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                                                   ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

       Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τη διαμεσολαβητική επίδραση της 

ευαισθησίας στην απόρριψη και των στενών διαπροσωπικών σχέσεων στη σχέση μεταξύ της 

ενθυμούμενης γονικής αποδοχής/απόρριψης και της ψυχολογικής ευημερίας, ανάλογα με το 

φύλο. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 729 προπτυχιακούς φοιτητές διαφορετικών 

πανεπιστημίων στην Ελλάδα (384 γυναίκες, 344 άνδρες), ηλικίας 18 έως 25 ετών με μέσο 

όρο Μ=21,29. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χορήγηση ερωτηματολογίων αυτό-

αναφοράς τα οποία μετρούσαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, την πατρική και μητρική 

αποδοχή/απόρριψη, την ευαισθησία στην απόρριψη, το προφίλ στις στενές διαπροσωπικές 

σχέσεις και την ψυχολογική ευημερία. Οι έμμεσες επιδράσεις της γονικής 

αποδοχής/απόρριψης στην ψυχολογική ευημερία εξετάστηκαν με αναλύσεις παλινδρόμησης 

και διαμεσολάβησης χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα PROCESS. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι η αποδοχή από τον γονέα του αντίθετου φύλου, η ευαισθησία στην απόρριψη και οι 

στενές διαπροσωπικές σχέσεις ερμήνευσαν σε υψηλότερο ποσοστό τη συνολική διακύμανση 

της ψυχολογικής ευημερίας των γυναικών και των ανδρών αντίστοιχα. Επιπροσθέτως, 

βρέθηκε ότι στις γυναίκες η ευαισθησία στην απόρριψη και το προφίλ στις διαπροσωπικές 

σχέσεις διαμεσολαβούσε μερικώς τη σχέση της πατρικής και μητρικής αποδοχής με την 

ψυχολογική ευημερία. Αντίθετα, η πατρική και μητρική αποδοχή επέδρασε μερικώς στην 

ψυχολογική ευημερία των ανδρών μέσω της ανάπτυξης ενός υγιούς προφίλ εξάρτησης στις 

διαπροσωπικές σχέσεις. Τα ευρήματα συμβάλλουν στην κατανόηση των διαδρομών μέσω 

των οποίων η γονική αποδοχή επιδρά στην ψυχολογική ευημερία, λαμβάνοντας υπόψη τις 

διαφορές στην κοινωνικοποίηση, τη σκέψη και την προσωπικότητα των δύο φύλων. Τέλος, 

συζητούνται μεθοδολογικές και κλινικές προεκτάσεις με στόχο τη διαμόρφωση 

αποτελεσματικών θεραπευτικών παρεμβάσεων για τα άτομα που έχουν αναπτύξει ευαισθησία 

στην απόρριψη και βιώνουν δυσκολίες στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις. 

 

Λέξεις κλειδιά: Γονική αποδοχή-απόρριψη, ευαισθησία στην απόρριψη, στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις, ψυχολογική ευημερία, διαφορές φύλου, διαμεσολάβηση 
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                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
      

                       ΓΟΝΕΪΚΟΣ ΡΟΛΟΣ, ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

       Η έννοια της αποδοχής/απόρριψης έχει απασχολήσει πολλούς επιστήμονες στον κλάδο 

της Ψυχολογίας, κάθε ένας από τους οποίους αντιπροσωπεύει μια διαφορετική σχολή. 

Μεταξύ αυτών, η θεωρία του Rogers υποστηρίζει ότι ένας από τους παράγοντες που 

συμβάλλουν στην εξέλιξη του ατόμου είναι η αποδοχή με την έννοια της άνευ όρων θετικής 

αναγνώρισης η οποία και αποτελεί τη βάση της ψυχολογικής ευημερίας, σε αντίθεση με την 

απόρριψη που οδηγεί σε ψυχολογική δυσλειτουργία (Rogers, 1961). Στη συνέχεια, η 

ψυχαναλυτικά προσανατολισμένη προσέγγιση του Winnicott (1965), υποδεικνύει ότι η 

απόρριψη μπορεί να υπονομεύσει την αυτοαντίληψη και τα συναισθήματα εγγύτητας του 

παιδιού με τους γονείς του, καθώς και να οδηγήσει σε μια αίσθηση αποξένωσης από τον 

αυθεντικό εαυτό του. Η ερμηνεία που έδωσε ο  Winnicott ήταν ότι στη συγκεκριμένη ηλικία 

τα παιδιά μαθαίνουν πως κάποια τμήματα του εαυτού τους έχουν απορριφθεί και έτσι 

δημιουργείται η ανάγκη της καταπίεσης και της διαγραφής αυτών από το συνειδητό τους. 

       Επιπροσθέτως, είναι ευρύτατα διαδεδομένη η άποψη ότι οι άνθρωποι καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εξέλιξής τους έχουν αναπτύξει μια έμφυτη συναισθηματική ανάγκη για θετική 

ανταπόκριση από τα πιο σημαντικά πρόσωπα στη ζωή τους  (Baumeister & Leary, 1995. 

Bjorklund, 2003). Ο Maslow (1968) προσδιόρισε την ανάγκη για αγάπη και αίσθηση του 

ανήκειν ως ιεραρχική ανάμεσα στις  βασικές ανάγκες της επιβίωσης, της ασφάλειας, της 

αυτοεκτίμησης και της αυτοπραγμάτωσης. Προκειμένου λοιπόν ένα άτομο να είναι υγιές 

ψυχολογικά και να οδηγηθεί στην αυτοπραγμάτωση, χρειάζεται αγάπη και αποδοχή (Sarıcam, 

Gencdogan, & Erozkan, 2012). Ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται αποδοχή από τις 

συμπεριφορές των άλλων, αποκτά μια αίσθηση επιδοκιμασίας για την ταυτότητα, τις σκέψεις 

και τη διαφορετικότητά του η οποία μεταφέρεται τόσο με λεκτικά όσο και μη λεκτικά 

μηνύματα (Savage, 2000). Επίσης, μαθαίνει να αντιμετωπίζει τις απογοητεύσεις της ζωής και 

να μοιράζεται τα συναισθήματα με τους άλλους βιώνοντάς τα. Παρά το γεγονός ότι οι 

απόψεις των ερευνητών διίστανται σε σχέση με τη θεμελιώδη ανάγκη του ανθρώπου να 

ανήκει σε ένα κοινωνικό σύνολο, είναι σαφές από την σχετική βιβλιογραφία ότι οι άνθρωποι 

επιδεικνύουν ένα εύρος στρατηγικών προκειμένου να αποκτήσουν τη μεγαλύτερη δυνατή 

αίσθηση εγγύτητας (Ainsworth, 1989. Birtchnell, 1987. Bornstein, Geiselman, Gallagher, 

Hughes, & Languirand, 2004).  

       Τα πρώτα χρόνια της ανθρώπινης ζωής, η ανάγκη για θετική ανταπόκριση περιλαμβάνει 

τη συναισθηματική επιθυμία για υποστήριξη, φροντίδα και ασφάλεια η οποία μπορεί να γίνει 



Σ ε λ ί δ α  | 6 

 

συνειδητά αντιληπτή από το βρέφος ή το παιδί αλλά και να παραμείνει στο ασυνείδητο. 

Καθώς όμως το άτομο εισέρχεται στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή αυτή η ανάγκη γίνεται 

πιο σύνθετη, διότι η επιθυμία αποδοχής περιλαμβάνει και σημαντικούς άλλους ανθρώπους με 

τους οποίους αναπτύσσεται μια σχέση προσκόλλησης, μη γονική. Ο «σημαντικός άλλος» 

μπορεί να είναι οποιοδήποτε άτομο με το οποίο αναπτύσσεται ένας σχετικά μακροχρόνιος 

συναισθηματικός δεσμός ο οποίος είναι εξαιρετικά σημαντικός και αναντικατάστατος για το 

παιδί ή τον ενήλικα (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2012).  Όμως, ο προσδιορισμός αυτός 

δεν ταυτίζεται απόλυτα με την «φιγούρα δεσμού», καθώς για να αποδοθεί σε κάποιον 

άνθρωπο η τελευταία ονομασία χρειάζεται ένα μέρος της συναισθηματικής ασφάλειας, της 

ευτυχίας και της ψυχολογικής ευημερίας του ατόμου να εξαρτάται από ποιότητα της σχέσης 

με αυτόν τον άνθρωπο. Υπό αυτή την έννοια, οι γονείς αποτελούν σημαίνοντα πρόσωπα τα 

οποία ονομάζονται φιγούρες δεσμού, τόσο στην θεωρία διαπροσωπικής αποδοχής-απόρριψης 

(Rohner, 2015-b) όσο και στην θεωρία δεσμού (Ainsworth, 1989. Bowlby, 1982). 

       Στα επόμενα κεφάλαια γίνεται μια προσπάθεια σύνθεσης βασικών ερευνητικών 

δεδομένων που αφορούν τη σχέση της γονικής αποδοχής και απόρριψης με την ευαισθησία 

στην απόρριψη, τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις και την ψυχολογική ευημερία. Κρίθηκε 

αρχικά απαραίτητη η παρουσίαση της θεωρίας της διαπροσωπικής αποδοχής-απόρριψης 

(IPARTheory) η οποία ακολουθείται από την περιγραφή των σχέσεων μεταξύ όλων των 

μεταβλητών που εξετάζονται στην παρούσα έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η 

σχέση της γονικής αποδοχή/απόρριψης με την ψυχολογική ευημερία, οι διαφορές φύλου που 

έχουν διερευνηθεί σε αυτό τον τομέα, η σχέση της γονικής απόρριψης με την ευαισθησία την 

απόρριψη, της ευαισθησίας στην απόρριψη με τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις και την 

ψυχολογική ευημερία και τέλος η σχέση της γονικής αποδοχής/απόρριψης με το προφίλ στις 

στενές διαπροσωπικές σχέσεις και τις επιδράσεις στην ψυχολογική ευημερία.         

    

                                                  

      1.1 H ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ  

        Η θεωρία που πλαισιώνει εννοιολογικά την παρούσα εργασία είναι η θεωρία της 

διαπροσωπικής αποδοχής/απόρριψης (γνωστή προηγουμένως ως θεωρία της γονικής 

αποδοχής/απόρριψης) η οποία αποτελεί μια τεκμηριωμένη θεωρία  κοινωνικοποίησης  με 

ευρείες αναπτυξιακές προεκτάσεις που στοχεύει να προβλέψει και να εξηγήσει σημαντικές 

αιτίες, συνέπειες, και άλλες συσχετίσεις  της αντιλαμβανόμενης διαπροσωπικής αποδοχής και 

απόρριψης παγκοσμίως (Rohner, 2004, 2015-a. Rohner & Britner, 2002. Rohner,  Khaleque, 
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& Cournoyer, 2012). Παράλληλα, επιχειρεί να απαντήσει πέντε είδη ερωτημάτων τα οποία 

διαχωρίζονται σε τρεις υποθεωρίες. Η πρώτη είναι η υποθεωρία της προσωπικότητας 

(personality subtheory), η δεύτερη η υποθεωρία της αντιμετώπισης (coping subtheory) και η 

τελευταία, η υποθεωρία των κοινωνικών-πολιτισμικών συστημάτων (sociocultural systems 

subtheory). Στη συγκεκριμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση θα δοθεί περισσότερη έμφαση 

στην υπό-θεωρία της προσωπικότητας η οποία εστιάζει στη σχέση μεταξύ της διαπροσωπικής 

απόρριψης και της ψυχολογικής προσαρμογής.  

       Όπως αναφέρει ο Khaleque (2007), αυτό που παρακίνησε τον ιδρυτή της IPARTheory, 

Rohner, να ξεκινήσει την έρευνα σχετικά με το φαινόμενο της γονικής αποδοχής και 

απόρριψης παγκοσμίως ήταν o ισχυρισμός του Coleman ότι τα απορριφθέντα παιδιά τείνουν 

να είναι φοβισμένα, ανασφαλή, ζηλότυπα, εχθρικά, μοναχικά, να αποζητούν την προσοχή και 

να δυσκολεύονται στη μετέπειτα ζωή να εκφραστούν και να ανταποκριθούν στη στοργή 

(Carson, Butcher,  & Coleman, 1988). Η διατύπωση αυτή λοιπόν ενέπνευσε τον Rohner να 

διεξάγει διαπολιτισμικές μελέτες προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι επιδράσεις της γονικής 

αποδοχής/απόρριψης στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών και των ενηλίκων 

είναι σταθερές σε όλες τις φυλές, εθνικότητες και κουλτούρες του κόσμου (Khaleque, 2007).         

        Αξίζει να σημειωθεί πως η θεωρία της διαπροσωπικής αποδοχής/απόρριψης 

(IPARTheory) ονομαζόταν θεωρία της γονικής αποδοχής/απόρριψης από τις αρχές της 

δημιουργίας της μέχρι και το 2014. Τότε, η θεωρία εστίαζε περισσότερο στις επιδράσεις της 

αντιλαμβανόμενης γονικής αποδοχής-απόρριψης στην παιδική ηλικία και την ενήλικη ζωή, 

όμως το 2000 διευρύνθηκε συμπεριλαμβάνοντας τις στενές ενήλικες σχέσεις και άλλες 

σημαντικές διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής (Rohner, 2015-

a). Παρά τις αλλαγές αυτές στην έμφαση και κατ’ επέκταση στο όνομα της θεωρίας, 

υπάρχουν τμήματα που συνεχίζουν να διερευνούν τις  αντιλήψεις των παιδιών για τη γονική 

αποδοχή/απόρριψη καθώς και τις αναμνήσεις των ενηλίκων σχετικά με τη γονική 

αποδοχή/απόρριψη που βίωσαν στην παιδική ηλικία.  

                                              

               

1.1.1 Διαπροσωπική αποδοχή/ απόρριψη 

       Σύμφωνα με τον Rohner (2015-a), η γονική αποδοχή σε συνδυασμό με τη γονική 

απόρριψη διαμορφώνουν τη διάσταση της ζεστασιάς στις διαπροσωπικές σχέσεις, η οποία 

εστιάζει στις σωματικές, λεκτικές και συμβολικές συμπεριφορές  που χρησιμοποιούνται για 

να εκφράσουν την παρουσία ή την απουσία της στοργής. Η διάσταση αυτή αποτελεί ένα 
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συνεχές που σχετίζεται με την ποιότητα του δεσμού μεταξύ γονέων και παιδιών αλλά και 

μεταξύ ερωτικών συντρόφων, στην έκταση του οποίου θα μπορούσαν να τοποθετηθούν όλοι 

οι άνθρωποι δεδομένου του ότι ο καθένας έχει βιώσει περισσότερη ή λιγότερη αγάπη από 

σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή του.   

       Πιο συγκεκριμένα, η θετική άκρη του συνεχούς αναπαριστά τη διαπροσωπική αποδοχή, η 

οποία αναφέρεται στη ζεστασιά, τη στοργή, τη φροντίδα, την ανακούφιση, το ενδιαφέρον και 

την υποστήριξη. Ο συνδυασμός των προαναφερθέντων στοιχείων συγκροτεί την αγάπη που 

μπορούν να εκφράσουν ή να βιώσουν οι άνθρωποι από τους σημαντικούς άλλους (Cournoyer, 

Sethi, & Cordero, 2005). Παράλληλα, το αρνητικό άκρο αναπαριστά τη διαπροσωπική 

απόρριψη που αντιστοιχεί στην απουσία  συναισθημάτων και συμπεριφορών αγάπης τα οποία 

αντικαθίστανται από την παρουσία μιας πληθώρας οδυνηρών συμπεριφορών και 

συναισθημάτων τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο (Khaleque, 2013. Rohner 

& Khaleque, 2002). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι άνθρωποι δεν κατηγοριοποιούνται 

αποκλειστικά είτε ως αποδεκτοί είτε ως απορριφθέντες, αλλά κατέχουν όλοι μια μοναδική 

θέση κατά μήκος του συνεχούς, βιώνοντας μεταβαλλόμενους βαθμούς αποδοχής ή απόρριψης 

(Rohner, 2015-a).   

         Η ιδέα του συνεχούς υιοθετήθηκε επιπλέον από τον Leary (2001) ο οποίος πρότεινε ότι 

η αποδοχή και η απόρριψη θα μπορούσαν να ειδωθούν ως σημεία κατά μήκος ενός συνεχούς, 

το οποίο αξιολογεί τις σχέσεις με άλλους ανθρώπους όσον αφορά το επίπεδο της 

σημαντικότητά τους (relational evaluation). Το άτομο που αισθάνεται αποδοχή, θεωρεί ότι η 

σχέση του με κάποιον άλλο είναι πολύ σημαντική, ενώ στην απόρριψη η θετική αξιολόγηση 

της σχέσης είναι αρκετά χαμηλή. Όμως, οι συναισθηματικές και συμπεριφορικές αποκρίσεις 

των ανθρώπων ως προς την αποδοχή και την απόρριψη, βασίζονται στον τρόπο που 

αξιολογούν τα άλλα άτομα τη σχέση ως σημαντική. Για παράδειγμα, μπορεί να αισθανθούν 

απόρριψη όταν αντιλαμβάνονται ότι η αξιολόγηση της σχέσης δεν είναι σε τόσο υψηλά 

επίπεδα όσο επιθυμούν, παρόλο που μπορεί να αναγνωρίζουν ότι είναι σημαντικοί και 

αγαπητοί από τους άλλους (Buckley, Winkel, & Leary, 2004). Ακόμη, όταν αντιλαμβάνονται 

ότι η θετική αξιολόγηση της σχέσης από τον σημαντικό άλλο έχει μειωθεί σε σύγκριση με 

πρωτύτερα, δημιουργούνται συναισθήματα ανησυχίας και μια έντονη υποκειμενική αίσθηση 

απόρριψης (Leary, 2001).         

        Όπως έχουν δείξει εκτεταμένες διαπολιτισμικές μελέτες στα πλαίσια της IPART, τα 

παιδιά αλλά και οι ενήλικες τείνουν να οργανώνουν τις αντιλήψεις τους για την απόρριψη 

γύρω από τέσσερεις κατηγορίες συμπεριφορών (Rohner, 2015-a). Όσον αφορά την πρώτη 
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τάξη συμπεριφορών που μπορεί να παρουσιάσουν οι σημαντικοί άλλοι, αυτή χαρακτηρίζεται 

από συναισθηματική ψυχρότητα και απουσία στοργής, ακολουθώντας η δεύτερη κατηγορία 

της εχθρότητας και της επιθετικότητας. Επιπλέον, η διαπροσωπική απόρριψη μπορεί να 

εκδηλωθεί με τη μορφή της αδιαφορίας και της παραμέλησης αλλά και της αδιαφοροποίητης 

απόρριψης (Khaleque, 2013).  Τα άτομα που αντιλαμβάνονται τη συμπεριφορά ενός άλλου 

προσώπου ως αδιαφοροποίητα απορριπτική θεωρούν ότι η συγκεκριμένη φιγούρα δεσμού δεν 

τους αποδέχεται ή αγαπά αληθινά, παρόλο που μπορεί να μην υπάρχουν (απτές) 

συμπεριφορικές ενδείξεις αυτών των πεποιθήσεων (Rohner, 2015-a. Rohner et al., 2012). 

        Σε περίπτωση που ο σημαντικός άλλος είναι η μητέρα ή/και ο πατέρας, η γονική 

αδιαφορία σχετίζεται με μια συναισθηματική κατάσταση κατά την οποία οι γονείς δεν 

εκδηλώνουν το ενδιαφέρον, την αγάπη και τις ανησυχίες τους για το παιδί. Σε συνδυασμό με 

αυτό, οι γονείς που παραμελούν το παιδί ουσιαστικά αποτυγχάνουν να φροντίσουν 

κατάλληλα τις σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες του και συχνά δεν είναι 

διαθέσιμοι όταν αυτό χρειάζεται βοήθεια. Ακόμα όμως και σε στοργικές και αγαπημένες 

οικογένειες, τα παιδιά είναι πιθανό να βιώσουν περιστασιακά κάποιες από αυτές τις επώδυνες 

συμπεριφορές και συναισθήματα, που μπορεί μετέπειτα να τα επηρεάσουν εξίσου σημαντικά 

στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη γονική αγάπη (Rohner et al., 2012. Rohner & Khaleque, 

2002). 

 

 

      Εικόνα 1. Η διάσταση της στοργής στις διαπροσωπικές σχέσεις (Rohner, 2015-a, σελ. 4). 
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       Όπως φαίνεται στην εικόνα 1,  η στοργή στις διαπροσωπικές σχέσεις μπορεί να 

εκφραστεί σωματικά μέσω της αγκαλιάς, του φιλιού, του χαδιού και της παρηγοριάς, λεκτικά 

μέσω του επαίνου και των θετικών σχολίων, αλλά και συμβολικά με κάποιον διαφορετικό 

τρόπο όπως είναι η χρήση πολιτισμικά καθορισμένων σημάτων (Rohner, 2015-a). Από την 

άλλη πλευρά, της διαπροσωπικής απόρριψης, η επιθετικότητα αποτελεί ένα είδος 

συμπεριφοράς που στοχεύει να πληγώσει κάποιον σωματικά  ή συναισθηματικά και μπορεί 

να προέλθει από συναισθήματα θυμού, εχθρότητας και κακίας (Rohner et al., 2012). Οι 

άνθρωποι μπορεί να είναι επιθετικοί είτε προβαίνοντας σε σωματικές δράσεις όπως το 

χτύπημα, το σπρώξιμο και  το πέταγμα αντικειμένων, είτε χρησιμοποιώντας σαρκαστικό, 

κοροϊδευτικό και υποτιμητικό  λόγο, φωνές και κατάρες. Ωστόσο, δεν είναι σπάνιο να 

χρησιμοποιούν μη λεκτικές συμβολικές χειρονομίες που μπορούν να πληγώσουν με παρόμοιο 

τρόπο τους σημαντικούς άλλους (Rohner, 2015-a). 

        Σε αυτό το σημείο, είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι η θεωρία της διαπροσωπικής 

αποδοχής/απόρριψης αναδεικνύει επιτυχώς την υποκειμενικότητα αλλά και την καθολικότητα 

των ανθρώπινων εμπειριών. Ειδικότερα, η αποδοχή και η απόρριψη μπορούν να μελετηθούν 

είτε ως υποκειμενικά αντιλαμβανόμενες εμπειρίες από το ίδιο το άτομο (φαινομενολογική 

προοπτική), είτε ως αναφορά ενός εξωτερικού παρατηρητή (συμπεριφορική προοπτική). 

Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, οι δύο αυτές οπτικές οδηγούν σε παρόμοια συμπεράσματα. 

Παρ’ όλα αυτά,  αν τα ευρήματα είναι αντιφατικά μεταξύ τους, αν δηλαδή αυτό που 

αντιλαμβάνεται ένα άτομο ως απόρριψη μπορεί να μην συμφωνεί με την παρατήρηση ενός 

αντικειμενικού κριτή (Rohner, 2015-a), υποστηρίζεται ως εγκυρότερη η φαινομενολογική 

προσέγγιση. Έτσι, γίνεται κατανοητή η συμβολική φύση των συμπεριφορών αγάπης 

γενικότερα και της αποδοχής/απόρριψης ειδικότερα, που όπως χαρακτηριστικά τίθεται από 

τον Kagan (1978, σελ. 61), «η γονική απόρριψη δεν είναι οι συγκεκριμένες πράξεις των 

γονέων αλλά η πεποίθηση που έχει σχηματίσει το παιδί». Σίγουρα όμως, σύμφωνα με το 

διαπολιτισμικό ερευνητικό πεδίο της IPART, ο τρόπος που εκφράζεται η αποδοχή ή η 

απόρριψη σε μια διαπροσωπική σχέση, είτε αυτή είναι γονική, είτε φιλική, είτε ρομαντική και 

ούτω καθεξής, τροποποιείται ανάλογα με το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ζουν 

οι άνθρωποι (Rohner, 2015-a. Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2005).                       
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1.1.2  Γονική αποδοχή/απόρριψη και ψυχολογική προσαρμογή 

       Σύμφωνα με τη θεωρία της διαπροσωπικής αποδοχής/απόρριψης, οι επιδράσεις των 

εμπειριών της παιδικής ηλικίας δεν περιορίζονται μόνο στο συγκεκριμένο αναπτυξιακό 

στάδιο, αλλά επεκτείνονται και διαρκούν για όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου 

(Rohner, 2004). Πιο συγκεκριμένα, η στάση και η συμπεριφορά των γονέων αποτελεί έναν 

από τους σημαντικούς παράγοντες που σύμφωνα με τους Dural και Yalcin (2014) καθορίζουν 

τη συναισθηματική ασφάλεια του παιδιού, την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και την 

ερμηνεία των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα καθημερινά σε διάφορους τομείς της ζωής, 

αποτελώντας το θεμέλιο μιας θετικής ψυχολογικής προσαρμογής (Rohner, et al., 2012). Για 

την ακρίβεια, μετά-αναλυτική έρευνα των Khaleque και Rohner (2002), έδειξε ότι η αποδοχή 

ή η απόρριψη από τους γονείς μπορεί να εξηγήσει το 26% της ψυχολογικής προσαρμογής 

των παιδιών και το 21% της προσαρμογής των ενηλίκων. Βέβαια, η διαφορά αυτή στα 

επίπεδα της ψυχολογικής προσαρμογής μεταξύ παιδικής ηλικίας και ενήλικης ζωής, πιθανώς 

να ερμηνεύεται από το γεγονός ότι η επίδραση των γονέων είναι πιο ισχυρή όταν το άτομο 

διανύει την παιδική του ηλικία (Rohner, 2004). Όσον αφορά τους παράγοντες που 

προβλέπουν το υπόλοιπο ποσοστό της διακύμανσης, θα μπορούσαν να αναφερθούν 

ενδεικτικά οι γενετικοί και νευροβιολογικοί παράγοντες, η ιδιοσυγκρασία (Spittlehouse, 

Vierck, Pearson, & Joyce, 2014), το φύλο, το σχολικό πλαίσιο (Currie et al., 2012), η παρέα 

των συνομηλίκων (Tuggle, Kerpelman, & Pittman, 2014), το κοινωνικό, οικονομικό, 

πολιτισμικό και εργασιακό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται το άτομο (Diener, Oishi, & 

Lucas, 2003). 

       Συνεχίζοντας, μετά-αναλυτικές έρευνες σε επίπεδο διαπολιτισμικό έχουν αναφέρει ότι η 

ψυχολογική προσαρμογή των παιδιών επηρεάζεται θετικά όταν αντιλαμβάνονται ότι οι γονείς 

τα αποδέχονται και αρνητικά όταν αντιλαμβάνονται ότι τα απορρίπτουν. Η ίδια μορφή 

ψυχολογικής δυσπροσαρμογής που χαρακτηρίζει τα απορριφθέντα παιδιά συσχετίζεται 

πιθανότατα θετικά με τις αναμνήσεις της γονικής απόρριψης που βίωσαν στην παιδική τους 

ηλικία οι ενήλικες, αλλά και με την αντιλαμβανόμενη απόρριψη από τον σύντροφο ή άλλη 

φιγούρα δεσμού στην ενήλικη ζωή, παρόλο που αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό 

(Khaleque & Rohner, 2002. Rohner & Britner, 2002. Rohner & Khaleque 2010).    

       Σε αυτό το πλαίσιο, η υπό-θεωρία της προσωπικότητας επιχειρεί να προβλέψει και να 

εξηγήσει τις σημαντικές επιδράσεις της αντιλαμβανόμενης διαπροσωπικής 

αποδοχής/απόρριψης  σε επίπεδο  ψυχολογικής προσαρμογής και προσωπικότητας. Σύμφωνα 

με τους Pervin και John (1999), η προσωπικότητα αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του 
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ατόμου που εξηγούν τους σταθερούς τύπους της συμπεριφοράς του, η οποία όμως 

χαρακτηρίζεται από θαυμαστή πολυπλοκότητα. Πιο συγκεκριμένα, η έννοια της 

προσωπικότητας ορίζεται ως ένα σχετικά σταθερό σύνολο συναισθηματικών, γνωστικών, 

αντιληπτικών, κινητοποιητικών χαρακτηριστικών και παρατηρήσιμων συμπεριφορών τα 

οποία διαμορφώνουν την απόκριση του ατόμου σε διάφορες καταστάσεις και στην οποία 

επιδρούν τόσο εξωτερικοί (περιβάλλον) όσο και εσωτερικοί παράγοντες (βιολογικοί, 

συναισθηματικοί, μαθησιακοί) (Rohner, 2015-a).  

        Μία από τις κύριες διατυπώσεις της υπό-θεωρίας αναφέρει πως όταν τα παιδιά, οι 

έφηβοι  και οι ενήλικες -ανεξαρτήτως εθνικότητας, γλώσσας, φύλου, κοινωνικό-οικονομικού 

επιπέδου, θρησκείας-  δεν ικανοποιούν την  ανάγκη τους για θετική απόκριση από τους γονείς 

ή από άλλο σημαντικό πρόσωπο αντίστοιχα, είναι προδιατεθειμένοι να αντιδράσουν 

συναισθηματικά, γνωστικά και συμπεριφορικά με συγκεκριμένους τρόπους (Ali, Khaleque, & 

Rohner, 2015). Ειδικότερα, τα άτομα που αισθάνονται ότι έχουν απορριφθεί είναι πιθανό να 

είναι αγχώδη και ανασφαλή, και στην προσπάθειά τους να κατευνάσουν τα συναισθήματα 

αυτά  και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους τείνουν να είναι αρκετά εξαρτημένα (Rohner et 

al., 2012).  

        Όπως φαίνεται στην εικόνα 2, η εξάρτηση και η ανεξαρτησία όπως και η διαπροσωπική 

αποδοχή/απόρριψη ερμηνεύονται στα πλαίσια ενός συνεχούς, όπου η ανεξαρτησία αποτελεί 

το ένα άκρο του και  η εξάρτηση το άλλο.  Η εξάρτηση χαρακτηρίζεται από μια εσωτερική 

ψυχολογική επιθυμία για συναισθηματική υποστήριξη, φροντίδα, προσοχή και άλλες 

παρόμοιες συμπεριφορές από τους σημαντικούς άλλους, καθώς και από τις πραγματικές 

συμπεριφορικές προσπάθειες που κάνουν τα άτομα για να λάβουν μια τέτοια απόκριση 

(Rohner, 2015-a). Η εκδήλωση αυτής της εξάρτησης από τα μικρά παιδιά μπορεί να 

περιλαμβάνει την προσκόλληση στους γονείς, το κλάμα και τη γκρίνια όταν αποχωρούν από 

το σπίτι αλλά και την αναζήτηση έντονης σωματικής εγγύτητας  όταν αυτοί επιστρέψουν 

(Rohner, 2015-b). Μάλιστα, η συγκεκριμένη συμπεριφορά θα μπορούσε να ειπωθεί πως 

παραπέμπει στην πειραματική συνθήκη του ξένου και συγκεκριμένα στον ασφαλή τύπο 

προσκόλλησης που αναπτύσσουν τα παιδιά ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με τους 

γονείς (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 2015. Bretherton, 1985). Σε αντίθεση με τα μικρά 

παιδιά, οι έφηβοι και οι ενήλικες εκφράζουν την ίδια ανάγκη για θετική ανταπόκριση αλλά με 

πιο συμβολικό τρόπο, επιζητώντας διαρκώς επιβεβαίωση, αποδοχή, προσοχή και  υποστήριξη 

από τους γονείς ή άλλους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή τους (Rohner, 2015-a. Rohner et 

al., 2012. Rohner & Khaleque, 2002).  
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        Οι ανεξάρτητοι άνθρωποι από την άλλη, είναι αυτοί που έχουν ικανοποιήσει την ανάγκη 

τους για θετική απόκριση επιτυχώς και έτσι έχουν απελευθερωθεί από την συχνή και έντονη 

επιθυμία για βοήθεια από τους σημαντικούς άλλους. Σύμφωνα με την υπό-θεωρία της 

προσωπικότητας, η διακύμανση στο βαθμό της εξάρτησης που εκδηλώνουν τα παιδιά και οι 

ενήλικες εξαρτάται από το κατά πόσο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως αποδεκτό ή 

απορριφθέντα από τους σημαντικούς άλλους (π.χ. γονείς, σύντροφο, φίλους)  (Rohner, 2004). 

