηαη εζεινληηθά. Όιεο νη απαληήζεηο είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη ε 

ηαπηόηεηά ζαο ζα παξακείλεη αλώλπκε. Αλ θάπνηα απφ ηηο εξσηήζεηο ζάο θάλεη λα 

αηζζάλεζηε άβνια, κπνξείηε λα κελ απαληήζεηε. Μπνξείηε λα εγθαηαιείςεηε ηελ 

έξεπλα νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζέιεηε θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Η ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ δηαξθεί πεξίπνπ 15-20 ιεπηά.  

 

Σέινο, ε ζπκπιήξσζε θαη ε επηζηξνθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζπλεπάγεηαη ηελ 

απνδνρή ζαο λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ έξεπλα. αο επραξηζηνχκε γηα ηελ ζπλεξγαζία. 

 

αο επραξηζηνχκε πξνθαηαβνιηθά γηα ηε βνήζεηά ζαο 

 

                                  ΜΜααξξίίαα  ΚΚηηλλέέδδννππ  
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                ΓΓεεκκννγγξξααθθηηθθάά  ζζηηννηηρρεείίαα 

  

Φύιν (θπθιψζηε έλα): Άλδξαο Γπλαίθα Ζιηθία (ζε έηε): _______ 

 

Πνην είλαη ην ησξηλφ ζαο θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (θπθιψζηε έλα); 

 

Αλψηεξν Αλψηεξν- Μεζαίν Μεζαίν Μεζαίν-Υακειφ Υακειφ 

 

πλνιηθφο αξηζκφο εηψλ επίζεκεο εθπαίδεπζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη  ηνπ 

δεκνηηθνχ);  

 

……. 

 

 

Πόζα έηε είζαζηε ζε ζρέζε (ή παληξεκέλνο/ε) κε ηνλ/ηελ ζύληξνθό ζαο: ........... 

(Υξόληα) …. (κήλεο) 
 

 

 

ΚΛΗΜΑΚΑ Α 

Οη πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ηε ζρέζε ή ην γάκν ζαο. Παξαθαινύκε 

απαληήζηε ζηελ θάζε πξόηαζε θπθιώλνληαο ηνλ αξηζκό πνπ δείρλεη ην θαηά 

πόζν ζπκθσλείηε κε απηήλ κε βάζε ηελ αθόινπζε θιίκαθα:  

(Βάιηε ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε ζαο ζύκθσλα κε ηελ 

παξαθάησ θιίκαθα) 

 

                      Καζόινπ             Μέηξηα        Αξθεηά         Πάξα πνιύ 

                1                   2              3         4 

 

 

ΚΛΗΜΑΚΑ Β 

 

Δξσηήζεηο ππνζηήξημεο από ηνλ ζύληξνθν 

 

Καζόινπ  Μέηξηα          Αξθεηά         Πάξα πνιύ 

        1               2            3   4 

 

1. Έρνπκε θαιή ζρέζε/γάκν. 

  

1 2 3 4 

2. Η ζρέζε κνπ κε ην/ηε ζχληξνθφ κνπ είλαη πνιχ ζηαζεξή. 

  

1 2 3 4 

3. Η ζρέζε/γάκνο ζαο είλαη δπλαηή/φο. 

  

1 2 3 4 

4. Η ζρέζε κνπ κε ην/ηε ζχληξνθφ κνπ κε θάλεη επηπρηζκέλν/ε. 

  

1 2 3 4 

5. Πξαγκαηηθά αηζζάλνκαη φηη είκαζηε κε ηνλ ζχληξνθφ κνπ δεκέλνη 1 2 3 4 
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1. __ O ζχληξνθνο κνπ  κε ελζαξξχλεη φηαλ βξίζθνκαη ζε αλάγθε.    

2. __  Ο ζχληξνθνο κνπ, μου παξέρεη χρήςιμεσ ζπκβνπιέο φηαλ έρσ αλάγθε.       

3. __ Ο ζχληξνθνο κνπ, κε ππνζηεξίδεη όταν κάνω προςπάθειεσ να φτάςω τουσ 

ςτόχουσ μου. 

4. __ Ο ζχληξνθνο κνπ θαηαιαβαίλεη, ηνλ ηξφπν που ςκέφτομαι και που 

αντιλαμβάνομαι τα πράγματα. 

