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        ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Η παρούσα έρευνα µελετά την επιρροή της οικογενειακής δοµής(πυρηνικές, 

διαζευγµένες, χωρισµένες οικογένειες) στην αυτοεκτίµηση ενός δείγµατος Ελλήνων 

φοιτητών και στη διαµόρφωση των στάσεων τους απέναντι στο γάµο και το διαζύγιο. 

Η εργασία αυτή δεν θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί χωρίς την συµβολή 

ορισµένων ατόµων .Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βαθέων τον κο Γιοβαζολιά 

Θεόδωρο, Λέκτορα Συµβουλευτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ο 

οποίος εκτός από επόπτης της πτυχιακής εργασίας ,υπήρξε και πολύτιµος 

καθοδηγητής κατά τη διάρκεια της έρευνας. Επίσης ,θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κο 

Σιδερίδη Γεώργιο, Αναπληρωτή καθηγητή Μεθοδολογίας Έρευνας και 

εφαρµοσµένης Στατιστικής ,ο οποίος συνέβαλε στην επεξεργασία και την ανάλυση 

των δεδοµένων. Τέλος, ευχαριστώ όλους τους φοιτητές που έλαβαν µέρος στην 

έρευνα ,συµπληρώνοντας µε ειλικρίνεια και προθυµία τα ερωτηµατολόγια.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι στάσεις απέναντι στο 

γάµο και το επίπεδο αυτοεκτίµησης ενός δείγµατος  Ελλήνων φοιτητών που 

προέρχονται από πυρηνικές, εν διαστάσει και διαζευγµένες οικογένειες ,προκειµένου 

να εντοπιστούν τυχόν διαφορές .Το δείγµα αποτελούνταν από 139 φοιτητές( 100 από 

πυρηνικές οικογένειες,29 από διαζευγµένες/χωρισµένες,10 µε γονείς σε χηρεία).Για 

την µελέτη της αυτοεκτίµησης χρησιµοποιήθηκε το ∆ιαπολιτισµικό Ερωτηµατολόγιο 

Αυτοεκτίµησης για Ενήλικες (Battle,1981).Για να διερευνηθούν οι στάσεις απέναντι 

στο γάµο ,χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις από 3 διαφορετικά ερωτηµατολόγια 

(α.Marriage Attitudes Questionnaire,Long,1987 ,β. Favorableness of Attitudes 

toward Marriage Scale,Hill, 1951 ,γ. Traditional Family Values, Glezer,1984).Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι : α. η  οικογενειακή δοµή επιδρά στην 

αυτοεκτίµηση των φοιτητών. Πιο συγκεκριµένα, τα άτοµα µε γονείς σε διάσταση 

έχουν χαµηλότερη αυτοεκτίµηση τόσο από τους φοιτητές µε έγγαµους γονείς ,όσο 

και από φοιτητές µε διαζευγµένους γονείς ,β. Οι άντρες και οι γυναίκες από 

διαζευγµένες οικογένειες δεν διαφέρουν ως προς την αυτοεκτίµηση, γ. Η ηλικία που 

είχαν τα άτοµα όταν χώρισαν οι γονείς τους ,δεν είχε µακροπρόθεσµη επίδραση στην 

αυτοεκτίµηση τους ,δ. Τα παιδιά µε γονείς σε διάσταση διάκεινται πιο θετικά 

απέναντι στο θεσµό του γάµου σε σχέση µε τα παιδιά πυρηνικών οικογενειών . 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: 

Αυτοεκτίµηση, οικογενειακή δοµή, διαζύγιο, well-being,long-term effects, attitudes 

toward marriage  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.Εισαγωγη 
 
 
           1.1. Το διαζύγιο στην Ελλάδα 
 

Με τη σταδιακή διεκδίκηση ίσων δικαιωµάτων στην αγορά εργασίας και την 

άνοδο του επιπέδου εκπαίδευσης των γυναικών ,καθώς και τις µεγάλες οικονοµικές 

απαιτήσεις για τη διαβίωση των µελών της οικογένειας ,η θεώρηση του γάµου ως 

διαδικασία οικονοµικής εξασφάλισης σταδιακά εξασθενεί . Η αύξηση του αριθµού 

των διαζυγίων σε όλες τις κοινωνικο-οικονοµικές τάξεις τις τελευταίες δεκαετίες 

σχετίζεται άµεσα µε τη βαθµιαία αλλαγή της στάσης γύρω από το διαζύγιο και τις 

αντίστοιχες νοµοθετικές αλλαγές που διευκόλυναν την έκδοση διαζυγίου. Ορόσηµο 

στη σχετική νοµοθεσία στη Ελλάδα αποτέλεσε το νέο Οικογενειακό ∆ίκαιο του 1983 

µε τη δυνατότητα έκδοσης του «συναινετικού διαζυγίου». 

Η τάση αύξησης της συχνότητας των διαζυγίων στην Ελλάδα είναι σαφής, 

αφού ο αριθµός τους υπερτριπλασιάστηκε τις τελευταίες δεκαετίες .Ενώ το 1961 ο 

αριθµός των διαζυγίων ήταν 2.804,το  1971 ανερχόταν σε  3.675,το  1987 σε 8.830,το  

1992 σε 6.156,το 1998 σε 7.814 και το 2002 σε 11.080 (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, 

βλ.παράρτηµα, πίνακες 1,2).Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι στους επίσηµους αυτούς 

αριθµούς δεν συµπεριλαµβάνονται τα χωρισµένα ζευγάρια. Έτσι , ο πραγµατικός 

αριθµός των διαζευγµένων και χωρισµένων πρέπει να θεωρείται πολύ µεγαλύτερος . 

Όσον αφορά στη διάρκεια του λυθέντος γάµου για την τετραετία 1998-2002, 

το µεγαλύτερο ποσοστό των γάµων διήρκησε πάνω από 10 έτη και ακολουθούν οι 

γάµοι διάρκειας 5-10 ετών,2-5 ετών και µέχρι 2 έτη αντίστοιχα .Η συχνότερη λύση 

του γάµου µετά από πολλά χρόνια έχει συνδεθεί µε τα παιδιά που βρίσκονται πλέον 

στην εφηβική και νεανική ηλικία . Έχει παρατηρηθεί επίσης µια αύξηση της 

συχνότητας διαζυγίων που αφορούν γάµους µε µικρή χρονική διάρκεια (µικρότερη 

των 2 ετών),γεγονός το οποίο δείχνει την έγκαιρη διαπίστωση των συζύγων για τον 

κλονισµό της σχέσης τους (Χατζηχρήστου ,1999). 

Παρά την σταθερή αύξηση της συχνότητας των διαζυγίων ,η Ελλάδα 

συνεχίζει να έχει το µικρότερο ποσοστό µονογονεϊκών οικογενειών .Έχει διαπιστωθεί 

ότι οι αξίες για την αυστηρή ιεράρχηση των ρόλων µέσα στην παραδοσιακά 

εκτεταµένη οικογένεια και ο βαθµός θρησκευτικότητας αποτελούν σηµαντικές 

παραµέτρους ,που σχετίζονται µε τις αξίες της παράδοσης ,της αίσθησης της 

ασφάλειας και της συµµόρφωσης στην ελληνική κοινωνία (Γεώργας και συν.,1992 ). 



1.2.Το διαζύγιο στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α      

 

Στην Ευρώπη αλλά και σε πολλές άλλες χώρες στον κόσµο παρατηρούνται 

κοινωνικοδηµογραφικές µεταβολές που συνδέονται άµεσα µε την εξέλιξη των 

µορφών της οικογένειας και τις αλλαγές των στερεοτύπων: µείωση του αριθµού των 

γάµων ,αύξηση του µέσου όρου ηλικίας κατά το πρώτο γάµο ,αύξηση του αριθµού 

των ατόµων που επιλέγουν την ελεύθερη συµβίωση εκτός γάµου µε αντίστοιχη 

αύξηση των γεννήσεων εκτός γάµου ,µείωση του αριθµού γεννήσεων ,αύξηση της 

συχνότητας διαζυγίων και αύξηση του αριθµού µονογονεϊκών 

οικογενειών(Χατζηχρήστου,1999) . 

Το 2002 υπήρχαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση µόνο 5 γάµοι ανά 1000 άτοµα σε 

σύγκριση µε περίπου 8 το 1970 .Ο µέσος  όρος ηλικίας κατά τον οποίο οι άνθρωποι 

συνάπτουν γάµο για πρώτη φορά έχει επίσης αυξηθεί: για τους άντρες η ηλικία γάµου 

ανέρχεται από 26 ετών το 1980 στα 30 ,ενώ για τις γυναίκες από τα 23 στα 28 

αντίστοιχα. Σύµφωνα µε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Eurostat,2004) ,το 

ποσοστό των διαζυγίων εκτιµάται να είναι 15% για τους γάµους που τελέστηκαν το 

1960 και περίπου 30% για αυτούς που τελέστηκαν το 1985 .Ενδεικτικά ,ο αριθµός 

των διαζυγίων έχει αυξηθεί στο Βέλγιο από 2,1 ανά 1000 άτοµα το 1991 σε 3 το 2002 

και στη Κύπρο από 0,5 σε 1,9 αντίστοιχα(βλ.παράρτηµα, πίνακας 3) .   

Η συχνότητα των διαζυγίων στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής είναι πολύ 

µεγαλύτερη από ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και συνακόλουθα ,υψηλότερο είναι 

το ποσοστό των παιδιών που ζει µε έναν γονέα .Σύµφωνα µε την έκθεση του U.S  

Census Bureau ,το ποσοστό των διαζευγµένων γυναικών έχει αυξηθεί από 3.5% το 

1970 σε 10.1% το 2003,ενώ το ποσοστό των διαζευγµένων αντρών ανέρχεται από 

5.7% το 1970 σε 13.3% το 2003(βλ.παράρτηµα, πίνακας 4).Ο αριθµός των διαζυγίων 

στις Η.Π.Α διαφοροποιείται ανάλογα µε την εθνική και φυλετική οµάδα ,την ηλικία, 

την κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση και την περιοχή .Το µεγαλύτερο ποσοστό 

µονογονεϊκών οικογενειών παρατηρείται στην οµάδα αφρικανο-αµερικανικής 

καταγωγής και ακολουθούν οι οµάδες αµερικανο-ινδιάνικης ,λατινο-αµερικάνικης, 

ευρωπαϊκής και ασιατικής καταγωγής . Η µικρή ηλικία κατά τον πρώτο γάµο ,το 

χαµηλό µορφωτικό και οικονοµικό επίπεδο και η διαβίωση σε αστικές περιοχές 

σχετίζονται επίσης µε µεγαλύτερη πιθανότητα διαζυγίων (Χατζηχρηστου,1999). 

 
 



1.3.Άµεσες αντιδράσεις των παιδιών στο χωρισµό των γονέων τους 
 
  
 
Η ηλικία και το αντίστοιχο στάδιο ανάπτυξης των παιδιών αποτελούν 

καθοριστικό παράγοντα στις άµεσες εκδηλώσεις των παιδιών στο διαζύγιο των 

γονέων των γονέων τους. 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (0-6 ετών) εµφανίζουν ποικίλες 

συναισθηµατικές αντιδράσεις και αλλαγές στη συµπεριφορά. Ο φόβος ,το άγχος ,η 

θλίψη και ο θυµός εκδηλώνονται συνήθως µε διαταραχές του ύπνου ,παλινδρόµηση, 

στον έλεγχο των σφικτήρων ,διαταραχές στο φαγητό ,σύγχυση ,ενοχές 

αυτοκατηγορίες, συναισθηµατική εξάρτηση και αυξηµένες αυτοερωτικές 

δραστηριότητες (Χατζηχρήστου ,1999).Επίσης παρουσιάζουν φαντασιώσεις 

εγκατάλειψης ,θανάτου ή τραυµατισµού των γονέων και αρνούνται να µείνουν µόνα 

τους έστω και για λίγα λεπτά(Herbert ,1998). 

Οι αντιδράσεις των παιδιών σχολικής ηλικίας (6-12 ετών) χαρακτηρίζονται 

συνήθως από κατάθλιψη ,απόσυρση ,θλίψη ,φόβο, άγχος ,φαντασιώσεις για 

προσωπική ευθύνη, φαντασιώσεις για συµφιλίωση των γονέων ,πτώση σχολικής 

επίδοσης, αλλαγές στη συµπεριφορά στο σχολείο και αισθήµατα 

απόρριψης(Χατζηχρήστου, 1999).  Εµφανίζουν ,επίσης, θυµό που κατευθύνεται 

κυρίως στον γονέα µε τον οποίο ζουν (περισσότερες φορές µε τη µητέρα ) και είναι 

πιθανό να εξιδανικεύσουν τον γονέα που απουσιάζει (Herbert ,1998). Τέλος ,όταν ο 

ένας γονέας φύγει από το σπίτι λόγω χωρισµού ,το παιδί βιώνει ένα αίσθηµα 

απώλειας και άγχος για το ποιος θα το φροντίζει (Seltzer,1994). 