 

Εικόνα 2. Η εξάρτηση και η ανεξαρτησία στα πλαίσια της διαπροσωπικής αποδοχής-

απόρριψης (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2012, σελ.5). 

 

        Στη συνέχεια, ο ψυχικός πόνος που προκαλεί η απόρριψη απ τους γονείς ή κάποιο άλλο 

σημαντικό πρόσωπο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της ζωής μπορεί να οδηγήσει στην 

εκδήλωση κάποιων επιπρόσθετων χαρακτηριστικών προσωπικότητας τα οποία συνιστούν το 

σύνδρομο γονικής αποδοχής-απόρριψης και οδηγούν στη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου 

συμπεριφορικού προφίλ στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις (Rohner, 2004). Για παράδειγμα, 

το άτομο μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διαχείριση του θυμού και της 

επιθετικότητας, να είναι συναισθηματικά αδρανές, παθητικά επιθετικό, ανώριμα εξαρτημένο 

ή αμυντικά ανεξάρτητο. 

         Πιο σπάνια, και εξαιτίας του ψυχικού τραύματος που προέρχεται από την επικάλυψη 

αρνητικών συναισθημάτων όπως ο θυμός και η  δυσπιστία που έχουν δημιουργηθεί από την 

χρόνια απόρριψη, κάποια άτομα μπορεί να συμπεριφέρονται με µία μορφή ανεξαρτησίας που 
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ονομάζεται αμυντική ανεξαρτησία (Rohner, 2015-a). Συχνά αρνούνται την ανάγκη τους για 

στοργή και υποστήριξη από άλλους ανθρώπους, χωρίς να σημαίνει όμως ότι παύουν να την 

επιθυμούν. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να αποκλειστούν συναισθηματικά 

προκειμένου να προστατεύσουν τον εαυτό τους από μια περαιτέρω απορριπτική 

συμπεριφορά, που όμως θα δημιουργήσει προβλήματα στην έκφραση της αγάπης αλλά και 

στην ικανότητα αποδοχής της από τους άλλους (Rohner, 2015-a). Επιπλέον, δεν είναι σπάνια 

η περίπτωση κατά την οποία απορρίπτουν οι ίδιοι τα άτομα που αντιλαμβάνονται ότι δεν τους 

αποδέχονται, δημιουργώντας πολλές φορές έναν φαύλο κύκλο βίας και σοβαρών 

διαπροσωπικών προβλημάτων (Rohner et al., 2012). Όπως αναφέρουν οι Lightfoot, M. Cole  

και S.R. Cole (2014), η επιθετικότητα που μπορεί να προκύψει στα πλαίσια αυτού του 

κύκλου, έχει την προέλευσή της στο αρνητικό συναίσθημα που δημιουργείται από 

καταστάσεις ματαίωσης ή άλλες δυσάρεστες καταστάσεις.  

       Ακόμη, η υπό-θεωρία της προσωπικότητας προβλέπει ότι τα άτομα που έχουν βιώσει 

απόρριψη αναπτύσσουν αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης και αυτό-επάρκειας, νιώθοντας 

ότι δεν είναι αγαπητοί και δεν αξίζουν να αγαπηθούν. Επίσης, αισθάνονται ότι δεν έχουν την 

ικανότητα να ικανοποιήσουν επαρκώς τις βασικές τους ανάγκες, με αποτέλεσμα να 

ελαττώνεται η δυνατότητα αντιμετώπισης του στρες. Έτσι, το γεγονός ότι σε περιπτώσεις που 

αντιμετωπίζουν στρεσογόνες καταστάσεις έχουν την τάση να αναστατώνονται 

συναισθηματικά δακρύζοντας ή θυμώνοντας, οφείλεται πιθανότατα στην μειωμένη 

συναισθηματική σταθερότητα και ικανότητα ρύθμισης των συναισθημάτων (Rohner, 2004).  

       Έρευνες  στο πεδίο της προσωπικότητας παρουσιάζουν επίσης ότι τα άτομα που έχουν 

απορριφθεί είναι πιο πιθανό να αισθάνονται μοναξιά (Luhmann, Schönbrodt, Hawkley, & 

Cacioppo, 2015) και να είναι συνεσταλμένα, με αποτέλεσμα να αποσύρονται από τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Shah & Khan, 2014). Όπως αναφέρεται στη θεωρία της 

συμβολικής αλληλεπίδρασης (Aksan, Kısac, Aydın, & Demirbuken, 2009), αυτές οι 

αποκρίσεις οφείλονται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι τείνουν να βλέπουν τον εαυτό τους 

ακριβώς όπως νομίζουν ότι τους βλέπουν οι γονείς τους και τα άλλα σημαντικά πρόσωπα. 

Επομένως, διαμορφώνουν μια αρνητική αντίληψη για τη ζωή και την ίδια την ανθρώπινη 

φύση, θεωρώντας ότι δεν μπορούν να εμπιστευτούν κανέναν, ότι ο κόσμος είναι εχθρικός, 

συναισθηματικά μη ασφαλής και επικίνδυνος (Rohner et al., 2012).  

      Η εικόνα 3 παρουσιάζει ένα ακόμη αξίωμα της υπό-θεωρίας της προσωπικότητας, που 

αναδεικνύει την άμεση συσχέτιση της αντιλαμβανόμενης αποδοχής/απόρριψης με την 

ψυχολογική προσαρμογή του ατόμου. Λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές διαφορές, η ψυχική 
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υγεία των παιδιών και των ενηλίκων διαταράσσεται αναλογικά με τη μορφή, τη συχνότητα, 

τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της απόρριψης που έχουν βιώσει (Rohner, 2015-a). Όπως και 

σε οποιαδήποτε μορφή ψυχολογικής δυσκολίας, η κάθε περίπτωση και εμπειρία είναι 

μοναδική και οι παράγοντες που έχουν συμβάλλει στην εμφάνισή της πολυποίκιλοι. Για αυτό 

και είναι δυνατόν παιδιά που προέρχονται από αγαπημένες οικογένειες να εμφανίσουν το ίδιο 

είδος ψυχολογικών προβλημάτων που παρατηρούνται στα άτομα που έχουν βιώσει απόρριψη. 

Αυτή η κατηγορία ανθρώπων ονομάζεται «troubled» και η απόρριψη που βιώνουν μπορεί να 

προέλθει και από σχέσεις με άλλες φιγούρες δεσμού εκτός των γονέων, με αποτέλεσμα να 

τίθεται σε κίνδυνο η υγιής κοινωνική και συναισθηματική λειτουργικότητά τους (Rohner, 

2004. Rohner, 2015-a). Ωστόσο, όπως προβλέπει η θεωρία της διαπροσωπικής 

αποδοχής/απόρριψης, υπάρχει μια μειοψηφία ανθρώπων (copers) που έχει την ικανότητα να 

ευημερήσει συναισθηματικά παρά την εμπειρία της απόρριψης (Rohner et al., 2012). Η 

έννοια αυτή (copers) αποτελεί το επίκεντρο της υπό-θεωρίας της αντιμετώπισης, η οποία 

συζητείται στο αμέσως επόμενο υποκεφάλαιο.  

 

   

Εικόνα 3. Η σχέση της διαπροσωπική αποδοχής/απόρριψης με την ψυχολογική προσαρμογή 

(Rohner, 2015-a, σελ. 13). 
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1.1.3 Ατομικές Διαφορές στην εμπειρία της απόρριψης 

       Υποστηρίζεται συχνά ότι παρά τις ομοιότητες και τα κοινά χαρακτηριστικά, υπάρχουν 

εμφανείς διαφορές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ανάπτυξης (Lamb, Thompson, 

Gardner, & Charnov, 2013). Πληθώρα ερευνών έχει εστιάσει στους προστατευτικούς 

εκείνους παράγοντες που επιτρέπουν στο άτομο να ανταπεξέλθει επαρκώς στις αντιξοότητες 

της ζωής του. Όπως αναφέρεται από τον Coleman (2013), όταν απουσιάζει ένας σημαντικός 

ενήλικας (γονέας ή μη) κατά την παιδική ηλικία και η διαθεσιμότητα του στα αναπτυξιακά 

σημεία καμπής είναι περιορισμένη, προβλέπονται σοβαρά προβλήματα στην ψυχολογική  

προσαρμογή του ατόμου. Όμως, υπό το πρίσμα της θεωρίας διαπροσωπικής 

αποδοχής/απόρριψης, υπάρχει μια ομάδα απορριφθέντων ανθρώπων που παρουσιάζουν έναν 

ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας έναντι της εμφάνισης αρνητικών ψυχικών επιπτώσεων 

λόγω της απόρριψης (Rohner, 2015-a).  

       Πιο αναλυτικά, η υποθεωρία της αντιμετώπισης (Coping Subtheory) επιχειρεί να 

διερευνήσει και να ερμηνεύσει τους μηχανισμούς που διαμεσολαβούν μεταξύ της εμπειρίας 

της απόρριψης και της αντιμετώπισής της. Για τον σκοπό αυτό υιοθετεί ένα πολυπαραγοντικό 

μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η συμπεριφορά του ατόμου σχετικά με την αντιμετώπιση της 

αντιλαμβανόμενης απόρριψης είναι απόρροια τριών στοιχείων που αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους (Rohner, 2015-a. Rohner et al., 2012).  

       Το πρώτο στοιχείο είναι ο «εαυτός» και περιλαμβάνει τις νοητικές αναπαραστάσεις του 

ατόμου σε συνδυασμό με τα βιολογικά και εξωτερικά (προσωπικότητα) χαρακτηριστικά του. 

Έπειτα, το στοιχείο του «άλλου» αφορά τα χαρακτηριστικά του ενός ή και των δύο 

απορριπτικών γονέων, μαζί με τη μορφή, τη συχνότητα, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της 

απόρριψης που βιώνεται. Το τρίτο και τελευταίο στοιχείο είναι το «πλαίσιο», διαφορετικά, οι 

σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή του ατόμου και τα κοινωνικά ή καταστασιακά χαρακτηριστικά 

στο περιβάλλον του (Rohner, et al., 2005). Σύμφωνα με την υποθεωρία, αν το άτομο είναι 

εξίσου λειτουργικό και στους τρεις αυτούς τομείς, τότε είναι πιο πιθανό η παρουσία 

τρυφερών και υποστηρικτικών φιγούρων δεσμού να συμβάλλει στην αποτελεσματική 

αντιμετώπιση της διαπροσωπικής απόρριψης (Rohner, 2015-a. Rohner & Khaleque, 2002). 

      Μια ακόμη ομάδα παραγόντων που οδηγούν ορισμένα άτομα στο να αντιμετωπίσουν με 

μεγαλύτερη επιτυχία την αντιλαμβανόμενη διαπροσωπική απόρριψη από ότι άλλα, είναι οι 

κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες όπως η διαφοροποιημένη αίσθηση του εαυτού (sense of 

self), η αίσθηση της αυτοδιάθεσης  (self-determination) και η ικανότητα μη προσωποποίησης 

των γεγονότων (Rohner, 2015-b. Rohner et al., 2012). Τα άτομα που διαθέτουν τα δύο πρώτα 
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χαρακτηριστικά έχουν την ικανότητα να ελαχιστοποιούν κάποιες από τις επιβλαβείς 

συνέπειες της αντιλαμβανόμενης  διαπροσωπικής απόρριψης μέσω εσωτερικών ψυχικών 

πόρων. Αυτό που αποτελεί το πλεονέκτημα στους ανθρώπους με την ικανότητα μη 

προσωποποίησης, είναι το γεγονός ότι δεν εσωτερικεύουν αυτόματα τα καθημερινά 

συμβάντα ερμηνεύοντάς τα αρνητικά, ούτε αντιλαμβάνονται ως σκόπιμες και επώδυνες τις 

προθέσεις των άλλων (Ayduk, Gyurak, & Luerssen, 2008. Rohner et al., 2012).  

        Είναι αξιοσημείωτοι οι δύο διαφορετικοί όροι που χρησιμοποιεί η υπό-θεωρία για να 

αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα με την οποία αντιμετωπίζουν κάποια άτομα την 

απόρριψη και που η ύπαρξη του ενός μπορεί να αποκλείει την ύπαρξη του άλλου. Όπως 

αναφέρθηκε και νωρίτερα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αν και μεγάλωσαν σε αρκετά 

απορριπτικές οικογένειες αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την απόρριψη και δε φαίνεται να 

υπάρχουν επιπτώσεις στην ψυχική και συναισθηματική τους υγεία (affective copers) (Rohner 

et al., 2012). Αντίθετα, η κατηγορία των «instrumental copers» περιλαμβάνει απορριφθέντα 

άτομα τα οποία είναι αρκετά λειτουργικά στο σχολείο, στον εργασιακό τους χώρο και σε 

γενικότερες δραστηριότητες, αλλά η συναισθηματική και ψυχική ευημερία είναι μειωμένη 

(Rohner, 2015-a).   

       Συνοψίζοντας, το πιο ελπιδοφόρο σημείο της συγκεκριμένης υποθεωρίας θα μπορούσε 

να αποτελέσει το γεγονός ότι τα άτομα που έχουν βιώσει υψηλά επίπεδα απόρριψης και 

αντιμετωπίζουν προβλήματα σε συναισθηματικό-γνωστικό-συμπεριφορικό επίπεδο, 

πιθανότατα μπορούν να εξισορροπήσουν τις αρνητικές επιδράσεις της γονικής απόρριψης 

μέσω ικανοποιητικών διαπροσωπικών σχέσεων που ενδέχεται να δημιουργηθούν εκτός 

οικογένειας (Rohner, 2015-a. Rohner et al., 2012). Όπως αναφέρεται βέβαια από τον Rohner 

(2015-a), ενώ υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης της ψυχολογικής προσαρμογής των 

απορριφθέντων ατόμων στην ενήλικη ζωή, τα επίπεδα της ευημερίας τους δεν είναι εφικτό να 

προσεγγίσουν εκείνα των ανθρώπων που δεν βίωσαν ποτέ απόρριψη.  

 

1.1.4 Τα αίτια της διαπροσωπικής αποδοχής ή απόρριψης 

        Τα αίτια της διαπροσωπικής αποδοχής/απόρριψης στην IPARTheory ερμηνεύονται  με 

βάση την υποθεωρία των κοινωνικών-πολιτισμικών συστημάτων, η οποία αναζητά πιθανούς 

παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των γονέων απέναντι στο παιδί. Ως στόχο θέτει 

την απάντηση δύο ερωτημάτων, εκ των οποίων το πρώτο αφορά το «γιατί ορισμένοι γονείς 

είναι στοργικοί ενώ κάποιοι άλλοι ψυχροί, επιθετικοί και απορριπτικοί» και το δεύτερο το 

«πώς η δομή της κάθε κοινωνίας καθώς επίσης οι συμπεριφορές και οι πεποιθήσεις των 
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ανθρώπων της, επηρεάζονται από το γεγονός ότι οι περισσότεροι γονείς τείνουν είτε να 

αποδέχονται είτε να απορρίπτουν τα παιδιά τους»  (Rohner & Khaleque, 2002, σελ. 3-4). 

         Αρχικά, η διαπροσωπική αποδοχή/απόρριψη λαμβάνει χώρα εντός ενός πολύπλοκου 

οικολογικού πλαισίου το οποίο περιλαμβάνει επιμέρους συστήματα όπως αυτό του 

κοινωνικού-πολιτισμικού περιβάλλοντος, της κοινότητας και της οικογένειας (Rohner, 2015-

a). Το ενδεχόμενο της εκδήλωσης αποδοχής ή απόρριψης από τους γονείς, καθορίζεται 

κυρίως από τα συστήµατα διατήρησης της κοινωνίας αλλά και από το γενικότερο περιβάλλον 

του παιδιού. Τα συστήµατα διατήρησης αφορούν τους θεσµούς και τις αξίες που βοηθούν 

στην επιβίωση της κάθε κοινωνίας και κάποια παραδείγματα αποτελούν οι οικογενειακοί, οι 

πολιτικοί, οι οικονομικοί και οι νομικοί θεσµοί (Rohner, 2015-b. Rohner et al., 2003).  

         Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη υποθεωρία, η κουλτούρα, η ιδιοσυγκρασία, η 

συμπεριφορά του παιδιού, οι επαγγελματικές και οι καλλιτεχνικές του επιλογές μπορούν να 

επηρεάσουν σε ένα σημαντικό βαθμό τη μορφή και την ποιότητα της  συμπεριφοράς των 

γονέων απέναντι σε αυτό αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τις αντιλαμβάνεται (Rohner & 

Khaleque, 2002).  

          Η υπό-θεωρία των κοινωνικών-πολιτιστικών συστημάτων κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντική, διότι αφενός βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των λόγων που οδηγούν τους 

γονείς να φέρονται µε αγάπη ή ψυχρότητα προς το παιδί τους και αφετέρου φανερώνει το 

ρόλο των κοινωνικό-οικονομικών και πολιτιστικών παραγόντων στην εκδήλωση μιας 

συγκεκριμένης συµπεριφοράς από τους γονείς και στη διαμόρφωση των ατομικών τους 

πεποιθήσεων (Rohner et al., 2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο 

Η ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ   ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

       Η ψυχολογική ευημερία είναι μια έννοια που κατά καιρούς έχει λάβει διάφορους 

ορισμούς, όπως η αυτό-αντιλαμβανόμενη λειτουργικότητα σε σημαντικές πτυχές της ζωής 

συμπεριλαμβανομένων των  διαπροσωπικών σχέσεων (Diener, 1984) και οι θετικές 

συναισθηματικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένης της ευτυχίας (Deci & Ryan, 2008). Οι 

κύριες διαστάσεις ενός συνθετικού μοντέλου για την ψυχολογική ευημερία είναι η αποδοχή 

του εαυτού, οι θετικές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, η αυτονομία, η αυτοεκτίμηση, η 

περιβαλλοντική υπεροχή, ο σκοπός στη ζωή, η αισιοδοξία και η προσωπική ανάπτυξη 

(Diener, Wirtz, Biswas-Diener, Tov, Kim-Prieto, Choi et al., 2009). 

       Όπως αναφέρθηκε στο εισαγωγικό κεφάλαιο της IPARTheory και συγκεκριμένα στην 

υπό-θεωρία της προσωπικότητας, η συμπεριφορά που εκδηλώνουν οι γονείς έχει σταθερές 

επιδράσεις στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, στη συμπεριφορική λειτουργικότητα 

και την ψυχολογική προσαρμογή,  τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων παγκοσμίως  

(Khaleque & Rohner, 2002. Khaleque & Rohner, 2011. Rohner & Khaleque, 2010). Αρχικά, 

στη διεθνή βιβλιογραφία η γονική αποδοχή έχει συνδεθεί με θετικά αποτελέσματα όπως η 

ανάπτυξη προ-κοινωνικής συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία (γενναιοδωρία, ενσυναίσθηση, 

εξυπηρετικότητα, συμπάθεια)  (Eisenberg, Spinrad, & Sadovsky, 2006. Newton, Laible, 

Carlo, Steele,  & McGinley, 2014), οι θετικές σχέσεις με τους συνομηλίκους στην εφηβεία, η 

συνολικά καλύτερη ψυχολογική ευημερία στην αναδυόμενη ενήλικη ζωή,  η ευτυχία, η 

ικανοποίηση από τη ζωή και οι λιγότερες ψυχολογικές δυσκολίες στη μέση ενήλικη ζωή 

(Rohner & Britner, 2002. Rohner & Veneziano, 2001). Ακόμη, η γονική αποδοχή στη 

βρεφική, την παιδική και την εφηβική ηλικία, τείνει να συνδέεται παγκοσμίως με υψηλή 

αυτοεκτίμηση, συναισθηματική σταθερότητα, συναισθηματική ανταπόκριση, αυτό-επάρκεια 

και άλλα παρόμοια χαρακτηριστικά προσωπικότητας που σχετίζονται με την αποδοχή του 

εαυτού (Arbona & Power, 2003. Khaleque & Rohner, 2012. Thompson & Waltz, 2008).  

       Όσον αφορά το τελευταίο χαρακτηριστικό, οι Kuyumcu και Rohner (2016) αναφέρουν 

ότι  η ενθυμούμενη πατρική αποδοχή προβλέπει σημαντικά τα επίπεδα αποδοχής του εαυτού 

των γυναικών, ενώ η ενθυμούμενη μητρική αποδοχή συσχετίζεται θετικά με την αποδοχή του 

εαυτού των ανδρών. Γενικότερα, τα άτομα με υψηλά επίπεδα αυτό-αποδοχής τείνουν να 

έχουν υψηλή ψυχολογική λειτουργικότητα λόγω της θετικής αυτό-εικόνας, της 

συναισθηματικής επίγνωσης, της σύνεσης (Thompson & Waltz, 2008), της αυτοσυγχώρεσης 
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(Negovan, Bagana, & Dinca, 2011) και των θετικών συναισθημάτων για τις παρελθοντικές 

εμπειρίες που τους χαρακτηρίζουν (Ryff, 2014).  

       Αντίθετα, η αντιλαμβανόμενη γονική απόρριψη μπορεί να έχει παράλληλα άμεσες και 

έμμεσες επιδράσεις στην ψυχολογική προσαρμογή του ατόμου, οι οποίες μπορούν να 

εξεταστούν στα πλαίσια ενός διαμεσολαβητικού μοντέλου που έχει προταθεί από την 

IPARTheory (Rohner, 2015-b). Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται πως τα παιδιά που αισθάνονται 

ότι βιώνουν απόρριψη αντί αποδοχής από τους γονείς, παρουσιάζουν περισσότερα 

εσωτερικευµένα (κατάθλιψη, άγχος) και εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς 

(επιθετικότητα, αντικοινωνική συμπεριφορά) (Greenberger & Chen, 1996. Kawabata, Alink, 

Tseng, Ijzendoorn, & Crick, 2011. Rohner, 2004. R.P. Rohner & E.C. Rohner, 1980) καθώς 

και προβλήματα χρήσης ναρκωτικών ή αλκοόλ (Rohner, 2004. Rohner et al., 2005. Shedler & 

Block, 1990). Βέβαια, η εμφάνιση των παραπάνω προβλημάτων εξαρτάται όχι µόνο από το 

είδος της αντιλαμβανόμενης από το παιδί γονικής συμπεριφοράς, αλλά και από παράγοντες 

σχετικούς με τον εαυτό, τους άλλους και το πλαίσιο (Rohner, 2015-b). 

       Σε σχέση με τα προβλήματα εσωτερίκευσης, τα ερευνητικά δεδομένα φαίνεται να 

συμφωνούν στο ότι  η εμπειρία της γονικής απόρριψης στην παιδική ηλικία συνδέεται με την 

ανάπτυξη καταθλιπτικών συμπτωμάτων στα παιδιά, τους εφήβους και τους ενήλικες και των 

δύο φύλων, με περισσότερη συχνότητα και ένταση όμως στις έφηβες και ενήλικες γυναίκες 

(Reinherz, Giaconia, Hauf, Wasserman, & Silverman, 1999). Αυτό έχει προταθεί ότι 

συμβαίνει κυρίως λόγω των έμμεσων επιδράσεων της αντιλαμβανόμενης γονικής απόρριψης 

στην κατάθλιψη, μέσω εσωτερικών παραγόντων όπως η αυτοεκτίμηση (Lim, Baharudin, & 

Tan, 2013). Συγκεκριμένα, τα ευρήματα των Lim και συν. (2013) ανέδειξαν ότι οι έφηβοι που 

δεν λάμβαναν γονική ζεστασιά είχαν μεγαλύτερη προδιάθεση στο να αναπτύξουν χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και να βιώσουν κατάθλιψη, υποστηρίζοντας έτσι τον ισχυρισμό του Beck 

(1967) ότι η μη αποδοχή του εαυτού είναι ο κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας της 

κατάθλιψης. Ωστόσο, αν και υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν τον 

ισχυρό διαμεσολαβητικό ρόλο της αυτοεκτίμησης στην εμφάνιση της κατάθλιψης,  η Harter 

(1999) παρατήρησε ότι η κατάθλιψη σε ορισμένες περιπτώσεις προηγείται της χαμηλής 

αυτοεκτίμησης.  

           Συμπληρωματικά, το μεγαλύτερο μέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας επιβεβαιώνει 

την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ του άγχους των ενηλίκων και των εμπειριών της παιδικής 

ηλικίας (Bowlby, 1973), συγκεκριμένα της μη ανταπόκρισης των γονέων στις ανάγκες του 

παιδιού, της έντονης κριτικής και της υπερπροστασίας (Nelemans, Hale, Branje, Hawk, & 



Σ ε λ ί δ α  | 21 

 

Meeus, 2014. Schimmenti & Bifulco, 2015. Spada et al., 2012). Ακόμη, υπάρχουν αναφορές 

ότι η συναισθηματική παραμέληση από τους γονείς κατά τη διάρκεια των παιδικών χρόνων 

και γενικότερα τα δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά μιας οικογένειας, συνδέονται με 

υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής φοβίας στους εφήβους (Knappe, Beesdo, Fehm, Hofler, Lieb, 

& Wittchen, 2009) και σοβαρής γενικευμένης αγχώδους διαταραχής στους ενήλικες, οι οποίοι 

ως παιδιά ήταν «γονεοποιημένα» (parentification) αναλαμβάνοντας μητρικές λειτουργίες 

(Cassidy, Lichtenstein-Phelps, Sibrava, Thomas, & Borkovec, 2009). Ακόμα όμως και ο 

υπερβολικός έλεγχος ή η υπερπροστασία από τους γονείς μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά 

επίπεδα κοινωνικού άγχους, διότι περιορίζει την ικανότητα του παιδιού για διερεύνηση νέων 

καταστάσεων και απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα την κοινωνική 

απόσυρση (Brook & Schmidt, 2008. Festa & Ginsburg, 2011). Όπως αναφέρουν οι 

Schimmenti και Bifulco (2015), οι ανωτέρω γονικές συμπεριφορές σε συνδυασμό με την 

εχθρική διάθεση των γονέων απέναντι στο παιδί μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση του 

άγχους μέσω της ύπαρξης ενός αγχώδους τύπου δεσμού. Διαφορετικά, αν το παιδί έχει 

αναπτύξει έναν ασφαλή τύπο δεσμού ανεξαρτήτως των εμπειριών απόρριψης από τους γονείς 

είναι προστατευμένο από την εμφάνιση προβλημάτων άγχους, καθώς έτσι τροποποιούνται οι 

αρνητικές επιδράσεις της παραμελητικής συμπεριφοράς των γονέων (McGoron et al., 2012. 

Zeanah et al., 2009).         

        Γενικότερα, ένας τεράστιος όγκος ερευνών έχει δείξει ότι οι γονικές συμπεριφορές οι 

οποίες συχνά ονομάζονται γονικές πρακτικές, επιδρούν στην ψυχική υγεία και τη 

συμπεριφορά του παιδιού και του εφήβου (Collins, Maccoby, Steinberg, Hetherington, & 

Bornstein, 2000. Hajek & König, 2015. Huppert, Abbott, Ploubidis, Richards, & Kuh, 2010. 

Kazarian, Moghnie, & Martin, 2010). Υπάρχουν έρευνες τόσο στην Ευρώπη όσο και στον 

υπόλοιπο κόσμο που  έχουν μελετήσει την επίδραση των δύο διαστάσεων γονικής πρακτικής 

της Baumrind (1971) στην ψυχολογική ευημερία του ατόμου, μέσω της διερεύνησης των 

τεσσάρων τύπων γονέων που έχουν περιγράψει οι Maccoby και Martin (1983). Η Baumrind  

πίστευε ότι οι γονείς διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά την ανταπόκριση και τις απαιτήσεις 

τους, υποστηρίζοντας ότι οι δύο αυτές διαστάσεις είναι λίγο έως πολύ ανεξάρτητες η μια από 

την άλλη. 

       Η πλειοψηφία αυτών των ερευνών έχει εστιάσει στην ψυχοπαθολογία των ενηλίκων, 

υποστηρίζοντας ότι η αυταρχική ή η συναισθηματικά ψυχρή γονική πρακτική, αλλά και η 

έλλειψη φροντίδας ή η υπερπροστασία αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση 

ψυχολογικών προβλημάτων (Enns, Cox, & Clara, 2002. Kendler, Myers, Prescott, 2000. Reti, 
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Samuels, Eaton, Bienvenu, Costa & Nestadt, 2002. Sakado, Kuwabara, Sato, Uehara, Sakado, 

Someya, 2000). Από την άλλη, ορισμένες μελέτες έχουν διερευνήσει τα θετικά αποτελέσματα 

στα οποία οδηγεί η στοργική και διαλεκτική συμπεριφορά των γονέων όσον αφορά την 

ανάπτυξη των ενηλίκων, αναφέροντας μεταξύ άλλων την αισιοδοξία (Korkeila et al. 2004), 

την ευτυχία (Furnham & Cheng, 2000), την ικανοποίηση από τη ζωή και την αυτό-

αποτελεσματικότητα (Flouri, 2004. Zimmer-Gembeck, & Thomas, 2010), το υψηλό επίπεδο 

δεξιοτήτων (Coleman, 2013), το υψηλό μορφωτικό επίπεδο και  την  καλή γνωστική 

λειτουργία (McGinn, Cukor, & Sanderson, 2005. Singh-Manoux, Fonagy, & Marmot, 2006). 

       Αναλυτικότερα, παιδιά που είχαν διαλεκτικούς και ανεκτικούς γονείς, φάνηκε να 

χρησιμοποιούν λιγότερο παράνομες ναρκωτικές ουσίες (Bahr & Hoffmann, 2010. 

Montgomery, Fisk, & Craig, 2008), να έχουν μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα, (Kritzas & 

Grobler, 2005), καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση (Cohen & Rice, 1997. Im-Bolter, Zadeh, & 

Ling, 2013) και να χρησιμοποιούν προσαρμοστικές στρατηγικές αντιμετώπισης (Aunola, 

Stattin, & Nurmi, 2000). Οι ανεκτικοί γονείς, όπως και οι διαλεκτικοί, προάγουν ένα 

περιβάλλον αποδοχής, στοργής και καλής επικοινωνίας, με αποτέλεσμα οι έφηβοι να 

αποκτούν μια ισχυρή αίσθηση αυτοπεποίθησης και σκοπού στη ζωή τους (Lamborn, Mounts, 

Steinberg, & Dornbusch, 1991. Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts, & Dornbusch, 1994). 

Όμως, η διαφορά που εντοπίζεται μεταξύ των δύο αυτών γονικών πρακτικών είναι ότι οι 

έφηβοι με ανεκτικούς γονείς είναι πιθανότερο να προβούν σε μεγαλύτερη χρήση ουσιών και 

εκδήλωσης ανυπακοής (Calafat, Garcia, Juan, Becoña, & Fernández-Hermida, 2014), διότι οι 

ανεκτικοί γονείς δεν θέτουν όρια, δεν έχουν υψηλές προσδοκίες από τα παιδιά τους και ούτε 

θεωρούν σημαντική την τιμωρία ως μέσο διαπαιδαγώγησης (Coleman, 2013).  