5. __ Ενθαρρφνω ηνλ ζχληξνθν κνπ φηαλ βξίζθεηαη ζε αλάγθε. 

6. __ Δγψ  παξέρσ ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ςτον ςφντροφο μου φηαλ βξίζθεηαη ζε 

αλάγθε. 

7. __ Δγψ ππνζηεξίδσ ηνλ ζχληξνθν κνπ ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ λα επηηχρεη ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ. 

8. __ Καηαιαβαίλσ ηνλ ηξφπν που ζθέθηεταη θαη που αντιλαμβάνεται τα πράγματα 

ο ζφληξοθοσ κνπ. 

 

Κιίκαθα C 

 

Δξσηήζεηο αμηνιόγεζεο ηνπ δεζκνύ 

(Βάιηε ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε ζαο ζύκθσλα κε ηελ 

παξαθάησ θιίκαθα) 

 

Καζόινπ  Μέηξηα         Αξθεηά         Πάξα πνιύ 

    1                  2              3            4 

Οι προηάζεις ποσ ακολοσθούν αθορούν ηο πως αιζθάνεζαι μέζα ζε 

ζηενές ζτέζεις/ δεζμούς, ζσμπεριλαμβανομένοσ και ηοσ γάμοσ. 

Μας ενδιαθέρει ηο πώς βιώνεις γενικά ηις ζτέζεις ασηές και ότι 

μόνο ηι ζσμβαίνει ζε μια ηωρινή ζτέζη. Σημείωζε ζηο αριζηερό 

κοσηάκι από ηην κάθε πρόηαζη ηο καηά πόζο ζσμθωνείς ή 

διαθωνείς με ασηήν με βάζη ηην ακόλοσθη κλίμακα: 

 

Διαθωνώ 

απόλσηα 

  Οσδέηερα/ 

Ανάμεικηα 

  Σσμθωνώ 

απόλσηα 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1  Γεληθά λνηώζσ θαιά όηαλ ζηξέθνκαη ζηνλ εξσηηθό ζύληξνθν ζε ώξεο 
αλάγθεο. 

2  Χξεηάδνκαη ζπρλά επηβεβαίσζε από ηνλ ζύληξνθό κνπ όηη κε 
αγαπάεη. 
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3  Θέισ λα έξζσ θνληά κε ηνλ εξσηηθό κνπ ζύληξνθν αιιά ζπλύζσο δελ ην 
θαηαθέξλσ (απνκαθξύλνκαη) 

 

4  Έρσ δηαπηζηώζεη όηη νη ζύληξνθνί κνπ δελ ζέινπλ λα έξζνπλ θνληά κνπ 
ηόζν όζν εγώ ζα ήζεια. 

 

5  Σηξέθνκαη πξνο ηνλ ζύληξνθό κνπ γηα πνιιά πξάγκαηα, όπσο π.ρ. γηα 
λα κε παξεγνξήζεη θαη λα κε θαζεζπράζεη. 

 

6  Η επηζπκία κνπ λα είκαη πνιύ θνληά κε ηνπο άιινπο κεξηθέο θνξέο ηνπο 
απνκαθξύλεη. 

7  Γεληθά απνθεύγσ λα δεζώ ζπλαηζζεκαηηθά (κε ηνλ ζύληξνθό κνπ). 

8  Γεληθά δελ αλεζπρώ όηη ζα κε εγθαηαιείςνπλ. 

 

9  Σπλήζσο ζπδεηώ κε ηνλ ζύληξνθό κνπ ηα πξνβιήκαηά κνπ θαη απηά πνπ 
κε απαζρνινύλ. 

10  Αηζζάλνκαη άζρεκα αλ ν ζύληξνθόο κνπ δελ είλαη εθεί όηαλ ηνλ έρσ 
αλάγθε. 

 

11  Αηζζάλνκαη άβνια όηαλ νη εξσηηθνί ζύληξνθνη κε πιεζηάδνπλ πάξα 
πνιύ. 

12  Αλεζπρώ όηη νη εξσηηθνί ζύληξνθνη δελ ζα λνηάδνληαη γηα κέλα όζν εγώ 
λνηάδνκαη γηα απηνύο. 

