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    1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ (PARENTAL       

ACCEPTANCE-REJECTION THEORY, PARTtheory) 

 

    

   Όλοι οι άνθρωποι  έχουν την ανάγκη να αισθάνονται ότι είναι αποδεκτοί από τα πιο 

σηµαντικά πρόσωπα της ζωής τους, έτσι και τα παιδιά (Baumeister&Leary,1995). 

Κάθε παιδί, παγκοσµίως, φέρει την ανάγκη να αντιλαµβάνεται τον εαυτό του ως 

αποδεκτό, κυρίως, από τους γονείς του (ή άλλους φροντιστές), αλλά ενδεχοµένως και 

από άλλα άτοµα, µε τα οποία έχει δηµιουργήσει στενούς συναισθηµατικά δεσµούς. Η 

µη εκπλήρωση της ανάγκης αυτής από τους γονείς, µάλιστα, παρουσιάζεται να έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στη γενικότερη ευηµερία του παιδιού (Rohner, Khaleque, & 

Cournoyer, 2003, 2005). 

   Τη θεωρητική µελέτη της ποιότητας της σχέσης µεταξύ γονέα-παιδιού και 

ειδικότερα της συµπεριφοράς του κάθε γονέα (γονική αποδοχή-απόρριψη) και των 

επιρροών αυτής στη συναισθηµατική, συµπεριφορική, κοινωνική και γνωστική 

ανάπτυξη του παιδιού, πραγµατεύεται η θεωρία της γονικής αποδοχής-απόρριψης 

(Parental Acceptance-Rejection Theory, PARTtheory) (Rohner et al., 2003,2005). Η 

θεωρία αυτή, συµπεριλαµβανοµένου των υπό-θεωριών της (υπό-θεωρία της 

προσωπικότητας, υπό-θεωρία της αντιµετώπισης, υπό-θεωρία των κοινωνικών-

πολιτιστικών συστηµάτων), διατυπώθηκε από τον ανθρωπολόγο και ψυχολόγο 

Rohner, αποτελώντας µια θεωρία κοινωνικοποίησης, η οποία επιχειρεί κατά κύριο 

λόγο να ερµηνεύσει τη φύση και τα αίτια της γονικής συµπεριφοράς, ενώ συγχρόνως, 

επιδιώκει να προβλέψει τις όποιες πιθανές συνέπειες της προαναφερθείσας στην 

εξέλιξη του παιδιού, διαπολιτισµικά (Hughes, Blom, Rohner, & Britner, 2005. 

Khaleque & Rohner, 2012. Rohner et al., 2003, 2005). Η εµπειρική µελέτη του 

ζητήµατος της αποδοχής και απόρριψης από τους γονείς, από την άλλη πλευρά, 

χρονολογείται από το 1980, µε συνεχή πρόοδο και εξέλιξη (Rohner et al., 2005). 

   Ξεκινώντας µε τη συνολική διερεύνηση της θεωρίας της γονικής αποδοχής και 

απόρριψης (Parental Acceptance-Rejection Theory, PARTtheory), καθίσταται 

κατανοητό, πως η γονική αποδοχή ή απόρριψη που βιώνεται από το παιδί, δηµιουργεί 

σε αυτό και το ανάλογο αίσθηµα ζεστασιάς. Το αίσθηµα αυτό της ζεστασιάς,  
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συνιστά ένα συνεχές (Warmth Dimension Parenting), στο οποίο ο κάθε άνθρωπος 

είναι δυνατό να τοποθετηθεί, λόγω του ότι, κατά την παιδική του ηλικία, έχει βιώσει 

περισσότερη ή λιγότερη αγάπη (αποδοχή ή απόρριψη), από τους κύριους φροντιστές 

του (γονείς ή άλλα πρόσωπα). Συνεπώς, το αίσθηµα ζεστασιάς αφορά την ποιότητα 

της σχέσης µεταξύ του γονέα και του παιδιού και τις κάθε είδους συµπεριφορές 

(σωµατικές, λεκτικές), που χρησιµοποιούν οι γονείς, προκειµένου να εκφράσουν τα 

συναισθήµατα τους (Rohner et al., 2003,2005).  

   Στο ένα άκρο αυτού του συνεχούς συναντάται η γονική αποδοχή, η οποία 

αναφέρεται στη ζεστασιά, στοργή, φροντίδα, προσοχή, υποστήριξη, έντονο 

ενδιαφέρον, ανησυχία ή ευρέως στο αίσθηµα της αγάπης, που οι γονείς τρέφουν και 

εκφράζουν προς το παιδί τους (Rohner et al., 2003, 2005). Στο αντίθετο άκρο από 

αυτό της γονικής αποδοχής, συναντάται η γονική απόρριψη, η οποία µε τη σειρά της 

αναφέρεται στην παντελή απουσία ή σηµαντική απόσυρση ζεστασιάς, στοργής, 

αγάπης και στην παρουσία, σωµατικά και ψυχολογικά εξαιρετικά επιζήµιων για το 

παιδί, συµπεριφορών και συναισθηµάτων, όπως εχθρότητα και επιθετικότητα, 

αδιαφορία και παραµέληση, αδιαφοροποίητη απόρριψη  (Rohner, 2004. Rohner & 

Rohner, 1980). 

    Ο τρόπος έκφρασης της γονικής αποδοχής-απόρριψης προς το παιδί, σαφώς, 

διαφέρει. Η πρώτη µορφή συµπεριφοράς, απόρροια της απόλυτης γονικής αποδοχής 

του παιδιού, είναι η γονική ζεστασιά και στοργή (Warmth/ Affection). Η ζεστασιά και 

η στοργή των γονέων προς το παιδί, εκδηλώνεται είτε σωµατικά (µε φιλιά, αγκαλιές, 

χάδια κ.τ.λ.), είτε λεκτικά (µε έπαινο, φιλοφρονήσεις και θετικά σχόλια από τους 

γονείς προς το παιδί κ.τ.λ.). Αντίθετη της πρώτης συµπεριφοράς και µε απορριπτικό 

χαρακτήρα, εµφανίζεται να είναι αυτή της ψυχρότητας (Cold/ Unaffectionate), η 

έκφραση της οποίας µπορεί, επίσης, να γίνει είτε σωµατικά (απουσία φιλιών, 

αγκαλιών κ.τ.λ.), είτε λεκτικά (απουσία επαίνων, ενθαρρύνσεων κ.τ.λ.) (Rohner et al., 

2003, 2005). Η δεύτερη µορφή απορριπτικής συµπεριφοράς, είναι η εχθρότητα και η 

επιθετικότητα (Hostility/Aggression), η οποία αναφέρεται σε µια κατάσταση, όπου οι 

γονείς επιτυγχάνουν, σωµατικώς (άσκηση σωµατικής βίας) ή λεκτικώς (υβριστικός, 

προσβλητικός, υποτιµητικός, σαρκαστικός λόγος), να αποδοκιµάσουν και να 

ταπεινώσουν το παιδί. Ακολουθεί η τρίτη µορφή συµπεριφοράς απόρριψης, που 

εµφανίζεται να είναι η γονική παραµέληση (Indifference/ Neglect). Η παραµέληση 

των γονέων για το παιδί έγκειται στην αδιαφορία και αποτυχία των πρώτων, να 
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ικανοποιήσουν τις ανάγκες του παιδιού, αλλά και στη µη διαθεσιµότητα (σωµατικά 

και συναισθηµατικά) των ίδιων, απέναντι στο παιδί. Η τελευταία µορφή εκδηλωµένης 

απορριπτικής συµπεριφοράς, είναι η γνώστη ως αδιαφοροποίητη απόρριψη 

(Undifferentiated Rejection). Η αδιαφοροποίητη απόρριψη, αφορά την περίπτωση, 

όπου το παιδί αισθάνεται, πως οι γονείς του δεν το αγαπούν ή δεν ενδιαφέρονται για 

αυτό ή το παραµελούν ή ακόµα είναι επιθετικοί απέναντι του, χωρίς όµως, να 

υπάρχουν εµφανείς γονικές συµπεριφορικές ενδείξεις, οι οποίες να επιβεβαιώνουν 

κάποιον από τους παραπάνω ισχυρισµούς (Rohner & Rohner, 1980). 

   Η µελέτη του θέµατος γονικής αποδοχής-απόρριψης βασίζεται στον τρόπο, µε τον 

οποίο τα παιδιά βιώνουν, αντιλαµβάνονται και ερµηνεύουν τις συµπεριφορές των 

γονέων τους (φαινοµενολογική προοπτική) ή στην παρατήρηση και αξιολόγηση της 

γονικής συµπεριφοράς  από ένα άλλο άτοµο (συµπεριφορική προοπτική) (Rohner et 

al., 2003, 2005). Εκ των δυο προαναφερθέντων µεθόδων διερεύνησης της αποδοχής 

και της απόρριψης των γονέων προς το παιδί, η προσοχή εστιάζεται στην πρώτη, 

δηλαδή στην αίσθηση, που δηµιουργεί στο παιδί η κάθε γονική συµπεριφορά, η 

οποία, µπορεί να συµβαδίζει ή να αντικρούεται µε την παρατηρούµενη γονική 

συµπεριφορά (π.χ. περίπτωση αδιαφοροποίητης απόρριψης). Το παραπάνω, οδηγεί 

εύλογα στη διαπίστωση πως οι γονείς είναι συχνά πιθανό, εν αγνοία τους, να 

προκαλούν ένα αίσθηµα απόρριψης στο παιδί, συµβάλλοντας έτσι, στη µετέπειτα 

υποκίνηση µιας σειράς αρνητικών ψυχολογικά αντιδράσεων αυτού (Rohner, 2004. 

Rohner et al., 2003, 2005). 

    Άµεσες και έµµεσες επιδράσεις στην ψυχική υγεία του παιδιού, προερχόµενες από 

την αντιλαµβανόµενη γονική αποδοχή ή απόρριψη αυτού, εξετάζονται στα πλαίσια 

του ∆ιαµεσολαβητικού Μοντέλου (Mediation Model) (Rohner, 2005). Συγκεκριµένα, 

υποστηρίζεται πως τα παιδιά που αισθάνονται να βιώνουν απόρριψη αντί αποδοχής 

από τους γονείς, παρουσιάζουν περισσότερα καταθλιπτικά συµπτώµατα (Greenberger 

& Chen, 1996. Rohner, 2005. Rohner et al., 2005), εσωτερικευµένα και 

εξωτερικευµένα προβλήµατα συµπεριφοράς (Kawabata, Alink, Tseng, Ijzendoorn, & 

Crick, 2011. Pedersen, 1994. Rohner, 2005. Rohner & Rohner, 1980) και προβλήµατα 

χρήσης ουσιών και αλκοόλ (Rohner, 2005. Rohner et al.,  2005. Rosenberg, 1971. 

Shedler & Block, 1990). Η εµφάνιση, βέβαια, των παραπάνω προβληµάτων, 

εξαρτάται όχι µόνο από το είδος της αντιλαµβανόµενης, από το παιδί, γονικής 

συµπεριφοράς, αλλά και από άλλους παράγοντες. Ένας από αυτούς τους παράγοντες 
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κινδύνου αφορά το ίδιο το άτοµο, δηλαδή τα εσωτερικά και εξωτερικά 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, τα συναισθήµατα που τρέφει για τον ίδιο 

του τον εαυτό και για τους άλλους και την αρνητική άποψη που έχει σχηµατίσει για 

τον κόσµο. Η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων του ατόµου, καθώς και το 

περιβάλλον (σχολικό, πολιτισµικό κ.α.) στο οποίο αυτό µεγαλώνει, έρχονται να 

ολοκληρώσουν τους παράγοντες πρόκλησης προβληµάτων ψυχολογικής 

προσαρµογής του (Rohner, 2005. Rohner et al., 2005).  

   Η υπάρχουσα έρευνα, επιπλέον, συµπληρώνει πιθανές αρνητικές συνέπειες της  

απορριπτικής συµπεριφοράς των γονέων για τα παιδιά, κάνοντας λόγο για την ύπαρξη 

προβληµάτων άγχους (Bogels & Brechman-Toussaint, 2006. Rohner & Rohner, 

1980), χαµηλής αυτοεκτίµησης (Emler, 2002. Rohner & Rohner, 1980), 

συναισθηµατικής εξάρτησης, δυσκολίας δηµιουργίας και διατήρησης υγιών σχέσεων 

µε άλλα πρόσωπα, εκδήλωσης βίαιης και επιθετικής-εχθρικής συµπεριφοράς, 

συνολικής ψυχολογικής δυσπροσαρµογής (Rohner & Rohner,1980). Η ψυχολογική 

ευηµερία, βέβαια, ενός απορριπτέου από τους γονείς ατόµου, επηρεάζεται αρνητικά, 

όχι µόνο κατά την παιδική ηλικία αυτού, αλλά και κατά τη διάρκεια της µετέπειτα 

ζωής του (Rohner & Rohner,1980). 

   Τέλος, στα πλαίσια της θεωρίας γονικής αποδοχής-απόρριψης, η ολοκληρωµένη 

µελέτη της πολυσήµαντης αναπτυσσόµενης σχέσης µεταξύ γονέα-παιδιού, των 

καθοριστικών παραγόντων δηµιουργίας της, των συνεπειών της, αλλά και των 

πιθανών µηχανισµών αντιµετώπισης της ίδιας από το άτοµο, διαπολιτισµικά, 

επιτυγχάνεται µέσω τριών υπό-θεωριών: 1.της υπό-θεωρίας της προσωπικότητας 

(Personality Subtheory) 2.της υπό-θεωρίας της αντιµετώπισης (Coping Subtheory) 

και 3.της υπό-θεωρίας των κοινωνικών-πολιτιστικών συστηµάτων (Sociocultural 

Systems Subtheory) (Rohner et al., 2005). 
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1.1.1.Η υπό-θεωρία της προσωπικότητας (Personality Sub theory) 

 

  

    Η υπό-θεωρία της προσωπικότητας επιχειρεί να προβλέψει και να εξηγήσει τις 

κύριες συνέπειες στην ψυχική υγεία, της αντιλαµβανόµενης γονικής αποδοχής και 

απόρριψης, στα παιδιά και στους ενήλικες. Ειδικότερα, προσπαθεί να απαντήσει και 

να ερµηνεύσει τα ακόλουθα δυο ερωτήµατα: α) αν όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως 

κουλτούρας, εθνικότητας, φυλής, γένους, κοινωνικοοικονοµικής θέσης ή άλλων 

καθοριστικών παραγόντων, αντιδρούν µε τον ίδιο ή παρόµοιο τρόπο, όταν  

αντιλαµβάνονται ότι είναι αποδεκτά ή απορριπτέα από τους γονείς και  β) σε ποιο 

βαθµό οι συνέπειες της γονικής απόρριψης στο παιδί συνεχίζουν να υπάρχουν και στη 

µετέπειτα ενήλικη ζωή του (Khaleque & Rohner, 2002. Rohner, 2004. Rohner et al., 

2005). 

   Ως πρωταρχική υπόθεση και βάση της υπό-θεωρίας αυτής εµφανίζεται να είναι το 

ότι κάθε άτοµο, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του, ανέπτυξε µια ανθεκτική σto 

χρόνο, βιολογικά βασισµένη ανάγκη για θετική απόκριση από τα άτοµα που είναι  τα 

πιο σηµαντικά για αυτό. Η εν λόγω ανάγκη, κατά την παιδική ηλικία, 

συµπεριλαµβάνει την επιθυµία (συνειδητή ή ασυνείδητη) για αγάπη, στοργή, 

ενδιαφέρον, φροντίδα, υποστήριξη, παρηγοριά, σεβασµό, ενώ κατά την ενήλικη ζωή, 

η ίδια διαφοροποιείται και γίνεται πιο περίπλοκη, συµπεριλαµβάνοντας την επιθυµία 

(συνειδητή ή ασυνείδητη) για θετική εκτίµηση από τα άτοµα, µε τα οποία έχει 

συναφθεί ένας δεσµός ή µια σχέση. Τέλος, στη βρεφική-παιδική ηλικία, οι άνθρωποι, 

που φαίνεται να µπορούν και να ικανοποιούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 

προαναφερθείσα ανάγκη είναι οι γονείς, ενώ από την άλλη στην ενηλικίωση µπορεί  

να είναι εκτός των γονέων και άλλα σηµαντικά πρόσωπα, µε τα οποία έχουν 

δηµιουργηθεί δυνατοί συναισθηµατικοί δεσµοί (Khaleque & Rohner, 2002. Rohner, 

2004. Rohner et al., 2005). 

   Η υπό-θεωρία της προσωπικότητας, ακολούθως, υποστηρίζει ότι η βιωθείσα 

απόρριψη του ατόµου, από τον έναν γονέα ή από τους δυο γονείς ή ακόµα και από 

σηµαντικούς άλλους ανθρώπους, έχει συνεπή αρνητικά αποτελέσµατα στη 

διαµόρφωση της προσωπικότητάς του, δηµιουργώντας µια σειρά συναισθηµατικών, 
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συµπεριφορικών και γνωστικών προδιαθέσεων αυτού (Hughes et al., 2005. Khaleque 

& Rohner, 2002, 2012. Rohner, 2004. Rohner et al., 2005). 

   Αρχικά, ένα παιδί ή ένας ενήλικας που αισθάνεται απόρριψη, συνηθίζει να 

παρουσιάζει έντονο άγχος και ανασφάλεια. Η προσπάθεια αυτού, να περιορίσει-

απωθήσει τα παραπάνω συναισθήµατα και να ικανοποιήσει την ανάγκη του για 

θετική ανταπόκριση, µπορεί να αυξηθεί σε τέτοιο βαθµό, που το άτοµο να µετατραπεί  

σε αρκετά εξαρτώµενο. Η εκδήλωση της εξάρτησης αυτής, από τα µικρά παιδιά, 

επιτυγχάνεται µε κλάµα, γκρίνια, κατά την αποχώρηση των γονέων από το σπίτι και 

µε έντονη σωµατική εγγύτητα (π.χ. αγκαλιά), κατά την επιστροφή αυτών. Αντίθετα, 

τα µεγαλύτερα παιδιά και οι ενήλικες, πιο συµβολικά, επιζητούν, διαρκώς,  

επιβεβαίωση, επιδοκιµασία, υποστήριξη, αγάπη από τους γονείς ή από άλλους 

σηµαντικούς για τη ζωή τους ανθρώπους (Khaleque & Rohner, 2002. Rohner, 2004. 

Rohner et al., 2005). 

   Τα απορριπτέα άτοµα, επιπλέον,  είναι λιγότερο πιθανό να χαρακτηριστούν  και ως 

αµυντικά ανεξάρτητα. Η αµυντική ανεξαρτησία (defensive independence), φαίνεται 

να προκύπτει ως αποτέλεσµα της προσπάθειας του κάθε ατόµου, να αντιµετωπίσει  τα 

προερχόµενα εξ’απόρριψης, ψυχολογικά επώδυνα συναισθήµατα και κυρίως αυτό 

του θυµού. Στα πλαίσια αυτής, λοιπόν, τα άτοµα αρνούνται ότι έχουν την ανάγκη για 

θετική ανταπόκριση από τους άλλους, ενώ παράλληλα, είναι δυνατό να παρουσιάζουν 

πλήθος άλλων προβληµάτων, όπως αυτό της αδυναµίας έκφρασης της αγάπης και της 

αποδοχής προς τους άλλους ή της αδυναµίας αποδοχής της αγάπης των άλλων ή 

ακόµα της συνεχούς τάσης απόρριψης των άλλων (Rohner, 2004. Rohner et al., 

2005). 

   Σύµφωνα µε την υπό-θεωρία, παιδιά και ενήλικες που βιώνουν την απόρριψη, 

χαρακτηρίζονται από χαµηλή αυτοεκτίµηση. Το χαµηλό αίσθηµα αυταξίας, οφείλεται 

στο ότι έχουν τη τάση να βλέπουν τον εαυτό τους, όπως νοµίζουν ότι τους βλέπουν οι 

γονείς τους ή άλλα σηµαντικά πρόσωπα της ζωής τους. Για παράδειγµα, στην 

περίπτωση που τα άτοµα νοµίζουν ότι δεν τα αγαπάνε και ότι δεν τα αποδέχονται, 

πιστεύουν ότι είναι ανάξια να αγαπηθούν. Επίσης, άρρηκτα συνδεδεµένη µε την 

παραπάνω συνέπεια είναι αυτή της χαµηλής αυτάρκειας. Όσο τα άτοµα νοµίζουν ότι 

δεν είναι καλοί άνθρωποι, τόσο τείνουν να πιστεύουν ότι δεν µπορούν να 

ικανοποιήσουν µόνοι τους τις ανάγκες τους (Hughes et al., 2005. Rohner, 2004. 

Rohner et al., 2003, 2005). 
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   Μια επιπρόσθετη συνέπεια της απόρριψης είναι η συναισθηµατική αστάθεια. 

Ειδικότερα, ο θυµός, τα αρνητικά συναισθήµατα και οι δυσάρεστες συνέπειες που 

συνοδεύουν την αντιλαµβανόµενη απόρριψη, καταφέρνουν να ελαττώσουν την 

ικανότητα των ατόµων να αντιµετωπίζουν ικανοποιητικά το άγχος-στρες.  Εξαιτίας 

αυτού, τα απορριπτέα άτοµα, όταν έρχονται αντιµέτωπα µε στρεσσογόνες 

καταστάσεις, αναστατώνονται συναισθηµατικά πολύ πιο έντονα από ότι τα αποδεκτά 

(Hughes et al., 2005. Rohner et al., 2003, 2005). 