       Αντίθετα, οι αδιάφοροι τύποι γονέων που δεν εκφράζουν την αγάπη τους προς τα παιδιά 

και δεν θέτουν αυστηρά όρια, αλλά και οι αυταρχικοί τύποι που επιδεικνύουν αυστηρότητα 

και όχι στοργή, έχει φανεί ότι συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα χρήσης καπνού, παράνομων 

ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ (Calafat et al., 2014). Μάλιστα, η χρήση αλκοόλ βρέθηκε να 

είναι υψηλότερη στα παιδιά που αντιλαμβάνονταν ότι οι γονείς τους παραμελούσαν 

αφιερώνοντας ελάχιστο χρόνο σε δραστηριότητες φροντίδας, σε σύγκριση με αυτά που τους 

θεωρούσαν αυταρχικούς (Calafat et al., 2014). Έτσι, γίνεται κατανοητό ότι οι γονικές 

πρακτικές που χαρακτηρίζονται από ζεστασιά, δομή (όρια) και ενθάρρυνση της αυτονομίας, 

συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή ψυχολογική λειτουργικότητα και μπορεί να δράσουν 

προληπτικά στον τομέα της εξάρτησης από ουσίες αλλά και των προσωπικών δυσκολιών 

(Garcia & Gracia, 2009). 
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       Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι Walker-Barnes και Mason (2004), οι γονικές πρακτικές όχι 

μόνο συνδέονται άμεσα με την προβληματική συμπεριφορά των εφήβων αλλά μπορούν και 

να τροποποιήσουν τη σχέση μεταξύ της παραβατικότητας, της εμπλοκής σε συμμορίες και 

της χρήσης ουσιών. Συγκεκριμένα, όταν οι γονείς ελέγχουν κατάλληλα τους εφήβους και 

συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για τις καθημερινές τους δραστηριότητες, τότε μειώνεται 

ο κίνδυνος παραβατικής συμπεριφοράς και χρήσης ουσιών, ενώ όταν υπάρχουν συγκρούσεις 

και ασκείται ψυχολογικός έλεγχος, προβλέπονται υψηλά επίπεδα προβληματικής 

συμπεριφοράς (Krishnakumar, Buehler, & Barber, 2000.  Pettit, Laird, Dodge, Bates, & Criss, 

2001. Walker-Barnes & Mason, 2004). Όπως έχει φανεί από διαχρονικούς ερευνητικούς 

σχεδιασμούς, στην περίπτωση που προστίθεται σε αυτά και η σωματική τιμωρία από τους 

γονείς, μπορεί  να προβλεφθεί μια αύξηση στην ανάρμοστη συμπεριφορά των εφήβων αλλά 

και στα καταθλιπτικά συμπτώματα, τα οποία διατηρούνται και τα επόμενα χρόνια (Wang & 

Kenny, 2014).  

       Χρειάζεται επιπλέον να σημειωθεί ότι ο γονικός ψυχολογικός έλεγχος αναφέρεται στις 

προσπάθειες των γονέων να εξαναγκάσουν το παιδί τους να σκεφτεί, να αισθανθεί και να 

συμπεριφερθεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο (Barber, 1996). Μερικοί τρόποι με τους οποίους 

οι γονείς μπορούν να εξασκήσουν ψυχολογικό έλεγχο είναι η απουσία ζεστασιάς, η 

πρόκληση ενοχών, η επεμβατικότητα και η ακύρωση (invalidation). Όπως αναφέρει ο Barber 

(1996), ο γονικός ψυχολογικός έλεγχος διαταράσσει την υγιή ανάπτυξη αυτονομίας και 

ταυτότητας, διότι παρεμβαίνει στην ικανότητα του ατόμου να συμβολίζει, να εκφράζεται και 

να ρυθμίζει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του (Barber & Harmon, 2002). Για αυτό το 

λόγο ο ψυχολογικός έλεγχος από τους γονείς έχει συσχετιστεί με υψηλότερα επίπεδα 

προβλημάτων εξωτερίκευσης όπως η επιθετικότητα και η παραβατικότητα (Barber & Olsen 

1997), με χαμηλότερη ακαδημαϊκή επιτυχία (Barber, 1999), υψηλότερα επίπεδα 

αυτοκριτικής, χαμηλότερη αυτοεκτίμηση (Bean & Northrup, 2009), υψηλότερα επίπεδα 

άγχους και κατάθλιψης (Gray & Steinberg 1999. Pettit, 2001) και αυτοκτονικού ιδεασμού 

(Lai, & McBride-Chang, 2001). Είναι ενδιαφέρον ότι ο γονικός ψυχολογικός έλεγχος δεν 

οδηγεί μόνο σε συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους (Soenens, Vansteenkiste, Vandereycken, 

Luyten, Sierens, & Goossens, 2008), αλλά μπορεί με τη σειρά τους αυτά τα προβλήματα να 

οδηγήσουν σε αύξηση του γονικού ψυχολογικού ελέγχου, ένα φαινόμενο που ονομάζεται 

αμφίδρομη επίδραση (Wijsbroek, Hale,  Raaijmakers,  & Meeus, 2011).  

        Συνεχίζοντας, μια από τις λίγες έρευνες που μελέτησαν τη γονική αποδοχή/απόρριψη σε 

σεξουαλικές μειονότητες έδειξε ότι τα υψηλά επίπεδα αντιλαμβανόμενης απόρριψης από 
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τους γονείς (ψυχολογικός έλεγχος, απόσυρση, δημιουργία ενοχών) συνδέονταν με 

περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα (Bebes, Samarova, Shilo, & Diamond, 2015). 

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι ο ψυχολογικός έλεγχος εκ μέρους των γονέων είναι ιδιαίτερα 

επιζήμιος για τα άτομα με ομοφυλοφιλικές και αμφισεξουαλικές προτιμήσεις, καθώς 

εμποδίζει την ικανότητά τους για αυτό-αποκάλυψη και ανάπτυξη αυτονομίας (Barber, 1996. 

Barber & Harmon 2002). Έτσι, υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγήσει σε χαμηλά επίπεδα 

αυτοεκτίμησης, υψηλά επίπεδα αυτό-κριτικής και τελικά σε κατάθλιψη, αυτοκτονικό ιδεασμό 

και άλλου τύπου συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα (Gray & Steinberg 1999. 

Finkenauer, Engels, & Baumeister, 2005). Αυτές οι διαδικασίες είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες 

για τους νέους αυτούς, διότι αντιμετωπίζουν όχι μόνο τις αναπτυξιακές προκλήσεις της 

πρώιμης ενήλικης ζωής αλλά και τον επιπρόσθετο στρεσογόνο παράγοντα της μη αποδοχής 

της σεξουαλικής τους ταυτότητας από τους γονείς (Bebes et al., 2015).         

        Ένας εξίσου μικρός αριθμός ερευνών μπορεί να ειπωθεί ότι μελέτησε τις επιδράσεις των 

γονικών πρακτικών στη μέση ενήλικη ζωή. Οι Huppert και συν. (2010) έδειξαν ότι τα υψηλά 

επίπεδα ενθυμούμενης φροντίδας συσχετίζονταν θετικά με την ψυχολογική ευημερία στη 

μέση ενήλικη ζωή, ενώ η μειωμένη ενθυμούμενη ενασχόληση των γονέων με το παιδί και 

ιδιαίτερα ο υψηλός έλεγχος συσχετίζονταν αρνητικά. Αναλυτικότερα, οι γυναίκες στη μέση 

ηλικία ήταν πιο πιθανό να ευημερήσουν αν οι γονείς τους ήταν στοργικοί, έδειχναν 

ενδιαφέρον, παρείχαν καθοδήγηση και σέβονταν την ανάγκη τους για αυτονομία και 

ιδιωτικότητα. Εκτός από αυτό, η έρευνα ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο του πατέρα στην 

ψυχολογική ευημερία των γυναικών που διένυαν την πέμπτη δεκαετία της ζωής τους, 

παρουσιάζοντας υψηλά επίπεδα ψυχολογικής ευημερίας για τις ενήλικες των οποίων ο 

πατέρας εκδήλωνε στοργή και ενδιαφέρον και δεν ήταν ελεγκτικός (Huppert et al., 2010). 

        Οι επιδράσεις βέβαια των αρνητικών γονικών πρακτικών επεκτείνονται και σε άλλα είδη 

ψυχολογικών προβλημάτων. Όπως αναφέρουν οι Tetley, Moghaddam, Dawson και 

Rennoldson (2013), το χαμηλό γονικό δέσιμο οδηγεί στη δημιουργία δυσλειτουργικών 

σχημάτων που με τη σειρά τους συμβάλλουν στην εμφάνιση των διατροφικών διαταραχών. 

Πιο συγκεκριμένα, έρευνες έχουν δείξει ότι η υψηλή πατρική προστασία και η έλλειψη 

στοργής οδηγεί στην εμφάνιση ψυχογενούς βουλιμίας, με τη διαμεσολάβηση πρώιμων 

δυσλειτουργικών σχημάτων όπως ο ανεπαρκής αυτοέλεγχος, η συναισθηματική αναστολή, η 

ευαλωτότητα στην βλάβη, η αποτυχία και η ελαττωματικότητα/ντροπή (Cooper, Wells, & 

Todd, 2004. O'kearney, 1996. Riso, du Toit, Stein, & Young, 2007. Waller, Ohanian,  Meyer, 

& Osman, 2000). 
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       Επιπροσθέτως, έχει βρεθεί ότι τα άτομα που είχαν αναπτύξει ψυχογενή ανορεξία 

αντιλαμβάνονταν και τους δύο γονείς τους ως αδιάφορους (De Panfilis, Rabbaglio, Rossi, 

Zita, & Maggini, 2003) και τον πατέρα ως έντονα ελεγκτικό και παρεμβατικό, 

χαρακτηριστικά που συνδέονταν επίσης με σοβαρότητα των συμπτωμάτων της διαταραχής 

(Canetti, Kanyas, Lerer, Latzer, & Bachar, 2008). Μάλιστα, τα ερευνητικά δεδομένα 

υποδεικνύουν ότι ο παρεμβατικός τύπος γονέα οδηγεί στις διατροφικές διαταραχές με τη 

διαμεσολάβηση των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων τελειομανίας (Soenens et al., 2008) και 

αποστροφής που δημιουργεί το παιδί για τον εαυτό του (Cooper et al., 2004. Fairburn, 

Cooper, & Shafran, 2003).   

       Στο πλαίσιο της θεωρίας του δεσμού έχει προταθεί ότι οι άνθρωποι με διατροφικές 

διαταραχές αντιμετωπίζουν έντονο άγχος αποχωρισμού και είναι πιο πιθανό να έχουν 

αναπτύξει ανασφαλή δεσμό με τους φροντιστές. Ειδικότερα, οι γυναίκες με ψυχογενή 

ανορεξία αναπτύσσουν συνήθως αποφευκτικό τύπο δεσμού, ενώ οι γυναίκες με βουλιμία 

τείνουν να διαμορφώνουν αγχώδη τύπο δεσμού (O'Shaughnessy & Dallos, 2009. Zachrisson 

& Skarderud, 2010. Ward, Ramsay, & Treasure, 2000). Έτσι, τα συμπτώματά τους μπορεί να 

αντιπροσωπεύουν την προσπάθειά τους να διατηρήσουν μια ψυχολογική και σωματική 

εγγύτητα με τον φροντιστή  (Ward, Ramsay, & Treasure, 2000. Zachrisson & Skarderud, 

2010). 

       Σε αυτό το σημείο θα αποτελούσε σοβαρή παράλειψη να μην τονίσουμε ότι η διερεύνηση 

της σχέσης μεταξύ της γονικής συμπεριφοράς και της ψυχολογικής ευημερίας είναι σχετικά 

πιο ξεκάθαρη στην παιδική ηλικία, διότι οι ερευνητές μπορούν να μελετήσουν παράλληλα και 

τους γονείς και τα παιδιά. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν λιγότερες έρευνες με επίκεντρο τη 

σχέση της γονικής συμπεριφοράς έτσι όπως αναφέρεται από τους ίδιους τους γονείς και της 

ευημερίας στην πρώιμη, μέση ή ύστερη ενήλικη ζωή, εξαιτίας της δυσκολίας συλλογής 

πληροφοριών από τους γονείς του αντίστοιχου κάθε φορά δείγματος. Για αυτό το λόγο, οι 

περισσότερες έρευνες που εξετάζουν τις επιπτώσεις της γονικής συμπεριφοράς στην ενήλικη 

ζωή, χρησιμοποιούν τις αναδρομικές αναφορές των συμμετεχόντων για τη σχέση που είχαν 

με τους γονείς τους στην παιδική ηλικία (Huppert et al., 2010).       

       Συνοψίζοντας, έχει καταστεί σαφές ότι η συμπεριφορά των γονέων, είτε είναι θετική είτε 

αρνητική, καθορίζει σε ένα ποσοστό της τάξεως περίπου του 20 με 25 τις εκατό την 

ψυχολογική ευημερία των παιδιών στις μετέπειτα περιόδους της ζωής τους. Βέβαια αυτό το 

ποσοστό πρόβλεψης μεταβάλλεται ανάλογα με τους παράγοντες που θεωρείται κάθε φορά ότι 

μπορούν να διαμεσολαβήσουν στην ανωτέρω σχέση και το φύλο του γονέα και του παιδιού. 
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Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων σχετικά 

με τις διαφορές φύλου στην αντιλαμβανόμενη γονική συμπεριφορά και την ψυχολογική 

ευημερία.  

 

 

 

2.1 Διαφορές φύλου 

       Είναι γεγονός ότι όπως και στις περισσότερες θεματικές ενότητες στην ψυχολογία έτσι 

και στην αντιλαμβανόμενη γονική αποδοχή/απόρριψη το ζήτημα των διαφορών φύλου στην 

υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι αρκετά πολύπλοκο και τα ευρήματα αντιτίθενται πολλές 

φορές μεταξύ τους. Παρ όλα αυτά, έχουν παρατηρηθεί σημαντικές διαφορές φύλου στην 

συμπεριφορά των γονέων και κατ’ επέκταση στην αντιλαμβανόμενη γονική 

αποδοχή/απόρριψη από το παιδί και την ψυχολογική του ευημερία (Chyung & Lee, 2008. 

Hussain & Munaf, 2012).  

       Αρχικά, έχει βρεθεί ότι η συμπεριφορά των γονέων προς τις γυναίκες είναι πιο 

διαλεκτική και λιγότερο αυταρχική σε σύγκριση με τους άνδρες (Dwairy, 2004). Όπως 

αναφέρουν και οι ίδιοι οι γονείς, χρησιμοποιούν διαφορετικές γονικές στρατηγικές για τους 

γιούς και για τις κόρες (McKinney & Renk, 2008). Επιπροσθέτως, οι γυναίκες έχουν την 

τάση να είναι περισσότερο προσκολλημένες στους γονείς  και να παρουσιάζουν μεγαλύτερα  

επίπεδα συνεκτικότητας με την οικογένειά τους, τόσο συναισθηματικής όσο και 

λειτουργικής, από ότι οι άνδρες (Dwairy & Menshar, 2006. Svensso, 2004). Γενικότερα, η 

επιρροή των γονέων έχει φανεί ότι είναι ισχυρότερη για τις γυναίκες (Openshaw, Thomas, & 

Rollins, 1984) και ειδικότερα ο υγιής γονικός έλεγχος υποστηρίζεται πως είναι ένας θετικός 

προβλεπτικός παράγοντας της ικανοποίησης των γυναικών από τη μετέπειτα ζωή τους (Shek, 

2006). Επίσης, έχει σημειωθεί ότι οι άνδρες αναφέρουν μεγαλύτερη αντιλαμβανόμενη 

πατρική  απόρριψη σε σχέση με τις γυναίκες, πιθανότατα επειδή οι πατέρες τείνουν να είναι 

πιο επιθετικοί και εχθρικοί προς τους γιούς παρά προς τις κόρες. Αντιθέτως, τα ευρήματα των 

Munaf και Sardar παρουσιάζουν τη στάση των γονέων στο Πακιστάν ως πιο προστατευτική 

και στοργική στους γιους παρά στις κόρες, ίσως επειδή οι κοινωνικές κατασκευές για τους 

γιους στο Πακιστάν τους προσάπτουν την εικόνα των ατόμων εκείνων που φροντίζουν για το 

εισόδημα και τη συντήρηση του σπιτιού (όπως αναφέρεται στους  Hussain & Munaf, 2012).        

       Εξίσου αντιφατικά είναι τα αποτελέσματα μερικών ακόμη ερευνών που αφορούν τις 

διαφορές φύλου στην αντιλαμβανόμενη γονική αποδοχή, καθώς ορισμένες από αυτές 
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αναφέρουν ότι οι γυναίκες αντιλαμβάνονται υψηλότερη αποδοχή από τους γονείς τους ενώ οι 

άνδρες υψηλότερη απόρριψη (Chung, Zappulla, & Kaspar, 2008. Shek, 2008), κάποιες άλλες 

ότι οι άντρες αντιλαμβάνονται τους γονείς πιο αποδεκτικούς (Barnhart,  Raval, Jansari, & 

Raval, 2013) και μερικές ακόμη ότι δεν υπάρχουν διαφορές φύλου στο τρόπο που 

αντιλαμβάνονται οι άντρες και οι γυναίκες τη γονική συμπεριφορά (Erkan & Toran, 2010. 

Lila, Garcia, & Gracia, 2007). Πιο συγκεκριμένα, έρευνα των Conrade και Ho (2001) έδειξε 

ότι οι γυναίκες αντιλαμβάνονταν τη μητέρα και τον πατέρα περισσότερο διαλλακτικούς σε 

σχέση με τους άντρες οι οποίοι  αντιλαμβάνονταν τη μητέρα πιο αδιάφορη και τον πατέρα 

αυταρχικό. Με αυτό τον τρόπο, οι γιοι τείνουν να αντιλαμβάνονται μεγαλύτερη απόρριψη 

από τους γονείς η οποία είναι ενδεικτική των χαμηλών επιπέδων στοργής που χαρακτηρίζουν 

την αυταρχική και αδιάφορη γονική πρακτική. Αντίθετα, οι κόρες αντιλαμβάνονται 

υψηλότερη γονική αποδοχή ως αποτέλεσμα του διαλεκτικού τύπου γονέα (Someya, Uehara, 

Kadowaki, Tang,  & Takahashi, 2000). Όσον αφορά το εύρημα της απουσίας διαφορών 

φύλου, μετά-αναλυτική έρευνα των  Ali και συν. (2015) επιβεβαίωσε την αδιαμφισβήτητη 

έως σήμερα διατύπωση της θεωρίας διαπροσωπικής αποδοχής/απόρριψης, ότι η μητρική και 

η πατρική αποδοχή συσχετίζονται εξίσου σημαντικά με την ψυχολογική ευημερία τόσο των 

ανδρών όσο και των γυναικών (Khaleque & Rohner, 2012).  

       Παρ όλα αυτά, στην ίδια μετά-ανάλυση φάνηκε μια αντίστροφη επίδραση της γονικής 

αποδοχής στην ψυχολογική ευημερία μεταξύ του φύλου του γονέα και του φύλου του 

παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, η ενθυμούμενη μητρική αποδοχή από τους άντρες είχε 

μεγαλύτερη επίδραση στην τρέχουσα ψυχολογική τους ευημερία ως ενήλικες συγκριτικά με 

την ενθυμούμενη μητρική αποδοχή των γυναικών. Από την άλλη, η ενθυμούμενη πατρική 

αποδοχή είχε πιο ισχυρή επίδραση στην ψυχολογική ευημερία των γυναικών από ότι η 

ενθυμούμενη μητρική αποδοχή (Ali et al., 2015). Όμως, υπάρχουν και έρευνες που 

αναφέρουν ότι δεν υπάρχει πιο ισχυρή επίδραση της μητρικής-πατρικής αποδοχής/απόρριψης 

στην ψυχολογική ευημερία για κάποιο από τα δύο φύλα (Flouri & Buchanan, 2003. Ma & 

Huebner, 2008. Parveen, 2000. Underwood, Beron, Gentsch, Galperin, & Risser, 2008).         

       Στην αντίθετη κατεύθυνση, έχει παρουσιαστεί ο σημαντικός ρόλος του ίδιου φύλου 

γονέα-παιδιού όσον αφορά τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης στην εφηβεία και την πρώιμη 

ενήλικη ζωή (Galambos, Almeida, & Petersen, 1990. Hill & Lynch, 1983). Αναλυτικότερα, η 

αυξημένη πίεση που βιώνουν οι νεαροί ενήλικες προκειμένου να προσαρμοστούν στις 

προσδοκίες της κοινωνικής κατασκευής του φύλου μπορεί να σημαίνει ότι ο γονέας του ίδιου 

φύλου έχει έναν βασικότερο ρόλο  στην κοινωνικοποίηση από ότι ο γονέας του αντίθετου 
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φύλου. Έχει υποστηριχθεί ότι οι γονείς πιθανώς αντιλαμβάνονται την διαπαιδαγώγηση ενός 

παιδιού ίδιου φύλου ως τον πρωταρχικό τους ρόλο, καθώς μπορούν να μοιραστούν κοινά 

ενδιαφέροντα και δραστηριότητες με αποτέλεσμα να είναι πιο στοργικοί και αποδεκτικοί 

απέναντί του. Πάντως, από τους δύο γονείς οι μητέρες έχει βρεθεί να περιγράφουν τον εαυτό 

τους ως περισσότερο στοργικό και αποδεκτικό σε σχέση με τους πατέρες, να έχουν πιο 

ακριβή γνώση των καθημερινών δραστηριοτήτων των παιδιών και να περνάνε περισσότερο 

χρόνο σε δραστηριότητες (Gamble, Ramakumar, & Diaz, 2007. Putnick et al., 2012. 

Updegraff, Delgado, & Wheeler, 2009. Winsler, Madigan, & Aquilino, 2005.). 

      Συνοψίζοντας, τα επιστημονικά ευρήματα για τη διαφοροποίηση της αντιλαμβανόμενης 

γονικής αποδοχής/απόρριψης και των αποτελεσμάτων της στην ψυχολογική ευημερία των 

ανδρών και των γυναικών είναι ανάμεικτα (Putnick et al., 2012). Μελέτες της σχέσης γονέα-

παιδιού σπάνια έχουν διερευνήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ του φύλου του παιδιού και του 

φύλου του γονέα. Παρόλα αυτά έχει υποστηριχθεί ότι  ο κάθε συνδυασμός στην ανωτέρω 

σχέση (μητέρας-κόρης, μητέρας-γιού, πατέρα-κόρης, πατέρα γιού) μπορεί να είναι 

ξεχωριστός (Russell & Saebel, 1997). Εν κατακλείδι, τα ζητήματα των διαφορών φύλου είναι 

εξαιρετικά σημαντικά, καθώς η θεωρία της διαπροσωπικής αποδοχής/απόρριψης 

κατευθύνεται μεθοδολογικά από το εννοιολογικό μοντέλο της ανθρωπονομίας το οποίο 

στοχεύει να διαμορφώσει διαπολιτισμικά έγκυρες αρχές γύρω από την ανθρώπινη 

συμπεριφορά γενικότερα και την έννοια της διαπροσωπικής αποδοχής και απόρριψης 

ειδικότερα (Rohner, 2015-b). Έτσι, αναμένεται από τις μελλοντικές έρευνες να δώσουν μια 

πιο σαφή εικόνα του ρόλου του φύλου στις εμπειρίες της αποδοχής και της απόρριψης αλλά 

και στις προεκτάσεις τους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα των προτάσεων των 

υπαρχουσών θεωριών και να διευκολυνθεί  η δημιουργία  νέων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

3.1 Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

        Όλοι οι άνθρωποι παγκοσμίως έχουν βιώσει, βιώνουν ή θα βιώσουν μια  μορφή 

απόρριψης από τον κοινωνικό τους περίγυρο, είτε αυτή προέρχεται από την άρνηση ενός 

φίλου για συνάντηση, είτε από τον κοινωνικό αποκλεισμό, την αποτυχία κατοχύρωσης μιας 

επαγγελματικής θέσης, την αδιαφορία ενός ατόμου, την απουσία πρόσκλησης σε κάποιο 

κοινωνικό συμβάν, έναν χωρισμό και ούτω καθεξής. Η αντιλαμβανόμενη απόρριψη οδηγεί 

αρχικά σε αρνητικά συναισθήματα θυμού και λύπης, όμως η ερμηνεία αυτών των γεγονότων 

από το άτομο και η μετέπειτα αντιμετώπισή τους εξαρτάται από ποικίλους ενδοατομικούς και 

διαπροσωπικούς παράγοντες (Rosenbach, 2013). Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, η απόρριψη τόσο στην παιδική ηλικία όσο και σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή της 

ζωής, επιδρά αρνητικά στην ψυχολογική ευημερία του ατόμου αυξάνοντας τα συμπεριφορικά 

προβλήματα και τις διάφορες άλλες ενδείξεις ψυχοπαθολογίας (Rohner, 2015-a). Στο παρόν 

κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση πρώτον της σχέσης μεταξύ της γονικής απόρριψης και 

της ευαισθησίας στην απόρριψη και δεύτερον των επιπτώσεων που επιφέρει η τελευταία στις 

στενές διαπροσωπικές σχέσεις και την ψυχολογική ευημερία του ατόμου. 

        Αρχικά, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ευαισθησία στην απόρριψη σύμφωνα με 

τους Downey και Feldman (1996, σελ.1328), αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας το οποίο περιγράφεται ως η «γνωστική-συναισθηματική τάση του ατόμου 

να αναμένει με άγχος, να αντιλαμβάνεται εύκολα και να αντιδρά με υπερβολικό τρόπο στην 

απόρριψη». Οι  Feldman και Downey (1994) έχουν υποστηρίξει ότι αυτή η προδιάθεση 

επιδρά στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα κωδικοποιούν, αξιολογούν και ανταποκρίνονται 

στην κοινωνική πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι άνθρωποι που έχουν βιώσει απόρριψη 

αντιλαμβάνονται με ευκολία τα κοινωνικά σήματα ως εχθρικά και σκοπίμως απορριπτικά 

χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται απαραίτητα στην πραγματικότητα και αναμένουν ότι θα 

απορρίπτονται διαρκώς στη μετέπειτα ζωή τους (Ayduk, Zayas, Downey, Cole, Shoda, & 

Mischel, 2008. Rohner, 2015-a). Αυτή η υπερευαισθησία σε σήματα απόρριψης και οι 

επακόλουθες υπερβολικές αντιδράσεις αντιτίθενται στην τυπική διαδικασία μάθησης 

(Pietrzak, Downey & Ayduk, 2005), οδηγώντας στη δυσλειτουργία εγκεφαλικών περιοχών 

υπεύθυνων για τις διαδικασίες της κοινωνικής μάθησης και του γνωστικού ελέγχου όπως η 

αμυγδαλή και ο προμετωπιαίος φλοιός (Burklund, Eisenberger, & Lieberman, 2007. Kross, 

Egner, Ochsner, Hirsch, & Downey, 2007. Olsson, Carmona, Downey, Bolger, & Ochsner, 
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2013). Από τη στιγμή που ένα άτομο έχει μάθει μέσω της εμπειρίας να περιμένει την 

απόρριψη, ενεργοποιούνται αντίστοιχα γνωστικά σχήματα σε οποιαδήποτε κατάσταση όπου 

είναι πιθανή η αποδοχή ή η απόρριψη από τους σημαντικούς άλλους, τα οποία επηρεάζουν 

την αποθήκευση και την ανάκληση των παρελθοντικών εμπειριών (Romero-Canyas, & 

Downey, 2005. Wright, Crawford, & Del Castillo, 2009). Αυτό συνεπάγεται ότι το άγχος της 

απόρριψης προσδιορίζεται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, καθώς οι άνθρωποι μπορεί να 

αναμένουν την απόρριψη από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ή άτομα, αλλά όχι από  

κάποιες άλλες. Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να περιμένει μια απορριπτική συμπεριφορά 

από τον πατέρα, αλλά την αποδοχή από την μητέρα  (Levy, Ayduk, & Downey, 2001). 

       Γενικότερα, το θεωρητικό υπόβαθρο της έννοιας «ευαισθησία στην απόρριψη» 

πλαισιώνεται από τη θεωρία δεσμού του Bowlby, από διαπροσωπικές θεωρίες της 

προσωπικότητας  και από το γνωστικό-συναισθηματικό μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών 

(Crick & Dodge, 1994. Mischel & Shoda, 1995). Υπό τις επιδράσεις αυτών των θεωριών, 

διαμορφώθηκε ένα μοντέλο που προσπαθεί να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο η πρώιμη, 

η οξεία ή η επαναλαμβανόμενη απόρριψη, ο αποκλεισμός και η παραμέληση, οδηγούν τους 

ανθρώπους στο να αναπτύξουν άγχος και φόβο για την πιθανότητα μιας μελλοντικής 

απόρριψης από τους σημαντικούς άλλους ή από τους ανθρώπους γενικότερα, καθώς και την 

αναμονή ότι αυτή η απόρριψη είναι αναπόφευκτη (Ayduk et al., 2008. Downey, Khouri, & 

Feldman, 1997. Feldman & Downey, 1994).  

        Συνοπτικά, περιγράφεται ένας φαύλος κύκλος όπου η αντιλαμβανόμενη απόρριψη 

ενεργοποιεί γνωστικές (αυτό-κατηγορία) και συναισθηματικές αντιδράσεις (θλίψη) 

επιφέροντας άγχος και θυμό, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε δυσπροσαρμοστικές 

συμπεριφορές όπως η κοινωνική απομόνωση, η επιθετικότητα και η εξάρτηση (Downey & 

Feldman, 1996. Watson & Nesdale, 2012). Αυτές οι δυσπροσαρμοστικές αποκρίσεις των 

ατόμων στην αντιλαμβανόμενη απόρριψη μπορούν να προκαλέσουν την πραγματική 

απόρριψη από τους άλλους, δρώντας ως μια μορφή αυτό-εκπληρούμενης προφητείας που 

ενισχύει την ιδέα ότι το άτομο θα απορρίπτεται συνεχώς (Erozkan, 2009. Rosenbach, 2013).     

       Συνεχίζοντας, ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα που είναι ευαίσθητα στην απόρριψη 

αντιλαμβάνονται ένα γεγονός ως σκόπιμα απορριπτικό και οδηγούνται σε εσφαλμένη 

αντιμετώπιση της κατάστασης, μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα μέσω της λογικοθυμικής 

συμπεριφοριστικής προσέγγισης του Ellis (1970). Ειδικότερα, το γεγονός που αντιλαμβάνεται 

κάποιος ως απόρριψη ενεργοποιεί το σύστημα των παράλογων πεποιθήσεών του, το οποίο 

αξιολογεί το αμφίσημο συμβάν ως απορριπτικό και έτσι οδηγεί στην εμφάνιση 
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δυσλειτουργικών συναισθημάτων όπως το άγχος και ο θυμός. Ουσιαστικά, οι παράλογες 

σκέψεις για την πιθανότητα της απόρριψης είναι αυτές που δημιουργούν τα προβλήματα στη 

συμπεριφορά και την ψυχολογική ευημερία του ατόμου, καθώς χωρίς τη διαμεσολάβησή τους 

δεν θα απέδιδε απορριπτικό χαρακτήρα στις διφορούμενες συμπεριφορές ενός σημαντικού 

άλλου (David, Lynn, & Ellis, 2009). 

        Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες που αναδεικνύουν το ρόλο της γονικής 

αποδοχής/απόρριψης στη διαμόρφωση της ευαισθησίας στην απόρριψη, υποστηρίζοντας ότι 

τα υψηλά επίπεδα αντιλαμβανόμενης γονικής απόρριψης οδηγούν σε αυξημένη ευαισθησία 

απόρριψης κατά τη διάρκεια της εφηβείας και της πρώιμης ενήλικης ζωής (Ibrahim, Rohner, 

Smith, & Flannery, 2015. McLachlan, Zimmer-Gembeck, & McGregor, 2010. Rostad & 

Whitaker, 2016. Rowe, Zimmer- Gembeck, Rudolph, & Nesdale, 2014).  Όπως αναφέρεται 

στη θεωρία της διαπροσωπικής αποδοχής/απόρριψης, τα απορριφθέντα άτομα τείνουν να 

αναπτύσσουν διαστρεβλωμένες νοητικές αναπαραστάσεις οι οποίες εμπλέκονται στην 

εμφάνιση της ευαισθησίας στην απόρριψη (Rohner, 2015-b). Μέσω των διαστρεβλωμένων 

γνωστικών σχημάτων που διαμορφώνονται, τα άτομα αντιλαμβάνονται έμμεσα την 

πραγματικότητα, διότι δημιουργούν γενικεύσεις σε σχέση με τον εαυτό και τους άλλους οι 

οποίες προκύπτουν από την εσωτερίκευση παρελθοντικών εμπειριών απόρριψης (Feldman & 

Downey, 1994. Ibrahim et al., 2015). 

