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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Ζ πανμφζα ενβαζία απμηεθεί ιζα δζπθςιαηζηή εέζδ, ηαοηυπνμκα ιε ηδ δζελαβςβή ηαζ πανμοζίαζδ 

ιζαξ ένεοκαξ. Σμ εέια ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ απμηεθεί δ πνμζηυθθδζδ, δ νφειζζδ ζοκαζζεήιαημξ ηαζ 

δ εοελία ζε ιζα νμιακηζηή ζπέζδ. Ζ πνμζηυθθδζδ απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ ηφπμοξ, ημκ αζθαθή, ημκ 

αβπχδδ ηαζ ημκ απμθεοηηζηυ, ηαεέκαξ απυ ημοξ μπμίμοξ πνδζζιμπμζεί δζαθμνεηζηέξ ζηναηδβζηέξ 

βζα κα νοειίζεζ ημ ζοκαίζεδιά ημο, εκδμπνμζςπζηά ηαζ δζαπνμζςπζηά. Ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ 

δεζιμφ ηαζ ηζξ ζηναηδβζηέξ αοηέξ (επμζημδμιδηζηέξ ή υπζ – ζοκήεςξ βκςζηζηή επακεηηίιδζδ ηαζ 

εηθναζηζηή ηαηαζημθή), ημ άημιμ μδδβείηαζ ζοκήεςξ ζημ ακάθμβμ είδμξ ζπέζδξ (πμζμηζηή ή ιδ 

πμζμηζηή). Ζ ένεοκα ελεηάγεζ αηνζαχξ αοηέξ ηζξ οπμεέζεζξ, υηζ δδθαδή έκαξ αζθαθήξ ηφπμξ εα 

πνδζζιμπμζεί επμζημδμιδηζηέξ ζηναηδβζηέξ νφειζζδξ ζοκαζζεήιαημξ ηαζ άνα εα έπεζ πμζμηζηέξ 

νμιακηζηέξ ζπέζεζξ, εκχ βζα ημοξ άθθμοξ δφμ ηφπμοξ εα ζζπφεζ ημ ακηίεεημ. Οζ οπμεέζεζξ δεκ 

επζαεααζχεδηακ ηαζ πνμηείκμκηαζ ηάπμζμζ θυβμζ ελήβδζδξ αοηχκ ηςκ απμηεθεζιάηςκ, αθθά ηαζ 

πνμηάζεζξ βζα ιεθθμκηζηή ένεοκα. 

 
 
 
 
 

 

Λέλεζξ – ηθεζδζά: πνμζηυθθδζδ, νφειζζδ ζοκαζζεήιαημξ, εοελία, νμιακηζηή ζπέζδ 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

ηδκ ακενχπζκδ θφζδ, ηα άημια δε ιπμνμφκ κα οπάνλμοκ ςξ μκηυηδηεξ απυ ιυκα ημοξ. πεδυκ 

πάκηα κμμφκηαζ ιέζα απυ δζαπνμζςπζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ (Καθέηζζμξ, 2005) ή ηαζ ζπέζεζξ. Ζ 

ζπέζδ ιπμνεί κα είκαζ ζοββεκζηή, θζθζηή ή νμιακηζηή. ηδ ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία ειθακίγμκηαζ μζ 

νμιακηζηέξ ζπέζεζξ. Ζ ηάεε ζπέζδ έπεζ δζαθμνεηζηυ παναηηήνα, μ μπμίμξ ιπμνεί κα πνμηφρεζ απυ 

ημ ζζημνζηυ ηςκ πνμδβμφιεκςκ αθθδθεπζδνάζεςκ ιεηαλφ ημο γεοβανζμφ (Καθέηζζμξ, 2005). Ο 

παναηηήναξ αοηυξ επδνεάγεηαζ απυ ημκ ηφπμ δεζιμφ ηςκ αηυιςκ αθθά ηαζ απυ ημκ ηνυπμ πμο ηα 

άημια νοειίγμοκ ημ ζοκαίζεδιά ημοξ, ηυζμ εκδμπνμζςπζηά υζμ ηαζ δζαπνμζςπζηά. 

 

Όπςξ οπμζηδνίγμοκ μζ Randall ηαζ Butler (2013), «ηα γεοβάνζα πμο είκαζ πενζζζυηενμ ηαζνυ 

ιαγί έπμοκ ανεζ ηνυπμοξ πμο «δμοθεφμοκ» ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ ζπέζδξ ημοξ». Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ 

έπμοκ δμηζιάζεζ δζάθμνεξ ιεευδμοξ, ιέπνζ κα ηαηαθήλμοκ ζε αοηήκ ή αοηέξ πμο ηαζνζάγμοκ 

ηαθφηενα ζηδ ζπέζδ ημοξ, χζηε κα επζηοβπάκεηαζ δ ανιμκία ηαζ δ ζζμννμπία (ηάηζ πμο ζοκήεςξ 

μδδβεί ζε ζηακμπμίδζδ απυ ηδ ζπέζδ ημοξ ηαζ ζε αφλδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ ζπέζδξ)΄ επίζδξ, υπςξ 

επζζδιαίκεζ μ Καθέηζζμξ (2005), αοηυ ζδιαίκεζ υηζ οπάνπεζ «ιαηνμπνυκζα αθθδθεπίδναζδ» 

ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ. Γζα κα βίκμοκ υθα ηα πνμακαθενεέκηα, είκαζ ααζζηυ κα εηθνάγμκηαζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα ηςκ αηυιςκ ιέζα ζηδ ζπέζδ (ακελάνηδηα απυ ημ είδμξ ηδξ). 

 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα, ιάθζζηα, ιε ηδκ ακάπηολδ ημο δζαδζηηφμο ηαζ ηςκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ 

(π.π. Facebook), δ έηθναζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ εκημπίγεηαζ ηαζ ζε αοηυ ημ πθαίζζμ (Παηακέ, 

2015). Δπίζδξ, μζ Emery, Muise, Alpert ηαζ Le (2015) εεςνμφκ υηζ δ αοημ-απμηάθορδ ηςκ αηυιςκ 

ζε ηάπμζμ ημζκςκζηυ δίηηομ ιπμνεί κα αολήζεζ ηδκ ζηακμπμίδζδ απυ ηδ ζπέζδ ηαζ ηδκ πμζυηδηα 

ηδξ ηεθεοηαίαξ. Χζηυζμ, δ πανμφζα ενβαζία αζπμθείηαζ ιε ημ πχξ μ ηφπμξ δεζιμφ ηαζ δ νφειζζδ 

(ηαζ δ έηθναζδ) ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ ηαζ πχνμ ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ηδκ 

πμζυηδηα ηδξ ζπέζδξ ηαζ ηδκ ζηακμπμίδζδ εκυξ αηυιμο απυ ηδ ζπέζδ ημο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 
 

Ζ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΜΟΤ 
 

Σμ πνχημ ηεθάθαζμ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ ακαθφεζ ηδ Θεςνία Γεζιμφ. Ζ Θεςνία Γεζιμφ ή 

Πνμζηυθθδζδξ δδιζμονβήεδηε απυ ημκ John Bowlby, ημ 1969/1988. Ζ εεςνία αοηή ααζίζηδηε 

ζηδκ ζδέα υηζ «μζ ζπέζεζξ πμο έπεζ ημ παζδί ζηδκ παζδζηή δθζηία επδνεάγμοκ ζδιακηζηά ηδκ ελέθζλδ 

ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ζε υθμ ημ θάζια ηδξ γςήξ» (Καθέηζζμξ, 2005). 

 

Ζ εεςνία δεζιμφ οπμζηδνίγεζ υηζ, απυ ηδ ζηζβιή ηδξ βέκκδζδξ, ζημ άημιμ οπάνπεζ έκα 

«εζςηενζηυ ροπμθμαζμθμβζηυ ζφζηδια». Αοηυ ημ ζφζηδια πνμηνέπεζ ζηδκ ηζκδημπμίδζδ ημο 

αηυιμο, βζα ηδκ ακαγήηδζδ (ηαζ επίηεολδ) εββφηδηαξ ηαζ ζηεκυηδηαξ ιε ημοξ ζδιακηζημφξ άθθμοξ 

(ή θζβμφνεξ πνμζηυθθδζδξ). Αοηυ ζοιααίκεζ, ηονίςξ, υηακ μ άκενςπμξ ανίζηεηαζ ζε ζηζβιέξ 

ακάβηδξ. Ο ζημπυξ αοηήξ ηδξ ακαγήηδζδξ εββφηδηαξ είκαζ δ πνμζηαζία ημο εαοημφ απυ ηζξ απεζθέξ 

ηαζ ημοξ ηζκδφκμοξ πμο ακηζιεηςπίγεζ ηαζ δ ιείςζδ ηδξ εθίρδξ (Ben-Naim, Hirschberger, Ein-Dor, 

& Mikulincer, 2013. Shaver, Mikulincer, & Chun, 2009). Αοηυξ μ ζημπυξ οπάνπεζ ηυζμ ζηδ 

ανεθζηή-παζδζηή δθζηία υζμ ηαζ ζηδκ εκήθζηδ γςή. Όηακ επζηοβπάκεηαζ, ιεζχκμκηαζ ανηεηά ηα 

ζοκαζζεήιαηα θυαμο ηαζ εθίρδξ ηαζ ημ άβπμξ (Καθέηζζμξ, 2005. Simpson & Rholes, 2017). 

 

Όπςξ οπμζηδνίγεζ μ Holmes (1993), ζε αοηή ηδ εεςνία οπάνπεζ επίζδξ ημ ζοιπενζθμνζηυ 

ζφζηδια πνμζηυθθδζδξ. Σμ ηεθεοηαίμ εεςνείηαζ ςξ έκα ιμκηέθμ βζα ημκ ηυζιμ, εζςηενζηυ ηαζ 

ελςηενζηυ. ε αοηυ ημ ιμκηέθμ πανμοζζάγμκηαζ ηυζμ μ εαοηυξ ηαζ μζ ζδιακηζημί άθθμζ υζμ ηαζ δ 

αθθδθελάνηδζδ αοηχκ ηςκ δφμ. οκεπχξ, ημ ζοιπενζθμνζηυ ζφζηδια πνμζηυθθδζδξ ηςδζημπμζεί 

ημκ εηάζημηε ηφπμ πνμζηυθθδζδξ ηςκ αηυιςκ. Ακάθμβα ιε ηζξ ζοκεήηεξ, αοηυ ημ ζφζηδια ιπμνεί 

κα εκενβμπμζείηαζ ή κα απεκενβμπμζείηαζ (Καθέηζζμξ, 2005). 

 

Οζ Holmes ηαζ Johnson (2009) ακαθένμοκ παναηηδνζζηζηά υηζ ηφνζα θεζημονβία ηςκ ζπέζεςκ 

πνμζηυθθδζδξ είκαζ δ επίηεολδ ιζαξ ζοκαζζεδιαηζηήξ αίζεδζδξ αζθάθεζαξ ηαζ ζζβμονζάξ. Να 

ακαθενεεί πςξ ζοιπενζθμνά πνμζηυθθδζδξ, ζφιθςκα ιε ημκ Holmes (1993), εεςνείηαζ 

«μπμζαδήπμηε ιμνθή ζοιπενζθμνάξ πμο έπεζ ςξ απμηέθεζια έκα άημιμ κα επζηοβπάκεζ ή κα 

δζαηδνεί εββφηδηα, ζε ηάπμζα άθθα δζαθμνμπμζδιέκα ή πνμηζιδηέα άημια». 

 

Βαζζηυ ημιιάηζ ηδξ εεςνίαξ δεζιμφ είκαζ μζ ζπέζεζξ πνμζηυθθδζδξ πμο ακαπηφζζμκηαζ απυ 

κςνίξ ηαζ ελαημθμοεμφκ κα απμηεθμφκ ζδιακηζηυ ζημζπείμ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ 

(Bartholomew & Horowitz, 1991). Γεκζηά, ημ πχξ δζαιμνθχκμκηαζ μζ ζοιπενζθμνέξ ηαζ μζ 

πνμζδμηίεξ ημο αηυιμο βζα ηζξ ιεθθμκηζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ζοκηνυθμοξ ελανηάηαζ απυ ημκ ηνυπμ πμο 

ζοιπενζθένμκηαζ μζ ζδιακηζημί άθθμζ ζημ άημιμ (Simpson & Rholes, 2017). O Bowlby (1973, 



7 
 

 

1988) ακαθένεζ ζοβηεηνζιέκα: μ δεζιυξ δζαιμνθχκεζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

ημζκςκζηυηδηαξ ημο αηυιμο (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Καθέηζζμ, 2005). 

 

Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ μζ ηαηαζηάζεζξ ημο ιοαθμφ πμο μδδβμφκ έκα άημιμ ζηδκ ακδζοπία 

πενζβνάθμκηαζ ιε υνμοξ ακαπαναζηάζεςκ, ή αθθζχξ εκενβά ιμκηέθα δεζιμφ (Bowlby, 1973). Σα 

ηεθεοηαία δδιζμονβμφκηαζ απυ ηζξ πνχζιεξ ειπεζνίεξ ημο αηυιμο ιε ημκ θνμκηζζηή ημο (Randall & 

Butler, 2013). Οζ Cassidy ηαζ Shaver (2008) ακαθένμοκ υηζ ηα ιμκηέθα δεζιμφ πενζβνάθμοκ ηζξ 

πνμζδμηίεξ εκυξ αηυιμο ζπεηζηά ιε ημ πυζμ δζαεέζζιεξ ηαζ απμηνζηζηέξ είκαζ μζ θζβμφνεξ 

πνμζηυθθδζδξ (ζδιακηζημί άθθμζ). Ή, πζμ ακαθοηζηά, «ηα εκενβά ιμκηέθα δεζιμφ ακαθένμκηαζ ζε 

ικήιεξ, πνμζδμηίεξ ηαζ ζοκαζζεήιαηα άιεζα ζοκδεδειέκα ιε ζδιακηζηέξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ 

(Main, 1991, υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Καθέηζζμ, 2005). 

 

Σα εκενβά ιμκηέθα απμηεθμφκ κμδηέξ ακαπαναζηάζεζξ ή «έκα κμδηυ ανπείμ επζηοπζχκ», ζε ζπέζδ 

ιε ημ πυζμ ημ άημιμ έπεζ ηαηαθένεζ κα δζαηδνήζεζ ηδκ εββφηδηα ιε ηζξ θζβμφνεξ πνμζηυθθδζήξ 

ημο. Καεμδδβμφκ, θμζπυκ, ημ πχξ ζοκδέμκηαζ ηα άημια ιε ημοξ ζηεκμφξ ζοκηνυθμοξ (Simpson & 

Rholes, 2017), ηαεχξ ηαζ ημ ηζ πνμζακαημθζζιμφξ πνμζηυθθδζδξ ακαπηφζζμοκ (Tran & Simpson, 

2015). Οζ ακαπαναζηάζεζξ απυ ηα ιμκηέθα δεζιμφ ιεηαθένμκηαζ ηαζ ζηδκ εκήθζηδ γςή (Holmes & 

Johnson, 2009. Schoebi & Randall, 2015). 

 

Δπμιέκςξ, ηα εκενβά ιμκηέθα δεζιμφ πμο ακαπηφζζεζ ημ άημιμ είκαζ δφμ: έκα βζα ημκ ηυζιμ ηζ 

έκα βζα ημκ εαοηυ ημο. Σμ ιμκηέθμ βζα ημκ ηυζιμ πενζθαιαάκεζ ημ «πμζεξ είκαζ μζ θζβμφνεξ 

πνμζηυθθδζδξ, πμφ ιπμνμφκ κα ανεεμφκ ηαζ πχξ ακαιέκεηαζ κα ακηαπμηνζεμφκ» (Bowlby, 1973. 

Cassidy & Shaver, 2008. Holmes & Johnson, 2009). Δίκαζ δδθαδή μζ πνμζπάεεζεξ πμο ηάκεζ ημ 

άημιμ βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ εββφηδηαξ (Simpson & Rholes, 2017). Σμ ιμκηέθμ βζα ημκ εαοηυ 

πενζθαιαάκεζ ημ «πυζμ απμδεηηυ ή ιδ απμδεηηυ εεςνεί ηάπμζμξ ημκ εαοηυ ημο ζηα ιάηζα ηςκ 

θζβμφνςκ πνμζηυθθδζήξ ημο» (Bowlby, 1973. Cassidy & Shaver, 2008. Holmes & Johnson, 2009). 

Όπςξ πενζβνάθμοκ μζ Simpson ηαζ Rholes (2017), «ημ ιμκηέθμ ημο εαοημφ πνμζθένεζ πθδνμθμνίεξ 

βζα ηδκ ζηακυηδηα ημο αηυιμο κα απμηηήζεζ επανηή εββφηδηα ηαζ βζα ηδκ αλία ημο αηυιμο ςξ 

ζοκηνυθμο ζπέζδξ». 

 

   Δηηυξ απυ ηδκ ηθαζζηή εεςνία, οπάνπεζ ηαζ δ Θεςνία Γεζιμφ Δκδθίηςκ, δ μπμία απμηεθεί 

ζοκέπεζα ηδξ Θεςνίαξ Γεζιμφ. ηδκ Δκδθίηςκ δζαηδνμφκηαζ «μζ αημιζηέξ δζαθμνέξ ζηδ εοιζηή ηαζ 

ζοιπενζθμνζηή απυηνζζδ ζε ζπεζζαηέξ ηαηαζηάζεζξ [πμο] ακηακαηθμφκ κμδηζηέξ ηαηαζηάζεζξ μζ 

μπμίεξ πηίγμκηαζ απυ ζδιακηζηέξ δζαπνμζςπζηέξ ειπεζνίεξ ζε πνμδβμφιεκεξ ζπέζεζξ» (Schoebi & 

Randall, 2015). 
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ε αοηυ ημ ζδιείμ εα πενζβναθεί πχξ δδιζμονβήεδηακ μζ ηφπμζ δεζιμφ ηςκ παζδζχκ. ηυπζια 

ακαθένεηαζ εδχ, χζηε κα βίκεζ αιέζςξ δ ζφκδεζδ ιε ημοξ ηφπμοξ δεζιμφ ηςκ εκδθίηςκ. 

 

Οζ ηφπμζ δεζιμφ πενζβνάθδηακ βζα πνχηδ θμνά απυ ηδκ Ainsworth ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ηδξ 

(1978), ιέζα απυ ιζα διζ-πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, ηδ οκεήηδ ημο Ξέκμο. Ζ δζαδζηαζία αοηή 

απμηεθείηαζ απυ επηά επεζζυδζα ηαζ δζανηεί πενίπμο 20 θεπηά: 

 

(α) «Ζ ιδηένα ηαζ ημ κήπζμ [ανίζημκηαζ] ζημ δςιάηζμ, ημ κήπζμ ελενεοκά ημ δςιάηζμ βζα 3 

θεπηά. 

 

(α) Ο λέκμξ εζζένπεηαζ ζημ δςιάηζμ βζα 1 θεπηυ, ζογδηά ιε ηδ ιδηένα βζα 1 θεπηυ ηαζ ηάεεηαζ 

ζημ έδαθμξ κα παίλεζ ιε ημ κήπζμ βζα 1 θεπηυ. 

 

(β) Ζ ιδηένα εβηαηαθείπεζ ημ κήπζμ ιυκμ ζημ δςιάηζμ, μ λέκμξ παίγεζ ιε ημ κήπζμ ηαζ 

απμζφνεηαζ βζα 3 θεπηά. 

 

(δ) Ζ ιδηένα επζζηνέθεζ ζημ δςιάηζμ, μ λέκμξ θεφβεζ δζαηνζηζηά, δ ιδηένα δνειεί ημ κήπζμ ηαζ 

ηάεεηαζ ηάης βζα 3 θεπηά. 

 

(ε) Ζ ιδηένα θεφβεζ απυ ημ δςιάηζμ ηαζ ημ κήπζμ είκαζ ιυκμ βζα 3 θεπηά. 

 

(ζη) Ο λέκμξ, επζζηνέθεζ, απμπεζνάηαζ κα δνειήζεζ ημ κήπζμ ηαζ ιεηά απμζφνεηαζ βζα 3 θεπηά. 

 

(γ) Ζ ιδηένα επζζηνέθεζ, μ λέκμξ θεφβεζ δζαηνζηζηά, δ ιδηένα δνειεί ημ κήπζμ ηαζ ηάεεηαζ 

ηάης» (Καθέηζζμξ, 2014). 

 

Απυ αοηή ηδ δζαδζηαζία δ Ainsworth ηαηέθδλε ζε ηέζζενζξ ηφπμοξ δεζιμφ ηςκ παζδζχκ: ημκ 

αζθαθή, ημκ αβπχδδ-απμθοβήξ, ημκ αβπχδδ-ειιμκήξ ηαζ ημκ απμδζμνβακςιέκμ (Holmes, 1995. 

Καθέηζζμξ, 2005). Ο αζθαθήξ ηφπμξ πανμοζζάγεζ ημ άβπμξ ημο ιε ηθάια, έηζζ μ βμκέαξ υηακ 

επζζηνέθεζ εεςνείηαζ ιζα αζθαθήξ αάζδ ακαημφθζζδξ. Ζ επζημζκςκία ημο αζθαθμφξ παζδζμφ ιε ημκ 

βμκέα είκαζ ανηεηά ηαθή ηαζ ημ παζδί εηθνάγεζ ηα ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα. Ο ηφπμξ 

άβπμοξ/απμθοβήξ ειθακίγεηαζ απυιαηνμξ απυ ημκ βμκέα ηαζ θοζζηά ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά. 

Αδζαθμνεί υηακ επζζηνέθεζ μ βμκέαξ ζημ δςιάηζμ ηαζ εζηζάγεζ ζημ παζπκίδζ. Ο ηφπμξ 

άβπμοξ/ειιμκήξ πανμοζζάγεζ αιθζεοιζηέξ ζοιπενζθμνέξ΄ ειθακίγεηαζ έηθναζδ ημο εοιμφ ηαζ 

ζοκεπυιεκδ δζαιανηονία ζηδκ απμοζία ημο βμκέα. Σμ παζδί πνμζπαεεί, ιάθζζηα, κα ημκ 

πνμζεββίζεζ αθθά ηαοηυπνμκα ημκ απμθεφβεζ. Σέθμξ, μ ηφπμξ απμδζμνβάκςζδξ θαίκεηαζ υηζ είκαζ 

ιπενδειέκμξ ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ πμθθέξ θμνέξ ιπμνεί κα οπάνπεζ δ ειπεζνία ηναφιαημξ ή/ηαζ 

εβηαηάθεζρδξ απυ ημκ βμκέα ή αηυια ηαζ εάκαημξ ημο βμκέα. Ο ηφπμξ αοηυξ εκδέπεηαζ κα έπεζ 



9 
 

 

ζπέζδ ιε ζζημνζηυ απυννζρδξ, έθθεζρδξ θνμκηίδαξ απυ ημκ βμκέα ηαζ ζοπκά ηαημπμίδζδξ 

(Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 2015. Καθέηζζμξ, 2005. Γζα πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ αθ. 

Bretherton, 2011, ζημκ Κμοβζμοιμοηγάηδ, 2011). 

 

Οζ ηφπμζ δεζιμφ ηςκ εκδθίηςκ δεκ απέπμοκ πμθφ απυ ηςκ παζδζχκ, αθμφ δζαηδνμφκηαζ ζε υθδ ηδ 

δζάνηεζα ηδξ γςήξ. ηδ αζαθζμβναθία ακαθένμκηαζ ηνεζξ ηφπμο δεζιμφ ηςκ εκδθίηςκ: μ αζθαθήξ, μ 

αβπχδδξ ηαζ μ απμθεοηηζηυξ (Ben-Naim et al., 2013. Cassidy & Shaver, 2008. Hogg & Vaughan, 

2010. Holmes & Johnson, 2009. Καθέηζζμξ, 2005. Shaver, Mikulincer, & Chun, 2009. Randall & 

Butler, 2013). 