   Η γονική απόρριψη παρουσιάζεται ικανή να προκαλέσει πλήθος άλλων 

συµπεριφορικών προβληµάτων όπως είναι η αδυναµία διαχείρισης της επιθετικότητας 

και εχθρότητας τους, η συναισθηµατική απάθεια (Hughes et al., 2005. Khaleque & 

Rohner, 2002, 2012. Rohner et al., 2003, 2005) η παραβατική συµπεριφορά, οι 

διαταραχές διάθεσης, οι διαταραχές προσωπικότητας και τα προβλήµατα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης (Rohner, 2004). Αρκετά συχνή, λόγω απόρριψης, 

εµφανίζεται να είναι και η κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ σε παιδιά και κυρίως 

ενήλικες (Rohner, 2004). 

    Άτοµα που βιώνουν την απόρριψη, τέλος, πολλές φορές έχουν διαµορφωµένη µια 

αρνητική αντίληψη για τον κόσµο, θεωρώντας τον εξαιρετικά εχθρικό, αφιλόξενο, 

επικίνδυνο, απειλητικό και ως ένα µέρος στο οποίο δεν µπορούν να εµπιστευτούν 

κανέναν (Hughes et al., 2005. Rohner, 2004. Rohner et al., 2003, 2005). 

   Οι άνωθεν περιγραφηθείσες προδιαθέσεις προσωπικότητας-συµπεριφοράς και 

κυρίως η αρνητική αυτοεκτίµηση, η χαµηλή αυτάρκεια και η αρνητική θεώρηση του 

κόσµου παρουσιάζονται να είναι υπεύθυνες για τη δηµιουργία αρνητικών νοητικών 

αναπαραστάσεων στα απορριπτέα άτοµα. Τέτοιου είδους αναπαραστάσεις 

διαµορφώνουν τον τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα αντιλαµβάνονται, ερµηνεύουν και 

αντιδρούν σε καταστάσεις, επηρεάζοντας έτσι και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. 

Συγκεκριµένα, τα άτοµα, τα οποία βιώνουν απόρριψη, εµφανίζουν δυσκολία στο να 

εµπιστευτούν τους άλλους ή γίνονται υπερευαίσθητοι ή ακόµα έχουν τη τάση να 

αντιλαµβάνονται ως εχθρική τη συµπεριφορά ενός άλλου ατόµου, χωρίς πραγµατικά 

να ισχύει κάτι τέτοιο. Προσθέτως, οι νοητικές αυτές αναπαραστάσεις καθορίζουν σε 

ένα µεγάλο βαθµό τον τρόπο που τα άτοµα αποθηκεύουν και θυµούνται τις εµπειρίες 

τους (Rohner, 2004. Rohner et al., 2003, 2005). 

   Ο βαθµός επηρεασµού της ψυχικής υγείας του ατόµου καθορίζεται από τη 

συχνότητα, τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της απόρριψης του. Άτοµα που 
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προέρχονται από αγαπηµένες οικογένειες είναι δυνατό να εµφανίσουν τις τυπικές 

αρνητικές επιπτώσεις, που παρουσιάζονται στα άτοµα που έχουν απορριφθεί. 

Σύµφωνα µε το PARTheory, αυτά τα άτοµα ονοµάζονται troubled και συνήθως είναι 

ενήλικες που βιώνουν την απόρριψη από πρόσωπα, εκτός των γονέων τους, µε τα 

οποία έχουν συνάψει στενούς δεσµούς (Rohner et al., 2003, 2005). Επιβεβαιώνεται, 

λοιπόν, πως διακυβεύεται η ψυχολογική προσαρµογή των περισσότερων ατόµων που 

βιώνουν την απόρριψη από ένα σηµαντικό πρόσωπο στην πορεία της ζωής τους 

(Khaleque & Rohner, 2002, 2012. Rohner et al., 2003, 2005). Ωστόσο, µια µειοψηφία 

ατόµων επιτυγχάνουν να αντιµετωπίσουν συναισθηµατικά την απόρριψη, που 

βίωσαν. Τα άτοµα αυτά ονοµάζονται copers και αποτελούν το επίκεντρο της 

επακολουθούσας υπό-θεωρίας της αντιµετώπισης (Rohner et al.,  2003, 2005). 

 

  

 

1.1.2 Η υπό-θεωρία της αντιµετώπισης (Coping Subtheory) 

 

 

   Η υπό-θεωρία της αντιµετώπισης αποσκοπεί να δώσει απάντηση στο ερώτηµα του 

πώς κάποια άτοµα αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικότερα την απόρριψη που βιώνουν, 

συγκριτικά µε τα υπόλοιπα. Για την επίτευξη του κυρίαρχου αυτού στόχου της, 

υιοθετεί ένα πολυπαραγοντικό µοντέλο, κατά το οποίο η συµπεριφορά του ατόµου 

είναι απόρροια της αλληλεπίδρασης τριών στοιχείων (Rohner,1986. Rohner et al., 

2005). 

   Το πρώτο στοιχείο είναι ο εαυτός και περιλαµβάνει τις πνευµατικές δραστηριότητες 

του απορριπτέου ατόµου µαζί µε τα εσωτερικά (βιολογικά) και τα εξωτερικά 

(προσωπικότητα) χαρακτηριστικά του. Το δεύτερο στοιχείο είναι οι άλλοι και αφορά 

τα χαρακτηριστικά των απορριπτικών γονέων σε συνδυασµό µε το τύπο, τη 

συχνότητα, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της απόρριψης που εκδηλώνεται. Το τρίτο 

και τελευταίο στοιχείο είναι το περιεχόµενο, το οποίο αναφέρεται στα άλλα 

σηµαντικά πρόσωπα της ζωής του ατόµου και στο κοινωνικό περιβάλλον εντός του 

οποίου µεγαλώνει. Σε περίπτωση ισορροπίας µεταξύ των τριών παραπάνω στοιχείων, 

υποστηρίζεται πως η πιθανότητα να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά ένα παιδί την 

απόρριψη, αυξάνεται µε τη δηµιουργία ενός στενού συναισθηµατικού δεσµού µε ένα 



 

 
11 

άτοµο, που του παρέχει αγάπη, φροντίδα, ζεστασιά και υποστήριξη (Rohner, 1986. 

Rohner et al., 2005). 

   Βάσει των παραπάνω, αναµένεται πως συγκεκριµένες κοινωνικές και γνωστικές 

δεξιότητες επιτρέπουν σε µερικά παιδιά και ενήλικες να αντιµετωπίζουν πιο 

αποτελεσµατικά την αντιλαµβανόµενη απόρριψη (Rohner, 1986. Rohner et al., 2005). 

Οι σηµαντικές κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες είναι το να διαθέτει το άτοµο µια 

ξεκάθαρη αίσθηση του εαυτού (sense of self), να χαρακτηρίζεται από την αίσθηση 

αυτοδιάθεσης (self-determination) και να έχει την ικανότητα αποστασιοποίησης από 

καταστάσεις, όταν βέβαια αυτό κρίνεται ωφέλιµο (capacity to depersonalize) 

(Rohner, 1986). 

   Ειδικότερα, όσον αφορά την ξεκάθαρη αίσθηση του εαυτού, υποστηρίζεται πως 

όσο µεγαλύτερη αυτογνωσία διαθέτει ένα παιδί (σωµατικά και ψυχολογικά), τόσο 

µεγαλύτερη πιθανότητα υπάρχει να αναγνωρίζει τα αρνητικά µηνύµατα που 

προέρχονται από τους γονείς του και από τα άλλα παιδιά και να αντιµετωπίζει αυτά 

επιτυχέστερα (Rohner, 1986). Η αίσθηση της αυτοδιάθεσης αναφέρεται στην 

ικανότητα ελέγχου και αντιµετώπισης, ως ένα βαθµό τουλάχιστον, µιας κατάστασης, 

µέσω των προσωπικών χαρακτηριστικών ή/και της προσπάθειας του ατόµου (Rohner, 

1986. Rohner et al., 2005). Τα άτοµα που χαρακτηρίζονται από αυτή την ικανότητα 

φαίνεται να ελαχιστοποιούν τις αρνητικές συνέπειες της αντιλαµβανόµενης 

απόρριψης (Rohner et al., 2005). Τέλος, η ικανότητα αποστασιοποίησης από 

διάφορες καταστάσεις βοηθά το άτοµο να µην παίρνει προσωπικά τα γεγονότα της 

ζωής, τα σχόλια ή τις αντιδράσεις των άλλων και κατά συνέπεια να αντιµετωπίζει  µε 

πιο θετικό τρόπο τις διαπροσωπικές του συγκρούσεις (Rohner, 1986. Rohner et al., 

2005).   

   Ένα ακόµα σηµαντικό σηµείο της υπό-θεωρίας είναι η χρήση διαφορετικών όρων 

προκειµένου να εκτιµηθεί ο βαθµός της αποτελεσµατικής αντιµετώπισης της 

βιωθείσας απόρριψης από το άτοµο. Από τη µια πλευρά, υπάρχουν τα άτοµα των 

οποίων η ψυχική υγεία είναι αρκετά καλή, παρά το γεγονός ότι µεγάλωσαν σε ένα 

εξαιρετικά απορριπτικό περιβάλλον (affective coper). Από την άλλη πλευρά, 

υπάρχουν τα άτοµα που ενώ ανταποκρίνονται ικανοποιητικά σε εκπαιδευτικές, 

επαγγελµατικές και άλλου είδους δραστηριότητες, η ψυχική τους υγεία 

παρουσιάζεται ως έντονα διαταραγµένη (instrumental coper) (Rohner et al., 2005). 
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   Από τα παραπάνω φαίνεται πως η υπό-θεωρία της αντιµετώπισης εστιάζει στην 

επίγνωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων των ατόµων που 

αντιµετωπίζουν πιο αποτελεσµατικά την απόρριψη συγκριτικά µε τους υπόλοιπους. Η 

εν λόγω επίγνωση σε συνδυασµό µε µια επιτυχηµένη ψυχοθεραπεία και την εκτίµηση 

των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ατόµου και του περιβάλλοντος 

(οικογενειακό, κοινωνικό) µέσα στο οποίο µεγαλώνει, είναι δυνατό να 

αντιµετωπίσουν επιτυχώς τις αρνητικές επιπτώσεις της απόρριψης (Rohner, 1986. 

Rohner et al., 2005). 

 

 

 

1.1.3 Η υπό-θεωρία των κοινωνικών-πολιτιστικών συστηµάτων 
          (Sociocultural Systems Subtheory) 
 

 

 

   Η υπό-θεωρία των κοινωνικών-πολιτιστικών συστηµάτων επιχειρεί να εξηγήσει και 

να προβλέψει τα αίτια της γονικής αποδοχής και απόρριψης. Αναζητά πιθανούς 

παράγοντες (ψυχολογικοί, οικογενειακοί, κοινωνικοί) που επηρεάζουν τη γονική 

συµπεριφορά απέναντι στο παιδί (Rohner, 1986. Rohner et al., 2003, 2005). 

   Βάσει της υπό-θεωρίας, η απορριπτική συµπεριφορά γονέων συµβαίνει στα πλαίσια 

ενός περίπλοκου οικολογικού µοντέλου. Στο οικολογικό µοντέλο εµπεριέχονται τα 

χαρακτηριστικά της οικογένειας, της κοινωνίας και του φυσικού περιβάλλοντος, 

εντός του οποίου το παιδί µεγαλώνει. Η συµπεριφορά των γονέων (απορριπτική ή µη)   

παρουσιάζεται να έχει άµεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και στη 

διαµόρφωση της συµπεριφοράς του παιδιού. Το ενδεχόµενο επίδειξης µιας 

συγκεκριµένης συµπεριφοράς από τους γονείς εξαρτάται 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 χαρακτηρίζουν την 

κάθε κοινωνία όπως είναι οι οικογενειακοί, πολιτικοί, οικονοµικοί θεσµοί (Rohner et 

al., 2003, 2005). 

   Η κουλτούρα έρχεται να προστεθεί στους παράγοντες επηρεασµού της 

συµπεριφοράς που εκδηλώνουν οι γονείς προς το παιδί τους. Αναλυτικότερα, 
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διαπολιτισµικές µελέτες αποκαλύπτουν πως ο τρόπος συµπεριφοράς των γονέων (π.χ. 

αν ασκούν υψηλό ή χαµηλό έλεγχο στο παιδί τους) αλλά και ο τρόπος αντίληψης 

αυτής από το παιδί διαφοροποιούνται ανάλογα µε την κουλτούρα, τον πολιτισµό και 

τη χώρα (Khaleque & Rohner, 2002, 2012. Rohner & Britner, 2002). Πέρα των 

διαπολιτισµικών διαφορών, βέβαια, υπάρχουν και οµοιότητες. Για παράδειγµα, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, παγκοσµίως η γονική απόρριψη συνδέεται µε µια σειρά 

αρνητικών συνεπειών για το παιδί (ψυχολογικές διαταραχές, προβλήµατα 

συµπεριφοράς, ψυχολογική δυσπροσαρµογή, κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ, 

δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις), ενώ η γονική αποδοχή µε ένα σύνολο θετικών 

συνεπειών για αυτό (καλή ψυχολογική προσαρµογή και ψυχική υγεία, υγιείς 

διαπροσωπικές σχέσεις) (Khaleque & Rohner, 2002, 2012. Rohner, 2004.  Rohner & 

Britner, 2002). 

   Ένα ακόµα σηµείο άξιο αναφοράς, που εντοπίζεται στο µοντέλο, είναι ότι τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του παιδιού όπως η ιδιοσυγκρασία του  αλλά 

και η συµπεριφορά του µπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα συµπεριφοράς των 

γονέων απέναντι σε αυτό. Το παραπάνω αποτελεί αντικείµενο µελέτης για πλήθος 

ερευνητών. Αρκετοί είναι εκείνοι που θεωρούν πως η γονική συµπεριφορά είναι, ως 

ένα βαθµό, απόρροια της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς του παιδιού 

(Khaleque & Rohner, 2002, 2012. Rohner, 2004. Rohner & Britner, 2002). Αντίθετα, 

οι υποστηρικτές της θεωρίας της γονικής αποδοχής-απόρριψης υποστηρίζουν πως ο 

τρόπος συµπεριφοράς των γονέων επιδρά στον σχηµατισµό της προσωπικότητάς του 

παιδιού και όχι το αντίθετο (Rohner et al., 2003, 2005).  

   Ολοκληρώνοντας, 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, ζεστασιά, στοργή προς το 

παιδί τους ή να είναι ψυχροί, επιθετικοί-εχθρικοί απέναντι σε αυτό και αφετέρου  

φανερώνει τη σηµασία των κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων στην 

εκδήλωση µιας συγκεκριµένης συµπεριφοράς από τους γονείς (Rohner, 1986. Rohner 

et al., 2003, 2005). 
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1.2 Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ   

 

 

   Μόλις τις τελευταίες δεκαετίες ο ρόλος του πατέρα και πιο ειδικά η εµπλοκή του 

πατέρα στη ζωή του παιδιού τίθεται στο επίκεντρο της έρευνας και της µελέτης 

(Kazura, 2000. Lamb, 2000). Σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα υποδεικνύουν ότι ο 

τύπος της σχέσης που αναπτύσσεται µεταξύ του πατέρα και του παιδιού διαφέρει από 

το τύπο της σχέσης που αναπτύσσεται µεταξύ της µητέρας και του παιδιού (Perse, 

2011). Επιπλέον, ο ρόλος του πατέρα στην ανατροφή του παιδιού θεωρείται 

διαφορετικός συγκριτικά µε αυτόν της µητέρας, κατά συνέπεια και η συµµετοχή του 

πατέρα στην ανάπτυξη του παιδιού διαφέρει από αυτήν της µητέρας (Parke, 2000. 

Perse, 2011). 

   Ο πατέρας φαίνεται να εµπλέκεται ενεργά στο µεγάλωµα του παιδιού (Lamb, 

2000). Οι αλληλεπιδράσεις πατέρα-παιδιού περιλαµβάνουν κατά κύριο λόγο το 

παιχνίδι και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες (Bogels & Phares, 2008. Flouri, 2005. 

Flouri & Buchanan, 2003. McBride & Mills, 1993. Videon, 2005), τις φυσικές 

δραστηριότητες όπως είναι ο αθλητισµός (Flouri & Buchanan, 2003), την παροχή 

συµβουλών για τη λήψη αποφάσεων (π.χ. αποφάσεις επαγγελµατικής σταδιοδροµίας) 

(Videon, 2005) ή ακόµα και τις δραστηριότητες φροντίδας (McBride & Mills, 1993). 

Η µητέρα φαίνεται να ασχολείται κυρίως µε την φροντίδα και την ανατροφή του 

παιδιού (π.χ. σίτιση) (Bogels & Phares, 2008. McBride & Mills, 1993. Parke, 2000) 

καθώς επίσης και µε την σχολική προετοιµασία αυτού (Tan & Goldberg, 2009). 

   Σύνολο θεωρητικών µοντέλων έχει επιχειρήσει να προσδιορίσει τους τοµείς της 

πατρικής εµπλοκής (Parke, 2000). Σύµφωνα µε τους Lamb, Pleck, Charnov και 

Levine (1987) τρεις βασικές διαστάσεις της πατρικής εµπλοκής είναι πιο σηµαντικές. 

Η πρώτη διάσταση είναι η εµπλοκή (engagement) και αναφέρεται στην άµεση επαφή 

του πατέρα µε το παιδί µέσω των κοινών δραστηριοτήτων τους (π.χ. παιχνίδι, σπορ) 

(Lamb et al., 1987). Η δεύτερη διάσταση είναι η διαθεσιµότητα (availability) και 

αφορά την παρουσία του πατέρα και το βαθµό στον οποίο αυτός είναι διαθέσιµος για 

το παιδί (Lamb et al., 1987). Η τρίτη διάσταση είναι η υπευθυνότητα (responsibility) 

και αναφέρεται στις υποχρεώσεις του πατέρα απέναντι στο παιδί (π.χ. κάλυψη 

συναισθηµατικών αναγκών) (Lamb et al., 1987). 
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   Το µοντέλο του Lamb και των συνεργατών του (1987) αποτελεί τη βάση για ένα 

ακόµα µοντέλο που εξετάζει την πατρική εµπλοκή. Συγκεκριµένα, το µοντέλο του 

Palkovitz (2002) καταλήγει πως τρείς είναι οι τοµείς της συµµετοχής του πατέρα: ο 

γνωστικός, ο συναισθηµατικός και ο συµπεριφοριστικός. Κατά τον Palkovitz (2002), 

η πατρική εµπλοκή επιτυγχάνεται µε πολλούς τρόπους, όπως µέσω της επικοινωνίας 

(communicating), της συµµετοχής σε γνωστικές διαδικασίες (engaging in thought 

processes), της εξασφάλισης των αναγκών του παιδιού (providing), της εκδήλωσης 

στοργής (showing affection), της συναισθηµατικής υποστήριξης (supporting 

emotionally), της παροχής φροντίδας (caregiving), της προστασίας (protecting), του 

ελέγχου (monitoring), της διδασκαλίας (teaching), της συµµετοχής στην ανατροφή 

του παιδιού (engaging in child-related maintenance), της διαθεσιµότητας (being 

available), του µοιράσµατος ενδιαφερόντων (sharing interests), του µοιράσµατος 

δραστηριοτήτων (sharing activities), του σχεδιασµού-προγραµµατισµού (planning) 

και της εκτέλεσης θεληµάτων από την πλευρά του πατέρα (running errands). 

   Πέρα των τρόπων συµµετοχής του πατέρα στη ζωή του παιδιού, αξιοσηµείωτο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι ο βαθµός της πατρικής εµπλοκής 

καθορίζεται από πλήθος παραγόντων. Πολυάριθµες έρευνες έχουν εντοπίσει και  

έχουν καταγράψει µια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν το βαθµό εµπλοκής του 

πατέρα στην ανάπτυξη του παιδιού. Η οικογενειακή δοµή, οι ενδοοικογενειακές 

σχέσεις, η ιδιοσυγκρασία και η προσωπικότητα του παιδιού, η ιδιοσυγκρασία και η 

προσωπικότητα του πατέρα και της µητέρας, το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα και 

της µητέρας είναι µόνο κάποιοι από τους ρυθµιστικούς παράγοντες του βαθµού 

συµµετοχής του πατέρα (McBride, Schoppe-Sullivan, &  Ho, 2005). 

   Μια ανασκόπηση στις βιβλιογραφικές αναφορές των περασµένων δεκαετιών εξηγεί 

τις παρατηρούµενες µεταβολές του βαθµού ενασχόλησης του πατέρα µε το παιδί. Το 

ιστορικό ανατροφής του πατέρα (π.χ. οι σχέσεις µε τους γονείς του) (Cabrera, 

Fitzgerald, Bradley, & Roggman, 2007. Rustia & Abbott, 1993), το πολιτιστικό 

ιστορικό (π.χ. φυλή, εθνικότητα) (Cabrera et al., 2007. McBride et al., 2005), το 

βιολογικό ιστορικό (π.χ. ψυχοπαθολογία, αλκοολισµός, κατάθλιψη, υγεία) (Cabrera et 

al., 2007), τα χαρακτηριστικά του πατέρα (π.χ. επαγγελµατική απασχόληση, ηλικία, 

εκπαίδευση, στάσεις, κίνητρα, προσωπικότητα) (Cabrera et al., 2007. McBride & 

Mills, 1993. Parke, 2000. Rustia & Abbott, 1993), τα χαρακτηριστικά της µητέρας 

(π.χ. επαγγελµατική απασχόληση, ηλικία, εκπαίδευση, υγεία, ψυχική υγεία) (Cabrera 
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et al., 2007. McBride et al., 2005), οι «περιστασιακοί» παράγοντες (π.χ. συζυγική 

σχέση, οικονοµική κατάσταση, κοινοτικές σχέσεις, τρόπος οργάνωσης της 

οικογένειας, εργασία, θρησκευτικές δραστηριότητες) (Cabrera et al., 2007. McBride 

& Mills, 1993. Nettle, 2008. Parke, 2000) και τα χαρακτηριστικά του παιδιού (π.χ. 