       Οι Feldman και Downey (1994) πραγματοποιώντας έναν μεγάλο αριθμό ερευνών όπου 

εξέτασαν την ευαισθησία στην απόρριψη, σημείωσαν ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ της 

ενήλικης ευαισθησίας στην απόρριψη και των παιδικών εμπειριών απόρριψης από τους 

γονείς. Η έρευνα όμως που αφορά την εμπλοκή της γονικής απόρριψης στην αιτιολογία της 

ευαισθησίας στην απόρριψη είναι ακόμη περιορισμένη και οι περισσότερες μελέτες 

εστιάζουν σε εμπειρίες όπως η σωματική κακοποίηση, η σκληρή πειθαρχία από τους γονείς 

και η επιθετικότητα των συνομηλίκων. Σε αυτή την κατεύθυνση, έχουν διεξαχθεί έρευνες που 

υποστηρίζουν ότι η αυταρχική γονική πρακτική αυξάνει τα επίπεδα της ευαισθησίας στην 

απόρριψη στα παιδιά και τους νεαρούς ενήλικες που έχουν διαμορφώσει φοβικό και αγχώδη 

τύπο δεσμού, συγκριτικά με  αυτούς που έχουν αναπτύξει άλλα είδη προσκόλλησης 

(Baumrind, 1991. Çardak, Sarıçam, & Onur, 2012. Downey & Feldman, 1996. Erozkan, 

2009). Μια ερμηνεία που προτάθηκε αργότερα για αυτό ήταν ότι ο φοβικός τύπος δεσμού σε 

συνδυασμό με τον αγχώδη τύπο συμβάλλουν στην ανάπτυξη υψηλής ευαισθησίας στην 

απόρριψη με την διαμεσολάβηση της αυξημένης ανησυχίας και της μειωμένης  

αυτοεκτίμησης  (Khoshkam, Bahrami, Ahmadi, Fatehizade, & Etemadi, 2012). 
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         Από την άλλη πλευρά, η επίδραση που έχουν η έλλειψη στοργής από τους γονείς, η 

συναισθηματική κακοποίηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός στην ανάπτυξη της ευαισθησίας 

στην απόρριψη δεν έχει λάβει τόσο μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον. Εξαίρεση αποτελεί η 

διαχρονική έρευνα των Brendgen, Vitaro, Tremblay και Wanner (2002) η οποία έδειξε πως η 

επιθετική συμπεριφορά των γονέων μεταξύ τους αλλά και προς το παιδί καθώς και η 

θυματοποίηση από τους συνομηλίκους προέβλεψε σημαντικά τον βαθμό της ευαισθησίας 

στην απόρριψη και τη βίαιη συμπεριφορά των εφήβων τέσσερα χρόνια αργότερα. Αυτό το 

εύρημα έρχεται σε συμφωνία με μια από τις πρώτες έρευνες των Feldman και Downey 

(1994), όπου οι νεαροί ενήλικες που εκτέθηκαν σε συχνή και έντονη ενδοοικογενειακή βία 

κατά την παιδική τους ηλικία ανέμεναν με μεγαλύτερο άγχος την απόρριψη από τις τωρινές 

τους σχέσεις. Επιπλέον, λίγο αργότερα υποστηρίχθηκε ότι η αντιλαμβανόμενη 

συναισθηματική παραμέληση από τους γονείς συσχετίζεται σημαντικά με την ευαισθησία 

στην απόρριψη, διότι τα παιδιά αναπτύσσουν ανασφαλή εσωτερικά μοντέλα εργασίας 

έχοντας φόβους και αμφιβολίες για την αποδοχή και την υποστήριξη των σημαντικών άλλων 

(Bowlby, 1973. Downey, Khouri, & Feldman, 1997). Όμως, αυτή η απόκριση μπορεί να τους 

δημιουργήσει αρνητικά συναισθήματα όπως άγχος και θυμό, με αποτέλεσμα να μαθαίνουν να 

δίνουν μεγάλη έμφαση στην αποφυγή μιας τέτοιας απορριπτικής συμπεριφοράς προκειμένου 

να αμυνθούν (Downey & Feldman, 1994).            

       Από την οπτική των γονικών πρακτικών, έρευνες έχουν δείξει ότι τα επίπεδα της 

ευαισθησίας στην απόρριψη  σε νεαρούς ενήλικες που  είχαν αυταρχικούς γονείς ήταν 

υψηλότερα, καθώς υπόκειντο σε πίεση, έλλειψη ανεκτικότητας, έλλειψη συναισθηματικής 

ζεστασιάς και απορριπτικές συμπεριφορές εντός του οικογενειακού πλαισίου (Erozkan, 

2009). Ακόμη, έχει φανεί ότι όσο περισσότερο αντιλαμβάνονται τα παιδιά τους γονείς ως 

αδιάφορους τόσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία στην απόρριψη, ενώ η χαμηλότερη 

ευαισθησία στην απόρριψη μπορεί να προέλθει από την αντιλαμβανόμενη δημοκρατική και 

προστατευτική γονική συμπεριφορά (Cardak et al., 2012). Όμως, όπως αναφέρεται από τη 

διεθνή βιβλιογραφία, τα ανωτέρω στοιχεία διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο. 

Συγκεκριμένα, παρατηρούνται υψηλότερα επίπεδα ευαισθησίας στην απόρριψη στις 

γυναίκες, πιθανώς λόγω του ότι οι γονείς τείνουν να ενθαρρύνουν περισσότερο τις κόρες 

παρά τους γιους να δίνουν έμφαση στα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων και να εξάγουν 

συμπεράσματα για να κατανοήσουν την επίδραση της συμπεριφοράς τους στις 

διαπροσωπικές σχέσεις (Smetana, 1989). Επιπλέον, αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι 

γυναίκες είναι πιθανότερο από τους άνδρες να έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στο ενδεχόμενο 
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της απόρριψης, λόγω του ότι είναι πιο ευάλωτες στις σκέψεις και τα συναισθήματα των 

άλλων και ενδιαφέρονται περισσότερο για το τι πιστεύει ο κοινωνικός περίγυρος για αυτές σε 

σχέση με τους άνδρες (Bosacki &Astington, 1999. Rudolph & Conley, 2005. Smith & Rose, 

2011). 

       Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, έγινε κατανοητός ο ρόλος των πρώιμων 

εμπειριών απόρριψης στις λειτουργίες εκτελεστικού ελέγχου και στη διαμόρφωση 

διαστρεβλωμένων γνωστικών σχημάτων που καθιστούν τα άτομα ευαίσθητα σε ενδείξεις 

απορριπτικής συμπεριφοράς. Παρ’ όλα αυτά, η απόρριψη από τους γονείς δεν αποτελεί τον 

μοναδικό παράγοντα που συμβάλλει στην εμφάνιση της ευαισθησίας στην απόρριψη. Αυτό 

που προτείνεται είναι ένα πολυδιάστατο αιτιολογικό μοντέλο για την ευαισθησία στην 

απόρριψη, το οποίο θα ενσωματώνει τόσο τις εμπειρίες της απόρριψης από διαφορετικές 

πηγές (σύντροφος, συνομήλικοι, καθηγητές) όσο και την γενετική προδιάθεση, τα χρόνια 

στρεσογόνα ερεθίσματα, το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο και τους προστατευτικούς 

παράγοντες όπως οι θετικές γονικές πρακτικές από τον έναν ή και από τους δύο γονείς 

(Rosenbach, 2013). 

 

3.2 ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΣΤΕΝΕΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ    

ΣΧΕΣΕΙΣ 

       Αν και μια από τις πρώτιστες λειτουργίες των στενών διαπροσωπικών σχέσεων είναι να 

κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν αποδεκτοί και αγαπητοί, τα σύγχρονα ερευνητικά 

δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι δυσκολίες στις ρομαντικές σχέσεις αποτελούν τον πιο συχνό 

αιτιολογικό παράγοντα αναζήτησης ψυχολογικής θεραπείας (Veroff, Douvan, & Kulka, 1981. 

Whisman & Baucom, 2012). 

         Η ευαισθησία στην απόρριψη έχει σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο οι 

άνθρωποι σκέφτονται, αισθάνονται και συμπεριφέρονται στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις 

και κατ’ επέκταση στην ικανοποίηση που νιώθουν από τη σχέση τόσο οι ίδιοι όσο και οι 

σύντροφοί τους (Downey & Feldman, 1996. Downey, Bonica, & Rincón, 1999. Downey, 

Lebolt, & Rincon, 1998). Τα άτομα που περιμένουν να βιώσουν απόρριψη από μια νέα 

σχέση, έχουν την τάση να αντιλαμβάνονται τα αμφίσημα στοιχεία στις συμπεριφορές του 

συντρόφου ως σκοπίμως απορριπτικά και να αισθάνονται ανασφάλεια και θλίψη (Downey & 

Feldman, 1996. Pietrzak et al., 2005). Πολλές φορές αντιλαμβάνονται τις προθέσεις των 

ανθρώπων ως εχθρικές και διαμορφώνουν αρνητικές νοητικές αναπαραστάσεις οι οποίες 
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μεταφέρονται στις μετέπειτα σχέσεις με αποτέλεσμα τα απορριφθέντα άτομα να 

δυσκολεύονται να εμπιστευτούν συναισθηματικά τους άλλους (Phillips, Wilmoth, Wall, 

Peterson, Buckley, & Phillips, 2013).  

         Κάποια από τα άτομα που είναι ευαίσθητα στην απόρριψη αποφεύγουν τις ρομαντικές 

σχέσεις προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα της απόρριψης,  ενώ κάποια άλλα 

επιδιώκουν την έναρξη τέτοιων σχέσεων ελπίζοντας ότι θα βιώσουν μια άνευ όρων αποδοχή 

από τον σύντροφό τους (Downey et al., 1997). Αυτά τα συμπεριφορικά μοτίβα παραπέμπουν 

εννοιολογικά στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που έχουν προταθεί από τον Beck 

(1983) ως  οι βασικοί παράγοντες που προδιαθέτουν ένα άτομο να αναπτύξει κατάθλιψη. Σε 

αντιστοιχία λοιπόν με τις προαναφερθείσες αποκρίσεις των ατόμων με ευαισθησία 

απόρριψης, στη θεωρία του Beck τα άτομα που αποφεύγουν την εγγύτητα των στενών 

διαπροσωπικών σχέσεων δίνουν υπέρμετρη έμφαση στην αυτάρκεια και την πραγματοποίηση 

των προσωπικών στόχων (αυτονομία) και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε στρεσογόνους 

παράγοντες που προέρχονται από την αποτυχία επίτευξης των στόχων τους. Αντίθετα, τα 

άτομα που αναζητούν την εγγύτητα χαρακτηρίζονται από αυξημένη ανάγκη για επιβεβαίωση 

και αποδοχή από τους άλλους και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις διαπροσωπικές 

σχέσεις προκειμένου να ενισχύσουν την αυτό-αξία τους.  

         Τα υψηλά επίπεδα ευαισθησίας στην απόρριψη έχουν συνδεθεί με μια δυσκολία στη 

σύναψη νέων δεσμών και με έναν συνολικά μικρότερο αριθμό στενών διαπροσωπικών 

σχέσεων κατά τη διάρκεια της πρώιμης ενήλικης ζωής (Ayduk, Downey, Testa, Yen, & 

Shoda, 1999). Σύμφωνα με τους Downey, Freitas, Michaelis και Khouri (1998), οι γυναίκες 

με υψηλή ευαισθησία απόρριψης έρχονται σε περισσότερες συγκρούσεις με τους συντρόφους 

τους όταν δεν λαμβάνουν την επιθυμητή αποδοχή, συγκριτικά με τις γυναίκες που 

χαρακτηρίζονται από χαμηλά επίπεδα ΕΑ. Προκειμένου να αποκτήσουν μια πιο 

νατουραλιστική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ευαισθησία στην απόρριψη επηρεάζει 

τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις, οι ανωτέρω ερευνητές ζήτησαν από ζευγάρια φοιτητών να 

συμπληρώνουν καθημερινά ένα ημερολόγιο για 28 ημέρες. Παρόλο που δεν βρέθηκαν 

αξιοσημείωτες διαφορές σχετικά με τη συχνότητα των συγκρούσεων μεταξύ των ατόμων με 

υψηλή και αυτών με χαμηλή ευαισθησία απόρριψης, οι γυναίκες  με αυξημένη ευαισθησία 

απόρριψης εμπλέκονταν σε περισσότερες συγκρούσεις μια μέρα αφότου είχαν αισθανθεί 

απόρριψη. Όπως ανέφεραν οι σύντροφοι στα ημερολόγια, αυτό συνέβαινε διότι κατά τη 

διάρκεια των συγκρούσεων οι γυναίκες έχαναν πιο εύκολα την ψυχραιμία τους, έκαναν 

κακόβουλα σχόλια, δήλωναν ότι θα διακόψουν τη σχέση και γενικότερα εκδήλωναν όχι μόνο 
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λεκτική αλλά και μη λεκτική επιθετικότητα εναντίον των συντρόφων τους (Downey et al., 

1998). 

         Αντίθετα, οι άντρες με υψηλή ευαισθησία στην απόρριψη ανέφεραν πως ήταν πιο 

πιθανό να γίνουν σωματικά βίαιοι και να αναζητήσουν σε μικρότερο βαθμό την εγγύτητα από 

ότι οι άντρες με χαμηλή ευαισθησία στην απόρριψη (Ayduk et al., 2008). Βέβαια, έχει 

υποστηριχθεί ότι η επιθετικότητα των ανθρώπων που έχουν βιώσει απόρριψη  εξηγείται εν 

μέρει από τον βαθμό στον οποίο είχαν καταπιέσει αρχικά τα συναισθήματα και τις 

πεποιθήσεις τους προκειμένου να  γίνουν αρεστοί στον σύντροφό τους και να συγκλίνουν τα 

ενδιαφέροντά τους με δικά του (Downey, Feldman, & Ayduk, 2000). Γενικότερα, τα άτομα 

με υψηλή ευαισθησία απόρριψης θεωρείται ότι θυσιάζουν την αυτονομία τους και 

αποκρίνονται παθητικά στις σχέσεις, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν το δεσμό ή να 

αποτρέψουν την εμφάνιση συγκρούσεων (Harper,  Dickson, & Welsh, 2006). 

       Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω, υπάρχουν σημαντικές διαφορές φύλου στον τρόπο 

που συμπεριφέρονται τα άτομα με ευαισθησία στην απόρριψη στις στενές διαπροσωπικές 

σχέσεις. Από τη μια πλευρά, οι άντρες εκδηλώνουν ζήλια και ένα είδος ελεγκτικής 

συμπεριφοράς, πιθανώς λόγω της γενικότερης τάσης τους να διαχειρίζονται με άμεσους και 

ενεργητικούς τρόπους τις αντίξοες συνθήκες (Nolen-Hoeksema, 1987). Από την άλλη 

πλευρά, οι γυναίκες τείνουν να αντιμετωπίζουν την αντιλαμβανόμενη απόρριψη με 

αναστοχασμό και πολλές φορές η σκέψη τους χαρακτηρίζεται από αρνητικότητα (Nolen-

Hoeksema, 1987). Αυτή η αρνητικότητα πιθανότατα προέρχεται από την πεποίθηση ότι ο 

σύντροφος έχει εγκαταλείψει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της σχέσης  και ότι η γυναίκα 

είναι αβοήθητη σε αυτή την προσπάθεια. Έτσι, παύει να επενδύει στη σχέση, γεγονός που 

μπορεί να ευθύνεται για την μειωμένη θετική σκέψη που την προδιαθέτει (Downey & 

Feldman, 1996. Nolen-Hoeksema, 1987). 

       Μια άλλη έρευνα με συμμετέχοντες ζευγάρια που συμβίωναν, έδειξε ότι τα άτομα με 

υψηλή ευαισθησία απόρριψης τα οποία δεν λάμβαναν την υποστήριξη που επιθυμούσαν από 

τον σύντροφό τους, αξιολόγησαν πιο αρνητικά την σχέση τους σε σύγκριση με τα άτομα που 

ήταν λιγότερο ευαίσθητα στην απόρριψη (Ayduk et al., 2008. Kang, Downey, Iida, & 

Rodriguez, 2009. Rohner, 2015-a). Συγκεκριμένα, είχαν την τάση μεταξύ άλλων να  

ερμηνεύουν τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις ως αναξιόπιστες και απρόβλεπτες. Ακόμη, τα 

ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι όσο περισσότερο αντιλαμβάνεται κάποιος τη 

συμπεριφορά του συντρόφου ως σκόπιμα απορριπτική, τόσο υψηλότερα επίπεδα 

επιθετικότητας εκδηλώνει και τόσο χαμηλότερη ικανοποίηση βιώνει από τη σχέση. Αυτό 
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προκύπτει με τη διαμεσολάβηση παραγόντων όπως η αξιολόγηση των καταστάσεων ως 

συγκρουσιακών, η αναγνώριση ενός βαθμού σαρκασμού στη συμπεριφορά του σημαντικού 

άλλου και η έλλειψη επικοινωνίας (Galliher & Bentley, 2010). Οι επιπτώσεις της ευαισθησίας 

στην απόρριψη στις διαπροσωπικές σχέσεις φαίνονται από μια επιπλέον έρευνα, όπου τα 

ζευγάρια στα οποία το ένα άτομο ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητο στην απόρριψη είχαν τρεις φορές 

περισσότερες πιθανότητες να διακόψουν τη σχέση εντός του ενός έτους, από ότι τα ζευγάρια 

στα οποία κανένα άτομο δεν διέθετε υψηλή ευαισθησία στην απόρριψη (Downey, Freitas et 

al., 1998).          

       Συνεχίζοντας, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ευαισθησία στην απόρριψη μπορεί να 

είναι ιδιαίτερα επιβλαβής κατά τη διάρκεια της εφηβείας τόσο σε επίπεδο διαπροσωπικών 

σχέσεων όσο και σε επίπεδο ψυχολογικής ευημερίας, καθώς αποτελεί την αναπτυξιακή 

εκείνη περίοδο όπου οι γενικές ανησυχίες σχετικά με την αποδοχή και την απόρριψη είναι 

αυξημένες (Rubin, Wojslawowicz, Rose-Krasnor, Booth-LaForce, & Burgess, 2006). Για 

παράδειγμα, οι Purdie και Downey (2000) έδειξαν ότι οι έφηβες με υψηλή ευαισθησία στην 

απόρριψη ένιωθαν αυξημένη ανησυχία και ανασφάλεια για την πιθανή προδοσία του 

συντρόφου και για την ανάπτυξη ερωτικού ενδιαφέροντος για άλλο άτομο καθώς και 

δυσφορία όταν ήταν μακριά από τον σύντροφο. Σε αυτό το πλαίσιο, η ευαισθησία στην 

απόρριψη μπορεί να γίνει αιτία για τη διακοπή της σχέσης, διότι η ζήλεια και η ανησυχία για 

την απιστία οδηγεί αρκετά άτομα στο να δημιουργούν συχνές και έντονες διενέξεις (Marston, 

Hare, & Allen, 2010. Purdie & Downye, 2000). Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε αυτό το 

προφίλ είναι ότι η εξάρτηση από τη στενή διαπροσωπική σχέση μπορεί να αποτελέσει 

πρόσφορο έδαφος για θυματοποίηση. Για παράδειγμα, η υπερεξάρτηση στον ερωτικό 

σύντροφο μπορεί να οδηγήσει το άτομο στο να παραβλέπει την κακοποίηση από το αυτόν, 

την ανεντιμότητα, την απιστία και την κατάχρηση ουσιών ή αλκοόλ (Harper, et al. 

,2006.Young&Furman,2008). 

       Όσον αφορά την αναπτυξιακή περίοδο της πρώιμης ενήλικης ζωής, έρευνα σε δείγμα 

φοιτητών διαπίστωσε ότι τα υψηλά επίπεδα ευαισθησίας στην απόρριψη συσχετίζονταν 

σημαντικά με χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη σχέση, τόσο για τα ευαίσθητα στην 

απόρριψη άτομα όσο και για τους συντρόφους τους (Levy et al., 2001). Πιο αναλυτικά, έχει 

προταθεί ότι τα άτομα με υψηλά επίπεδα ευαισθησίας στην απόρριψη μπορεί να ελέγχουν 

προσεκτικά το επίπεδο επένδυσης στη σχέση για να διαχειριστούν την πιθανή αρνητική 

επίδραση των αναμενόμενων εμπειριών απόρριψης (Downey et al., 1999). Με αυτό τον 

τρόπο, τα μειωμένα επίπεδα δέσμευσης και ανταπόκρισης που εκφράζουν μπορούν να 
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υπονομεύσουν την ικανοποίηση από τη σχέση και για τις δύο πλευρές, να εμποδίσουν την 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη της σχέσης και να οδηγήσουν στην διάλυσή της. Ακόμη, έχει 

βρεθεί ότι οι άνδρες φοιτητές με υψηλά επίπεδα ευαισθησίας στην απόρριψη εκδήλωναν σε 

μεγαλύτερη συχνότητα επιθετικές συμπεριφορές προς την σύντροφο, ειδικά όταν τα επίπεδα 

επένδυσης στην σχέση ήταν υψηλά (Downey et al., 2000). Παρόμοια αποτελέσματα 

βρέθηκαν και για τις γυναίκες φοιτήτριες με υψηλή ΕΑ, οι οποίες  εκδήλωναν μεγαλύτερη 

συχνότητα επιθετικότητας ως μια απόρροια των μειωμένων ικανοτήτων τους για 

αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων (Downey et al., 2004. Purdie & Downey, 

2000).         

        Συμπερασματικά, οι αντιδράσεις των ατόμων με υψηλή ευαισθησία απόρριψης είναι 

ιδιαίτερα επιβλαβείς, καθώς οδηγούν σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία και υπονομεύουν 

τόσο τις διαπροσωπικές τους σχέσεις όσο και την ίδια την ψυχολογική ευημερία (Ayduk, 

Downey, & Kim, 2001. Downey, Freitas et al., 1998).  Όμως, οι στενές διαπροσωπικές 

σχέσεις πέραν της διατήρησης και ενίσχυσης της ευαισθησίας στην απόρριψη μπορούν να 

προσφέρουν δυνατότητες για αλλαγή (Downey & Feldman, 1996). Οι έρευνες με άτομα που 

βίωσαν έντονη γονική απόρριψη όταν ήταν παιδιά προτείνουν ότι οι σημαντικοί άλλοι 

μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με ευαισθησία στην απόρριψη να αποδυναμώσουν τον 

φαύλο κύκλο της (Patterson, Cohn, & Kao, 1989. Quinton, Rutter, & Liddle, 1984). Οι 

υποστηρικτικές σχέσεις γενικότερα, είτε με τους γονείς είτε με κάποιον άλλον ενήλικα, έναν 

θεραπευτή, έναν συνομήλικο ή σύντροφο, μπορούν να τροποποιήσουν σημαντικά τις 

προσδοκίες και τις ανησυχίες των ατόμων σχετικά με την απόρριψη κα να τους βοηθήσουν 

στην ελαχιστοποίηση των κακόβουλων ερμηνειών της συμπεριφοράς των άλλων και στην 

ανάπτυξη περισσότερο προσαρμοστικών δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων. Βέβαια, η 

ευαισθησία στην απόρριψη έχει βαθιές ρίζες και η αλλαγή είναι δύσκολο να 

πραγματοποιηθεί, εκτός και αν το άτομο είναι πολύ κινητοποιημένο και δέχεται 

αποτελεσματική καθοδήγηση και ενθάρρυνση από τις διαπροσωπικές του σχέσεις. 
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3.3 Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ 

ΑΤΟΜΟΥ 

       Οι θεωρητικοί της προσωπικότητας έχουν αναγνωρίσει εδώ και πολλά χρόνια τις 

επιβλαβείς συνέπειες της απόρριψης και του κοινωνικού αποκλεισμού στη διαπροσωπική 

προσαρμογή και την ψυχολογική ευημερία (Horney, 1937. Sullivan, 1953). Μια ερμηνεία του 

λόγου για τον οποίο οι εμπειρίες απόρριψης οδηγούν στην ανάπτυξη ψυχολογικών 

προβλημάτων αποτελεί η ανάπτυξη μιας υψηλότερης ευαισθησίας στην απόρριψη και οι 

παρεπόμενες αρνητικές κοινωνικές και συναισθηματικές καταστάσεις  που αυτή επιφέρει 

(Downey et al., 1999. Downey & Feldman 1996. Zimmer-Gembeck & Nesdale 2013).  

       Αρχικά, η ευαισθησία στην απόρριψη συσχετίζεται θετικά με προβλήματα 

εσωτερίκευσης κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας, με συχνότερη την 

εμφάνιση του άγχους και της κατάθλιψης (Chango, McElhaney, Allen, Schad, & Marston, 

2012. Harper et al., 2006. London, Downey, Bonica, & Paltin, 2007. McDonald, Bowker, 

Rubin, Laursen, & Duchene, 2010. Sandstrom, Cillessen,  & Eisenhower, 2003). Όσον αφορά 

τους εφήβους, οι πρώιμες εμπειρίες δυσλειτουργικών γονικών πρακτικών έχει βρεθεί ότι 

συνδέονται άμεσα και έμμεσα με τη συναισθηματική δυσπροσαρμογή, μέσω των υψηλών 

επιπέδων της ευαισθησίας στην απόρριψη και των αποκρίσεων λύπης και απόσυρσης εν όψει 

του κινδύνου της απόρριψης (Rudolph & Zimmer‐Gembeck, 2014).  Έτσι, οι γονικές 

πρακτικές που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα απόρριψης, εξαναγκασμού, ψυχολογικού 

ελέγχου και από χαμηλά επίπεδα ζεστασιάς και αυτονομίας, αποτελούν μια από τις βάσεις για 

την ανάπτυξη ευαισθησίας στην απόρριψη και συναισθηματικής δυσπροσαρμογής (Rudolph 

& Zimmer‐Gembeck, 2014). Αυτή η δυσπροσαρμογή μπορεί να συμπεριλάβει υψηλά επίπεδα 

κοινωνικού άγχους ως αποτέλεσμα των συναισθηματικών (λύπη) και συμπεριφορικών 

(απόσυρση) αποκρίσεων στον κίνδυνο της απόρριψης και αυξημένα καταθλιπτικά 

συμπτώματα ως αποτέλεσμα της ευαισθησίας στην απόρριψη και της απόσυρσης. 

       Αυτό επιβεβαιώνεται και από έρευνες που δείχνουν ότι οι έφηβοι που ήταν μάρτυρες σε 

συγκρούσεις μεταξύ των γονέων, αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα ΕΑ και περισσότερα 

συμπτώματα κατάθλιψης και κοινωνικού άγχους (Barletta & O’Mara, 2006. Rhoades, 2008). 

Όταν βέβαια σε αυτή τη σχέση εμπλέκεται και η παρουσία αρνητικών τύπων γονεϊκότητας, οι 

συγκρούσεις μεταξύ των γονέων επιδρούν έμμεσα στη συναισθηματική δυσπροσαρμογή των 

εφήβων με τη διαμεσολάβηση των τύπων γονεϊκότητας (Krishnakumar & Buehler, 2000. 
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Turner & Kopiec, 2006. Zimet & Jacob, 2001). Ακολούθως, στην περίπτωση που το άτομο 

έρθει αντιμέτωπο με μια απορριπτική συμπεριφορά, αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει τους 

φόβους του και το οδηγεί στην απόγνωση, την αβοηθησία και τελικά την κατάθλιψη. 

      Έχει υποστηριχθεί ότι οι στοργικές και υποστηρικτικές σχέσεις με τους γονείς και τους 

φίλους μπορεί να αμβλύνουν τον κίνδυνο εμφάνισης άγχους και κατάθλιψης που συνδέονται 

με την ευαισθησία στην απόρριψη (McDonald et al., 2010). Για παράδειγμα, μια θετική 

φιλική σχέση μπορεί να προσφέρει την κοινωνική αποδοχή που έχει ανάγκη ο έφηβος έτσι 

ώστε η ευαισθησία του στην απόρριψη να μην οδηγήσει ή οξύνει τα καταθλιπτικά 

συμπτώματα (Laursen, Bukowski, Aunola, & Nurmi, 2007. Vitaro, Boivin, & Bukowski, 

2011). Επίσης, η αίσθηση του εφήβου ότι λαμβάνει την κοινωνική υποστήριξη που έχει 

ανάγκη έστω και από μια συγκεκριμένη μορφή σχέσης, μειώνει την πιθανότητα  το 

συναίσθημα θυμού ως απόκριση στην αντιλαμβανόμενη απόρριψη να προβλέπει τα 

καταθλιπτικά συμπτώματα (Laible, Carlo, & Raffaelli, 2000. Vitaro et al., 2011). Αντιθέτως, 

όταν δεν υπάρχει πηγή κοινωνικής υποστήριξης ούτε από τους γονείς ούτε από τους φίλους,  

παρατηρείται μια σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της διάστασης του θυμού στην 

ευαισθησία στην απόρριψη και της κατάθλιψης (Laible et al., 2000). Οι έφηβοι που 

αναμένουν με θυμό την απόρριψη εμφανίζουν επιπροσθέτως προβλήματα εξωτερίκευσης, 

καθώς το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της ευαισθησίας στην απόρριψη έχει βρεθεί να 

συσχετίζεται αρνητικά με την αντιλαμβανόμενη κοινωνική και συμπεριφορική 

λειτουργικότητα και θετικά με την επιθετικότητα και τις συγκρούσεις με το προσωπικό του 

σχολείου και τους συνομηλίκους (Downey, Lebolt et al., 1998).  

      Συνεχίζοντας, οι Twenge,  Baumeister, Tice και Stucke (2001) πραγματοποίησαν μια 

έρευνα εργαστηρίου και έδειξαν ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός οδηγεί σε μια γενικευμένη 

αύξηση της επιθετικότητας όχι μόνο εναντίον της πηγής της απόρριψης αλλά και των 

καινούριων στενών αλληλεπιδράσεων που δεν σχετίζονται με την αυτή την εμπειρία  και δεν 

έχουν κάποια αρνητική πρόθεση εναντίον του άλλου. Σύμφωνα με την προσέγγιση 

επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών (Walther, 2008), φαίνεται ότι το άτομο με 

ευαισθησία στην απόρριψη είναι έτοιμο να συμπεριφερθεί με επιθετικό και εχθρικό τρόπο 

χωρίς να διαχωρίζει τους αποδέκτες μεταξύ τους και να γενικεύσει τις αποκρίσεις των 

ανθρώπων θεωρώντας τους υπαίτιους ακόμη και για προηγούμενα γεγονότα απόρριψης 

(Pettit & Mize, 2007).  

       Σύμφωνα με τους Rosenbach και Renneberg (2014), η ευαισθησία στην απόρριψη 

αποτελεί έναν παράγοντα αποφασιστικής σημασίας στη σχέση μεταξύ των εμπειριών 
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απόρριψης και της ψυχολογικής ευημερίας. Τα άτομα με υψηλή ευαισθησία απόρριψης στην 

προσπάθειά τους να αποφύγουν περαιτέρω εμπειρίες απόρριψης, έχουν την τάση να 

απομονώνονται από τον κοινωνικό περίγυρο, γεγονός το οποίο οδηγεί στο αίσθημα της 

μοναξιάς (Larose, Guay, & Boivin, 2002. Watson & Nesdale, 2012). Ειδικά οι έφηβοι, 

τείνουν να περιορίζουν τον κύκλο των πιθανών κοινωνικών τους επαφών σε απειλητικές για 

αυτούς κοινωνικές καταστάσεις όπως η μετάβαση στο πανεπιστήμιο (Levy et al., 2001). Αυτά 

τα χαρακτηριστικά μπορούν να οδηγήσουν σε ακόμα περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα, 

μεταξύ των οποίων αναφέρεται συχνά η οριακή διαταραχή προσωπικότητας.  

        Έρευνες έχουν δείξει ότι η ανάπτυξη συμπτωμάτων οριακής διαταραχής 

προσωπικότητας συνδέεται με τραυματικές παιδικές εμπειρίες (Ball & Links, 2009. Battle et 

al., 2004. Bornovalova, Huibregtse, Hicks, Keyes, McGue, & Iacono, 2013) και υψηλά 

επίπεδα ευαισθησίας στην απόρριψη (Ayduk et al., 2008. Boldero, Hulbert, Bloom, Cooper, 

Gilbert, Mooney, et al., 2009. Meyer, Ajchenbrenner, & Bowles, 2005. Berenson, Downey, 

Rafaeli, Coifman, & Paquin, 2011. Staebler et al., 2011). Μάλιστα, η έρευνα των Rosenbach 

και Renneberg (2014) ανέφερε ότι η σχέση μεταξύ της ενθυμούμενης διαπροσωπικής 

απόρριψης και της οριακής διαταραχής προσωπικότητας  διαμεσολαβείται πλήρως από τη 

ευαισθησία στην απόρριψη, και ακόμη ότι η κοινωνική υποστήριξη δρα ως προστατευτικός 

παράγοντας στον κίνδυνο εμφάνισης οριακών χαρακτηριστικών προσωπικότητας. 