Ο χωρισµός των γονέων προκαλεί σε παιδιά εφηβικής ηλικίας (12-17 ετών) 

δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις ,στη διαµόρφωση της ταυτότητας και στην 

επίτευξη της αυτονοµίας τους .Εκδηλώνουν θλίψη ,συναισθήµατα ντροπής, 

επιθετικότητα στο σπίτι και στο σχολείο ,µείωση σχολικής επίδοσης ,δυσκολίες 

συγκέντρωσης και αντικοινωνική συµπεριφορά (Χατζηχρήστου ,1999). Εµφανίζουν 

κατάθλιψη και απόσυρση από την οικογένεια τους και οι φίλοι γίνονται η 

εναλλακτική λύση για την οικογένεια ,καθώς προσφέρουν την αίσθηση του ανήκειν 

και της σταθερότητας .∆εν είναι λίγες οι φορές που οι έφηβοι εκφράζουν ανησυχία 

για τις δικές τους σχέσεις ,για το σεξ και το γάµο (Herbert ,1998).   

 

 



1.4.Μακροπρόθεσµες επιδράσεις του διαζυγίου στα παιδιά 

 

Ενώ οι βραχυπρόθεσµες αντιδράσεις των παιδιών στο διαζύγιο των γονέων 

σχετίζονται µε την ηλικία τους ,οι µακρόχρονες επιδράσεις σχετίζονται µε: α. την 

ικανότητα των γονέων να επιλύουν τις µεταξύ τους συγκρούσεις , β. την επανάκτηση, 

διατήρηση και βελτίωση της ικανότητας των γονέων για σωστή ανατροφή των 

παιδιών , γ. την απουσία αισθηµάτων απόρριψης για το παιδί από τον γονέα που δεν 

έχει την επιµέλεια ,δ. την ψυχολογική επάρκεια του κάθε παιδιού για την 

αντιµετώπιση της κρίσης της οικογένειας ,ε. την ύπαρξη δικτύου υποστήριξης για το 

παιδί ,στ. την απουσία συνεχιζόµενου θυµού του παιδιού και ζ. την ηλικία και το 

φύλο του παιδιού  (Χατζηχρήστου ,1999). 

Σε µια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και ανάλυση 37 σχετικών ερευνών µε 

τη µέθοδο της µετα-ανάλυσης σχετικά µε την µακροχρόνια επίδραση του διαζυγίου 

στην ενήλικη ζωή των παιδιών ,των οποίων οι γονείς είχαν χωρίσει στην παιδική ή 

εφηβική ηλικία ,οι Amato και Keith (1991),διαπίστωσαν ότι οι ενήλικοι που έχουν 

βιώσει τον χωρισµό των γονέων τους παρουσιάζουν περισσότερες δυσκολίες στη 

προσαρµογή (κατάθλιψη ,µικρή ικανοποίηση από τη ζωή ),στην οικογενειακή ζωή(µη 

ικανοποιητική ποιότητα συζυγικής σχέσης, διαζύγιο)και στην κοινωνικο-οικονοµική 

κατάσταση (χαµηλό µορφωτικό επίπεδο ,χαµηλό εισόδηµα και µη ικανοποιητική 

επαγγελµατική κατάσταση).Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι διαφορές από ενήλικες µε 

έγγαµους γονείς ήταν µικρές . 

Οι Ross και Mirowski (1999) µελέτησαν τη σχέση µεταξύ κατάθλιψης στην 

ενήλικη ζωή και διαζυγίου των γονέων κατά τη παιδική ηλικία και διαπίστωσαν ότι 

τα παιδιά διαζευγµένων γονέων έχουν ως ενήλικες χαµηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, 

επαγγελµατικής κατάστασης και εισοδήµατος και υψηλότερα επίπεδα οικονοµικής 

δυσχέρειας .Συνηθίζουν να παντρεύονται σε µικρή ηλικία ,να χωρίζουν και να 

συνάπτουν δεύτερους και τρίτους γάµους. Επίσης δεν είναι ικανοποιηµένοι από τις 

σχέσεις τους και δείχνουν δυσπιστία µε τους ανθρώπους . Σύµφωνα µε τους 

ερευνητές η οικονοµική δυσχέρεια και τα προβλήµατα στις διαπροσωπικές σχέσεις 

ως απόρροια του διαζυγίου στη παιδική ηλικία  είναι πιθανό να οδηγήσουν σε 

κατάθλιψη στην ενήλικη ζωή . 

Για τον Storksen(2005) το διαζύγιο εξακολουθεί να επηρεάζει την ψυχική 

υγεία των παιδιών για αρκετά χρόνια .Στην έρευνα του τα αγόρια από διαζευγµένες 

οικογένειες παρουσίασαν αλλαγή µόνο στη σχολική επίδοση .Αντιθέτως ,τα κορίτσια 



παρουσίασαν µεγαλύτερα ποσοστά άγχους ,κατάθλιψης ,µικρότερα ποσοστά ψυχικής 

ευεξίας και αυτοεκτίµησης και περισσότερα προβλήµατα στο σχολείο. Ο Storksen 

αποδίδει µέρος των µακροπρόθεσµων  αυτών επιδράσεων στην απουσία του πατέρα, 

αναφέροντας ότι «το διαζύγιο είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν  ,αλλά η απουσία 

του πατέρα είναι µέρος της καθηµερινής ζωής των παιδιών 

αυτών»(Storksen,2005:12). Παρόµοια ήταν τα αποτελέσµατα της Cherlin (1998) η 

οποία υποστηρίζει ότι το διαζύγιο των γονέων στη σχολική ή εφηβική ηλικία, 

εξακολουθεί να επηρεάζει την συναισθηµατική υγεία των ατόµων ακόµα και όταν 

διανύουν την τρίτη ή τη τέταρτη δεκαετία της ζωής τους. 

Οι περισσότεροι ερευνητές που µελέτησαν τις µακροπρόθεσµες επιδράσεις 

του διαζυγίου στα παιδιά, δεν τις αποδίδουν στο διαζύγιο καθαυτό ,αλλά στο 

οικογενειακό κλίµα πριν τον χωρισµό. Η χρόνια έκθεση στη γονεϊκή διχόνοια και στις 

ενδοοικογενειακές συγκρούσεις πριν το διαζύγιο φαίνεται να επιδρούν 

µακροπρόθεσµα στη ψυχική υγεία των παιδιών (Jekielek,1998, Amato et al,1995, 

Amato & Sobolewski,2001). Επιπρόσθετα ,οι γονείς που εµπλέκονται σε συζυγικές 

διαµάχες είναι πιο πιθανό να παραµελούν τα παιδιά τους ,να τα τιµωρούν για να 

εκτονώσουν το δικό τους άγχος ,την σύγχυση ή την µαταίωση τους ή να τα 

χειραγωγούν για να καταφέρουν να υπερισχύσουν στη διαµάχη µε τον /την σύζυγο 

τους(Mechanic & Hansell,1989). Οι  Amato και  Sobolewski (2001) χρησιµοποιώντας 

δεδοµένα µιας 17χρονης µελέτης ,διαπίστωσαν ότι η οικογενειακή διαµάχη προκαλεί 

χαµηλότερα επίπεδα ψυχικής ευεξίας (αυτοεκτίµηση , άγχος, ικανοποίηση από τη 

ζωή ,ευτυχία)σε ενήλικες που βίωσαν τον χωρισµό των γονιών του στη παιδική 

ηλικία . Παρόµοια είναι τα αποτελέσµατα των  Mechanic και Hansell(1989) και 

Jekielek (1998) που υποστηρίζουν ότι τα υψηλά επίπεδα οικογενειακής διαµάχης 

σχετίζονται µε αυξηµένα επίπεδα κατάθλιψης ,άγχους και σωµατικών συµπτωµάτων 

Θα περίµενε κανείς ότι τα άτοµα αυτά θα ανακτούσαν προοδευτικά τις ισορροπίες 

τους ,εφόσον ενηλικιώνονταν ,έφευγαν από το σπίτι και γίνονταν οικονοµικά 

ανεξάρτητα. Ο παράγοντας που ενδέχεται να µεσολαβεί και να εξακολουθεί να 

επιδρά αρνητικά στην ψυχική υγεία των ατόµων είναι οι σχέσεις µε τους γονείς: τα 

συζυγικά προβλήµατα των γονέων αποδυναµώνουν τον συναισθηµατικό δεσµό 

µεταξύ αυτών και των  ενήλικων παιδιών τους .O αδύναµος αυτός δεσµός είναι που 

θέτει σε κίνδυνο την ευτυχία και την αυτοεκτίµηση τους  ,η οποία και πρόκειται να  

αποτελέσει αντικείµενο µελέτης στην ενότητα που ακολουθεί. 

 



1.5.∆ιαζύγιο και αυτοεκτίµηση  

 

Τα αποτελέσµατα των ερευνών σχετικά µε τη επίδραση της οικογενειακής 

δοµής (πυρηνικών και διαζευγµένων οικογενειών) στην αυτοεκτίµηση των παιδιών 

είναι διφορούµενα .Οι Bynum και Durm (1996) σε έρευνα που διεξήγαγαν, 

διαπίστωσαν ότι οι περισσότεροι µαθητές που προέρχονται από διαζευγµένες 

οικογένειες είχαν χαµηλότερη αυτοεκτίµηση από τους µαθητές µε έγγαµους γονείς. 

Τα αποτελέσµατα αυτά επαληθεύονται και από άλλους ερευνητές(Poussin & Martin-

Lebrun,2003 ,Storksen,2005)που υποστηρίζουν ότι η αυτοεκτίµηση των παιδιών που 

έχουν βιώσει τον χωρισµό των γονέων τους είναι χαµηλότερη από αυτήν των παιδιών 

που δεν βίωσαν την εµπειρία του διαζυγίου .Από την άλλη πλευρά , υπάρχουν 

έρευνες που αντικρούουν την παραπάνω άποψη ,υποστηρίζοντας ότι  η οικογενειακή 

δοµή καθαυτή δεν έχει καταστρεπτικές συνέπειες στην αυτοεκτίµηση των παιδιών 

(Durm et al,1997),αλλά υπεισέρχονται άλλοι παράγοντες όπως το ενδιαφέρον του 

πατέρα προς αυτά και τα αδέλφια τους (Clark & Barber ,1994),οι πηγές υποστήριξης 

που είναι διαθέσιµες και οι οικογενειακές αλληλεπιδράσεις (Cooper et al,1983). 

Το διαζύγιο είναι αναµφίβολα ένα στρεσογόνο γεγονός  για το παιδί ,που από 

µόνο του όµως δεν µπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίµηση του. Φαίνεται ότι οι 

οικογενειακές συγκρούσεις πριν και µετά το διαζύγιο προβλέπουν την ψυχική υγεία 

των παιδιών καλύτερα από την οικογενειακή δοµή (Vandewater & Lansford,1998).Τα 

παιδιά εµπλέκονται σε «µάχες για τη κηδεµονία» (custody battles) ,γεγονός που έχει 

αντίκτυπο στην αυτοεκτίµηση και στην αυτοαντίληψη τους(Goodman & 

Pickens,2001, Garber,1991).Επίσης ,η οικογενειακή διαµάχη προκαλεί προβλήµατα 

κοινωνικής ανάπτυξης ,συναισθηµατικής σταθερότητας και γνωστικών δεξιοτήτων, 

τα οποία εξακολουθούν να επηρεάζουν τα άτοµα για πολύ καιρό µετά το διαζύγιο. 

Πιο συγκεκριµένα , οι γονείς που εµπλέκονται σε συζυγικές διαµάχες είναι πιο πιθανό 

να παραµελούν τα παιδιά τους και να τα τιµωρούν για να εκτονώσουν το δικό τους 

άγχος (Mechanic & Hansell,1989),µε αποτέλεσµα να συµβάλλουν στη µείωση της 

αυτοεκτίµησης των παιδιών τους ,στην αύξηση του άγχους τους και στην απώλεια 

του αυτοελέγχου τους(Demo & Acock,1988). Ο Amato (1986) σε έρευνα που 

διεξήγαγε δεν βρήκε στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ οικογενειακής διαµάχης 

και αυτοεκτίµησης µε εξαίρεση τη σχέση µεταξύ οικογενειακής σύγκρουσης και 

χαµηλής αυτοεκτίµησης κοριτσιών δηµοτικής εκπαίδευσης . 



Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η σχέση µεταξύ γονέα-παιδιού ,παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην αυτοεκτίµηση του .Τα παιδιά που δεν θεωρούν το 

οικογενειακό περιβάλλον υποστηρικτικό και ευχάριστο σηµειώνουν χαµηλή 

βαθµολογία στη κλίµακα αυτοεκτίµησης (Cooper et al ,1983),ενώ οι έφηβοι που 

απολαµβάνουν την στοργή ,την αποδοχή και την υποστήριξη των γονιών τους, 

σηµειώνουν υψηλότερη αυτοεκτίµηση(Gecas et al ,1986).Σε έρευνα που διεξήγαγε η 

Lanz (1999) σε παιδιά από πυρηνικές οικογένειες ,διαζευγµένες οικογένειες και 

οικογένειες µε υιοθετηµένα παιδιά ,διαπίστωσε ότι µόνο στις πυρηνικές οικογένειες 

υπάρχει συσχέτιση µεταξύ αυτοεκτίµησης και θετικής επικοινωνίας µε τους γονείς, 

ενώ στις άλλες δυο οµάδες η αυτοεκτίµηση δεν σχετίζεται µε τις οικογενειακές 

σχέσεις .  

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την αυτοεκτίµηση ,φαίνεται να είναι 

το φύλο του παιδιού. Οι  Mandara και Murray (2000) που διεξήγαγαν έρευνα σε 

Αφροαµερικάνους µε µέσο όρο ηλικίας 15 ετών ,αναφέρουν ότι τα αγόρια από 

πυρηνικές  οικογένειες είχαν υψηλότερα ποσοστά γενικής αυτοεκτίµησης(global self-

esteem),αυτοελέγχου, αίσθησης προσωπικής δύναµης και σωµατικής λειτουργίας σε 

σχέση µε τα αγόρια από διαζευγµένες οικογένειες .Τα κορίτσια και στους δυο τύπους 

οικογενειών είχαν υψηλότερα ποσοστά σε διάφορες διαστάσεις αυτοεκτίµησης από 

τα αγόρια διαζευγµένων οικογενειών .Άλλες έρευνες αποδεικνύουν ότι τα κορίτσια 

πετυχαίνουν µικρότερες βαθµολογίες στην αυτοεκτίµηση σε σύγκριση µε τα αγόρια 

ανεξάρτητα από το τύπο οικογένειας στο οποίο ανήκουν  (Durm et al,1997, Goodman 

& Pickens,2001 , Lanz et al,1999).  

Η ηλικία του παιδιού τη στιγµή του διαζυγίου (Poussin & Martin-

Lebrun,2003) ή το διάστηµα που  έχει µεσολαβήσει από το διαζύγιο (Bynum & 

Durm, 1996) δεν φαίνεται να επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της αυτοεκτίµησης. 

Προφανώς, όταν επέρχεται ο χωρισµός ανάµεσα στο ζευγάρι ,ο ένας από τους δυο 

γονείς εγκαταλείπει το σπίτι και οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις παύουν να 

υφίστανται. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το παιδί να ανακτά έστω και µερικώς την 

αυτοεκτίµηση του ,η οποία είχε µειωθεί τη στιγµή του διαζυγίου .  

Μέχρι αυτό το σηµείο επιχειρήθηκε µια σύνθεση των επιµέρους στοιχείων 

που συγκροτούν τη σχέση µεταξύ της αυτοεκτίµησης των ατόµων και του τύπου 

οικογένειας στον οποίο ανήκουν. Εντούτοις, ξεχωριστής σηµασίας ρόλο σε σχέση µε 

την οικογενειακή δοµή ,φαίνεται να διαδραµατίζουν και οι στάσεις των παιδιών 

απέναντι στο γάµο ,οι οποίες και θα περιγραφούν παρακάτω .     



           1.6.Στάσεις απέναντι στο γάµο και το διαζύγιο  

 

Οι απόψεις των ατόµων από διαφορετικούς τύπους οικογένειας σχετικά µε την 

διαµόρφωση των στάσεων απέναντι στο γάµο δεν είναι ξεκάθαρες .Οι Coleman και 

Ganong (1984) ισχυρίζονται ότι είναι οι σχέσεις µε τους γονείς και όχι η 

οικογενειακή δοµή που επηρεάζει τις στάσεις απέναντι στο γάµο. Οι Trent και South 

(1992) ενισχύουν την παραπάνω άποψη ,υποστηρίζοντας ότι οι συζυγικές και 

οικογενειακές στάσεις διαµορφώνονται σε µικρή ηλικία και παραµένουν σταθερές 

κατά  την διάρκεια της ζωής µας .Ο Weigel (2003) τονίζει ότι ένα µέρος της 

αντίληψης περί γάµου αποκτήθηκε από την οικογένεια µέσω συζητήσεων ,γεγονότων 

και εµπειριών . 

Τα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν χωρίσει ή έχουν παντρευτεί δεύτερη 

φορά ,αναφέρουν πιο θετικές στάσεις απέναντι στο διαζύγιο σε σχέση µε παιδιά από 

πυρηνικές οικογένειες (Coleman & Ganong ,1984 ,Kinnaird & Gerrard ,1986 ). 

Έχουν λιγότερο εξιδανικευµένες ιδέες για τον γάµο ,καθώς ήταν αυτόπτες µάρτυρες 

της αποτυχίας του γάµου των γονέων τους (Amato ,1988),τείνουν να τονίζουν τα 

δυσδιάκριτα –ασήµαντα και επιβλαβή σηµεία µιας σχέσης (Weigel et al,2003) και 

εκφράζουν περισσότερη ανησυχία και επιφυλακτικότητα για τον δικό τους γάµο 

(Kinnaird & Gerrard ,1986).Επίσης ,τα παιδιά που ζουν µε τη µητέρα τους ,έχουν ως 

ενήλικες περισσότερες πιθανότητες όχι µόνο να χωρίσουν αλλά και να 

δηµιουργήσουν µονογονεϊκές  οικογένειες (Trent ,South ,1992). 

Τα άτοµα από πυρηνικές οικογένειες και ιδιαίτερα οι γυναίκες διάκεινται πιο 

θετικά απέναντι στο γάµο(Salts & Seimore ,1994, Kinnaird & Gerrard ,1986 ).Τα 

παιδιά µε έγγαµους γονείς θεωρούν ότι µια σχέση περιλαµβάνει αγάπη, 

συντροφικότητα και σταθερότητα(Weigel et al ,2003). 

Παρά τις διαφορετικές στάσεις µεταξύ των ατόµων από πυρηνικές και 

διαζευγµένες οικογένειες ,όλα τα άτοµα ανεξάρτητα από την οικογενειακή δοµή τους 

συµφωνούν σε κάποια σηµεία .Η πλειοψηφία των εφήβων επιθυµεί να έχει έναν 

πετυχηµένο γάµο(Martin et al,2003),θεωρεί ότι ο γάµος είναι µία δια βίου δέσµευση 

(Amato ,1988 ,Martin et al,2003, Martin & Martin,1988)και ότι ο σύντροφος πρέπει 

να είναι µονογαµικός (Amato ,1988). 

 

 

 



1.7.Στόχοι έρευνας - Ορισµοί µεταβλητών 

 

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι στάσεις απέναντι στο 

γάµο και το επίπεδο αυτοεκτίµησης σε ένα δείγµα Ελλήνων φοιτητών που 

προέρχονται από πυρηνικές ,εν διαστάσει και διαζευγµένες οικογένειες ,προκειµένου 

να εντοπιστούν τυχόν διαφορές .Οι στάσεις απέναντι στο γάµο και η αυτοεκτίµηση 

είναι οι (ανεξάρτητες) µεταβλητές που εξετάστηκαν σε σχέση µε τις εξής 

εξαρτηµένες: την οικογενειακή κατάσταση και το µορφωτικό επίπεδο των γονέων ,το 

φύλο και τη σχολή των φοιτητών , την σχέση  µε τους γονείς τους πριν και µετά το 

διαζύγιο,  την ηλικία τους τη στιγµή του διαζυγίου . 

 

Ο όρος «στάσεις απέναντι στο γάµο» αναφέρεται στην στάση ,την άποψη και 

την συµπεριφορά των φοιτητών απέναντι στο γάµο, δηλαδή το εάν διάκεινται θετικά 

ή αρνητικά ως προς το θεσµό του γάµου . 

Η «αυτοεκτίµηση » ορίζεται ως η εκτίµηση που κάνει το άτοµο για τον εαυτό 

του .Είναι η προσωπική κρίση για την ατοµική αξία (Coopersmith,1967 in Pervin, 

2001) . 

Ο όρος «οικογενειακή δοµή» δηλώνει την σύνθεση που έχει η οικογένεια 

(έγγαµοι ,σε διάσταση ,διαζευγµένοι ή σε χηρεία γονείς),η οποία της επιτρέπει να 

εκπληρώσει τις βασικές της λειτουργίες ,όπως η συναισθηµατική (αγάπη, έλξη, 

στοργή, σεβασµός) ,η κοινωνική (µετάδοση κοινωνικών κανόνων και εδραίωση ενός 

συστήµατος αξιών-τα «πρέπει»και τα «δεν πρέπει» της συµπεριφοράς- που οφείλουν 

να έχουν τα µέλη της οικογένειας µέσα και έξω από αυτήν ) και  η 

οικονοµική(κάλυψη οικονοµικών αναγκών για υγιεινή, τροφή ,ένδυση, µόρφωση) 

(Ζαφείρης ,Ζαφείρη & Μουζακίτης,1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8.Υποθέσεις 

  

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στο ευρύτερο χώρο µελέτης του διαζυγίου και 

ειδικότερα του τρόπου µε τον οποίο το διαζύγιο των γονέων επιδρά στην 

προσωπικότητα (ειδικά στην αυτοεκτίµηση) και στις στάσεις που υιοθετούν τα άτοµα 

απέναντι στο γάµο. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τα δεδοµένα προηγούµενων 

ερευνών ,οι υποθέσεις της έρευνας διαµορφώνονται ως εξής : 

1.∆ιαφέρουν τα άτοµα από πυρηνικές και διαζευγµένες οικογένειες ως προς 

την αυτοεκτίµηση;(Bynum & Durm,1996,Poussin & Martin-Lebrun, 2003 , Storksen, 

2005, Durm et al,1997,Clark & Barber,1994) 

2.∆ιαφέρουν οι άντρες και οι γυναίκες από διαζευγµένες οικογένειες ως προς 

την αυτοεκτίµηση;( Durm et al,1997,Mandara & Murray ,2000,Goodman & Pickens, 

2001 ,Lanz et al,1999) 

3.Υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στην ηλικία που είχαν τα άτοµα όταν χώρισαν 

οι γονείς τους µε το επίπεδο αυτοεκτίµησης τους;( Bynum & Durm,1996,Poussin & 

Martin-Lebrun, 2003) 

4.∆ιαφέρουν τα άτοµα από πυρηνικές και διαζευγµένες οικογένειες ως προς 

τις στάσεις τους απέναντι στο γάµο;( Amato ,1988 ,Martin et al,2003 ,Weigel et al, 

2003, Salts & Seimore ,1994 ,Kinnaird & Gerrard ,1986 ,Trent & South, 1992, 

Coleman & Ganong ,1984)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Μεθοδολογία 
 
          2.1. ∆είγµα  
 

Στην έρευνα έλαβαν µέρος 139 φοιτητές .Από αυτούς οι γυναίκες ήταν 103 

και οι άντρες 36.Ο µέσος όρος ηλικίας τους ήταν 19,9 και το εύρος της ηλικίας τους 

ήταν 32-17=15 .Οι φοιτητές ήταν εγγεγραµµένοι σε 19 σχολές, οι περισσότεροι από 

τους οποίους φοιτούν στο τµήµα Ψυχολογίας (Ν=86, Μ.Ο.=58,5%),στο τµήµα 

Ιστορίας-Αρχαιολογίας (Ν=11,Μ.Ο.=7,5%),στο τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 

(Ν=5,Μ.Ο.=3,4%) και στο τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών σπουδών 

(Ν=5.Μ.Ο.=3,4%).  