 

O αζθαθήξ ηφπμξ δεζιμφ έπεζ μνζζιέκα παναηηδνζζηζηά. Ανπζηά, πνυηεζηαζ βζα έκα άημιμ πμο 

ζοκήεςξ έπεζ ειπζζημζφκδ ζηδ θζβμφνα πνμζηυθθδζδξ υηζ εα είκαζ πνμζηαηεοηζηή ηαζ 

οπμζηδνζηηζηή απέκακηί ημο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά δζαεέζζιδ ηαζ απμηνζηζηή ζε 

ζηζβιέξ ακάβηδξ. Γεκζηά, ηα άημια αοηά εηηζιμφκ ηδκ απεζθή ιε ζηέρεζξ ηαζ ζοκαζζεήιαηα πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε εεηζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιε ηδ θζβμφνα πνμζηυθθδζήξ ημοξ (Cassidy & Shaver, 

2008). Δπίζδξ, μζ αζθαθείξ κζχεμοκ άκεηα ιε ηδκ αίζεδζδ εββφηδηαξ ιε ημκ ζφκηνμθυ ημοξ (Ben-

Naim et al., 2013). ηδκ μοζία, δεκ παναηηδνίγμκηαζ απυ ιεβάθμ άβπμξ ή απμθοβή (Hadden, 

Rodriguez, Knee, DiBello, & Baker, 2015. Holmes & Johnson, 2009. Hudson & Fraley, 2014. 

Shaver, Mikulincer, & Chun, 2009). οκεπχξ, εα έθεβε ηακείξ υηζ μ αζθαθήξ ηφπμξ πνμζηυθθδζδξ 

δζαηαηέπεηαζ απυ έκα εεηζηυ ιμκηέθμ ηυζμ βζα ημκ εαοηυ, ςξ άημιμ πμο αλίγεζ ηδκ αβάπδ, υζμ ηαζ 

βζα ημοξ άθθμοξ, υηζ εα είκαζ απμδεηηζημί ηαζ απμηνζηζημί (Holmes & Johnson, 2009). 

 

Σα ζοβηεηνζιέκα άημια, βζα κα επζηφπμοκ ηδκ αζθάθεζα, δζαηδνμφκ ηδκ ζζμννμπία ακάιεζα ζηδκ 

πνμζπάεεζα βζα ορδθά επίπεδα μζηεζυηδηαξ ηαζ, ηαοηυπνμκα, βζα ορδθά επίπεδα ακελανηδζίαξ 

(Holmes & Johnson, 2009). Πανάθθδθα, έπμοκ ηαζ ιζα έιθοηδ αίζεδζδ ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ 

ακηζιεηςπίγμοκ ηα ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα ιε επμζημδμιδηζηυ ηνυπμ. Γζ’ αοηυ ηαζ ακαθένμοκ 

αολδιέκα επίπεδα ζοκμθζηήξ αλίαξ (Randall & Butler, 2013). Καηαθδηηζηά, θμζπυκ, εα έθεβε 

ηακείξ υηζ «δ αζθαθήξ πνμζηυθθδζδ ζηδκ παζδζηή δθζηία ιεηαθνάγεηαζ ζε ημζκςκζηή ζηακυηδηα 

ηαζ ζε αζθαθείξ ζπέζεζξ ιε ζηεκμφξ θίθμοξ ζηδκ εκήθζηδ γςή, ηαζ πενζζζυηενμ εεηζηυ ηαζ 

θζβυηενμ ανκδηζηυ εοιζηυ παναηδνείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα αθθδθεπζδνάζεςκ ζηζξ νμιακηζηέξ 

ζπέζεζξ ηςκ εκδθίηςκ (Schoebi & Randall, 2015). 

 

Ζ ακαζθαθήξ πνμζηυθθδζδ δζαθένεζ ανηεηά απυ ηδκ αζθαθή. Οζ ακαζθαθείξ δζαηαηέπμκηαζ απυ 

έκημκα ζοκαζζεήιαηα αβάπδξ ηαζ ελάνηδζδξ (ζοκήεςξ απυ ημκ ενςηζηυ ζφκηνμθμ) ηαζ απυ ημ 

θυαμ απυννζρδξ. Δπίζδξ, είκαζ ανηεηά εοενέεζζημζ ηαζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ απμγδημφκ ηδκ 

πνμζμπή απυ ηδ θζβμφνα πνμζηυθθδζδξ (Holmes, 1993). ε πενίπηςζδ απεζθήξ, μζ εηηζιήζεζξ ημοξ 
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βζα αοηή ημοξ μδδβμφκ ζε ζηέρεζξ πνμδβμφιεκςκ ειπεζνζχκ ιε ηδκ πνμζηυθθδζδ, πμο ζοκήεςξ 

είκαζ ανκδηζηέξ ηαζ απμεαννοκηζηέξ. Οζ ζηέρεζξ αοηέξ ειθακίγμκηαζ είηε ζοκεζδδηά είηε 

αζοκείδδηα (Cassidy & Shaver, 2008). Οζ Simpson ηαζ Rholes (2017) οπμζηδνίγμοκ, επίζδξ, υηζ ημ 

θφθμ δεκ αθθδθεπζδνά ζπεδυκ πμηέ ιε ηδκ ακαζθαθή πνμζηυθθδζδ βζα ηδκ πνυαθερδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ιζαξ ζπέζδξ. 

 

Γεκζηά, «δ ακαζθαθήξ πνμζηυθθδζδ ζπδιαημπμζεί ημκ ηνυπμ πμο ακηαπμηνζκυιαζηε ηαζ 

ακηζιεηςπίγμοιε ηα βεβμκυηα […]». Οζ αβπχδεζξ ακηζιεηςπίγμοκ ηα ανκδηζηά βεβμκυηα ιε 

εκενβμπμζδηζηέξ, εκχ μζ απμθεοηηζημί ιε απεκενβμπμζδηζηέξ ζηναηδβζηέξ. Αηυιδ, μζ ακαζθαθείξ 

ηφπμζ δεζιμφ παναηηδνίγμκηαζ απυ παιδθή αοημεηηίιδζδ, ηαεχξ ηαζ απυ ορδθή εοαζζεδζία ζηδκ 

ημζκςκζηή απυννζρδ, βεβμκυξ πμο ημοξ μδδβεί κα ακηζδνμφκ οπεναμθζηά ζε ανκδηζηέξ ή αιθίαμθεξ 

ηαηαζηάζεζξ ηδξ ζπέζδξ ημοξ (Schoebi & Randall, 2015). 

 

Παναηάης εα ακαθοεμφκ μ αβπχδδξ ηαζ μ απμθεοηηζηυξ ηφπμξ δεζιμφ. 

 

φιθςκα ιε ημοξ Ben-Naim et al., (2013), ηάπμζμξ παναηηδνίγεηαζ ιε αβπχδδ ηφπμ δεζιμφ, υηακ 

ακδζοπεί ζπεδυκ ζοκεπχξ υηζ μ ζφκηνμθυξ ημο δε εα είκαζ δζαεέζζιμξ ζε ζηζβιέξ ακάβηδξ (Hadden 

et al., 2015. Holmes & Johnson, 2015. Shaver, Mikulincer, & Chun, 2009). Γζ’ αοηυ, πνδζζιμπμζεί 

οπενκενβμπμζδηζηέξ ζηναηδβζηέξ βζα κα νοειίζεζ ηδ εθίρδ ηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ ηζξ απεζθέξ, υπςξ 

ηδκ αηυνεζηδ ακάβηδ βζα θνμκηίδα, αβάπδ ηαζ οπμζηήνζλδ. Οζ πεπμζεήζεζξ βζα ημκ εαοηυ είκαζ 

ζπεδυκ πάκηα ανκδηζηέξ (Hadden et al., 2015. Holmes & Johnson, 2009). Ο αβπχδδξ ακαγδηά 

ζοκεπχξ ηδκ έβηνζζδ ηαζ επζπεζνεί ηδκ έκημκδ ζηεκυηδηα ιε ημκ ζφκηνμθυ ημο (Hudson & Fraley, 

2014). Έπεζ εεηζηέξ απυρεζξ βζα ημκ ζφκηνμθυ ημο ηαζ επεκδφεζ οπεναμθζηά ζηδ ζπέζδ ημο, 

πνμζπαεχκηαξ κα επζηφπεζ ημ αίζεδια αζθάθεζαξ (Randall & Butler, 2013). 

 

Χζηυζμ, υηακ ηα αβπχδδ άημια ακηζιεηςπίγμοκ εζςηενζημφξ ζηνεζμβυκμοξ πανάβμκηεξ, μζ 

ακηζθήρεζξ ημοξ είκαζ ανκδηζηέξ ηαζ βζα ηδ ζπέζδ ηαζ βζα ημοξ ίδζμοξ ημοξ ζοκηνυθμοξ ημοξ. Αοηυ 

ημοξ μδδβεί ζημ κα πνδζζιμπμζμφκ δοζθεζημονβζημφξ ηνυπμοξ νφειζζδξ ημο ζοκαζζεήιαηυξ ημοξ, 

ηάηζ πμο ιπμνεί κα είκαζ ηαηαζηνμθζηυ βζα ηδ ζπέζδ ημοξ (Simpson & Rholes, 2017). Γεκζηά, μζ 

αβπχδεζξ ηφπμζ θμαμφκηαζ υηζ δ αβάπδ πμο δείπκμοκ πνμξ ημ ζφκηνμθυ ημοξ ιπμνεί κα ιδκ 

ακηαπμηνίκεηαζ πθήνςξ, ηαοηυπνμκα, υιςξ, δεκ είκαζ ζίβμονμζ ακ αλίγμοκ ηδκ αβάπδ ημο 

ζοκηνυθμο ημοξ, θυβς ηςκ ανκδηζηχκ πεπμζεήζεςκ βζα ημκ εαοηυ. Πανάθθδθα, έπμοκ ηδκ ηάζδ κα 

ζηέθημκηαζ ηα πεζνυηενα πνάβιαηα πμο εα ιπμνμφζακ κα ζοιαμφκ ζηζξ ζπέζεζξ ημοξ ηαζ βζ’ αοηυ 

πνμζπαεμφκ κα ζζβμονεοημφκ υηζ δ θζβμφνα πνμζηυθθδζδξ εα είκαζ δζαεέζζιδ ηαζ ροπμθμβζηά 

ημκηά ημοξ, ηάηζ πμο επζπεζνμφκ ιέζς εθέβπμο ηαζ ηαηακαβηαζηζηχκ ζοιπενζθμνχκ (Tran & 

Simpson, 2015), εκχ δεκ επζεοιμφκ ηδκ ακελανηδζία (Holmes & Johnson, 2009). 
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Γεκζηά, έκα άημιμ ιε αβπχδδ ηφπμ δεζιμφ είκαζ πζεακυ κα επζπεζνήζεζ κα οπμκμιεφζεζ ηδκ 

αοημκμιία ηαζ ηδκ επάνηεζα ημο ζοκηνυθμο ημο (οπμκμιεφμκηαξ ζοπκά ηαζ ηδκ αίζεδζδ 

απμηεθεζιαηζηυηδηάξ ημο), πνμςεχκηαξ ηδ ζπεζζαηυηδηα. Άπμρδ ηςκ αβπςδχκ αηυιςκ είκαζ υηζ 

«δε ιπμνεί ηάπμζμξ κα πεηφπεζ ιυκμξ ημο» (Hadden et al., 2015). Με θίβα θυβζα, έκαξ άκενςπμξ ιε 

αβπχδδ πνμζηυθθδζδ δζαηαηέπεηαζ απυ ανηεηυ ανκδηζηυ ζοκαίζεδια, θυβς ηδξ εθίρδξ πμο ζοπκά 

ημκ δζαηαηέπεζ ηαζ θυβς ημο βεβμκυημξ υηζ ακαηάιπηεζ θζβυηενμ απμηεθεζιαηζηά –ζε ζπέζδ ιε ημκ 

αζθαθή ηφπμ- απυ ημ ζοκαίζεδια ημο εοιμφ (Schoebi & Randall, 2013)΄ πανάθθδθα, έπεζ ηδκ 

ακάβηδ κα δζααεααζχκεηαζ ζοκεπχξ βζα ηδκ αλία ημο απυ ημκ ζφκηνμθυ ημο (Randall & Butler, 

2013). 

 

Σεθεοηαία ηαηδβμνία ηδξ εεςνίαξ δεζιμφ είκαζ μ ηφπμξ απμθοβήξ. Σα άημια αοηήξ ηδξ 

ηαηδβμνίαξ αθεκυξ έπμοκ ανκδηζηά ιμκηέθα βζα ημοξ άθθμοξ, αθμφ πζζηεφμοκ υηζ μζ άκενςπμζ δε 

εα είκαζ απμηνζηζημί ζηζξ ζπεζζαηέξ ακάβηεξ ημοξ, ηαζ δεκ επζεοιμφκ ηδκ ελάνηδζδ αθθά ηδκ 

απμθοβή ηδξ μζηεζυηδηαξ ιε ημκ ζφκηνμθμ (Hudson & Fraley, 2014)΄ αθεηένμο έπμοκ εεηζηή 

εζηυκα βζα ημκ εαοηυ ημοξ (Simpson & Rholes, 2017). ε βεκζηέξ βναιιέξ, δοζημθεφμκηαζ κα 

ειπζζηεοημφκ ηδκ ηαθή εέθδζδ ηςκ ζοκηνυθςκ ηδξ ζπέζδξ ημοξ (Ben-Naim et al., 2013. Shaver, 

Mikulincer, & Chun, 2009). Σαοηυπνμκα, επζπεζνμφκ κα δζαηδνήζμοκ ζοκαζζεδιαηζηή απυζηαζδ 

απυ ημοξ ηεθεοηαίμοξ, μζ μπμίμζ πμθθέξ θμνέξ αλζμθμβμφκηαζ ανκδηζηά, ςξ πνμζημθθδιέκμζ ηαζ 

ελανηδιέκμζ (Holmes & Johnson, 2009). 

 

Γεκζηά, μζ απμθεοηηζημί ηφπμζ δεζιμφ δε κζχεμοκ άκεζδ, αθθά δοζθμνία ηαζ άβπμξ ιε ηδκ 

μζηεζυηδηα (Ben-Naim et al., 2013. Hadden et al., 2015. Holmes & Johnson, 2009. Hudson & 

Fraley, 2014.). Οζ ζηναηδβζηέξ νφειζζδξ ζοκαζζεήιαημξ πμο πνδζζιμπμζμφκ είκαζ ζοκήεςξ 

απεκενβμπμζδηζηέξ, υπςξ άνκδζδ ηςκ ακαβηχκ ημοξ ηαζ ηαηαζημθή ηςκ ζηέρεςκ ηαζ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ (Ben-Naim et al., 2013) –εζδζηά υηακ εηηίεεκηαζ ζε εζςηενζημφξ ζηνεζμβυκμοξ 

πανάβμκηεξ (Simpson & Rholes, 2017). Οζ ζηναηδβζηέξ νφειζζδξ, θμζπυκ, ιπμνμφκ κα 

παναηηδνζζημφκ ςξ θηςπέξ (Randall & Butler, 2013). 

 

Οζ Tran ηαζ Simpson (2015) ακαθένμοκ υηζ μζ άκενςπμζ ιε απμθεοηηζηυ ηφπμ δεζιμφ δε εέθμοκ 

κα κζχεμοκ εοάθςημζ. Αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί πζζηεφμοκ υηζ έηζζ λακαγμφκ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή 

απυννζρδ απυ πνμδβμφιεκμοξ ζοκηνυθμοξ, βζ’ αοηυ ηαζ, υπςξ πνμακαθένεδηε, πνδζζιμπμζμφκ 

αιοκηζηέξ ζηναηδβζηέξ (π.π. άνκδζδ ή ηαηαπίεζδ ζηεκχκ ακαβηχκ απυ ημκ ζφκηνμθμ), 

πνμζπαεχκηαξ κα δδιζμονβήζμοκ ηδκ αοημκμιία ηαζ κα δζαηδνήζμοκ ημκ έθεβπμ. φιθςκα, 

ιάθζζηα, ιε ημοξ Simpson ηαζ Rholes (2017), δ άπμρδ ηςκ αηυιςκ ιε αοηυ ημκ ηφπμ δεζιμφ είκαζ 
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δ ελήξ: «ημ κα ράπκεζξ βζα ροπμθμβζηή ή ζοκαζζεδιαηζηή εββφηδηα ζηζξ ζπέζεζξ είκαζ απίεακμ ή 

ακεπζεφιδημ». 

 

Αλίγεζ κα ακαθενεεί εδχ υηζ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ αοημί μζ ηφπμο δεζιμφ είκαζ βεκζηά απμδεηημί, 

μζ Bartholomew ηαζ Horowitz (1991), δζαθςκμφκ θίβμ ιε αοηή ηδκ άπμρδ. Ζ δμιή ηδξ ζηέρδξ ημοξ 

πθαζζζχκεηαζ ιε ημκ ελήξ ηνυπμ: ακ δ άπμρδ πμο έπεζ έκα άημιμ βζα ημκ εαοηυ ημο (ιμκηέθμ 

εαοημφ) πςνίγεηαζ ζε εεηζηή ηαζ ανκδηζηή, ηαζ ακ δ άπμρή ημο βζα ημοξ άθθμοξ (ιμκηέθμ βζα ημοξ 

άθθμοξ) πςνίγεηαζ επίζδξ ζε εεηζηή ηαζ ανκδηζηή, ηυηε μζ ηφπμζ δεζιμφ πμο πνμηφπημοκ δεκ είκαζ 

ηνεζξ αθθά ηέζζενζξ: (α) μ αζθαθήξ, (α) μ πνμηαηεζθδιιέκμξ (δδθαδή μ αβπχδδξ), (β) μ θμαζηυξ-

απμθεοηηζηυξ (δδθαδή μ απμθεοηηζηυξ) ηαζ (δ) μ θμαζηυξ (ηαζ ζημκ Καθέηζζμ, 2005). Ο θμαζηυξ 

ηφπμξ δζαηνίκεηαζ απυ ηδκ αίζεδζδ ακαλζυηδηαξ ημο εαοημφ, ηαοηυπνμκα ιε ηδκ εκηφπςζδ υηζ μζ 

ζδιακηζημί άθθμζ εα είκαζ ακάλζμζ ειπζζημζφκδξ ηαζ απμννζπηζημί. Πνμζπαεεί ζοκεπχξ κα 

πνμζηαηεοηεί απυ ηδκ ακαιεκυιεκδ απυννζρδ πμο εα αζχζεζ. Άπμρδ ηςκ Bartholomew ηαζ 

Horowitz (1991) είκαζ υηζ «δ απμθοβή ηδξ μζηεζυηδηαξ ακηακαηθά ημ ααειυ ζημκ μπμίμ μζ 

άκενςπμζ απμθεφβμοκ ηδ ζηεκή επαθή ιε ημοξ άθθμοξ, ςξ απμηέθεζια ηςκ πνμζδμηζχκ ημοξ βζα 

απμηνεπηζηέξ ζοκέπεζεξ». 

 

Ζ ένεοκα έπεζ δείλεζ υηζ ζζπφμοκ ηαζ μζ δφμ δζαπςνζζιμί ζε ηφπμοξ δεζιμφ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ακάθμβα ιε ηδκ επζζηδιμκζηή ημπμεέηδζδ ημο εηάζημηε ενεοκδηή. Σμ ααζζηυ κυδια, αέααζα, ηαζ 

ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ είκαζ ημ ίδζμ: ηα ιμκηέθα/ηφπμζ δεζιμφ απμηεθμφκ ζδιακηζηυ ζημζπείμ ζηδκ 

πενζβναθή ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ αηυιςκ ζε ιζα νμιακηζηή ζπέζδ, ηαζ ζδίςξ ζε πενζπηχζεζξ 

απεζθήξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 
 

ΣΟ ΤΝΑΗΘΖΜΑ ΚΑΗ Ζ ΘΔΧΡΗΑ ΡΤΘΜΗΖ 
 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ 
 

   2.1 πλαίζζεκα θαη ξύζκηζε ζπλαηζζεκάησλ 
 

Δλίζμο ζδιακηζηυ ιε ηδκ πνμζηυθθδζδ ημιιάηζ απμηεθεί ημ ζοκαίζεδια, εκχ ααζζηυ νυθμ 

δζαδναιαηίγεζ δ νφειζζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ. ημ πανυκ ηεθάθαζμ εα πενζβναθεί ζοκμπηζηά ημ 

ζοκαίζεδια, αθθά εα δμεεί έιθαζδ ζηδ νφειζζδ, πμο εα πενζβναθεί ακαθοηζηά. 

 

Πμθθμί είκαζ μζ μνζζιμί πμο έπμοκ πνμηαεεί βζα ημ ζοκαίζεδια. Δδχ εα ακαθενεμφκ εκδεζηηζηά 

ιενζημί. Οζ Gross ηαζ Feldman Barett (2011) μνίγμοκ ημ ζοκαίζεδια ςξ «ζοθθμβή ροπμθμβζηχκ 

ηαηαζηάζεςκ, πμο πενζθαιαάκμοκ ηδκ οπμηεζιεκζηή ζοιπενζθμνά ηαζ ηζξ πενζθενεζαηέξ 

θοζζμθμβζηέξ ακηζδνάζεζξ». Παθαζυηενα, μ Gross ιε ημκ Levenson (1997) εεςνμφζακ υηζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα απμηεθμφκ «ζζπονέξ αζμθμβζηέξ ακηζδνάζεζξ», μζ μπμίεξ ηαηαθένκμοκ κα 

μνβακχκμοκ ηζξ απμηνίζεζξ ημο αηυιμο ζηζξ αθθαβέξ ημο πενζαάθθμκημξ. Απυ ηδκ άθθδ, δ Butler 

(2015) δζαηοπχκεζ ημ ζοκαίζεδια θίβμ δζαθμνεηζηά, ηαηαθήβμκηαξ υιςξ ζημ ίδζμ απμηέθεζια΄ 

εεςνεί υηζ ηα ζοκαζζεήιαηα είκαζ «δοκαιζηά ζοζηήιαηα», πμο αθθδθεπζδνμφκ ηαζ αθθάγμοκ ιαγί, 

οπμζηδνίγμκηαξ «ζοκημκζζιέκεξ, πθήνςξ μνβακςιέκεξ απακηήζεζξ ζε εοηαζνίεξ ηαζ απεζθέξ ημο 

πενζαάθθμκημξ». 

 

Άθθμζ ενεοκδηέξ εζηάγμοκ υηζ ηα ζοκαζζεήιαηα απμηεθμφκηαζ απυ ζοκεζδδηέξ ηαζ αζοκείδδηεξ 

δζαδζηαζίεξ ηαζ ακηζδνάζεζξ, ιε απχηενμ ζηυπμ ηδ δδιζμονβία ηαζ ηδ δζαηήνδζδ δζαθμνεηζηχκ 

ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ (Feldman Barett, Niedenthal, & Winkielman, 2005. Καθέηζζμξ, 2016. 