       Γενικότερα, τα άτομα με υψηλή ευαισθησία απόρριψης συμπεριφέρονται με τρόπους που 

θέτουν σε κίνδυνο την ψυχολογική τους ευημερία (Breines & Ayduk, 2013). Το γεγονός ότι 

είναι πιθανότερο να συμπεράνουν πως είναι ανεπαρκείς και δεν αξίζουν τον σεβασμό τον 

άλλων (Downey & Feldman, 1996) αυξάνει σύμφωνα με τους  Chatard και Selimbegovic 

(2011) την εμφάνιση αυτοκτονικών ιδεασμών. Επιπλέον, οι εχθρικές γνωστικές μεροληψίες 

εκτός του ότι μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένη αυτοεκτίμηση και αυτό-αξία, αποτελούν 

προβλεπτικό παράγοντα της αυτοκτονικής και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής 

συμπεριφοράς (Nock, Prinstein, & Sterba, 2009). Όπως αναφέρεται στη σχετική 

βιβλιογραφία, ο αυτοτραυματισμός συνδέεται με χαμηλή αίσθηση του ανήκειν και με 

διαπροσωπικούς στρεσογόνους παράγοντες οι οποίοι δρουν ως το πιο άμεσο έναυσμα για την 

εμφάνιση σκέψεων αυτοτραυματισμού (Conner, Britton, Sworts, & Joiner, 2007. Hawton & 

Harriss, 2008. Nock et al., 2009). Μάλιστα, έχει σημειωθεί ότι  οι περισσότερες σκέψεις 

αυτοτραυματισμού πραγματοποιούνται με αφορμή αρνητικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. 

(Muehlenkamp, Brausch, Quigley, & Whitlock, 2013). 
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         Στο πεδίο των στενών διαπροσωπικών σχέσεων, η υψηλή ευαισθησία στην απόρριψη 

αποτελεί έναν παράγοντα που καθιστά ευάλωτα τα άτομα στο να αναπτύξουν δυσλειτουργικά 

γνωστικά σχήματα όσον αφορά δυσάρεστες εμπειρίες όπως ένας χωρισμός. Αυτό 

επιβεβαιώνεται από μια έρευνα διαχρονικού ερευνητικού σχεδιασμού που έδειξε ότι οι 

γυναίκες με  υψηλή ευαισθησία απόρριψης βίωσαν πιο έντονα συναισθήματα κατάθλιψης 

ύστερα από έναν χωρισμό που επιδιώχθηκε από τον σύντροφό τους (Ayduk et al., 2001). 

Επίσης, έχει βρεθεί ότι τα άτομα που είναι ευαίσθητα στην απόρριψη προκειμένου να 

εξασφαλίσουν την αποδοχή από τον σύντροφο ή την σύντροφο συμπεριφέρονται με τρόπους 

οι οποίοι πιστεύουν ότι θα προστατέψουν τις ρομαντικές τους σχέσεις, αλλά που όμως είναι 

δυσπροσαρμοστικοί και συμβάλλουν στην εμφάνιση αρνητικών συναισθημάτων 

συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης (Harper & Welsh, 2007. London, Downey, Romero-

Canyas, Rattan, & Tyson, 2012). Πιο συγκεκριμένα, καταπιέζουν τις αληθινές σκέψεις και τα 

συναισθήματά τους, παραμερίζουν τις προσωπικές τους ανάγκες, αποφεύγουν συζητήσεις για 

ευαίσθητα θέματα που φοβούνται ότι θα οδηγήσουν σε συγκρούσεις και έτσι συχνά 

διαχειρίζονται τα προβλήματα στη σχέση μόνοι τους (Ayduk, May, Downey, & Higgins, 

2003. Purdie & Downey, 2000. Romero-Canyas, Reddy, Rodriguez, & Downey, 2013).  Όσον 

αφορά τους άνδρες, υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που υποδεικνύουν ότι οι συμπεριφορές 

τους εντός της σχέσης οι οποίες είναι χαρακτηριστικές της ευαισθησίας στην απόρριψη 

προβλέπουν τα καταθλιπτικά συμπτώματα των γυναικών λίγο καιρό αργότερα. Ακόμη, η 

ανάλογη ευαισθησία στις γυναίκες μπορεί να προβλέψει την δική τους αποσιώπηση αλλά και 

του συντρόφου (Norona, Roberson, & Welsh, 2016).  

      Το ενδιαφέρον είναι ότι οι αρνητικές σκέψεις και συμπεριφορές των ατόμων με 

ευαισθησία στην απόρριψη για τις στενές διαπροσωπικές τους σχέσεις ήταν πιο πιθανό να 

ενεργοποιηθούν και να οδηγήσουν σε ψυχολογικά προβλήματα όπως η κατάθλιψη, όταν η 

ικανοποίηση από τη σχέση και  το επίπεδο δέσμευσης ήταν αυξημένα (Zimmer-Gembeck, & 

Vickers, 2007). Ο ρόλος της υψηλής ΕΑ μπορεί να είναι άμεσος όσον αφορά την κατάθλιψη 

και τη διαπροσωπική αλληλεπίδραση, Shirk, Gudmundsen, & Burwell, 2005) όμως μπορεί να 

είναι και τροποποιητικός μέσω της επιδείνωσης της σχέσης του διαπροσωπικού στρες με την 

ψυχολογική ευημερία ή της άμβλυνσης της σχέσης μεταξύ των θετικών εμπειριών στις 

σχέσεις και της ψυχολογικής ευημερίας (Zimmer-Gembeck, & Vickers, 2007).    

       Συμπερασματικά, η ευαισθησία στην απόρριψη φαίνεται ότι συνδέεται με διαφορετικές 

γνωστικές, συμπεριφορικές, συναισθηματικές και νευροβιολογικές πτυχές της ανθρώπινης 

ανάπτυξης και μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό παράγοντα στην ερμηνεία της 
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διαπροσωπικής συμπεριφοράς, της εμφάνισης και διατήρησης των ψυχολογικών 

προβλημάτων. Βέβαια, η αλλαγή των εσωτερικών μοντέλων εργασίας σύμφωνα με τη θεωρία 

του Bowlby ή των νοητικών αναπαραστάσεων σύμφωνα με την IPARTheory που 

δημιουργούν τις προσδοκίες της απόρριψης, δεν επιτυγχάνεται εύκολα και μπορεί να απαιτεί 

την ύπαρξη ενός ενήλικα ή κάποιου στοιχείου άλλου στο περιβάλλον του παιδιού που 

παρέχει εμπειρίες οι οποίες διαψεύδουν τις προσδοκίες του (Lightfoot et al., 2014).        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο 

4.1 Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ 

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

       Ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως ένα κοινωνικό ον που ζει μέσα σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο κοινωνικό γίγνεσθαι  το οποίο και αντιλαμβάνεται με όρους διαπροσωπικούς 

(Καφέτσιος, 2005).  Όσον αφορά τα πρώτα χρόνια της ανθρώπινης ζωής, τα άτομα που 

επηρεάζουν σε ένα σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη του παιδιού και τις μετέπειτα 

διαπροσωπικές του σχέσεις, είναι η μητέρα και ο πατέρας (Dural & Yalcin, 2014). Με τον 

όρο διαπροσωπική σχέση οι κοινωνικοί επιστήμονες αναφέρονται ουσιαστικά σε ένα «δέσιμο 

που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα, που γνωρίζουν ο ένας τον άλλον 

και που σε κάποια φάση της ζωής τους είχαν αναπτύξει μια σειρά αλληλεπιδράσεων» (Hinde, 

1976, σελ. 2).
 

         Μια επιμέρους μορφή διαπροσωπικών σχέσεων είναι οι ρομαντικές ή διαφορετικά 

στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα έχει αυξηθεί εντός του 

πλαισίου των στενών διαφορετικών σχέσεων οι οποίες θεωρείται πως είναι αυτές που 

προσεγγίζουν περισσότερο το δεσμό των γονέων με το παιδί σε συμπεριφορικό επίπεδο 

(Hazan & Shaver, 1987). Βέβαια, στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις, η πιθανότητα 

πρόκλησης ψυχικού πόνου καθώς επίσης και ο βαθμός της συναισθηματικής έντασης που 

βιώνει ένα άτομο, είναι μεγαλύτερα συγκριτικά με άλλου είδους σχέσεις όπου η εγγύτητα και 

η συναισθηματική επένδυση είναι μικρότερη (Bowlby, 1998).  

        Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως όταν ένας άνθρωπος αλληλεπιδρά με άλλα άτομα 

παρουσιάζει επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς τα οποία επηρεάζονται από την 

προσωπικότητα, τις αξίες και το περιβάλλον στο οποίο ζει (Castellani, Perinelli, Gerbino, & 

Caprara, 2016). Τόσο η θεωρία δεσμού του Bowlby όσο και η IPARTheory έχουν προτείνει 

ότι τα άτομα κατασκευάζουν εσωτερικά μοντέλα εργασίας του εαυτού και των  

αλληλεπιδράσεων με τους άλλους τα οποία οργανώνουν την εξέλιξη της προσωπικότητας, 

κατευθύνουν την κοινωνική συμπεριφορά και αποτελούν τη βάση τόσο για τη διαμόρφωση 

προσδοκιών, αντιλήψεων και συμπεριφορών όσο και για τη βίωση συναισθημάτων σε 

υπάρχουσες και νέες σχέσεις (Rohner, 2015-a). Βέβαια, αντί του όρου «εσωτερικά μοντέλα 

εργασίας» η IPARTheory χρησιμοποίησε την έννοια «νοητικές αναπαραστάσεις», για να 

δείξει ότι αυτές μεταφέρονται στις ενήλικες σχέσεις και καθοδηγούν τη συμπεριφορά του 

ατόμου προς τον σημαντικό άλλο (σύντροφο).  
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       Μια από τις διαστάσεις της συμπεριφοράς που μπορεί να εκδηλώσει κάποιος στις στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις είναι η εξάρτηση, ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το οποίο 

αποτελείται από τέσσερα δομικά στοιχεία,  το κινητοποιητικό, το γνωστικό, το 

συναισθηματικό και το συμπεριφορικό και περιλαμβάνει την δυσλειτουργική υπερεξάρτηση, 

την δυσλειτουργική αποστασιοποίηση και την υγιή εξάρτηση (Bornstein, Languirand, 

Geiselman, Creighton, West, Gallagher, & Eisenhart, 2003). Υπό αυτό το πρίσμα, ένα μεγάλο 

μέρος ερευνών έχει εστιάσει στο προφίλ που παρουσιάζουν τα άτομα στις στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις, στοχεύοντας στο να περιγράψει τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας που υποθάλπονται των τριών αυτών διαπροσωπικών στυλ και τους 

παράγοντες που οδήγησαν στην εμφάνισή τους (Bornstein & Cecero, 2000. Bornstein & 

Huprich, 2006).  

          Όσον αφορά λοιπόν τις τρείς διαστάσεις της εξάρτησης που έχουν προταθεί από τους 

Bornstein και Languirand (2003), μελέτες δείχνουν ότι η δυσλειτουργική αποστασιοποίηση 

(το αντίθετο της εξάρτησης) προκύπτει ως αποτέλεσμα πρώιμων εμπειριών 

κοινωνικοποίησης που δίνουν έμφαση στην ανεξαρτησία και στην αυτάρκεια εις βάρος της 

δημιουργίας κοινωνικών επαφών (Clark & Ladd, 2000. Colgan, 1987), καθώς επίσης και από 

ενδοψυχικές συγκρούσεις που αφορούν την εγγύτητα (Birtchnell, 1996). Αντίθετα, η 

δυσλειτουργική υπερεξάρτηση προέρχεται κυρίως από ένα συνεχές μοτίβο 

υπερπροστατευτικών και αυταρχικών γονικών πρακτικών αλλά και από συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας του παιδιού που μπορούν να εκμαιεύσουν αυτές τις 

γονικές συμπεριφορές (Coolidge, Thede, & Jang, 2001. Head, Baker, & Williamson, 1991. 

Pincus & Wilson, 2001). Έχει αναφερθεί επίσης ότι στην ανάπτυξη υγιούς εξάρτησης στις 

μετέπειτα διαπροσωπικές σχέσεις συμβάλλει η διαλεκτική συμπεριφορά των γονέων που 

καλλιεργεί στο παιδί μια αίσθηση αυτοπεποίθησης και αυτοδιάθεσης (Cross, Bacon, & 

Morris, 2000. Lee & Robbins, 1995). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι η συγκεκριμένη 

γονική πρακτική μαθαίνει στο άτομο ότι είναι αποδεκτό να ζητήσει υποστήριξη όποτε το έχει 

ανάγκη χωρίς αυτό να αποτελεί ένδειξη αδυναμίας ή αποτυχίας (Clark & Ladd, 2000. Wang, 

Bristol, Mowen, & Chakraborty, 2000). 

       Έπειτα, μελέτες υπογραμμίζουν ότι τα προβλήματα στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις 

μπορεί να προκύψουν από μια ποικιλία παραγόντων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι 

απορριπτικές συμπεριφορές των γονέων (Bryant & Conger, 2002). Ο ισχυρισμός ότι οι 

πρώιμες «τραυματικές» εμπειρίες μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολίες στις διαπροσωπικές 

σχέσεις αργότερα στη ζωή έχει μακρά ιστορία. Πολλοί θεωρητικοί, μεταξύ των οποίων η 
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Horney (1937), ο Erikson (1950), ο Sullivan (1953), ο Sigmund Freud αρχικά και η Anna 

Freud στη συνέχεια (1989), πρότειναν ότι οι αλληλεπιδράσεις των παιδιών με τους γονείς 

οδηγούν σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και μοτίβα συμπεριφοράς στις 

μετέπειτα διαπροσωπικές σχέσεις. Έχει υποστηριχθεί ότι οι πρώιμες θετικές ή αρνητικές 

εμπειρίες των παιδιών με τους γονείς σχετίζονται άμεσα  με τις  θετικές ή αρνητικές 

συμπεριφορικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συντρόφων στην ενήλικη ζωή, οι οποίες είναι 

και αυτές που προβλέπουν την ευημερία της σχέσης (δέσμευση, ποιότητα, υποστήριξη, 

σταθερότητα) (Bryant & Conger, 2002). Βέβαια, σύμφωνα με τον Sroufe (όπως αναφέρεται 

στους Pietrzak et al., 2005), η σχέση των παιδιών με τους γονείς δεν είναι η μόνη που 

επηρεάζει τις μελλοντικές αλληλεπιδράσεις τους, καθώς οι μεταγενέστερες σχέσεις με τους 

συνομηλίκους και τους δασκάλους διαμορφώνουν σε εξίσου σημαντικό βαθμό τη 

συμπεριφορά των ατόμων. 

        Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από περισσότερη 

ζεστασιά και λιγότερο σκληρές γονικές πρακτικές αναπτύσσουν μια θετική οπτική μέσω της 

οποίας αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους και περιμένουν ότι οι αλληλεπιδράσεις με τους 

ανθρώπους θα είναι ευχάριστες (Bretherton, 1985. Erath, El‐Sheikh, & Cummings, 2009). 

Ακριβώς λόγω της δημιουργίας θετικών μεροληψιών απόδοσης για τον εαυτό και τους 

άλλους βιώνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ρομαντική σχέση (Cummins & Nistico, 

2002). Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι παρόλο που είναι πιθανό η γονική αποδοχή 

να επηρεάζει άμεσα την ικανοποίηση από τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις στην πρώιμη 

ενήλικη ζωή, οι περισσότεροι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτή η επίδραση προκύπτει μέσω 

μιας ποικιλίας διαμεσολαβητικών μηχανισμών (Overbeek, Stattin, Vermulst, Ha, & Engels, 

2007. Parade, Supple, & Helms, 2012). Κάποιοι από αυτούς είναι η έλλειψη συγκρούσεων 

μεταξύ γονέα και παιδιού στην εφηβεία και η συνεκτικότητα της οικογένειας, τα οποία 

μπορούν να λειτουργήσουν ως μια ασφαλή βάση για την ανάπτυξη υγιών ρομαντικών 

σχέσεων είτε στα πλαίσια του γάμου είτε στα πλαίσια της συμβίωσης ή του απλού δεσμού. 

Πιο συγκεκριμένα, η υποστηρικτική αυτή συναισθηματική βάση που προκύπτει από τα 

υψηλά επίπεδα οικογενειακής συνοχής μπορεί να κάνει το άτομο να νιώσει πιο άνετα στην 

αποκάλυψη των προσωπικών συναισθημάτων του, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη 

ικανοποίηση από τη σχέση (Parade et al., 2012). 

        Επιπλέον, η σχέση που αναπτύσσεται με τους γονείς τόσο στην παιδική όσο και στην 

εφηβική ηλικία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις στην πρώιμη 

ενήλικη ζωή, καθώς τα παιδιά παρατηρούν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι γονείς 
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στον γάμο τους και έπειτα χρησιμοποιούν το μοντέλο αυτό για να καθοδηγήσουν τη δική 

τους συμπεριφορά στις ρομαντικές σχέσεις (Amato & Booth, 2001). Διαχρονικές μελέτες 

όπως αυτή των Conger, Cui,  Bryant και Elder  (2000) έχουν δείξει ότι  αυτό συμβαίνει μέσω 

της διαδικασίας της κοινωνικής μάθησης, υποστηρίζοντας ότι οι ενήλικες που είχαν 

στοργικούς γονείς στην παιδική και εφηβική ηλικία, ήταν υποστηρικτικοί και ελάχιστα 

εχθρικοί προς στους συντρόφους τους αναφέροντας ακολούθως υψηλά επίπεδα ικανοποίησης 

από τη σχέση. Και σε αυτή την περίπτωση βέβαια, το προφίλ που έχουν οι γυναίκες και οι 

άνδρες στις στενές διαπροσωπικές τους σχέσεις διαφέρει ανάλογα με την ανατροφή τους. 

Έχει προταθεί ότι οι γονείς γενικότερα ενθαρρύνουν περισσότερο τους γιούς παρά τις κόρες 

στο να αναπτύξουν αυτονομία και προωθούν περισσότερο την υπακοή στις κόρες παρά στους 

γιούς (Hill & Lynch, 1983).  

      Σύμφωνα με τους Masarik, Conger, Martin, Donnellan, Masyn και Lorenz (2013), στην 

ανωτέρω σχέση μπορεί να διαμεσολαβήσουν επιπλέον παράγοντες όπως τα γνωστικά 

σχήματα που σχετίζονται με την έννοια του γάμου και χαρακτηριστικά  της προσωπικότητας 

όπως ο νευρωτισμός. Πιο συγκεκριμένα, όταν ο πατέρας και η μητέρα είναι στοργικοί, 

υποστηρικτικοί, επιβλέπουν το παιδί, διαθέτουν τα κατάλληλα επίπεδα αυστηρότητας και 

χρησιμοποιούν τους ίδιους κανόνες διαπαιδαγώγησης, τότε οι νεαροί ενήλικες είναι πιο 

πιθανό να αναπτύξουν την πεποίθηση ότι ο γάμος χρειάζεται συναισθηματική επένδυση -με 

την έννοια της ανοιχτής επικοινωνίας, της επίλυσης των συγκρούσεων και της υποβολής 

ισότιμης προσπάθειας για την εξέλιξη της σχέσης- και ότι συμβάλλει στην ικανοποίηση από 

τη ζωή. Σε συνδυασμό με αυτό το εύρημα, αναφέρεται ότι υψηλά επίπεδα νευρωτισμού στην 

εφηβεία συνδέονται με  μικρότερη υποστήριξη της πεποίθησης ότι ο γάμος οδηγεί σε 

μεγαλύτερη ευτυχία στην πρώιμη ενήλικη ζωή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερες 

θετικές αλληλεπιδράσεις με τον ερωτικό σύντροφο και χαμηλότερα επίπεδα 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας της σχέσης (Masarik et al., 2013).          

        Συμπερασματικά, οι θεμελιακές σχέσεις με τους γονείς στην παιδική και εφηβική ηλικία 

δημιουργούν ένα πρότυπο για τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις στην ενήλικη ζωή (Simons, 

Simons, Landor, Bryant, & Beach, 2014). Παρ όλα αυτά όμως δεν έχουν υπάρξει πολλές 

μελέτες που να εξετάζουν συγκεκριμένες οδούς μέσω των οποίων η γονική συμπεριφορά 

συνδέεται με το προφίλ των ατόμων στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και με την ποιότητα 

αυτής της αλληλεπίδρασης.  
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4.2 ΣΤΕΝΕΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

        Είναι γεγονός ότι η δημιουργία σταθερών και ποιοτικών στενών διαπροσωπικών 

σχέσεων αποτελεί ένα ζήτημα μείζονος σημασίας στην πρώιμη ενήλικη ζωή (Conger et al., 

2000. Erikson, 1950), διότι η αίσθηση της συναισθηματικής ασφάλειας, της ευτυχίας και της 

ευημερίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αυτές (Rohner, 2008). Τα άτομα που 

αναπτύσσουν επιτυχώς στενούς δεσμούς κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης αναπτυξιακής 

περιόδου, θεωρείται ότι εξελίσσονται σε άκρως λειτουργικά μέλη της κοινωνίας που είναι 

ψυχολογικά και κοινωνικά επιδέξια. Μεταγενέστερες έρευνες επιβεβαιώνουν τον ανωτέρω 

ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι τα άτομα που βιώνουν ικανοποίηση από τις ρομαντικές τους 

σχέσεις τείνουν να αναφέρουν καλύτερη ψυχολογική προσαρμογή από αυτούς που 

αποτυγχάνουν στο να διαμορφώσουν τέτοιου είδους δεσμούς (Proulx, Helms, & Buehler, 

2007. Umberson, Williams, Powers, Liu, & Needham, 2006). Φυσικά, οι στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις προάγουν την ψυχολογική ευημερία του ατόμου καθ’ όλα τα 

αναπτυξιακά στάδια της ζωής (Braithwaite, Delevi, & Fincham, 2010. Cassidy, Lichtenstein-

Phelps, Sibrava, Thomas, & Borkovec, 2009. Musick & Bumpass, 2012. Reis, Collins, & 

Berscheid, 2000). Όταν όμως ένας άνθρωπος βιώνει δυσκολίες στις σχέσεις αυτές, 

εμφανίζονται αρνητικά συναισθηματικά, συμπεριφορικά, σωματικά και κοινωνικά 

αποτελέσματα (Cui, Fincham,& Pasley, 2008. Rhoades, 2008. Wickrama, Lorenz, Conger, & 

Elder, 1997). 

        Συνεχίζοντας, μπορεί να διαπιστωθεί ότι τα τελευταία χρόνια σημειώνεται ένα συνεχώς 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στις δυσλειτουργικές στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις και την ψυχοπαθολογία (Abuín & de Rivera, 2015). Πολλοί 

ερευνητές αναφέρουν μια σύνδεση ανάμεσα στη διαπροσωπική εξάρτηση και τη 

συναισθηματική δυσπροσαρμογή (Cramer & Donachie, 1999), την ψυχολογική αποξένωση 

(Wang & Mowen, 1997), την εξαρτητική διαταραχή προσωπικότητας, την εγκληματικότητα, 

τη χρήση ουσιών  (Bornstein, Gottdiener, & Winarick, 2010. Mudar, Leonard, & Soltysinski, 

2001), το άγχος, την αυτοκτονία και τις διατροφικές διαταραχές (Khaleque, 2004. Uchino, 

Cacioppo, & Kiecolt-Glaser, 1996). Γενικότερα, έχει φανεί ότι οι στενές διαπροσωπικές 

σχέσεις μπορεί να έχουν σημαντική αρνητική ή θετική επίδραση στην υποκειμενική 

ευημερία, στην ανθεκτικότητα του εγώ (Denckla, Bornstein, Mancini,  & Bonanno, 2015), 

στην ποιότητα της ζωής των ενηλίκων (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985. Khaleque, 

2004) και στην ανάγκη τους για αποδοχή (Crowne & Marlowe, 1964). 
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       Βέβαια, υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι οι διαπροσωπικές 

σχέσεις είναι πιο σημαντικές για τις γυναίκες παρά για τους άνδρες. Σύμφωνα με τους 

Giordano, Longmore και Manning (2006), οι γυναίκες είναι πιο ικανές στο να κατανοούν τον 

σύντροφο και να εναρμονίζονται στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και αισθάνεται αλλά και 

να αντιλαμβάνονται τις σχέσεις υπό την οπτική τη αμοιβαιότητας και της εγγύτητας. Για 

αυτό, η ποιότητα των συντροφικών σχέσεων μπορεί να είναι ένας ισχυρός προβλεπτικός 

παράγοντας της ικανοποίησης από τη ζωή για τις γυναίκες, αλλά όχι απαραίτητα για τους 

άνδρες (Saphire-Bernstein & Taylor, 2013). 

      Όπως προτείνουν τα ερευνητικά δεδομένα στο πεδίο της ψυχολογίας της υγείας, η 

δυσλειτουργική υπερεξάρτηση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης και σωματικών 

ασθενειών  (Bornstein et al., 2002), διότι τα άτομα εμπλέκονται συχνά σε συγκρούσεις στις 

σχέσεις τους οι οποίες οδηγούν σε αυξημένα επίπεδα στρες και κατ’ επέκταση σε 

δυσλειτουργία του  ανοσοποιητικού συστήματος (Blatt, Cornell, & Eshkol, 1993). Αυτές οι 

συγκρούσεις πολλές φορές πυροδοτούνται από το γεγονός ότι τα άτομα με υψηλά επίπεδα 

υπερεξάρτησης θέτουν εξωπραγματικά υψηλούς διαπροσωπικούς στόχους και 

απογοητεύονται όταν αυτοί δεν πραγματοποιούνται (Gardner & Helmes, 2006). Επιπρόσθετα, 

στις περισσότερες περιπτώσεις λόγω του ότι έχουν αναπτύξει ανασφαλή και αγχώδη τύπο 

δεσμού, ανησυχούν ότι οι σημαντικοί άλλοι θα τα εγκαταλείψουν και βιώνουν άγχος για τη 

διαθεσιμότητά τους. Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει μια στενή σύνδεση της υπερβολικής 

εξάρτησης και του κοινωνικού άγχους, καθώς τα άτομα με κοινωνικό άγχος υιοθετούν 

δυσλειτουργικές στρατηγικές στις λιγοστές στενές διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούν, 

όπως η έλλειψη αποφασιστικότητας, η αποφυγή της συναισθηματικής έκφρασης και οι 

διαμάχες (Davila & Beck, 2002). Επιπλέον, τα άτομα που εξαρτώνται υπερβολικά από τους 

σημαντικούς άλλους δυσκολεύονται να αντισταθούν σε εξωτερικές πιέσεις και επιδράσεις 

του κοινωνικού πλαισίου, αντιμετωπίζουν προβλήματα στη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους 

(Bornstein, Geiselman, Eisenhart, & Languirand, 2002), δεν έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι 

ικανοποιημένα από τη ζωή και βλέπουν αρνητικά τον εαυτό τους. Παράλληλα, έχουν μια 

μεγαλύτερη τάση στο κλάμα, το οποίο όμως υποστηρίζεται πως οδηγεί σε μεγαλύτερη 

συναισθηματική υποστήριξη και ενίσχυση των  κοινωνικών  δεσμών με τους συντρόφους 

(Fiori, Consedine,  Denckla, & Vingerhoets, 2013. Hendriks, Croon, & Vingerhoets, 2008).  

        Έπειτα, η αποστασιοποίηση οδηγεί επίσης σε αυξημένο κίνδυνο ψυχολογικών 

προβλημάτων, διότι συνδέεται με τάσεις αλεξιθυμίας οι οποίες  εμποδίζουν το άτομο να 

εκφράσει λεκτικά τα αρνητικά συναισθήματα  που βιώνει (Kantor, 2003). Όπως προσθέτουν 
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οι Bornstein και συν. (2002), η συσχέτιση της υπερεξάρτησης και της αποστασιοποίησης με 

την εμφάνιση ψυχολογικών δυσκολιών πιθανώς να προκύπτει από τη συναισθηματική 

αστάθεια, τη δυσκολία στη ρύθμιση της δυσφορίας και στην ανάπτυξη εγγύτητας που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά. Όμως, η διαφορά μεταξύ των δύο έγκειται στο ότι το 

αποστασιοποιημένο άτομο βλέπει τους άλλους ως αναξιόπιστους και έχει την τάση να  

αλλάζει συμπεριφορά έπειτα από συγκρουσιακές καταστάσεις (Haggerty, Siefert, Bornstein,  

Sinclair, Blais, Zodan, et al., 2015). Σύμφωνα με τους  Bornstein και συν. (2003), το αίσθημα 

απομόνωσης που το χαρακτηρίζει, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο να εκφράσει τα 

συναισθήματά του και η μη ικανοποίηση με τη ζωή, αντικατοπτρίζει ένα σχιζοειδή τύπο 

προσωπικότητας που έχει μια αρνητική στάση για τη ζωή, χαμηλές προσδοκίες για τις 

διαπροσωπικές σχέσεις και δυσκολία στη διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων. Όσον 

αφορά τον φόβο της εγγύτητας που υποθάλπεται της απομόνωσης, αυτός συσχετίζεται 

αρνητικά με την έκφραση των συναισθημάτων και την ικανοποίηση από τη σχέση, αλλά 

θετικά με τη μοναξιά και το άγχος (Greenfield & Thelen, 1997). Τα άτομα λοιπόν που 

αποφεύγουν τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις δεν ικανοποιούν τις ψυχολογικές τους ανάγκες 

με αποτέλεσμα να αισθάνονται μοναξιά, άγχος και κατάθλιψη (Sha'ked & Rokach, 2014).        

        Από την άλλη, ένα άτομο με χαρακτηριστικά υγιούς εξάρτησης δεν αντιμετωπίζει υψηλό 

κίνδυνο εμφάνισης ψυχολογικών προβλημάτων και σωματικών ασθενειών, καθώς υιοθετεί 

προσαρμοστικές στρατηγικές αντιμετώπισης των διαπροσωπικών συγκρούσεων, μοιράζεται 

τα προσωπικά του προβλήματα, ισορροπεί την ανάγκη για αυτονομία και εγγύτητα και 

αναζητά εύκολα ιατρική βοήθεια όταν εμφανιστούν οποιουδήποτε είδους οργανικά 

συμπτώματα (Bornstein & Languirand, 2003. Cross & Madson, 1997).  Η υγιής εξάρτηση 

λοιπόν προάγει και διατηρεί την ψυχολογική ευημερία, διότι δομικά στοιχεία της όπως η 

ικανότητα αυτό-καθορισμού, η ικανοποίηση από τη ζωή, η κατακτημένη ταυτότητα, η 

αυτοπεποίθηση και η έκφραση των συναισθημάτων έχει βρεθεί ότι συνδέονται με χαμηλά 

επίπεδα ψυχοπαθολογίας (Abuín & de Rivera, 2015). Σύμφωνα με τον Bornstein και συν. 

(2003), αυτή η εικόνα παραπέμπει σε ένα άτομο με ασφαλή τύπο δεσμού που επιθυμεί να 

έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους και μπορεί να τους εμπιστευτεί χωρίς να ανησυχεί ότι 

είναι πιθανό να τον εγκαταλείψουν. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 

Haggerty και συν. (2015), οι έφηβοι που έχουν αναπτύξει υψηλά επίπεδα υγιούς εξάρτησης 

είναι λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν συμπεριφορικά προβλήματα εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης, ενώ αναφέρουν μικρότερη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και υψηλότερα 

επίπεδα υποκειμενικής ευημερίας. Τέλος, η υγιής εξάρτηση στις διαπροσωπικές σχέσεις έχει 
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συνδεθεί με την πνευματική ευημερία νεαρών ενηλίκων οι οποίοι λάμβαναν την υποστήριξη 

που είχαν ανάγκη από τη θρησκεία και ακόμη περισσότερο με την ικανοποίησή τους από τη 

ζωή (Cecero, Bedrosian, Fuentes, & Bornstein, 2006).     