Το 45,6% (Ν=67) διένυε το 1ο έτος σπουδών ,το 6,8% (Ν=10) το 2ο έτος ,το 

6,1% (Ν=9) το 3ο έτος ,το 23,1% (N=34) το 4ο έτος ,ενώ το 12,9% (Ν=19) ανήκε σε 

έτος µεγαλύτερο του 4ου . 

Όσον αφορά στο τόπο µόνιµης κατοικίας το 8,8% (Ν=13) ζούσε σε χωριό ,το 

17,7%(Ν=26) σε κωµόπολη ,το 18,4% (Ν=27) σε πόλη ,το 7,5%(Ν=11) σε µεγάλη 

πόλη (80.000-250.000 κάτοικοι) , ενώ το 40,1% (Ν=59) σε µεγαλούπολη (πάνω από 

250.000 κάτοικοι). Όλοι οι φοιτητές που έλαβαν µέρος  ήταν άγαµοι (Ν=139),εκ των 

οποίων το 46,3%(Ν=68)διατηρούσε κάποια σχέση . 

Ως προς το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας ,το 11,6% (N=17) δήλωσε ότι η 

µητέρα του είναι απόφοιτος δηµοτικού ,το 10,9% (N=16)απόφοιτος γυµνασίου ,το 

32,7%(N=48) απόφοιτος λυκείου ,το 16,3%(N=24) απόφοιτος ανώτερης σχολής ,το 

21,1%(N=31) απόφοιτος ανώτατης σχολής ,ενώ το 2%(N=3) δήλωσε ότι η µητέρα 

του ανήκει σε κατηγορία διαφορετική από τις παραπάνω . Ως προς το µορφωτικό 

επίπεδο του πατέρα  το 13,6% (N=20) δήλωσε ότι ο πατέρας  του είναι απόφοιτος 

δηµοτικού ,το 15,6% (N=23) απόφοιτος γυµνασίου ,το 21,1% (N=31) απόφοιτος 

λυκείου ,το 12,9% (N=19) απόφοιτος ανώτερης σχολής ,το 25,9% (N=38) απόφοιτος 

ανώτατης σχολής ,ενώ το 5,4%(N=8) δήλωσε ότι ο πατέρας  του ανήκει σε κατηγορία 

διαφορετική από τις παραπάνω .   

Ως προς την οικογενειακή κατάσταση των γονέων ,το 68% (Ν=100) ήταν 

έγγαµοι ,το 5,4% (Ν=8) σε διάσταση ,το 14,3%(Ν=21) διαζευγµένοι και το 

6,8%(N=10) σε χηρεία. 

 
 
 
 



Πίνακας1.Κατανοµή των 139 φοιτητών του δείγµατος ως προς την 
οικογενειακή κατάσταση των γονέων τους. 
                                Οικογενειακή κατάσταση γονέων 

Frequency
     (F) 

Percent
    (%) 

Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid  Έγγαµοι 100 71,9 71,9 71,9 
Σε διάσταση 8 5,8 5,8 77,7 
∆ιαζευγµένοι 21 15,1 15,1 92,8 

   Σε χηρεία 10 7,2 7,2 100,0 
Total 139 100,0 100,0  

 

Μέχρι αυτό το σηµείο έγινε περιγραφή του δείγµατος που αφορούσε και στις 

δύο οµάδες(από ακέραιες και διαζευγµένες οικογένειες ).Τα παρακάτω στοιχεία 

αφορούν µόνο στα παιδιά από εν διαστάσει ή διαζευγµένες οικογένειες . 

Η ηλικία των παιδιών την στιγµή του διαζυγίου –διάστασης κυµαίνεται 

µεταξύ 2 και 19 ετών (εύρος  19-2=17). Τη κηδεµονία την είχε αναλάβει η µητέρα σε 

όλους τους φοιτητές µε διαζευγµένους γονείς (Ν=29).Από τους 29 συµµετέχοντες µε 

διαζευγµένους ή εν διαστάσει γονείς, µόνο 2 (Μ.Ο.=6,9%) έλαβαν βοήθεια από 

ειδικό µετά τον χωρισµό των γονιών τους .Το 31%(Ν=9) των φοιτητών δήλωσε ότι 

βίωσε το χωρισµό αρκετά οµαλά, το 27,6% (Ν=8) ουδέτερα ,το 24,1% (Ν=7)άσχηµα, 

το  10,3%(Ν=3) οµαλά και το 6,9%(Ν=2) αρκετά άσχηµα. 

Το 24,1% (Ν=7)των φοιτητών δήλωσε ότι η σχέση µε τον πατέρα του πριν 

από το διαζύγιο ήταν πολύ στενή, το 10,3%(Ν=3) στενή ,το 37,9% (Ν=11) ουδέτερη, 

το 13,8% (Ν=4) απόµακρη και το 13,8%(Ν=4)  πολύ απόµακρη . Το 13,8% (Ν=4) 

των φοιτητών δήλωσε ότι η σχέση µε τον πατέρα του µετά το διαζύγιο ήταν πολύ 

στενή, το 13,8%(Ν=4) στενή ,το 20,7% (Ν=6) ουδέτερη, το 27,6% (Ν=8) απόµακρη 

και το 24,1%(Ν=7)  πολύ απόµακρη. 

Το 55,2% (Ν=16) των φοιτητών δήλωσε ότι η σχέση µε την µητέρα του πριν 

το διαζύγιο ήταν πολύ στενή, το 31%(Ν=9) στενή ,το 6,9% (Ν=2) ουδέτερη και το 

6,9% (Ν=2) απόµακρη . Το 65,5% (Ν=19) των φοιτητών δήλωσε ότι η σχέση µε την 

µητέρα του µετά το διαζύγιο ήταν πολύ στενή, το 17,2%(Ν=5) στενή ,το 3,4% (Ν=1) 

ουδέτερη ,το 10,3% (Ν=3) απόµακρη και το 3,4%(Ν=1) πολύ απόµακρη .Το 

34,5%(Ν=10)των φοιτητών περιγράφει τη σχέση µεταξύ των γονιών µετά το διαζύγιο 

ως πολύ αρνητική ,το 31% (Ν=9) ως αρνητική ,το 17,2% (Ν=5) ως ουδέτερη ,το 

13,8%(Ν=4) ως θετική και το 3,4% (Ν=1) ως πολύ θετική . 

 

 



2.2. Μέσα συλλογής δεδοµένων  

 

Για τη παρούσα έρευνα χορηγήθηκαν τα παρακάτω ψυχοµετρικά εργαλεία:  

    

  Α. Ερωτηµατολόγιο δηµογραφικών στοιχείων 

Οι συµµετέχοντες απάντησαν αρχικά σε ερωτήσεις σχετικά µε το φύλο ,την ηλικία , 

το τόπο µόνιµης κατοικίας ,τη σχολή που φοιτούν ,το έτος φοίτησης ,την 

οικογενειακή τους κατάσταση ,το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας και του πατέρα και 

την οικογενειακή κατάσταση των γονέων . 

Το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε επίσης µια σειρά ερωτήσεων ,οι οποίες αφορούσαν 

µόνο στα παιδιά των οποίων οι γονείς ήταν διαζευγµένοι ή σε διαστάση .Οι 

ερωτήσεις αυτές αφορούσαν στην ηλικία που είχαν τα άτοµα τη στιγµή του 

διαζυγίου-διάστασης ,στην κηδεµονία του παιδιού ,στη λήψη βοήθειας από ειδικό 

µετά τον χωρισµό των γονέων ,στη σχέση τους µε τους  γονείς πριν και µετά το 

διαζύγιο και στη σχέση µεταξύ των γονέων µετά το διαζύγιο . 

  Β. ∆ιαπολιτισµικό Ερωτηµατολόγιο Αυτοεκτίµησης για Ενήλικες 

Το διαπολιτισµικό ερωτηµατολόγιο αυτοεκτίµησης για ενήλικες (Culture –free Self-

esteem Inventory for Adults,Battle.J,1981) είναι ένα ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς 

που αποτελείται από 40 ερωτήσεις (32 χωρίς τη κλίµακα ψεύδους )και απευθύνεται 

σε άτοµα άνω των 18 ετών .Οι ερωτήσεις επιδιώκουν να µετρήσουν τη γενική ,την 

προσωπική και την κοινωνική αντίληψη για τον εαυτό(self-perception)και χωρίζονται 

σε 2 οµάδες :εκείνες που δείχνουν υψηλή και εκείνες που δείχνουν χαµηλή 

αυτοεκτίµηση .Η κάθε ερώτηση απαντάται είτε µε «ναι» είτε µε «όχι» ανάλογα µε το 

αν περιγράφει ή όχι το πώς αισθάνεται συνήθως ο ερωτώµενος .Το ερωτηµατολόγιο 

περιλαµβάνει 3 υποκλίµακες αυτοεκτίµησης :τη γενική(16 ερωτήσεις),την κοινωνική 

(8 ερωτήσεις)και τη προσωπική (8 ερωτήσεις).Υπάρχει επίσης µια κλίµακα ψεύδους 

(8 ερωτήσεις). 

Οι απαντήσεις που δείχνουν υψηλή αυτοεκτίµηση βαθµολογούνται µε 1 και εκείνες 

που δείχνουν χαµηλή µε 0 .Το µέγιστο πιθανό σύνολο αυτοεκτίµησης είναι 32.Η 

στάθµιση του ερωτηµατολογίου του Battle στα ελληνικά πραγµατοποιήθηκε από την 

Έφη  Αργυρακούλη το 2000( Σταλίκας ,Τριλίβα & Ρούσση , 2002). 

 

 

    



 Γ. Ερωτηµατολόγιο στάσεων απέναντι στο γάµο  

Για να διερευνηθούν οι στάσεις των φοιτητών απέναντι στο γάµο χρησιµοποιήθηκαν 

µεµονωµένες ερωτήσεις από 3 διαφορετικά ερωτηµατολόγια .Από το Marriage 

Attitudes Questionnaire (MAQ) του  Long (1987) επιλέχθηκαν οι ερωτήσεις:i.Αν δεν 

έχεις παντρευτεί ,οι γονείς σου προσδοκούν να παντρευτείς κάποια στιγµή στη ζωή 

σου;(τα άτοµα απαντούν στην ερώτηση επιλέγοντας µια διαβάθµιση από το «πάρα 

πολύ» µέχρι το «καθόλου»)   ,ii.Αν δεν έχεις παντρευτεί ,θα ήθελες να παντρευτείς 

κάποια στιγµή στη ζωή σου;(τα άτοµα απαντούν επιλέγοντας «ναι» ή «όχι»), iii.Σε 

ποια ηλικία προσδοκείς να παντρευτείς; 

Από το ερωτηµατολόγιο Favorableness of Attitudes toward Marriage Scale (FAMS) 

του Hill (1951) επιλέχθηκαν οι ερωτήσεις:i.Πιστεύεις ότι θα βρεις (ή έχεις ήδη 

βρει)έναν σύντροφο κατάλληλο για σύζυγο;(τα άτοµα απαντούν επιλέγοντας «ναι» ή 

«όχι»),  ,ii.Ανησυχείς για το αν ο γάµος σου θα είναι πετυχηµένος ; (τα άτοµα 

απαντούν στην ερώτηση επιλέγοντας µια διαβάθµιση από το «πάρα πολύ» µέχρι το 

«πολύ λίγο»).Τέλος από το ερωτηµατολόγιο Traditional Family Values του Glezer 

(1984)επιλέχθηκε η ερώτηση :Πιστεύεις ότι ο γάµος διαρκεί µια ζωή; (τα άτοµα 

απαντούν επιλέγοντας «ναι» ή «όχι»). 

Ο λόγος που έγινε αυτή η σύνθεση ερωτήσεων ,είναι γιατί δεν υπάρχει µέχρι στιγµής 

κάποιο ερωτηµατολόγιο στάσεων προς το γάµο σταθµισµένο στα ελληνικά δεδοµένα. 

∆εν έγινε πιστή µετάφραση των ερωτήσεων από τα  αγγλικά στα ελληνικά ,αλλά 

προσαρµογή στον ελληνικό τρόπο έκφρασης . 

 

            2.3. ∆ιαδικασία  

Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε 2 τρόπους: το 1/3 των ερωτηµατολογίων  

ταχυδροµήθηκε σε φοιτητές που φοιτούν στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα ώστε το 

δείγµα να καλύπτει ένα µεγαλύτερο εύρος σχολών φοίτησης .Μαζί µε τα 

ερωτηµατολόγια ταχυδροµήθηκε και προπληρωµένος φάκελος για να επιστραφούν. 