ζανίδμο, 2013). Δπίζδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ Νηάαμο (2015), ημ ζοκαίζεδια δίκεζ πνχια ζηζξ 

ειπεζνίεξ ημο αηυιμο ηαζ έπεζ πάκημηε ακηζηείιεκμ΄ αηυιδ, αθμνά ζηζξ ηαηαζηάζεζξ πμο 

ακηζθαιαάκμκηαζ ηα άημια, ηα μπμία ιάθζζηα ιπμνμφκ κα ηαηαβνάρμοκ ηδκ έκηαζδ, ηδ δζάνηεζα 

η.θπ. ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ. Πανάθθδθα, δ Παηακέ (2015) ακαθένεζ υηζ ημ ζοκαίζεδια είκαζ ιζα 

«ζφκεεηδ ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ», πμο απμηεθείηαζ απυ ηνία ζημζπεία: (α) ηδκ οπμηεζιεκζηή 

ειπεζνία, (α) ηδ θοζζμθμβζηή ακηίδναζδ ηαζ (β) ηδ ζοιπενζθμνά ηαζ ηδκ απυηνζζδ. 

 

Ζ Λαιπνάηδ (2015) οπμζηδνίγεζ ζηδκ ενβαζία ηδξ υηζ ηα ζοκαζζεήιαηα έπμοκ μνζζιέκα 

παναηηδνζζηζηά. Αοηά είκαζ, βζα πανάδεζβια, δ εζςηενζηή ηζκδημπμίδζδ ημο αηυιμο, μζ βκςζηζηέξ 

εηηζιήζεζξ ηαζ μζ ζςιαηζηέξ αθθαβέξ η.θπ. Όπςξ ακαθένεζ ηαζ μ Lazarus (1991), ημ ζοκαίζεδια 

ιπμνεί κα είκαζ «ζφιιαπμξ» ημο αηυιμο, αμδεχκηαξ ημ κα ακηαπμηνζεεί ζηακμπμζδηζηά ζηζξ υπμζεξ 

δοζημθίεξ ακηζιεηςπίγεζ (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Gross, 2013). Οζ Schoebi ηαζ Randall (2015), 
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ιάθζζηα, πενζβνάθμοκ ημ θεβυιεκμ «ιμκηέθμ ημο ζοκαζζεήιαημξ ζηζξ ζπέζεζξ, ιε ημ μπμίμ 

οπμζηδνίγμοκ υηζ «μζ άκενςπμζ ακαπηφζζμοκ νμοηίκεξ βζα κα πζθμηάνμοκ ηζξ ηαεδιενζκέξ γςέξ 

ημοξ, πςνίξ ζδζαίηενδ πνμζπάεεζα». Σμ ίδζμ ιμκηέθμ πενζβνάθμοκ ηαζ μζ Hogg ηαζ Vaughan (2010), 

θίβμ δζαθμνεηζηά: «μζ ζηεκέξ ζπέζεζξ πνμζθένμοκ έκα πθαίζζμ πμο θένκεζ ζηδκ επζθάκεζα ζζπονά 

ζοκαζζεήιαηα ελαζηίαξ ηδξ αολδιέκδξ πζεακυηδηαξ δ ζοιπενζθμνά κα δζαηανάλεζ ηζξ 

δζαπνμζςπζηέξ πνμζδμηίεξ». Σέθμξ, αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ηα ζοκαζζεήιαηα ιπμνμφκ κα 

δζαηνζεμφκ ζε ζοκαζζεήιαηα «πνμζακαημθζζιέκα πνμξ ημ άημιμ» (πμο ζοκήεςξ πνμηαθμφκηαζ 

απυ ημκ ζφκηνμθμ) ηαζ ζε ζοκαζζεήιαηα «πνμζακαημθζζιέκα πνμξ ημ ακηζηείιεκμ» (π.π. εοιυξ 

πνμξ ημκ ζφκηνμθμ ιε ηάηζ πμο ίζςξ έηακε έκαξ ζοκάδεθθμξ. Butler, 2015). 

 

Σα ζοκαζζεήιαηα παναηηδνίγμκηαζ απυ δζάθμνα ιμηίαα/δοκαιζηά, πμο παίγμοκ νυθμ ζηδκ 

αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ ζοκηνυθςκ. Δδχ εα ακαθενεμφκ εκδεζηηζηά ηάπμζα. Έκα απυ αοηά 

είκαζ δ ζφκδεζδ (coupling), πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ «αιμζααία επζννμή εκυξ ζοκηνυθμο ζηδκ 

αλζμθυβδζδ ηδξ αθθαβήξ ημο ζοκαζζεήιαημξ ημο άθθμο ζοκηνυθμο» (Randall & Butler, 2013). Έκα 

άθθμ είκαζ δ ζοκαζζεδιαημπμίδζδ, «δ ζδιαζία ηδξ έηθναζδξ ηςκ βκήζζςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημο 

αηυιμο ηαηά ηζξ ημζκςκζηέξ ημο αθθδθεπζδνάζεζξ» (Niedenthal, Krauth-Ruber, & Ric, 2011). Έκα 

ηνίημ ιμηίαμ πμο επδνεάγεζ ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ είκαζ δ ιεηάδμζδ, δδθαδή ημ πχξ «ηα 

ζοκαζζεήιαηα ηςκ ακενχπςκ επδνεάγμοκ ημοξ άθθμοξ (ηαζ ακηίζηνμθα) ζε ιζα ιεηαβεκέζηενδ 

πνμκζηή ζηζβιή». Οζ ζηεκέξ ζπέζεζξ ιπμνμφκ κα ζπδιαηίζμοκ ηα ζοκαζζεδιαηζηά δοκαιζηά ηςκ 

αηυιςκ (Butler, 2015). 

 

φιθςκα ιε ημκ Fardis (2007), ηαηά ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ αηυιςκ ακαδφμκηαζ πμθθά 

ζοκαζζεήιαηα. Αηυια ηζ ακ δδιζμονβμφκηαζ εηηυξ ηδξ νμιακηζηήξ ζπέζδξ, ιπμνμφκ κα 

ιεηαθενεμφκ ζε αοηή ηαζ κα ηδκ επδνεάζμοκ. Ζ έηθναζή ημοξ, ςζηυζμ, αμδεάεζ «ημ άημιμ κα 

επζημζκςκήζεζ ηζξ εζςηενζηέξ ημο ηαηαζηάζεζξ» (Fardis, 2007). Σμ κα εηθνάγεζ ηακείξ ηα 

ζοκαζζεήιαηά ημο ιπμνεί κα πνμζθένεζ εοελία ζηζξ ζπέζεζξ ημο ηαζ ηαθφηενδ δζαπείνζζδ ηςκ 

ζοβηνμφζεςκ (Νηάαμο, 2015). 

 

Όζμκ αθμνά ηα δφμ θφθα, αοηά θαίκεηαζ κα ειθακίγμοκ ηάπμζεξ δζαθμνέξ ζε ζπέζδ ιε ηα 

ζοκαζζεήιαηά ημοξ. Οζ Niedenthal, Krauth-Gruber, ηαζ Ric (2011) ακαθένμοκ ηάπμζα ζπεηζηά 

εονήιαηα. Γζα πανάδεζβια, μζ βοκαίηεξ έπμοκ εκημκυηενεξ ειπεζνίεξ ζοκαζζεδιάηςκ ζε ζπέζδ ιε 

ημοξ άκηνεξ (ίζςξ θυβς ορδθυηενςκ επζπέδςκ επίβκςζδξ ή θυβς δζαθμνεηζηχκ βκςζηζηχκ 

ζηναηδβζηχκ), εκχ ηείκμοκ κα είκαζ «πενζζζυηενμ αηνζαείξ ζηδκ απμηςδζημπμίδζδ ηςκ ιδ 

θεηηζηχκ ζοιπενζθμνχκ». Γεκζηά, πάκηςξ, μζ δζαθμνέξ ζηδκ έηθναζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ 

ελανηχκηαζ απυ ημ είδμξ ημοξ ηαζ ημ πθαίζζμ έηθναζδξ (Niedenthal, Krauth-Gruber, & Ric, 2011). 
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ε αοηυ ημ ζδιείμ εα πενζβναθεί ακαθοηζηά δ νφειζζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ηα ζπεηζηά ιε 

αοηήκ εέιαηα. 

 

φιθςκα ιε ημοξ Gross ηαζ Feldman Barett (2011), δ νφειζζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ είκαζ «ηα 

πνάβιαηα πμο ηάκμοιε βζα κα επδνεάζμοιε ηα υπμζα ζοκαζζεήιαηα έπμοιε, υηακ ηα έπμοιε, ηαζ ημ 

πχξ ηα αζχκμοιε ηαζ ηα εηθνάγμοιε» (επίζδξ, Bal & Smit, 2012. Butler & Randall, 2013. 

Extremera & Rey, 2015. Καθέηζζμξ, 2016. Lewis, Haviland Jones & Feldman Barett. Νμιζημφ, 

2015. ζανίδμο, 2013. Tugade & Fredrickson, 2007). Άθθμζ ενεοκδηέξ εεςνμφκ υηζ πενζθαιαάκεζ 

ημκ έθεβπμ ή ηδκ αθθαβή ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ιέζς ελςηενζηχκ ηαζ εζςηενζηχκ ιέζςκ (Bebko, 

Franconeri, Oschner, & Chiao, 2011), εκχ άθθμζ ηδκ πενζβνάθμοκ πζμ ακαθοηζηά, ζακ ζηναηδβζηή 

πμο εκενβμπμζείηαζ ςξ απυηνζζδ ζε ακάβηεξ ημο αηυιμο, ιέζς πμζηίθςκ ιδπακζζιχκ, πμο είηε 

ιαεαίκμκηαζ είηε ηθδνμκμιμφκηαζ (Fardis, 2007). 

 

Ζ νφειζζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ πενζθαιαάκεζ ηακυκεξ βζα ηδκ εηδήθςζή ημοξ (Νηάαμο, 2015), 

εκχ εεςνείηαζ ηαζ ςξ δ ζηακυηδηα ημο αηυιμο κα ακηαπμηνζεεί ηαηάθθδθα ηυζμ ζηα δζηά ημο 

ζοκαζζεήιαηα υζμ ηαζ ζηςκ άθθςκ (Extremera & Rey, 2015. Λαιπνάηδ, 2015). Γεκζηά, 

ηνμπμπμζεί ηδκ «αοευνιδηδ νμή» ηάπμζςκ ζοκαζζεδιάηςκ (Koval, Butler, Hollenstein, Lanteigne, 

& Kuppens, 2014). Παθαζυηενα, αέααζα, μ Gross (2001) οπμζηήνζγε υηζ δ νφειζζδ πενζθαιαάκεζ 

ζοκεζδδηέξ ηαζ αζοκείδδηεξ ζηναηδβζηέξ βζα ηδκ αφλδζδ, ιείςζδ ή δζαηήνδζδ ιζαξ 

ζοκαζζεδιαηζηήξ ακηίδναζδξ (επίζδξ, Bal & Smit, 2012. Kivity & Huppert, 2016). Ζ νφειζζδ ημο 

ζοκαζζεήιαημξ ιπμνεί κα είκαζ ελςβεκήξ (π.π. απυ ημκ πμθζηζζιυ) ή εκδμβεκήξ (π.π. απυ ηδκ 

ζδζμζοβηναζία ηαζ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο αηυιμο (Νηάαμο, 2015). 

 

Δπζπθέμκ, δ νφειζζδ ζοκαζζεδιάηςκ ιπμνεί κα είκαζ ηαζ δζαπνμζςπζηή. Αοηυ πενζθαιαάκεζ 

δζάθμνεξ ηαηαζηάζεζξ, υπςξ ηδκ απυζαεζδ ημο ανκδηζημφ εοιζημφ ιπνμζηά ζε άθθμοξ ή ηδκ 

επζεοιία ηςκ αηυιςκ κα ιμζναζημφκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ (Zaki & Williams, 2013), εκχ ηαζ δ 

ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ημο άθθμο αηυιμο ιπμνεί κα επζδνάζεζ ζημ ζοκαίζεδια ημο πνχημο. 

Ζ δζαπνμζςπζηή νφειζζδ ζοκαζζεήιαημξ είκαζ ιζα ζοκεζδδηή ηαζ εθεβπυιεκδ ηαηάζηαζδ, πμο έπεζ 

ζακ ζηυπμ ηδκ «εκδιενυηδηα ζημ ημιιάηζ ημο αηυιμο πμο πναβιαημπμζεί ηδ νφειζζδ» (Niven, 

Totterdell, & Holman, 2009). Έκα αηυιδ ααζζηυ ημιιάηζ ηδξ νφειζζδξ ζοκαζζεήιαημξ είκαζ δ 

ζοννφειζζδ, δδθαδή ηα «ηθζιαημφιεκα ζοκαζζεήιαηα πμο εκχκμκηαζ ιεηαλφ ηςκ ζοκηνυθςκ 

ιεηνζάγμκηαζ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο» (Butler, 2015. επίζδξ, Butler & Randall, 2013). 

 

Γζα ημοξ Webb, Miles, & Sheeran (2012), μ ζηυπμξ ηδξ νφειζζδξ ζοκαζζεήιαημξ πενζθαιαάκεζ 

ηνεζξ απμηνίζεζξ: (α) ηδκ πνμζμπή, (α) ηδ βκχζδ ηαζ (β) ηζξ εκζςιαηχζεζξ. Αηυιδ, μζ ενεοκδηέξ 

αοημί εεςνμφκ υηζ δ θφζδ ημο ζοκαζζεήιαημξ ηαζ δ πανμοζία ηδξ εζζαβςβήξ ημο είκαζ δφμ απυ 
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ημοξ ααζζημφξ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ηδ νφειζζδ. Γεκζηά, μζ άκενςπμζ πνμηζιμφκ ηα 

εοπάνζζηα ζοκαζζεήιαηα απυ ηα δοζάνεζηα (Gross, 2013) ηαζ μζ ζηναηδβζηέξ ημοξ ζημπεφμοκ 

αηνζαχξ ζηδκ αφλδζδ ηαζ αεθηίςζδ ή δζαηήνδζδ αοηχκ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ (Tugade & 

Fredrickson, 2007). Δπίζδξ, ηα άημια πμο έπμοκ ιεβαθφηενδ ζηακυηδηα νφειζζδξ ζοκαζζεδιάηςκ, 

έπμοκ ηαζ ηαθφηενδ πμζυηδηα ζηζξ ημζκςκζηέξ ημοξ αθθδθεπζδνάζεζξ (Extremera & Rey, 2015). 

 

Ο Gross (2013) οπμζηδνίγεζ υηζ δ νφειζζδ ζοκαζζεήιαημξ ιπμνεί κα πμζηίθεζ ακάθμβα ιε ηδκ 

δθζηία. Γζα κα εκενβμπμζδεμφκ μζ ζηναηδβζηέξ νφειζζδξ ζοκαζζεήιαημξ πνέπεζ κα οπάνπεζ έκαξ 

ζηυπμξ βζα αφλδζδ ή ιείςζδ ημο ιεβέεμοξ ή ηδξ δζάνηεζαξ ημο ζοκαζζεήιαημξ, ηάηζ πμο ιπμνεί κα 

βίκεζ ηαζ αζοκείδδηα (Gross, 2013). Οζ Ben-Naim et al. (2013) ακαθένμοκ υηζ δ νφειζζδ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ιπμνεί κα βίκεζ απυ ηδ ζηζβιή πμο ακζπκεφεηαζ ημ ζοκαίζεδια (ζηάδζμ εζζυδμο) 

ιέπνζ ηδ ζηζβιή εηδήθςζήξ ημο (ζηάδζμ ελυδμο) ηαζ, ιάθζζηα, επδνεάγεζ ηυζμ ημ ίδζμ ημ άημιμ υζμ 

ηαζ ημκ ζφκηνμθυ ημο. 

 

Όζμκ αθμνά ηζξ νμιακηζηέξ ζπέζεζξ, μζ εέζεζξ ηςκ Schoebi ηαζ Randall (2015) εεςνμφκηαζ απυ 

ηζξ πζμ ααζζηέξ. Οζ ενεοκδηέξ αοημί ακαθένμοκ υηζ πμθθμί νοειίγμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ ιε 

ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα νοειίγμοκ ηαζ ηα ζοκαζζεδιαηζηά δοκαιζηά ηδξ ζπέζδξ ημοξ, εκχ μζ 

νμιακηζημί ζφκηνμθμζ πμθθέξ θμνέξ ιπμνμφκ κα νοειίγμοκ ηζξ ζοκαζζεδιαηζηέξ ειπεζνίεξ ημο 

άθθμο. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ ιμκηέθμ ηδξ νφειζζδξ ηζκδφκμο, πμο απμηεθεί ημκ «ζηεθεηυ βζα κα 

ηαηαθάαμοιε πυηε μζ ζφκηνμθμζ πνμζανιυγμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ζηζξ ζπέζεζξ ημοξ βζα κα 

δζαπεζνζζημφκ ηζξ ακηαβςκζζηζηέξ απαζηήζεζξ ηδξ αοημπνμζηαζίαξ ηαζ ηδξ δεηηζηυηδηαξ απέκακηζ ζε 

έκακ ζφκηνμθμ, εκχ νζζηάνμοκ ηδκ απυννζρδ» (Schoebi & Randall, 2015). 

 

Φοζζηά, ηα άημια πμθθέξ θμνέξ πνμζπαεμφκ κα νοειίζμοκ ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ ζοκηνυθςκ 

ημοξ (Butler, 2015), ιε εκζοκαίζεδζδ ηαζ οπμζηδνζηηζηή ζοιπενζθμνά (Zaki & Williams, 2013). 

Γζα ηζξ Butler ηαζ Randall (2013), υηακ ζε ιζα νμιακηζηή ζπέζδ οπάνπεζ έκα ιμηίαμ αιμζααίαξ 

νφειζζδξ, ημ ααζζηυ ζημζπείμ είκαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δζαπεζνίγμκηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ ηαζ 

επδνεάγμοκ μ έκαξ ημκ άθθμ. 

 
 

 

2.2 ηξαηεγηθέο ξύζκηζεο ζπλαηζζήκαηνο 

 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, μζ ζηναηδβζηέξ νφειζζδξ ζοκαζζεήιαημξ ιπμνμφκ κα πςνζζημφκ ζε δφμ είδδ. 

Σμ πνχημ είδμξ πενζθαιαάκεζ ζηναηδβζηέξ «εζηζαζιέκεξ ζηα δβμφιεκα βεβμκυηα» (antecedent-

focused strategies), εκχ ημ δεφηενμ είδμξ πενζθαιαάκεζ ζηναηδβζηέξ «εζηζαζιέκεξ ζηδκ απυηνζζδ» 

(response-focused strategies). Σμ πνχημ είδμξ ζηναηδβζηχκ ζοιααίκμοκ ζηδκ ανπή ηδξ δζαδζηαζίαξ 
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ηαζ πνζκ ημ ζοκαίζεδια εηδδθςεεί πθήνςξ, ιε ζημπυ κα αθθάλμοκ ηζξ ιεηαβεκέζηενεξ επζδνάζεζξ 

(ζηδ ζοιπενζθμνά ή ηδ θοζζμθμβία. Bal & Smit, 2012. Fardis, 2007. Gross, 2001. Kivity & 

Huppert, 2016. Niedenthal, Krauth-Gruber, & Ric, 2011. Richards, Butler, & Gross, 2003. 

Winterheld, 2015). Οζ ζηναηδβζηέξ πμο εζηζάγμοκ ζηδκ απυηνζζδ ζοιααίκμοκ ζοκήεςξ αθμφ ημ 

ζοκαίζεδια έπεζ βεκκδεεί ηαζ ανίζηεηαζ ζε ελέθζλδ (Bal & Smit, 2012. Fardis, 2007. Gross, 2001. 

Kivity & Huppert, 2016. Niedenthal, Krauth-Gruber, & Ric, 2011. Richards, Butler, & Gross, 2003. 

Winterheld, 2015). 

 

Οζ «εζηζαζιέκεξ ζηα δβμφιεκα βεβμκυηα» ζηναηδβζηέξ δζαδναιαηίγμοκ ημ νυθμ ηδξ ενιδκείαξ 

ιζαξ ηαηάζηαζδξ. Μεζχκμοκ ηδκ απμζηνμθή ζε αοηή ηαζ ζηυπμξ είκαζ ημ άημιμ κα οζμεεηήζεζ ιζα 

εεηζηή κμμηνμπία (Richards, Butler, & Gross, 2003). Οζ «εζηζαζιέκεξ ζηδκ απυηνζζδ» ζηναηδβζηέξ 

έπμοκ ςξ ζηυπμ ηδκ ηνμπμπμίδζδ μνζζιέκςκ ζημζπείςκ ημο ζοκαζζεήιαημξ, είηε αοηά είκαζ 

αζςιαηζηά είηε είκαζ μνβακζηά είηε είκαζ εηθναζηζηά (Niedenthal, Krauth-Gruber, & Ric, 2011). 

 

φιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ ημο Gross, μζ ααζζηέξ ζηναηδβζηέξ νφειζζδξ ζοκαζζεήιαημξ είκαζ δφμ, δ 

βκςζηζηή επακεηηίιδζδ ηαζ δ εηθναζηζηή ηαηαζημθή (Καθέηζζμξ, 2016). 

 

Ζ βκςζηζηή επακεηηίιδζδ είκαζ ζηναηδβζηή «εζηζαζιέκδ ζηα δβμφιεκα βεβμκυηα». 

Πενζθαιαάκεζ βκςζηζηή αθθαβή, υπμο ημ ηάεε άημιμ επακαλζμθμβεί ιε βκςζηζηυ ηνυπμ ιζα πζεακή 

ηαηάζηαζδ πμο εηιαζεφεζ ζοκαζζεήιαηα, χζηε κα ιεζςεεί μ ζοκαζζεδιαηζηυξ ηδξ ακηίηηοπμξ 

(Gross, 2001. Καθέηζζμξ, 2016. Koval et al., 2014. Niedenthal, Krauth-Gruber, & Ric, 2011). Όπςξ 

βίκεηαζ θακενυ, δ επακεηηίιδζδ έπεζ ζηυπμ ηδ βκχζδ ζπεηζηά ιε ημ ζοκαίζεδια (Kivity & Huppert, 

2016). Με ηδ ζηναηδβζηή αοηή αθθάγεζ μ ηνυπμξ πμο ημ άημιμ ακηζθαιαάκεηαζ ηζξ ζοκαζζεδιαηζηέξ 

ημο ηαηαζηάζεζξ. 

 

Ζ επακεηηίιδζδ απαζηεί παιδθυ βκςζηζηυ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζημξ, χζηε κα οπάνπεζ 

ιεβαθφηενμ αίςια ηαζ έηθναζδ ηςκ εεηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ (Nezlek & Kuppens, 2008. Νμιζημφ, 

2015). Όπςξ, ιάθζζηα, ακαθένμοκ μζ Gross ηαζ Feldman Barett (2011), μζ επακεηηζιήζεζξ είκαζ 

«ζοβηεηνζιέκα βκςζηζηά πνμδβμφιεκα ημο ζοκαζζεήιαημξ, πμο δδιζμονβμφκ ημ κυδια ημο 

ηυζιμο. Οζ επακεηηζιήζεζξ πενζβνάθμοκ ημ πενζεπυιεκμ αοημφ ημο κμήιαημξ». Ζ επακεηηίιδζδ, 

θμζπυκ, έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ αθθαβή ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ζδιαζίαξ εκυξ ενεείζιαημξ (Bal & Smit, 

2012. Ben-Naim et al., 2013. Gross, 2013). Ο Bebko ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο (2011) πενζβνάθμοκ ηδ 

βκςζηζηή επακεηηίιδζδ ιε θίβμ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ: βζα αοημφξ ημ άημιμ αθθάγεζ βκςζηζηά ηδκ 

ενιδκεία πμο δίκεζ ζε έκα ζοκαζζεδιαηζηυ ενέεζζια, βζα κα ηαηεοκαζηεί μ ζοιπενζθμνζηυξ, 

αζςιαηζηυξ ηαζ θοζζμθμβζηυξ ημο ακηίηηοπμξ (επίζδξ, Kivity & Huppert, 2016). Οζ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ηδκ επακεηηίιδζδ, ηαεχξ ηαζ ηα ίδζα ηα 
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εεηζηά ζοκαζζεήιαηα, ηα μπμία αολάκμοκ ηδκ ζηακυηδηα βζα νφειζζδ ζοκαζζεήιαημξ (Nezlek & 

Kuppens, 2008). 