       Αντίθετα, αυτοί που παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα υγιούς εξάρτησης και αυξημένα 

επίπεδα δυσλειτουργικής υπέρ-εξάρτησης και αποστασιοποίησης βρίσκονται σε υψηλότερο 

κίνδυνο για ανάπτυξη συμπεριφορών εσωτερίκευσης, με την καταστροφική υπέρ-εξάρτηση 

να αποτελεί την κατηγορία υψηλότερου κινδύνου. Το τελευταίο, επιβεβαιώνεται από μια 

παλαιότερη μελέτη των Leadbeater, Kuperminc, Hertzog και Blatt (1999) η οποία έδειξε ότι 

οι έφηβοι που αισθάνονται αβοήθητοι, φοβούνται ότι θα εγκαταλειφθούν και έχουν ισχυρή 

επιθυμία για διαπροσωπική εγγύτητα, είναι πιο πιθανό να βιώσουν προβλήματα 

εσωτερίκευσης όπως η κατάθλιψη, το άγχος και η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Μάλιστα, οι 

αυξημένες προσπάθειές τους στην αναζήτηση εγγύτητας μπορεί να απωθήσουν τους άλλους 

και ακολούθως να τους δημιουργήσουν ενοχές και αισθήματα μοναξιάς (Haggerty et al., 

2015). Επίσης, είναι πιο πιθανό να αναφέρουν διαπροσωπικά προβλήματα τα οποία 

σχετίζονται με την υποτακτική συμπεριφορά που τείνουν να υιοθετούν έχοντας ως στόχο να 

κρατήσουν τους σημαντικούς άλλους κοντά τους. Όπως έχει διαπιστωθεί, τα χαρακτηριστικά 

της υποτακτικής συμπεριφοράς όπως η έλλειψη αποφασιστικότητας και η υπερβολική 

αυτοθυσία αποτελούν παράγοντες επικινδυνότητας, καθώς συνδέονται με εμπειρίες 

κακοποίησης των εφήβων γυναικών στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις (Murphy & Smith, 

2009). Επίσης, οι έφηβοι με συμπεριφορές δυσλειτουργικής υπερξάρτησης είναι πιο 

ευάλωτοι στην πίεση των συνομηλίκων και μπορεί να εμπλακούν σε παραβατικές 

συμπεριφορές προκειμένου να διατηρήσουν τις σχέσεις τους (Bornstein, 2012).  

       Όσον αφορά όμως τη σχέση μεταξύ δυσλειτουργικής αποστασιοποίησης και 

ψυχοπαθολογίας, παρατηρούνται διαφορές φύλου οι οποίες φαίνεται ότι επηρεάζονται από τα 

κοινωνικά πρότυπα. Πιο συγκεκριμένα,  οι Abuín και de Rivera (2015) αναφέρουν ότι στους 

άνδρες το χαρακτηριστικό της αποστασιοποίησης δεν συνδέεται με κάποιου είδους 

ψυχοπαθολογία, ενώ στις γυναίκες συσχετίζεται θετικά με  ψυχαναγκαστικά-καταναγκαστικά 

συμπτώματα, διαπροσωπική ευαισθησία, κατάθλιψη, άγχος, εχθρικότητα, παρανοϊκό ιδεασμό 

και ψύχωση. Όσον αφορά τον παρανοϊκό ιδεασμό, οι διαφορές φύλου οφείλονται πιθανότατα 

στους κοινωνικούς ρόλους που συνδέονται με τον άνδρα και τη γυναίκα. Για τις γυναίκες η 

συναισθηματική αποστασιοποίηση συνδέεται με παρανοϊκά συμπτώματα, ενώ στους άντρες η 

ίδια στάση θεωρείται κοινωνικά αναμενόμενη και δεν παραπέμπει σε  ενδείξεις 

ψυχοπαθολογίας. Αυτό συμβαίνει διότι η κοινωνία «απαιτεί» από τους άνδρες να 



Σ ε λ ί δ α  | 51 

 

εκδηλώσουν περισσότερη αυτονομία και ανεξάρτητη εικόνα εαυτού, ενώ από τις γυναίκες 

περισσότερη εγγύτητα και οικειότητα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις (Bornstein et al., 

2004). 

       Συνεχίζοντας, έχει βρεθεί  ότι τα άτομα που τείνουν να εξαρτώνται συναισθηματικά 

στους άλλους προβαίνουν σε μεγαλύτερη κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών (Bornstein et al., 

2010). Όμως, η εξάρτηση στις διαπροσωπικές σχέσεις συνδέεται και με περαιτέρω 

συμπεριφορές εξάρτησης όπως  ο εθισμός στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Για παράδειγμα, τα 

άτομα που έχουν αναπτύξει δυσλειτουργική υπερεξάρτηση και αποστασιοποίηση μπορεί να 

χρησιμοποιούν τα παιχνίδια στο διαδίκτυο ως έναν τρόπο  φυγής σε ένα πιο ασφαλές και 

ελεγχόμενο κοινωνικό περιβάλλον, όπου την ίδια στιγμή αναζητούν την κοινωνική 

υποστήριξη και την αναγνώριση από τους συμπαίκτες τους (Skarupova & Blinka,  2015).   

       Επιπλέον, τα δύο αυτά χαρακτηριστικά του προφίλ των ατόμων στις ρομαντικές σχέσεις 

αποτελούν παράγοντες που συσχετίζονται θετικά με υψηλότερα επίπεδα χρόνιου πένθους σε 

περίπτωση απώλειας του/της συζύγου (Bonanno et al., 2002. Denckla et al., 2015) και 

μπορούν να διαμεσολαβήσουν τη σχέση ανάμεσα στον αντιλαμβανόμενο γονικό έλεγχο στην 

παιδική ηλικία και στην ανάπτυξη παθολογικού  πένθους (Johnson, Zhang, Greer, & 

Prigerson, 2007). Στην ίδια περίπτωση όμως η υγιής πλευρά της εξάρτησης μπορεί να 

αποτελέσει έναν προστατευτικό παράγοντα, καθώς έχει βρεθεί ότι συνδέεται με την έλλειψη 

ενδείξεων παθολογικού πένθους σε μέσους ενήλικες που βίωσαν την απώλεια του συζύγου 

τους (Denckla et al., 2011) και με προσαρμοστικότερες στρατηγικές αντιμετώπισης του 

πένθους (Blake-Mortimer, Koopman, Spiegel, Field, & Horowitz, 2003). 

       Δεν πρέπει βέβαια να αμελείται ότι στη διαμόρφωση όλων των παραπάνω σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζει η γονική συμπεριφορά. Όπως προαναφέρθηκε στη θεωρία της 

διαπροσωπικής αποδοχή-απόρριψης, η αντιλαμβανόμενη απόρριψη στις στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις μπορεί να επιφέρει την ίδια δυσπροσαρμογή που προκαλεί η 

απόρριψη από τους γονείς κατά την παιδική ηλικία (Rohner & Khaleque, 2003). Για 

παράδειγμα, η έρευνα του Khaleque (2001) έδειξε ότι η ψυχολογική ευημερία των γυναικών 

επηρεάζεται σε ισχυρότερο βαθμό όταν έχουν βιώσει απόρριψη από τον πατέρα και  

συμπεριφορικό έλεγχο ή απόρριψη στις στενές διαπροσωπικές τους σχέσεις (όπως 

αναφέρεται στον Rohner, 2008). Πιο πρόσφατα, οι Giaouzi και Giovazolias (2015) βρήκαν 

ότι τα υψηλά επίπεδα της αντιλαμβανόμενης απόρριψης και από τους δύο γονείς είναι πιθανό 

να οδηγήσουν σε υψηλά επίπεδα αντιλαμβανόμενης απόρριψης από τον σύντροφο, τα οποία 
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με τη σειρά τους μπορεί να επιφέρουν υψηλά επίπεδα κοινωνικού άγχους στην πρώιμη 

ενήλικη ζωή.              

        Τέλος, τα χαρακτηριστικά του προφίλ ενός ατόμου στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν πρόκειται να ξεκινήσει οποιαδήποτε θεραπευτική 

προσπάθεια. Έρευνες υποστηρίζουν ότι η δυσλειτουργική υπερεξάρτηση και η 

αποστασιοποίηση έχουν αρνητική επίδραση στην θεραπευτική πορεία και τα αποτελέσματά 

της, ενώ η υγιής εξάρτηση έχει θετική επίδραση σε αυτούς τους τομείς. Επιπλέον, τα άτομα 

που είναι υπερεξαρτημένα στη συντροφική σχέση τείνουν να κάνουν υπερβολική χρήση των 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας, έχουν δυσκολία στον τερματισμό της θεραπευτικής σχέσης και 

λαμβάνουν έναν σημαντικά υψηλότερο αριθμό ψυχιατρικών φαρμάκων από ότι τα μη 

εξαρτημένα άτομα (O’Neill & Bornstein, 2001). Τα αποστασιοποιημένα άτομα από την άλλη, 

καθυστερούν στην αναζήτηση θεραπείας αφού εμφανιστούν τα ψυχολογικά προβλήματα, 

τερματίζουν τη θεραπεία πρόωρα και επωφελούνται σε μέτριο βαθμό από αυτήν (Kantor, 

2003). Αντίθετα, η σταθερή εικόνα του εαυτού και η προσαρμοστικότητα στις σχέσεις και 

στην αναζήτηση βοήθειας που χαρακτηρίζει τα υγιώς εξαρτημένα άτομα, προβλέπουν θετικά 

αποτελέσματα στην προσωποκεντρική θεραπευτική διαδικασία (Blatt & Ford, 1994). 

Συνολικά, για τις περισσότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις η 

επιτυχία της θεραπείας περιλαμβάνει τη μετάβαση από μια υπέρ-εξαρτημένη ή 

αποστασιοποιημένη συμπεριφορά σε μια λειτουργική συμπεριφορά υγιούς εξάρτησης 

(Hoglend et al., 2000. Hoglend & Piper, 1997). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο 

Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΕΝΕΣ 

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

       Κάνοντας κάποιος μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που υπάρχει και μελετά συνολικά 

τη σχέση μεταξύ της γονικής αποδοχής/απόρριψης, της ευαισθησίας στην απόρριψη, του 

προφίλ στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις και της ψυχολογικής ευημερίας, εύκολα μπορεί να 

διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδομένα.  Φυσικά, έχουν υπάρξει αρκετές 

μελέτες που παρουσίασαν τη σχέση των επιμέρους μεταβλητών μεταξύ τους, αλλά  η 

παρούσα εργασία είναι η πρώτη που έχει ως στόχο να διερευνήσει το πώς η γονική 

αποδοχή/απόρριψη οδηγεί στην ψυχολογική ευημερία του ατόμου μέσω της επίδρασης της 

ευαισθησίας στην απόρριψη και του προφίλ στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις. 

       Όπως έγινε κατανοητό από τα προηγούμενα κεφάλαια, έχει ερευνηθεί κατά κόρον η 

σχέση μεταξύ της γονικής αποδοχής/απόρριψης και της ψυχολογικής ευημερίας, 

παρουσιάζοντας τόσο άμεσες όσο και έμμεσες σχέσεις.  Παρόλο που καμία έρευνα δεν 

εξέτασε το παρόν διαμεσολαβητικό μοντέλο, υπάρχουν ευρήματα σε συναφείς μελέτες που 

προτείνουν πιθανούς συνδετικούς κρίκους μεταξύ των υπό μελέτη μεταβλητών. Για 

παράδειγμα, έχουν υπάρξει ερευνητές που εξέτασαν τη σχέση της γονικής 

αποδοχής/απόρριψης ή της γονικής συμπεριφοράς γενικότερα και της ευαισθησίας στην 

απόρριψη, της γονικής αποδοχής/απόρριψης και των διαπροσωπικών σχέσεων, της 

ευαισθησίας στην απόρριψη, των στενών διαπροσωπικών σχέσεων και της ψυχολογικής 

ευημερίας αλλά και των στενών διαπροσωπικών σχέσεων και της ψυχολογικής ευημερίας. 

Υπό αυτή τη λογική, ένας έμμεσος τρόπος με τον οποίο η γονική αποδοχή/απόρριψη μπορεί 

να επηρεάζει την ψυχολογική ευημερία είναι ότι διαμορφώνει είτε λειτουργικά είτε 

δυσλειτουργικά το γνωστικό σύστημα του ατόμου όσον αφορά τον εαυτό και τη συμπεριφορά 

που αναμένει από τους άλλους, γεγονός που με τη σειρά του επηρεάζει το προφίλ στις στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις, με αποτέλεσμα στο τέλος να προάγεται ή διαταράσσεται η 

ψυχολογική ευημερία. Επιπροσθέτως, τα ευρήματα σχετικά με τις διαφορές του φύλου στη 

σχέση της γονικής αποδοχής/απόρριψης και της ψυχολογικής ευημερίας είναι σχετικά 

περιορισμένα και οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις πολλές φορές αντιφάσκουν μεταξύ τους.  
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       Με βάση τα παραπάνω, αυτή η έρευνα έρχεται να καλύψει το κενό στη σχετική 

βιβλιογραφία ως προς διαφορές φύλου και τους παράγοντες που διαμεσολαβούν στη σχέση 

της γονικής αποδοχής/απόρριψης με την ψυχολογική ευημερία και να επεκτείνει τα 

θεωρητικά αξιώματα όσον αφορά τις διαδρομές μέσω των οποίων η γονική 

αποδοχή/απόρριψη επιδρά ξεχωριστά στην ψυχολογική ευημερία των ανδρών και των 

γυναικών.  

 

5.1 Οι στόχοι της έρευνας 

        Με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο που παρουσιάστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια και 

έχοντας αναφερθεί στα κενά που υπάρχουν στη βιβλιογραφία σχετικά με το υπό μελέτη θέμα, 

θα γίνει μια περιγραφή των επιμέρους στόχων της παρούσας έρευνας. Ειδικότερα, οι 

υποθέσεις που θα ελεγχθούν είναι οι εξής: 

1) Η υψηλή αντιλαμβανόμενη πατρική και μητρική αποδοχή κατά την παιδική ηλικία 

αναμένεται ότι θα συσχετίζεται θετικά με υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ευημερίας 

στην ενήλικη ζωή. 

2) Η ευαισθησία στην απόρριψη και οι στενές διαπροσωπικές σχέσεις αναμένεται ότι θα 

λειτουργούν ως διαμεσολαβητές στη σχέση μεταξύ της πατρικής και μητρικής 

αποδοχής και της ψυχολογικής ευημερίας.  

3) Ως στόχος τίθεται η διερεύνηση των πιθανών διαφορών φύλου στις έμμεσες 

επιδράσεις της γονικής αποδοχής στην ψυχολογική ευημερία μέσω της ευαισθησίας 

στην απόρριψη και των διαπροσωπικών σχέσεων.  

Η εικόνα  4 αναπαριστά το υποθετικό μοντέλο της παρούσας μελέτης. 
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Εικόνα 4. Προτεινόμενο μοντέλο διαμεσολάβησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

6.1 Το δείγμα 

        Το τελικό δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούνταν από 729 φοιτητές και το 

ηλικιακό φάσμα στο οποίο ανήκαν κυμαίνονταν μεταξύ 18 και 25 ετών (Μ.Ο.= 21,29 έτη και 

Τ.Α.= 1,68), με την πλειοψηφία του δείγματος όμως να είναι 22 χρονών (26,1%). Η 

εθνικότητα των περισσότερων ήταν ελληνική (96,3%), με το 2,9% του δείγματος να έχει 

αλβανική υπηκοότητα και το 0,8% άλλου είδους εθνικότητα. Το ποσοστό των γυναικών που 

συμμετείχαν στην έρευνα ανέρχεται στο 52,7 % (384), ενώ το ποσοστό των ανδρών στο 

47,2% (344). Από αυτούς, το 93,8% ήταν ετερόφυλοι,  το 2,7% αμφισεξουαλικοί και το 1,5% 

ομοφυλόφιλοι.  

         Από τους 729 συμμετέχοντες,  οι 601 (82,4 %) προέρχονταν από το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης, οι 53 (7,3%) από διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας, οι 34 (4,7%) από το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι 23 (3,2%) από  το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και οι 9 (1,2%) από  

το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Όσον αφορά το τμήμα σπουδών, οι 406 συμμετέχοντες 

(55,7%) φοιτούσαν σε σχολή Κοινωνικών Επιστημών, οι 81 (11,1%) σε σχολές Επιστημών 

Αγωγής,  οι 69 (9,5%) σε σχολές Εφαρμοσμένων Επιστημών και οι 32 (4,4%) σε Ιατρικές 

Σχολές. Η κατανομή του δείγματος σε σχέση με τα πανεπιστημιακά έτη σπουδών έχει ως 

εξής: Το ποσοστό των φοιτητών που βρίσκονταν στο 1
ο
 έτος είναι 13,2% (96), στο 2

ο
 έτος 

13,0% (95), στο 3
ο
 έτος 18,4% (134), στο 4

ο
 έτος 25,4% (185), στο 5

ο
 έτος 21,9 (160), στο 6

ο
 

έτος 4,4 % (32), στο 7
ο
 έτος 1,4% (10) και στο 8

ο
 έτος 0,3% (2). Επιπλέον, το 30,6% των 

φοιτητών ανέφεραν ότι μένουν σε πόλη, το 19,9% σε μεγαλούπολη, το 19,2% σε χωριό, το 

16,3 % σε μεγάλη πόλη, το 13% σε κωμόπολη και το 0,4% σε αλλοδαπή.  

        Συνεχίζοντας, το 56,2% του δείγματος σημείωσε ότι έχει έναν αδερφό/αδερφή, το 21,7%  

δύο αδέρφια, το 11,1% τρία αδέρφια, το 9,5 % κανένα και το 1,1 % περισσότερα από τρία. 

Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων ήταν σχετικά υψηλό, καθώς μόνο το 1,9% των πατέρων 

και το 0,4% των μητέρων δεν είχαν τελειώσει το σχολείο, το 10,4 % των πατέρων και το 

7,5% των μητέρων είχαν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το 46,9% των πατέρων 

και το 50,2% των μητέρων ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο-λύκειο), 

το 32,9% των πατέρων και το 34,4% των μητέρων ήταν απόφοιτοι ανώτατης/ανώτερη σχολής 

και τέλος, το 7,8 % των πατέρων και το 7,3% των μητέρων ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού 

διπλώματος.  
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 6.2. Ερευνητικά Εργαλεία 

       Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν πέντε ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς για την 

συλλογή των ερευνητικών δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν α) ένα ερωτηματολόγιο 

δημογραφικών στοιχείων προκειμένου να συλλεχθούν πληροφορίες για το φύλο, την ηλικία, 

τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα, το τμήμα και το έτος φοίτησης, τον τόπο 

μόνιμης κατοικίας, τα αδέρφια και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, β) το ερωτηματολόγιο 

γονικής αποδοχής- απόρριψης για ενήλικες, γ) το ερωτηματολόγιο ευαισθησίας στην 

απόρριψη, δ) το τεστ του προφίλ στις διαπροσωπικές σχέσεις και ε) το ερωτηματολόγιο 

ευημερίας (FS). 

 

Ερωτηματολόγιο Γονικής Αποδοχής- Απόρριψης για Ενήλικες (Adult version of the Parental 

Acceptance-Rejection Questionnaire- Adult PARQ (Rohner, 2008).  

       Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε δύο σύντομες κλίμακες αυτό-αναφοράς για την 

εκτίμηση της ενθυμούμενης γονικής αποδοχής και απόρριψης, από τις οποίες η πρώτη αφορά 

τον πατέρα και η δεύτερη τη μητέρα. Η έκδοση PARQ_Father αξιολογεί τις αναμνήσεις του 

ενήλικα από τις συμπεριφορές αποδοχής-απόρριψης του πατέρα κατά την παιδική ηλικία. 

Κατά τον ίδιο τρόπο, η έκδοση  PARQ_Mother αξιολογεί τις αναμνήσεις του ενήλικα από 

την παιδική του ηλικία, όσον αφορά τις συμπεριφορές αποδοχής-απόρριψης από τη μητέρα. 

Η κάθε κλίμακα αποτελείται από 24 ίδιες ερωτήσεις με στόχο τη μέτρηση της 

αντιλαμβανόμενης µμητρικής και πατρικής ζεστασιάς/ στοργής, εχθρικότητας/ 

επιθετικότητας, αδιαφορίας/ παραµέλησης και αδιαφοροποίητης απόρριψης. Αυτές οι 

ερωτήσεις απαντώνται σε μια τετραβάθμια κλίμακα τύπου Likert (1=πάντα, 2=μερικές φορές, 

3= σπάνια, 4= ποτέ). Στη συνέχεια, κάποιες προτάσεις που περιλαμβάνονται στο 

ερωτηματολόγιο της γονικής αποδοχής-απόρριψης για τον πατέρα και τη μητέρα είναι: 

 «Με έκανε να νιώθω ότι με θέλει και με χρειάζεται» (αντιλαμβανόμενη ζεστασιά-στοργή) 

 «Με φοβέριζε ή με απειλούσε όταν έκανα κάποιο λάθος» (αντιλαμβανόμενη εχθρικότητα- 

επιθετικότητα)  

 «Με αγνοούσε όσο δεν έκανα κάτι που να την/τον ενοχλεί» (αντιλαμβανόμενη αδιαφορία-

παραμέληση) 

 «Μου έδειχνε ότι δεν με θέλει» (αντιλαμβανόμενη αδιαφοροποίητη απόρριψη) 
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       Αφότου συλλέχθηκαν τα δεδομένα, έγινε αντιστροφή μερικών προτάσεων του 

συγκεκριμένου ερωτηματολογίου (της κλίμακας ζεστασιάς-στοργής) προκειμένου να 

δημιουργηθεί μια συνολική μέτρηση της γονικής αποδοχής-απόρριψης. Με αυτό τον τρόπο, η 

συνολική βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο γονικής αποδοχής-απόρριψης δηλώνει ότι όσο 

υψηλότερο είναι το σκορ για τους συμμετέχοντες, τόσο υψηλότερη είναι η αποδοχή που 

θυμούνται ότι βίωσαν από τους γονείς τους όταν ήταν παιδιά. Τέλος, και οι δύο εκδοχές του 

ερωτηματολογίου παρουσίασαν υψηλά επίπεδα εσωτερικής συνοχής (Cronbach’s alpha = .91 

και για τον πατέρα και για τη μητέρα).  

 

Ερωτηματολόγιο Ευαισθησίας στην Απόρριψη (RSQ; Downey & Feldman, 1994).  

       Το ερωτηματολόγιο της ευαισθησίας στην απόρριψη περιγράφει 18 υποθετικές 

καταστάσεις που αρμόζουν στην καθημερινή κοινωνική ζωή των φοιτητών, οι οποίοι ζητούν 

μερικά πράγματα από τους σημαντικούς άλλους αλλά είναι πιθανό να απορριφθούν. Σε κάθε 

κατάσταση ζητείται από τον συμμετέχοντα να απαντήσει σε δύο διαστάσεις ερωτημάτων. Η 

πρώτη αφορά το βαθμό του άγχους για την αντίδραση του άλλου άτομου στο αίτημά του και 

η δεύτερη την προσδοκία του ατόμου για μια πιθανή αποδοχή ή απόρριψη. Η διάσταση του 

άγχους βαθμολογείται σε μια 6-βάθμια κλίμακα τύπου Likert από το 1= καθόλου έως το 

6=πάρα πολύ και η διάσταση των προσδοκιών που έχει το άτομο από το 1=καθόλου πιθανό 

έως το 6= πολύ πιθανό. Όσον αφορά τα υπό-ερωτήματα που εκφράζουν την θετική 

προσδοκία του ατόμου για την αντίδραση των σημαντικών άλλων, αυτά αντιστράφηκαν 

προκειμένου η συνολική βαθμολογία του ερωτηματολογίου να δηλώνει υψηλή ευαισθησία 

στην απόρριψη. Ο δείκτης εσωτερική συνοχής της ευαισθησίας στην απόρριψη ήταν υψηλός 

(Cronbach’s alpha = .87).    

     

 

Ερωτηματολόγιο του προφίλ στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις (RPT; Bornstein & 

Languirand, 2003). 

       Το ερωτηματολόγιο RPT περιλαμβάνει 30 στοιχεία όπου ζητείται από τους 

συμμετέχοντες να απαντήσουν σε μια σειρά δηλώσεων οι οποίες βαθμολογούνται σύμφωνα 

με μια 7-βάθμια κλίμακα τύπου Likert από το 1=διαφωνώ απόλυτα έως το 5= συμφωνώ 

απόλυτα. Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από τις υποκλίμακες της υγιούς εξάρτησης, 

της δυσλειτουργικής αποστασιοποίησης και της δυσλειτουργικής υπερεξάρτησης που 
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περιλαμβάνουν 10 προτάσεις η καθεμία. Αντιπροσωπευτικά στοιχεία των τριών υποκλιμάκων 

του προφίλ στις διαπροσωπικές σχέσεις  περιλαμβάνουν τα εξής: «Γίνομαι νευρικός/ή όταν 

πρέπει να δείξω υπευθυνότητα» (δυσλειτουργική υπερεξάρτηση), «Οι άλλοι ζητούν πολλά 

πράγματα από μένα» (δυσλειτουργική αποστασιοποίηση) και «Είναι εύκολο για μένα να 

εμπιστευτώ τους άλλους» (υγιής εξάρτηση). Το τεστ του προφίλ στις διαπροσωπικές σχέσεις 

είχε δείκτη αξιοπιστίας cronbach’s alpha  .72, η υποκλίμακα της υπερεξάρτησης .74, της 

αποστασιοποίησης .71, όμως της υγιούς εξάρτησης .67. Αφού συλλέχθηκαν τα δεδομένα και 

δημιουργήθηκαν οι υποκλίμακες, αντιστράφηκαν τα  items της υγιούς εξάρτησης έτσι ώστε η 

συνολική βαθμολογία στο διαπροσωπικό προφίλ να δηλώνει  μεγαλύτερη δυσκολία στις 

σχέσεις.  

 

Κλίμακα ευημερίας - Flourishing scale (Diener, Wirtz, Tov, Kim-Prieto, Choi, Oishi, & 

Biswas-Diener, 2010).  

       Η κλίμακα αυτή ονομαζόταν παλαιότερα κλίμακα ψυχολογικής ευημερίας και πλέον 

αποτελείται από 8 προτάσεις που περιγράφουν σημαντικές πτυχές της κοινωνικής-

ψυχολογικής ανθρώπινης λειτουργικότητας, όπως οι θετικές διαπροσωπικές σχέσεις, τα 

αισθήματα επάρκειας, η αυτό-εκτίμηση, η αισιοδοξία, το νόημα και ο σκοπός στη ζωή. Κάθε 

στοιχείο της κλίμακας απαντάται σε μια 7-βάθμια κλίμακα τύπου Likert με 1=διαφωνώ 

απολύτως, 2=διαφωνώ, 3= διαφωνώ μερικώς, 4= ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 5= συμφωνώ 

μερικώς, 6=συμφωνώ,7=συμφωνώ απολύτως). Η υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα ευημερίας 

σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες βλέπουν τον εαυτό τους με θετικό τρόπο σε σημαντικές 

περιοχές λειτουργικότητας. Στην παρούσα έρευνα ο δείκτης εσωτερικής συνοχής της 

ψυχολογικής ευημερίας ήταν υψηλός (Cronbach’s alpha = .82).  

 

                  

6.3. Διαδικασία συλλογής δεδομένων και ερευνητικός σχεδιασμός  

         Η συλλογή των δεδομένων έγινε κατά κύριο λόγο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο-

Ηράκλειο) και το συνολικό χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο ολοκληρώθηκε ήταν 4 μήνες 

(από τον Δεκέμβριο του 2016 μέχρι τον Μάρτιο του 2016). Μοναδικό κριτήριο επιλογής των 

συμμετεχόντων ήταν να είναι ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές. Οι φοιτητές συμπλήρωναν το 

ερωτηματολόγιο στους χώρους του πανεπιστημίου ή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους 

έπειτα από έγκριση των καθηγητών. Ο χρόνος συμπλήρωσης κυμαινόταν ανάλογα με τις 
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δυνατότητες του κάθε συμμετέχοντα από 25 έως 30 λεπτά. Για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου δεν δόθηκε κάποια οικονομική ή άλλου είδους αμοιβή και  η συμμετοχή 

στην έρευνα ήταν εθελοντική. Στην πρώτη σελίδα του πακέτου των ερωτηματολογίων υπήρχε 

ενήμερη συγκατάθεση, όπου ο κάθε συμμετέχων ενημερωνόταν για τον σκοπό της έρευνας 

και την ανωνυμότητα των απαντήσεών του. Τονίστηκε επίσης ο τρόπος επικοινωνίας του 

συμμετέχοντα  είτε με τον προπτυχιακό φοιτητή είτε με τον υπεύθυνο καθηγητή που 

επιβλέπει την έρευνα, σε περίπτωση που υπάρχουν οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την 

έρευνα στην οποία συμμετέχει.  

 

         6.3.1 Πλάνο Ανάλυσης 

        Αφού ολοκληρώθηκε η συλλογή των ερωτηματολογίων, τα ερευνητικά δεδομένα 

επεξεργάστηκαν χρησιμοποιώντας το στατιστικό λογισμικό SPSS 21. Οι αναλύσεις των 

δεδομένων που συγκεντρώθηκαν έγιναν με τη χρήση μεθόδων περιγραφικής στατιστικής, μη 

παραμετρικών τεστ για ανεξάρτητα δείγματα (t-test), του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης 

Pearson r, της ιεραρχικής ανάλυσης πολλαπλής παλινδρόμησης και της ανάλυσης 

διαμεσολάβησης. Με τον στατιστικό δείκτη Pearson r εξετάστηκε το κατά πόσο υπάρχει 

σχέση μεταξύ των υπό μελέτη μεταβλητών, ενώ με την ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής 

παλινδρόμησης εξετάστηκε ο βαθμός στον οποίο μπορεί να προβλεφθούν οι τιμές της 

εξαρτημένης μεταβλητής (ψυχολογική ευημερία) από τις τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών 

(γονική αποδοχή/απόρριψη, ευαισθησία στην απόρριψη, στενές διαπροσωπικές σχέσεις), 

όπως και αν οι μεταβλητές της ευαισθησίας στην απόρριψη και των στενών διαπροσωπικών 

σχέσεων έχουν διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της γονικής απόρριψης με την ψυχολογική 

ευημερία. Επιπροσθέτως, το προτεινόμενο διαμεσολαβητικό μοντέλο εξετάστηκε 

χρησιμοποιώντας το στατιστικό πρόγραμμα PROCESS. Οι αναλύσεις βασίστηκαν σε 1,000 

τυχαιοποιημένα δείγματα, χρησιμοποιώντας 95% διαστήματα εμπιστοσύνης. 

         Σύμφωνα με την προσέγγιση των  Baron και Kenny (1986), για να πραγματοποιηθεί η 

ανάλυση διαμεσολάβησης και να ελεγχθεί η υπόθεση ότι η σχέση μεταξύ γονικής 

αποδοχής/απόρριψης και ψυχολογικής ευημερίας διαμεσολαβείται από την ευαισθησία στην 

απόρριψη και τις διαπροσωπικές σχέσεις, πρέπει να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις: α) η 

ανεξάρτητη μεταβλητή της γονικής αποδοχής/απόρριψης να συσχετίζεται με τη 

διαμεσολαβητική μεταβλητή της ευαισθησίας στην απόρριψη αλλά και με τη 

διαμεσολαβητική μεταβλητή των στενών διαπροσωπικών σχέσεων, β) οι διαμεσολαβητές 

«ευαισθησία στην απόρριψη» και «διαπροσωπικές σχέσεις» πρέπει να συσχετίζονται με την 
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εξαρτημένη μεταβλητή της ψυχολογικής ευημερίας και γ) η ανεξάρτητη μεταβλητή πρέπει να 

συσχετίζεται με την εξαρτημένη. Πλέον όμως, δεν  θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη των 

ανωτέρω συνθηκών για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση παλινδρόμησης, για λόγους τους 

οποίους συζητά στο εγχειρίδιο του ο  Hayes (2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ο
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

         Στη συγκεκριμένη ενότητα, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από τη στατιστική 

ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν τα οποία αφορούν τα επίπεδα της 

αντιλαμβανόμενης γονικής αποδοχής  που ανέφεραν οι συμμετέχοντες και τη σχέση που 

υπάρχει με την ευαισθησία στην απόρριψη, τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις και την 

ψυχολογική ευημερία του ατόμου. 