ηλικία, φύλο, ιδιοσυγκρασία, αναπηρίες) (Cabrera et al., 2007. McBride et al., 2005. 

Parke, 2000) µπορούν να επιδρούν στο πώς εµπλέκεται ο πατέρας µε το παιδί. 

   Έµφαση έχει δοθεί στον παράγοντα που αφορά τις πεποιθήσεις του πατέρα 

αναφορικά µε το ρόλο του και ειδικότερα στην επίδραση αυτού στο βαθµό  πατρικής 

εµπλοκής. Έρευνες επιβεβαιώνουν πως η επικράτηση αναχρονιστικών αντιλήψεων, 

κατά τις οποίες ο πατέρας προβάλλεται αποκλειστικά ως παροχέας οικονοµικής 

βοήθειας στην οικογένεια ενώ η µητέρα ως φροντιστής του παιδιού,  οδηγούν σε 

χαµηλά επίπεδα ενασχόλησης του πατέρα µε το παιδί. Αντιθέτως, προοδευτικές 

αντιλήψεις περί του πατρικού ρόλου έχουν ως αποτέλεσµα υψηλότερα επίπεδα 

συµµετοχής του πατέρα στην καθηµερινή ζωή του παιδιού (Kazura, 2000. Lamb et 

al., 1987. Rustia & Abbott, 1993). 

   Μια ακόµα άποψη είναι πως ο πατέρας µπορεί να αλληλεπιδρά µε το παιδί, εφόσον 

το επιτρέπει η µητέρα (Kazura, 2000. Parke, 2000. Perse, 2011). Η τελευταία συχνά 

υποστηρίζεται οτι περιορίζει άµεσα ή έµµεσα το βαθµό συµµετοχής του πατέρα στη 

ζωή του παιδιού για πληθώρα λόγων, όπως είναι η υιοθέτηση εκ µέρους της 

αναχρονιστικών αντιλήψεων περί των γονικών ρόλων (Kazura, 2000). Επιπροσθέτως, 

η σχέση πατέρα-µητέρας φαίνεται να επηρεάζει το πόσο εµπλέκεται ο πατέρας στην 

φροντίδα του παιδιού (McBride & Mills, 1993. Parke, 2000). Μια συζυγική σχέση 

που κατακλύζεται από έντονες συγκρούσεις και διαµάχες πιθανότατα να επιδρά 

αρνητικά στην εµπλοκή του πατέρα στην ανατροφή του παιδιού (Lundy, 2002. 

McBride & Mills, 1993). 

   Οι εργασιακοί ρόλοι των γονέων καθορίζουν σε ένα µεγάλο βαθµό τη συµµετοχή 

του πατέρα στην ανάπτυξη του παιδιού (Zinn & Eitzen, 1999). Για παράδειγµα, η 

εργασιακή απασχόληση της µητέρας αναφέρεται οτι οδηγεί σε µεγαλύτερη εµπλοκή 

του πατέρα και σε θετικότερες σχέσεις µε το παιδί (McBride & Mills, 1993). Τέλος,  

το ίδιο το ωράριο της εργασιακής απασχόλησης των γονέων παρουσιάζεται να 

επηρεάζει το βαθµό ενασχόλησης του πατέρα µε το παιδί (McBride & Mills, 1993).  

Χαρακτηριστικό είναι πως ένας µεγάλος αριθµός ωρών εργασίας από µέρους της 

µητέρας σε συνδυασµό µε ένα µικρότερο από µέρους του πατέρα ενισχύει την 
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εµπλοκή του τελευταίου στο µεγάλωµα του παιδιού (Jacobs & Kelley, 2006. McBride 

& Mills, 1993). 

    Συµπερασµατικά,  η εµπλοκή του πατέρα στη ζωή του παιδιού πραγµατοποιείται 

µε διάφορους τρόπους, εκτείνεται σε διάφορους τοµείς, καθώς επίσης και ο βαθµός 

αυτής επηρεάζεται από ένα δίκτυο αλληλεπιδρώντων παραγόντων. Αυτό που έχει 

σειρά να αναφερθεί και το οποίο θα µελετηθεί στην επόµενη ενότητα, είναι ο ρόλος 

της πατρικής εµπλοκής στην εµφάνιση συγκεκριµένων µορφών ψυχοπαθολογίας, 

όπως η κατάθλιψη, το ψυχολογικό στρες, τα εξωτερικευµένα και εσωτερικευµένα 

προβλήµατα συµπεριφοράς, οι συναισθηµατικές δυσκολίες στο παιδί (Wilson & 

Prior, 2011). 
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1.3 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ 

 

 

    Η ικανότητα της οικογένειας να λειτουργεί προστατευτικά για το παιδί είναι 

επαρκώς ερευνητικά τεκµηριωµένη (Κουνενού, 2010). Μεγάλος όγκος µελετών 

καταλήγει στο ότι η ύπαρξη ενός υποστηρικτικού, ζεστού, ασφαλούς οικογενειακού 

περιβάλλοντος, συµβάλλει σηµαντικά στην καλή προσαρµογή και την ψυχική υγεία 

του παιδιού (Collishaw, Pickles, Messer, Rutter, Shearer, & Maughan, 2007. Jaffee, 

2007). H παροχή αγάπης, φροντίδας, στοργής, στήριξης εκ µέρους των γονέων, 

λοιπόν, προαναγγέλλει την ψυχολογική-συναισθηµατική αλλά και κοινωνική 

ευηµερία του (Rohner, 1998. Rohner & Veneziano, 2001. Videon, 2005). 

   Πλήθος ερευνών έχει πραγµατοποιηθεί σχετικά µε το ρόλο και τη συµπεριφορά της 

µητέρας στην εξέλιξη του παιδιού. Η µητέρα θεωρείται ως το κύριο άτοµο που 

ασχολείται µε την φροντίδα και την ανατροφή του. Η παρουσία της µητέρας και η 

ανάπτυξη µιας υγιούς σχέσης µεταξύ αυτής και του παιδιού υποστηρίζεται ότι 

επηρεάζουν αρνητικά την εκδήλωση ψυχικών διαταραχών στο παιδί (Perse, 2011. 

Rohner, 1998. Rohner & Veneziano, 2001). Για παράδειγµα, παιδιά που είχαν υψηλά 

επίπεδα µητρικής αποδοχής και εκτίθονταν σε στρεσσογόνες συνθήκες, ανέφεραν 

λιγότερα προβλήµατα συµπεριφοράς και λιγότερα προβλήµατα εσωτερίκευσης (Grant 

et al., 2000), ενώ  επίσης η µητρική υποστήριξη και ζεστασιά φάνηκε να βοηθά στην 

οµαλή προσαρµογή του παιδιού (Luster & Small, 1997). Σε αντίθετη περίπτωση, 

αυξάνεται ο κίνδυνος ψυχοπαθολογίας (Perse, 2011) και άλλων προβληµάτων όπως  

αυτού της παραβατικότητας (Hoeve, Dubas, Gerris, Van der Laan, & Smeenk, 2011). 

   Συγκριτικά µε τη µητέρα, το ενδιαφέρον που µέχρι και πρότινος είχε δείξει η 

έρευνα για τον πατέρα ήταν αµελητέο. Μεγάλο µέρος της βιβλιογραφίας αγνοούσε το 

ρόλο του πατέρα στην οικογένεια και ειδικά στην ανάπτυξη του παιδιού, µε 

αποτέλεσµα να θεωρείται η επιρροή του ως µη σηµαντική. Το παραπάνω 

δικαιολογούν οι τότε επικρατούσες αντιλήψεις, όπως το οτι οι πατέρες 

παρουσιάζονταν να έχουν έναν καθαρά βιοποριστικό ρόλο ή να είναι 

αναποτελεσµατικοί, συχνά ανίκανοι και  εκ φύσεως ακατάλληλοι να ασχοληθούν µε 

την ανατροφή των παιδιών τους (Lamb, 2000. Rohner, 1998. Rohner & Veneziano, 

2001). 
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   Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ιδιαίτερη έµφαση άρχισε να δίνεται στο πρόσωπο 

του πατέρα. Η αγάπη (αποδοχή-απόρριψη) που λαµβάνει το παιδί από τον πατέρα 

εµφανίζεται να είναι συχνά εξίσου ή περισσότερο σηµαντική από την αγάπη που 

λαµβάνει από τη µητέρα για την εξέλιξη του. Τα υπάρχοντα στοιχεία, επίσης, 

καταλήγουν στο οτι  η πατρική παρουσία (ή απουσία) και ακολούθως το είδος και η 

ποιότητα της σχέσης που αναπτύσσει ο πατέρας µε το παιδί αποτελεί τον κυριότερο 

προβλεπτικό παράγοντα συγκεκριµένων αποτελεσµάτων για αυτό (Rohner, 1998. 

Rohner & Veneziano, 2001). 

   Αρκετές µελέτες επιβεβαιώνουν ότι η πατρική αποστέρηση έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στο παιδί (Perse, 2011.Videon, 2005). Ειδικότερα, η παντελής απουσία 

του πατέρα από τη ζωή του παιδιού φαίνεται να σχετίζεται µε προβλήµατα 

συµπεριφοράς (Nash, 1965), µε προβλήµατα προσωπικότητας και ψυχολογικής 

προσαρµογής (Amato, 1994), µε δυσκολίες γνωστικής και διανοητικής ανάπτυξης 

(Lefkowitz &Tesiny, 1984), µε προβλήµατα χρήσης ουσιών και την εγκληµατικότητα 

(Emmelkamp & Heeres, 1988). Επιπροσθέτως, υπάρχουν ενδείξεις πως η απουσία 

του πατέρα είναι δυνατόν να οδηγήσει σε διαταραχές της σεξουαλικής συµπεριφοράς 

στα αγόρια και σε δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις µε τους άνδρες στα 

κορίτσια (Brown, 1957. Meerloo, 1956). 

   Η παρουσία του πατέρα φαίνεται να είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο, όπως επίσης 

σηµαντική είναι η ποιότητα της αναπτυχθείσας σχέσης µεταξύ αυτού και του παιδιού 

(Perse, 2011. Rohner, 1998. Rohner & Veneziano, 2001.Videon, 2005). Η πατρική 

αγάπη αποτελεί συχνά τον πιο ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα της ψυχικής υγείας 

του παιδιού, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις κρίνεται ισχυρότερος και από τη µητρική 

αγάπη (Amato, 1994. Rohner, 1998. Rohner & Veneziano, 2001). Ερευνητικά 

δεδοµένα δείχνουν πως η πατρική αλλά όχι η µητρική ζεστασιά παρουσιάζει 

σηµαντικές συσχετίσεις µε την εκδήλωση επιθετικών συµπεριφορών (Veneziano, 

2003). Η πατρική ζεστασιά και στοργή φαίνεται να σχετίζεται αρνητικά µε 

προβλήµατα διαγωγής, παραβατικής συµπεριφοράς και κατάχρησης ουσιών στο παιδί 

(Campo & Rohner, 1992). Η υποστήριξη που λαµβάνει το παιδί από τον πατέρα 

επηρεάζει θετικά την ψυχολογική προσαρµογή, την σχολική επίδοση, την κοινωνική 

συµπεριφορά και την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων του (Shek, 1999, 2000). 

Επιπλέον, η πατρική και όχι η µητρική υποστήριξη σχετίζεται αρνητικά µε την 

εµφάνιση ψυχικής νόσου (Rohner, 1998. Rohner & Veneziano, 2001), όπως αυτή της 
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κατάθλιψης (Cole & McPherson, 1993). Σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο, οι σχέσεις 

µεταξύ γονικής αγάπης και της λειτουργικότητας του παιδιού παρουσιάζονται να 

είναι παρόµοιες τόσο για τη µητέρα όσο και για τον πατέρα (Rohner, 1998. Rohner & 

Veneziano, 2001). 

   Σκόπιµο είναι να αναφερθεί πως ο ρόλος του πατέρα επηρεάζει την σχέση µητέρας-

παιδιού και ακολούθως την προσωπικότητα του παιδιού. Η πατρική στοργή και 

αγάπη φαίνεται να επηρεάζει θετικά τις αλληλεπιδράσεις µητέρας-παιδιού, 

συµβάλλοντας έτσι στην αποφυγή δηµιουργίας προβληµάτων σε αυτό (Shears & 

Robinson, 2005). Έχει, επίσης, σηµασία ότι µια συζυγική διαφωνία διαταράσσει την 

σχέση της µητέρας µε το παιδί και ιδίως την σχέση του πατέρα µε το παιδί, έχοντας 

ως επακόλουθο βλαπτικά αποτελέσµατα στην ψυχική υγεία του παιδιού (π.χ. 

ψυχολογική δυσπροσαρµογή, διαταραχές της προσωπικότητας και συµπεριφοράς)  

(Perse, 2011). 

   Τέλος, άξιο αναφοράς είναι ότι η ψυχολογική κατάσταση του πατέρα (και της 

µητέρας) µπορεί να προβλέψει τα επίπεδα ψυχολογικής προσαρµογής του παιδιού. Η 

υπάρχουσα ψυχοπαθολογία του πατέρα παρουσιάζεται να οδηγεί στην εκδήλωση 

ψυχοπαθολογικής συµπεριφοράς από το παιδί. Ενδεικτικά, παιδιά καταθλιπτικών 

πατεράδων εµφανίζουν συχνά περισσότερα εσωτερικευµένα και εξωτερικευµένα 

προβλήµατα συµπεριφοράς συγκριτικά µε το συνολικό πληθυσµό. Η ψυχολογική 

κατάσταση του πατέρα, βέβαια, µπορεί να επηρεάσει όχι µόνο άµεσα αλλά και 

έµµεσα την προσαρµογή του παιδιού, µέσω της µητέρας (Flouri, 2010). 

   Η προηγηθείσα µελέτη γενικά του ρόλου και της συµπεριφοράς του πατέρα προς το 

παιδί, επιβεβαιώνει την άποψη, πως για τη σωστή ανάπτυξη του παιδιού είναι 

απαραίτητη µια άριστη αναλογία του πατρικού και µητρικού ρόλου (Perse, 2011). 

Επιπρόσθετα, το πιο σύγχρονο επιστηµονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται 

συγκεκριµένα στην εξέταση του θέµατος της εµπλοκής του πατέρα στη ζωή του 

παιδιού (Rohner, 1998. Rohner & Veneziano, 2001). Η διερεύνηση της πατρικής 

εµπλοκής στην εξέλιξη του παιδιού πραγµατοποιείται στην ακόλουθη υπό-ενότητα.   
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1.3.1 Η σχέση ανάµεσα στην πατρική εµπλοκή και την ψυχολογική προσαρµογή 

παιδιών 

 

 

  Όπως αναφέρθηκε στην παραπάνω ενότητα (βλ.ενότητα 1.3) η αποδοχή-απόρριψη 

που βιώνει το παιδί από τον πατέρα κρίνεται ζωτικής σηµασίας για την ψυχολογική 

του προσαρµογή (Rohner, 1998. Rohner & Veneziano, 2001). Πέρα βέβαια από την 

ποιότητα των σχέσεων ανάµεσα στον πατέρα και το παιδί, η  ανάµιξη του πατέρα στη 

ζωή του παιδιού φαίνεται να προβλέπει εξίσου αποτελεσµατικά τα επίπεδα 

ψυχολογικής προσαρµογής του παιδιού και συνεπώς να επηρεάζει σηµαντικά τη 

µελλοντική ζωή αυτού (Rohner & Veneziano, 2001). 

   Στην πλειοψηφία τους τα ερευνητικά δεδοµένα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη 

συσχέτισης µεταξύ της πατρικής εµπλοκής και της ψυχολογικής προσαρµογής του 

παιδιού. Η εµπλοκή του πατέρα φαίνεται να έχει ευνοϊκά αποτελέσµατα για το παιδί 

(Flouri, 2005. Flouri & Buchanan, 2003. Phares & Compas, 1992. Rohner & 

Veneziano, 2001. Videon, 2005. Wilson & Prior, 2011). Για παράδειγµα, παιδιά των 

οποίων οι πατέρες έχουν ενεργό ανάµιξη στην καθηµερινότητα τους συνήθως δεν 

εκδηλώνουν βίαιες ή επιθετικές αντιδράσεις (Flouri & Buchanan, 2003), είναι 

λιγότερο εξαρτηµένα (Rohner & Veneziano, 2001), χαρακτηρίζονται από υψηλό 

αίσθηµα αυτοεκτίµησης και αυταξίας (Flouri & Buchanan, 2003.Wilson & Prior, 

2011), παρουσιάζουν συναισθηµατική σταθερότητα (Flouri & Buchanan, 2003. 

Rohner & Veneziano, 2001), έχουν µια θετική εικόνα για τον κόσµο (Rohner & 

Veneziano, 2001) και δεν εµφανίζουν προβλήµατα συµπεριφοράς (εσωτερίκευσης 

και εξωτερίκευσης) (Amato & Rivera, 1999. Choi & Jackson, 2011. Culp, Schadle, 

Robinson, & Culp, 2000). 

   Αντίθετα, η µη ουσιαστική ή µη ποιοτική εµπλοκή του πατέρα παρουσιάζεται ως 

αρνητικός παράγοντας για την ψυχική ευεξία του παιδιού (Perse, 2011). Παιδιά, που 

οι πατέρες τους περνούν λίγο χρόνο µαζί τους συχνά υποπίπτουν σε παραπτώµατα 

και σε παραβατικές πράξεις (Flouri & Buchanan, 2003. Hoeve et al., 2011. 

Zimmerman, Salem, & Maton, 1995). Επιπλέον, είναι πιθανό να εκδηλώσουν κάποια 

ψυχική διαταραχή (Perse, 2011. Phares & Compas, 1992) όπως αγχώδης διαταραχή 

(Bogels & Brechman-Toussaint, 2006. Bogels & Phares, 2008), κατάθλιψη 
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(Zimmerman et al., 1995). Έχει επίσης διαπιστωθεί, πως η µη ενεργή ενασχόληση του 

πατέρα µε το παιδί οδηγεί σε χαµηλά επίπεδα ενσυναίσθησης αλλά και 

αυτοπεποίθησης του παιδιού (Flouri & Buchanan, 2003.Wilson & Prior, 2011). Η 

απουσία ανάµιξης του πατέρα στην ανατροφή του παιδιού παρεµποδίζει τη 

συναισθηµατική ευεξία και την προσαρµοστικότητα του δεύτερου (Flouri, 2005). 

   Η συµµετοχή του πατέρα επηρεάζει και έµµεσα τις διαστάσεις της ψυχολογικής 

προσαρµογής του παιδιού (Bogels & Phares, 2008. Lamb, 2000. McBride & Mills, 

1993. Perse, 2011). Ερευνητικά δεδοµένα αναφέρουν πως ο πατέρας συµβάλλει 

έµµεσα, αλλά σηµαντικά, στην ψυχική υγεία του παιδιού, µέσω της σχέσης του µε τη 

σύζυγο του (Bogels & Phares, 2008.  Lamb, 2000). Μητέρες, οι οποίες λαµβάνουν 

συναισθηµατική υποστήριξη από τους συζύγους τους, παρουσιάζονται να έχουν µια 

ποιοτική σχέση µε τα παιδιά τους (Bogels & Phares, 2008. Lamb, 2000). Αποτέλεσµα 

αυτής της ποιοτικής σχέσης είναι η προώθηση της ψυχοκοινωνικής προσαρµογής του 

παιδιού (Bogels & Phares, 2008). Η έµµεση επίδραση της πατρικής εµπλοκής  

επιτυγχάνεται και µέσω της οικονοµικής στήριξης (Bogels & Phares, 2008. Lamb, 

2000). Η παροχή οικονοµικής βοήθειας από τον πατέρα προς την οικογένεια 

συµβάλλει στην αποφυγή οικονοµικών προβληµάτων αυτής και κατά συνέπεια στην 

αποφυγή δυσκολιών προσαρµογής του παιδιού (π.χ.συναισθηµατικά και 

συµπεριφορικά προβλήµατα) (Lamb, 2000).   

   Η (άµεση ή έµµεση) σχέση της εµπλοκής του πατέρα µε την ψυχολογική 

προσαρµογή του παιδιού επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση διαζυγίου των γονέων 

(Kelly, 1993). Μετά από ένα διαζύγιο, η επιµέλεια του παιδιού σχεδόν πάντα 

ανατίθεται στη µητέρα, ενώ η εµπλοκή του πατέρα περιορίζεται στο σαββατοκύριακο 

ή ακόµα διακόπτεται παντελώς (Stott, Gaier, & Thomas, 1984. Turkat, 1994). Οι 

συνέπειες της άνωθεν κατάστασης στην ψυχολογική προσαρµογή του παιδιού µπορεί 

να περιλαµβάνουν χαµηλή αυτοεκτίµηση (Healy, Malley, & Stewart, 1990), 

προβλήµατα συµπεριφοράς (Healy et al., 1990. Thomas & Forehand, 1993), έντονο 

άγχος (Thomas & Forehand, 1993), συναισθηµατικές δυσκολίες (Storksen, Roysamb, 

Moum, & Tambs, 2005).  