 

Ζ επακεηηίιδζδ έπεζ μνζζιέκα παναηηδνζζηζηά υηακ ειθακίγεηαζ ζε δζαπνμζςπζηυ επίπεδμ. 

οκήεςξ, ημ πχξ ακηζδνάεζ ημ άημιμ ζημ ζοκαίζεδια εκυξ άθθμο αηυιμο ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδ 

δζαδζηαζία επακεηηίιδζδξ ημο δεφηενμο αηυιμο. Οζ θίθμζ, εζδζηά, ιπμνεί κα ειθακίζμοκ πανυιμζα 

ιμηίαα επακεηηίιδζδξ (Butler, 2015). Πμθφ ααζζηέξ, αέααζα, είκαζ ηαζ μζ εηηζιήζεζξ πμο 

πνμζακαημθίγμκηαζ πνμξ ηζξ νμιακηζηέξ ζπέζεζξ (Schoebi & Randall, 2015). Γζαπνμζςπζηά, δ 

επακεηηίιδζδ ζπεηίγεηαζ ιε ιεβαθφηενδ θεζημονβζηυηδηα, ιε ιεβαθφηενδ ζοκαζζεδιαηζηή ειπεζνία 

ηαζ έηθναζδ ηαζ, ηεθζηά, ιε εοελία (Bebko et al., 2011). 

 

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ βκςζηζηήξ επακεηηίιδζδξ ιπμνμφκ κα δζαηνζεμφκ ζε ζοκαζζεδιαηζηά, 

ημζκςκζηά ηαζ βκςζηζηά. οκαζζεδιαηζηά, εκημπίγεηαζ ιεζςιέκδ ειπεζνία ηςκ ανκδηζηχκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ αολδιέκδ ειπεζνία ηςκ εεηζηχκ (Gross, 2001. Gross, 2013. Kovel et al., 2014). 

Δοκμείηαζ, επίζδξ, δ πνμζςπζηή ακάπηολδ ημο αηυιμο (ζανίδμο, 2013). Παθαζυηενα, μ Gross 

(2001) οπμζηήνζγε πςξ δ επακεηηίιδζδ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηδκ έκηαζδ ηδξ ζοιπενζθμνζηήξ ηαζ 

ειπεζνζηήξ ακηίδναζδξ. Γκςζηζηά, οπάνπεζ «μοδεηενμπμίδζδ» ηδξ ηαηάζηαζδξ πμο ελάβεζ 

ζοκαζζεήιαηα. Δπίζδξ, θαίκεηαζ υηζ ιενζηέξ θμνέξ δ επακεηηίιδζδ ιπμνεί κα αεθηζχζεζ ηδ ικήιδ 

(Gross, 2013). 

 

Σέθμξ, ημζκςκζηά, βζα ημκ Winterheld (2015), δ επακεηηίιδζδ ζπεηίγεηαζ ιε ιεβαθφηενδ 

ζοιπάεεζα ημο αηυιμο απυ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημο, πενζζζυηενεξ ζηεκέξ ηαζ εεηζηέξ ζπέζεζξ 

(Gross, 2013) ηαζ ιεβαθφηενδ ζηακμπμίδζδ απυ ηδ γςή. Καηαθδηηζηά, εα έθεβε ηακείξ υηζ δ 

βκςζηζηή επακεηηίιδζδ ιπμνεί κα εεςνδεεί απυ ηζξ πζμ απμηεθεζιαηζηέξ ζηναηδβζηέξ νφειζζδξ 

ζοκαζζεήιαημξ (Kivity & Huppert, 2016), ακ ηαζ υηακ οπάνπεζ ορδθή ζοκαζζεδιαηζηή έκηαζδ 

ίζςξ είκαζ ακαπμηεθεζιαηζηή (Winterheld, 2015). 

 

Σμ δεφηενμ ιένμξ ημο ιμκηέθμο ημο Gross είκαζ δ εηθναζηζηή ηαηαζημθή, δδθαδή «δ ακαζημθή 

ηδξ έηθναζδξ ημο ζοκαζζεήιαημξ» (Καθέηζζμξ, 2016). Ζ ηαηαζημθή εζηζάγεζ ζηδκ ακηίδναζδ ηαζ 

νοειίγεζ ηα ζοκαζζεήιαηα ηδκ χνα πμο ελεθίζζμκηαζ (Gross, 2001. Gross, 2013. Kivity & Huppert, 

2014. Koval et al., 2014. Νμιζημφ, 2015. Winterheld, 2015). Πζμ απθά, ιε ηδκ ηαηαζημθή δεκ 

εηθνάγμκηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα πμο αζχκεζ ημ άημιμ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ζηζβιή (Bal & Smit, 2012). 

 

Ζ εηθναζηζηή ηαηαζημθή ειθακίγεηαζ ηδκ χνα πμο πανάβεηαζ ημ ζοκαίζεδια ηαζ απμηεθείηαζ 

απυ πνμζπάεεζεξ ιείςζδξ ή αηυια ηαζ ηάθορδξ ηδξ έηθναζδξ ηδξ εοιζηήξ ειπεζνίαξ (Ben-Naim et 

al., 2013. ζανίδμο, 2013). Ζ ηαηαζημθή έπεζ παιδθή ή ηαευθμο επίδναζδ ζηδκ ίδζα ηδ αίςζδ ηςκ 
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ζοκαζζεδιάηςκ (Bebko et al., 2011). Έπεζ ζακ ζηυπμ ηζξ ζςιαηζηέξ ηονίςξ ακηζδνάζεζξ (Kivity & 

Huppert, 2016). Δπίζδξ, αολάκεζ ηδ θοζζμθμβζηή ακηίδναζδ ηαζ ιεζχκεζ ηδ βκςζηζηή θεζημονβία 

(Butler & Gross, 2009), αθμφ πνμτπμεέηεζ ηδ πνήζδ βκςζηζηχκ πδβχκ (Niedenthal, Krauth-

Gruber, Ric, 2011) ηαζ, άνα, πενζθαιαάκεζ ηάπμζμ βκςζηζηυ ηυζημξ (Bal & Smit, 2012. Fardis, 

2007. Νμιζημφ, 2015). Πανάθθδθα, δ ηαηαζημθή ελαζεεκεί ηαζ ηδ ικήιδ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιε ημοξ άθθμοξ (Gross, 2013. Winterheld, 2015). 

 

Όπςξ ηαζ δ επακεηηίιδζδ, έηζζ ηαζ δ ηαηαζημθή έπεζ ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ ημζκςκζηά 

απμηεθέζιαηα (ηα βκςζηζηά ιυθζξ ακαθένεδηακ). οκαζζεδιαηζηά, δ ηαηαζημθή ιεζχκεζ ηδκ 

έηθναζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ (εεηζηχκ ηαζ ανκδηζηχκ. Gross, 2001. Νμιζημφ, 2015), εκχ ηείκμοκ 

κα ειθακίγμκηαζ ηαζ ορδθυηενα επίπεδα ημο ανκδηζημφ ζοκαζζεήιαημξ (Koval et al., 2014. 

Niedenthal, Krauth-Gruber, & Ric, 2011). Γεκζηά, δ ηαηαζημθή δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημ άημιμ κα 

απμζπάζεζ ηδκ πνμζμπή ημο απυ ηζξ ανκδηζηέξ ηαηαζηάζεζξ πμο αζχκεζ ηαζ κα δδιζμονβήζεζ ιζα 

πζμ μοδέηενδ δζάεεζδ (Bal & Smit, 2012). φιθςκα, ιάθζζηα, ιε ημοξ Ben-Naim et al. (2011), 

ημκχκεηαζ ηαζ δ ροπμθμβζηή απυηνζζδ, αθθά ημ αολδιέκμ ανκδηζηυ ζοκαίζεδια παναιέκεζ (επίζδξ 

Gross, 2013. Καθέηζζμξ, 2016. Nezlek & Kuppens, 2008). 

 

Κμζκςκζηά, θαίκεηαζ κα οπάνπεζ θηςπυηενδ δζαπνμζςπζηή επζημζκςκία ηαζ ακηζθαιαακυιεκδ 

οπμζηήνζλδ. Γζ’ αοηυ, μζ ζηεκέξ ζπέζεζξ είκαζ θζβυηενεξ (Gross, 2013. Winterheld, 2015). 

Δπμιέκςξ, δ ημζκςκζηή θεζημονβζηυηδηα ημο αηυιμο δζαηανάζζεηαζ (ζανίδμο, 2013). Μέζς ηδξ 

ηαηαζημθήξ, μζ άκενςπμζ ηαηαθένκμοκ κα εθέβπμοκ ηδκ ακηίδναζδ ηςκ άθθςκ αηυιςκ ζηδ δζηή 

ημοξ εζςηενζηή ηαηάζηαζδ (Ben-Naim et al., 2013). Σα ημζκςκζηά απμηεθέζιαηα μθείθμκηαζ ζημ 

βεβμκυξ υηζ δ ηαηαζημθή είκαζ πενζζζυηενμ δζαπνμζςπζηά πνμζακαημθζζιέκδ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

επακεηηίιδζδ (Nezlek & Kuppens, 2008). 

 

Γεκζηά, μζ Nezlek ηαζ Kuppens (2008) εεςνμφκ υηζ ημ άημιμ νοειίγεζ δοζημθυηενα ηα ανκδηζηά 

απυ ηα εεηζηά ζοκαζζεήιαηα. Οζ άκενςπμζ, ιάθζζηα, επζπεζνμφκ πενζζζυηενμ ηδκ επακεηηίιδζδ 

πανά ηδκ ηαηαζημθή (Richars, Butler, & Gross, 2003). Αοηυ βίκεηαζ βζα κα ιεζχζμοκ ημ ανκδηζηυ 

ζοκαίζεδια, ηυζμ ημ δζηυ ημοξ υζμ ηαζ ηςκ άθθςκ (Nezlek & Kuppens, 2008), ηάηζ πμο βζα κα 

επζηεοπεεί, υιςξ, πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ηδκ απμηνζηζηυηδηα ημο ζοκηνυθμο (Schoebi & Randall, 

2015). Σέθμξ, αλίγεζ κα ακαθενεεί δ άπμρδ ηςκ Gross ηαζ Levenson (1997), πμο πζζηεφμοκ υηζ «ημ 

κα απμηνφπηεζ ηάπμζμξ ηα ζοκαζζεήιαηά ημο είκαζ απίεακμ κα ημκ ηάκεζ κα κζχζεζ ηαθφηενα». 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 
 

ΤΝΓΔΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ ΡΤΘΜΗΖ 
 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ 
 

Ζ Θεςνία Γεζιμφ ζοκδέεηαζ ζηεκά ιε ημ ζοκαίζεδια ηαζ, εζδζηυηενα, ιε ηδ νφειζζδ ημο 

ζοκαζζεήιαημξ. Πανυθμ πμο μζ δφμ εεςνίεξ έπμοκ ήδδ ακαθοεεί, εα ακαθενεμφκ ζοκμπηζηά ηαζ ζε 

αοηυ ημ ηεθάθαζμ, χζηε κα βίκεζ ηαζ δ ζφκδεζδ ιεηαλφ ημοξ. 

 

Ζ Θεςνία Γεζιμφ οπμζηδνίγεζ υηζ ηα άημια παναηηδνίγμκηαζ απυ ζοβηεηνζιέκμοξ ηφπμοξ 

πνμζηυθθδζδξ, μζ μπμίμζ απμηεθμφκ ημιιάηζ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ. Πζζηεφεηαζ υηζ είκαζ απυ ημοξ 

ααζζημφξ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδ νφειζζδ ζοκαζζεήιαημξ αθθά ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

ανκδηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ εκυξ (νμιακηζημφ) ζοκηνυθμο (Panousopoulos & Beratis, 2014). Σμ 

ζφζηδια δεζιμφ πενζθαιαάκεζ ιμηίαα ζοκαζζεήιαημξ ηαζ ζοιπενζθμνχκ, μζ μπμίεξ πανειααίκμοκ 

ζηζξ δζαπνμζςπζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ (Slotter & Luchies, 2013). Σμ ζφζηδια αοηυ απμηεθείηαζ απυ 

εκενβά ιμκηέθα δεζιμφ, πμο δζαιεζμθααμφκ ζηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ αηυιςκ βζα ημοξ ζοκηνυθμοξ 

ημοξ (Campbell, Simpson, Boldry, & Kashy, 2005). 

 

Οζ ηφπμζ ή πνμζακαημθζζιμί δεζιμφ έπμοκ κα ηάκμοκ ιε πνμδζαεεζζαηά παναηηδνζζηζηά ηαζ 

ζηαεενέξ πνμζδμηίεξ εκυξ αηυιμο βζα ημκ εαοηυ ημο΄ αοηά ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ απυ ημκ ηφπμ 

αθθδθεπίδναζδξ ιε ημοξ άθθμοξ ζηδκ παζδζηή δθζηία ηαζ μνβακχκμοκ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ 

ζοκαζζεδιαηζηχκ πθδνμθμνζχκ, ηονίςξ δζαπνμζςπζηά (Ακδνζμπμφθμο & Καθέηζζμξ, 2014. 

Butner, Diamond, & Hicks, 2007). Πενζθαιαάκμοκ ημκ αζθαθή, ημκ αβπχδδ ηαζ ημκ απμθεοηηζηυ 

ηφπμ (Shaver, Mikulincer, & Chun, 2009). φιθςκα ιε ηζξ Randall ηαζ Butler (2013), «ηα εκενβά 

ιμκηέθα δεζιμφ ηαζ μζ αημιζηέξ δζαθμνέξ ζηα είδδ πνμζηυθθδζδξ ζπεηίγμκηαζ ιε δζαθμνεηζηά 

ιμκηέθα νφειζζδξ ζοκαζζεήιαημξ ζηζξ νμιακηζηέξ ζπέζεζξ» (επίζδξ Shaver, Mikulincer, & Chun, 

2009). 

 

Ζ νφειζζδ ζοκαζζεήιαημξ είκαζ ζδιακηζηυ ζημζπείμ βζα ημκ Lang (2010), αθμφ δζαηδνεί ηζξ 

ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ηδκ εοδιενία. Δίκαζ δ δζαδζηαζία ηαηά ηδκ μπμία ηα άημια ιπμνμφκ κα 

επδνεάζμοκ ηα ζοκαζζεήιαηα πμο έπμοκ. Δπίζδξ, πενζθαιαάκεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηα άημια 

αζχκμοκ ηαζ εηθνάγμοκ ηα ζοβηεηνζιέκα ζοκαζζεήιαηα. Άθθμζ μνζζιμί ζοιπενζθαιαάκμοκ ηαζ ηζξ 

δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ, εκχ ανηεημί είκαζ εηείκμζ πμο ακαθένμοκ υηζ δ νφειζζδ ζοκαζζεήιαημξ 

πενζθαιαάκεζ αηυιδ εθεβπυιεκεξ ή αζοκείδδηεξ δζαδζηαζίεξ (Lang, 2010). 

 

Αοηή δ ζοκεζδδηυηδηα ηαζ δ αζοκεζδδηυηδηα ακαθένεηαζ ηαζ ζημκ μνζζιυ ηςκ Butner, Diamond, 

& Hicks (2007), υπμο ηα άημια «νοειίγμοκ ηδ ιεηααθδηυηδηα» ηςκ εεηζηχκ ηαζ ανκδηζηχκ 
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ζοκαζζεδιάηςκ. Οζ ζοβηεηνζιέκμζ ενεοκδηέξ πενζβνάθμοκ παναηηδνζζηζηά: μζ παναδμζζαηέξ 

ζοθθήρεζξ ημο εοιζημφ ηαζ ηδξ νφειζζδξ ζοκαζζεήιαημξ εκηυξ ηςκ ζπέζεςκ πνμζηυθθδζδξ δίκμοκ 

έιθαζδ ζηζξ εοεείεξ ζοκαζζεδιαηζηέξ επζδνάζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ζοβηεηνζιέκεξ 

δζαπνμζςπζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ» (π.π. ζφβηνμοζδ, οπμζηήνζλδ, ηνζηζηή η.θπ. Butner, Diamond, & 

Hicks, 2007). 

 
 

 

3.1 Αζθαιήο ηύπνο δεζκνύ θαη ξύζκηζε ζπλαηζζεκάησλ 
 

Σα άημια ιε αζθαθή ηφπμ δεζιμφ έπμοκ παιδθά επίπεδα άβπμοξ ηαζ απμθοβήξ (Campbell et al., 

2005) ηαζ δε δοζημθεφμκηαζ ζδζαίηενα κα νοειίζμοκ επμζημδμιδηζηά ηαζ ιε ζζμννμπδιέκμ ηνυπμ ηα 

ζοκαζζεήιαηά ημοξ (Ακδνζμπμφθμο & Καθέηζζμξ, 2014. Νηάαμο, 2015), βζ’ αοηυ ηαζ πανμοζζάγμοκ 

ορδθά επίπεδα ζοκαζζεδιαηζηήξ εοδιενίαξ (Morel & Papouchis, 2016). Ζ επμζημδμιδηζηή νφειζζδ 

επδνεάγεηαζ ζοκήεςξ απυ ημ βεβμκυξ υηζ μζ αζθαθείξ έπμοκ ειπζζημζφκδ ζηζξ θζβμφνεξ πνμζηυθθδζδξ 

υηζ εα είκαζ δζαεέζζιεξ ζε ζηζβιέξ εθίρδξ (Butner, Diamond, & Hicks, 2007. Fardis, 2007). Φοζζηά, ηα 

αζθαθή άημια έπμοκ εεηζηή ζηάζδ ηαζ πνμξ ημκ εαοηυ ημοξ (Νηάαμο, 2015). 

 

Σα αζθαθή άημια επζεοιμφκ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ζηεκυηδηα ζηζξ ζπέζεζξ ημοξ, αθθά πςνίξ κα ημ 

θαπηανμφκ εηηεηαιέκα υπςξ μζ αβπχδεζξ (Slotter & Luchies, 2013). Ακαβκςνίγμοκ ηδ εθίρδ ηαζ 

ακαγδημφκ ηδκ οπμζηήνζλδ απυ ημοξ νμιακηζημφξ ζοκηνυθμοξ΄ ςζηυζμ, είκαζ ζηακμί κα ιεζχζμοκ 

ηαζ ιυκμζ ημοξ ηδκ έκηαζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημοξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ κα πνμζανιυγμοκ ιε 

εοέθζηημ ηνυπμ ηδ ζηέρδ ημοξ βζα ηα ζοκαζζεδιαηζηά βεβμκυηα (πνήζδ βκςζηζηήξ επακεηηίιδζδξ. 

Panousopoulos & Beratis, 2014. Winterheld, 2015). Ακ, ιάθζζηα, οπάνπεζ εεηζηή ζοιπενζθμνά ηαζ 

απυ ημκ ζφκηνμθυ ημοξ, έπμοκ ηαθέξ απυρεζξ βζα ημ πανυκ ηαζ ημ ιέθθμκ ηδξ ζπέζδξ (Campbell et 

al., 2005). 

 

Οζ επμζημδμιδηζηέξ ζηναηδβζηέξ ηςκ αζθαθχκ αηυιςκ έπμοκ ανηεηά εεηζηά απμηεθέζιαηα. 

Ανπζηά, ηαηαπναΰκεηαζ δ εθίρδ ημοξ, αολάκεηαζ δ πνμζςπζηή ημοξ πνμζανιμβή (Gross, 2009) ηαζ 

ηεθζηά ηαηαθένκμοκ κα ακαπηφλμοκ ηαζ κα δζαηδνήζμοκ άκεηεξ, εεηζηέξ ηαζ οπμζηδνζηηζηέξ ζηεκέξ 

ζπέζεζξ ιε ημοξ ζδιακηζημφξ άθθμοξ ηαζ ημοξ νμιακηζημφξ ζοκηνυθμοξ (Gross, 2009. 

Panousopoulos & Beratis, 2014. Winterheld, 2015). Δπζπθέμκ, αζχκμοκ παιδθά επίπεδα δοζθμνίαξ 

ηαζ ζηνεξ (Νηάαμο, 2015. Shaver, Mikulincer, & Chun, 2009) ηζ αοηυ ημοξ μδδβεί ζηδκ ακάπηολδ 

πνμημζκςκζηχκ αλζχκ ηαζ ημζκςκζηά επζεοιδηχκ ζοιπενζθμνχκ, ζε δζαπνμζςπζηυ ηαζ ημζκςκζηυ 

επίπεδμ (Shaver, Mikulincer, & Chun, 2009). Σέθμξ, απμδέπμκηαζ ιε θζβυηενμ αιοκηζηυ ηνυπμ ηζξ 

δφζημθεξ εζςηενζηέξ ηαηαζηάζεζξ (Panousopoulos & Beratis, 2014). 



22 
 

 

 3.2 Αλαζθαιείο ηύπνη δεζκνύ θαη ξύζκηζε ζπλαηζζεκάησλ 
 

Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, μζ ακαζθαθείξ ηφπμζ δεζιμφ δε νοειίγμοκ ηυζμ παναβςβζηά ημ ζοκαίζεδιά 

ημοξ. οβηεηνζιέκα, μζ αβπχδεζξ έπμοκ ανηεηά έκημκεξ ανκδηζηέξ ζοκαζζεδιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ, 

εκχ μζ απμθεοηηζημί ηείκμοκ πνμξ ηδκ ηαηαζημθή ή ηδκ άνκδζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημοξ (Morel & 

Papouchis, 2016). 

 
 

 

3.2.1 Αγσώδηρ ηύπορ και πύθμιζη ζςναιζθημάηων 
 

Όπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, ημ άβπμξ ζηδ εεςνία δεζιμφ μνίγεηαζ ςξ «μ ααειυξ ζημκ μπμίμ ηα 

άημια ακδζοπμφκ ηαζ ακαιαζμφκ ηδκ απυννζρδ ή ηδκ εβηαηάθεζρδ απυ ημοξ ζοκηνυθμοξ ημοξ» 

(Campbell et al., 2005). Οζ ίδζμζ ενεοκδηέξ, ιάθζζηα, οπμζηδνίγμοκ υηζ ηα αβπχδδ άημια έπμοκ έκα 

«ζφζηδια παναημθμφεδζδξ ηδξ επακεηηίιδζδξ, πμο οπμθμβίγεζ ημ ααειυ ζημκ μπμίμ ηα άημια 

δζαηδνμφκ ιζα επανηή ροπμθμβζηή ή ζοκαζζεδιαηζηή ζηεκυηδηα ιε ηζξ θζβμφνεξ πνμζηυθθδζδξ». 