Το µεγαλύτερο µέρος των ερωτηµατολογίων χορηγήθηκε σε αµφιθέατρα του 

πανεπιστηµίου Κρήτης ύστερα από συνεννόηση µε τους καθηγητές .Τα 

ερωτηµατολόγια δίνονταν στην αρχή των µαθηµάτων ,χορηγούνταν οµαδικά και η 

συµπλήρωση διαρκούσε περίπου 10 λεπτά. Η ερευνήτρια συστήθηκε ως προπτυχιακή 

φοιτήτρια που χρειαζόταν την συνεργασία των φοιτητών προκειµένου να διεξαχθεί η 

έρευνα της .Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι  στην οµαδική χορήγηση υπήρχε ή 

δυνατότητα να δοθούν διευκρινίσεις  για το ερωτηµατολόγιο εκ µέρους της 



φοιτήτριας σε όποιον είχε απορίες ,σε αντίθεση µε τα άτοµα στα οποία 

ταχυδροµήθηκε το ερωτηµατολόγιο και δεν ήταν εφικτή η αποσαφήνιση κάποιων 

σηµείων .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Αποτελέσµατα 

 
    3.1. Οικογενειακή δοµή και αυτοεκτίµηση 

Η ανάλυση διακύµανσης (one-way Anova)ανέδειξε στατιστική σηµαντικότητα 

µεταξύ των ατόµων που προέρχονται από διαφορετικές οικογενειακές δοµές ως προς 

το επίπεδο αυτοεκτίµησης (F=6.768,df=3,p=0.000).   
 

 

Πίνακας 2.Ανάλυση διακύµανσης της αυτοεκτίµησης ως προς την οικογενειακή 
κατάσταση των γονέων  

ANOVA

selfesteemtotal

424,430 3 141,477 6,768 ,000
2822,175 135 20,905
3246,604 138

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

Η χρήση των post hoc test µε τη χρήση του test Tukey έδειξε ότι τα άτοµα µε 

έγγαµους γονείς έχουν µεγαλύτερη αυτοεκτίµηση από τα άτοµα µε γονείς σε 

διάσταση(Μέγγαµων=21.29 ,Μεν διαστάσει=15.87,Mdiference=5.41).Επίσης ,τα άτοµα από 

διαζευγµένες οικογένειες έχουν µεγαλύτερη αυτοεκτίµηση από τα άτοµα µε γονείς σε 

διάσταση (Μδιαζευγµένων=24.09,  Μενδιαστάσει =15.87 , Μdifference =8.22).Τέλος, τα άτοµα 

µε γονείς σε διάσταση σηµείωσαν µικρότερη βαθµολογία στη κλίµακα 

αυτοεκτίµησης από τα άτοµα µε γονείς σε χηρεία.(Μενδιαστάσει =15.87 , Μσε χηρεία=23.1 , 

Μdifference = - 7.22).(βλ. παράρτηµα ,πίνακας 5) 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



            3.2. Φύλο και αυτοεκτίµηση 

 

Από τον υπολογισµό του µη συσχετισµένου ελέγχου t για 2 ανεξάρτητα 

δείγµατα(independent sample T-test),το φύλο και την αυτοεκτίµηση ,βρέθηκε ότι ο 

µέσος όρος αυτοεκτίµησης για τους άνδρες (Μ=23.05 ,SD=4.38)είναι σηµαντικά 

υψηλότερος (t=2.22, df=137 ,p=0.028)από αυτόν των γυναικών(Μ=21,SD=4.91).Στις 

υποκλίµακες της αυτοεκτίµησης ,ο µέσος όρος γενικής αυτοεκτίµησης για τους 

άνδρες (Μ=12.8,SD=2.74)ήταν σηµαντικά υψηλότερος (t=2.32,df=137 ,p=0.022)από 

αυτόν των γυναικών (Μ=11.41,SD=3.2).Επίσης ,ο µέσος όρος προσωπικής 

αυτοεκτίµησης για τους άνδρες (Μ=3.75 ,SD=1.87)ήταν σηµαντικά υψηλότερος 

(t=2.33 ,df=137 ,p=0.021)από αυτόν των γυναικών (Μ=2.89 ,SD=1.89).Τέλος ,οι 

άνδρες δεν διαφέρουν από τις γυναίκες ως προς την κοινωνική αυτοεκτίµηση.(βλ. 

παράρτηµα, πίνακας 6) 

Από τον υπολογισµό του µη συσχετισµένου ελέγχου t για άνδρες και γυναίκες  

που προέρχονται από διαζευγµένες οικογένειες ,δεν βρέθηκε καµία στατιστικά 

σηµαντική διαφορά ως προς το επίπεδο αυτοεκτίµησης. Επίσης ,δεν βρέθηκε 

στατιστικά σηµαντική διαφορά ως προς τις 3 υποκλίµακες της 

αυτοεκτίµησης(βλ.παράρτηµα, πίνακας 7) . 

 

    3.3. Ηλικία και αυτοεκτίµηση  

Από τη στατιστική ανάλυση των συναφειών (correlations)δεν βρέθηκε 

σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της ηλικίας που είχαν τα άτοµα τη στιγµή του 

διαζυγίου-διάστασης των γονέων µε το επίπεδο αυτοεκτίµησης τους .Επίσης δεν 

φάνηκε να υπάρχει συσχέτιση και µε καµία από τις 3 υποκλίµακες της αυτοεκτίµησης 

(βλ. παράρτηµα, πίνακας 8). 
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   3.4. Οικογενειακή δοµή και στάσεις απέναντι στο γάµο 

 

Η ανάλυση διακύµανσης (one –way Anova) ανέδειξε στατιστική 

σηµαντικότητα µεταξύ των ατόµων από διαφορετικές οικογενειακές δοµές ως προς το 

αν πιστεύουν ότι θα βρουν (ή έχουν ήδη βρει) σύντροφο κατάλληλο για σύζυγο 

(F=3.114,df=3,p=0.029).Η χρήση των post hoc test µε την ανάλυση του test Tukey 

έδειξε ότι τα άτοµα µε γονείς σε διάσταση πιστεύουν σε µεγαλύτερο βαθµό ότι θα 

βρουν (ή έχουν ήδη βρει)σύντροφο κατάλληλο για σύζυγο σε σχέση µε τα άτοµα µε 

έγγαµους γονείς (Μεγγαµων=0.21,Μεν διαστάσει=0.71,Μdifference=-0.503) 

(βλ.παράρτηµα, πίνακας 10). 

Η ανάλυση διακύµανσης ανέδειξε επίσης στατιστικά σηµαντική διαφορά  

µεταξύ των ατόµων από διαφορετικές οικογενειακές δοµές ως προς τη πεποίθηση ότι 

ο γάµος διαρκεί για µια ζωή(F=3.39 ,df=3,p=0.020) (βλ.παράρτηµα ,πίνακας 9). 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



4.Συζήτηση 
 
           4.1.Ερµηνεία των αποτελεσµάτων  
  

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετηθεί η επίδραση της 

οικογενειακής δοµής στην αυτοεκτίµηση ενός δείγµατος Ελλήνων φοιτητών  και στις 

στάσεις τους απέναντι στο γάµο. Στην ενότητα αυτή θα συνοψιστούν τα βασικότερα 

αποτελέσµατα της έρευνας χρησιµοποιώντας ως άξονες συζήτησης τις υποθέσεις που 

είχαν διατυπωθεί αρχικά. 

Η πρώτη υπόθεση εξέταζε το κατά πόσο διαφέρουν τα άτοµα από πυρηνικές 

και διαζευγµένες οικογένειες ως προς το επίπεδο αυτοεκτίµησης τους .Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα άτοµα µε έγγαµους γονείς είχαν στατιστικά 

µεγαλύτερη αυτοεκτίµηση από τα άτοµα µε γονείς σε διάσταση  .Αυτό πιθανόν 

συµβαίνει γιατί οι φοιτητές µε γονείς σε διάσταση αλλά και οι ίδιοι οι γονείς τους 

περνούν µια µεταβατική φάση ,η οποία συνεπάγεται πληθώρα αλλαγών. Ο χωρισµός 

των γονέων είναι ακόµη πολύ νωπός και οι ανακατατάξεις στην καθηµερινή ζωή των 

παιδιών πολλές .Τα παιδιά ζουν πλέον µε τον ένα γονέα (συνήθως τη µητέρα) και το 

γεγονός ότι ο µη-κηδεµόνας (συνήθως ο πατέρας)δεν θα είναι στο εξής πάντα 

διαθέσιµος ,εγείρει προβλήµατα στη µεταξύ τους σχέση και επικοινωνία .Από την 

άλλη πλευρά  ,οι γονείς έχουν να διευθετήσουν διάφορες εκκρεµότητες όπως 

δικαστικές ,περιουσιακές ή οικονοµικές, οι οποίες πολλές φορές οδηγούν τους πρώην  

συζύγους σε σύγκρουση .Όλο αυτό το κλίµα είναι δυνατό να πτοήσει ψυχικά το 

άτοµο και έχει ως αποτέλεσµα την προσωρινά µειωµένη αυτοεκτίµηση του. Τολµώ 

να χρησιµοποιήσω την έκφραση «προσωρινά µειωµένη αυτοεκτίµηση»  ,καθώς ένα 

ενδιαφέρον εύρηµα είναι ότι τα άτοµα από διαζευγµένες οικογένειες έχουν 

µεγαλύτερη αυτοεκτίµηση από τα άτοµα µε γονείς σε διάσταση. Φαίνεται ότι τα 

πρώτα έχουν αποδεχτεί τον χωρισµό των γονέων τους και έχουν προσαρµοστεί στη 

νέα κατάσταση .Επιπλέον ,το αρνητικό κλίµα ,οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις και 

οι διαπληκτισµοί που όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία(Mechanic & 

Hansell,1989, Jekielek,1998 ,Amato & Sobolewski,2001), επηρεάζουν την ψυχική 

υγεία των ατόµων, έχουν πάψει να υφίστανται  ,µε αποτέλεσµα τα άτοµα να έχουν 

την δυνατότητα να ζουν µέσα σε µια πιο ήρεµη οικογενειακή ατµόσφαιρα .Τα δυο 

παραπάνω αποτελέσµατα µας δίνουν τη δυνατότητα να προβλέψουµε ότι η 

αυτοεκτίµηση των φοιτητών σε διάσταση θα ανακάµψει µε το πέρασµα του χρόνου 



και τη συνέχιση της ζωής τους σε ένα πιο θετικό, φιλικό και ήρεµο οικογενειακό 

κλίµα . 

Η δεύτερη  υπόθεση εξέταζε το κατά πόσο διαφέρουν οι άντρες και οι 

γυναίκες από διαζευγµένες οικογένειες ως προς την αυτοεκτίµηση .Τα αποτελέσµατα 

της έρευνας έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ αντρών 

και γυναικών από διαζευγµένες οικογένειες ως προς το επίπεδο αυτοεκτίµησης τους. 

Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε αντίθεση µε τα δεδοµένα των Mandara και 

Murray (2000),σύµφωνα µε τους οποίους οι γυναίκες πυρηνικών και διαζευγµένων 

οικογενειών σηµειώνουν υψηλότερα ποσοστά αυτοεκτίµησης από τους άντρες 

διαζευγµένων οικογενειών .Παρ’ όλα αυτά ,η στατιστική ανάλυση ανέδειξε ότι οι 

άντρες ,ανεξάρτητα από τον τύπο οικογένειας στον οποίο ανήκουν ,έχουν µεγαλύτερη 

αυτοεκτίµηση από τις γυναίκες ,αποτέλεσµα που έρχεται σε απόλυτη συµφωνία µε 

άλλες έρευνες (Goodman & Pickens,2001, Durm et al,1997).Πιθανοί λόγοι για τους 

οποίους συµβαίνει κάτι τέτοιο είναι οι εξής: α. η διαδικασία κοινωνικοποίησης είναι 

διαφορετική για τα δυο φύλα. Τα κοινωνικά στερεότυπα οδηγούν πολλές φορές στην 

ενθάρρυνση εξωτερικευµένων µορφών συµπεριφοράς (διεκδικητικότητα, 

ανταγωνιστικότητα ,πρωτοβουλία ,ανεξαρτησία)ως πηγές άντλησης αυτοεκτίµησης 

για τα   αγόρια και εσωτερικευµένων µορφών συµπεριφοράς (ντροπαλότητα ,δειλία, 

υποταγή) για τα κορίτσια (Κακούρος ,Μανιαδάκη ,2004), β. το πολιτισµικό πλαίσιο 

υπαγορεύει σε άντρες και γυναίκες διαφορετικά κριτήρια για την αυτό-αξιολόγηση 

τους, γ. οι ρόλοι που οφείλουν να ενστερνιστούν οι άντρες και οι γυναίκες ,παρέχουν 

άνισες ευκαιρίες για άντληση αυτοεκτίµησης από διάφορες πηγές(Schwalbe & 

Staples,1991). 