   Τέλος,  αξίζει να αναφερθεί ότι η πατρική εµπλοκή στη ζωή του παιδιού φαίνεται 

να σχετίζεται και µε την γνωστική και την κοινωνική ανάπτυξη αυτού, πέραν από την 

ψυχολογική του προσαρµογή (Flouri & Buchanan, 2003. McBride & Mills, 1993. 

Wilson & Prior, 2011). Αναλυτικότερα, σ’ ότι αφορά την γνωστική ανάπτυξη, έχει 



 

 
23 

βρεθεί ότι η ανάµιξη του πατέρα σχετίζεται θετικά µε τη νοητική ανάπτυξη του 

παιδιού (Nettle, 2008), καθώς και µε τις ακαδηµαϊκές του επιδόσεις (McBride et al., 

2005. Tan & Coldberg, 2009. Wilson & Prior, 2011). Επιπροσθέτως, η πατρική 

εµπλοκή επιδρά θετικά στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού 

(Flouri, 2005. Flouri & Buchanan, 2003. Zhang, 2013). Για παράδειγµα, 

υποστηρίζεται ότι τα παιδιά που ο πατέρας τους συµµετέχει ενεργά στη ζωή τους 

συνήθως δεν αντιµετωπίζουν δυσκολίες στις σχέσεις τους µε τους συνοµηλίκους, ενώ 

επίσης διαθέτουν υψηλή ικανότητα επίλυσης προβληµάτων (Zhang, 2013). 

   Φαίνεται λοιπόν ότι η εµπλοκή του πατέρα στη ζωή του παιδιού επηρεάζει την 

ψυχολογική προσαρµοστικότητα του δεύτερου. Η ανάµιξη του πατέρα, όταν 

χαρακτηρίζεται από θετικά στοιχεία, αποτελεί προστατευτικό παράγοντα της ψυχικής 

υγείας του παιδιού, ενώ αντίθετα όταν χαρακτηρίζεται από αρνητικά στοιχεία 

αποτελεί παράγοντα κινδύνου αυτής (Rohner & Veneziano, 2001). Το παραπάνω 

συµπέρασµα αναµένεται να επιβεβαιωθεί και στην επόµενη ενότητα, κατά την οποία 

επρόκειτο να εξετασθεί συγκεκριµένα η σχέση µεταξύ της πατρικής εµπλοκής και της 

αυτοεκτίµησης ως διάσταση της ψυχολογικής προσαρµογής.  
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1.4 Η ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 

 

      Μια έννοια που από νωρίς προσέλκυσε το ενδιαφέρον των κοινωνικών επιστηµών 

και ιδιαίτερα της ψυχολογίας είναι η αυτοεκτίµηση (Lingren, 1991. Neiss, Sedikides, 

& Stevenson, 2002). Παρά το µεγάλο όγκο της βιβλιογραφίας, ο όρος της 

αυτοεκτίµησης για πολλούς παραµένει περίπλοκος, σύνθετος και δύσκολος στην 

ερµηνεία (Lingren, 1991). Γενικά, η αυτοεκτίµηση ορίζεται ως η καθολική, 

συναισθηµατική ή αξιολογική εκτίµηση  κάθε ατόµου, η οποία αντανακλά το βαθµό 

που το άτοµο σκέφτεται θετικά ή αρνητικά για τον εαυτό του (Neiss et al., 2002).  

Παρόµοια και η αυτοεκτίµηση του παιδιού αναφέρεται στο πόσο πολύτιµο και 

αξιόλογο βλέπει το ίδιο τον εαυτό του στον κόσµο (Lingren, 1991). Αυτή η εκτίµηση, 

βέβαια, δεν βασίζεται µόνο στην προσωπική αντίληψη του παιδιού αλλά επηρεάζεται 

και διαµορφώνεται από πλήθος παραγόντων (π.χ. βιολογικοί, κοινωνικοί, 

οικογενειακοί κ.α.) (Lingren, 1991). 

   Τα στοιχεία που υπάρχουν συγκλίνουν στην άποψη, πως ο πιο σηµαντικός 

παράγοντας όλων για την ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης του παιδιού είναι η 

οικογένεια και συγκεκριµένα οι γονείς (Bulanda & Majumdar, 2009. Emler, 2002. 

Hakvoort, Bos, Van Balen, & Hermanns, 2010. Lingren, 1991). Οι περισσότερες 

έρευνες, αναφορικά µε την σχέση γονικής συµπεριφοράς και αυτοεκτίµησης παιδιών, 

επικεντρώνονταν στη µητέρα (Bulanda & Majumdar, 2009). Μέχρι πρόσφατα, η 

µητέρα θεωρούνταν ότι ασκούσε την κύρια επίδραση στην αυτοεκτίµηση του 

παιδιού, ενώ ο πατέρας θεωρούνταν ότι είχε µηδαµινή επίδραση σ’ αυτή (Bulanda & 

Majumdar, 2009). Τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο, το ενδιαφέρον έχει στραφεί 

κυρίως στον πατέρα και ειδικότερα στο πώς η εµπλοκή του στη ζωή του παιδιού 

επηρεάζει την αυτοεκτίµηση του δεύτερου (Bulanda & Majumdar, 2009). 

     Σειρά ερευνών υποδεικνύει ότι υπάρχει σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της πατρικής 

εµπλοκής και της αυτοεκτίµησης των παιδιών (Bulanda & Majumdar, 2009). Η  

υψηλή εµπλοκή του πατέρα έχει βρεθεί πως επηρεάζει θετικά την αυτοεκτίµηση του 

παιδιού (Allen, Hauser, Bell, & O’Connor, 1994. Zimmerman et al., 1995). Παιδιά 

που οι πατέρες τους περνούν αρκετό χρόνο µαζί τους και τα στηρίζουν 
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συναισθηµατικά, παρουσιάζουν µεγαλύτερη αυτοεκτίµηση από αυτά που οι πατέρες 

τους δεν συµµετέχουν στην ανατροφή τους (Amato, 1986). Σε µια έρευνα των 

Deutsch, Servis και Payne (2001), βρέθηκε πως τα παιδιά που έχουν µεγαλύτερη 

αυτοεκτίµηση, είναι εκείνα που οι πατέρες τους τα φροντίζουν, τα συµβουλεύουν και 

κάνουν πράγµατα µαζί τους. Σε σχετική έρευνα των Levant, Slattery, Loiselle, 

Sawyer-Smith και Schneider (1990), διαπιστώθηκε πως τα κορίτσια που οι πατέρες 

τους εµπλέκονται ενεργά στην καθηµερινή φροντίδα τους, εµφανίζουν  σηµαντικά 

µεγαλύτερη αυτοεκτίµηση συγκριτικά µε αυτά των οποίων οι πατέρες τους δεν 

εµπλέκονται στο µεγάλωµα τους. Επίσης σύµφωνα µε το Biller (1993), η ανάµιξη του 

πατέρα επηρεάζει θετικά την αυτοαξιολόγηση και την αυταξία του παιδιού. 

Παρόµοια είναι και τα ευρήµατα της έρευνας του Gecas (1971), τα οποία δείχνουν 

πως η πατρική αποδοχή και εµπλοκή συµβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της 

αυτοεκτίµησης του παιδιού. 

   Αντιθέτως, τα χαµηλά επίπεδα εµπλοκής εκ µέρους του πατέρα θεωρείται πως 

επιδρούν αρνητικά στην αυτοεκτίµηση των παιδιών (Allen et al., 1994. Zimmerman 

et al., 1995). Παιδιά των οποίων οι πατέρες τους είναι απορριπτικοί, αδιάφοροι και 

αφιερώνουν λίγο χρόνο µαζί τους, έχει βρεθεί πως αναπτύσσουν συναισθήµατα 

χαµηλής αυτοεκτίµησης (Flouri & Buchanan, 2003. Rohner & Veneziano, 2001. 

Wilson & Prior, 2011). Αυτό συνήθως συµβαίνει, διότι ένας πατέρας ο οποίος δεν 

εµπλέκεται µε το παιδί του µπορεί να δώσει την εντύπωση σε αυτό ότι δεν είναι 

αγαπητό και έτσι ότι δεν αξίζει να αγαπηθεί (Rohner & Veneziano, 2001). 

   Γίνεται λοιπόν κατανοητό, ότι η πατρική αποδοχή, η προσοχή, η υποστήριξη και 

κυρίως η εµπλοκή του πατέρα στη ζωή του παιδιού παίζουν καθοριστικό ρόλο στο 

χτίσιµο µιας υγιούς αυτοεκτίµησης του δεύτερου (Bulanda & Majumdar, 2009. 

Goetz, 1998). Το παραπάνω κρίνεται ως ιδιαίτερα σηµαντικό, αν σκεφτεί κανείς πως 

η αυτοεκτίµηση αποτελεί το σπουδαιότερο «καύσιµο» για την ψυχή (Mann, Hosman, 

Schaalma, & De Vries, 2004). Η αυτοεκτίµηση, όπως θα γίνει φανερό στην επόµενη 

ενότητα, προστατεύει την ψυχική ευεξία του παιδιού, ενώ αντίθετα η έλλειψη αυτής 

οδηγεί σε ποικιλία ψυχολογικών και συναισθηµατικών δυσκολιών (Dubois & 

Tevendale, 1999. Mann et al., 2004). 
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1.5 Η ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 

 

      Το ερευνητικό ενδιαφέρον για το θέµα της αυτοεκτίµησης στα παιδιά είναι 

διαρκώς αυξανόµενο (Lingren, 1991. Neiss et al., 2002). Πέραν των ερευνών που 

µελετούν την αυτοεκτίµηση ως τελικό αποτέλεσµα µιας πολύπλοκης αλληλεπίδρασης 

παραγόντων, οι πιο σύγχρονες έρευνες εστιάζουν στο ρόλο της αυτοεκτίµησης στην 

ψυχική υγεία των παιδιών (Mann et al., 2004. Neiss et al., 2002). Η αυτοεκτίµηση 

κάθε παιδιού, κατά γενική οµοφωνία των ευρηµάτων, ασκεί σπουδαία επίδραση σε 

ποικίλους τοµείς της ψυχολογικής προσαρµογής αυτού (Dubois & Tevendale, 1999. 

Lingren, 1991. Mann et al., 2004). 

    Έρευνες αποκαλύπτουν πως όταν η αυτοεκτίµηση ενός παιδιού είναι υψηλή, τότε 

αυτή επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στο παιδί και µάλιστα το προστατεύει και το 

οχυρώνει σε διάφορες αρνητικές ή απειλητικές καταστάσεις (Dubois, Bull, Sherman, 

& Roberts, 1998). Συγκεκριµένα, παιδιά που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα 

αυτοεκτίµησης, υποστηρίζεται πως συνήθως νιώθουν ευτυχισµένα και ικανοποιηµένα 

µε τη ζωή τους (Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohs, 2003. Dubois & Tevendale, 

1999. Mann et al., 2004), δεν υποπίπτουν σε παραπτωµατική συµπεριφορά (Dubois & 

Tevendale, 1999), διαθέτουν συναισθηµατική σταθερότητα (Dubois et al., 1998) και 

δεν εµφανίζουν προβλήµατα συµπεριφοράς (εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης) 

(Dubois &Tevendale, 1999). Επιπλέον, η υψηλή αυτοεκτίµηση του παιδιού έχει 

βρεθεί ότι βοηθάει στην αντιµετώπιση των στρεσσογόνων καταστάσεων-εµπειριών, 

του άγχους (Greenberg, Solomon, Pyszczynski, Rosenblatt, Burling, Lyon, et 

al.,1992) και οτι δρα ως προστατευτικός παράγοντας εναντίον κάθε ψυχικής 

διαταραχής (π.χ. κατάθλιψη, διαταραχή πρόσληψης τροφής κ.α.) (Dubois & 

Tevendale, 1999. Mann et al., 2004).  

    Εν αντιθέσει µε την υψηλή αυτοεκτίµηση που παρουσιάζεται να συνδέεται µε 

επιθυµητά αποτελέσµατα για το παιδί και µε την ικανότητα του να διαχειρίζεται και 

να αντιµετωπίζει πιο αποτελεσµατικά τις δυσκολίες της ζωής (Dubois et al., 1998), η  

χαµηλή αυτοεκτίµηση θεωρείται ότι συνεπάγεται πλήθος δυσκολιών ψυχολογικής 

προσαρµογής (Leary, 1999). Για παράδειγµα, αρκετές έρευνες έχουν δείξει πως 
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πιθανά επακόλουθα της χαµηλής αυτοεκτίµησης των παιδιών και των εφήβων είναι η 

κατάθλιψη µε ή χωρίς αυτοκτονικό ιδεασµό (Battle, 1980. Dubois & Tevendale, 

1999. Leary & MacDonald, 2003. Mann et al., 2004. McGee, Williams, & Nada-Raja, 

2001), οι διαταραχές άγχους (Leary & MacDonald, 2003. Mann et al., 2004. 

Schweitzer, Seth-Smith, & Callan, 1992), οι διαταραχές πρόσληψης τροφής (Dubois 

& Tevendale, 1999. Leary & MacDonald, 2003. Mann et al., 2004), οι διαταραχές 

προσωπικότητας (Leary & MacDonald, 2003. Mann et al., 2004). 

   Μεγάλος αριθµός ερευνών πιστοποιεί τη σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στη 

χαµηλή αυτοεκτίµηση, τη βία και την παραβατικότητα (Baumeister et al., 2003. 

Donnellan, Trzesniewski, Robins, Moffitt, & Caspi, 2005. Dubois & Tevendale, 1999. 

Mann et al., 2004. Trzesniewski, Donnellan, Moffitt, Robins, Poulton, & Caspi, 

2006). Παιδιά µε ανεπαρκή αυτοεκτίµηση, τα οποία επιθυµούν να ενισχύσουν αυτήν, 

στρέφονται σε βίαιες αποκλίνουσες συµπεριφορές (Baumeister et al., 2003. 

Donnellan et al., 2005. Trzesniewski et al., 2006). Αυτό πιθανώς συµβαίνει, διότι η 

βία φαίνεται να λειτουργεί ως µέσο παροχής ανέλιξης, αναγνώρισης της στερηµένης 

αξίας και απόκτησης ταυτότητας (Baumeister et al., 2003. Donnellan et al., 2005. 

Trzesniewski et al., 2006). 

   Η συνάφεια µεταξύ της χαµηλής αυτοεκτίµησης, της χρήσης παράνοµων ουσιών 

και της κατανάλωσης αλκοόλ, επιβεβαιώνεται επίσης από τα ερευνητικά δεδοµένα 

(Dubois et al., 1998. Mann et al., 2004). Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι παιδιά 

εφηβικής ηλικίας µε µειωµένη αυτοεκτίµηση, προσπαθούν να αυξήσουν αυτήν µέσω 

επικίνδυνων συµπεριφορών (Dubois et al., 1998. Mann et al., 2004). Η αυτοεκτίµηση 

τους αναπτερώνεται από τις επικίνδυνες συµπεριφορές, διότι η χρήση κάποιας 

παράνοµης ουσίας ή/και η κατανάλωση αλκοόλ, δηµιουργούν µια ψευδαίσθηση 

κύρους, αποδοχής και ελέγχου (Mann et al., 2004).  

   Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η αυτοεκτίµηση φαίνεται να επηρεάζει το παιδί και 

στο γνωστικό τοµέα ανάπτυξης και προσαρµογής του (Bos, Muris, Mulkens, & 

Schaalma, 2006. Dubois & Tevendale, 1999. Mann et al., 2004. Rahmani, 2011). 

Συγκεκριµένα, υποστηρίζεται πως η υψηλή αυτοεκτίµηση του παιδιού επηρεάζει 

θετικά τις νοητικές του ικανότητες, τις ακαδηµαϊκές του επιδόσεις και το ενδιαφέρον 

του για το σχολείο (Rahmani, 2011). Είναι δε σηµαντικός παράγοντας για την 

κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, αφού έχει δειχτεί πως παιδιά µε ισχυρή 

αυτοεκτίµηση διαθέτουν υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες µε τις οποίες 
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διαµορφώνουν υγιείς σχέσεις µε τους συνοµηλίκους τους (Bos et al., 2006. Dubois & 

Tevendale, 1999. Mann et al., 2004). 

   Με βάση τα ερευνητικά δεδοµένα που παρατέθηκαν µπορούµε να συµπεράνουµε 

ότι υπάρχει µια ισχυρή σχέση ανάµεσα στην αυτοεκτίµηση του παιδιού και την 

ψυχική υγεία του (Dubois & Tevendale, 1999. Lingren, 1991. Mann et al., 2004).  

Συνοπτικά, φαίνεται πως όταν η αυτοεκτίµηση του παιδιού κυµαίνεται σε υψηλά 

επίπεδα, αποτελεί προστατευτικό παράγοντα της ψυχικής ανάπτυξης και 

προσαρµογής του, ενώ αντίθετα όταν κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα αποτελεί 

παράγοντα κινδύνου αυτής (Dubois et al., 1998. Leary, 1999). Το τελευταίο καθιστά 

αναγκαίο τον σχεδιασµό λύσεων και τεχνικών για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση 

της χαµηλής αυτοεκτίµησης και την αναχαίτιση της δράσης της (Lingren, 1991). 
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2. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

2.1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

   

    Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που παρουσιάστηκε, στην παρούσα 

έρευνα επιχειρείται να εξεταστεί η σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην πατρική 

εµπλοκή, την αυτοεκτίµηση και την ψυχολογική προσαρµογή σε παιδιά (11 έως 13 

ετών). Συγκεκριµένα, µελετάται ο τροποποιητικός ρόλος της πατρικής εµπλοκής στην 

σχέση της αυτοεκτίµησης µε την ψυχολογική προσαρµογή των παιδιών. Η παρούσα 

έρευνα και τα αποτελέσµατα της αναµένεται να συµβάλλουν στον εµπλουτισµό της 

διαθέσιµης γνώσης για την εµπλοκή του πατέρα στη ζωή του παιδιού και ειδικότερα 

για το πως αυτή µπορεί να επηρεάσει την παραπάνω σχέση. 

 

 

2.2  ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Οι υποθέσεις της έρευνας που εξετάζονται είναι οι εξής:  

 
 

1.Υποθέτουµε ότι η αυτοεκτίµηση θα σχετίζεται αρνητικά µε την ψυχολογική 

δυσπροσαρµογή των παιδιών. 

 

 

 

 

2.Υποθέτουµε ότι η εµπλοκή του πατέρα θα σχετίζεται αρνητικά µε την ψυχολογική 

δυσπροσαρµογή των παιδιών. 
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3.Υποθέτουµε ότι η εµπλοκή του πατέρα θα σχετίζεται θετικά µε την αυτοεκτίµηση 

των παιδιών. 

 

 

 

 

4. Η σχέση ανάµεσα στην αυτοεκτίµηση και την ψυχολογική προσαρµογή των 

παιδιών αναµένεται να τροποποιηθεί από το ρόλο της πατρικής εµπλοκής. Η 

παραπάνω υπόθεση θεωρείται ότι θα επιβεβαιωθεί για κάθε επιµέρους διάσταση της 

ψυχολογικής προσαρµογής. Παρακάτω ακολουθεί το µοντέλο µε βάση το οποίο θα 

εξετάσουµε πώς η εµπλοκή του πατέρα επηρεάζει την κάθε σχέση (βλ. Σχήµα 1). 
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ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 
           
 

 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ                 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

   

ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ 
           

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
 
(Εχθρότητα/επιθετικότητα) 

 

  ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
 
(Εξάρτηση) 

    

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
 
(Αρνητική αυτοεκτίµηση) 
     

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 
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Σχήµα 1. Τα τροποποιητικά µοντέλα που χρησιµοποιήθηκαν για την πρόβλεψη της ψυχολογικής 
προσαρµογής των παιδιών. 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
 
(Αρνητική αυτεπάρκεια) 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
 
(Συναισθηµατική αδιαφορία) 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
 
(Συναισθηµατική αστάθεια) 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
 
(Αρνητική αντίληψη για τον κόσµο) 
     

ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ 
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2.3  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

 

2.3.1  ∆είγµα 

    

    

    Στην παρούσα έρευνα χορηγήθηκαν 162 ερωτηµατολόγια σε µαθητές ∆ηµοτικών 

Σχολείων του Νοµού Αττικής και του Νοµού Ρεθύµνου Κρήτης, ηλικίας 11-13 ετών 

(Μ.Ο.=11.58 έτη και Τ.Α.=.52). Για τις τελικές αναλύσεις εξαιρέθηκαν 10 

ερωτηµατολόγια, διότι δεν δόθηκαν απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Το ποσοστό 

των κοριτσιών που συµµετείχαν στην έρευνα ανέρχεται στο 46.7% (71), ενώ το 

ποσοστό των αγοριών στο 53.3% (81). Από τους 152 µαθητές, οι 50 (32.5%) 

προέρχονταν από το  9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου Αττικής, οι 38 (25.3%) από το 

7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου Αττικής και οι 64 (42.2%) από το 9ο  ∆ηµοτικό 

Σχολείο Πλατανιάς Ρεθύµνου. Η κατανοµή του δείγµατος στις δυο τάξεις του 

δηµοτικού έχει ως εξής: Το ποσοστό των παιδιών που φοιτούν στην Ε’ ∆ηµοτικού 

είναι 46.7% (71)– 22.4% (34) για τα αγόρια και 24.3% (37) για τα κορίτσια  και στην 

ΣΤ’ ∆ηµοτικού 53.3% (81)– 30.9% (47) για τα αγόρια και 22.4% (34) για τα 

κορίτσια. Επιπλέον, να αναφερθεί ότι το 85.1% (130) των µαθητών µένουν σε πόλη 

ενώ το 14.9% (22) σε χωριό. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι, οι 

κεντρικές και οι επικρατούσες τιµές ανά φύλο, ενώ στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η 

κατανοµή των µαθητών ως προς το φύλο και την τάξη τους. 
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Πίνακας 1  

Μέσοι όροι, κεντρικές και επικρατούσες τιµές ανά φύλο. 