 

Οζ αβπχδεζξ είκαζ ααέααζμζ βζα ημ ακ δ θζβμφνα πνμζηυθθδζδξ εα είκαζ δζαεέζζιδ ζε ζηζβιέξ 

ακάβηδξ (Butner, Diamond, & Hicks, 2007. Νηάαμο, 2015) ηαζ ακηζθαιαάκμκηαζ ημκ εαοηυ ημοξ ςξ 

ααμήεδημ (Shaver, Mikulincer, & Chun, 2009). Πανυθα αοηά, ηα ζοβηεηνζιέκα άημια έπμοκ 

εεηζηέξ πνμζδμηίεξ απυ ημοξ άθθμοξ ηαζ ανκδηζηέξ απυ ημκ εαοηυ ημοξ (Ακδνζμπμφθμο & 

Καθέηζζμξ, 2014). Σα παναηηδνζζηζηά αοηά μθείθμκηαζ ηονίςξ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ αβπχδεζξ ζημ 

πανεθευκ είπακ ειπεζνίεξ ιε άημια πμο ήηακ αζοκεπή ηαζ ακαλζυπζζηα ζηδκ απυηνζζή ημοξ πνμξ 

αοημφξ (Panousopoulos & Beratis, 2014). 

 

Οζ ζηναηδβζηέξ νφειζζδξ ζοκαζζεήιαημξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηα άημια ιε αβπχδδ ηφπμ δεζιμφ 

είκαζ ηονίςξ οπενεκενβμπμζδηζηέξ (Gross, 2009). ε ζηζβιέξ απεζθήξ θαπηανμφκ ορδθά επίπεδα 

ηυζμ θοζζηήξ υζμ ηαζ ροπμθμβζηήξ ζηεκυηδηαξ ιε ημκ νμιακηζηυ ζφκηνμθμ (Butner, Diamond, & 

Hicks, 2007. Cassidy & Shaver, 2008. Slotter & Luchies, 2013). Οζ ζηναηδβζηέξ ημοξ εζηζάγμοκ 

πενζζζυηενμ ζημ ζοκαίζεδια (π.π. αβκμμφκ ημ πνυαθδια. Randall & Butler, 2013). Όηακ 

επζεοιμφκ ηδκ άκεζδ ηαζ ηδ θνμκηίδα ημο ζοκηνυθμο ημοξ, οπενεκενβμπμζμφκ ηα εοιζηά ζημζπεία 

ημοξ, απυ ηα μπμία ηαηαηθφγμκηαζ (ημ εοιζηυ αοηυ πνεζάγεηαζ ανβυηενα ηαηάθθδθδ δζαπείνζζδ). 

Όπςξ βίκεηαζ θακενυ, ηα ζοκαζζεήιαηα ημφξ απαζπμθμφκ ζοπκά, ςζηυζμ δοζημθεφμκηαζ κα ηα 

πνμζδζμνίζμοκ ηαηάθθδθα ηαζ κα ηα θζθηνάνμοκ (Lang, 2010). 

 

φιθςκα ιε ημοξ Shaver, Mikulincer, & Chun (2009), ηα άημια ιε αβπχδδ ηφπμ δεζιμφ ηείκμοκ 

κα αολάκμοκ ηδκ έκηαζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημοξ (up-regulation). Αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ 

ακδζοπμφκ οπεναμθζηά ηαζ πνμζπαεμφκ κα ηενδίζμοκ ηδκ εκαζπυθδζδ, ηδκ οπμζηήνζλδ ηαζ ηδ 
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θνμκηίδα ημο νμιακηζημφ ζοκηνυθμο ημοξ, εκχ δε θείπεζ ηαζ δ οπεναμθζηή ελάνηδζδ απυ αοημφξ, 

ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα κζχζμοκ πνμζηαηεοιέκμζ. Πμθθέξ θμνέξ, αέααζα, μδδβμφκηαζ ζε έιιμκδ 

εκαζπυθδζδ ιε ηζξ ζπέζεζξ ημοξ (Νηάαμο, 2015). 

 

Θα ιπμνμφζε ηακείξ κα οπμεέζεζ υηζ αοηά ηα άημια δζαηαηέπμκηαζ απυ έκακ εθαθνφ εβςζζιυ. 

Αοηυ ζοιααίκεζ βζα ηνεζξ θυβμοξ: (α) επζηεκηνχκμκηαζ πενζζζυηενμ ζηδ δζηή ημοξ εθίρδ, (α) 

εηθνάγμοκ ηα ανκδηζηά ημοξ ζοκαζζεήιαηα ιε ζημπυ κα ηεκηνίζμοκ ημ εκδζαθένμκ ημο ζοκηνυθμο 

ηαζ (β) ακαγδημφκ ζοκεπχξ οπμζηήνζλδ απυ ημοξ νμιακηζημφξ ζοκηνυθμοξ, βζα κα κζχεμοκ υηζ 

έπμοκ ηδκ πνμζμπή (Winterheld, 2015). ηζξ ζοβηνμφζεζξ ημοξ ιε ημοξ ζοκηνυθμοξ εηδδθχκμοκ 

δζάθμνεξ ζοκαζζεδιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ, υπςξ άβπμξ, ζηεκμπχνζα, εοιυ ηαζ επενζηυηδηα (Νηάαμο, 

2015). 

 

Δίκαζ βεκζηά ανηεηά εοάθςημζ ζηα ενεείζιαηα εθίρδξ (ηα μπμία ίζςξ είκαζ ηαζ απεζθδηζηά βζα ηδ 

ζπέζδ ημοξ) ηαζ ειθακίγμκηαζ ανηεηά πνμηαηεζθδιιέκμζ ζε πνμζπάεεζεξ επίθοζδξ ηςκ 

πνμαθδιάηςκ, αηνζαχξ θυβς ηδξ εθίρδξ (Panousopoulos & Beratis, 2014). Ζ απμοζία ζογήηδζδξ 

ιε ημκ ζφκηνμθμ είκαζ ηάηζ πμο ιπμνεί κα ζοιαεί, αθθά μδδβεί ζηδκ πζεακυηδηα μ νμιακηζηυξ 

ζφκηνμθμξ κα ιδ δείλεζ «ιεηάδμζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημο αβπχδμοξ ζοκηνυθμο» (Randall & 

Butler, 2015). O Gross (2009), ιάθζζηα, επζζδιαίκεζ υηζ ιζα ανκδηζηή ικήιδ ή ιζα ανκδηζηή ζηέρδ 

ιπμνεί κα εκενβμπμζήζεζ πενζζζυηενεξ ανκδηζηέξ ικήιεξ ή ζηέρεζξ. 

 

Καηαθδηηζηά, ηα άημια ιε αβπχδδ πνμζηυθθδζδ ηείκμοκ πνμξ ηδ πνήζδ πενζζζυηενμ 

ηαηαζηνμθζηχκ ηαζ δοζθεζημονβζηχκ ζοιπενζθμνχκ –ζε ζπέζδ ιε ηα άημια ιε αζθαθή 

πνμζηυθθδζδ-, βζα ηδκ επίθοζδ ζδιακηζηχκ πνμαθδιάηςκ ηδξ νμιακηζηήξ ζπέζδξ ημοξ (Campbell 

et al., 2005. Slotter & Luchies, 2013). Αοηυ ημοξ μδδβεί ζημ κα είκαζ θζβυηενμ πανμφιεκμζ απυ ηδκ 

οπμζηήνζλδ πμο είκαζ δζαεέζζιδ απυ ημκ ζφκηνμθυ ημοξ. Αηυια ηζ υηακ μζ ίδζμζ πανέπμοκ 

οπμζηήνζλδ ζημοξ ζδιακηζημφξ άθθμοξ, πμθθέξ θμνέξ ηοπαίκεζ κα ιδκ ημοξ ειπζζηεφμκηαζ ανηεηά 

(Campbell et al., 2005). 

 
 
 
 

 

3.2.2 Αποθεςκηικόρ ηύπορ και πύθμιζη ζςναιζθημάηων 
 

Σα άημια ιε απμθεοηηζηυ ηφπμ δεζιμφ εεςνμφκ υηζ δε εα είκαζ ςθέθζιμ βζα ημοξ ίδζμοξ κα 

εηθνάζμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ. Οζ ζδιακηζημί άθθμζ ειθακίγμκηαζ ςξ ιδ απμηνζηζημί ζηζξ 

ακάβηεξ ημοξ (Fardis, 2007. Winterheld, 2015). Οζ θζβμφνεξ πνμζηυθθδζδξ, θμζπυκ, δε εεςνμφκηαζ 

αλζυπζζηεξ πδβέξ αζθάθεζαξ, βζ’ αοηυ ηαζ μζ απμθεοηηζημί ζοκήεςξ δζαπεζνίγμκηαζ ηδ εθίρδ ιυκμζ 
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ημοξ (Butner, Diamond, & Hicks, 2007. Morel & Papouchis, 2016. Νηάαμο, 2015). Ή, υπςξ ημ 

πενζβνάθμοκ μζ Shaver, Mikulincer, ηαζ Chun (2009), μζ ζφκηνμθμζ έπμοκ απμηφπεζ ζηδ 

δζαεεζζιυηδηα ηαζ ηδκ απμηνζηζηυηδηα. 

 

Με άθθα θυβζα, μ απμθεοηηζηυξ ηφπμξ δεζιμφ έπεζ ανκδηζηή εζηυκα βζα ημοξ άθθμοξ ηαζ εεηζηή 

βζα ημκ εαοηυ ημο (Ακδνζμπμφθμο & Καθέηζζμξ, 2014), βζ’ αοηυ ηαζ δεκ επεκδφεζ πμθφ ζηζξ ζπέζεζξ 

ιε ημοξ νμιακηζημφξ ζοκηνυθμοξ ηαζ ημοξ ζδιακηζημφξ άθθμοξ (Campbell et al., 2005). φιθςκα 

ιε ημοξ Morel ηαζ Papouchis (2016), μζ απμθεοηηζημί άκενςπμζ αθεκυξ δεκ απμδέπμκηαζ ηζξ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ απμηνίζεζξ ηαζ αθεηένμο δεκ έπμοκ επίβκςζδ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ημοξ 

ηαηάζηαζδξ. Όθα αοηά ηα παναηηδνζζηζηά μθείθμκηαζ ζε παθαζυηενεξ ειπεζνίεξ ιε ακενχπμοξ πμο 

δεκ ήηακ δζαεέζζιμζ, δεκ ημοξ οπμζηήνζγακ ηαζ, ίζςξ, ημοξ ηζιςνμφζακ ή ημοξ απέννζπηακ, υηακ μζ 

(πθέμκ) απμθεοηηζημί επζπεζνμφζακ ηδ ζηεκυηδηα ηαζ ηδκ έηθναζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ζηζξ 

νμιακηζηέξ ζπέζεζξ (Panousopoulos & Beratis, 2014). 

 

Οζ ζηνεζμβυκεξ ηαηαζηάζεζξ πμο εκδεπμιέκςξ ακηζιεηςπίγμοκ μζ απμθεοηηζημί βίκμκηαζ 

ακηζθδπηέξ «ςξ απεζθδηζηέξ πνμξ ηδκ ακάβηδ ημοξ βζα αοημειπζζημζφκδ ηαζ πνμξ ηδκ απυζηαζδ 

απυ ημοξ άθθμοξ». Γζ’ αοηυ, μζ ζηναηδβζηέξ νφειζζδξ ζοκαζζεήιαημξ πμο ζοκήεςξ πνδζζιμπμζμφκ 

αοηά ηα άημια, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ζηνεζμβυκςκ ή απεζθδηζηχκ ηαηαζηάζεςκ, είκαζ 

απμζηαζζμπμζδηζηέξ (ή απεκενβμπμζδηζηέξ. Butner, Diamond, & Hicks, 2007. Cassidy & Shaver, 

2008. Gross, 2009. Panousopoulos & Beratis, 2014. Shaver, Mikulincer, & Chun, 2009. Slotter & 

Luchies, 2013. Winterheld, 2015). Γεκζηά, ηα ζοβηεηνζιέκα άημια ηαηαπζέγμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά 

ημοξ –ηονίςξ αοηά πμο ίζςξ εα ημοξ εκμπθμφζακ-, ιε ζημπυ κα ιεζςεεί δ έηθναζή ημοξ. 

 

Ζ ζηέρδ ηςκ απμθεοηηζηχκ ζοκήεςξ είκαζ ελςηενζηά πνμζακαημθζζιέκδ. Απμθεφβμοκ ημ άβπμξ 

πμο πνμηφπηεζ απυ ηζξ ζηεκέξ ζπέζεζξ ιε ημοξ νμιακηζημφξ ζοκηνυθμοξ ηαζ ημοξ ζδιακηζημφξ 

άθθμοξ. Δπίζδξ, έπμοκ ηδκ ηάζδ κα απμθεφβμοκ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημοξ, πμο 

αλζμθμβμφκηαζ απυ ημοξ ίδζμοξ ςξ πανάθμβα ηαζ ςξ ειπυδζμ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ηαεδιενζκχκ 

ζηυπςκ ημοξ ηαζ βζα ηδ δζαπείνζζδ ημο ζηνεξ (Lang, 2010). Αηυιδ, πνδζζιμπμζμφκηαζ δζάθμνμζ 

ροπμθμβζημί ιδπακζζιμί, χζηε κα απμθεοπεμφκ ηα δοζάνεζηα ενεείζιαηα (Panousopoulos & 

Beratis, 2014). ηδκ μοζία, ηα απμθεοηηζηά άημια εέθμοκ κα δζαηδνμφκ υπζ ιυκμ ημκ έθεβπμ αθθά 

ηαζ ιζα ροπμθμβζηή απυζηαζδ απυ ηζξ νμιακηζηέξ ζπέζεζξ ημοξ. Αηυιδ, οπμααειίγμοκ ηζξ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ ημοξ ειπεζνίεξ ηαζ ανκμφκηαζ ηζξ ακάβηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πνμζηυθθδζδ 

(Campbell et al., 2005. Shaver, Mikulincer, & Chun, 2009). 

 

Ζ απυζηαζδ πμο επζπεζνμφκ μζ απμθεοηηζημί εκζζπφεηαζ υηακ οπάνπεζ ζφβηνμοζδ ιε ημκ 

νμιακηζηυ ζφκηνμθμ (Νηάαμο, 2015), εκχ μ εαοηυξ ηνίκεηαζ ςξ πζμ απμηεθεζιαηζηυξ (Gross, 2009. 
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Shaver, Mikulincer, & Chun, 2009. Winterheld, 2015). Οζ ζηναηδβζηέξ, δδθαδή, πμο 

πνδζζιμπμζμφκ μζ απμθεοηηζημί είκαζ δ ηαηαζημθή ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ (ηονίςξ ηδξ εθίρδξ. Gross, 

2009) ηαζ δ ιείςζδ ηδξ «πνυζααζδξ ζε ζοκαζζεδιαηζηέξ ζηέρεζξ» (Ακδνζμπμφθμο & Καθέηζζμξ, 

2014), έηζζ χζηε δ πνμζμπή κα ιδκ εζηζάγεηαζ ζηζξ απεζθέξ ηαζ ημοξ ζηνεζμβυκμοξ πανάβμκηεξ, 

αθθά ζηδκ «εθαπζζημπμίδζδ ηςκ ειπεζνζχκ ηαζ εηθνάζεςκ ημο ανκδηζημφ εοιζημφ» (Butner, 

Diamond, & Hicks, 2007. Cassidy & Shaver, 2008). 

 

Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ μζ βοκαίηεξ πμο ειθακίγμοκ ορδθά επίπεδα απμθοβήξ εκδέπεηαζ «κα 

δείλμοκ ιεηάδμζδ ηςκ εεηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ ηςκ ζοκηνυθςκ ημοξ» (Randall & Butler, 2015). 

Σέθμξ, κα ζδιεζςεεί υηζ, πανά ηα υζα πνμακαθένεδηακ, ημ άημιμ ιε απμθεοηηζηή πνμζηυθθδζδ 

ιπμνεί κα επςθεθδεεί ανηεηά απυ ηζξ απμθαοζηζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιε νμιακηζημφξ ζοκηνυθμοξ 

ή ζδιακηζημφξ άθθμοξ ηαζ, πανάθθδθα, κα θάαεζ εεηζηή ακαηνμθμδυηδζδ απυ αοημφξ (Slotter & 

Luchies, 2013). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 
 

ΠΧ Ο ΣΤΠΟ ΓΔΜΟΤ ΚΑΗ Ζ ΡΤΘΜΗΖ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ 
 

ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΔΞΗΑ ΣΖ ΥΔΖ 
 

ημ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ ηδξ ενβαζίαξ ελεηάγεηαζ ημ πχξ μ ηάεε ηφπμξ δεζιμφ ζπεηίγεηαζ ιε 

ηδκ ζηακμπμίδζδ απυ ηδ ζπέζδ ημο, ιε ηδ δέζιεοζδ ζηδ ζπέζδ, ιε ηδκ πμζυηδηα ηαζ, ηεθζηά, ιε ηδκ 

εοελία ηδξ ζπέζδξ. Ζ ζπέζδ ηςκ ίδζςκ παναβυκηςκ εα ελεηαζηεί ηαζ βζα ηδ νφειζζδ ημο 

ζοκαζζεήιαημξ. 

 

Γεκζηά, μζ άκενςπμζ ηείκμοκ κα αλζμθμβμφκ αθθά ηαζ κα ζοιπενζθένμκηαζ μ έκαξ απέκακηζ ζημκ 

άθθμ ιε αάζδ ηζξ ακηζθήρεζξ ημοξ. Αοηυ ζζπφεζ ηαζ βζα ηζξ νμιακηζηέξ ζπέζεζξ. Ζ ακηίθδρδ ηδξ 

οπμζηήνζλδξ ηαζ ηδξ ειπζζημζφκδξ αθθά ηαζ δ μζηεζυηδηα πμο αζζεάκεηαζ ηάπμζμξ, ιεζμθααμφκ 

ζηδ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ημο ηφπμο δεζιμφ ηςκ αηυιςκ ηαζ ηδξ ζηακμπμίδζδξ πμο αζχκμοκ απυ ηδ 

ζπέζδ ημοξ. Σα άημια πμο αθέπμοκ ημοξ ζοκηνυθμοξ ημοξ ςξ ζδακζημφξ ή ελςνασζιέκμοξ, ηείκμοκ 

κα αζχκμοκ ιεβαθφηενδ ζηακμπμίδζδ΄ πανάθθδθα, ηαζ μζ ακηζθήρεζξ ηςκ ζοκηνυθςκ ημοξ μδδβμφκ 

ζε ηαθφηενδ θεζημονβζηυηδηα ηδξ ζπέζδξ. Όηακ αοηή δ ηαηάζηαζδ αολάκεζ ηδκ μζηεζυηδηα, ηα 

άημια ακηζθαιαάκμκηαζ ημοξ ζοκηνυθμοξ ημοξ ςξ πζμ υιμζμοξ ιε αοημφξ (Molero, Shaver, 

Fernandez, Alonso-Arbiol, & Recio, 2016). 

 
 

 

4.1 Θεσξία δεζκνύ θαη πνηόηεηα ζρέζεο 

 

φιθςκα ιε ηδ Θεςνία Γεζιμφ, μζ ειπεζνίεξ εκυξ αηυιμο ιε ζδιακηζημφξ άθθμοξ 

εκζςιαηχκμκηαζ ζε κμδηά ιμκηέθα (υπςξ έπεζ ακαθενεεί ηαζ ζημ 1
μ
 ηεθάθαζμ). Αοηά ηα κμδηά 

ιμκηέθα δδιζμονβμφκ δζαθμνεηζηέξ πνμζδμηίεξ βζα ηάεε κέα ζπέζδ (Birnie, McClure, Lydon, & 

Holmberg, 2009). Βέααζα, μζ άκενςπμζ εκδέπεηαζ κα ακαπηφλμοκ είηε ανκδηζηέξ είηε ιδ νεαθζζηζηέξ 

πνμζδμηίεξ βζα ηζξ κέεξ ζπέζεζξ, πνμζδμηίεξ πμο αθμνμφκ ζηδκ απμηνζηζηυηδηα, ηζξ πνμεέζεζξ ηαζ 

ηδ δζαεεζζιυηδηα ηςκ (νμιακηζηχκ ηαζ ιδ) ζοκηνυθςκ ημοξ (Tran & Simpson, 2015). 

 

διακηζηυ ημιιάηζ ηδξ εεςνίαξ δεζιμφ είκαζ δ αθθδθελάνηδζδ ηαζ μζ δοαδζηέξ ζπέζεζξ. 

Αθθδθελάνηδζδ ζδιαίκεζ υηζ μζ ζηυπμζ εκυξ αηυιμο, μζ επζεοιίεξ ημο ηαζ δ εοδιενία ημο ιε ημοξ 

άθθμοξ ακενχπμοξ ελανηχκηαζ απυ ηδκ επέκδοζδ ηςκ νμιακηζηχκ ζοκηνυθςκ ημοξ ζηζξ ζηεκέξ 

ζπέζεζξ. Οζ δοαδζηέξ δζαδζηαζίεξ ακαθένμκηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ ζοιπενζθμνέξ, μζ ζηέρεζξ ηαζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα ηςκ αηυιςκ ιέζα ζε ιζα ζπέζδ επδνεάγμκηαζ απυ δφμ πανάβμκηεξ: (α) απυ ημοξ 

ηφπμοξ δεζιμφ ηαζ ημ ααειυ ακαζθάθεζαξ ηςκ αηυιςκ ηαζ (α) απυ ηδκ πναβιαηζηή απυηνζζδ ημο 
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ηάεε αηυιμο, εκηυξ ηδξ αθθδθελάνηδζδξ. Ακ δ δοαδζηή δζαδζηαζία εκέπεζ ηαζ απμηεθεζιαηζηή 

νφειζζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, ηυηε δ ζπέζδ ιπμνεί κα αεθηζςεεί ζε αάεμξ πνυκμο (Overall & 

Simpson, 2015). 

 

Οζ Hudson ηαζ Fraley (2014) έπμοκ επίζδξ ζογδηήζεζ βζα ηδκ μιμζυηδηα. Άπμρή ημοξ είκαζ υηζ 

ίζςξ είκαζ ςθέθζιμ βζα ηα άημια ιζαξ νμιακηζηήξ ζπέζδξ κα ιμζάγμοκ ηαζ κα 

αθθδθμζοιπθδνχκμκηαζ. Αοηυ, αέααζα, ελανηάηαζ ηαζ απυ ημκ ηφπμ δεζιμφ ηςκ αηυιςκ, αθθά 

βεκζηά, υζμ πζμ υιμζμζ είκαζ μζ ζφκηνμθμζ ηυζμ ιεβαθφηενδ ζηακμπμίδζδ εα ακηθμφκ απυ ηδ ζπέζδ 

ημοξ. Πανυθα αοηά, δ ζηακμπμίδζδ απυ ηδ ζπέζδ είκαζ έκαξ πανάβμκηαξ πμο ιπμνεί κα 

ιεηααάθθεηαζ ζε αάεμξ πνυκμο. Αοηυ ζζπφεζ ηαζ ακηίζηνμθα, δδθαδή υζμ πζμ ζηακμπμζδιέκμξ είκαζ 

ηάπμζμξ απυ ηδ ζπέζδ ημο, ηυζμ πζμ υιμζμ ιε αοηυκ ακηζθαιαάκεηαζ ημκ ζφκηνμθυ ημο (Hudson & 

Fraley, 2014). Όπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένμοκ αοημί μζ ενεοκδηέξ, «ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

μιμζυηδηαξ ιπμνμφκ κα εκεαννφκμοκ ηδκ πμζυηδηα ηδξ ζπέζδξ, αηυια ηζ υηακ μζ ζφκηνμθμζ δε 

ζοκεζδδημπμζμφκ υηζ δ μιμζυηδηα οπάνπεζ ηαζ είκαζ οπεφεοκδ βζα αοηά ηα πθεμκεηηήιαηα».  