Η τρίτη υπόθεση  διερευνούσε κατά πόσο υπάρχει συσχέτιση  µεταξύ της 

ηλικίας που είχαν οι φοιτητές τη στιγµή του διαζυγίου και της αυτοεκτίµησης τους. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η ηλικία που είχαν οι φοιτητές όταν 

χώρισαν οι γονείς τους δεν επηρεάζει την αυτοεκτίµηση τους ,κάτι που επαληθεύεται 

και από την έρευνα των Poussin και Martin-Lebrun (2002) .Οι εν λόγω ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι η αυτοεκτίµηση των παιδιών µειώνεται τη στιγµή του διαζυγίου, 

όµως επανακτάται και βελτιώνεται µε το πέρασµα του χρόνου και την απουσία των 

επίµονων γονεϊκών διαπληκτισµών .Αν και υπάρχει απόλυτη συµφωνία µε την 

παραπάνω εκδοχή θα µπορούσαµε να προσθέσουµε τα εξής: στη παρούσα έρευνα η 

µέση ηλικία που είχαν τα άτοµα τη στιγµή του διαζυγίου ήταν περίπου 10.6 ετών .Σε 

αυτή την ηλικία ενδέχεται τα παιδιά να µην έχουν πλήρη επίγνωση του εαυτού τους 



και να είναι λιγότερο ικανά για να εκτιµούν τα όσα συµβαίνουν γύρω τους ,µε 

αποτέλεσµα να µην επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από τις διάφορες αρνητικές  

καταστάσεις . 

Η τελευταία υπόθεση εξέτασε κατά πόσο διαφέρουν τα άτοµα από πυρηνικές 

και διαζευγµένες οικογένειες ως προς τις στάσεις τους απέναντι στο γάµο. Τα µόνα 

στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα της έρευνας ήταν ότι οι φοιτητές µε γονείς σε 

διάσταση πιστεύουν ότι θα βρουν (ή έχουν ήδη βρει) σύντροφο κατάλληλο για 

σύζυγο και ότι ο γάµος αποτελεί µια ισόβια δέσµευση σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι 

τα άτοµα µε έγγαµους γονείς .Το γεγονός ότι τα άτοµα µε γονείς σε διάσταση 

διάκεινται πιο θετικά απέναντι στο γάµο από τα άτοµα από πυρηνικές οικογένειες 

αποτελεί ένα πρωτότυπο εύρηµα που δεν επιβεβαιώνεται από καµία άλλη έρευνα της 

διεθνούς βιβλιογραφίας. Θα περίµενε κανείς ότι τα άτοµα µε έγγαµους γονείς θα 

πίστευαν περισσότερο στην ισόβια δέσµευση του γάµου ακολουθώντας ή 

υιοθετώντας τα γονεϊκά πρότυπα .Μια πιθανή ερµηνεία για το ότι δεν συµβαίνει κάτι 

τέτοιο είναι ότι τα άτοµα αυτά πιστεύουν ότι ο γάµος των γονέων τους τελέστηκε σε 

µια εποχή διαφορετική σε πολλές διαστάσεις από τη σηµερινή και κάτω από 

συγκεκριµένες συνθήκες .Επίσης ,ενδέχεται να έχουν εξιδανικεύσει σε τέτοιο βαθµό 

τη σχέση των γονέων τους που να µην µπορούν να βρουν σύντροφο ,ο οποίος να 

πληρεί  τα χαρακτηριστικά του πατέρα ή της µητέρας του. Συγκρίνοντας συνεχώς τις 

δικές τους ερωτικές σχέσεις µε τη σχέση των γονέων τους ,ίσως φοβούνται ότι οι ίδιοι 

δεν θα τα καταφέρουν και ότι δεν θα µπορέσουν να βιώσουν κάτι ανάλογο .Από την 

άλλη πλευρά ,όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ,οι φοιτητές µε γονείς σε διάσταση 

βιώνουν µια µεταβατική φάση ,κατά την οποία προσπαθούν –παράλληλα µε τους 

γονείς τους- να οργανώσουν και το δικό τους µέλλον σε επίπεδο σχέσεων .Έχοντας 

βιώσει την αποτυχία του γάµου των γονέων τους ,ίσως θέλουν να αποφύγουν τα δικά 

τους λάθη και να κάνουν ορθότερες επιλογές συντρόφων .Η εµπειρία του διαζυγίου 

των γονέων σαφώς µπορεί να αποτελέσει έναν καθοριστικά αρνητικό παράγοντα 

όσον αφορά στις πεποιθήσεις τους απέναντι στη διάρκεια και την ισχύ του γάµου .Θα 

µπορούσαµε ωστόσο να πούµε ότι υπάρχουν και άλλες πηγές παροχής προτύπων και 

αξιών (κοινωνικά στερεότυπα ,σχολείο) ,οι οποίες είναι δυνατόν να διαδραµατίσουν 

περισσότερο πρωταγωνιστικό ρόλο από την ίδια την έκβαση της σχέσης των γονέων. 

Τέλος , το γεγονός ότι βίωσαν τον χωρισµό των γονέων τους ,δεν σηµαίνει  πως 

πιστεύουν ότι ο γάµος δεν διαρκεί για µια ζωή ή ότι οι σύντροφοι δεν πρέπει να είναι 

µονογαµικοί . 



4.2.Συµπεράσµατα-Περιορισµοί της έρευνας –Προτάσεις  

 

  Συνοψίζοντας ,θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας 

είναι: 

i. Η οικογενειακή δοµή επιδρά στην αυτοεκτίµηση των φοιτητών. Πιο 

συγκεκριµένα, τα άτοµα µε γονείς σε διάσταση έχουν χαµηλότερη αυτοεκτίµηση 

τόσο από τους φοιτητές µε έγγαµους γονείς ,όσο και από φοιτητές µε διαζευγµένους 

γονείς . 

ii. Οι άντρες και οι γυναίκες από διαζευγµένες οικογένειες δεν διαφέρουν ως προς 

την αυτοεκτίµηση. 

iii. Η ηλικία που είχαν τα άτοµα όταν χώρισαν οι γονείς τους ,δεν είχε 

µακροπρόθεσµη επίδραση στην αυτοεκτίµηση τους . 

iv. Τα παιδιά µε γονείς σε διάσταση διάκεινται πιο θετικά απέναντι στο θεσµό του 

γάµου σε σχέση µε τα παιδιά πυρηνικών οικογενειών . 

 

  Αν και αναδείχθηκαν µερικά σηµαντικά αποτελέσµατα από την έρευνα, οφείλουµε 

να αναγνωρίσουµε και να επισηµάνουµε τους περιορισµούς της . 

Ο πρώτος περιορισµός έγκειται στην αναλογία µεταξύ φοιτητών από 

πυρηνικές και διαζευγµένες οικογένειες .Από τους 139 φοιτητές που έλαβαν µέρος 

στην έρευνα, µόνο οι  29 προέρχονταν από διαζευγµένες ή χωρισµένες οικογένειες. 

Εάν η δυσαναλογία µεταξύ των δυο οµάδων ήταν µικρότερη ,πιθανόν να προέκυπταν 

διαφορετικά αποτελέσµατα .Οµολογουµένως, η επίτευξη δυο ισάριθµων οµάδων 

ήταν εξαιρετικά δύσκολη και γι’ αυτό προχωρήσαµε στην σύγκριση τους ως είχαν .   

Ο δεύτερος περιορισµός σχετίζεται µε τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων που 

αφορούσαν στις στάσεις απέναντι στο γάµο και το διαζύγιο .Η µη ύπαρξη 

σταθµισµένης –στα ελληνικά δεδοµένα- κλίµακας για τη µέτρηση στάσεων απέναντι 

στο γάµο ,µας οδήγησε στη χρήση µεµονωµένων ερωτήσεων από τρία διαφορετικά 

ερωτηµατολόγια ,ύστερα από την προσαρµογή τους στον ελληνικό τρόπο έκφρασης. 

Τα αποτελέσµατα αυτά θα πρέπει να αντιµετωπιστούν µε επιφυλακτικότητα ,λόγω 

του µη προσδιορισµένου δείκτη αξιοπιστίας του  «αυτοσχέδιου» αυτού 

ερωτηµατολογίου. 

 

 

 



Μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αλλά και από την 

παρούσα έρευνα ,διαπιστώθηκε ότι η αυτοεκτίµηση είναι µια πολύπλοκη πτυχή της 

προσωπικότητας ,η οποία δεν επηρεάζεται µόνο από την οικογενειακή δοµή .Βέβαια, 

ο τύπος οικογένειας στον οποίο ανήκει κάθε άτοµο ,είναι µια µεταβλητή εύκολη προς 

µέτρηση ,γιατί αποτελεί έναν «ορατό»παράγοντα επίδρασης .Σκόπιµο πάντως θα 

ήταν ,να γίνει στο µέλλον µια διαχρονική µελέτη (από τη παιδική ηλικία µέχρι την 

ενηλικίωση),που θα διερευνά όσο το δυνατόν περισσότερες µεταβλητές ,όπως την 

αντίληψη που έχουν οι γονείς για τον χαρακτήρα και τη προσωπικότητα του παιδιού 

τους ,τον τρόπο διαπαιδαγώγησης που ακολουθούν, την σχέση των παιδιών µε τους 

γονείς και τα αδέλφια τους, εάν υπάρχουν ,το πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο 

διαµορφώνουν την προσωπικότητα τους, το δίκτυο υποστήριξης που είναι διαθέσιµο 

σε αυτά και το ενδοοικογενειακό  κλίµα, ώστε να σχηµατιστεί µια σφαιρική άποψη 

για τους παράγοντες που σε συνδυασµό µε την οικογενειακή δοµή επηρεάζουν την 

αυτοεκτίµηση των ατόµων .       
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διαζυγίου, υπαιτιότητα και διάρκεια λυθέντος γάµου (1998-2002)  
 

 
 
          Πηγή: Εθνική Στατιστική υπηρεσία, Στατιστική της ∆ικαιοσύνης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3.Κατανοµή διαζυγίων ανά 1000 άτοµα στην Ευρώπη (1991-2002) 



Πηγή:Eurostat, U.S. Bureau of  Census  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 4.Ποσοστιαία κατανοµή οικογενειακής κατάστασης ανδρών και γυναικών 
στις Η.Π.Α. (1970-2003 

              
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
EU (25 
countries)  : : : : : : : : : : : : 
EU (15 
countries)  : : : : : : : : : : 1.9 : 
Euro-zone  : : : : : : : : : : 1.7 : 
Belgium  2.1 2.2 2.1 2.2 3.5 2.8 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8 3.0 
Czech Republic  2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.2 3.2 3.1 2.3 2.9 3.1 3.1 
Denmark  2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.4 2.4 2.5 2.5 2.7 2.7 2.8 
Germany  1.7 1.7 1.9 2.0 2.1 2.1 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 : 
Estonia  3.7 4.3 3.9 3.8 5.2 4.0 3.8 3.2 3.3 3.1 3.2 3.0 
Greece  0.6 0.6 0.7 0.7 1.0 1.0 1.1 0.7 0.9 1.0 1.0 1.1 
Spain  0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 : : 1.0 0.9 : 
France  1.9 1.9 1.9 2.0 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 : 1.9 : 
Ireland  : : : : : : : : : 0.7 0.7 : 
Italy  0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 
Cyprus  0.5 0.7 0.8 0.9 1.2 1.1 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.9 
Latvia  4.2 5.6 4.0 3.3 3.1 2.5 2.5 2.6 2.5 2.6 2.4 2.5 
Lithuania  4.1 3.8 3.8 3.0 2.8 3.1 3.2 3.3 3.2 3.1 3.2 3.0 
Luxembourg  2.0 1.8 1.9 1.7 1.8 2.0 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.4 
Hungary  2.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.2 2.4 2.5 2.5 2.3 2.4 2.5 
Malta  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 : 0.0 : : : 
Netherlands  1.9 2.0 2.0 2.4 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.2 2.3 2.1 
Austria  2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.3 2.3 2.2 2.3 2.4 2.6 2.4 
Poland  0.9 0.8 0.7 0.8 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 
Portugal  1.1 1.2 1.2 1.4 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9 1.8 2.6 
Slovenia  0.9 1.0 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 
Slovakia  1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7 1.8 2.0 
Finland  2.6 2.6 2.5 2.7 2.7 2.7 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 
Sweden  2.3 2.5 2.5 2.5 2.6 2.4 2.4 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 
United Kingdom  3.0 3.0 3.1 3.0 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 : 
Bulgaria  1.3 1.1 0.9 0.9 1.3 1.2 1.1 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 
Romania  1.6 1.3 1.4 1.7 1.5 1.6 1.5 1.8 1.5 1.4 1.4 1.5 
Iceland  2.1 2.0 2.0 1.8 1.8 2.0 1.9 1.8 1.7 1.9 1.9 1.8 
Liechtenstein  1.2 1.1 1.3 1.3 1.2 1.4 2.1 : : : 2.8 3.0 
Norway  2.4 2.4 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.1 2.0 2.2 2.3 : 
Switzerland  2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.9 1.5 2.2 2.2 
EFTA  2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 : : : 2.2 : 
Japan  : : : : 1.6 1.6 : : : : : : 
United States  : : : : : : : : 4.2 : : : 