Φύλο F % Μέσοι όροι Κεντρικές τιµές Επικρατούσες 
τιµές 

 

Αγόρια 81 53.3 11.64 12 12 

Κορίτσια 71 46.7 11.51 11 11 

Σύνολο 152 152 11.58 12 12 

 
 

 

 

Πίνακας 2 

Κατανοµή των µαθητών ως προς το φύλο και την τάξη. 

Φύλο

Τάξη Εκπαίδευσης 

Ε’ ∆ηµοτικού ΣΤ’ ∆ηµοτικού Σύνολο 

F % F % F % 

Αγόρια 34 22.4 47 30.9 81 53.3 

Κορίτσια 37 24.3 34 22.4 71 46.7 

Σύνολο 71 46.7 81 53.3 152 100 
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2.3.2  Μέσα Συλλογής ∆εδοµένων 

 

 

Για τη συλλογή των δεδοµένων χορηγήθηκαν στους συµµετέχοντες τα ακόλουθα: 

1) Φόρµα κοινωνικo-δηµογραφικών στοιχείων στην οποία ζητούνται πληροφορίες για 

το φύλο, την ηλικία, την τάξη φοίτησης, το σχολείο, τον τόπο καταγωγής και το 

εκπαιδευτικό επίπεδο του γονέα.  

2) Το Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης της Προσωπικότητας (“Personality Assessment 

Questionnaire–Child PAQ”) (Rohner, 1978) (µτφ.-Γιοβαζολιάς, Κοθάλη και 

Λούβρου, 2009). Πρόκειται για ένα ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς αποτελούµενο 

από 42 ερωτήσεις. Σχεδιάστηκε να αξιολογεί επτά διαστάσεις της προσωπικότητας 

που συνολικά αντιπροσωπεύουν ένα δείκτη της συνολικής προσαρµογής των νέων 

ατόµων. Οι επιµέρους διαστάσεις είναι: α) Εχθρότητα/επιθετικότητα 

(‘Hostility/aggression’) που περιλαµβάνει ερωτήσεις για τη φυσική βία, τη λεκτική, 

την παθητική και γενικώς προβλήµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση της 

επιθετικότητας, β) Εξάρτηση (‘Dependence’) που περιλαµβάνει ερωτήσεις για τη 

συναισθηµατική εξάρτηση από άλλο πρόσωπο, γ) Αυτοαξιολόγηση που διαχωρίζεται 

στην Αυτοεκτίµηση και την Αυτεπάρκεια, δ) Συναισθηµατική Ανταπόκριση, ε)  

Συναισθηµατική Σταθερότητα και ζ) Αξιολόγηση του κόσµου. ∆είγµατα ερωτήσεων 

αναφέρονται παρακάτω: «Έχω συνέχεια στο µυαλό µου να είµαι αγενής ή να 

µαλώνω» (Εχθρότητα/επιθετικότητα), «Μου αρέσει όταν οι γονείς µου δίνουν πολλή 

προσοχή» (Εξάρτηση), «Μου αρέσει ο εαυτός µου» (Θετική αυτοεκτίµηση), «Μπορώ 

να διεκδικήσω µε επιτυχία πράγµατα που θέλω» (Θετική αυτεπάρκεια), «Είναι 

εύκολο για µένα να δείξω στην οικογένειά µου ότι τους αγαπώ» (Συναισθηµατική 

ανταπόκριση), «Τη µια είµαι γεµάτος ζωντάνια και χαρούµενος και την άλλη στιγµή, 

κατσούφης και στεναχωρηµένος» (Συναισθηµατική αστάθεια) και «Νοµίζω ότι ο 

κόσµος είναι ένα ευχάριστο και ευτυχισµένο µέρος» (Αξιολόγηση του κόσµου). Στην 

παρούσα έρευνα, η αξιοπιστία της κάθε υποκλίµακας κυµαίνεται από .23 έως .71, ενώ 

η αξιοπιστία της συνολικής κλίµακας βρίσκεται στο .82 (βλ. πίνακα 3).  
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   Οι συµµετέχοντες απαντούν σε µια 4βαθµη κλίµακα τύπου Likert από το 1 

(«Σχεδόν ποτέ αληθινό») έως 4 («Σχεδόν πάντα αληθινό»). Η άθροιση σε κάθε 

υποκλίµακα µας δίνει µια βαθµολογία. Κατόπιν όλα τα αθροίσµατα ενοποιούνται 

παρέχοντάς µας ένα συνολικό άθροισµα. Όσο πιο υψηλή η βαθµολογία του ατόµου, 

τόσο χειρότερη είναι η ψυχολογική του προσαρµογή. Βαθµολογίες µπορεί να 

κυµαίνονται από το 42 (θετική ψυχολογική προσαρµογή) έως το 168 (αρνητική 

ψυχολογική προσαρµογή).  

3) Η Κλίµακα Πατρικής Συµµετοχής (“Father Involvement Scale-FIS”) (Finley & 

Schwartz, 2004) (µτφ.- Γιοβαζολιάς, Κοθάλη και Λούβρου, 2009). Πρόκειται  για ένα 

ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς αποτελούµενο από 20 ερωτήσεις, που έχει σχεδιαστεί 

για να εξάγει πληροφορίες αναφορικά µε τις αντιλήψεις των µαθητών όσον αφορά τη 

συχνότητα συµµετοχής του πατέρα σε διάφορους τοµείς της καθηµερινότητάς τους. 

Ενδεικτικά παραδείγµατα της κλίµακας αναφέρονται παρακάτω: «Σε βοηθάει στο να 

µιλάς για το πώς νιώθεις;», «Σε βοηθάει στο να γίνεσαι καλύτερο παιδί;», «Σε 

βοηθάει στο να αναπτύσσεις τις δυνατότητες σου;». 

   Για κάθε µια από τις 20 ερωτήσεις οι συµµετέχοντες χρειάζεται να δηλώσουν σε 

µια κλίµακα τύπου Likert µε βαθµολογία από 1 «Πάντα» έως το 4 «Ποτέ» τη 

συχνότητα µε την οποία ο πατέρας τους συµµετέχει στους συγκεκριµένους τοµείς της 

ζωής τους. Η συνολική βαθµολογία περιλαµβάνει το άθροισµα των επιµέρους 

ερωτήσεων και µπορεί να κυµανθεί από 20 (µέγιστη πατρική εµπλοκή) έως 100 

(ελάχιστη πατρική εµπλοκή). Στην παρούσα έρευνα, η αξιοπιστία της κλίµακας 

βρίσκεται στο .91 (βλ. πίνακα 3). 

4) Η κλίµακα της αυτοεκτίµησης (“The Rosenberg Self-Esteem Scale-SES”) 

(Rosenberg, 1965) (µτφ.-Schmitt & Allik, 2005). Πρόκειται για µια κλίµακα 

αυτοαναφοράς αποτελούµενη από 10 προτάσεις. Η κλίµακα αυτή αποτελεί µια 

προσπάθεια καταγραφής µιας σφαιρικής αντίληψης που έχει το άτοµο για την 

αυτοεικόνα του και την αυτοεκτίµηση του. Ενδεικτικά παραδείγµατα της κλίµακας 

αναφέρονται παρακάτω: «Νιώθω ότι αξίζω τουλάχιστον όσο αξίζουν και οι άλλοι» 

«Σε γενικές γραµµές αισθάνοµαι αποτυχηµένος/η», «Κατά καιρούς αισθάνοµαι 

εντελώς άχρηστος/η». 

   Για κάθε µια από τις 10 προτάσεις οι συµµετέχοντες χρειάζεται να δηλώσουν σε µια 

κλίµακα τύπου Likert µε βαθµολογία από το 1 «Συµφωνώ απόλυτα» έως το 4 

«∆ιαφωνώ απόλυτα». Η κλίµακα αυτή είχε αναπτυχθεί αρχικά για να αξιολογήσει την 

αυτοεκτίµηση σε έφηβους. Η συνολική βαθµολογία περιλαµβάνει το άθροισµα όλων 
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των προτάσεων, µετά την αντιστροφή των θετικά διατυπωµένων προτάσεων. Η 

βαθµολογία αυτή µπορεί να κυµανθεί από 10 έως 40, µε την υψηλότερη βαθµολογία 

να δείχνει υψηλότερη αυτοεκτίµηση. Στην παρούσα έρευνα, η αξιοπιστία της 

κλίµακας βρίσκεται στο .77 (βλ. πίνακα 3). 

 
 
 
Πίνακας 3 
 
∆είκτες αξιοπιστίας, µέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των µέσων συλλογής δεδοµένων. 
 
 Items Cronbach a M.O. T.A. 

 
 
 

    

PAQ      

Εχθρότητα/ επιθετικότητα  6 ερωτήσεις .71 11.17 3.69 

Εξάρτηση 6 ερωτήσεις .23 16.88 2.44 

Αρνητική Αυτοεκτίµηση 6 ερωτήσεις .70 10.71 3.24 

Αρνητική Αυτεπάρκεια 6 ερωτήσεις .55 11.67 2.95 

Συναισθηµατική Αδιαφορία 6 ερωτήσεις .35 11.61 2.85 

Συναισθηµατική Αστάθεια 6 ερωτήσεις .62 14.23 3.53 

Αρνητική Αξιολόγηση του κόσµου 6 ερωτήσεις .67 11.1 3.32 

Συνολική κλίµακα 42 ερωτήσεις .82 87.36 13.53 

FIS 
 
 

20 ερωτήσεις .91 67.27 10.34 

SES  10 ερωτήσεις .77 31.44 4.8 

 
 

 



 

 
38 

 

2.3.3 ∆ιαδικασία συλλογής δεδοµένων 

 

    

   Ο υπεύθυνος της έρευνας µε θέµα: «Η σχέση µεταξύ της αυτοεκτίµησης και της 

ψυχολογικής προσαρµογής στα παιδιά: Ο τροποποιητικός ρόλος της πατρικής 

εµπλοκής» ήταν ο κύριος Θεόδωρος Γιοβαζολιάς, Επίκουρος Καθηγητής 

Συµβουλευτικής Ψυχολογίας του Τµήµατος Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Για τη διενέργεια της έρευνας, δόθηκε έγκριση από την Επιτροπή Ερευνητικής 

∆εοντολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, µετά από υποβολή σχετικής αίτησης. Η 

έρευνα αφορούσε παιδιά της Ε’και ΣΤ’ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου. Ο επιθυµητός 

αριθµός των συµµετεχόντων ήταν περίπου 160 άτοµα. Αφού δόθηκε η έγκριση, 

ακολούθησε η διαδικασία εύρεσης των σχολείων που θα µπορούσαν να 

συνεργαστούν ώστε να πραγµατοποιηθεί η χορήγηση των ερωτηµατολογίων και η 

συλλογή των δεδοµένων. Η συλλογή των δεδοµένων διήρκησε από 14 Νοεµβρίου 

2012 έως 23 Νοεµβρίου 2012. 

   Τα ∆ηµοτικά Σχολεία που επιλέχθηκαν να συµµετάσχουν στην έρευνα ήταν αυτά 

του Νοµού Αττικής και του Νοµού Ρεθύµνου Κρήτης. Υπήρξε τηλεφωνική 

επικοινωνία µε το ∆ιευθυντή του εκάστοτε σχολείου κατά την οποία εξηγήθηκε 

διεξοδικά σε αυτόν ο σκοπός της έρευνας, ο επιθυµητός αριθµός δείγµατος, οι 

διαδικασίες που θα έπρεπε να ακολουθηθούν (π.χ. αιτήσεις συναίνεσης προς τους 

γονείς). Πρέπει επίσης να ειπωθεί, ότι ο κάθε ∆ιευθυντής ενηµερώθηκε για την 

ύπαρξη έγκρισης από την Επιτροπή Ερευνητικής ∆εοντολογίας του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης για τη διεξαγωγή της έρευνας. Η τηλεφωνική επικοινωνία έκλεισε µε τη 

θετική ή την αρνητική απόφαση του ∆ιευθυντή για τη συµµετοχή των παιδιών στην 

έρευνα αυτή. Τα ∆ηµοτικά Σχολεία που συµµετείχαν τελικά στην έρευνα ήταν το 

7ο∆ηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου Αττικής, το 9ο∆ηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου Αττικής 

και το 9ο∆ηµοτικό Σχολείο Πλατανιάς Ρεθύµνου.    

   Αφού βρέθηκαν τα σχολεία, σειρά είχε η διασφάλιση της ενήµερης συγκατάθεσης 

των γονέων των παιδιών. Αναλυτικότερα, στα παιδιά της Ε’ και ΣΤ’ τάξης των τριών   

∆ηµοτικών Σχολείων µοιράστηκαν (από τους ∆ιευθυντές) αιτήσεις συναίνεσης, τις 

οποίες έπρεπε να παραδώσουν στους γονείς/κηδεµόνες τους προκειµένου να τις 
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υπογράψουν στην περίπτωση που έδιναν σε αυτά την άδεια συµµετοχής στη 

συγκεκριµένη έρευνα. Τα παιδιά έπρεπε να επιστρέψουν τις αιτήσεις συναίνεσης 

υπογεγραµµένες από τους γονείς/κηδεµόνες τους µέχρι µια ορισµένη ηµεροµηνία 

(δόθηκε περιθώριο µιας εβδοµάδας) και να τις παραδώσουν στο/στη δάσκαλο/α τους. 

Παιδιά των οποίων οι γονείς/κηδεµόνες τους δεν θα υπέγραφαν την αίτηση 

συναίνεσης ή παιδιά που δεν θα επέστρεφαν αυτήν υπογεγραµµένη για οποιοδήποτε 

λόγο, θα εξαιρούνταν της διαδικασίας. Μετά την ενηµέρωση των γονέων/κηδεµόνων, 

καθορίστηκε η ακριβής ηµεροµηνία χορήγησης των ερωτηµατολογίων βάσει του 

σχολικού προγράµµατος των παιδιών και των υποχρεώσεων του/της κάθε 

δασκάλου/ας. 

    Στα τρία ∆ηµοτικά Σχολεία, τα ερωτηµατολόγια επιδόθηκαν στα παιδιά κάθε τάξης 

ξεχωριστά, τη διδακτική ώρα, µε τη δική µου παρουσία και την παρουσία του/της 

δασκάλου/ας. Κατόπιν, τα παιδιά ενηµερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας,  για τη 

χρησιµότητα της έρευνας αλλά και για τη σηµασία συµµετοχής τους σε αυτή. 

Επισηµάνθηκε πως η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων ήταν εθελοντική, ανώνυµη, 

ότι δεν είχε αξιολογικό χαρακτήρα και πως δεν υπήρχαν σωστές ή λάθος απαντήσεις. 

Επιπλέον, τονίστηκε  ότι τα παιδιά, πέραν του δικαιώµατος που είχαν να αρνηθούν να 

συµµετάσχουν στη διαδικασία, είχαν το δικαίωµα παραίτησης από αυτήν 

οποτεδήποτε ήθελαν. Στη συνέχεια, δόθηκαν λεπτοµερείς εξηγήσεις για τον τρόπο 

συµπλήρωσης κάθε ερωτηµατολογίου ξεχωριστά, ενώ κάποιες φορές έγινε χρήση 

παραδειγµάτων, µε σκοπό να διαπιστωθεί αν όλα τα παιδιά είχαν κατανοήσει 

επακριβώς τις οδηγίες. Σε περίπτωση που προέκυπτε πρόσθετη απορία, τα παιδιά 

µπορούσαν να απευθυνθούν σε εµένα ή το/τη δάσκαλο/α τους. Αφού ολοκληρώθηκε 

η διαδικασία συµπλήρωσης, τα ερωτηµατολόγια συγκεντρώθηκαν σε ένα φάκελο και 

τα παιδιά επιβραβεύτηκαν για την πολύτιµη προσπάθεια τους. 

     Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως κατά τη διάρκεια συµπλήρωσης τα παιδιά έκαναν 

παράπονα όσον αφορά το µεγάλο αριθµό των σελίδων των ερωτηµατολογίων.  

Επίσης, κάποια παιδιά δυσανασχέτησαν αναφορικά µε τη δυσκολία ορισµένων 

προτάσεων-ερωτήσεων των ερωτηµατολογίων (π.χ.«Μπορώ να διεκδικήσω µε 

επιτυχία πράγµατα που θέλω», «Νιώθω ότι έχω αρκετές αρετές», «Σε βοηθάει στο να 

καλλιεργείς τα συναισθήµατα σου;», «Σε βοηθάει να αναπτύσσεις τις ικανότητες 

σου;»), ενώ άλλα θέλησαν επίµονα να µάθουν περισσότερες πληροφορίες για την 

έρευνα. 
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2.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
2.4.1 ∆ιαφορές φύλου 
   Με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και στα 

κορίτσια της έρευνας σε σχέση µε τις κλίµακες που χρησιµοποιήθηκαν, 

πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος των µέσων όρων µε το t-κριτήριο για τα ανεξάρτητα 

δείγµατα. Από τον έλεγχο βρέθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

ανάµεσα στα αγόρια και στα κορίτσια ως προς την κλίµακα «Ψυχολογική 

Προσαρµογή» (PAQ) και τις υποκλίµακες της, µε εξαίρεση την υποκλίµακα που 

αφορά την «Εξάρτηση». Αναφορικά µε την υποκλίµακα της «Εξάρτησης» βρέθηκε 

οτι ο µέσος όρος των τιµών για τα κορίτσια (Μ.Ο.=16.32,Τ.Α.=2.55) είναι σηµαντικά 

χαµηλότερος (t=2.641,df=150,p<.05) από τον αντίστοιχο µέσο όρο των αγοριών 

(Μ.Ο.=17.36, Τ.Α.=2.28). Επιπλέον, ο έλεγχος έδειξε οτι δεν υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς τις κλίµακες «Πατρική 

Εµπλοκή» (FIS) και «Αυτοεκτίµηση» (SES) (βλ. Πίνακα 4).  

Πίνακας 4 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των κλιµάκων PAQ (και υποκλιµάκων), FIS και SES ως προς το 

φύλο του παιδιού. 

  Φύλο  

Αγόρια Κορίτσια T 

M.O. T.A. M.O. T.A. (df=150) 

 

Ψυχολογική Προσαρµογή (PAQ) 

 

88.20 

 

13.17 

 

85.89 

 

13.66 

 
 

   σ.α. 

Εχθρότητα/επιθετικότητα 

Εξάρτηση 

    11.6 

    17.36 

         3.9 

         2.28 

    10.5 

    16.32 

         3.2 

         2.55 

   σ.α. 
 

 2,641* 

Αρνητική Αυτοεκτίµηση     10.75          3.04     10.61          3.50    σ.α. 

Αρνητική Αυτεπάρκεια     11.54          2.82     11.69          3.05    σ.α. 

Συναισθηµατική Αδιαφορία     11.46          2.62     11.72          3.12    σ.α. 

Συναισθηµατική Αστάθεια     14.38          3.35     14.06          3.73    σ.α. 

Αρνητική Αξιολόγηση του κόσµου     11.10          3.06     10.96          3.58    σ.α. 

Πατρική Εµπλοκή (FIS)     68.25          9.99     65.99          10.75    σ.α. 

Αυτοεκτίµηση (SES)     31.11          4.95     31.89          4.66 
 

   σ.α. 
 
 

      

 *p<.05 



 

 
41 

2.4.2 Συσχετίσεις  µεταξύ όλων των µεταβλητών της έρευνας 
 

   Ο πίνακας 5 παρουσιάζει τις συνάφειες (Pearson r) µεταξύ των µεταβλητών της 

έρευνας. Η πατρική εµπλοκή βρέθηκε ότι συσχετίζεται θετικά και στατιστικά 

σηµαντικά µε την αυτοεκτίµηση των παιδιών (r(154)=0.206, p<.05). Επίσης, η 

πατρική εµπλοκή συσχετίζεται αρνητικά και στατιστικά σηµαντικά µε τη συνολική 

ψυχολογική δυσπροσαρµογή των παιδιών (r(154)=-0.412, p<.01,µέτρια συσχέτιση). 

Η αυτοεκτίµηση συσχετίζεται αρνητικά και στατιστικά σηµαντικά µε τη συνολική 

ψυχολογική δυσπροσαρµογή των παιδιών (r(154)=-0.578, p<.01, υψηλή συσχέτιση). 

Τέλος, να σηµειωθεί ότι οι διαστάσεις της ψυχολογικής προσαρµογής συσχετίζονται 

όλες µεταξύ τους χαµηλά έως υψηλά θετικά και στατιστικά σηµαντικά (r(154)=0.166 

έως 0.733, p<.05), εκτός από τη διάσταση της εξάρτησης. Η διάσταση της εξάρτησης 

συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σηµαντικά µόνο µε τη συνολική ψυχολογική 

προσαρµογή των παιδιών (r(154)=0.193, p<.05, πολύ χαµηλή συσχέτιση). 

 

Πίνακας 5 

 Συνάφειες (Pearson r) µεταξύ των µεταβλητών της έρευνας.    