 

ΚΛΗΜΑΚΑ D 

 

Δξσηήζεηο Αμηνιόγεζεο πλαηζζεκάησλ 

(Βάιηε ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε ζαο ζύκθσλα κε ηελ 

παξαθάησ θιίκαθα) 

     

            Καζόινπ   Μέηξηα         Αξθεηά                Πάξα 

πνιύ 

      1                               2              3            4 

 

1. _  Αηζζάλνκαη ήξεκα 

2. _  Αηζζάλνκαη αζθάιεηα 

3. _  Νηψζσ έληαζε  

4. _  Αηζζάλνκαη ζιίςε 

5. _  Αηζζάλνκαη ραιαξφο/ε 

6. _ Αηζζάλνκαη αλαζηαησκέλνο/ε  
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7. _ Αλεζπρψ γηα πηζαλή απψιεηα ηνπ/ ηεο ζπληξφθνπ κνπ 

8. _ Αηζζάλνκαη μεθνχξαζηνο/ε  

9. _ Αηζζάλνκαη άγρνο 

10. _ Αηζζάλνκαη άλεηα 

11. _ Αηζζάλνκαη ζηγνπξηά φηη ζα είλαη ζηαζεξή ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ/ηεο 

12. _ Αηζζάλνκαη λεπξηθά 

13. _ Αηζζάλνκαη ηαξαγκέλνο /ε 

14. _ Αηζζάλνκαη ηθαλνπνίεζε γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ ηνπ/ ηεο παξέρνληαη 

15. _ Έρσ αλεζπρία γηα ηνλ/ηελ ζχληξνθφ κνπ 

16. _ Αηζζάλνκαη ππεξέληαζε  

 

 

 

ΚΛΗΜΑΚΑ F 

Δξσηήζεηο Ηθαλνπνίεζεο ηεο Πνηόηεηαο Εσήο 

(Βάιηε ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε ζαο ζύκθσλα κε ηελ 

παξαθάησ θιίκαθα) 

 

7–πκθσλώ πνιύ   6–πκθσλώ   5–πκθσλώ ιίγν 4–Ούηε ζπκθσλώ νύηε 

δηαθσλώ 

3 – Γηαθσλώ θάπσο    2 – Γηαθσλώ   1 – Γηαθσλώ έληνλα 

 

1. _____ ε γεληθέο γξακκέο, ε δσή κνπ είλαη θνληά ζην ηδαληθφ. 

2. _____ Οη ζπλζήθεο ηεο δσήο κνπ είλαη ηδαληθέο. 

3. _____ Δίκαη επραξηζηεκέλνο /ε κε ηε δσή κνπ.  

4. _____ Μέρξη ζηηγκήο, έρσ φζα ζεκαληηθά πξάγκαηα ζέισ ζηε δσή κνπ.         

5. _____ Αλ κπνξνχζα λα μαλαδήζσ ηε δσή κνπ, δελ ζα άιιαδα ζρεδφλ ηίπνηα. 

 

 

 

 

ΚΛΗΜΑΚΑ G 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ 

ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

Αθνινπζεί θαηάινγνο κε εξσηήζεηο πνπ εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά καο θαη 
ηε ζπκπεξηθνξά καο θάησ από νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Σεκείσζε γηα ην πόζν 
ζπκθσλείο όηη ηζρύεη ε θάζε πξόηαζε γηα ζέλα. 
 

7 – πκθσλώ απόιπηα      6 – πκθσλώ     5 – πκθσλώ ιίγν 
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4 – Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 3 – Γηαθσλώ θάπσο  2 – Γηαθσλώ 1 – 

Γηαθσλώ απόιπηα 

 
__  1. Μνπ αξέζεη λα μερσξίδσ θαη λα είκαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο άιινπο. 

__ 2. Μπνξψ λα κηιήζσ αλνηρηά κε θάπνηνλ πνπ ζπλαληψ γηα πξψηε θνξά, αθφκε θαη αλ 

απηφο/ε είλαη  κεγαιχηεξνο/ε ζε ειηθία. 

__  3. Αθφκα θαη εάλ δηαθσλψ έληνλα κε ηα κέιε ηεο νκάδαο κνπ (νηθνγέλεηα, ζρνιηθή ηάμε, 

νκάδα 

 ζπλεξγαηψλ, παξέα θ.α.) απνθεχγσ λα ηζαθσζψ καδί ηνπο. 

__ 4. έβνκαη άηνκα κε κεγαιχηεξν θχξνο απφ εκέλα (αθεληηθφ ζηελ δνπιεηά, αζηπλνκία-

ππεξεζίεο) κε  ηα νπνία έξρνκαη ζε επαθή. 