- 
 

 
 
 
Πηγή: U.S. Bureau of  Census,Current Population Survey ,March and Annual Social and Economic 
Supplements:1970-2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 5.Πολλαπλές συγκρίσεις µεταξύ οικογενειακής δοµής και αυτοεκτίµησης 
των φοιτητών µε τη χρήση του test Tukey HSD. 
 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: selfesteemtotal
Tukey HSD

5,4150* 1,67993 ,009 1,0450 9,7850
-2,8052 1,09751 ,056 -5,6602 ,0497
-1,8100 1,51643 ,632 -5,7547 2,1347
-5,4150* 1,67993 ,009 -9,7850 -1,0450
-8,2202* 1,89963 ,000 -13,1618 -3,2787
-7,2250* 2,16878 ,006 -12,8667 -1,5833
2,8052 1,09751 ,056 -,0497 5,6602
8,2202* 1,89963 ,000 3,2787 13,1618

,9952 1,75669 ,942 -3,5745 5,5650
1,8100 1,51643 ,632 -2,1347 5,7547
7,2250* 2,16878 ,006 1,5833 12,8667
-,9952 1,75669 ,942 -5,5650 3,5745

(J) parentsstatus
diastasi
diazeygmenos
xiros
egamos
diazeygmenos
xiros
egamos
diastasi
xiros
egamos
diastasi
diazeygmenos

(I) parentsstatus
egamos

diastasi

diazeygmenos

xiros

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
 

 
 
 
 
Πίνακας 6. Μη συσχετισµένος έλεγχος t για δυο ανεξάρτητα δείγµατα (φύλο και 
αυτοεκτίµηση), ανεξάρτητα από την οικογενειακή δοµή. 
 
 

Independent Samples Test

1,145 ,287 2,318 137 ,022 1,3881 ,59886 ,20387 2,57229

2,498 70,773 ,015 1,3881 ,55579 ,27981 2,49635

3,181 ,077 -,785 137 ,434 -,1796 ,22886 -,63218 ,27295

-,690 49,978 ,494 -,1796 ,26041 -,70266 ,34344

,119 ,731 2,339 137 ,021 ,8568 ,36638 ,13231 1,58128

2,354 61,932 ,022 ,8568 ,36391 ,12933 1,58426

,244 ,622 2,220 137 ,028 2,0556 ,92602 ,22442 3,88669

2,346 68,015 ,022 2,0556 ,87612 ,30729 3,80382

Equal variance
assumed
Equal variance
not assumed
Equal variance
assumed
Equal variance
not assumed
Equal variance
assumed
Equal variance
not assumed
Equal variance
assumed
Equal variance
not assumed

general selfesteem

social selfesteem

personalselfestee

selfesteemtotal

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
Πίνακας 7. Μη συσχετισµένος έλεγχος t για άντρες και γυναίκες από διαζευγµένες  
οικογένειες ως προς την αυτοεκτίµηση  



 
 

Independent Samples Test

11,103 ,003 1,898 27 ,068 2,7000 1,42280 -,21934 5,61934

2,487 23,511 ,020 2,7000 1,08577 ,45662 4,94338

,107 ,746 -,190 27 ,851 -,0895 ,47109 -1,05607 ,87712

-,201 21,628 ,842 -,0895 ,44439 -1,01199 ,83305

,620 ,438 1,981 27 ,058 1,3684 ,69082 -,04903 2,78587

2,018 19,399 ,058 1,3684 ,67802 -,04872 2,78556

6,706 ,015 1,734 27 ,094 3,9263 2,26452 -,72010 8,57273

2,153 26,595 ,041 3,9263 1,82402 ,18106 7,67157

Equal variance
assumed
Equal variance
not assumed
Equal variance
assumed
Equal variance
not assumed
Equal variance
assumed
Equal variance
not assumed
Equal variance
assumed
Equal variance
not assumed

general selfestee

social selfesteem

personalselfeste

selfesteemtotal

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 

 
Πίνακας 8. Συσχέτιση Pearson µεταξύ ηλικίας των ατόµων τη στιγµή του διαζυγίου 
και της αυτοεκτίµησης τους. 

Correlations

1 -,038 ,036 -,257 -,092
, ,849 ,856 ,187 ,641

28 28 28 28 28
-,038 1 ,487** ,753** ,959**
,849 , ,007 ,000 ,000

28 29 29 29 29
,036 ,487** 1 ,433* ,642**
,856 ,007 , ,019 ,000

28 29 29 29 29
-,257 ,753** ,433* 1 ,866**
,187 ,000 ,019 , ,000

28 29 29 29 29
-,092 ,959** ,642** ,866** 1
,641 ,000 ,000 ,000 ,

28 29 29 29 29

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

age of divorce

general selfesteem

social selfesteem

personalselfesteem

selfesteemtotal

age of divorce
general

selfesteem
social

selfesteem
personals
elfesteem

selfestee
mtotal

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

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

 
 
 
 
 
 



Πίνακας 9. Ανάλυση διακύµανσης των στάσεων των φοιτητών απέναντι στο γάµο ως 
προς την οικογενειακή κατάσταση των γονέων. 

ANOVA

,404 3 ,135 1,722 ,166
10,560 135 ,078
10,964 138

6,074 3 2,025 2,157 ,096
126,703 135 ,939
132,777 138

7,524 3 2,508 2,453 ,066
138,002 135 1,022
145,525 138

,245 3 ,082 1,026 ,383
10,720 135 ,079
10,964 138

1,706 3 ,569 3,114 ,029
22,102 121 ,183
23,808 124
15,071 3 5,024 ,642 ,589

931,092 119 7,824
946,163 122

4,315 3 1,438 1,316 ,272
135,560 124 1,093
139,875 127

2,394 3 ,798 3,392 ,020
31,520 134 ,235
33,913 137

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

staytogether

parentexpectations

influence

desiretomarry

idealpartner

ageofmarriage

worrymariage

mariageforlifetime

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 
Πίνακας 10. Πολλαπλές συγκρίσεις οικογενειακής δοµής και στάσεων απέναντι στο 
γάµο µε τη χρήση του test Tukey HSD. 
 

Dependent 
Variable (I) parentsstatus (J) parentsstatus 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence 

Interval 

            Lower Bound 

Uppe
r 

Boun
d 

staytogether egamos diastasi -,1200 ,10276 ,648 -,3873 ,1473
    diazeygmenos -,1200 ,06713 ,284 -,2946 ,0546
    xiros -,1200 ,09276 ,569 -,3613 ,1213
  diastasi egamos ,1200 ,10276 ,648 -,1473 ,3873
    diazeygmenos ,0000 ,11620 1,000 -,3023 ,3023
    xiros ,0000 ,13266 1,000 -,3451 ,3451
  diazeygmenos egamos ,1200 ,06713 ,284 -,0546 ,2946
    diastasi ,0000 ,11620 1,000 -,3023 ,3023
    xiros ,0000 ,10746 1,000 -,2795 ,2795
  xiros egamos ,1200 ,09276 ,569 -,1213 ,3613
    diastasi ,0000 ,13266 1,000 -,3451 ,3451
    diazeygmenos ,0000 ,10746 1,000 -,2795 ,2795
parentexpect
ations 

egamos diastasi -,7800 ,35595 ,131 -1,7059 ,1459

    diazeygmenos -,3514 ,23255 ,434 -,9564 ,2535



    
    xiros -,1800 ,32131 ,944 -1,0158 ,6558
  diastasi egamos ,7800 ,35595 ,131 -,1459 1,705

9
    diazeygmenos ,4286 ,40250 ,712 -,6185 1,475

6
    xiros ,6000 ,45953 ,561 -,5954 1,795

4
  diazeygmenos egamos ,3514 ,23255 ,434 -,2535 ,9564
    diastasi -,4286 ,40250 ,712 -1,4756 ,6185
    xiros ,1714 ,37222 ,967 -,7968 1,139

7
  xiros egamos ,1800 ,32131 ,944 -,6558 1,015

8
    diastasi -,6000 ,45953 ,561 -1,7954 ,5954
    diazeygmenos -,1714 ,37222 ,967 -1,1397 ,7968
influence egamos diastasi -,5450 ,37149 ,460 -1,5114 ,4214
    diazeygmenos -,5867 ,24269 ,079 -1,2180 ,0447
    xiros -,2200 ,33533 ,913 -1,0923 ,6523
  diastasi egamos ,5450 ,37149 ,460 -,4214 1,511

4
    diazeygmenos -,0417 ,42007 1,000 -1,1344 1,051

1
    xiros ,3250 ,47959 ,905 -,9226 1,572

6
  diazeygmenos egamos ,5867 ,24269 ,079 -,0447 1,218

0
    diastasi ,0417 ,42007 1,000 -1,0511 1,134

4
    xiros ,3667 ,38846 ,781 -,6438 1,377

2
  xiros egamos ,2200 ,33533 ,913 -,6523 1,092

3
    diastasi -,3250 ,47959 ,905 -1,5726 ,9226
    diazeygmenos -,3667 ,38846 ,781 -1,3772 ,6438
desiretomarr
y 

egamos diastasi -,1800 ,10354 ,308 -,4493 ,0893

    diazeygmenos -,0252 ,06764 ,982 -,2012 ,1507
    xiros -,0300 ,09346 ,989 -,2731 ,2131
  diastasi egamos ,1800 ,10354 ,308 -,0893 ,4493
    diazeygmenos ,1548 ,11708 ,551 -,1498 ,4593
    xiros ,1500 ,13366 ,676 -,1977 ,4977
  diazeygmenos egamos ,0252 ,06764 ,982 -,1507 ,2012
    diastasi -,1548 ,11708 ,551 -,4593 ,1498
    xiros -,0048 ,10827 1,000 -,2864 ,2769
  xiros egamos ,0300 ,09346 ,989 -,2131 ,2731
    diastasi -,1500 ,13366 ,676 -,4977 ,1977
    diazeygmenos ,0048 ,10827 1,000 -,2769 ,2864
idealpartner egamos diastasi -,5032(*) ,16770 ,017 -,9401 -

,0663
    diazeygmenos -,0520 ,10790 ,963 -,3331 ,2291
    xiros -,1222 ,14942 ,846 -,5115 ,2670
  diastasi egamos ,5032(*) ,16770 ,017 ,0663 ,9401
    diazeygmenos ,4511 ,18896 ,085 -,0411 ,9434
    xiros ,3810 ,21538 ,293 -,1801 ,9420
  diazeygmenos egamos ,0520 ,10790 ,963 -,2291 ,3331
    diastasi -,4511 ,18896 ,085 -,9434 ,0411
    xiros -,0702 ,17294 ,977 -,5207 ,3804
  xiros egamos ,1222 ,14942 ,846 -,2670 ,5115



    diastasi -,3810 ,21538 ,293 -,9420 ,1801
    diazeygmenos ,0702 ,17294 ,977 -,3804 ,5207
ageofmarriag
e 

egamos diastasi -1,3708 1,17981 ,652 -4,4450 1,703
5

    diazeygmenos -,0550 ,70691 1,000 -1,8970 1,787
0

    xiros -,8152 ,97841 ,839 -3,3647 1,734
2

  diastasi egamos 1,3708 1,17981 ,652 -1,7035 4,445
0

    diazeygmenos 1,3158 1,30991 ,747 -2,0974 4,729
0

    xiros ,5556 1,47425 ,982 -3,2859 4,397
0

  diazeygmenos egamos ,0550 ,70691 1,000 -1,7870 1,897
0

    diastasi -1,3158 1,30991 ,747 -4,7290 2,097
4

    xiros -,7602 1,13189 ,908 -3,7096 2,189
1

  xiros egamos ,8152 ,97841 ,839 -1,7342 3,364
7

    diastasi -,5556 1,47425 ,982 -4,3970 3,285
9

    diazeygmenos ,7602 1,13189 ,908 -2,1891 3,709
6

worrymariag
e 

egamos diastasi ,3840 ,40979 ,785 -,6832 1,451
2

    diazeygmenos ,1058 ,26324 ,978 -,5797 ,7914
    xiros -,5842 ,36500 ,382 -1,5348 ,3663
  diastasi egamos -,3840 ,40979 ,785 -1,4512 ,6832
    diazeygmenos -,2782 ,46229 ,931 -1,4821 ,9257
    xiros -,9683 ,52692 ,261 -2,3405 ,4040
  diazeygmenos egamos -,1058 ,26324 ,978 -,7914 ,5797
    diastasi ,2782 ,46229 ,931 -,9257 1,482