 Pearson (r) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
1.Ψυχολογική 
Προσαρµογή (PAQ) 

 

   
   __  

                  

2.Εχθρότητα/ 
 επιθετικότητα 
 

  .733**  __          

3. Εξάρτηση 
 

 .193* .090 __         

4. Αρνητική 
Αυτοεκτίµηση 
 

.695**  .273**  .029  __        

5. Αρνητική 
Αυτεπάρκεια 
 

  .605**  .201* .042 .569**  __       

6. Συναισθηµατική 
Αδιαφορία 
 

.578**  .361**  -.042 .272**  .285**  __      

7. Συναισθηµατική 
Αστάθεια 
 

.673**  .622**  .007 .276**  .166* .265**  __     

8. Αρνητική 
Αξιολόγηση του 
κόσµου 
 

.690**  .393**  -.086 .499**  .347**  .326**  .340**  __    

9. Πατρική Εµπλοκή  
   (FIS) 
            

-.412**  -.316**  .137 -.330**  -.271**  -.366**  -.173* -.369**  __   

10.Αυτοεκτίµηση(SES) -.578**  -.195* -.074 -.675**  -.691**  -.270**  -.142 -.432**  .206* __  

 *p<.05, **p<.01  
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2.4.3 Ο ρόλος της πατρικής εµπλοκής 

   Προκειµένου να εξεταστεί αν η πατρική εµπλοκή τροποποιεί την σχέση της 

αυτοεκτίµησης µε την ψυχολογική προσαρµογή των παιδιών, χρησιµοποιήθηκε η 

µέθοδος PROCESS του Andrew Hayes (2012) µέσω του στατιστικού πακέτου SPSS 

20,0. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε το PROCESS Model 1, ενώ οι αναλύσεις 

πραγµατοποιήθηκαν µε τη διαδικασία bootstrapping (n=5000) και διαστήµατα 

εµπιστοσύνης απαλλαγµένα από προκατάληψη και ασυµµετρία της τάξεως του 95%. 

Ως ανεξάρτητη µεταβλητή επιλέχθηκε η αυτοεκτίµηση (SES), ως εξαρτηµένη 

µεταβλητή η ψυχολογική προσαρµογή (PAQ) και οι διαστάσεις της 

(εχθρότητα/επιθετικότητα,εξάρτηση, αρνητική αυτοεκτίµηση, αρνητική αυτεπάρκεια, 

συναισθηµατική αδιαφορία, συναισθηµατική αστάθεια, αρνητική αξιολόγηση του 

κόσµου) και τέλος ως τροποποιητική µεταβλητή η πατρική εµπλοκή (FIS). Οι 

αναλύσεις έγιναν στο συνολικό δείγµα (Ν=154). Αντίστοιχες αναλύσεις σε κορίτσια 

και αγόρια δεν έδειξαν στατιστική σηµαντικότητα ως προς την κλίµακα «Ψυχολογική 

Προσαρµογή» (PAQ) και τις υποκλίµακες αυτής (p>.05). 

    

   Σύµφωνα µε τον πίνακα 6, το συνολικό µοντέλο παλινδρόµησης στο οποίο 

εξετάσθηκε ο τροποποιητικός ρόλος της πατρικής εµπλοκής στην σχέση της 

αυτοεκτίµησης µε την ψυχολογική προσαρµογή των παιδιών, έχει στατιστική 

σηµαντικότητα: F(3,150)=39.336, p<.05. Το µοντέλο εξηγεί το 46.1% της συνολικής 

διακύµανσης. Στην αλληλεπίδραση των µεταβλητών (πατρική εµπλοκή-

αυτοεκτίµηση), βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα: p<.05(βλ. Γράφηµα 

1). 

Πίνακας 6 

Η τροποποιητική επίδραση της πατρικής εµπλοκής (FIS) στην σχέση της αυτοεκτίµησης (SES) και της 

ψυχολογικής προσαρµογής (PAQ) των παιδιών. 

Model B SE T 95% CI  lower 95% CI  upper 

Constant 87.788 0.877 100.135 86.055 89.520* 

Πατρική Εµπλοκή (FIS) -0.422 0.114 -3.689 -0.648 -0.196* 

Αυτοεκτίµηση (SES) -1.541 0.192 -8.020 -1.920 -1.161* 

FIS*SES -0.042 0.018 -2.325 -0.078 -0.006* 

Εξαρτώµενη έµµεση επίδραση σε συγκεκριµένα επίπεδα του τροποποιητή 
Πατρική Εµπλοκή (FIS) Β SE T 95% CI  lower 95% CI  upper 

Υψηλό FIS -1.102 0.258 -4.282 -1.611 -0.594* 

Χαµηλό FIS -1.979 0.280 -7.062 -2.532 -1.425* 

R2=0.46, F(3,150) =39.336, p<.05 
Note: B = unstandardised b coefficients, SE = standard error. 
 *p<.05 
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   Στον κάθετο άξονα του γραφήµατος 1 τοποθετήθηκε η εξαρτηµένη µεταβλητή που 

είναι η ψυχολογική προσαρµογή ενώ στον οριζόντιο άξονα υπάρχουν τιµές της 

ανεξάρτητης µεταβλητής που είναι η αυτοεκτίµηση των παιδιών.  Η κόκκινη γραµµή  

αντιπροσωπεύει το µέσο όρο της πατρικής εµπλοκής, η καφέ και η µωβ γραµµή         

αντιπροσωπεύουν -2/+2 τυπικές αποκλίσεις από το µέσο όρο. Σύµφωνα µε το 

γράφηµα 1 και τον πίνακα 6, φαίνεται ότι η χαµηλή πατρική εµπλοκή απέδωσε ένα 

διάστηµα εµπιστοσύνης (bias corrected and accelerated) -1.611 έως -0.592, ενώ η 

υψηλή πατρική εµπλοκή απέδωσε -2.532 έως -1.425. Εφόσον, λοιπόν, στις δύο 

περιπτώσεις το διάστηµα εµπιστοσύνης δεν περιλαµβάνει το µηδέν, τότε η έµµεση 

επίδραση που είναι σηµαντικά διαφορετική του 0 σε p = 0.05 είναι αυτή που απορρέει 

από την οµάδα των υψηλά και των χαµηλά εµπλεκόµενων πατέρων. 

 

             

 Γράφηµα 1. Γραφική αναπαράσταση της τροποποιητικής επίδρασης της πατρικής εµπλοκής (FIS) στην 

σχέση της αυτοεκτίµησης (SES) και της ψυχολογικής προσαρµογής (PAQ) των παιδιών.  
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   Σύµφωνα µε τον πίνακα 7, το συνολικό µοντέλο παλινδρόµησης στο οποίο 

εξετάσθηκε ο τροποποιητικός ρόλος της πατρικής εµπλοκής στην σχέση της 

αυτοεκτίµησης µε την εχθρότητα/επιθετικότητα των παιδιών, έχει στατιστική 

σηµαντικότητα: F(3,150)=20.052, p<.05. Το µοντέλο εξηγεί το 24.2% της συνολικής 

διακύµανσης. Στην αλληλεπίδραση των µεταβλητών (πατρική εµπλοκή-

αυτοεκτίµηση), βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα: p<.05 (βλ. Γράφηµα 

2). 

Πίνακας 7 

Η τροποποιητική επίδραση της πατρικής εµπλοκής (FIS) στην σχέση της αυτοεκτίµησης (SES) και της 

εχθρότητας/επιθετικότητας  των παιδιών. 

Model B SE t 95% CI  lower 95% CI  upper 

Constant 11.387 0.269 42.370 10.856 11.918* 

Πατρική Εµπλοκή (FIS) -0.114 0.028 -4.014 -0.170 -0.058* 

Αυτοεκτίµηση (SES) -0.148 0.056 -2.648 -0.259 -0.038* 

FIS*SES -0.021 0.004 -5.491 -0.029 -0.014* 

Εξαρτώµενη έµµεση επίδραση σε συγκεκριµένα επίπεδα του τροποποιητή 

Πατρική Εµπλοκή (FIS) B SE t 95% CI  lower 95% CI  upper 

Υψηλό FIS 0.073 0.053 1.369 -0.032 0.179 

Χαµηλό FIS -0.370 0.082 -4.527 -0.531 -0.209* 

R2=0.24,  F(3,150)=20.052, p<.05 
 Note: B = unstandardised b coefficients, SE = standard error. 
*p<.05 

    

    

   Στον κάθετο άξονα του γραφήµατος 2 τοποθετήθηκε η εξαρτηµένη µεταβλητή που 

είναι η εχθρότητα/επιθετικότητα ενώ στον οριζόντιο άξονα υπάρχουν τιµές της 

ανεξάρτητης µεταβλητής που είναι η αυτοεκτίµηση των παιδιών. Η κόκκινη γραµµή 

αντιπροσωπεύει το µέσο όρο της πατρικής εµπλοκής, η καφέ και η µωβ γραµµή         

αντιπροσωπεύουν -2/+2 τυπικές αποκλίσεις από το µέσο όρο. Σύµφωνα µε το 

γράφηµα 2 και τον πίνακα 7, φαίνεται ότι η χαµηλή πατρική εµπλοκή απέδωσε ένα 

διάστηµα εµπιστοσύνης (bias corrected and accelerated) -0.032 έως 0.179, ενώ η 

υψηλή πατρική εµπλοκή απέδωσε -0.531 έως -0.209. Εφόσον, λοιπόν, µόνο το 

διάστηµα εµπιστοσύνης για την υψηλή πατρική εµπλοκή δεν περιλαµβάνει το µηδέν, 

τότε η µόνη έµµεση επίδραση που είναι σηµαντικά διαφορετική του 0 σε p = 0.05 

είναι αυτή που απορρέει από την οµάδα των χαµηλά εµπλεκόµενων πατέρων. 
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Γράφηµα2. Γραφική αναπαράσταση της τροποποιητικής επίδρασης της πατρικής εµπλοκής (FIS) στην 

σχέση της αυτοεκτίµησης (SES) και της εχθρότητας/επιθετικότητας των παιδιών.  

 

   Σύµφωνα µε τον πίνακα 8, το συνολικό µοντέλο παλινδρόµησης στο οποίο 

εξετάσθηκε ο τροποποιητικός ρόλος της πατρικής εµπλοκής στην σχέση της 

αυτοεκτίµησης µε την εξάρτηση των παιδιών, έχει στατιστική σηµαντικότητα:  

F(3,150)=0.8661, p<.05. Το µοντέλο εξηγεί το 3% της συνολικής διακύµανσης. Στην 

αλληλεπίδραση των µεταβλητών (πατρική εµπλοκή-αυτοεκτίµηση),βρέθηκε ότι δεν 

υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα: p>.05 (βλ. Γράφηµα 3). 

 Πίνακας 8 

Η τροποποιητική επίδραση της πατρικής εµπλοκής (FIS) στην σχέση της αυτοεκτίµησης (SES) και της 

εξάρτησης των παιδιών. 

Model B SE t 95% CI  lower 95% CI  upper 

Constant 16.865 0.204 82.673 16.462 17.268* 

Πατρική Εµπλοκή (FIS) 0.038 0.0274 1.3877 -0.016 0.0921 

Αυτοεκτίµηση (SES) -0.052 0.0474 -1.095 -0.146 0.0418 

FIS*SES 0.0012 0.0044 0.262 -0.008 0.0099 

Εξαρτώµενη έµµεση επίδραση σε συγκεκριµένα επίπεδα του τροποποιητή 

Πατρική Εµπλοκή (FIS) B SE t 95% CI  lower 95% CI  upper 

Υψηλό FIS -0.0639 0.0675 -0.9471 -0.1972 0.0694 

Χαµηλό FIS -0.0399 0.0643 -0.6209 -0.167 0.0872 

R2=0.03, F(3,150) =0.8661, p<.05 
Note: B = unstandardised b coefficients, SE = standard error. 
 *p < .05.  
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   Στον κάθετο άξονα του γραφήµατος 3 τοποθετήθηκε η εξαρτηµένη µεταβλητή που 

είναι η εξάρτηση ενώ στον οριζόντιο άξονα υπάρχουν τιµές της ανεξάρτητης 

µεταβλητής που είναι η αυτοεκτίµηση των παιδιών. Η κόκκινη γραµµή 

αντιπροσωπεύει το µέσο όρο της πατρικής εµπλοκής, η καφέ και η µωβ γραµµή 

αντιπροσωπεύουν -2/+2 τυπικές αποκλίσεις από το µέσο όρο. Όπως φαίνεται και 

σχηµατικά στο γράφηµα 3 δεν υπάρχει αλληλεπίδραση.  

            
  Γράφηµα 3. Γραφική αναπαράσταση της τροποποιητικής επίδρασης της πατρικής εµπλοκής (FIS) στην 

σχέση της αυτοεκτίµησης (SES) και της εξάρτησης των παιδιών. 

 

 

   Σύµφωνα µε τον πίνακα 9, το συνολικό µοντέλο παλινδρόµησης στο οποίο 

εξετάσθηκε ο τροποποιητικός ρόλος της πατρικής εµπλοκής στην σχέση της 

αυτοεκτίµησης µε την αρνητική αυτοεκτίµηση των παιδιών, έχει στατιστική 

σηµαντικότητα: F(3,150)=37.073, p<.05. Το µοντέλο εξηγεί το 49.3% της συνολικής 

διακύµανσης. Στην αλληλεπίδραση των µεταβλητών (πατρική εµπλοκή-

αυτοεκτίµηση), βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα: p>.05(βλ. 

Γράφηµα 4).  
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Πίνακας 9 

Η τροποποιητική επίδραση της πατρικής εµπλοκής (FIS) στην σχέση της αυτοεκτίµησης (SES) και της 

αρνητικής αυτοεκτίµησης των παιδιών. 

Model B SE T 95% CI  lower 95% CI  upper 

Constant 10.714 0.207 51.657 10.304 11.124* 

Πατρική Εµπλοκή (FIS) -0.063 0.027 -2.314 -0.116 -0.009* 

Αυτοεκτίµηση (SES) -0.429 0.053 -8.150 -0.532 -0.325* 

FIS*SES -0.001 0.005 -0.131 -0.010 0.008 

                  Εξαρτώµενη έµµεση επίδραση σε συγκεκριµένα επίπεδα του τροποποιητή 

Πατρική Εµπλοκή (FIS) B SE T 95% CI  lower 95% CI  upper 

Υψηλό FIS -0.422 0.072 -5.892 -0.564 -0.281* 

Χαµηλό FIS -0.435 0.069 -6.331 -0.570 -0.299* 

R2=0.49,  F(3,150) =37.073, p<.05 
Note: B = unstandardised b coefficients, SE = standard error.   
*p<.05 
    

     

   Στον κάθετο άξονα του γραφήµατος 4 τοποθετήθηκε η εξαρτηµένη µεταβλητή που 

είναι η αρνητική αυτοεκτίµηση ενώ στον οριζόντιο άξονα υπάρχουν τιµές της 

ανεξάρτητης µεταβλητής που είναι η αυτοεκτίµηση των παιδιών. Η κόκκινη γραµµή  

αντιπροσωπεύει το µέσο όρο της πατρικής εµπλοκής, η καφέ και η µωβ γραµµή 

αντιπροσωπεύουν -2/+2 τυπικές αποκλίσεις από το µέσο όρο. Όπως φαίνεται και 

σχηµατικά στο γράφηµα 4 δεν υπάρχει αλληλεπίδραση. 

           

Γράφηµα 4. Γραφική αναπαράσταση της τροποποιητικής επίδρασης της πατρικής εµπλοκής (FIS) στην  

σχέση της αυτοεκτίµησης (SES) και της αρνητικής αυτοεκτίµησης των παιδιών. 
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    Σύµφωνα µε τον πίνακα 10, το συνολικό µοντέλο παλινδρόµησης στο οποίο 

εξετάσθηκε ο τροποποιητικός ρόλος της πατρικής εµπλοκής στην σχέση της 

αυτοεκτίµησης µε την αρνητική αυτεπάρκεια των παιδιών, έχει στατιστική 

σηµαντικότητα:  F(3,150)=55.303,  p<.05. Το µοντέλο εξηγεί το 49.4% της 

συνολικής διακύµανσης. Στην αλληλεπίδραση των µεταβλητών (πατρική εµπλοκή-

αυτοεκτίµηση), βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα: p>.05 (βλ. 

Γράφηµα 5).  

Πίνακας 10 
Η τροποιητική επίδραση της πατρικής εµπλοκής (FIS) στην σχέση της αυτοεκτίµησης (SES) και της 

αρνητικής αυτεπάρκειας των παιδιών. 

Model B SE t 95% CI  lower 95% CI  upper 

Constant 11.672 0.192 60.868 11.293 12.051* 

Πατρική Εµπλοκή (FIS) -0.038 0.026 -1.507 -0.089 0.012 

Αυτοεκτίµηση (SES) -0.408 0.040 -10.137 -0.488 -0.329* 

FIS*SES 0.000 0.005 -0.069 -0.010 0.009 

                       Εξαρτώµενη έµµεση επίδραση σε συγκεκριµένα επίπεδα του τροποποιητή 

Πατρική Εµπλοκή (FIS) B SE t 95% CI  lower 95% CI  upper 

Υψηλό FIS -0.405 0.068 -5.976 -0.539 -0.271* 

Χαµηλό FIS -0.412 0.058 -7.095 -0.526 -0.297* 

R2=0.49,  F(3,150)=55.303,  p<.05 
Note: B = unstandardised b coefficients, SE = standard error. 
 *p<.05 
  

 

   Στον κάθετο άξονα του γραφήµατος  5 τοποθετήθηκε η εξαρτηµένη µεταβλητή που 

είναι η αρνητική αυτεπάρκεια ενώ στον οριζόντιο άξονα υπάρχουν τιµές της 

ανεξάρτητης µεταβλητής που είναι η αυτοεκτίµηση των παιδιών. Η κόκκινη γραµµή 

αντιπροσωπεύει το µέσο όρο της πατρικής εµπλοκής, η καφέ και η µωβ  

αντιπροσωπεύουν -2/+2 τυπικές αποκλίσεις από το µέσο όρο. Όπως φαίνεται και 

σχηµατικά  στο γράφηµα 5 δεν υπάρχει αλληλεπίδραση.  
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Γράφηµα 5. Γραφική αναπαράσταση της τροποποιητικής επίδρασης της πατρικής εµπλοκής (FIS) στην 

σχέση της αυτοεκτίµησης (SES) και της αρνητικής αυτεπάρκειας των παιδιών. 

   Σύµφωνα µε τον πίνακα 11, το συνολικό µοντέλο παλινδρόµησης στο οποίο 

εξετάσθηκε ο τροποποιητικός ρόλος της πατρικής εµπλοκής στην σχέση της 

αυτοεκτίµησης µε τη συναισθηµατική αδιαφορία των παιδιών, έχει στατιστική 

σηµαντικότητα: F(3,150)=9.959, p<.05.Το µοντέλο εξηγεί το 17.7% της συνολικής 

διακύµανσης. Στην αλληλεπίδραση των µεταβλητών (πατρική εµπλοκή-

αυτοεκτίµηση), βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα: p>.05 (βλ. 

Γράφηµα 6).  

Πίνακας 11 

Η τροποποιητική επίδραση της πατρικής εµπλοκής (FIS) στην σχέση της αυτοεκτίµησης (SES) και της 

συναισθηµατικής αδιαφορίας των παιδιών. 

Model B SE t 95% CI  lower 95% CI  upper 

Constant 11.641 0.220 52.871 11.206 12.076* 

Πατρική Εµπλοκή (FIS) -0.091 0.024 -3.780 -0.138 -0.043* 

Αυτοεκτίµηση (SES) -0.127 0.046 -2.790 -0.217 -0.037* 

FIS*SES -0.003 0.004 -0.730 -0.011 0.005 

                        Εξαρτώµενη έµµεση επίδραση σε συγκεκριµένα επίπεδα του τροποποιητή 

Πατρική Εµπλοκή (FIS) B SE t 95% CI  lower 95% CI  upper 

Υψηλό FIS -0.096 0.061 -1.581 -0.215 0.024 

Χαµηλό FIS -0.158 0.065 -2.447 -0.286 -0.031* 

R2=0.177, F(3,150)=9.959, p<.05 
Note: B = unstandardised b coefficients, SE = standard error. 
*p<.05 
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    Στον κάθετο άξονα του γραφήµατος 6 τοποθετήθηκε η εξαρτηµένη µεταβλητή που 

είναι η συναισθηµατική αδιαφορία ενώ στον οριζόντιο άξονα υπάρχουν τιµές της 

ανεξάρτητης µεταβλητής που είναι η αυτοεκτίµηση των παιδιών. Η κόκκινη γραµµή 

αντιπροσωπεύει το µέσο όρο της πατρικής εµπλοκής, η καφέ και η µωβ γραµµή 

αντιπροσωπεύουν -2/+2 τυπικές αποκλίσεις από το µέσο όρο. Όπως φαίνεται και 

σχηµατικά  στο γράφηµα 6 δεν υπάρχει αλληλεπίδραση.  

 

          

    Γράφηµα 6. Γραφική αναπαράσταση της τροποποιητικής επίδρασης της πατρικής εµπλοκής (FIS)  

στην σχέση της αυτοεκτίµησης (SES) και της συναισθηµατικής αδιαφορίας των παιδιών.  