__  5. Κάλσ ηνπ θεθαιηνχ κνπ αλεμάξηεηα απφ ην ηη ζθέθηνληαη νη άιινη. 

__  6. Δθηηκψ ηνπο κεηξηφθξνλεο αλζξψπνπο. 

__  7. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα λα ελεξγψ ζαλ αλεμάξηεην άηνκν. 

__  8. Μπνξψ λα ζπζηάζσ ην πξνζσπηθφ κνπ ζπκθέξνλ γηα ην θαιφ ηεο νκάδαο ζηελ νπνία 

αλήθσ. 

__ 9. Πξνηηκψ λα πσ „φρη‟ θαηεπζείαλ (φηαλ δελ κνπ αξέζεη θάηη), παξά κηζφινγα θαη λα κελ 

κε θαηαιάβνπλ.  

__ 10. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα λα έρσ δσεξή θαληαζία 

__  11. Όζνλ αθνξά ζηηο ζπνπδέο κνπ θαη ηα επαγγεικαηηθά κνπ ζρέδηα, νθείισ λα ιακβάλσ 

ππφςε ηε ζπκβνπιή ησλ γνλέσλ κνπ. 

__ 12. Ννηψζσ φηη ε κνίξα κνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε απηή ησλ αλζξψπσλ γχξσ κνπ 

__  13.  Όηαλ γλσξίδσ γηα πξψηε θνξά θάπνηνλ άλζξσπν πξνηηκψ λα είκαη επζχο θαη 

εηιηθξηλήο. 

__  14. Νηψζσ θαιά φηαλ ζπλεξγάδνκαη κε άιινπο. 

__15. Νηψζσ άλεηα (φρν ακήραλα) φηαλ κε επαηλνχλ ή κε  επηβξαβεχνπλ. 

__ 16. Θα αηζζαλζψ ζπλππεχζπλνο αλ θάπνην απφ ηα αδέιθηα κνπ απνηχρεη ζε θάηη. 

__17. πρλά αηζζάλνκαη φηη νη ζρέζεηο κνπ κε ηνπο άιινπο είλαη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο 

πξνζσπηθέο κνπ επηηπρίεο. 

__18. Γελ δπζθνιεχνκαη λα παίξλσ ην ιφγν κέζα ζηελ ηάμε ή ζε κία ζπλεδξίαζε. 

__ 19. Θα έδηλα ηελ ζέζε κνπ ζην ιεσθνξείν ζηνλ θαζεγεηή κνπ ή ην αθεληηθφ κνπ 

__20. πκπεξηθέξνκαη πάληα κε ηνλ ίδην ηξφπν, αλεμάξηεηα κε πνηφλ είκαη καδί. 

__21. Η επηπρία κνπ εμαξηάηαη απφ ηελ επηπρία ησλ αλζξψπσλ πνπ κε πεξηβάιινπλ. 

__ 22.  Η πγεία κνπ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πξάγκα γηα κέλα. 

__23. Θα παξακείλσ ζηελ  νκάδα κνπ εάλ κε ρξεηάδεηαη αθφκα θαη εάλ είκαη 

δπζαξεζηεκέλνο καδί ηεο. 

__24. Πξνζπαζψ λα θάλσ ην θαιχηεξν γηα κέλα αλεμάξηεηα απφ ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα  
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έρεη ζηνπο άιινπο. 

 

H. 
Οδεγίεο: Οη παξαθάησ πξνηάζεηο πεξηγξάθνπλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Γηαβάζηε ηελ θάζε  

πξφηαζε θαη ζεκεηψζηε ζην θελφ αξηζηεξά ηνλ αξηζκφ πνπ εθθξάδεη πεξηζζφηεξν (απφ ην 7 

σο ην 1). 

 
Διαθωνώ 

απόλσηα 

Διαθωνώ Κάπως 

διαθωνώ 

Ούηε 

ζσμθωνώ 

ούηε διαθωνώ 

Κάπως 

ζσμθωνώ 

Σσμθωνώ Σσμθωνώ 

απόλσηα 

1 2 3 4 5 6 7 

__ 1 Σν ρεηξφηεξν πνπ κπνξεί λα θάλεη θαλείο είλαη λα ζπηιψζεη ηελ ππφιεςε ηεο  

νηθνγέλεηαο ηνπ. 