1
    xiros -,6901 ,42309 ,365 -1,7919 ,4118
  xiros egamos ,5842 ,36500 ,382 -,3663 1,534

8
    diastasi ,9683 ,52692 ,261 -,4040 2,340

5
    diazeygmenos ,6901 ,42309 ,365 -,4118 1,791

9
mariageforlif
etime 

egamos diastasi -,4871 ,18962 ,054 -,9804 ,0062

    diazeygmenos -,2490 ,11642 ,146 -,5519 ,0538
    xiros -,0300 ,16085 ,998 -,4485 ,3885
  diastasi egamos ,4871 ,18962 ,054 -,0062 ,9804
    diazeygmenos ,2381 ,21167 ,675 -,3126 ,7888
    xiros ,4571 ,23901 ,228 -,1647 1,078

9
  diazeygmenos egamos ,2490 ,11642 ,146 -,0538 ,5519
    diastasi -,2381 ,21167 ,675 -,7888 ,3126
    xiros ,2190 ,18634 ,643 -,2657 ,7038
  xiros egamos ,0300 ,16085 ,998 -,3885 ,4485
    diastasi -,4571 ,23901 ,228 -1,0789 ,1647
    diazeygmenos -,2190 ,18634 ,643 -,7038 ,2657

 
 
 

 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 

 
 
 
Α΄ ΜΕΡΟΣ: 
 
1.Φύλο :  Άντρας      Γυναίκα  

2.Ηλικία :……………………….   

3.Τόπος µόνιµης κατοικίας: 

 α. Χωριό (έως 2000 κατ.)                           δ. Μεγ. πόλη (80.000-250.000 κατ)  
 β. Κωµόπολη (2000-10.000 κατ)               ε. Μεγαλούπολη(πάνω από 250.000 κατ)  
 γ. Πόλη (10.000-80.000 κατ)             ζ. Αλλοδαπή  
  
4.Σχολή /Τµήµα:……………………………………………. 

5. Έτος σπουδών: 1ο    2ο     3ο     4ο      επανεγγραφή  

6.Οικογενειακή κατάσταση: 
    α. Άγαµος/ η   
    β. Έγγαµος /η   
    γ. Σε διάσταση   
    δ. ∆ιαζευγµένος /η   
    ε. Σε χηρεία    
 
   Αν είστε άγαµος /η ,έχετε σχέση αυτή τη περίοδο ; Ναι         Όχι  
 
7.Μορφωτικό επίπεδο γονέων : 

                Μητέρας :                                                     Πατέρα: 

  α. Απόφοιτος δηµοτικού  α. Απόφοιτος δηµοτικού   
  β. Απόφοιτος γυµνασίου                                  β. Απόφοιτος γυµνασίου  
  γ. Απόφοιτος λυκείου                                      γ. Απόφοιτος λυκείου  
  δ. Απόφοιτος Ανώτερης Σχολής            δ. Απόφοιτος Ανώτερης Σχολής  
  ε. Απόφοιτος Ανώτατης Σχολής            ε. Απόφοιτος Ανώτατης Σχολής  
  στ. Άλλο                                                στ. Άλλο  
 
 

Το ερωτηµατολόγιο αυτό χορηγείται στα πλαίσια της διπλωµατικής µου 

εργασίας και έχει ως στόχο τη µέτρηση του επιπέδου αυτοεκτίµησης  

ελλήνων φοιτητών σε σχέση µε την δοµή των οικογενειών τους. 

Σας παρακαλώ να απαντήσετε στο σύνολο των ερωτήσεων µε ειλικρίνεια 

γιατί από εσάς εξαρτάται η ακρίβεια της έρευνας. Το ερωτηµατολόγιο είναι 

ανώνυµο και θα υπάρξει απόλυτη εχεµύθεια .Σας ευχαριστώ θερµά για τη 

συνεργασία ! 



 
8.Οικογενειακή κατάσταση γονέων : 
 
    α. Έγγαµοι    (προχώρησε στην ερώτηση16)                                                    
    β. Σε διάσταση  (προχώρησε στην ερώτηση 9) 
    γ. ∆ιαζευγµένοι   (προχώρησε στην ερώτηση 9) 
    δ. Σε χηρεία     (προχώρησε στην ερώτηση 16)                                                   
 
9.Αν οι γονείς σου είναι διαζευγµένοι ή σε διάσταση, τι ηλικία είχες όταν 
χώρισαν;……………………. 
 
10. Μετά τον χωρισµό των γονέων σου ζήτησες ή έλαβες τη βοήθεια κάποιου ειδικού (π.χ. 
ψυχολόγου); 

              Ναι             Όχι    
 

11.Μετά το διαζύγιο των γονιών σου, συνέχισες να ζεις µε τον/την ;  

      Πατέρα                  Μητέρα       Άλλο(σηµείωσε).................. 

12. Πως βίωσες τον  χωρισµό των γονέων σου ; 
 
     Άσχηµα     Αρκετά άσχηµα       Ουδέτερα      Αρκετά οµαλά       Οµαλά  
                
 
13. Πως θα περιέγραφες τη σχέση σου µε τους γονείς σου πριν τον χωρισµό/ την διάσταση; 

 

 

14.Πως θα περιέγραφες τη σχέση σου µε τους γονείς σου µετά τον χωρισµό/ την διάσταση; 

 

 

 

 

15.Πως θα περιέγραφες τη σχέση µεταξύ των γονέων σου µετά τον χωρισµό/ την διάσταση; 

     Πολύ θετική     Θετική     Ουδέτερη     Αρνητική      Πολύ αρνητική  
        
16. Πιστεύεις ότι  αν υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια ,οι γονείς οφείλουν να µένουν µαζί 
ακόµα και αν δεν µπορούν να συµβιώσουν αρµονικά; 
             
                Ναι               Όχι  
17. Αν δεν έχεις παντρευτεί, οι γονείς σου προσδοκούν να παντρευτείς κάποια στιγµή στη 

ζωή σου;  

 Πολύ στενή  Στενή Ουδέτερη Απόµακρη Πολύ απόµακρη 

Πατέρας       

Μητέρα       

 Πολύ στενή  Στενή Ουδέτερη Απόµακρη Πολύ απόµακρη 

Πατέρας       

Μητέρα       



    Πάρα πολύ      Πολύ       Αρκετά          Λίγο          Καθόλου   

 

 

 

18. Πόσο σε έχει επηρεάσει η επιθυµία των γονέων σου να παντρευτείς κάποια στιγµή στη 

ζωή σου; 

     Πάρα πολύ      Πολύ       Αρκετά          Λίγο          Καθόλου   

 

19. Αν δεν έχεις παντρευτεί, θα ήθελες να παντρευτείς κάποια στιγµή στη ζωή σου; 

     Ναι (προχώρησε στην ερώτηση 20)     Όχι (προχώρησε στην ερώτηση 23) 

 

20. Πιστεύεις ότι θα βρεις (ή έχεις ήδη βρει) ένα σύντροφο κατάλληλο για σύζυγο; 

         Ναι                Όχι  

21.Σε ποια ηλικία προσδοκείς  να παντρευτείς ;……………………………… 

 

22.Ανησυχείς για το αν ο γάµος σου θα είναι επιτυχηµένος;  

  Πάρα πολύ     Πολύ      Ουδέτερα       Λίγο       Πολύ λίγο  

 

23.Πιστεύεις ότι ο γάµος διαρκεί µια ζωή;  Ναι        Όχι  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β΄ ΜΕΡΟΣ: ∆ιαπολιτισµικό Ερωτηµατολόγιο Αυτοεκτίµησης για Ενήλικες του 
James Battle 
(Προσαρµογή: Ε. Αργυρακούλη, 2000) 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ:Παρακαλώ απαντήστε σε κάθε µια από τις παρακάτω ερωτήσεις µε τον 
εξής τρόπο:Αν η ερώτηση περιγράφει πως αισθάνεστε συνήθως ,σηµειώστε ένα Χ 
στη στήλη «ΝΑΙ».Αν η ερώτηση δεν περιγράφει πως αισθάνεστε συνήθως, 
σηµειώστε ένα Χ στη στήλη «ΟΧΙ».Παρακαλώ σηµειώστε µόνο στη µια στήλη, ΝΑΙ, 
ΟΧΙ για καθεµία από τις 40 ερωτήσεις .∆ΕΝ πρόκειται για εξετάσεις και δεν 
υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις . 
 

 ναι οχι 

1.Έχεις λίγους µόνο φίλους;   

2.Είσαι χαρούµενος/ η τον περισσότερο καιρό;   

3.Μπορείς να κάνεις τα περισσότερα πράγµατα τόσο καλά όσο και οι 

άλλοι;   

  

4.Συµπαθείς όλους όσους ξέρεις;   

5.Περνάς τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο µόνος/ η σου;   

6.Σου αρέσει που είσαι άντρας; /Σου αρέσει που είσαι γυναίκα;   

7.Οι περισσότεροι γνωστοί σου σε συµπαθούν;   

8.Συνήθως πετυχαίνεις όταν αναλαµβάνεις ένα σηµαντικό έργο ή 

σηµαντικές υποχρεώσεις; 

  

9.Πήρες ποτέ κάτι που δεν σου ανήκε;   

10.Είσαι έξυπνος όσο και οι περισσότεροι άνθρωποι;   

11.Αισθάνεσαι τόσο σπουδαίος όσο και οι περισσότεροι άνθρωποι;   

12.Μελαγχολείς εύκολά;   

13.Θα άλλαζες πολλά πράγµατα στον εαυτός σου ,αν µπορούσες;    

14.Λες πάντα την αλήθεια;   

15.Είσαι εµφανίσιµος όσο και οι περισσότεροι άνθρωποι;   

16.Σε αντιπαθούν πολλοί;   

17.Νιώθεις συχνά υπερένταση ή άγχος;   

18.Σου λείπει η αυτοπεποίθηση;   

 

 

19.Κουτσοµπολεύεις µερικές φορές; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 



20.Αισθάνεσαι συχνά ότι δεν είσαι καθόλου ικανός/ η;   

21.Είσαι δυνατός και υγιής όσο και οι περισσότεροι άνθρωποι;   

22.Πληγώνονται εύκολα τα συναισθήµατα σου;   

23.∆υσκολεύεσαι να εκφράσεις τις απόψεις ή τα συναισθήµατα σου;   

24.Θυµώνεις ποτέ;   

25.Ντρέπεσαι συχνά για τον εαυτό σου;   

26.Είναι οι άλλοι γενικά πιο επιτυχηµένοι από σένα;   

27.∆ιακατέχεσαι συχνά από άσχηµα συναισθήµατα χωρίς να ξέρεις 

γιατί; 

  

28.Θα’θελες να είσαι τόσο ευτυχισµένος /η όσο φαίνονται οι 

περισσότεροι άνθρωποι; 

  

29.Είσαι ποτέ ντροπαλός/ η;   

30.Αισθάνεσαι ότι είσαι αποτυχηµένος /η;   

31.Οι ιδέες σου αρέσουν στους άλλους ;   

32.Σου είναι δύσκολο να κάνεις γνωριµίες µε καινούρια πρόσωπα;   

33.Λες ποτέ ψέµατα;   

34.Εκνευρίζεσαι συχνά µε κάποια πράγµατα;   

35.Οι περισσότεροι άνθρωποι σέβονται τις απόψεις σου;   

36.Είσαι πιο ευαίσθητος /η από ότι οι περισσότεροι άνθρωποι;   

37.Είσαι τόσο χαρούµενος /η όσο και οι περισσότεροι άνθρωποι;   

38.Αισθάνεσαι ποτέ λυπηµένος /η;   

39.Σου λείπει η πρωτοβουλία;   

40.Ανησυχείς πολύ;   

 

 
 

  
 
 
 
 