 

ε αοηυ ημ ζδιείμ αλίγεζ κα ακαθενεεί δ Αοημηαεμνζγυιεκδ Θεςνία, απυ ημοξ Hadden, 

Rodriguez, Knee, DiBello, & Baker (2015), πμο ζοκάδεζ ιε ημκ αζθαθή ηφπμ δεζιμφ. Ζ εεςνία 

αοηή οπμζηδνίγεζ υηζ μζ άκενςπμζ έπμοκ ηνεζξ ααζζηέξ ροπμθμβζηέξ ακάβηεξ, πμο απμηεθμφκ 

ααζζηά ζημζπεία βζα ηδκ ροπμθμβζηή ημοξ ακάπηολδ ηαζ ηδκ εοδιενία ημοξ. Οζ ακάβηεξ αοηέξ είκαζ 

δ αοημκμιία, δ επάνηεζα ηαζ δ ζπεζζαηυηδηα. Ζ αοημκμιία πενζθαιαάκεζ «ημ ααειυ ζημκ μπμίμ δ 

ζοιπενζθμνά ηάπμζμο είκαζ ιοδιέκδ απυ ημκ αθδεζκυ εαοηυ ημο ηαζ πμο αοηυξ βίκεηαζ ακηζθδπηυξ 

ςξ δ πνμέθεοζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο». Ζ αίζεδζδ, δδθαδή, υηζ μζ δνάζεζξ ημο αηυιμο 

επζθέβμκηαζ εθεφεενα. Ζ επάνηεζα είκαζ δ αίζεδζδ υηζ ημ άημιμ είκαζ ζηακυ ηαζ απμηεθεζιαηζηυ ζε 

αοηυ πμο ηάκεζ, ηαζ αοηυ μδδβεί ζε άνζζηδ θεζημονβζηυηδηα ηαζ εοδιενία. Ζ ζπεζζαηυηδηα μνίγεηαζ 

ςξ «δ ειπεζνία ηδξ αίζεδζδξ ημο ακήηεζκ ηαζ ηδξ μζηεζυηδηαξ». Όηακ εηπθδνχκμκηαζ αοηέξ μζ 

ακάβηεξ ημ άημιμ έπεζ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα ζηδ ζπέζδ ημο (Hadden et al., 2015). 

 

Ζ ζφκδεζδ ιε ηδ εεςνία δεζιμφ ανίζηεηαζ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ. Όηακ ημ άημιμ 

ακαβκςνίγεζ υηζ αοηέξ μζ ακάβηεξ οπμζηδνίγμκηαζ ζηδ νμιακηζηή ζπέζδ ημο, είκαζ πζμ πζεακυ κα 

εηδδθχζεζ αζθαθή ηφπμ πνμζηυθθδζδξ. ηδκ μοζία, δ εοδιενία επζηοβπάκεηαζ ιε ηνεζξ ηνυπμοξ: 

(α) ιε ηδκ αίζεδζδ ηδξ ζπεζζαηυηδηαξ, πμο εοκμεί ηδκ μζηεζυηδηα, (α) ιε ηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ 

αοημκμιίαξ, ζε ιζα ιδ επζηνζηζηή ηαζ ιδ εθεβηηζηή αηιυζθαζνα, ηαζ (β) ιε ηδκ εκεάννοκζδ ηδξ 

επάνηεζαξ, πμο εοκμεί ηδκ ακάθδρδ ηδξ εηάζημηε εοεφκδξ ηςκ ζοκηνυθςκ βζα ηζξ πνάλεζξ ημοξ. Οζ 

ακαζθαθείξ, αέααζα, ηάκμοκ πενζζζυηενεξ απαζζζυδμλεξ αλζμθμβήζεζξ βζα ηδ ζπέζδξ ημοξ. 

Δζδζηυηενα, μ απμθεοηηζηυξ ηφπμξ ζπεηίγεηαζ ιε παιδθά επίπεδα ζπεζζαηυηδηαξ ημο ζοκηνυθμο, 
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εκχ μ αβπχδδξ ηφπμξ ζπεηίγεηαζ ανκδηζηά ιε ηδκ επάνηεζα ημο ζοκηνυθμο ημο (πανυθα αοηά, μ 

αβπχδδξ ηφπμξ δεζιμφ ζπεηίγεηαζ εεηζηά ιε ηδκ αοημκμιία ηαζ ηδ ζπεζζαηυηδηα ημο ζοκηνυθμο 

ημο. Hadden et al., 2015). 

 
 

 

4.2 Ρύζκηζε ζπλαηζζεκάησλ θαη πνηόηεηα ζρέζεο 

 

Όπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένμοκ μζ Lazarus ηαζ Folkman (1984), «έκαξ απυ ημοξ ηαθφηενμοξ 

πνμθήηεξ ηδξ πνμζςπζηήξ εοδιενίαξ είκαζ δ ζηακυηδηα κα νοειίγεζξ ηα ζοκαζζεήιαηά ζμο 

επμζημδμιδηζηά, ζδζαίηενα ηαηά ηδ δζάνηεζα δφζημθςκ ή ζηνεζμβυκςκ ηαηαζηάζεςκ» (υπςξ 

ακαθένεηαζ ζημοξ Tran & Simpson, 2015). Αοηυ μδδβεί ζε ηαθφηενδ δζαπείνζζδ ηαζ ζε έκα 

«ιμφδζαζια» ηςκ ανκδηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ. Έηζζ, ημ άημιμ μδδβείηαζ ζε ηαθφηενδ οπμηεζιεκζηή 

εοδιενία ηαζ, ηαη’ επέηηαζδ, ζε ηαθφηενδ δζαπνμζςπζηή εοδιενία ανβυηενα (Tran & Simpson, 

2015). 

 

φιθςκα ιε ημκ Gross (1998), δ νφειζζδ ζοκαζζεήιαημξ ακαθένεηαζ ζε «δζαδζηαζίεξ ιέζς ηςκ 

μπμίςκ ηα άημια επδνεάγμοκ ηα ζοκαζζεήιαηα πμο έπμοκ, υηακ ηα έπμοκ, ηαζ ημ πχξ ηα αζχκμοκ 

ηαζ ηα εηθνάγμοκ» (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Livingstone & Srivastava, 2012. Δπίζδξ, Haga, Kraft, 

& Corby, 2009. Impett, Kogan, English, John, Oveis, Gordon, & Keltner, 2012). Ζ νφειζζδ 

ζοκαζζεδιάηςκ πενζθαιαάκεζ ζοκεζδδηέξ ηαζ αζοκείδδηεξ δζαδζηαζίεξ βζα αφλδζδ ή ιείςζδ 

εεηζηχκ ή ανκδηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ (Balzarotti, Biassoni, Villani, Prunas, & Velotti, 2016). 

 

Όηακ δ νφειζζδ ζοιααίκεζ ζε δζαπνμζςπζηυ επίπεδμ, ζοιπενζθαιαάκεζ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή 

αθθδθεπίδναζδ (Cheung, Gardner, & Anderson, 2015. Debrot, Schoebi, Perrez, & Horn, 2014). H 

βκχζδ ημο πχξ κα δζαπεζνίγεηαζ ηακείξ ηα ζοκαζζεήιαηά ημο ζηακμπμζδηζηά, ζπεηίγεηαζ ιε ζηεκέξ 

ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ιε ηδκ εοελία ζε αοηέξ (Cheung, Gardner, & Anderson, 2015. Cote, Gyurak, 

& Levenson, 2010. Debrot, Schoebi, Perrez, & Horn, 2014). Ζ εοελία εα ιπμνμφζε κα μνζζηεί ςξ δ 

απμοζία μπμζαζδήπμηε ροπμπαεμθμβζηήξ ηαηάζηαζδξ΄ επδνεάγεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο αηυιμο 

(Balzarotti et al., 2016). Ζ εοελία ιπμνεί ηάθθζζηα κα είκαζ ηαζ ιαηνμπνυεεζιδ, υηακ ημ άημιμ 

ηαηαθένκεζ κα αολήζεζ ημ εεηζηυ ημο ζοκαίζεδια (Livingstone & Srivastava, 2012). 

 

Όζμκ αθμνά ηχνα ηζξ ζηναηδβζηέξ νφειζζδξ ζοκαζζεήιαημξ, πενζζζυηενμ απμηεθεζιαηζηέξ είκαζ 

εηείκεξ πμο «εζηζάγμοκ ζηα δβμφιεκα βεβμκυηα». Αοηυ μθείθεηαζ ζημ υηζ μζ ζηναηδβζηέξ αοηέξ 

ειπμδίγμοκ ημ ζοκαίζεδια, πνμημφ αοηυ εηδδθςεεί πθήνςξ (Livingstone & Srivastava, 2012). 

φιθςκα ιε ημοξ Cote, Gyurak, & Levenson (2010), δ πθεζμρδθία ηςκ ακενχπςκ επζπεζνμφκ κα 
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νοειίζμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ, ιεηααάθθμκηαξ ηδκ έηθναζδ ηςκ ηεθεοηαίςκ ζε ηνία ζδιεία: 

(α) ζηδ θςκή, (α) ζημ πνυζςπμ ηαζ (β) ζηδ ζηάζδ ημο ζχιαημξ. 

 

Μέζα ζε έκα γεοβάνζ, μζ εεηζηέξ ηαζ απμηνζηζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ –εεςνμφκηαζ απμηνζηζηή 

ζηναηδβζηή- ιπμνμφκ κα νοειίζμοκ ηδκ ειπεζνία ηςκ εεηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ. Αοηυ, ιε ηδ ζεζνά 

ημο, μδδβεί ζε ζηακμπμζδηζηή νφειζζδ ηςκ ανκδηζηχκ επζδνάζεςκ πμο ιπμνεί κα έπμοκ μζ 

ζηνεζμβυκμζ πανάβμκηεξ (Debrot et al., 2014). Αοηή δ ηαηάζηαζδ ιπμνεί κα ειθακίγεηαζ πάνδ ζημ 

βεβμκυξ υηζ ηα πανμφιεκα γεοβάνζα εκδέπεηαζ κα είκαζ εηηεεεζιέκα ζε πμθθέξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηέξ 

ιε ημ πχξ κα νοειίζμοκ απμηεθεζιαηζηά ημ ζοκαίζεδια (Cote, Gyurak, & Levenson, 2010). Απυ 

ηδκ άθθδ ιενζά, ηα γεοβάνζα πμο είκαζ δοζανεζηδιέκα απυ ηδ ζπέζδ ημοξ, οπάνπεζ πζεακυηδηα κα 

έπμοκ ηδκ ειπεζνία εκυξ αιμζααίμο ανκδηζημφ εοιζημφ΄ ημ εοιζηυ αοηυ ιπμνεί κα εηθναζηεί ηαζ 

απυ ημοξ δφμ ζοκηνυθμοξ ζε ιζα αθθδθεπίδναζή ημοξ (Ben-Naim et al., 2013). 

 

φιθςκα ιε ημκ Fardis (2007), δ πμζυηδηα ιζαξ νμιακηζηήξ ζπέζδξ (ζδζαίηενα υηακ οπάνπεζ 

ζφβηνμοζδ) ααζίγεηαζ ζε ηνεζξ πανάβμκηεξ. Οζ πανάβμκηεξ αοημί είκαζ μζ ελήξ: δ ειπεζνία, δ 

έηθναζδ ηαζ δ ακηαθθαβή ηςκ εεηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ αθθά ηαζ δ ηζεάζεοζδ ηςκ ανκδηζηχκ 

(Butler & Gross, 2004, υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Fardis, 2007). Αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί δ έηθναζδ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ζηακμπμίδζδ απυ ιία ζπέζδ (Fardis, 2007). 

 

Δίκαζ ζδιακηζηυ, επίζδξ, κα ακαθενεμφκ άθθμζ δφμ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ πμζυηδηα 

ιζαξ νμιακηζηήξ ζπέζδξ, δ εοζία ηαζ δ ηνζηζηή. Όζμ πζμ πνυεοιμ είκαζ έκα άημιμ κα ηάκεζ εοζίεξ 

ιέζα ζε ιία ζπέζδ (ηονίςξ ιέζς ηδξ ηαηαζημθήξ), ηυζμ πζμ ζηακμπμζδιέκμ είκαζ απυ αοηή, ηυζμ 

πζμ πμθφ δεζιεφεηαζ (Le & Impett, 2013) ηαζ ηυζμ πζμ πζεακυ είκαζ κα παναιείκεζ ιε ημκ ζφκηνμθυ 

ημο ζε αάεμξ πνυκμο (Impett et al., 2012). Ζ δέζιεοζδ εεςνείηαζ ςξ ημ ηίκδηνμ κα παναιείκεζξ ζε 

ιία ζπέζδ, χζηε κα επζηφπεζ, ηαζ ζδιαίκεζ υηζ μζ ζφκηνμθμζ ανπίγμοκ κα ελανηχκηαζ μ έκαξ απυ ημκ 

άθθμ, ςξ έκα ζδιείμ (Birnie et al., 2009). 

 

Έκαξ άθθμξ πανάβμκηαξ πμο ζπεηίγεηαζ ηαζ επδνεάγεζ ηδ νφειζζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ είκαζ δ 

ηνζηζηή. ε ιζα νμιακηζηή ζπέζδ, υηακ ημ άημιμ ακηζθαιαάκεηαζ υηζ οπάνπεζ επενζηή ηνζηζηή απυ 

ημκ ζφκηνμθυ ημο, ηυηε δε θαίκεηαζ κα είκαζ ζηακμπμζδιέκμ απυ ηδ ζπέζδ ημο ηαζ ηείκεζ κα 

πνδζζιμπμζεί ηδκ ηαηαζημθή βζα κα νοειίζεζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημο. Μπμνεί, αέααζα, ημ άημιμ κα 

είκαζ ιέηνζα ζηακμπμζδιέκμ, ακ δ ηνζηζηή έπεζ επμζημδμιδηζηυ παναηηήνα. Σα πμζμζηά ηνζηζηήξ ζε 

ιζα ζπέζδ ιπμνεί κα είκαζ ορδθά, υηακ μ έκαξ ζφκηνμθμξ πνδζζιμπμζεί ηδκ ηαηαζημθή ςξ 

ζηναηδβζηή νφειζζδξ ζοκαζζεήιαημξ (Klein, Renshaw, & Curby, 2016). 
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Οζ δφμ ηφνζεξ ζηναηδβζηέξ νφειζζδξ ζοκαζζεήιαημξ είκαζ δ βκςζηζηή επακεηηίιδζδ (βκςζηζηή 

αθθαβή – εζηζαζιέκδ ζηα δβμφιεκα βεβμκυηα) ηαζ δ εηθναζηζηή ηαηαζημθή (ακαζημθή έηθναζδξ 

ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ – εζηζαζιέκδ ζηδκ απυηνζζδ. Haga, Kraft, & Corby,2009). 

 

H βκςζηζηή επακεηηίιδζδ είκαζ ιία απυ ηζξ βκςζηζηέξ ζηναηδβζηέξ νφειζζδξ ζοκαζζεήιαημξ. 

Αοηέξ μζ ζηναηδβζηέξ ζοιπενζθαιαάκμοκ ημ ηζ ζηέθηεηαζ έκα άημιμ, χζηε κα δζαπεζνζζηεί 

απμηεθεζιαηζηά ηα ζοκαζζεήιαηά ημο (Balzarotti et al., 2016). Γεκζηά, δ επακεηηίιδζδ είκαζ «έκαξ 

πνμζανιμζηζηυξ ηνυπμξ βζα κα αθθάλεζξ ιζα ανκδηζηή ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ» (Livingstone 

& Srivastava, 2012). Απαζηεί θίβεξ βκςζηζηέξ πδβέξ, πμο είκαζ πζμ παναβςβζηέξ ζημ ημζκςκζηυ 

πενζεπυιεκμ (Haga, Kraft, & Corby, 2009). Ζ βκςζηζηή επακεηηίιδζδ ζπεηίγεηαζ ιε ιεβαθφηενδ 

ειπεζνία ηαζ έηθναζδ ηςκ εεηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ, βζ’ αοηυ ηαζ μζ άκενςπμζ ακηζθαιαάκμκηαζ υηζ 

μζ άθθμζ ημοξ ζοιπαεμφκ ηαζ επζπεζνμφκ κα ένεμοκ πζμ ημκηά ημοξ (Klein, Renshaw, & Curby, 

2016). Να ζδιεζςεεί υηζ δεκ οπάνπμοκ δζαθοθζηέξ δζαθμνέξ ζηδ βκςζηζηή επακεηηίιδζδ (Haga, 

Kraft, & Corby, 2009). 

 

Όθα ηα πνμακαθενεέκηα ζημζπεία βζα ηδκ επακεηηίιδζδ μδδβμφκ ηονίςξ ζε εεηζηά 

απμηεθέζιαηα. Ζ βκςζηζηή επακεηηίιδζδ, θμζπυκ, ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ειπεζνία θζβυηενμ ανκδηζημφ 

ηαζ πενζζζυηενμ εεηζημφ εοιζημφ (Haga, Kraft, & Corby, 2009) ηαζ ιε ιεβαθφηενδ ζηακμπμίδζδ 

ηαζ ροπμθμβζηή εοελία (Balzarotti et al., 2016). Σέθμξ, ζπεηίγεηαζ ιε ορδθυηενα δζαπνμζςπζηά 

επίπεδα εοελίαξ ηαζ ιε ιεβαθφηενδ ζηακμπμίδζδ απυ ηδ ζπέζδ (Balzarotti et al., 2016. Haga, Kraft, 

& Corby, 2009. Klein, Renshaw, & Curby, 2016). 

 

Ζ εηθναζηζηή ηαηαζημθή είκαζ ιζα ζηναηδβζηή νφειζζδξ ζοκαζζεήιαημξ πμο ακαζηέθθεζ ηδκ 

έηθναζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, αθμφ αοηά έπμοκ λεδζπθςεεί (Impett et al, 2012. Le & Impett, 

2013). Δίκαζ δζαπνμζςπζηή ζοκαζζεδιαηζηή ζηναηδβζηή, αθθά ιδ οβζήξ (Impett et al, 2012). 

Απαζηεί ιεβάθεξ βκςζηζηέξ πνμζπάεεζεξ ηαζ δζαηανάζζεζ πμθθέξ πηοπέξ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ εκυξ 

αηυιμο (Haga, Kraft, & Corby, 2009). Ζ εηθναζηζηή ηαηαζημθή ζοκήεςξ αολάκεζ ηδκ ειπεζνία 

ηςκ ανκδηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ (Impett et al, 2012. Livingstone & Srivastava, 2012). 

 

Γζα ηζξ Le ηαζ Impett (2013), δ ηαηαζημθή εα ιπμνμφζε κα είκαζ ςθέθζιδ, υηακ ελοπδνεηεί ιζα 

θεζημονβζηυηδηα, βζα υζμοξ ακηζθαιαάκμκηαζ ημκ εαοηυ ημοξ ςξ αθθδθμελανηχιεκμ ιε ημκ 

ζφκηνμθυ ημοξ. οκήεςξ, υιςξ, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ηαηαζημθήξ είκαζ ανκδηζηά, εζδζηά βζα ηδκ 

πμζυηδηα ηδξ ζπέζδξ (Debrot et al., 2014), ακ ηαζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ μζ άκηνεξ είκαζ αοημί πμο 

ηδ πνδζζιμπμζμφκ (Haga, Kraft, & Corby, 2009). 
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Καζ εκδμπνμζςπζηά, αέααζα, δ ηαηαζημθή ςεεί ημοξ ακενχπμοξ κα αζζεάκμκηαζ θζβυηενμ 

αοεεκηζημί, ηάηζ πμο ιε ηδ ζεζνά ημο επδνεάγεζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ ημζκςκζηχκ ημοξ ζπέζεςκ (Le & 

Impett, 2013). Όηακ δ ηαηαζημθή πνδζζιμπμζείηαζ ζοπκά ζε ιζα νμιακηζηή ζπέζδ, ειθακίγμκηαζ 

ανηεηέξ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ. Σα άημια δοζημθεφμκηαζ κα ακαπηφλμοκ ζηεκυηδηα ιεηαλφ ημοξ, δ 

ημζκςκζηή οπμζηήνζλδ πμο θαιαάκμοκ είκαζ ζε παιδθά επίπεδα, εκχ ηαζ δ ζηακμπμίδζδ απυ ηδ 

ζπέζδ είκαζ παιδθή ηαζ αηυια πζμ παιδθή είκαζ δ εοελία (Haga, Kraft, & Corby, 2009). 

 

Ζ ηαηαζημθή ιπμνεί κα ειθακζζηεί ζε ιζα νμιακηζηή ζπέζδ ηαζ υηακ βίκμκηαζ εοζίεξ απυ ημκ 

έκακ ή ημκ άθθμ ζφκηνμθμ (π.π. ημ κα ηνέλεζ βζα έκακ ένακμ βζα πάνδ ημο ζοκηνυθμο ημο). Καηά ηδ 

δζάνηεζα ιζαξ εοζίαξ είκαζ πζεακυ ηαζ μζ δφμ ζφκηνμθμζ κα αζχκμοκ παιδθή ζοκαζζεδιαηζηή 

εοδιενία ηαζ πμζυηδηα ζηδ ζπέζδ ημοξ, θυβς ηδξ ηαηαζημθήξ (Impett et al., 2012. Le & Impett, 

2013). Μάθζζηα, αοηή δ ηαηαπίεζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ 

ζπέζδξ ζε αάεμξ πνυκμο (Impett et al., 2012). 

 

Σεθζηά, «δ πνμζπάεεζα ηάπμζμο κα ηαηαπζέζεζ ηζξ ζηέρεζξ ημο [ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημο] ίζςξ 

ζοβηνμφεηαζ ιε ηδκ ακεπανηή επζημζκςκία ηαζ ηδκ απμηάθορδ ή ηδκ ειπεζνία ηάπμζμο ιε ημκ 

ζφκηνμθυ ημο, ιζα ζδιακηζηή πηοπή ηδξ μζηεζυηδηαξ ηαζ ηδξ ζηακμπμίδζδξ ζηα νμιακηζηά 

γεοβάνζα» (Debrot et al., 2014). 

 
 

 

4.3 Αζθαιήο ηύπνο δεζκνύ, ξύζκηζε ζπλαηζζεκάησλ θαη πνηόηεηα ζρέζεο 

 

Σα άημια ιε αζθαθή ηφπμ δεζιμφ έπμοκ πμθθά εεηζηά παναηηδνζζηζηά. Ανπζηά, ζε ιζα 

νμιακηζηή (ηαζ υπζ ιυκμ) ζπέζδ έπμοκ ειπζζημζφκδ ζημ ζφκηνμθυ ημοξ υηζ εα ακηαπμηνζεεί ιε 

αβάπδ, θνμκηίδα ηαζ οπμζηήνζλδ ζε ζηζβιέξ ακάβηδξ (Cassidy & Shaver, 2008. Overall & Simpson, 

2015). Υαναηηδνίγμκηαζ απυ ιζα ζπέζδ δέζιεοζδξ ηαζ αθθδθελάνηδζδξ ιε ημκ ζφκηνμθυ ημοξ 

(Cassidy & Shaver, 2008). Αηυια ηαζ πνζκ πνμπςνήζμοκ ζηδ ζφκαρδ ιζαξ νμιακηζηήξ ζπέζδξ, 

πνμζεββίγμοκ ιε ζζβμονζά ηα εκδεπυιεκα δζθήιιαηα αθθδθελάνηδζδξ ηαζ έπμοκ εεηζηέξ 

πνμζδμηίεξ απυ ημκ εηάζημηε ζφκηνμθμ (Overall & Simpson, 2015). 