     2 Δίλαη θαιφ θαλείο λα ζέιεη λα θάλεη ηνπο γνλείο ηνπ πεξήθαλνπο (κέζα απφ ηηο ζπνπδέο 

ηνπ, ηε δσή ηνπ θηι.). 

__ 3 Όηαλ δέρεηαη θαλείο έλα δψξν ζα πξέπεη λα αληαπνδψζεη κε δψξν ίζεο αμίαο ή 

κεγαιχηεξν.  

__ 4 Δίλαη απαξαίηεην λα είλαη θαλείο ζπγθξαηεκέλνο. 

__ 5 Η γπλαίθα πξέπεη λα θάλεη ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ. 

__ 6  Η παηξηθή αγάπε δελ είλαη αλάγθε λα εθθξάδεηαη αλνηρηά, πξέπεη λα γίλεηαη θαηαλνεηή 

απφ ην παηδί. 

__ 7 Γελ είλαη αλαγθαίν λα αθνινπζεί θαλείο θνηλσληθέο επηηαγέο (π.ρ. γηα ηελ  νηθνγελεηαθή 

ηεξαξρία, γηα ην θχιν θιπ.).  

__ 8 Σα παηδηά δελ ζα πξέπεη λα βάδνπλ ηνπο γνλείο ηνπο ζην γεξνθνκείν. 

__ 9 Αλχπαληξεο γπλαίθεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνθηνχλ θαη λα αλαηξέθνπλ 

παηδηά κφλεο ηνπο.  

__ 10 Καλείο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ακθηζβεηεί ηηο απνθάζεηο αηφκσλ ζε 

ζέζεηο ηζρχνο. 

__ 11 Γελ ζα πξέπεη θαλείο λα πξνθαιεί εληάζεηο. 

 

 

I.  Πώο αηζζάλνκαη γηα ηνλ εαπηό κνπ 
 

Κάθε μια από ηις δέκα παρακάηω προηάζεις ακολοσθείηαι από 4 

πιθανές απανηήζεις: 

 
ΣΑ= Σσμυωνώ απόλστα 
Σ   = Σσμυωνώ 
Δ   = Διαυωνώ 
ΔΑ= Διαυωνώ απόλστα 
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Διάβασε την κάθε πρόταση και βάλε σε κύκλο την απάντηση ποσ 
περιγράυει καλύτερα τον πως αισθάνεσαι για τον εαστό σοσ αστή 
τη στιγμή. 
 
1. Πηζηεύσ όηη είκαη άλζξσπνο κε αμία, ηνπιάρηζην ζην ίδην επίπεδν κε ηνπο 

άιινπο.  
ΣΑ          Σ            Δ             ΔΑ  
1             2             3             4 
 
2. Πηζηεύσ όηη έρσ αξθεηά ζεηηθά ζηνηρεία. 
ΣΑ          Σ            Δ             ΔΑ  
1             2             3             4 
 
3. Σε γεληθέο γξακκέο ηείλσ λα αηζζάλνκαη απνηπρεκέλνο 
ΣΑ          Σ            Δ             ΔΑ  
1             2             3             4 
 
4. Μπνξώ λα θάλσ ηα πξάγκαηα ην ίδην θαιά όζν νη πεξηζζόηεξνη άιινη. 
ΣΑ          Σ            Δ             ΔΑ  
1             2             3             4 

 
5. Αηζζάλνκαη όηη δελ ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα ζηελ δσή κνπ γηα ηα νπνία 

κπνξώ λα είκαη πεξήθαλνο. 
ΣΑ          Σ            Δ             ΔΑ  
1             2             3             4 

 
6. Έρσ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ εαπηό κνπ. 
ΣΑ          Σ            Δ             ΔΑ  
1             2             3             4 

 
7. Σε γεληθέο γξακκέο είκαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηνλ εαπηό κνπ. 
ΣΑ          Σ            Δ             ΔΑ  
1             2             3             4 

 
8. Θα ήζεια λα είρα πεξηζζόηεξν απηνζεβαζκό.  
ΣΑ          Σ            Δ             ΔΑ  
1             2             3             4 

 
9. Κάπνηεο ζηηγκέο αηζζάλνκαη ηειείσο άρξεζηνο. 
ΣΑ          Σ            Δ             ΔΑ  
1             2             3             4 

 
10. Μεξηθέο θνξέο αηζζάλνκαη όηη δελ έρσ ηίπνηα θαιό επάλσ κνπ. 

ΣΑ          Σ            Δ             ΔΑ  
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