   

 

   Σύµφωνα µε τον πίνακα 12, τo συνολικό µοντέλο παλινδρόµησης στο οποίο 

εξετάσθηκε ο τροποποιητικός ρόλος της πατρικής εµπλοκής στην σχέση της 

αυτοεκτίµησης µε τη συναισθηµατική αστάθεια των παιδιών, έχει στατιστική 

σηµαντικότητα: F(3,150)=5.557, p<.05. Το µοντέλο εξηγεί το 10.7% της συνολικής 

διακύµανσης. Στην αλληλεπίδραση των µεταβλητών (πατρική εµπλοκή-

αυτοεκτίµηση), βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα: p<.05 (βλ. Γράφηµα 

7).  
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Πίνακας 12  
Η τροποποιητική επίδραση της πατρικής εµπλοκής(FIS) στην σχέση της αυτοεκτίµησης (SES) και της 

συναισθηµατικής αστάθειας των παιδιών. 

Model B SE t 95% CI  lower 95% CI  upper 

Constant 14.384 0.282 51.090 13.828 14.940* 

Πατρική Εµπλοκή (FIS) -0.059 0.026 -2.270 -0.109 -0.008* 

Αυτοεκτίµηση (SES) -0.112 0.058 -1.925 -0.228 0.003 

FIS*SES -0.015 0.004 -3.585 -0.023 -0.007* 

                        Εξαρτώµενη έµµεση επίδραση σε συγκεκριµένα επίπεδα του τροποποιητή 

Πατρική Εµπλοκή (FIS) B SE t 95% CI  lower 95% CI  upper 

Υψηλό FIS 0.041 0.063 0.642 -0.084 0.166 

Χαµηλό FIS -0.265 0.080 -3.303 -0.424 -0.107* 

R2=0.11, F(3,150)=5.557, p<.05 
Note: B = unstandardised b coefficients, SE = standard error. 
*p<.05 

   

 

   Στον κάθετο άξονα του γραφήµατος 7 τοποθετήθηκε η εξαρτηµένη µεταβλητή που 

είναι η συναισθηµατική αστάθεια ενώ στον οριζόντιο άξονα υπάρχουν τιµές της 

ανεξάρτητης µεταβλητής που είναι η αυτοεκτίµηση των παιδιών. Η κόκκινη γραµµή  

αντιπροσωπεύει το µέσο όρο της πατρικής εµπλοκής, η καφέ και η µωβ γραµµή  

αντιπροσωπεύουν -2/+2 τυπικές αποκλίσεις από το µέσο όρο. Σύµφωνα µε το 

γράφηµα 7 και τον πίνακα 12, φαίνεται ότι η χαµηλή πατρική εµπλοκή απέδωσε ένα 

διάστηµα εµπιστοσύνης (bias corrected and accelerated) -0.084 έως 0.166, ενώ η 

υψηλή πατρική εµπλοκή απέδωσε -0.424 έως -0.107. Εφόσον, λοιπόν, µόνο το 

διάστηµα εµπιστοσύνης για την υψηλή πατρική εµπλοκή δεν περιλαµβάνει το µηδέν, 

τότε η µόνη έµµεση επίδραση που είναι σηµαντικά διαφορετική του 0 σε p = 0.05 

είναι αυτή που απορρέει από την οµάδα των υψηλά εµπλεκόµενων πατέρων. 
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Γράφηµα 7. Γραφική αναπαράσταση της τροποποιητικής επίδρασης της πατρικής εµπλοκής (FIS) στην 

σχέση της αυτοεκτίµησης (SES) και της συναισθηµατικής αστάθειας των παιδιών. 

 

   Σύµφωνα µε τον πίνακα 13, το συνολικό µοντέλο παλινδρόµησης στο οποίο 

εξετάσθηκε ο τροποποιητικός ρόλος της πατρικής εµπλοκής στην σχέση της 

αυτοεκτίµησης µε την αρνητική αξιολόγηση των παιδιών για τον κόσµο, έχει 

στατιστική σηµαντικότητα:  F(3,150)=9.200,  p<.05. Το µοντέλο εξηγεί το 27.2% της 

συνολικής διακύµανσης. Στην αλληλεπίδραση των µεταβλητών (πατρική εµπλοκή-

αυτοεκτίµηση), βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα: p>.05 (βλ. 

Γράφηµα 8). 

Πίνακας 13 

Η τροποιητική επίδραση της πατρικής εµπλοκής (FIS) στην σχέση της αυτοεκτίµησης (SES) και της 

αρνητικής αξιολόγησης των παιδιών για τον κόσµο. 

Model B SE T 95% CI  lower 95% CI  upper 

Constant 11.125 0.325 34.284 10.484 11.766* 

Πατρική Εµπλοκή (FIS) -0.096 0.064 -1.490 -0.223 .031 

Αυτοεκτίµηση (SES) -0.264 0.080 -3.293 -0.423 -0.106* 

FIS*SES -0.003 0.013 -0.265 -0.029 .022 

Εξαρτώµενη έµµεση επίδραση σε συγκεκριµένα επίπεδα του τροποποιητή 

Πατρική Εµπλοκή (FIS) B SE T 95% CI  lower 95% CI  upper 

Υψηλό FIS -0.229 0.180 -1.276 -0.229 0.180 

Χαµηλό FIS -0.299 0.123 -2.441 -0.299 0.123* 

R2=0.27, F(3,150)=9.200,  p<.05 
Note: B = unstandardised b coefficients, SE = standard error.  
*p<.05 
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   Στον κάθετο άξονα του γραφήµατος 8 τοποθετήθηκε η εξαρτηµένη µεταβλητή που 

είναι η αρνητική αξιολόγηση του κόσµου ενώ στον οριζόντιο άξονα  υπάρχουν τιµές 

της ανεξάρτητης µεταβλητής που είναι η αυτοεκτίµηση των παιδιών. Η κόκκινη 

γραµµή αντιπροσωπεύει το µέσο όρο της πατρικής εµπλοκής, η καφέ και η µωβ 

αντιπροσωπεύουν -2/+2 τυπικές αποκλίσεις από το µέσο όρο. Όπως φαίνεται και 

σχηµατικά στο γράφηµα 8 δεν υπάρχει αλληλεπίδραση.  

           

   Γράφηµα 8. Γραφική αναπαράσταση της τροποποιητικής επίδρασης της πατρικής εµπλοκής (FIS) στην 

σχέση της αυτοεκτίµησης (SES) και της αρνητικής αξιολόγησης των παιδιών για τον κόσµο. 
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2.5  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

2.5.1 Συµπεράσµατα της έρευνας 

 
   

    Κύριος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τον τροποποιητικό ρόλο 

της εµπλοκής του πατέρα στην σχέση ανάµεσα στην αυτοεκτίµηση και την 

ψυχολογική προσαρµογή σε παιδιά ηλικίας έντεκα έως δεκατριών ετών. Βασιζόµενοι 

σε ευρήµατα προηγούµενων ερευνών, που υποδηλώνουν το πόσο σηµαντικός είναι ο 

πατέρας για τη ζωή και την ανάπτυξη του παιδιού (Rohner, 1998. Rohner & 

Veneziano, 2001), επιχειρήσαµε να εξετάσουµε το πώς η εµπλοκή εκ µέρους του 

µπορεί να επηρεάσει την σχέση µεταξύ της αυτοεκτίµησης και της ψυχολογικής 

προσαρµογής των παιδιών. 

   Αναφορικά µε την επίδραση του φύλου στην εµπλοκή του πατέρα, δεν βρέθηκαν   

διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και στα κορίτσια.  Παρά το σύνολο ερευνών που 

παρουσιάζουν διαφορές φύλου ως προς την εµπλοκή του πατέρα (Cabrera et al., 

2007. McBride & Mills, 1993. Parke, 2000), σε αυτή την έρευνα δεν παρατηρήθηκε 

κάτι παρόµοιο. Μία πιθανή ερµηνεία αυτού µπορεί να είναι ο σχετικά περιορισµένος 

αριθµός δείγµατος και η ηλικία αυτού (11έως13ετών). Ένα µεγαλύτερο δείγµα 

προερχόµενο από περισσότερες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου ίσως να έδινε µία πιο 

ξεκάθαρη εικόνα σε αυτό το εύρηµα, επιβεβαιώνοντας ή διαψεύδοντας το. 

    Η παρούσα έρευνα επιβεβαίωσε τις υποθέσεις, σύµφωνα µε τις οποίες η 

αυτοεκτίµηση έχει σχέση µε την ψυχολογική προσαρµογή των παιδιών, καθώς και η 

πατρική εµπλοκή έχει σχέση µε την ψυχολογική προσαρµογή και την αυτοεκτίµηση 

αυτών. Συγκεκριµένα, βρέθηκε πως υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ της 

αυτοεκτίµησης και της ψυχολογικής προσαρµογής των παιδιών. Όσο υψηλότερη 

είναι η αυτοεκτίµηση του παιδιού, τόσο θετικότερα είναι και τα αποτελέσµατα 

αναφορικά µε την ψυχολογική του προσαρµογή. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως 

υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στην πατρική εµπλοκή και την ψυχολογική 

προσαρµογή των παιδιών. Όσο υψηλότερη είναι η εµπλοκή του πατέρα, τόσο 

υψηλότερα είναι και τα επίπεδα ψυχολογικής προσαρµογής του παιδιού. Φάνηκε, 

επίσης, πως η πατρική εµπλοκή σχετίζεται θετικά µε την αυτοεκτίµηση των παιδιών. 

Όσο υψηλότερη είναι η συµµετοχή του πατέρα, τόσο υψηλότερη είναι και η αίσθηση 
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αυτοεκτίµησης του παιδιού. Τα ανωτέρω ευρήµατα συµφωνούν µε προηγούµενες 

έρευνες, στις οποίες έχει διαπιστωθεί θετική συσχέτιση µεταξύ αυτοεκτίµησης και 

ψυχολογικής προσαρµογής (Dubois et al., 1998), πατρικής εµπλοκής και 

ψυχολογικής προσαρµογής (Flouri, 2005. Flouri & Buchanan, 2003. Phares & 

Compas, 1992. Rohner & Veneziano, 2001. Videon, 2005. Wilson & Prior, 2011) 

καθώς και πατρικής εµπλοκής και αυτοεκτίµησης (Allen et al., 1994. Zimmerman et 

al., 1995). Τέλος, τα ευρήµατα αυτά είναι σηµαντικά, γιατί επέτρεψαν το 

µεθοδολογικό σχεδιασµό της µεσολάβησης της πατρικής εµπλοκής µεταξύ της 

αυτοεκτίµησης και της ψυχολογικής προσαρµογής των παιδιών. 

   Τα ευρήµατα έδειξαν ότι η πατρική εµπλοκή επηρεάζει πράγµατι την σχέση 

ανάµεσα στην αυτοεκτίµηση και τη γενικότερη ψυχολογική προσαρµογή των 

παιδιών. Ειδικότερα, βρέθηκε οτι σε περίπτωση όπου υπάρχει υψηλή πατρική 

εµπλοκή, η επίπτωση της χαµηλής αυτοεκτίµησης στην ψυχολογική προσαρµογή του 

παιδιού είναι χαµηλότερη από ότι η επίπτωση της χαµηλής αυτοεκτίµησης στην 

ψυχολογική προσαρµογή αυτού, όταν η πατρική εµπλοκή είναι χαµηλή. Με άλλα 

λόγια, η υψηλή εµπλοκή του πατέρα φάνηκε ότι µπορεί να µειώσει τις αρνητικές 

συνέπειες που έχει η χαµηλή αυτοεκτίµηση του παιδιού στην ψυχολογική του 

προσαρµογή. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί και µε τους Baron και Kenny (1986) 

σύµφωνα µε τους οποίους µια διαµεσολαβητική µεταβλητή µπορεί να είναι και 

τροποποιητική. Τέλος, το συγκεκριµένο εύρηµα θεωρείται ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αν 

σκεφτούµε πως προσθέτει ένα µικρό σώµα νέας γνώσης στην πενιχρή ελληνική 

βιβλιογραφία για τον πατέρα.  

    Πέρα του παραπάνω, στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκε και το αν η πατρική 

εµπλοκή µπορεί να λειτουργήσει τροποποιητικά στην σχέση µεταξύ της 

αυτοεκτίµησης και των επιµέρους διαστάσεων της ψυχολογική προσαρµογής των 

παιδιών. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, βρέθηκε ότι η πατρική εµπλοκή 

επηρεάζει την σχέση ανάµεσα στην αυτοεκτίµηση και α) την 

εχθρότητα/επιθετικότητα, β) τη συναισθηµατική σταθερότητα. Αυτό σηµαίνει ότι  η 

υψηλή πατρική εµπλοκή αποτελεί προστατευτικό παράγοντα στην εµφάνιση υψηλής 

εχθρότητας/επιθετικότητας και συναισθηµατικής αστάθειας, όταν το παιδί 

παρουσιάζει χαµηλή αυτοεκτίµηση. Αντίθετα, η εµπλοκή του πατέρα παρατηρήθηκε 

ότι δεν επηρεάζει την σχέση ανάµεσα στην αυτοεκτίµηση και α) την εξάρτηση, β) την 

αυτοεκτίµηση (ως διάσταση της ψυχολογικής προσαρµογής), γ) την αυτεπάρκεια , δ) 

τη συναισθηµατική ανταπόκριση, ε) την αντίληψη του κόσµου. Τα ευρήµατα αυτά 
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θεωρούνται αρκετά σηµαντικά, αφού µπορεί να δώσουν το έναυσµα για τον 

σχεδιασµό εξειδικευµένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας για τα παιδιά. 

   Τέλος, χρήσιµο για την καλύτερη κατανόηση των ευρηµάτων της έρευνας είναι να 

αναφερθούν και τα ευρήµατα µικρότερης εµβέλειας. Τέτοιου είδους ευρήµατα 

αναφέρουν την επίδραση κάποιων διαστάσεων της  ψυχολογικής προσαρµογής από 

την αυτοεκτίµηση ή/και την πατρική εµπλοκή, ακόµα και όταν η αλληλεπίδραση των 

µεταβλητών δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. Αναλυτικότερα, βρέθηκε ότι η 

αυτοεκτίµηση σχετίστηκε µε τη διάσταση της αρνητικής αυτοεκτίµησης, της 

αρνητικής αυτεπάρκειας, της συναισθηµατικής αδιαφορίας και της αρνητικής 

αντίληψης του κόσµου, ενώ η πατρική εµπλοκή σχετίστηκε µε τη διάσταση της 

αρνητικής αυτοεκτίµησης και της συναισθηµατικής αδιαφορίας, όταν η 

αλληλεπίδραση των µεταβλητών δεν ήταν στατιστικά σηµαντική.  Η αυτοεκτίµηση 

και η πατρική εµπλοκή διαπιστώθηκε οτι δε σχετίστηκαν µε τη διάσταση της 

εξάρτησης, όταν η αλληλεπίδραση των µεταβλητών δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η διάσταση της εξάρτησης ήταν η µόνη διάσταση που δεν 

σχετίστηκε στατιστικώς σηµαντικά µε τις υπόλοιπες διαστάσεις της ψυχολογικής 

προσαρµογής, ενώ σχετίστηκε στατιστικώς σηµαντικά αλλά ασθενώς µε τη συνολική 

ψυχολογική προσαρµογή. Η πλειοψηφία των ευρηµάτων αυτών συµφωνεί µε τη 

βιβλιογραφία σύµφωνα µε την οποία οι διαστάσεις της ψυχολογικής προσαρµογής 

σχετίζονται µε την αυτοεκτίµηση καθώς και µε την πατρική εµπλοκή (Flouri, 2005. 

Flouri & Buchanan, 2003. Phares & Compas, 1992. Rohner & Veneziano, 2001). 

Μεθοδολογικοί/ερευνητικοί ή δειγµατοληπτικοί περιορισµοί πιθανόν δικαιολογούν το 

ότι ορισµένες διαστάσεις της ψυχολογικής προσαρµογής δεν σχετίστηκαν µε την 

αυτοεκτίµηση ή/και µε την πατρική εµπλοκή. 
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2.5.2  Περιορισµοί της έρευνας 
 

    

   Παρά το ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διεξαγωγή της  

παρούσας έρευνας µε τον καλύτερο τρόπο, αυτή έχει ορισµένους περιορισµούς. Οι 

περιορισµοί θα πρέπει να επισηµανθούν και να ληφθούν υπόψη σε σχετική 

µελλοντική έρευνα. Στους περιορισµούς της έρευνας µπορούν να συµπεριληφθούν 

παράγοντες που αφορούν το δείγµα της έρευνας,  τον τρόπο καθώς και τη διαδικασία 

συλλογής των ερευνητικών δεδοµένων αυτής. 

   Ένας σηµαντικός περιορισµός είναι οτι τα παιδιά που επιλέχθησαν ήταν µαθητές 

των ∆ηµοτικών Σχολείων του Νοµού Αττικής και του Νοµού Ρεθύµνου. Το γεγονός 

αυτό διαµορφώνει ένα συγκεκριµένο κοινωνικό-δηµογραφικό προφίλ του δείγµατος, 

που δύναται να επηρεάζει µε συγκεκριµένο τρόπο τα αποτελέσµατα. Επίσης, οι 

µαθητές προέρχονταν µόνο από τις δύο τελευταίες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου. 

Αν και η παραπάνω επιλογή έγινε συνειδητά, δεν παύει να επιδρά στη γενίκευση των 

αποτελεσµάτων. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να συµµετέχουν στην έρευνα παιδιά 

και άλλων ηλικιακών οµάδων και συνεπώς τάξεων ώστε να δοθεί µια πιο 

ολοκληρωµένη εικόνα του υπό µελέτη θέµατος. Επιπρόσθετα, ο αριθµός του 

δείγµατος θα µπορούσε να ήταν µεγαλύτερος, αποσκοπώντας σε πιο σαφή και 

ασφαλή αποτελέσµατα.   

   Έναν επιπλέον περιορισµό της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι χρησιµοποιήθηκαν 

ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς. Αρκετές φορές, οι αναφορές των παιδιών για τις 

γονικές συµπεριφορές φαίνεται να περιέχουν διαστρεβλώσεις, παρανοήσεις και να 

χαρακτηρίζονται από υποκειµενικότητα. Για το λόγο αυτό θα ήταν σκόπιµο να 

δοθούν προς συµπλήρωση ερωτηµατολόγια και στους γονείς/κηδεµόνες των παιδιών. 

Περιορισµό ενδεχοµένως αποτελεί και ο συνολικός αριθµός ερωτήσεων/προτάσεων 

των ερωτηµατολογίων. Οι απαντήσεις των µαθητών πιθανώς να επηρεάστηκαν και να 

ήταν τυχαίες ή µη ορθά επεξεργασµένες, λόγω κόπωσης. Ακόµα, να σηµειωθεί ότι 

στην έρευνα αυτή δε χορηγήθηκε ερωτηµατολόγιο για τη µητέρα και εποµένως δεν 

ελέγχθηκε η ταυτόχρονη επίδραση της µητρικής εµπλοκής στην αυτοεκτίµηση και 

την ψυχολογική προσαρµογή των παιδιών.  

   Τέλος, όσον αφορά τη διαδικασία συλλογής ερευνητικών δεδοµένων, να σηµειωθεί 

ότι αν και έγινε προσπάθεια να λυθεί οποιαδήποτε απορία σχετικά µε τις 

ερωτήσεις/προτάσεις των ερωτηµατολογίων, κάποια σηµεία µπορεί να µη 
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διευκρινίστηκαν επαρκώς. Αυτό ίσως συνέβη λόγω των χρονικών και άλλων 

εµποδίων που αντιµετωπίσαµε ή λόγω του οτι κάποιοι µαθητές ντρέπονταν να 

εκφράσουν την απορία τους, παρουσία όλης της τάξης. Ακόµα, άλλοι παράγοντες που 

είναι δυνατό να αποτελούν περιορισµούς της έρευνας είναι η παρουσία θορύβων, 

ήχων, φασαρίας και πλήθους αντικειµένων που διασπούσαν την προσοχή και τη 

συγκέντρωση των µαθητών την ώρα συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων. 

 

 

2.5.3 Μελλοντικές κατευθύνσεις-Προγράµµατα παρέµβασης 

 

 

    Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενες ενότητες της εργασίας, ο ρόλος του πατέρα  

και η εµπλοκή του πλέον θεωρείται ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στη 

συναισθηµατική (Flouri, 2005. Flouri & Buchanan, 2003. Phares & Compas, 1992. 

Rohner & Veneziano, 2001. Videon, 2005. Wilson & Prior, 2011), γνωστική 

(McBride et al., 2005. Nettle, 2008.Tan & Coldberg, 2009. Wilson & Prior, 2011) και 

κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού (Flouri, 2005. Flouri & Buchanan, 2003. Zhang, 

2013). 

    Ο ρόλος του πατέρα, όπως προβάλλονταν µέσα από τα κοινωνικά ιδεώδη και 

στερεότυπα παλαιότερων δεκαετιών, τον αποθάρρυνε να συµµετάσχει ενεργά στην 

ανατροφή και την φροντίδα του παιδιού (Fetcher & Vissler, 2008). Ωστόσο, µε την 

ανατροπή των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών άλλαξαν τα στερεότυπα, που ήθελαν 

τη µητέρα να αναλαµβάνει εξ’ ολοκλήρου την ανατροφή του παιδιού και τον πατέρα 

να διεκπεραιώνει βοηθητικούς ρόλους στην οικογένεια (π.χ. προµηθευτής υλικών 

αγαθών). Ο σύγχρονος ρόλος του πατέρα, του επιβάλλει την ύπαρξη µιας στενής 

σχέσης µε το παιδί και την ενεργή ενασχόληση µε την ανάπτυξη του παιδιού (Perse, 

2011). 