 

Μέζα ζε ιζα νμιακηζηή ζπέζδ, μζ αζθαθείξ έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα νοειίγμοκ απμηεθεζιαηζηά 

ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ. οκεπχξ, είκαζ ανηεηά ζηακμπμζδιέκμζ απυ ηδ ζπέζδ ημοξ ηαζ αζχκμοκ 

ορδθά επίπεδα εββφηδηαξ ηαζ μζηεζυηδηαξ (Ben-Naim et al., 2013). Σεθζηά, ζφιθςκα ιε ημκ Fardis 

(2007), υηακ ηα άημια ιε αζθαθή πνμζηυθθδζδ ανίζημκηαζ ιέζα ζε ιζα νμιακηζηή ζπέζδ, 

αζχκμοκ πενζζζυηενα εεηζηά ηαζ θζβυηενα ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα ζπεηζηά ιε ημκ ζφκηνμθυ ημοξ, 

ηζ έηζζ δ πμζυηδηα ηδξ ζπέζδξ ημοξ είκαζ ζε ορδθά επίπεδα. 
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4.4 Αλαζθαιήο ηύπνο δεζκνύ, ξύζκηζε ζπλαηζζεκάησλ θαη πνηόηεηα ζρέζεο 

 

Όζμκ αθμνά ημκ ακαζθαθή ηφπμ δεζιμφ, ζε πμθθέξ νμιακηζηέξ ζπέζεζξ μ έκαξ ημοθάπζζημκ 

ζφκηνμθμξ είκαζ ακαζθαθήξ΄ ηαιζά θμνά, αέααζα, είκαζ ηαζ μζ δφμ. Σα ακαζθαθή άημια 

πνδζζιμπμζμφκ ιδ επμζημδμιδηζηέξ ζηναηδβζηέξ νφειζζδξ ζοκαζζεήιαημξ, υπςξ ημ ακαιάζδια, δ 

εκίζποζδ ηδξ εθίρδξ (βζα ημοξ αβπχδεζξ), δ άνκδζδ ή δ αβκυδζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ή ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ (βζα ημοξ απμθεοηηζημφξ) η.θπ. (Tran & Simpson, 2015). 

 

Δθυζμκ δεκ οπάνπεζ ορδθή ειπζζημζφκδ πνμξ ημοξ ζοκηνυθμοξ, δ αθθδθελάνηδζδ είκαζ ζε 

παιδθά επίπεδα. Ακηίεεηα, δ ζοκαζζεδιαηζηή ανκδηζηυηδηα είκαζ ζε ορδθά επίπεδα, βζ’ αοηυ μζ 

ακαζθαθείξ ζοκήεςξ δεκ είκαζ ζηακμπμζδιέκμζ απυ ηζξ ζπέζεζξ ημοξ (Tran & Simpson, 2015). Οζ 

ακαζθαθείξ βεκζηά ακαιέκμοκ υηζ μ ζφκηνμθυξ ημοξ εα έπεζ ανκδηζηή ζοιπενζθμνά. Δπμιέκςξ, ημκ 

ακηζθαιαάκμκηαζ πζμ ανκδηζηά ηζ αοηυ θεζημονβεί ςξ αοημεηπθδνμφιεκδ πνμθδηεία. Οζ ζφκηνμθμζ 

ηεθζηά υκηςξ ακηζδνμφκ ανκδηζηά. Οζ βοκαίηεξ, εζδζηά, ιε εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ, ακηζδνμφκ 

επενζηά ζε αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ ηζ αοηυ μδδβεί ζε ιζα ζοκμθζηή δοζανέζηεζα (Tran & Simpson, 

2015). 

 

Ακ, υιςξ, οπάνπεζ ιεβάθδ μιμζυηδηα ιε ημκ ζφκηνμθυ ημοξ, ηα ακαζθαθή άημια ιπμνεί κα είκαζ 

ηαζ ζηακμπμζδιέκα απυ ηδ ζπέζδ ημοξ (Hudson & Fraley, 2014). Όπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, ηα 

πενζζζυηενα ακαζθαθή άημια έπμοκ ζζημνζηά ζπέζεςκ ιε ανκδηζηέξ ειπεζνίεξ. Χζηυζμ, ακ έπμοκ 

ηίκδηνα κα λεπενάζμοκ ηα εοάθςηα ζδιεία ημοξ, ίζςξ ηαηαθένμοκ κα επακαπνμζδζμνίζμοκ ηα 

δοκαιζηά ηδξ ζπέζδξ ημοξ. Έηζζ, εα αεθηζςεμφκ μζ πνμζανιμζηζηέξ θεζημονβίεξ ηαζ ηα 

απμηεθέζιαηα εα είκαζ εεηζηά (Tran & Simpson, 2015). 

 

Ζ παιδθή ζηακμπμίδζδ απυ ηδ ζπέζδ ιπμνεί κα ζζπφεζ ηαζ βζα ημοξ ζοκηνυθμοξ ηςκ ακαζθαθχκ 

αηυιςκ (Molero et al., 2016). Βέααζα, ακ μζ ζφκηνμθμζ αοηχκ ηςκ αηυιςκ ακαβκςνίζμοκ ηζξ 

ακδζοπίεξ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ ηεθεοηαίςκ ηαζ ακ ιεηαηνέρμοκ ηα ααέααζα δζθήιιαηά ημοξ ζε 

εοηαζνίεξ βζα αεθηίςζδ ηδξ ζπέζδξ ημοξ, πζεακυκ κα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα πνμθάαμοκ ηζξ 

ηαηαζηνεπηζηέξ επζδνάζεζξ ηςκ ζηνεζμβυκςκ παναβυκηςκ (Overall & Simpson, 2015). 

 

Πνάβιαηζ, δεκ είκαζ θίβμζ εηείκμζ πμο πνμζπαεμφκ κα αμδεήζμοκ ημοξ ακαζθαθείξ ζοκηνυθμοξ 

ημοξ κα έπμοκ ηαθφηενδ θεζημονβζηυηδηα ιέζα ζηζξ ζπέζεζξ. Ζ πνμζπάεεζα αοηή έβηεζηαζ ζε 

επμζημδμιδηζημφξ ηνυπμοξ ζηέρδξ, αίςζδξ ηαζ έηθναζδξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ζηδκ ακαβκχνζζδ 

ηαζ δζαπείνζζδ ημο ανκδηζημφ ζοκαζζεήιαημξ, αηυια ηζ ακ δ ζηνεζμβυκμξ ηαηάζηαζδ απεζθεί ηδ 

ζπέζδ. οκμθζηά, αοηυ μδδβεί ζε ιεβαθφηενδ ζηακμπμίδζδ απυ ηδ ζπέζδ ηαζ βζα ηζξ δφμ πθεονέξ 

(Tran & Simpson, 2015). 
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Οζ ίδζμζ ενεοκδηέξ ακαθένμοκ υηζ δ ιεβαθφηενδ δέζιεοζδ είκαζ ιάθθμκ μ πανάβμκηαξ πμο μδδβεί 

ζε πζμ πανμφιεκεξ ηαζ πζμ ζηαεενέξ ζπέζεζξ βζα ημοξ ακαζθαθείξ. Αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ, πάνδ ζηδ 

δέζιεοζδ, ηα ακαζθαθή άημια κζχεμοκ ιεβαθφηενδ ζζβμονζά υηζ μζ ζφκηνμθμζ ημοξ αβαπάκε 

αθδεζκά, ημοξ κμζάγμκηαζ ηαζ ημοξ ζέαμκηαζ (Tran & Simpson, 2015). Δπμιέκςξ, δ ηαηάθθδθδ 

ακηίδναζδ ηςκ ζοκηνυθςκ ιπμνεί κα πνμζηαηέρεζ ηδ ζπέζδ απυ ηζξ ανκδηζηέξ επζδνάζεζξ ηδξ 

ακαζθαθμφξ πνμζηυθθδζδξ ηζ αοηυ ηαηαθήβεζ ζε ιεβαθφηενδ ζηακμπμίδζδ ηαζ αζθάθεζα ιέζα ζηδ 

ζπέζδ (Overall & Simpson, 2015). 

 

ηδκ μοζία, ακ ηα ακαζθαθή άημια ζοκεζδδημπμζήζμοκ υηζ «δ ζπέζδ ημοξ είκαζ έκα «αζθαθέξ 

θζιάκζ» ηαζ ιζα «αζθαθήξ αάζδ», αολάκεηαζ δ πμζυηδηα ηδξ ζπέζδξ, αεθηζχκεηαζ δ δζαηήνδζή ηδξ 

ηαζ πζεακυκ ιεζχκεηαζ δ ζοκαζζεδιαηζηή πνμζηυθθδζδ» (Overall & Simpson, 2015). 

 
 
 
 

 

4.4.1 Αγσώδηρ ηύπορ δεζμού, πύθμιζη ζςναιζθημάηων και ποιόηηηα ζσέζηρ 
 

Οζ πνμζδμηίεξ πμο έπμοκ ηα αβπχδδ άημια βζα ηζξ ζπέζεζξ ημοξ ηαζ ημοξ νμιακηζημφξ 

ζοκηνυθμοξ ημοξ, επδνεάγμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ άπμρή ημοξ βζα ηδκ πμζυηδηα ηδξ ζπέζδξ ημοξ 

(Campbell et al., 2005). Σα άημια ιε αβπχδδ πνμζηυθθδζδ θμαμφκηαζ υηζ μζ ζφκηνμθμί ημοξ εα 

ημοξ εβηαηαθείρμοκ, βζ’ αοηυ είκαζ πμθφ πνμζεηηζηά ζηζξ απεζθέξ ηδξ ζπέζδξ ηαζ ακηζδνμφκ ιε 

εθίρδ. Δίκαζ πνμηαηεζθδιιέκα ιε ηδκ απυηηδζδ ηδξ αβάπδξ ημο ζοκηνυθμο ημοξ (Morelo et al., 

2016. Overall & Simpson, 2015). 

 

Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ μζ αβπχδεζξ επζεοιμφκ ηαζ επζδζχημοκ ιεβαθφηενδ εββφηδηα ιε ημκ 

νμιακηζηυ ζφκηνμθμ (Overall & Simpson, 2015) ηαζ εέημοκ ςξ πνμηεναζυηδηα κα δζαηδνδεεί δ 

ανιμκία, ηάηζ πμο ζοπκά ιπμνεί κα ιπεζ πάκς απυ ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ ακάβηεξ. Όηακ 

πνδζζιμπμζμφκ ηδκ ηαηαζημθή ςξ ηνυπμ νφειζζδξ ζοκαζζεήιαημξ, ηυηε αολάκεηαζ δ εοελία ηαζ δ 

πμζυηδηα ηδξ ζπέζδξ, ζφιθςκα ιε ηζξ Le ηαζ Impett (2013). 

 

Βέααζα, μζ Simpson ηαζ Rholes (2017) οπμζηδνίγμοκ υηζ ηα αβπχδδ άημια πνδζζιμπμζμφκ ηονίςξ 

ζηναηδβζηέξ εζηζαζιέκεξ ζημ ζοκαίζεδια, βζα κα δζαηδνήζμοκ ή ηαζ κα ηθζιαηχζμοκ ηζξ 

ακδζοπίεξ ημοξ. Αοηυ ιε ηδ ζεζνά ημο μδδβεί ζε παιδθυηενδ ζηακμπμίδζδ απυ ηδ ζπέζδ ημοξ. Οζ 

Ben-Naim et al. (2013) επζζδιαίκμοκ υηζ ηα άημια ιε αβπχδδ πνμζηυθθδζδ ηείκμοκ κα 

οπεναάθθμοκ υηακ ηάκμοκ εηηζιήζεζξ ηδξ απεζθήξ, βζ’ αοηυ ηαζ ακηζδνμφκ κςνίηενα. Όηακ 

απμθεφβμοκ κα ηαηαζηείθμοκ ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ, ειθακίγμκηαζ ακίηακμζ κα 

πανέπμοκ θνμκηίδα ηαζ οπμζηήνζλδ ζημοξ ζοκηνυθμοξ ημοξ, υηακ μζ ηεθεοηαίμζ ηδ πνεζάγμκηαζ 
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(Ben-Naim et al., 2013), ηαζ ζςζηά οπμεέημοκ υηζ μζ ζφκηνμθμζ δε ιέκμοκ ζηακμπμζδιέκμζ απυ ηδ 

ζπέζδ ημοξ (Campbell et al., 2005). Αοηυ αολάκεζ ηδ εθίρδ ηςκ αβπςδχκ αηυιςκ ηαζ ηαοηυπνμκα, 

ηδ δοζανέζηεζά ημοξ απυ ηδ ζπέζδ (Ben-Naim et al., 2013). 

 

Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ακ οπάνπεζ ζζπονή δέζιεοζδ απυ ημοξ ζοκηνυθμοξ ημοξ, ηα νοειζζηζηά 

απμηεθέζιαηα ίζςξ είκαζ ηαθφηενα (Tran & Simpson, 2015) ηαζ μζ αβπχδεζξ ιπμνεί κα 

ζοιπενζθενεμφκ ημ ίδζμ εεηζηά υπςξ μζ αζθαθείξ (Overall & Simpson, 2015). Αοηυ πναηηζηά 

ζδιαίκεζ υηζ, ακ οπάνπεζ επανηήξ οπμζηήνζλδ ηαζ θνμκηίδα απυ ηδ ιενζά ημο ζοκηνυθμο ημο 

αβπχδμοξ αηυιμο, ηυηε ηα ζπεζζαηά απμηεθέζιαηα είκαζ ηαθφηενα ηαζ δ ζπεζζαηή θεζημονβζηυηδηα 

αεθηζχκεηαζ (Campbell et al., 2005. Hudson & Fraley, 2014). Δπίζδξ, ζδιαίκεζ υηζ, ακ μζ ζφκηνμθμζ 

ιεζχζμοκ ηζξ ακδζοπίεξ ηςκ αβπςδχκ αηυιςκ, μζ ηεθεοηαίμζ εα κζχζμοκ ιεβαθφηενδ αζθάθεζα ηαζ 

εοελία ζηζξ ζπέζεζξ ημοξ (Overall & Simpson, 2015). 

 
 

 

4.4.2 Αποθεςκηικόρ ηύπορ δεζμού, πύθμιζη ζςναιζθημάηων και ποιόηηηα ζσέζηρ 

 

Ο άκενςπμξ ιε πνμζηυθθδζδ απμθοβήξ παναηηδνίγεηαζ απυ ημ θυαμ ηαζ επζδζχηεζ ηδκ 

απυζηαζδ. Οζ απμθεοηηζημί ακαιέκμοκ υηζ εα πθδβςεμφκ, ακ δείλμοκ ειπζζημζφκδ ζημκ νμιακηζηυ 

ζφκηνμθμ (Birnie et al., 2009). Γοζακαζπεημφκ ιε ηδ ζηεκυηδηα ηαζ ηδκ εββφηδηα, ηαεχξ ηαζ ιε 

ηδκ αθθδθελάνηδζδ, ηαζ πνμηζιμφκ κα ζηδνίγμκηαζ ζημκ εαοηυ ημοξ (Tran & Simpson, 2015). Αοηή 

δ έκημκδ δοζανέζηεζα εκημπίγεηαζ πενζζζυηενμ ζημοξ άκηνεξ (Molero et al., 2016). 

 

Απυ άπμρδ ζζημνζημφ ζπέζεςκ, μζ απμθεοηηζημί έπμοκ αζχζεζ ηδκ απυννζρδ, ηαεχξ μζ 

ζδιακηζημί άθθμζ δεκ ήηακ δζαεέζζιμζ ζε ζηζβιέξ ακάβηδξ. Γζ’ αοηυ ηαζ έπμοκ ηαηαθήλεζ ζηδκ 

άπμρδ υηζ πνέπεζ κα ζηδνίγμκηαζ ζημκ εαοηυ ημοξ ηαζ υπζ ζημοξ άθθμοξ ηζ έηζζ ηαηαπζέγμοκ ηδκ 

ακάβηδ ημοξ βζα μζηεζυηδηα. Δίκαζ, επίζδξ πζεακυ κα οπάνπεζ ηαζ ζζημνζηυ πμθθχκ πςνζζιχκ 

(Birnie et al., 2009). 

 

Οζ απμθεοηηζημί πνμζηαηεφμκηαζ επίζδξ υηακ απμθεφβμοκ ηαηαζηάζεζξ πμο εκδέπεηαζ κα 

μδδβήζμοκ ζηδκ ακαγήηδζδ ζηήνζλδξ (Overall & Simpson, 2015). Αθθά αηυια ηαζ ηζξ ζηζβιέξ πμο 

πνεζάγμκηαζ ζηήνζλδ, ελαημθμοεμφκ κα παναιέκμοκ απυιαηνμζ, ααζζγυιεκμζ ιυκμ ζημκ εαοηυ ημοξ, 

πςνίξ κα ιμζνάγμκηαζ ιε ημκ ζφκηνμθυ ημοξ ηζξ ανκδηζηέξ ειπεζνίεξ ημοξ (Ben-Naim et al., 2013). 

Όπςξ βίκεηαζ θακενυ, μζ ζηναηδβζηέξ νφειζζδξ ζοκαζζεήιαημξ πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ απμθεοηηζημί 

πενζθαιαάκμοκ ηδκ ηαηαπίεζδ ηςκ ανκδηζηχκ ζηέρεςκ ηαζ ζοκαζζεδιάηςκ, έηζζ χζηε κα 

εκεαννφκεηαζ δ αοημκμιία ηαζ δ ακελανηδζία ημοξ (Simpson & Rholes, 2017). 
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Όζμκ αθμνά ηδκ ίδζα ηδ νμιακηζηή ζπέζδ, μζ απμθεοηηζημί έπμοκ παιδθά επίπεδα 

αθθδθελάνηδζδξ ηαζ δέζιεοζδξ (Birnie et al., 2009. Cassidy & Shaver, 2008). Απμθεφβμοκ ηδ 

ζοιπενζθμνά πμο ιπμνεί κα δζεοημθφκεζ ηδ δέζιεοζδ (Birnie et al., 2009). Ο ηφπμξ απμθοβήξ 

βεκζηά έπεζ ανκδηζηή ζπέζδ ιε ηδκ ζηακμπμίδζδ απυ ηδ ζπέζδ. Σμ κα είκαζ ηάπμζμξ απμθεοηηζηυξ 

ζηδ ζπέζδ ιπμνεί κα έπεζ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ ηαζ βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ημο ζοκηνυθμο ηαζ 

εζδζηυηενα βζα ηζξ βοκαίηεξ (Molero et al., 2016). Ο Birnie ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο (2016), αέααζα, 

οπμζηδνίγμοκ υηζ, υηακ μζ ζφκηνμθμζ ηςκ απμθεοηηζηχκ αηυιςκ απμζηνέθμκηαζ ηδ δέζιεοζδ, μζ 

ηεθεοηαίμζ ειθακίγμκηαζ κα ιδκ έπμοκ ηνυπμ κα δζαηδνήζμοκ ηδ ζπέζδ ημοξ ζηζξ δφζημθεξ ζηζβιέξ. 

 

Σεθζηά, μζ απμθεοηηζημί δεκ ηαηαθήβμοκ ιε ζηακμπμζδηζηέξ ή ιαηνμπνυκζεξ ζπέζεζξ (Birnie et al., 

2009), εηηυξ ηζ ακ ακηζθαιαάκμκηαζ υηζ μζ ζφκηνμθμί ημοξ έπμοκ ανηεηέξ μιμζυηδηεξ ιε ημοξ ίδζμοξ 

(Hudson & Fraley, 2014). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 
 

Ζ ΔΡΔΤΝΑ 
 

5.1 Δηζαγσγή 
 

Μέπνζ εδχ έβζκε ακαθμνά ζε υ,ηζ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημοξ δζάθμνμοξ μνζζιμφξ: ηδκ πνμζηυθθδζδ, 

ηδ νφειζζδ ζοκαζζεήιαημξ η.θπ., ηα ζημζπεία πμο ημοξ απανηίγμοκ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ζοζπεηίζεζξ πμο 

οπάνπμοκ ιεηαλφ ημοξ. ε αοηυ ημ ζδιείμ ηδξ ένεοκαξ εα πανμοζζαζημφκ δ δζαδζηαζία ηαζ ηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ, πμο εηπμκήεδηε ζηα πθαίζζα ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ. Ο ζημπυξ ηδξ 

ένεοκαξ ήηακ, ζηδκ μοζία, κα επζαεααζχζεζ ηδκ οπάνπμοζα αζαθζμβναθία. Οζ οπμεέζεζξ ηδξ 

ένεοκαξ ήηακ ηνεζξ: (α) Ο αζθαθήξ ηφπμξ δεζιμφ πνδζζιμπμζεί επμζημδμιδηζηέξ ζηναηδβζηέξ 

νφειζζδξ ζοκαζζεήιαημξ ηαζ έπεζ πενζζζυηενμ πμζμηζηέξ ζπέζεζξ, (α) μ αβπχδδξ ηαζ μ 

απμθεοηηζηυξ ηφπμξ πνδζζιμπμζμφκ ιδ επμζημδμιδηζηέξ ζηναηδβζηέξ νφειζζδξ ζοκαζζεήιαημξ ηαζ 

δεκ έπμοκ ηυζμ πμζμηζηέξ ζπέζεζξ. 

 
 

 

5.2. Μεζνδνινγία 
 

5.2.1 Το δείγμα ηηρ έπεςναρ 
 

Σμ δείβια ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ένεοκαξ απμηεθμφκηακ απυ 100 ζοιιεηέπμκηεξ (50 άκδνεξ ηαζ 50 

βοκαίηεξ-50% δ ηάεε μιάδα). Ο πίκαηαξ 1 δείπκεζ ηα πενζβναθζηά ζημζπεία ημο δείβιαημξ. Ζ δθζηία 

ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ηοιαζκυηακ απυ 18 έςξ 35 εηχκ, ιε ημ 67% κα είκαζ ηάης ηςκ 25 (ηαζ έςξ 18), 

ηαζ ημ 33% κα είκαζ απυ 26 έςξ ηαζ 35 εηχκ. Ο ιέζμξ υνμξ δθζηίαξ ήηακ 24.09 έηδ (ΣΑ=4.55). Σα 

άημια αοηά ανίζημκηακ ζε ζπέζδ ημ δζάζηδια δζελαβςβήξ ηδξ ένεοκαξ. πεηζηά ιε ηδ δζάνηεζα 

ζπέζδξ, ημ 62% είπε θζβυηενμ απυ 2 πνυκζα εκχ ημ 38% πενζζζυηενμ απυ 2 έηδ (Μ=2.46, ΣΑ=.10). 

Οζ ζοιιεηέπμκηεξ δζέιεκακ ζε αζηζηέξ, διζαζηζηέξ ηαζ αβνμηζηέξ πενζμπέξ, αθθά μζ πενζζζυηενμζ 

απυ αοημφξ (ημ 64%) δζέιεκακ ζε αζηζηή πενζμπή (ημ 21% δζέιεκε ζε διζαζηζηή ηαζ ημ 15% ζε 

αβνμηζηή). Σμ ημζκςκζημ-μζημκμιζηυ ημοξ επίπεδμ ηοιαζκυηακ απυ ακχηενμ έςξ παιδθυ, υπμο ζημ 

ακχηενμ-ιεζαίμ ακήηε ημ 18% ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ, ζημ ιεζαίμ ημ 55% ηαζ ζημ ηαηχηενμ-ιεζαίμ 

ημ 27%. 