       Αρχικά, μελετήθηκαν οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και οι μετρήσεις αξιοπιστίας 

των κλιμάκων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα και τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται εκτενώς στον πίνακα 1. Σε γενικές γραμμές, οι υπό εξέταση μεταβλητές 

χαρακτηρίζονται από υψηλή εσωτερική συνοχή, με ορισμένες περιπτώσεις όπου η αξιοπιστία 

παρουσιαζόταν λίγο πιο χαμηλή.  Οι μέσοι όροι για την αντιλαμβανόμενη πατρική αποδοχή 

(Μ= 80.31, SD= 11.55)  και μητρική αποδοχή (M= 85.94, SD=  10.06) υποδεικνύουν ότι το 

συνολικό δείγμα της έρευνας αντιλαμβανόταν τους γονείς του ως στοργικούς αλλά σε 

μεγαλύτερο βαθμό τη μητέρα.   

 

Πίνακας 1 

Μέσοι όροι, Τυπικές Αποκλίσεις και Δείκτης Εσωτερικής Συνοχής (Cronbach’s alpha) των 

μεταβλητών της έρευνας 

Μεταβλητές    Μ.Ο     Τ.Α  Cronbach’s  α 

Πατρική  Αποδοχή 80,36 11,55       .91 

Μητρική  Αποδοχή 85,94 10,06       .91 

Ευαισθησία στην Απόρριψη  119,97 25,19       .87 

Διαπροσωπικές Σχέσεις 90,81 11,40       .72 

Δυσλειτουργική υπερεξάρτηση (DO) 29,85 6,48       .74 

Δυσλειτουργική Αποστασιοποίηση (DD) 32,83 5,83       .71 

Υγιής Εξάρτηση(HD) 32,23 5,49       .67 

Ψυχολογική Ευημερία 42,00 7,16       .82 
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7.1. Διαφορές φύλου 

        Προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις 

γυναίκες ως προς τις μεταβλητές που εξετάζονται στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκε το 

κριτήριο t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στα δυο φύλα. 

        Πιο αναλυτικά, όπως δείχνει και ο πίνακας 2, η βαθμολογία στην κλίμακα της πατρικής 

αποδοχής ήταν υψηλότερη για τις γυναίκες (Μ.Ο=81,52, Τ.Α=11,37) συγκριτικά με τους 

άνδρες (Μ.Ο= 78,95, Τ.Α=11,64), με τη διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σημαντική 

(p=0,03). Όσον αφορά τη βαθμολογία των συμμετεχόντων στην κλίμακα της μητρικής 

αποδοχής, ο μέσος όρος της αποδοχής στις γυναίκες (Μ.Ο=87,39 , Τ.Α=8,68) ήταν και πάλι 

υψηλότερος από ότι στους άνδρες (Μ.Ο=84,30, Τ.Α=11,19),  με τον δείκτη στατιστικής 

σημαντικότητας να είναι πολύ υψηλός (p=0,000). Από τη στιγμή που ο δείκτης στατιστικής 

σημαντικότητας είναι .000, απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση Η0 (ParqM1 = ParqM2) και 

δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση Η1 (ParqM1 ≠ ParqM2), που σημαίνει πως η μέση τιμή 

της μητρικής αποδοχής στις γυναίκες διαφέρει από τη μέση τιμή της μητρικής αποδοχής 

στους άνδρες.  Έτσι, φαίνεται πως  οι γυναίκες αντιλαμβάνονταν περισσότερη μητρική 

αποδοχή σε σχέση με τους άντρες. 

       Συνεχίζοντας με τις διασπορές στην κλίμακα της ψυχολογικής ευημερίας, υπήρξε 

στατιστικά σημαντική διαφορά (p=.003) μεταξύ των ανδρών (Μ.Ο=41,15  Τ.Α= 7,51) και 

των γυναικών (Μ.Ο=42,74 Τ.Α=6,75) όσον αφορά την ψυχολογική τους ευημερία, 

υποδεικνύοντας ότι οι γυναίκες βίωναν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ευημερίας. 

Αναφορικά με τον μέσο όρο στη βαθμολογία της κλίμακας της ευαισθησίας στην απόρριψη, 

αυτός ήταν υψηλότερος στις γυναίκες (M.Ο= 123,67   SD=26,41) σε σχέση με τους άνδρες 

(Μ.Ο= 115,83   Τ.Α=23,14) με τη διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σημαντική (p=0,000). 

Αντίθετα, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το προφίλ που έχουν οι 

γυναίκες (Μ.Ο=91,32   Τ.Α=10,82)  και οι άντρες (Μ.Ο=90,20  Τ.Α=12,00) στις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις (p=0,188). Όσον αφορά όμως τις υποκλίμακες του ερευνητικού 

αυτού εργαλείου,  ο μέσος όρος των τιμών των γυναικών (Μ.Ο=32,69  Τ.Α=5,11) στη 

διάσταση της υγιούς εξάρτησης στις διαπροσωπικές σχέσεις ήταν ελάχιστα πιο υψηλός από 

τον μέσο όρο των ανδρών (Μ.Ο=31,72  Τ.Α=5,85) και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά 

σημαντική (p=0,017). Τα ίδια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και στη διάσταση της 

δυσλειτουργικής αποστασιοποίησης με ακόμα μικρότερη διαφορά μεταξύ των μέσων όρων 

στα δύο φύλα (Μ.Ογυναικών = 32,73  Τ.Α= 5,65;  Μ.Οανδρών = 32,93  Τ.Α= 6,04), αλλά με  
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απουσία στατιστικής σημαντικότητας (p=0,633). Όμως, οι γυναίκες εκδήλωναν πιο έντονη 

συμπεριφορά  υπερεξάρτησης στις ρομαντικές τους σχέσεις καθώς ο μέσος όρος στην 

υποκλίμακα της δυσλειτουργικής υπερεξάρτησης ήταν σε μικρό βαθμό αλλά σημαντικά 

υψηλότερος (Μ.Ο= 30,53  Τ.Α=6,21, p=0,003) σε σύγκριση με τους άνδρες  (Μ.Ο=29,09  

Τ.Α=6,69) (βλέπε πίνακα 2). Λόγω αυτών των σημαντικών διαφορών φύλου, όλες οι 

μετέπειτα αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν χωριστά για τους άνδρες και τις γυναίκες. 

 

Πίνακας 2 

Διαφορές του φύλου στην αντιλαμβανόμενη πατρική και μητρική αποδοχή, την ψυχολογική 

ευημερία, την ευαισθησία στην απόρριψη και τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις 

Μεταβλητές Γυναίκες  Άνδρες    

  Mean   SD Mean   SD      t    p 

Πατρική αποδοχή 81,52 11,37 78,95 11,64 -3,013 .003 

Μητρική αποδοχή 87,39   8,68 84,30 11,19 -4,130 .000 

Ευαισθησία απόρριψης 123,67 26,41 115,83 23,14 -4,267 .000 

Στενές διαπροσωπικές 

σχέσεις 

91,32 10,82 90,20 12,00 -1,326 .188 

Υγιής εξάρτηση (HD) 32,69   5,11 31,72 5,85 -2,389 .017 

Δυσλειτουργική 

υπερεξάρτηση (DO) 

30,53   6,21 29,09 6,69 -3,015 .003 

Δυσλειτουργική 

αποστασιοποίηση 

(DD) 

32,73   5,65 32,93 6,04 ,477 .633 

Ψυχολογική ευημερία 42,74   6,75 41,15 7,51 -3,018 .003 

 

                         

7.2.  Συσχετίσεις 

       Στο παρόν υποκεφάλαιο, παρουσιάζονται οι δείκτες συσχέτισης ανάμεσα στις 

μεταβλητές της έρευνας για τους άνδρες και τις γυναίκες. Ειδικότερα, βρέθηκε μια 

στατιστικά σημαντική υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ της πατρικής αποδοχής και της 

ψυχολογικής ευημερίας (r = .332,  p < .001), καθώς και της μητρικής αποδοχής με την 

ψυχολογική ευημερία (r = .286, p <.001) για τις γυναίκες. Στην ίδια κατεύθυνση,  η πατρική 
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(r = .378 p < .001) και η μητρική αποδοχή (r = .362  p < .001) που αντιλαμβάνονταν οι 

άνδρες συσχετίστηκε σημαντικά θετικά με την ψυχολογική τους ευημερία. Έτσι, γίνεται 

κατανοητό ότι όσο αυξάνεται η αντιλαμβανόμενη γονική αποδοχή, τόσο αυξάνεται η 

ψυχολογική ευημερία στα δύο φύλα και αντίστροφα. 

          Ακόμα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει μια στατιστικά σημαντική χαμηλή 

αρνητική συσχέτιση της πατρικής (r = -.115,  p < .05) και της μητρικής (r = -.107,  p < .05) 

αποδοχής με την ανάπτυξη ευαισθησίας στην απόρριψη στις γυναίκες, υποδεικνύοντας ότι 

όσο αυξάνεται η αντιλαμβανόμενη πατρική-μητρική αποδοχή τόσο μειώνεται η ευαισθησία 

στην απόρριψη. Μια ανάλογη χαμηλή αρνητική συσχέτιση βρέθηκε και στη σχέση της 

πατρικής (r= -.064) και μητρικής (r = -.100) αποδοχής με την ευαισθησία στην απόρριψη 

στους άνδρες, η οποία όμως δεν ήταν στατιστικά σημαντική (p > .05).  

        Συνεχίζοντας, παρατηρήθηκε μια στατιστικά σημαντική χαμηλή αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ της πατρικής αποδοχής και των δυσκολιών στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις για 

τους άνδρες (r = -.131, p<.001) αλλά μια στατιστικά μη σημαντική αρνητική συσχέτιση της 

αντιλαμβανόμενης μητρικής αποδοχής με το προφίλ των ανδρών στις στενές διαπροσωπικές 

σχέσεις (r = -.047,  p >.05). Η ίδια τάση παρατηρήθηκε και στις γυναίκες καθώς η 

αντιλαμβανόμενη πατρική αποδοχή συσχετίστηκε σημαντικά αρνητικά με το προφίλ στις 

διαπροσωπικές σχέσεις (r = -.145, p<.001), ενώ η μητρική αποδοχή αρνητικά και μη 

στατιστικά σημαντικά (r = -.088,  p >.05). Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη  αποδοχή 

λαμβάνουν οι γιοί και οι κόρες από τον πατέρα στην παιδική ηλικία, τόσο λιγότερες θα είναι 

οι δυσκολίες στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις στην πρώιμη ενήλικη ζωή.   

           Η υψηλή ευαισθησία στην απόρριψη βρέθηκε να έχει στατιστικά σημαντική υψηλή 

θετική συσχέτιση με τις δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, τόσο στις γυναίκες (r = .312,   

p< .001) όσο και στους άνδρες (r = .328,   p< .001). Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων έδειξαν ότι η ευαισθησία στην απόρριψη συσχετίζεται αρνητικά με την 

ψυχολογική ευημερία και στους άνδρες (r = -.135, p< .05) και στις γυναίκες (r = -.125,  p< 

.05). Συνεπώς, ένα άτομο που είναι λιγότερο ευαίσθητο στην απόρριψη, θα εμφανίζει 

υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ευημερίας.  

       Κλείνοντας, το προφίλ των γυναικών (r = -.296) και των ανδρών (r = -.213) στις στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις φάνηκε ότι συσχετίζεται σημαντικά αρνητικά με τα επίπεδα της 

ψυχολογικής τους ευημερίας, με τον δείκτη στατιστικής σημαντικότητας να είναι πολύ 

υψηλός (p< .001). Αυτό σημαίνει ότι όσο λιγότερες είναι οι δυσκολίες μεταξύ δυο 

συντρόφων, τόσο περισσότερο αυξάνεται η ψυχολογική τους ευημερία. Ειδικότερα, η 
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δυσλειτουργική υπερεξάρτηση στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις βρέθηκε ότι συσχετίζεται 

σημαντικά αρνητικά με την ψυχολογική ευημερία των ανδρών (r = -.181, p< .01)  και των 

γυναικών (r = -.248, p< .001), ενώ η υγιής εξάρτηση σημαντικά θετικά (rάνδρες = .404, p< 

.001;  rγυναίκες = .437, p< .001). Όμως,  βρέθηκε μια στατιστικά μη σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ της αποστασιοποίησης στις ρομαντικές σχέσεις και της ψυχολογικής ευημερίας τόσο 

για τους άνδρες (r = -.038, p> .05)  όσο και για τις γυναίκες (r = -.071,  p> .05). 

Πίνακας 3 

Δείκτες συσχέτισης μεταξύ της πατρικής και μητρικής αποδοχής, της ευαισθησίας στην απόρριψη, των στενών  

διαπροσωπικών σχέσεων και της ψυχολογικής ευημερίας ανάλογα με το φύλο 

Μεταβλητές   1   2    3    4    5    6    7    8 

1. Πατρική Αποδοχή     - .35** -.11* -.14** -.02 -.12*   .22** .33** 

2. Μητρική Αποδοχή  .58**    - -.10* -.08 -.04 -.05 -.15** .28** 

3. Ευαισθησία Απόρριψης -.06 -.10    - .31** .18** .06 -.14** -.12* 

4. Στενές Σχέσεις -.13** -.04 .32**     - .64** .60** -.46** -.29** 

5. Υπερεξάρτηση (DO) -.13* -.08 .28** .62**     - .04 -.18** -,24** 

6. Αποστασιοποίηση (DD) -.03  .08 .05 .62**    .08      - -.23** -.07 

7. Υγιής Εξάρτηση (HD) .19** .19** -.19** -.51** -.11* -.06      - .43** 

8.  Ψυχολογική Ευημερία .37** .36** -.13* -.21** -.18** -.03 .40**      - 

Σημείωση. Οι δείκτες συσχέτισης πάνω από το διαγώνιο αναφέρονται στις γυναίκες· οι 

δείκτες συσχέτισης κάτω από το διαγώνιο αφορούν τους άντρες. 

*p<0,05   **p<0,001 

 

 

7.3 Ανάλυση παλινδρόμησης και διαμεσολάβησης 

       Για την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων της έρευνας και με βάση τις συσχετίσεις που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω, πραγματοποιήθηκε ιεραρχική πολλαπλή παλινδρόμηση και 
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ανάλυση διαμεσολάβησης προκειμένου να εξεταστεί αν η ψυχολογική ευημερία του ατόμου 

μπορεί να προβλεφθεί από τη γονική αποδοχή/απόρριψη, την ευαισθησία στην απόρριψη και 

το προφίλ στις διαπροσωπικές σχέσεις.  Λόγω του ότι η αντιλαμβανόμενη πατρική αποδοχή 

συσχετίστηκε σημαντικά με τη μητρική αποδοχή και έτσι δεν είναι δυνατόν να ειπωθεί αν η 

πατρική και μητρική αποδοχή συμβάλλουν ανεξάρτητα ή συνολικά στην ψυχολογική 

ευημερία των νεαρών ενηλίκων, πραγματοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης και 

διαμεσολάβησης ξεχωριστά για τον πατέρα και τη μητέρα. 

       Αναλυτικότερα και όσον αφορά τους άνδρες, οι μεταβλητές της πατρικής αποδοχής, της 

ευαισθησίας στην απόρριψη και των στενών διαπροσωπικών σχέσεων βρέθηκε ότι 

προβλέπουν το 17,37 % της μεταβλητής κριτηρίου, της ψυχολογικής δηλαδή ευημερίας  

(R
2
=0,1737,  p= .0000) και ότι το 17,12% αυτής (R

2
= 0,1712,  p=.0000) ερμηνεύεται από τη 

μητρική αποδοχή, την ευαισθησία στην απόρριψη και τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Από 

την άλλη, φάνηκε ότι η αντιλαμβανόμενη πατρική αποδοχή, η ευαισθησία στην απόρριψη και 

οι στενές διαπροσωπικές σχέσεις προβλέπουν στον ίδιο περίπου βαθμό και ελάχιστα 

υψηλότερο (17,39%) την ψυχολογική ευημερία των γυναικών (R
2
=0,1739,  p= .0000), όμως η 

μητρική αποδοχή, η ευαισθησία στην απόρριψη και το προφίλ στις στενές διαπροσωπικές 

σχέσεις ερμηνεύουν σε μικρότερο βαθμό (15,62%) την ψυχολογική ευημερία του γυναικείου 

φύλου (R
2
=0,1562,  p= .0000).   

       Στη συνέχεια, έγινε έλεγχος για το φύλο αναφορικά με τη διαμεσολάβηση της 

ευαισθησίας στην απόρριψη και του προφίλ στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις  στη σχέση 

της πατρικής και μητρικής αποδοχής με την ψυχολογική ευημερία, όπου βρέθηκαν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αρχικά, η ανάλυση διαμεσολάβησης 

έδειξε ότι παρόλο που η αντιλαμβανόμενη πατρική αποδοχή είχε μια στατιστικά σημαντική 

συνολική επίδραση στην ψυχολογική ευημερία των γυναικών [c: B= .198, SE= .033, BCa CI 

(.131,  .264)], αφού έγινε έλεγχος για την επίδραση της ευαισθησίας στην απόρριψη και των 

στενών διαπροσωπικών σχέσεων ως διαμεσολαβητές, η άμεση επίδραση της 

αντιλαμβανόμενης πατρικής αποδοχής στην ψυχολογική ευημερία μειώθηκε [c΄: B= .175, 

SE=.032, BCa CI( .111, .240]. Η εξέταση του δείκτη πρόβλεψης beta όσον αφορά το πρώτο 

βήμα έδειξε ότι η πατρική αποδοχή προβλέπει αρνητικά και στατιστικά σημαντικά την 

ευαισθησία των γυναικών στην απόρριψη (Β= -.266, t= -2,16, p< .05), η οποία ευαισθησία 

στην απόρριψη προβλέπει αρνητικά όμως όχι στατιστικά σημαντικά την ψυχολογική τους 

ευημερία (B= -.003, t= -.21,  p> .05). Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πατρική 

αποδοχή προβλέπει αρνητικά το προφίλ των γυναικών στις διαπροσωπικές σχέσεις, όμως 
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οριακά μη στατιστικά σημαντικά (B= -.105, t= -1.90,  p> .05). Ακόμη, βρέθηκε ότι η 

ευαισθησία στην απόρριψη προβλέπει σημαντικά θετικά το προφίλ στις στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις (B= .122, t= 5.40,  p= .0000), οι οποίες με τη σειρά τους προβλέπουν 

σημαντικά αρνητικά την ψυχολογική ευημερία (B= -.155,  t= -4,21,  p=.0000) (βλέπε σχήμα 

1).  Τέλος, η έμμεση επίδραση της αντιλαμβανόμενης πατρικής αποδοχής στην ψυχολογική 

ευημερία των γυναικών μέσω της ευαισθησίας στην απόρριψη και των διαπροσωπικών 

σχέσεων ήταν στατιστικά σημαντική [B=.005, SE= .003, BCa CI (.001, .013)],  

υποδεικνύοντας παράλληλα στατιστικά σημαντική μερική διαμεσολάβηση (BCa CI = .000, 

.002) από την ΕΑ και τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις η οποία αναπαριστά μια πολύ μικρή 

επίδραση (Β= .0008, SE= .0004). 

                                                            d21 

                                           B=.122, SE=.022, CI=.078, .167 

                                                                                                                      

              

               a1                                                                                                            b2 

Β= -.266, SE=.123, CI= -.508, -.024        a2                                                 b1             B= -.155, SE=.036, CI= -.228, -.082 

                  B=-.105, SE=.055, CI= -.215, -.003          B= -.003, SE=.015, CI= -.034, .027          

                                                            

                                                                     c΄ 

                                        c΄: B= .175, SE=.032, CI=.111, .240 

                                       (c: B= .198, SE= .033, CI= .131, .264) 

Σχήμα 1. Η έμμεση επίδραση της πατρικής αποδοχής στην ψυχολογική ευημερία των 

γυναικών μέσω της ευαισθησίας στην απόρριψη και του προφίλ στις διαπροσωπικές σχέσεις 

(η συνολική επίδραση της πατρικής αποδοχής στην ψυχολογική ευημερία αναπαρίσταται σε 

παρένθεση).       

 

       Όσον αφορά την ενθυμούμενη μητρική αποδοχή των γυναικών, τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης διαμεσολάβησης έδειξαν ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική μερική διαμεσολάβηση 

της ευαισθησίας στην απόρριψη και του προφίλ στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ της 

μητρικής αποδοχής και της ψυχολογικής ευημερίας (Β= .001,  BCa CI = .000, .002), καθώς η 
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συνολική επίδραση της μητρικής αποδοχής στην ψυχολογική ευημερία των γυναικών 

[c=.222, SE=.042, BCa CI (.139, .305)] μειώθηκε [c΄= .203, SE=.040, BCa CI (.124, .282)]. 

Όπως φάνηκε από τον δείκτη beta, η μητρική αποδοχή προέβλεψε αρνητικά και στατιστικά 

σημαντικά την ανάπτυξη ευαισθησίας στην απόρριψη στις γυναίκες (B= -.324,  SE= .157,  t= 

-2.05  p< 0.5). Η τελευταία, προέβλεψε ακολούθως θετικά τις δυσκολίες στις στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις (B=.125, SE= .022, t=5.47,  p=.0000) αλλά αρνητικά και μη 

στατιστικά σημαντικά την ψυχολογική τους ευημερία (B= -.003 SE= .016  t= -.200  p >.05). 

Επίσης, παρατηρήθηκε μια στατιστικά μη σημαντική αρνητική πρόβλεψη του προφίλ στις 

διαπροσωπικές σχέσεις από την μητρική αποδοχή (Β= -.068 SE= .058,  t= -1.16,  p> .05)   

αλλά  μια στατιστικά σημαντική αρνητική πρόβλεψη της ψυχολογικής ευημερίας από τις 

στενές διαπροσωπικές σχέσεις (B= -.168 SE= .036  t= -4.63,  p<.0001). Τέλος, η έμμεση 

επίδραση της αντιλαμβανόμενης μητρικής αποδοχής στην ψυχολογική ευημερία των 

γυναικών μέσω της ευαισθησίας στην απόρριψη και των διαπροσωπικών σχέσεων ήταν 

στατιστικά σημαντική [B=.006, SE= .004, BCa CI (.000, .019)],  και υποδεικνύει μια πολύ 

μικρή επίδραση όσον αφορά τη μερική διαμεσολάβηση [Β= .001, SE=  .000, BCa CI (.000, 

.002)].  

 

                                                           d21 

                                           B=.125, SE=.022, CI=.080, .170 

                                                                                                                      

              

               a1                                                                                                            b2 

Β= -.324, SE=.157, CI= -.634, -.014        a2                                                 b1             B= -.168, SE=.036, CI= -.239, -.096 

                  B= -.068, SE=.058, CI= -.184, .047          B= -.003, SE=.016, CI= -.036, .029          

                                                            

                                                                     c΄ 

                                        c΄: B= .203, SE=.040, CI=.124, .282 

                                       (c: B= .222, SE= .042, CI= .139, .305) 

Σχήμα 2. Η έμμεση επίδραση της μητρικής αποδοχής στην ψυχολογική ευημερία των 

γυναικών μέσω της ευαισθησίας στην απόρριψη και του προφίλ στις διαπροσωπικές σχέσεις 
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(η συνολική επίδραση της μητρικής αποδοχής στην ψυχολογική ευημερία αναπαρίσταται σε 

παρένθεση). 

 

          Στη συνέχεια, το προτεινόμενο διαμεσολαβητικό μοντέλο βρέθηκε οριακά μη 

στατιστικά σημαντικό για τους άνδρες [Bπατέρα=.001, SE= .002, BCa CI (-.000, .007);  Bμητέρας 

=.004, SE= .002, BCa CI (-.000, .011)]. Προκειμένου να εξεταστούν περαιτέρω οι έμμεσες 

επιδράσεις της γονικής αποδοχής στην ψυχολογική ευημερία των ανδρών, πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση διαμεσολάβησης πρώτα με την ευαισθησία στην απόρριψη και έπειτα με το προφίλ 

στις διαπροσωπικές σχέσεις, τα οποία βρέθηκαν μη στατιστικά σημαντικά και για τον πατέρα 

και για τη μητέρα. Ακόμη, διερευνήθηκε ο διαμεσολαβητικός ρόλος της ευαισθησίας στην 

απόρριψη, της δυσλειτουργικής υπερεξάρτησης και κατόπιν της δυσλειτουργικής 

αποστασιοποίησης τόσο για την πατρική όσο και για τη μητρική αποδοχή, τα οποία βρέθηκαν 

επίσης μη στατιστικά σημαντικά. Όμως, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για τους άνδρες η 

μητρική και η πατρική αποδοχή εξηγεί  ένα μέρος της ψυχολογικής τους ευημερίας μόνο 

μέσω των συμπεριφορών υγιούς εξάρτησης στις διαπροσωπικές σχέσεις. Όσον αφορά λοιπόν 

την πατρική και μητρική αποδοχή που αντιλαμβάνονται οι άνδρες, φάνηκε ότι προβλέπουν 

υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ευημερίας με τη διαμεσολάβηση της υγιούς εξάρτησης στις 

στενές διαπροσωπικές σχέσεις [Βπατέρα= .038, SE= .018, BCa CI (.010, .081);   Βμητέρας = .39,  

SE= .018, BCa CI (.010, .084].  

      Συμπερασματικά, ο τρόπος με τον οποίο η γονική αποδοχή οδηγεί στην ψυχολογική 

ευημερία μέσω της μειωμένης ευαισθησίας στην απόρριψη και των λιγότερων δυσκολιών 

στις διαπροσωπικές σχέσεις επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες από ότι τους άνδρες, καθώς 

στατιστικά σημαντική επίδραση παρατηρείται μόνο στην περίπτωση των γυναικών. Όμως, οι 

άνδρες που έχουν βιώσει αποδοχή από τους γονείς τους αναπτύσσουν ένα προφίλ υγιούς 

εξάρτησης προς τη σύντροφό τους το οποίο συμβάλλει στην ψυχολογική τους ευημερία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ο
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

       Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τη σχέση μεταξύ της ενθυμούμενης 

γονικής αποδοχής/απόρριψης, της ευαισθησίας στην απόρριψη, του προφίλ στις στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις και της ψυχολογικής ευημερίας του ατόμου. Για το σκοπό αυτό 

χορηγήθηκε σε φοιτητές ένα πακέτο ερωτηματολογίων αυτό-αναφοράς που εξέταζε κάθε μια 

από τις ανωτέρω μεταβλητές. Λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες έρευνες καθώς και τις 

θεωρίες της διαπροσωπικής αποδοχής/απόρριψης (IPARTheory, Rohner, 2015-a) και της 

ευαισθησίας στην απόρριψη (Downey & Feldman, 1996), υποτέθηκε ότι ο τρόπος με τον 

οποίο η γονική αποδοχή/απόρριψη επιδρά στην ψυχολογική ευημερία θα επηρεάζεται από το 

αν ο συμμετέχων είναι ευαίσθητος ή όχι στην απόρριψη, αν βιώνει δυσκολίες στις στενές 

διαπροσωπικές του σχέσεις και αν είναι άνδρας ή γυναίκα. 

       Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτής της μελέτης υποδεικνύουν ότι οι Έλληνες 

φοιτητές τείνουν να θυμούνται τις σχέσεις με τους γονείς τους στην παιδική ηλικία ως 

τρυφερές και αποδεκτικές, αναφέροντας παράλληλα συνολικά υψηλά επίπεδα ψυχολογικής 

ευημερίας. Αυτό το εύρημα υποστηρίζει τις παγκόσμιες τάσεις στην έρευνα της IPARTheory 

οι οποίες επισημαίνουν ότι τα άτομα στις περισσότερες χώρες του κόσμου βιώνουν 

γενικότερα περισσότερη αποδοχή από ότι απόρριψη εκ μέρους των φιγούρων δεσμού 

(Rohner, 2004). 

        Παρ’ όλα αυτά, οι γυναίκες θυμούνταν την αποδοχή και από τον πατέρα και από τη 

μητέρα τους σημαντικά πιο υψηλή σε σύγκριση με τους άνδρες, κάτι που συμφωνεί με τα 

αποτελέσματα ερευνών σε διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο (Ibrahim et al., 2015.  Kuyumcu 

& Rohner, 2016). Ωστόσο και τα δύο φύλα αντιλαμβάνονταν υψηλότερη αποδοχή από τη 

μητέρα κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας. Άλλωστε, όπως έχει υποστηριχθεί από 

τον Freud, «η σχέση με τη μητέρα γίνεται το πρωτότυπο για όλες τις σχέσεις αγάπης και για 

τα δύο φύλα» (όπως αναφέρεται στους Lightfoot et al., 2014, σελ. 313). Επιπλέον, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής 

ευημερίας από τους άνδρες, αλλά υψηλότερη ευαισθησία στην απόρριψη και δυσκολίες στις 

στενές διαπροσωπικές σχέσεις από ότι το ανδρικό φύλο. Όπως έχουν αναφέρει οι Rudolph 

και Conley (2005), οι  γυναίκες μπορεί να είναι περισσότερο ευαίσθητες στην απόρριψη από 

ότι οι άνδρες, λόγω του ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για τη γνώμη που σχηματίζουν οι 

άλλοι για αυτές.  Όσον αφορά τις διαφορές φύλου στις τρεις διαστάσεις του προφίλ στις 

στενές διαπροσωπικές σχέσεις, οι γυναίκες παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα 
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δυσλειτουργικής υπέρ-εξάρτησης και υγιούς εξάρτησης σε σύγκριση με τους άνδρες, ενώ οι 

τελευταίοι σημείωσαν ελάχιστα υψηλότερη βαθμολογία στη δυσλειτουργική 

αποστασιοποίηση, η οποία όμως δεν βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική. Αυτό 

επαληθεύεται από προηγούμενες μελέτες που υποστήριξαν ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν 

υψηλότερα επίπεδα υγιούς και μη υγιούς εξάρτησης από τους άντρες, αλλά ισάξια με αυτούς 

επίπεδα αποστασιοποίησης αν και μη στατιστικά σημαντικά (Bornstein et al., 2003. Bornstein 

et al., 2004).             

         Αναφορικά με τους στόχους της παρούσας έρευνας, η ανάλυση συσχετίσεων 

επιβεβαίωσε την πρώτη υπόθεση, δείχνοντας ότι όσο υψηλότερη είναι η αντιλαμβανόμενη 

πατρική και μητρική αποδοχή στην παιδική ηλικία τόσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα της 

ψυχολογικής ευημερίας και για τις γυναίκες και για τους άνδρες στην Ελλάδα. Αυτό το 

εύρημα έρχεται σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες που συνέδεσαν τις πρώιμες εμπειρίες 

αποδοχής με την ψυχολογική προσαρμογή (Giovazolias, 2014), την αισιοδοξία (Korkeila et 

al. 2004), την ευτυχία (Furnham & Cheng, 2000), την ικανοποίηση από τη ζωή (Flouri, 2004. 

Zimmer-Gembeck, & Thomas, 2010) και την ανάπτυξη αυτοεκτίμησης (Khaleque & Rohner, 

2012. Steinberg et al., 1994). Επίσης το εύρημα αυτό στο συγκεκριμένο δείγμα Ελλήνων 

νεαρών ενηλίκων ενισχύει τους ισχυρισμούς της IPARTheory, ότι η πατρική και η μητρική 

απόρριψη συσχετίζονται με την ψυχολογική ευημερία των ενηλίκων σε όλους τους 

πολιτισμούς του κόσμου και ανεξαρτήτως φύλου (Rohner, 2015-a).  Βέβαια, όταν εξετάζεται 

ο ρόλος της γονικής αποδοχής/απόρριψης στην ψυχολογική ευημερία του ατόμου και η 

βαρύτητά του, τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο του γονέα-παιδιού 

και τις μεταβλητές που εξετάζονται κάθε φορά ως διαμεσολαβητές. Σε αυτό το πλαίσιο, τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης πολλαπλής παλινδρόμησης υποδεικνύουν ότι η ενθυμούμενη 

πατρική αποδοχή στην παιδική ηλικία, η ευαισθησία στην απόρριψη και το προφίλ στις 

στενές διαπροσωπικές σχέσεις προβλέπουν σε λίγο πιο ισχυρό βαθμό την ψυχολογική 

ευημερία των γυναικών, ενώ η αντιλαμβανόμενη μητρική αποδοχή, η ευαισθησία στην 

απόρριψη και οι στενές διαπροσωπικές σχέσεις προβλέπουν σημαντικά περισσότερο την 

τρέχουσα ψυχολογική ευημερία των ανδρών συγκριτικά με τη μητρική αποδοχή που 

αντιλαμβάνονται οι γυναίκες.  

       Λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενα ερευνητικά δεδομένα, θα μπορούσαμε να 

υποθέσουμε ότι αυτή η διαφορά οφείλεται στον ξεχωριστό ρόλο που αναλαμβάνει ο γονέας 

στην ανάπτυξη ενός παιδιού αντίθετου φύλου (cross-gender effect) και συγκεκριμένα στο 

ρόλο που έχει η ενθυμούμενη πατρική αποδοχή στην αύξηση των  επιπέδων αποδοχής του 
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εαυτού των γυναικών και η ενθυμούμενη μητρική αποδοχή στην αποδοχή του εαυτού των 

ανδρών (Kuyumcu & Rohner, 2016). Έπειτα, αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντική 

για τη διαμόρφωση  λειτουργικών γνωστικών σχημάτων για τον εαυτό και τους άλλους στα 

παιδιά-ενήλικες, καθώς η αποδοχή από τους γονείς συμβάλλει στην ανάπτυξη υψηλής αυτό-

εκτίμησης και χαμηλής ευαισθησίας σε κοινωνικά σήματα που θα μπορούσαν να εκτιμηθούν 

ως απορριπτικά, να υπονομεύσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και να επηρεάσουν με αυτό τον 

τρόπο αρνητικά την ψυχολογική ευημερία.  

          Ο τρίτος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι διαφορές φύλου στην 

έμμεση επίδραση της πατρικής και μητρικής αποδοχής/απόρριψης στην ψυχολογική ευημερία 

μέσω της ευαισθησίας στην απόρριψη και των στενών διαπροσωπικών σχέσεων. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το προτεινόμενο διαμεσολαβητικό μοντέλο  επιβεβαιώθηκε μόνο 

στην περίπτωση των γυναικών (μερική διαμεσολάβηση), καθώς για τους άνδρες βρέθηκε ότι 

η πατρική-μητρική αποδοχή/απόρριψη επιδρά σημαντικά στην ψυχολογική τους ευημερία 

μόνο μέσω της ανάπτυξης ενός προφίλ υγιούς εξάρτησης στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις 

(μερική διαμεσολάβηση). Αρχικά, θα μπορούσε να υποτεθεί ότι επειδή η ανάπτυξη και οι 

επιπτώσεις της ευαισθησίας στην απόρριψη (π.χ. επιθετικότητα) έχει παρατηρηθεί να είναι 

πιο έντονα στις γυναίκες (Ayduk et al., 1999), τα μειωμένα επίπεδα ευαισθησίας στην 

απόρριψη στην περίπτωση της γονικής αποδοχής και τα αυξημένα επίπεδα ευαισθησίας στην 

απόρριψη στην περίπτωση της γονικής απόρριψης έχουν μεγαλύτερη επιρροή στο προφίλ που 

παρουσιάζουν οι γυναίκες στις στενές διαπροσωπικές τους σχέσεις και κατά επέκταση στην 

ψυχολογική τους ευημερία. Επιπλέον, η έμμεση επίδραση της γονικής αποδοχής στην 

ψυχολογική ευημερία θα μπορούσε να ερμηνευθεί υπό την οπτική της μεγαλύτερης 

ικανότητας αυτορρύθμισης που διαθέτουν οι γυναίκες η οποία σύμφωνα με έρευνες  έχει 

καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο των επιδράσεων της ευαισθησίας στην απόρριψη στις στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις και στην ψυχολογική ευημερία (Ayduk, Mendoza-Denton, Mischel, 

Downey, Peake, & Rodriguez, 2000. Nolen-Hoeksema & Corte, 2004). Πιο συγκεκριμένα, η 

ικανότητα των γυναικών για αποτελεσματική αυτό-ρύθμιση συμβάλλει στο να μπορούν να 

αμβλύνουν τη συνεχή επαγρύπνηση για σήματα απόρριψης, να αποσπούν ηθελημένα την 

προσοχή τους από αυτά τα σήματα και να την κατευθύνουν στις θετικές πληροφορίες του 

περιβάλλοντος και στην προοπτική των άλλων, επανεκτιμώντας έτσι γνωστικά την 

υποκειμενική σημασία των απειλητικών σημάτων (π.χ. την αρνητική συμπεριφορά του 

συντρόφου).    
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       Συνεχίζοντας, στην περίπτωση των ανδρών που έχουν βιώσει γονική αποδοχή ή 

απόρριψη, η ευαισθησία στην απόρριψη δεν χρειάζεται να διαμεσολαβήσει για να 

επηρεαστούν οι στενές διαπροσωπικές σχέσεις και η ψυχολογική τους ευημερία. Όπως έδειξε 

και η ανάλυση συσχετίσεων, η πατρική και μητρική αποδοχή δεν συσχετίστηκε στατιστικά 

σημαντικά με την ευαισθησία στην απόρριψη στον ανδρικό πληθυσμό. Αυτή η 

διαφοροποίηση οφείλεται ίσως στο γεγονός ότι οι καταστάσεις που πυροδοτούν την αντίληψη 

και τα συναισθήματα της απόρριψης στους νεαρούς ενήλικες είναι συγκεκριμένες για το κάθε 

φύλο (Ayduk et al., 1999). Για παράδειγμα, οι άνδρες δεν είναι τόσο ευαίσθητοι στην 

αρνητική συμπεριφορά των συντρόφων τους όσο είναι στις απορριπτικές συμπεριφορές που 

αφορούν την κοινωνική τους υπόληψη και τη δημόσια εικόνα. Επίσης, επειδή οι άνδρες 

τείνουν να μην προσωποποιούν και να εσωτερικεύουν σε τόσο μεγάλο βαθμό τα αρνητικά 

γεγονότα, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οδηγούνται στο να  αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη 

επιτυχία την αντιλαμβανόμενη διαπροσωπική απόρριψη συγκριτικά με τις γυναίκες, με 

αποτέλεσμα να μην επηρεάζονται τόσο αρνητικά οι σχέσεις και η ψυχολογική τους ευημερία 

(Ayduk et al., 2008. Rohner et al., 2012). Αντιθέτως, οι γυναίκες με υψηλή ευαισθησία 

απόρριψης είναι πιθανότερο να αντιληφθούν ως απορριπτικά εκείνα τα σήματα που θέτουν σε 

κίνδυνο τη διατήρηση της δυαδικής σχέσης, με αποτέλεσμα η ευαισθησία τους στην 

απόρριψη να μπορεί να διαμεσολαβήσει τη σχέση της γονικής απόρριψης με το προφίλ στις 

στενές διαπροσωπικές σχέσεις και ακολούθως με την ψυχολογική ευημερία. Γίνεται έτσι 

κατανοητό ότι οι στενές διαπροσωπικές σχέσεις είναι πιο σημαντικές για τις γυναίκες  και για 

αυτό το λόγο μπορεί να σκέπτονται  πιο πολύ  για το ενδεχόμενο της απόρριψης και για την 

εικόνα που σχηματίζει για αυτές ο σημαντικός άλλος (Saphire-Bernstein & Taylor, 2013).  

         Από την άλλη πλευρά, το στοιχείο της προσωπικότητας των ανδρών που φαίνεται να 

έχει τον εξέχοντα ρόλο στη διαμόρφωση της σχέσης μεταξύ της γονικής αποδοχής και της 

ψυχολογικής ευημερίας είναι η υγιής εξάρτηση. Όπως διευκρινίζεται από τη σχετική 

βιβλιογραφία, οι γονείς ενθαρρύνουν την ανάπτυξη αυτονομίας περισσότερο στους γιους 

παρά στις κόρες (Hill & Lynch, 1983) μαθαίνοντάς τους ότι είναι αποδεκτό να ζητήσουν 

υποστήριξη όποτε το έχουν ανάγκη, χωρίς αυτό να αποτελεί ένδειξη αδυναμίας ή αποτυχίας 

(Bornstein et al., 2004. Clark & Ladd, 2000. Wang et al., 2000). Με αυτό τον τρόπο, είναι πιο 

εύκολο για αυτούς να αναπτύξουν ένα προφίλ υγιούς εξάρτησης στις στενές διαπροσωπικές 

σχέσεις και να εμπιστευτούν τους άλλους (Bornstein et al., 2003). Βέβαια, αυτή η 

συμπεριφορά των γονέων πηγάζει σε μεγάλο βαθμό από τα κοινωνικά στερεότυπα, διότι η 

κοινωνία «απαιτεί» από τους άνδρες να εκδηλώσουν περισσότερη αυτονομία και ανεξάρτητη 
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εικόνα εαυτού, ενώ κατευθύνει τις γυναίκες να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην εγγύτητα 

και τη συναισθηματική υποστήριξη στις στενές προσωπικές σχέσεις (Cross, & Madson, 

1997). 

       Κλείνοντας, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα εναλλακτικά μοντέλα διαμεσολάβησης 

που διερευνήθηκαν για τους άντρες αλλά δεν επιβεβαιώθηκαν βρίσκονταν στα όρια της μη 

στατιστικής σημαντικότητας και μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να βρουν ένα στατιστικά 

σημαντικό αποτέλεσμα. Γενικότερα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν κάποιοι 

σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μελέτες διερεύνησης της 

γονικής αποδοχής/απόρριψης και της ψυχολογικής ευημερίας, όπως η ευαισθησία στην 

απόρριψη, η συμπεριφορά στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις και το φύλο. Συνολικά, τα 

ευρήματα της παρούσας μελέτης υποστηρίζουν το διαμεσολαβητικό μοντέλο της 

IPARTheory για τη σχέση μεταξύ της γονικής αποδοχής/απόρριψης και της ψυχολογικής 

προσαρμογής (Rohner, 2015-b) και δίνουν το έναυσμα στους ερευνητές του πεδίου να 

διευρύνουν και να εμβαθύνουν παράλληλα τη γνώση σχετικά με τις διαδρομές της 

αλληλεπίδρασης των ανωτέρω παραγόντων, τόσο σε μεθοδολογικό όσο και σε 

εννοιολογικό/θεωρητικό επίπεδο.     

                      

 8.1 Περιορισμοί 

       Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης χρειάζεται να ληφθούν υπόψη σε σχέση με 

ορισμένους περιορισμούς. Ένας από αυτούς είναι η περιορισμένη γενικευσιμότητα των 

ευρημάτων που παρουσιάστηκαν, καθώς αυτά είναι συνάρτηση της ηλικίας του παρόντος 

δείγματος (18-25) κατά την οποία τα άτομα διανύουν την περίοδο της πρώιμης ενήλικης ζωής 

και έχουν συγκεκριμένες αναπτυξιακές ανάγκες (αποδοχή, εστίαση στις ρομαντικές σχέσεις, 

κοινωνικοποίηση, συνεχιζόμενη διαμόρφωση ταυτότητας). Επομένως, αν και το δείγμα μας 

ήταν αρκετά μεγάλο τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν, αρχικά διότι 

περιορίζονται στο συγκεκριμένο πληθυσμό και όχι σε μεγαλύτερες ή μικρότερες ηλικίες για 

τις οποίες πιθανόν να καταγράφονταν διαφορετικά αποτελέσματα. Έπειτα, για τη συλλογή 

των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της αυτό-αναφοράς, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η 

υποκειμενικότητα των απαντήσεων είναι υψηλή και μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα αλλά στις κοινωνικά επιθυμητές αποκρίσεις. Σε συνδυασμό με αυτό, η 

μελέτη βασίστηκε στις αναμνήσεις των ενηλίκων από την γονική αποδοχή/απόρριψη κατά τη 

διάρκεια της παιδικής ηλικίας οι οποίες μπορεί να έχουν διαστρεβλωθεί από σφάλματα στη 

μνήμη. Για μια πιο αξιόπιστη λοιπόν συλλογή δεδομένων σχετικά με την αντιλαμβανόμενη 
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γονική αποδοχή και απόρριψη, προτείνεται να συνδυάζονται οι πηγές πληροφόρησης από τη 

μητέρα και τον πατέρα, από το ίδιο το παιδί και τις αναμνήσεις του από την νηπιακή /παιδική 

ηλικία ως ενήλικας πλέον. 

       Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα ερευνητικά ερωτήματα της συγκεκριμένης έρευνας 

βασίζονταν σε μεταβλητές που μπορούν να εξεταστούν με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα 

με το θεωρητικό υπόβαθρο που θα ακολουθήσει ο ερευνητής. Έτσι, είναι αρκετά πιθανό τα 

αποτελέσματα που βρέθηκαν οριακά μη στατιστικά σημαντικά για τους άντρες να βρεθούν 

σημαντικά σε μια επόμενη έρευνα που θα βασιστεί σε άλλες διαστάσεις της γονικής 

αποδοχής και των διαπροσωπικών σχέσεων, χρησιμοποιώντας ερευνητικά εργαλεία όπως 

αυτό του γονικού δεσίματος (Parker, Tupling, & Brown, 1979) ή το ερωτηματολόγιο δεσμού 

για τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις (Rohner, 2004). 

 

8.2 Συνεισφορά της παρούσας έρευνας και μελλοντικές κατευθύνσεις 

       Είναι γεγονός ότι προηγούμενες μελέτες έχουν διερευνήσει εκτενώς τις επιδράσεις της 

γονικής απόρριψης στην ψυχολογική δυσπροσαρμογή του ατόμου. Λιγότερη έμφαση όμως 

έχει δοθεί στα αποτελέσματα της γονικής αποδοχής στην ψυχολογική ευημερία, 

αναδεικνύοντας έτσι τη συνεισφορά της παρούσας έρευνας στην παρουσίαση των θετικών 

επιδράσεων της (στοργικής) συμπεριφοράς των γονέων. Μέχρι πρότινος ήταν γνωστή στην 

επιστημονική κοινότητα η σχέση της γονικής συμπεριφοράς με την ευαισθησία στην 

απόρριψη, τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις και την ψυχολογική προσαρμογή. Σύμφωνα 

όμως με όσα γνωρίζουμε δεν έχει υπάρξει κάποια μελέτη που να εξέτασε το πώς η 

ευαισθησία στην απόρριψη και οι δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις μπορεί να 

διαμεσολαβούν τη σχέση ανάμεσα στην γονική αποδοχή/απόρριψη και την ψυχολογική 

ευημερία του ατόμου. Επιπλέον, παρά την επιστημονικά τεκμηριωμένη σπουδαιότητα της 

ανατροφής των παιδιών στη δια βίου ανάπτυξή τους, δεν έχει διεξαχθεί παρόμοια μελέτη που 

να έχει λάβει υπόψη της εξίσου το φύλο του γονέα και το φύλο του παιδιού-ενήλικα  στην 

ανωτέρω διαδικασία.  

       Συνεχίζοντας, το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας σχετικά με τη γονική 

αποδοχή/απόρριψη, την ευαισθησία στην απόρριψη και τις δυσκολίες στις στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις αποτελείται από συσχετιστικές έρευνες, οι οποίες αν και επιτρέπουν 

τη διατύπωση σημαντικών προβλέψεων σχετικά με την ψυχολογική ευημερία δεν μπορούν να 

μελετήσουν ουσιαστικές ενδιάμεσες σχέσεις ή να προσδιορίσουν αιτιακές σχέσεις. Έτσι, η 

διεξαγωγή συσχετιστικών ερευνών που θα ενσωματώνουν διαμεσολαβητικές ή 
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τροποποιητικές αναλύσεις θα μπορούσε να δώσει μια πιο σαφή εικόνα στο πεδίο της 

ευαισθησίας στην απόρριψη, των διαπροσωπικών σχέσεων και της ψυχολογικής ευημερίας.                

       Σε αυτό το εγχείρημα προτείνεται να χρησιμοποιηθούν και άλλες μεθοδολογίες για να 

επιβεβαιώσουν ή να εξηγήσουν περαιτέρω τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, όπως ο 

διαχρονικός ερευνητικός σχεδιασμός και η έρευνα των επάλληλων ομάδων. Μέσω της 

διαχρονικής έρευνας για παράδειγμα, είναι δυνατόν να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος με τον 

οποίο οι πρώιμες εμπειρίες γονικής απόρριψης επιδρούν στην ανάπτυξη ευαισθησίας στην 

απόρριψη και υπονομεύουν ακολούθως την υγιή λειτουργία των ρομαντικών σχέσεων και την 

ψυχολογική ευημερία του ατόμου σε διαφορετικές χρονικές περιόδους της ζωής του. 

       Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα, η γονική αποδοχή, η ευαισθησία στην απόρριψη και οι 

στενές διαπροσωπικές σχέσεις ερμηνεύουν ένα ποσοστό της τάξεως του 15 με 17% της 

ψυχολογικής ευημερίας, ανάλογα με το φύλο του γονέα και του παιδιού. Μελλοντικές 

έρευνες θα μπορούσαν να εστιάσουν περισσότερο σε επιμέρους διαστάσεις αυτών των 

μεταβλητών αλλά και σε περαιτέρω παράγοντες που πιθανώς να μεταβάλλουν σημαντικά το 

ποσοστό της διακύμανσης, όπως τα αντίξοα γεγονότα της ζωής, τα πρώιμα δυσλειτουργικά 

γνωστικά σχήματα, η ιδιοσυγκρασία, η αντιλαμβανόμενη αποδοχή/απόρριψη από τον 

σύντροφο, η κοινωνική επιδεξιότητα και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσουν τα αδέρφια 

σε αυτές τις σχέσεις. Τα τελευταία στοιχεία μπορούν να μελετηθούν ακόμη και υπό το 

πλαίσιο του τροποποιητικού τους ρόλου στις ήδη θετικά ή αρνητικά διαμορφωμένες 

καταστάσεις της ζωής του ατόμου. Ακόμη, με αφορμή το γεγονός ότι οι άνδρες και οι 

γυναίκες στην παρούσα έρευνα αντιλαμβάνονταν περισσότερη αποδοχή από τη μητέρα, είναι 

θεμιτό να εξεταστεί στο μέλλον ο τροποποιητικός ρόλος του πατέρα στην έμμεση επίδραση 

της μητρικής αποδοχής ή απόρριψης στην ψυχολογική ευημερία των δύο φύλων μέσω της 

ευαισθησίας στην απόρριψη και του προφίλ στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις.   

       Επιπροσθέτως, δεδομένου του ότι το δείγμα της έρευνας περιοριζόταν σε μια 

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, θα είναι σημαντικό να επαναληφθεί η διερεύνηση του 

παρόντος διαμεσολαβητικού μοντέλου σε διάφορες χώρες και πολιτισμούς. Έτσι, η 

ταυτόχρονη μελέτη παραγόντων όπως τα δημογραφικά και πολιτισμικά στοιχεία που μπορεί 

να διαμορφώνουν με ξεχωριστό τρόπο τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ατόμων, 

ίσως βοηθήσει στην αναγνώριση σημείων κλειδιών στις επιδράσεις των υπό μελέτη 

μεταβλητών. Ειδικά για τη βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συνδέεται η γονική 

συμπεριφορά με την ψυχολογική ευημερία των παιδιών, χρειάζεται να δοθεί έμφαση σε 
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παράγοντες που κινούνται πέραν της ατομικής συμπεριφοράς, όπως το κοινωνικό-οικονομικό 

πλαίσιο της χρονικής περιόδου που εξετάζεται κάθε φορά. 

       Σε αυτή την προσπάθεια θα ήταν πολύ χρήσιμο τα ευρήματα των αυτό-αναφορών να 

συμπληρωθούν από μελέτες νευροαπεικονιστικού χαρακτήρα, που μας δίνουν πληροφορίες 

για τη λειτουργία του ζώντος εγκεφάλου σε εμπειρίες απόρριψης και που φαίνεται να είναι 

ένα ανερχόμενο πεδίο στη μελέτη των προεκτάσεων της απόρριψης και στη διαμόρφωση 

αντίστοιχων ψυχολογικών παρεμβάσεων. 

       Η μελλοντική διερεύνηση των προαναφερθέντων παραγόντων από την επιστημονική 

κοινότητα μπορεί να συμβάλλει στην παράθεση νέων δεδομένων όσον αφορά την προαγωγή 

της ψυχικής υγείας στο σύνολό της, με την αξιοποίηση φυσικά των εμπλεκόμενων στοιχείων 

της ευαισθησίας στην απόρριψη και του προφίλ στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Υπό το 

φώς του ευρήματος ότι η αποδοχή από τον γονέα του αντίθετου φύλου, η ΕΑ και οι στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις είναι πιο σημαντικά στην ερμηνεία της ψυχολογικής ευημερίας του 

παιδιού, μπορεί να εξεταστεί γενικότερα αν οι υποστηρικτικές σχέσεις του αντίθετου φύλου 

είναι πιο αποτελεσματικές από αυτές του ίδιου φύλου στο να  προάγουν την ψυχολογική 

ευημερία μέσω της διαχείρισης της ευαισθησίας στην απόρριψη και των δυσκολιών στις 

διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό για το σχεδιασμό και 

την εφαρμογή συμβουλευτικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας 

στις ενδείξεις απόρριψης στα πλαίσια των ρομαντικών σχέσεων με βάση τις ιδιαίτερες 

ανάγκες του κάθε φύλου. 

       Παρά τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα και την ανάγκη 

περαιτέρω μελέτης για να αποκτηθεί μια πλήρης κατανόηση των παρόντων ευρημάτων,  η 

συγκεκριμένη έρευνα παρέχει νέες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές του φύλου στη 

σχέση μεταξύ της γονικής αποδοχής, της ευαισθησίας στην απόρριψης, των στενών 

διαπροσωπικών σχέσεων και της ψυχολογικής ευημερίας. Επίσης, οι κλινικές προεκτάσεις 

που προκύπτουν είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το σχεδιασμό καινοτόμων παρεμβάσεων στην 

ευαισθησία στην απόρριψη και τις δυσκολίες στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις 

προκειμένου να εξισορροπιστούν οι επιδράσεις της γονικής απόρριψης στην ψυχολογική 

ευημερία. 
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8.3 Ψυχολογικές Παρεμβάσεις 

       Σε όλη την πορεία της παρούσας εργασίας κατέστη σαφής η σημασία της υποστηρικτικής 

και στοργικής συμπεριφοράς των γονέων για τη μακροπρόθεσμη ψυχολογική ευημερία των 

παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των γνωστικών σχημάτων, της συναισθηματικής 

κατάστασης και των μελλοντικών στενών διαπροσωπικών τους σχέσεων. Ακριβώς επειδή η 

γονική συμπεριφορά έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του παιδιού, προτείνονται 

προγράμματα συμβουλευτικής γονέων που θα ξεκινάνε από τη βρεφική και παιδική ηλικία, 

έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια υγιή προσαρμογή στην ενήλικη ζωή. Τα προγράμματα 

γονέων συνήθως περιλαμβάνουν προσπάθειες ενδυνάμωσης του γονεϊκού ρόλου μέσω της 

βελτίωσης της γνώσης για την ανάπτυξη των παιδιών και τις διαδικασίες πρώιμης μάθησης 

και μέσω της εκμάθησης στρατηγικών για τη διαχείριση της συμπεριφοράς των παιδιών και 

την ενίσχυση των σχέσεων μαζί τους (Ward & Wessels, 2013). Σε συνδυασμό με αυτά όμως, 

χρειάζονται προγράμματα παρέμβασης τόσο για τη σχέση μεταξύ των γονέων έτσι ώστε να 

επιλύονται οι επιβλαβείς για την ανάπτυξη των παιδιών συγκρούσεις, όσο και για την 

εκμάθηση δεξιοτήτων στα παιδιά (Cowan, Cowan, & Barry, 2011. Cummings, Faircloth, 

Mitchell, Cummings, & Schermerhorn, 2008). 

       Στη συνέχεια, όταν τα παιδιά ενηλικιωθούν αναπτύσσουν στενές σχέσεις με το άλλο 

φύλο που κάποιες φορές όμως οδηγούν σε ψυχολογικές δυσκολίες. Ανάμεσα στους λόγους 

για τους οποίους ένα ζευγάρι μπορεί να αναζητήσει θεραπεία συγκαταλέγεται η έλλειψη 

εμπιστοσύνης, η μειωμένη αυτοεκτίμηση, η ανασφάλεια, ο θυμός, η επιθετικότητα, η 

αδυναμία έκφρασης των συναισθημάτων αγάπης προς τον άλλο, το άγχος και η κατάθλιψη 

(Rigazio-DiGilio & Rohner, 2008). Οι περισσότερες μορφές της θεραπείας ζεύγους βέβαια 

επικεντρώνονται στο να βελτιώσουν την επικοινωνία, την εμπιστοσύνη, τα θετικά 

συναισθήματα και την ικανοποίηση από τη σχέση (Cramer, 2003. Soltani, Molazadeh, 

Mahmoodi, & Hosseini, 2013). Σύμφωνα με την Rigazio-DiGilio, μέσω της θεραπευτικής 

διαδικασίας, τα ζευγάρια που έχουν βιώσει στο παρελθόν απόρριψη μπορούν να 

κατανοήσουν την επιρροή της αντιλαμβανόμενης απόρριψης στην ενδοψυχική και 

διαπροσωπική τους λειτουργικότητα, κυρίως αναγνωρίζοντας τον τρόπο που η πρώτη 

διαστρέβλωσε τις νοητικές αναπαραστάσεις για τον εαυτό και τους άλλους (όπως αναφέρεται 

στους Rigazio-DiGilio & Rohner, 2008).  Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή 

δεξιοτήτων μικροσυμβουλευτικής από τον θεραπευτή (ενεργητική ακρόαση, αποτελεσματική 

επικοινωνία, δεξιότητα ανοιχτών-κλειστών ερωτήσεων, δεξιότητα της διευκρίνησης, της 

αντανάκλασης του συναισθήματος και της εστίασης), οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα 
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στους θεραπευόμενους να εξετάσουν προηγούμενες και τρέχουσες εμπειρίες της ζωής τους 

από διαφορετικές οπτικές και να υιοθετήσουν ευρύτερους τρόπους ερμηνείας και διαχείρισης 

των ζητημάτων που προκύπτουν στη σχέση (Ivey & Ivey, 2007). 

        Όμως, δεδομένου ότι οι άνδρες και οι γυναίκες κοινωνικοποιούνται διαφορετικά και 

διαμορφώνουν διαφορετική αυτό-εικόνα, η θεραπεία του ζεύγους χρειάζεται να εστιάζει στις 

ανάγκες του κάθε φύλου ξεχωριστά (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2012). Υπό αυτό το πρίσμα, έχει 

διαμορφωθεί μια προσέγγιση που συνθέτει στοιχεία του φεμινιστικού μοντέλου, της 

συγκινησιακά εστιασμένης θεραπείας και της συστημικής θεραπείας, προσπαθώντας να λάβει 

υπόψη την ατομική συναισθηματική εμπειρία, το σύστημα της αλληλεπίδρασης στη σχέση 

και την κοινωνικό-πολιτισμική διαδικασία μάθησης του ρόλου του φύλου (Vatcher, & Bogo, 

2001). Πιο συγκεκριμένα, η παρέμβαση αυτή μπορεί να βοηθήσει το ζευγάρι να 

αντιμετωπίσει κάποιες από τις δυσκολίες που βιώνει μέσω της ανακατασκευής των 

στερεοτυπικών ρόλων του κάθε συντρόφου και της δυναμικής στη σχέση. Για παράδειγμα, οι 

άνδρες μπορούν να μάθουν να διερευνούν τις αδυναμίες τους και να εκφράζουν τα 

συναισθήματά τους στη σχέση, ενώ οι γυναίκες μπορούν να μάθουν να διευκρινίζουν και να 

ζητούν αυτό που πραγματικά έχουν ανάγκη από το σύντροφο. Έτσι, οι γυναίκες που έχουν 

ευαισθητοποιηθεί σε ενδείξεις απόρριψης μπορούν να αντιμετωπίσουν τη μαθημένη τάση 

τους να καταπιέζουν συναισθήματα, απόψεις και συμπεριφορές για να αποφύγουν πιθανές 

αρνητικές αντιδράσεις από το σύντροφο (Vatcher, & Bogo, 2001). 

       Γενικότερα, τα άτομα με ευαισθησία στην απόρριψη μπορούν να επωφεληθούν από 

παρεμβάσεις που θα στοχεύουν σε συγκεκριμένα ερεθίσματα που την πυροδοτούν. Επίσης, 

αποτελεσματική μπορεί να είναι η συμβουλευτική για την αποκατάσταση της αυτό-αξίας 

ύστερα από μια συμπεριφορά που γίνεται αντιληπτή ως απόρριψη, και η γνωστική 

επανεκτίμηση της απόρριψης και των συναισθημάτων που αυτή δημιουργεί με έναν τρόπο 

που να είναι λιγότερο απειλητική για την ψυχολογική ευημερία (Crocker & Wolfe, 2001).  

        Όσον αφορά τις φαινομενικά ανεπίλυτες δυσκολίες των στενών διαπροσωπικών 

σχέσεων, μια από τις πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις έχει προταθεί πως είναι η θεραπεία 

σχημάτων.  Η ΘΣ αποτελεί μια συνθετική θεραπευτική προσέγγιση που αναπτύχθηκε αρχικά 

ως προέκταση της παραδοσιακής γνωστικής-συμπεριφοριστικής θεραπείας και συνδυάζει τα 

ενεργητικά και δομημένα χαρακτηριστικά της CBT με στρατηγικές που εστιάζουν στην 

αλλαγή του συναισθήματος, υιοθετώντας παράλληλα στοιχεία από τη θεωρία των 

αντικειμενοτρόπων σχέσεων και τη θεραπεία gestalt. Η θεραπεία σχημάτων με ζευγάρια 

διερευνά τα πρώιμα δυσλειτουργικά γνωστικά σχήματα του κάθε συντρόφου προκειμένου να 
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προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο αυτά αλληλεπιδρούν και συνδέονται μεταξύ τους 

(Simeone-DiFrancesco, Roediger, & Stevens, 2015). Ένας θεραπευτής που χρησιμοποιεί 

αυτή την προσέγγιση μεταξύ άλλων, μπορεί να διαχειριστεί προβλήματα που κατά κύριο 

λόγο αγνοούνταν από την κυρίαρχη γνωσιακή θεραπεία, όπως τα δυσλειτουργικά πρότυπα 

στις στενές προσωπικές σχέσεις και οι δυσάρεστες αναμνήσεις από την παιδική ηλικία (Jacob 

& Arntz, 2013). Μπορεί επίσης να αναγνωρίσει τις συγκρούσεις που βιώνει το ζευγάρι, το 

πώς αυτές συνδέονται με τα πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα του κάθε συντρόφου και πώς 

μπορούν να εκφράσουν ο ένας στον άλλον τι «χρειάζονται» μέσα στη σχέση. Όπως έχει φανεί 

στο πέρασμα του χρόνου, η θεραπεία σχημάτων μπορεί να οδηγήσει σε σταθερές αλλαγές 

των δυσλειτουργικών τμημάτων των σχέσεων προωθώντας με αυτό τον τρόπο την ευημερία 

του ζευγαριού (Simeone-DiFrancesco et al., 2015). 

       Όμως, ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας που θα εστιάσει στο να βοηθήσει τον 

θεραπευόμενο να μειώσει τα ψυχολογικά προβλήματα που προκύπτουν σε δυαδικό επίπεδο 

αγνοώντας το ρεαλιστικό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο που ενισχύει ή συντελεί στο πρόβλημα 

και το οποίο υπερβαίνει την ατομική διάσταση,  επιτρέπει την διαιώνιση καταστάσεων που 

βλάπτουν την ψυχολογική του ευημερία (Αναγνωστοπούλου, 2008. Brown, 1994).   
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