    Παρά την αλλαγή που πραγµατοποιήθηκε στο ρόλο του πατέρα, δεν υπήρξαν 

µεγάλες αλλαγές στις κοινωνικές δοµές για υποστήριξη και βοήθεια των γονέων 

(Quinton, Pollock, & Anderson, 2002).Τα προγράµµατα παρέµβασης στην 

πλειοψηφία τους παραµένουν προσανατολισµένα στο ρόλο και στις ανάγκες της 

µητέρας, αγνοώντας ή παραµελώντας το ρόλο του πατέρα (Quinton et al., 2002). Σε 

µια έρευνα των  Brindis, Barenbaum, Sanchez-Flores, McCarter και Chand (2005) 

στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και στο Ηνωµένο Βασίλειο αναφέρεται πως οι 
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κοινωνικές δοµές αρνήθηκαν να παράσχουν συµβουλευτικές υπηρεσίες σε 

πατέρες.Επίσης, οι Higginbottom, Marsh, Mathers, Kirkham και Owen (2005) 

βρήκαν ότι οι κοινωνικές δοµές της Αγγλίας προσέφεραν συµβουλευτικές υπηρεσίες 

σε µητέρες αλλά δεν έκαναν το αντίστοιχο για πατέρες. Οι ίδιοι αναφέρουν µάλιστα 

ότι τα αιτήµατα για βοήθεια εκλαµβάνονταν ως αδιάφορα όταν υποβάλλονταν από 

πατέρες, ενώ εκλαµβάνονταν ως σηµαντικά όταν υποβάλλονταν από µητέρες. 

   Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί πως έχει σηµειωθεί µια αύξηση των προγραµµάτων 

παρέµβασης που εστιάζουν και στο ρόλο του πατέρα (Quinton et al., 2002). Τα εν 

λόγω προγράµµατα παρέµβασης συνήθως στοχεύουν στο να καλλιεργήσουν στον 

πατέρα την υπευθυνότητα που απαιτεί ο ρόλος του (Lero, Ashbourne, & Whitehead, 

2006). Επιπλέον, πληροφορούν τον πατέρα για τις υποχρεώσεις του (π.χ. 

οικονοµικές), για τα στάδια εξέλιξης του παιδιού, για τις µορφές φροντίδας και 

προστασίας καθώς και για τους τρόπους µε τους οποίους αυτός µπορεί να αποκτήσει 

µια θετική σχέση µε το παιδί (Lero et al., 2006).  Κάποια από αυτά τα προγράµµατα, 

επίσης, ενηµερώνουν τον πατέρα για τα νοµικά δικαιώµατα του ρόλου του (Lero et 

al., 2006). 

   Τα προγράµµατα παρέµβασης παρουσιάζονται να έχουν επίδραση στην 

ψυχοκοινωνική προσαρµογή τόσο του πατέρα όσο και του παιδιού (Quinton et al., 

2002). Για παράδειγµα, πατέρες που συµµετέχουν σε κάποιο πρόγραµµα υποστήριξης 

είναι πιθανό να παρουσιάσουν υψηλότερη αυτοπεποίθηση, σε σχέση µε τους πατέρες 

που δεν συµµετέχουν σε αντίστοιχο πρόγραµµα (Fagan & Stevenson, 2002). Ακόµα, 

έχει βρεθεί ότι η συµµετοχή του πατέρα σε προγράµµατα παρέµβασης σχετίζεται 

θετικά µε την ψυχική ισορροπία του παιδιού (Lero et al., 2006).  

   Συµπερασµατικά, η παρούσα εργασία αναδεικνύει το ρόλο της πατρικής εµπλοκής 

στην σχέση της αυτοεκτίµησης µε την ψυχολογική προσαρµογή των παιδιών. Τα 

παιδιά έχουν ανάγκη την ενεργό παρουσία του πατέρα, προκειµένου να 

εξασφαλίσουν την ψυχική τους υγεία. Τα ευρήµατα αυτής της εργασίας µπορούν να 

αξιοποιηθούν κατάλληλα σε οργανισµούς, που ασχολούνται µε την οικογένεια και τη 

γονεικότητα. Η συµµετοχή του πατέρα σε τέτοιου είδους οργανισµούς θα δώσει τη 

δυνατότητα σε αυτόν να εφαρµόσει εκείνες τις πρακτικές διαπαιδαγώγησης, που  

έχουν το καλύτερο αποτέλεσµα όσον αφορά την ψυχική ευηµερία του παιδιού. Τέλος, 

σε ερευνητικό επίπεδο η εργασία προβάλλει την ανάγκη να συµπεριλαµβάνεται και ο 

πατέρας στις έρευνες που µελετούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τους διάφορούς 

τοµείς ανάπτυξης του παιδιού. 
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                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 
1)ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(PERSONALITY ASSESSMENT QUESTIONNAIRE–CHILD PAQ) 

 

 

                                                                    

Στο φυλλάδιο αυτό θα βρεις κάποιες προτάσεις που περιγράφουν τρόπους µε τους 

οποίους οι άνθρωποι αισθάνονται για τον εαυτό τους. ∆ιάβασε κάθε πρόταση 

προσεκτικά και σκέψου πόσο καλά σε περιγράφει. Μην καθυστερείς, γράψε αυτό που 

σου έρχεται πρώτα στο µυαλό και προχώρησε στην επόµενη πρόταση. Μην κολλήσεις 

σε καµία πρόταση. 

 

Υπάρχουν τέσσερα «κουτάκια» δίπλα από κάθε πρόταση.  

 

Αν µια πρόταση είναι σε γενικές γραµµές αλήθεια για σένα, τότε ρώτησε τον εαυτό 

σου: 

 

 

►«Είναι σχεδόν πάντα αλήθεια;» ή «Είναι µερικές φορές αλήθεια;». Αν νοµίζεις ότι 

µια πρόταση είναι σχεδόν πάντα αλήθεια, τότε βάλε ένα Χ στο κουτάκι ΠΑΝΤΑ 

ΑΛΗΘΕΙΑ, ενώ αν νοµίζεις ότι η πρόταση είναι µόνο µερικές φορές αλήθεια, τότε 

βάλε ένα Χ στο κουτάκι ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΑ. 

 

 

 

 

Αν µια πρόταση δεν είναι σε γενικές γραµµές αλήθεια για σένα, τότε ρώτησε τον εαυτό 

σου:  
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► «Είναι σπάνια αλήθεια;» ή «∆εν είναι ποτέ αλήθεια;». Αν είναι σπάνια αλήθεια, 

τότε βάλε ένα «Χ» στο κουτάκι ΣΠΑΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ. Αν νοµίζεις ότι η πρόταση δεν 

είναι σχεδόν ποτέ αλήθεια, βάλε ένα «Χ» στο κουτάκι ΠΟΤΕ ΑΛΗΘΕΙΑ.  

    

Να θυµάσαι ότι δεν υπάρχουν σωστές  ή λάθος απαντήσεις για κάθε πρόταση, γι’ αυτό 

σε παρακαλούµε να είσαι όσο πιο ειλικρινής µπορείς. Απάντησε σε κάθε πρόταση όπως 

νοµίζεις ότι είσαι πραγµατικά και όχι όπως θα ήθελες να είσαι.  

 

 

 

Για παράδειγµα: Αν σχεδόν πάντα νοιώθεις καλά µε τον εαυτό σου, τότε βάλε ένα «:  

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
Τώρα σε παρακαλώ, γύρισε στην επόµενη σελίδα. 
 

 

 
 

Είναι αλήθεια για 
µένα 

∆εν είναι αλήθεια για 
µένα 

Πάντα 
Αλήθεια 

Μερικές 
φορές 
Αλήθεια 

Σπάνια 
Αλήθεια 

     Ποτέ 
Αλήθεια 

 1.  Έχω συνέχεια στο µυαλό µου να µαλώνω ή να 
είµαι αγενής. 

    

 2. Μου αρέσει να βλέπω τους γονείς µου να 
στεναχωριούνται για µένα όταν είµαι άρρωστος/η. 

    

 
 

Είναι αλήθεια για µένα ∆εν είναι αλήθεια για 
µένα 

Πάντα 
Αλήθεια 

Μερικές 
φορές 
Αλήθεια 

Σπάνια 
Αλήθεια 

Ποτέ 
Αλήθεια 

 
Νοιώθω καλά µε τον εαυτό µου 
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 3.  Μου αρέσει ο εαυτός µου.     

 4. Νοιώθω ότι µπορώ να κάνω τα πράγµατα το ίδιο 
καλά µε τους περισσότερους ανθρώπους. 

    

 5.  ∆υσκολεύοµαι να δείξω στους άλλους το πώς 
αισθάνοµαι.  

    

 6. Αισθάνοµαι άσχηµα ή εκνευρίζοµαι όταν 
προσπαθώ να κάνω κάτι και δεν µπορώ. 

    

 7.  Νοιώθω ότι η ζωή είναι ωραία.     

 8. Θέλω να χτυπήσω κάτι ή κάποιον.     

 9. Μου αρέσει οι γονείς µου να µου δίνουν πολλή 
αγάπη. 

    

10. Νοιώθω ότι δεν είµαι καλός/ή και ότι ποτέ δε θα 
είµαι. 

    

11.  Νοιώθω ότι δεν µπορώ να κάνω τα πράγµατα 
καλά. 

    

12.  Είναι εύκολο για µένα να είµαι αγαπηµένος/η µε 
τους γονείς µου.  

    

13.  Είµαι κακοδιάθετος/η και κακόκεφος/η χωρίς 
σηµαντικό λόγο.  

    

14.  Βλέπω τη ζωή ότι είναι γεµάτη κινδύνους.      

15.  Θυµώνω τόσο πολύ  που πετάω και σπάω 
πράγµατα. 

    

16.  Όταν είµαι στεναχωρηµένος/η, προτιµώ να λύνω 
τα προβλήµατα µου µόνος/η µου. 

    

17.  Όταν γνωρίζω κάποιον για πρώτη φορά, νοµίζω 
ότι είναι καλύτερος/η από εµένα.  

    

18. Μπορώ να διεκδικήσω µε επιτυχία πράγµατα που 
θέλω. 

    

19. ∆υσκολεύοµαι να κάνω και να διατηρήσω καλούς 
φίλους. 

    

20. Εκνευρίζοµαι όταν τα πράγµατα δεν πηγαίνουν 
καλά. 
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21. Νοµίζω ότι ο κόσµος είναι ένα ευχάριστο και 
ευτυχισµένο µέρος. 

    

22. Κοροϊδεύω τους άλλους όταν κάνουν χαζά 
πράγµατα.  

    

23. Μου αρέσει όταν οι γονείς µου δίνουν πολλή 
προσοχή. 

    

24.  Νοµίζω ότι είµαι καλό άτοµο και ότι οι άλλοι 
άνθρωποι πιστεύουν το ίδιο. 

    

25.  Πιστεύω ότι είµαι αποτυχηµένος/η.     

26.  Είναι εύκολο για µένα να δείξω στην οικογένειά 
µου ότι τους αγαπώ.  

    

27.  Τη µια στιγµή είµαι γεµάτος/η ζωντάνια και 
χαρούµενος/η και την άλλη στιγµή 
κατσούφης/α και στεναχωρηµένος/η.  

    

28. Για µένα ο κόσµος είναι     

ένα δυσάρεστο µέρος. 

    

29. Σουφρώνω τα χείλη ή κρατώ µούτρα όταν 
θυµώνω.  

    

30.  Μου αρέσει να µου δίνουν θάρρος όταν 
δυσκολεύοµαι σε κάτι. 

    

31.  Νοιώθω αρκετά καλά µε τον εαυτό µου.     

32. Αισθάνοµαι ότι δεν µπορώ να κάνω πολλά 
πράγµατα από αυτά που προσπαθώ.  

    

33.  Είναι δύσκολο για µένα να δείξω το πώς 
πραγµατικά αισθάνοµαι σε κάποιον/α που 
συµπαθώ. 

    

34.  ∆ε συνηθίζω να εκνευρίζοµαι και να 
στεναχωριέµαι. 

    

35.  Βλέπω τον κόσµο σαν ένα επικίνδυνο µέρος.     

36. ∆υσκολεύοµαι να ελέγξω τον θυµό µου.     

37.      Μου αρέσει οι γονείς µου να µου κάνουν όλα 
τα χατίρια όταν έχω χτυπήσει ή είµαι 
άρρωστος. 
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38.  Είµαι στεναχωρηµένος/η µε τον εαυτό µου.     

39. Νοιώθω ότι πετυχαίνω στα πράγµατα που κάνω.     

40. Είναι εύκολο να δείξω στους φίλους µου ότι 
πραγµατικά τους συµπαθώ. 

    

41. Εκνευρίζοµαι εύκολα όταν πρέπει να 
αντιµετωπίσω δύσκολα προβλήµατα. 

    

42. Η ζωή για µένα είναι κάτι καλό     

  

 
 
 
2)Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (FATHER INVOLVEMENT 
SCALE-FIS) 
 
 

 

Πόσο σε  βοηθάει ο πατέρας σου στις παρακάτω πλευρές της ζωής σου; Στις ερωτήσεις 

που ακολουθούν, σηµείωσε το κουτάκι που πιστεύεις ότι περιγράφει καλύτερα τη 

συµπεριφορά του πατέρα σου απέναντι σου.  

 

 
 

Σχεδόν πάντα 
4 

Καµιά φορά 
3 

Σπάνια  
2 

Σχεδόν ποτέ  
1 

1. Σε βοηθάει στον τρόπο σκέψης σου;     

2. 
Σε βοηθάει στο να καλλιεργείς τα 
συναισθήµατά σου; 

    

3. 
Σε βοηθάει στις σχέσεις σου µε τους 
άλλους ανθρώπους; 

    

4. 
Σε βοηθάει στο να γίνεσαι καλύτερο 
παιδί;  

    

5. 
Σε βοηθάει στο να καταλάβεις τον εαυτό 
σου και τον κόσµο γύρω σου; 
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6. 

Σε βοηθάει στην ανάπτυξη της 
σωµατικής σου ικανότητας; (π.χ. 
αθλητισµός)  

    

7. 
Σου δίνει πληροφορίες για τα διάφορα 
επαγγέλµατα που υπάρχουν; 

    

8. 
Σε βοηθάει στο να γίνεις πιο 
υπεύθυνος/η; 

    

9. 
Σε βοηθάει στο να γίνεις πιο 
ανεξάρτητος/η; 

    

10. 
Σε βοηθάει στο να αναπτύσσεις τις 
δυνατότητές σου; 

    

11. 
Παίζει και διασκεδάζει µαζί σου στον 
ελεύθερο χρόνο; 

    

12. 
Σου δίνει χρήµατα και ξοδεύει χρήµατα 
για σένα; 

    

13. 
Μοιράζεται µαζί σου ενδιαφέροντα και 
δραστηριότητες;  

    

14. Σε διδάσκει και σε καθοδηγεί;     

15. Σε φροντίζει;     

16. Σε προστατεύει;     

17. Σε συµβουλεύει;     

18. 
Σου βάζει όρια πειθαρχίας εκεί που 
πρέπει;  

    

19. 
Σε βοηθάει µε τα µαθήµατα του 
σχολείου; 

    

20. Τον θεωρείς έναν καλό σου φίλο;     
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3) ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ (THE ROSENBERG SELF-ESTEEM 
SCALE–SES) 
 

 
Οι παρακάτω δηλώσεις αφορούν τα γενικότερα συναισθήµατά που έχετε για τον εαυτό σας. 

Επιλέξτε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο. 

 
 

 

συµφωνώ απόλυτα συµφωνώ διαφωνώ διαφωνώ απόλυτα 

1 2 3 4 

 

1.  Νιώθω ότι αξίζω τουλάχιστον όσο αξίζουν και οι 
άλλοι. 

1 2 3 4 

2.  Νιώθω ότι έχω αρκετές αρετές. 1 2 3 4 

3.  Σε γενικές γραµµές, αισθάνοµαι αποτυχηµένος/η. 1 2 3 4 

4.  Είµαι ικανός/η να κάνω πράγµατα εξίσου καλά µε τους 
περισσότερους ανθρώπους. 

1 2 3 4 

5.  Νιώθω ότι δεν έχω πολλά για τα οποία να είµαι  
περήφανος/ η. 

1 2 3 4 

6.  ∆ιατηρώ µια θετική στάση απέναντι στον εαυτό µου. 1 2 3 4 

7.  Συνολικά, είµαι ικανοποιηµένος/η µε τον εαυτό µου. 1 2 3 4 

8.  Μακάρι να µπορούσα να σέβοµαι περισσότερο τον 
εαυτό µου. 

1 2 3 4 

9.  Σίγουρα νιώθω άχρηστος/η κατά καιρούς. 1 2 3 4 

10.  Κατά καιρούς αισθάνοµαι εντελώς άχρηστος/η. 1 2 3 4 
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                 ΦΟΡΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

                                      ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όπου έχει τελίτσες, γράψε την απάντηση που λείπει και όπου έχει α,β,γ,δ, βάλε έναν   

κύκλο γύρω από το γράµµα που σου ταιριάζει.  

 

 

1) Σχολείο: ………………………….      Τάξη: ………………………… 

2) Φύλο:       α) αγόρι            β) κορίτσι 

3) Πότε γεννήθηκες;         Έτος ………….…    Μήνας ………………... 

4) Σε ποια χώρα γεννήθηκες;   α) στην Ελλάδα 

                                                β) σε άλλη χώρα. Σε ποια; …………….  

5) Που µένεις;    α) σε πόλη. Σε ποια;………………………     

                          β) σε κωµόπολη. Σε ποια; ………………. 

                          γ) σε χωριό. Σε ποιο; …………………….. 

 6) Ο πατέρας σου έχει φοιτήσει µέχρι το:  α) δηµοτικό 

                                                                   β) γυµνάσιο 

                                                                   γ) λύκειο 

                                                                   δ) πανεπιστήµιο / ΤΕΙ 

7) Η µητέρα σου έχει φοιτήσει µέχρι το:   α) δηµοτικό 

                                                                 β) γυµνάσιο 

                                                                 γ) λύκειο 

                                                                 δ) πανεπιστήµιο / ΤΕΙ 
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    ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
 
 

 

 
 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 Υπεύθυνος Έρευνας:                                      Ερευνήτρια: 
Άκης Γιοβαζολιάς, Επίκ. Καθηγητής                  Αγγελική Ξυλιά, τελειόφοιτη φοιτήτρια Ψυχολογίας 

(giovazot@uoc.gr) 

  
                  

Αγαπητέ/ή µαθητή/τρια, 

    Το ερωτηµατολόγιο που έχεις µπροστά σου αποτελεί µέρος πανελλαδικής έρευνας πάνω 
στις σχέσεις γονέων και παιδιών. Θα θέλαµε να σε παρακαλέσουµε να συµπληρώσεις όλες τις 
ερωτήσεις ώστε να αποκτήσουµε µια καλή εικόνα του τι συµβαίνει µε το συγκεκριµένο 
ζήτηµα. 

 

Να θυµάσαι ότι: 

 

- Όλες οι απαντήσεις είναι ανώνυµες, δεν χρειάζεται να γράψεις πουθενά το όνοµά σου! 

- Κανείς δεν θα µπορεί να καταλάβει ποιες απαντήσεις έχεις δώσει εσύ προσωπικά! 

- Αν κάποια στιγµή θελήσεις, µπορείς να διακόψεις την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 
χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσεις τους λόγους για αυτό! 

→ Αν όµως αποφασίσεις να το συµπληρώσεις, είναι σηµαντικό να απαντήσεις µε ειλικρίνεια 
σε όλες τις ερωτήσεις. 

 Σε ευχαριστούµε πολύ για τον χρόνο σου! 
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                         ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
 

 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

Υπεύθυνος Έρευνας:  
Άκης Γιοβαζολιάς: Επίκ. Καθηγητής 

(e-mail: giovazot@uoc.gr, tel: 28310-77520) 

 
   ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

      ΑΙΤΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι το Παν/µιο Κρήτης πραγµατοποιεί µια ευρεία 
πανελλαδική µελέτη πάνω στο ζήτηµα της ψυχολογικής προσαρµογής και των σχέσεων των 
παιδιών στο πλαίσιο του σχολείου. Η έρευνα πραγµατοποιείται σε δηµοτικά σχολεία. Ως εκ 
τούτου, θα θέλαµε να ζητήσουµε την άδειά σας, ώστε να χορηγήσουµε την κλίµακα που 
διερευνά αυτά τα φαινόµενα και στο παιδί σας, ως µαθητή/τρια του σχολείου, το οποίο έχει 
επιλεγεί για την έρευνα. Η χορήγηση των ερωτηµατολογίων είναι ακίνδυνη, γίνεται µαζικά 
στην τάξη, αφορά όλα τα παιδιά και είναι ανώνυµο. Πρόκειται για ερωτηµατολόγια που έχουν 
χρησιµοποιηθεί σε πολλές µελέτες στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α.  Η συµµετοχή και η 
ανταπόκριση του παιδιού σας, µε τη δική σας άδεια στο συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο, θα 
συµβάλλει ουσιαστικά στον σχεδιασµό κατάλληλων παρεµβάσεων για την καλύτερη 
προσαρµογή και τη βελτίωση της καθηµερινότητας των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. 

                                                    Με εκτίµηση, 

                                           Ο υπεύθυνος της έρευνας 

    * Συµφωνώ µε τη χορήγηση του ερωτηµατολογίου για τη διερεύνηση του    
ζητήµατος της ψυχολογικής προσαρµογής και των σχέσεων των παιδιών στο 
σχολικό περιβάλλον από τους ερευνητές του Παν/µίου Κρήτης 

Ονοµατεπώνυµο: 

      Υπογραφή: 

      Ηµεροµηνία: 

 

 