 

5.2.2 Τα επγαλεία πος σπηζιμοποιήθηκαν 
 

Γζα ηδ ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ ένεοκαξ, πνδζζιμπμζήεδηε έκα ενςηδιαημθυβζμ. Αοηυ ημ 

ενςηδιαημθυβζμ απμηεθείηαζ απυ δζάθμνεξ ηθίιαηεξ ηαζ ενςηδιαημθυβζα, πμο εκζςιαηχεδηακ βζα κα 

πνμηφρεζ δ ηεθζηή ιμνθή πμο ειθακίγεηαζ ζημ πανάνηδια. Σμ ηεθζηυ ενςηδιαημθυβζμ ιεηνά 
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ημκ ηφπμ δεζιμφ ηςκ εκδθίηςκ, ημκ ηνυπμ νφειζζδξ ημο ζοκαζζεήιαημξ εκδμπνμζςπζηά, ημκ 

ηνυπμ ηδξ δζαπνμζςπζηήξ δζαπείνζζδξ ημο ζοκαζζεήιαημξ, ηδκ εκζοκαίζεδζδ, ηδκ πμζυηδηα ηδξ 

ζπέζδξ ηαζ, ηέθμξ, ηδκ ροπμθμβζηή εοελία. 

 

Σμ πνχημ ενςηδιαημθυβζμ είκαζ ημ Adult Romantic Attachment, απυ ημοξ Fraley ηαζ Shaver 

(2000). ηα εθθδκζηά ιεηαθνάγεηαζ ςξ Κθίιαηα Γεζιμφ Δκδθίηςκ (δ ιεηαθμνά ζηα εθθδκζηά 

έβζκε απυ ημκ Καθέηζζμ ηαζ ημκ Σζαβηανάηδ ημ 2007). Πενζθαιαάκεζ 36 ενςηήζεζξ ζπεηζηά ιε ημ 

πχξ αζζεάκεηαζ ημ άημιμ ιέζα ζηζξ ενςηζηέξ ημο ζπέζεζξ. Ζ ιέηνδζδ βίκεηαζ ζε επηααάειζα 

ηθίιαηα, υπμο ημ έκα (1) είκαζ ημ «δζαθςκχ απυθοηα» ηαζ ημ επηά (7) ημ «ζοιθςκχ απυθοηα». 

 

Σμ δεφηενμ ενςηδιαημθυβζμ είκαζ ημ Emotion Regulation Questionnaire (EQR), απυ ημοξ Gross 

ηαζ John (2013). ηα εθθδκζηά ιεηαθνάγεηαζ ςξ Δνςηδιαημθυβζμ Ρφειζζδξ ημο οκαζζεήιαημξ. 

Πενζθαιαάκεζ 10 ενςηήζεζξ ζπεηζηά ιε ημκ έθεβπμ (νφειζζδ ηαζ δζαπείνζζδ) ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ 

απυ ηδ ιενζά ημο αηυιμο. Ζ ιέηνδζδ βίκεηαζ ζε επηααάειζα ηθίιαηα, υπμο ημ έκα (1) είκαζ ημ 

«δζαθςκχ απυθοηα» ηαζ ημ επηά (7) ημ «ζοιθςκχ απυθοηα». 

 

Σμ ηνίημ ενςηδιαημθυβζμ είκαζ ημ Interpersonal Emotion Management Scale (IEMS), απυ ημοξ 

Little, Kluemper, Nelson ηαζ Gooty (2011). Μεηαθνάγεηαζ ςξ Κθίιαηα Γζαπνμζςπζηήξ 

Γζαπείνζζδξ ημο οκαζζεήιαημξ. Απμηεθείηαζ απυ 20 ενςηήζεζξ πμο αθμνμφκ ζημκ ηνυπμ 

δζαπείνζζδξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηςκ αηυιςκ ζε δζαπνμζςπζηυ επίπεδμ. Ζ ιέηνδζδ βίκεηαζ ζε 

πεκηααάειζα ηθίιαηα, υπμο ημ ιδδέκ (0) είκαζ ημ «πμηέ» ηαζ ημ ηέζζενα (4) ημ «πάκηα» . 

 

Σμ ηέηανημ ενςηδιαημθυβζμ είκαζ ημ The Toronto Empathy Questionnaire, πμο δδιζμονβήεδηε 

απυ ημοξ Spreng, McKinnon, Mar ηαζ Levine (2009). Ζ ιεηάθναζδ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα είκαζ 

Δνςηδιαημθυβζμ Δκζοκαίζεδζδξ ημο Σμνυκημ. Πενζθαιαάκεζ 16 ενςηήζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ 

εκζοκαίζεδζδ ημο αηυιμο ιέζα ζηδ ζπέζδ ημο. Ζ ιέηνδζδ βίκεηαζ ζε πεκηααάειζα ηθίιαηα, υπμο 

ημ ιδδέκ (0) είκαζ ημ «πμηέ» ηαζ ημ ηέζζενα (4) ημ «πάκηα» . 

 

Σμ πέιπημ ενςηδιαημθυβζμ είκαζ ημ Quality of Marriage Index ηαζ πανμοζζάγεηαζ απυ ημκ 

Norton, ημ 1983. Ζ εθθδκζηή ιεηάθναζδ είκαζ Γείηηδξ ηδξ Πμζυηδηαξ Γάιμο (δ πνμζανιμβή ζηα 

εθθδκζηά έβζκε απυ ημκ Σζαβηανάηδ ημ 2004). Απμηεθείηαζ απυ 6 ενςηήζεζξ, εη ηςκ μπμίςκ μζ 

πέκηε αθμνμφκ ζηζξ απυρεζξ ημο αηυιμο ακαθμνζηά ιε ηδ ζπέζδ ημο. Ζ ιέηνδζδ ζε αοηέξ βίκεηαζ 

ζε επηααάειζα ηθίιαηα, υπμο ημ έκα (1) είκαζ ημ «δζαθςκχ απυθοηα» ηαζ ημ επηά (7) ημ «ζοιθςκχ 

απυθοηα». Ζ ηεθεοηαία ενχηδζδ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημκ οπμηεζιεκζηυ ααειυ εοηοπίαξ ηαζ ιεηνάηαζ ζε 

δεηααάειζα ηθίιαηα, ιε ημ έκα (1) κα δδθχκεζ ημκ «ελαζνεηζηά δοζηοπζζιέκμ» ηαζ ημ δέηα (10) ημκ 

«ελαζνεηζηά εοηοπζζιέκμ». 
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Σμ έηημ ηαζ ηεθεοηαίμ ενςηδιαημθυβζμ είκαζ ημ Psychological Well-Being Scale (PWB), απυ ημοξ 

Diener, Wirtz, Biswas-Diener, Tov, Kim-Prieto, Choi ηαζ Oishi (2009). Μεηαθνάγεηαζ ζηα 

εθθδκζηά ςξ Κθίιαηα Φοπμθμβζηήξ Δοελίαξ. Πενζθαιαάκεζ 8 ενςηήζεζξ ζπεηζηά ιε ημ πχξ ημ 

άημιμ ακηζθαιαάκεηαζ ημκ εαοηυ ημο ζηδ γςή ηαζ ηδ ζπέζδ ημο. Ζ ιέηνδζδ βίκεηαζ ζε επηααάειζα 

ηθίιαηα, υπμο ημ έκα (1) είκαζ ημ «δζαθςκχ απυθοηα» ηαζ ημ επηά (7) ημ «ζοιθςκχ απυθοηα». 

 

5.2.3 Η διαδικαζία πος ακολοςθήθηκε 
 

Όπςξ ακαθένεηαζ ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ ημιιάηζ, μζ ηθίιαηεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ έλζ. 

Ανπζηά, μζ ηθίιαηεξ ήηακ ζηδκ αββθζηή βθχζζα ηαζ έπεζηα ιεηαθνάζηδηακ ζηδκ εθθδκζηή, βζα ηδ 

δζεοηυθοκζδ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ. Οζ ιεηαθνάζεζξ έβζκακ απυ ημοξ Καθέηζζμ ηαζ Σζαβηανάηδ 

(2007) ηαζ ημκ Σζαβηανάηδ (2004). ηδ ζοκέπεζα, μζ έλζ ηθίιαηεξ εκχεδηακ ζε έκα εκζαίμ 

ενςηδιαημθυβζμ, δ ιμνθή ημο μπμίμο θαίκεηαζ ζημ πανάνηδια. 

 

Σμ ενςηδιαημθυβζμ δυεδηε ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ηαζ ζε έκηοπδ ηαζ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή, βζα 

πεναζηένς δζεοηυθοκζή ημοξ. Οζ πθδνμθμνίεξ ηαζ μζ μδδβίεξ δυεδηακ δθεηηνμκζηά ηαζ ιε 

πνμζςπζηή επαθή (πνμζςπζηή ζοκάκηδζδ, ηδθέθςκμ, ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ) ηαζ δυεδηακ μζ 

απαναίηδηεξ δζεοηνζκίζεζξ. 

 

Ζ ζοιιεημπή ζηδκ ένεοκα ήηακ εεεθμκηζηή ηαζ δζαηδνήεδηε δ ακςκοιία. Πζ ζοιιεηέπμκηεξ 

έπνεπε κα πθδνμφκ δφμ πνμτπμεέζεζξ: (α) έπνεπε κα ανίζημκηαζ ζε ζπέζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

δζελαβςβήξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ζοιπθήνςζδξ ημο ενςηδιαημθμβίμο ηαζ (α) έπνεπε κα ανίζημκηαζ ζε 

δθζηία απυ 18 έςξ 35 εηχκ. 

 
 

 

5.3 Απνηειέζκαηα 
 

Ανπζηά, θαίκεηαζ δ αλζμπζζηία ηςκ ηθζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ ιε ηδ πνήζδ ημο δείηηδ Cronbach’s 

alpha. ε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ μ δείηηδξ ήηακ άκς ημο .70, εηηυξ απυ ηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

Δκζοκαίζεδζδξ (.68), πμο ήηακ ηάης ημο .70. Να ζδιεζςεεί υηζ απυ ηδκ ηθίιαηα Σνμπμπμίδζδ 

οκαζζεδιαηζηήξ ακηίδναζδξ αθαζνέεδηε ιία πνυηαζδ θυβς παιδθήξ αλζμπζζηίαξ (Πίκαηαξ 2). 

 
Πίλαθαο 2. Αμηνπηζηία θιηκάθσλ κε Cronbach's Alpha 

 

 Cronbach's Alpha N of Items 

Απμθοβή ,85 18 

Διιμκή ,87 18 

Γζαπνμζςπζηέξ πέζεζξ ,89 36 

Σνμπ ηαηάζηαζδξ ,73 5 

Ακάπηολδ πνμζμπήξ ,78 5 
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Ο Πίκαηαξ 3 (αθ. Πανάνηδια) δείπκεζ ηζξ ζοζπεηίζεζξ ηαηά Pearson, αθθά ιυκμ αοηέξ πμο είπακ 

ζηαηζζηζηή ζδιακηζηυηδηα: p<.05. Μπμνεί κα θακεί υηζ αοημί πμο είπακ πενζζζυηενα πνυκζα 

ζπέζδξ ηείκμοκ κα έπμοκ ιεβαθφηενδ δθζηία, ηαζ ημ ακηίζηνμθμ. Οζ ηθίιαηεξ ζηζξ Γζαπνμζςπζηέξ 

πέζεζξ είπακ ανκδηζηή ζοζπέηζζδ ιε ηδκ Δζοκαίζεδζδ, ηδκ Πμζυηδηα πέζδξ, ηδκ Eοηοπία, ηαζ 

ηδκ Φοπμθμβζηή Δοελία. Γδθαδή, ιεβαθφηενδ ααειμθμβία ζηζξ ηθίιαηεξ ζηζξ Γζαπνμζςπζηέξ 

πέζεζξ (πεζνυηενδ ζπέζδ) ηείκεζ κα δείπκεζ ιζηνυηενδ ααειμθμβία ζε αοηέξ ηζξ ηθίιαηεξ πμο 

δείπκμοκ εεηζηυηδηα ζηδκ Δκζοκαίζεδζδ, ηδκ Πμζυηδηα πέζδξ, ηδκ Eοηοπία, ηαζ ηδκ Φοπμθμβζηή 

Δοελία. Οζ ηθίιαηεξ Γκςζηζηή Δπακεηηίιδζδ ηαζ Καηαζημθή έηθναζδξ ζοζπεηίζηδηακ εεηζηά ιε 

ηδ Ρφειζζδ ημο οκαζζεήιαημξ. Δπμιέκςξ, ιεβαθφηενδ ααειμθμβία ζηζξ ηθίιαηεξ αοηέξ ηείκεζ κα 

δείπκεζ ιεβαθφηενδ ααειμθμβία ζηδ Ρφειζζδ ημο οκαζζεήιαημξ. Οζ ηθίιαηεξ Δκζοκαίζεδζδ, 

Πμζυηδηα πέζδξ, Eοηοπία ηαζ Φοπμθμβζηή Δοελία ζοζπεηίζηδηακ εεηζηά ιεηαλφ ημοξ. 

 

ημκ Πίκαηα 4 ειθακίγμκηαζ μζ ιέζμζ υνμζ ηςκ ηθζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ. Ακ ημ ιέζμ ηδξ ηθίιαηαξ 

δδθχκεζ μοδεηενυηδηα, ηυηε ιπμνεί κα θακεί υηζ ημ ζοκμθζηυ δείβια είπε θίβδ απμθοβή ζπέζεςκ, 

αθθά πενζζζυηενδ ειιμκή ιε ηζξ ζπέζεζξ, ηαζ θζβυηενμ ηαηέξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ. Ζ Γκςζηζηή 

Δπακεηηίιδζδ, δ Καηαζημθή ηδξ Έηθναζδξ, ηαζ δ Ρφειζζδ οκαζζεήιαημξ ήηακ ζε μοδέηενα 

πθαίζζα. Ζ Σνμπμπμίδζδ Καηάζηαζδξ, δ Ακάπηολδ Πνμζμπήξ, δ Γκςζηζηή Αθθαβή ηαζ δ 

Γζαπείνζζδ οκαζζεήιαημξ ήηακ αολδιέκα εκχ δ Σνμπμπμίδζδ ηδξ οκαζζεδιαηζηήξ Ακηίδναζδξ 

ήηακ θζβυηενδ. Ζ Δκζοκαίζεδζδ, δ Πμζυηδηα πέζδξ, δ Eοηοπία, ηαζ δ Φοπμθμβζηή Δοελία ήηακ 

ανηεηά αολδιέκεξ. 

 

Σςγκπίζειρ θύλος 

 

Ο Πίκαηαξ 5 (αθ. Πανάνηδια) δείπκεζ ημοξ ιέζμοξ υνμοξ ηςκ ηθζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ ακά θφθμ. 

Ο πίκαηαξ 6 (αθ. Πανάνηδια) δείπκεζ ηζξ ζηαηζζηζηέξ ζοβηνίζεζξ ημο ιέζμο υνμο ηςκ ηθζιάηςκ ηδξ 

   

 Cronbach's Alpha N of Items 

Γκςζηζηή αθθαβή ,74 5 

Σνμπ οκαζζεδιαηζηήξ ακηίδναζδξ ,50 4 

Γζαx οκαζζεήιαημξ ,81 19 

Γκςζηζηή Δπακεηηίιδζδ ,88 6 

Καηαζημθή έηθναζδξ ,73 4 

Ρφειζζδ οκαζζεήιαημξ ,68 10 

Δκζοκαίζεδζδ ,68 16 

Φοπμθμβζηή Δοελία ,83 8 

Πμζυηδηα πέζδξ ,90 5 

Eοηοπία ---- 1 
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ένεοκαξ ακά θφθμ. Ζ ζζυηδηα δζαηοιάκζεςκ έβζκε ιε ημ ηεζη Levene. ηζξ πενζζζυηενεξ 

πενζπηχζεζξ οπήνπε ζζυηδηα δζαηοιάκζεςκ. ηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ πανμοζζάζηδηακ ζηζξ 

ιεηααθδηέξ Σνμπμπμίδζδξ ηδξ οκαζζεδιαηζηήξ Ακηίδναζδξ ηαζ ζηδκ Δκζοκαίζεδζδ, ιε p<.05. Οζ 

άκδνεξ είπακ ιεβαθφηενμ ιέζμ υνμ ηαζ ζηδκ πνχηδ ηαζ ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ. 

 

Σςγκπίζειρ Ηλικίαρ 
 

Ο Πίκαηαξ 7 (αθ. Πανάνηδια) δείπκεζ ημοξ ιέζμοξ υνμοξ ηςκ ηθζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ ακά δθζηία. 
 
Ο Πίκαηαξ 8 (αθ. Πανάνηδια) δείπκεζ ηζξ ζηαηζζηζηέξ ζοβηνίζεζξ ιέζμο υνμο ηςκ ηθζιάηςκ ακά 

δθζηία. Ζ ζζυηδηα δζαηοιάκζεςκ έβζκε ιε ημ ηεζη Levene. ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ οπήνπε 

ζζυηδηα ζηζξ δζαηοιάκζεζξ. ηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ πανμοζζάζηδηακ ζηδκ Δκζοκαίζεδζδ, 

ιε p<.05. Οζ κευηενμζ ζε δθζηία είπακ ιεβαθφηενμ ιέζμ υνμ απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ. 

 

Σςγκπίζειρ Διάπκειαρ ζσέζηρ 
 

Ο Πίκαηαξ 9 (αθ. Πανάνηδια) δείπκεζ ημοξ ιέζμοξ υνμοξ ηςκ ηθζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ ακά 

δζάνηεζα ζπέζδξ. Ο πίκαηαξ 10 (αθ. Πανάνηδια) δείπκεζ ηζξ ζηαηζζηζηέξ ζοβηνίζεζξ ιέζμο υνμο 

ηςκ ηθζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ ακά δζάνηεζα ζπέζδξ. Ζ ζζυηδηα δζαηοιάκζεςκ έβζκε ιε ημ ηεζη 

Levene. ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ οπήνπε ζζυηδηα. Γεκ οπήνπακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ 

δζαθμνέξ: p>.05 ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ. 

 

Σςγκπίζειρ Κοινωνικό-οικονομικού επιπέδος 
 

Ο Πίκαηαξ 11 (αθ. Πανάνηδια) δείπκεζ ημοξ ιέζμοξ υνμοξ ηθζιάηςκ ένεοκαξ ακά ΚΟΔ 

(ημζκςκζηυ-μζημκμιζηυ επίπεδμ). Οζ Πίκαηεξ 12 ηαζ 13 (αθ. Πανάνηδια) δείπκμοκ ηζξ ζηαηζζηζηέξ 

ζοβηνίζεζξ ιέζμο υνμο ηςκ ηθζιάηςκ ακά ΚΟΔ. Ζ ζζυηδηα δζαηοιάκζεςκ έβζκε ιε ημ ηεζη 

Levene. ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ οπήνπε ζζυηδηα δζαηοιάκζεςκ, ιε p>.05. 

 

Σςγκπίζειρ Πεπιοσήρ διαμονήρ 
 

Ο Πίκαηαξ 14 (αθ. Πανάνηδια) δείπκεζ ημοξ ιέζμοξ υνμοξ ηςκ ηθζιάηςκ ακά πενζμπή δζαιμκήξ. 

Οζ Πίκαηεξ 15 ηαζ 16 (αθ. Πανάνηδια) δείπκμοκ ηζξ ζηαηζζηζηέξ ζοβηνίζεζξ ιέζμο υνμο ηςκ 

ηθζιάηςκ ακά πενζμπή δζαιμκήξ. Ζ ζζυηδηα δζαηοιάκζεςκ έβζκε ιε ημ ηεζη Levene. ηζξ 

πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ οπήνπε ζζυηδηα δζαηοιάκζεςκ, ιε p>.05. Γεκ οπήνπακ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ (p>.05), εηηυξ απυ ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Απμθοβήξ: F(2,99)=3.19, p<.05. Ζ 

αζηζηή Πενζμπή έπεζ ιεβαθφηενμ ιέζμ υνμ απυ ηδκ Ζιζαζηζηή, ηαζ αοηή ιε ηδ ζεζνά ηδξ απυ ηδκ 

Αβνμηζηή πενζμπή ζηδκ ηθίιαηα Απμθοβή ζπέζεςκ. 
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5.4 πδήηεζε - ζπκπεξάζκαηα 
 

Όπςξ ήδδ ακαθένεδηε, μ ζημπυξ ηδξ ένεοκαξ αοηήξ ήηακ δ επζαεααίςζδ ηδξ οπάνπμοζαξ 

αζαθζμβναθίαξ. Αοηυ πμο δ ένεοκα ελέηαγε ζηδκ πνάλδ, ήηακ ημ ακ ηαζ ηαηά πυζμκ μζ ηνεζξ ηφπμζ 

πνμζηυθθδζδξ (απμθεοηηζηυξ, έιιμκμξ ηαζ αζθαθήξ) ιεζμθααμφζακ ζημκ ηνυπμ πμο ημ ηάεε 

άημιμ πεζνίγεηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημο ηαζ ακ αοηυ, ιε ηδ ζεζνά ημο, επδνέαγε ηδκ ζηακμπμίδζδ 

ημο αηυιμο απυ ηδ ζπέζδ ημο, ηδκ πμζυηδηα ηδξ ζπέζδξ ηαζ ηδκ εοελία. 

 

Σμ ζοιπέναζια ζημ μπμίμ ηαηέθδλε δ ένεοκα πενζβνάθεηαζ αιέζςξ παναηάης. ηδκ ένεοκα δε 

θάκδηε κα οπάνπμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ακάιεζα ζηζξ ιεηααθδηέξ ηδξ ηαζ ημ θφθμ, 

ηα επίπεδα δθζηίαξ, ημ ημζκςκζηυ-μζημκμιζηυ επίπεδμ, ηδκ πενζμπή δζαιμκήξ, ηαζ ηδ δζάνηεζα 

ζπέζδξ, εηηυξ απυ εθάπζζηεξ πενζπηχζεζξ. Με αάζδ ηζξ ζοβηνίζεζξ ζηδκ Απμθοβή, δζαπζζηχεδηε 

υηζ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιυκμ ιεηαλφ ηδξ αζηζηήξ πενζμπήξ ιε ηδκ διζαζηζηή. 

ηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ πανμοζζάζηδηακ ζηδκ Δκζοκαίζεδζδ, υπμο μζ κευηενμζ ζε δθζηία 

είπακ ιεβαθφηενμ ιέζμ υνμ απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ. ηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ 

πανμοζζάζηδηακ ζηζξ ιεηααθδηέξ Σνμπμπμίδζδξ ηδξ οκαζζεδιαηζηήξ Ακηίδναζδξ ηαζ ηδκ 

Δκζοκαίζεδζδ. Σέθμξ, θάκδηε υηζ μζ άκδνεξ είπακ ιεβαθφηενμ ιέζμ υνμ απυ ηζξ βοκαίηεξ ηυζμ 

ζηδκ Σνμπμπμίδζδ οκαζζεδιαηζηήξ ακηίδναζδξ υζμ ηαζ ζηδκ Δκζοκαίζεδζδ. 

 

Πεπιοπιζμοί 

 

Οζ οπμεέζεζξ δεκ επζαεααζχεδηακ ηαζ, άνα, δ ένεοκα δε ζοιθςκεί ιε ηδκ οπάνπμοζα 

αζαθζμβναθία. Πμθθμί ιπμνεί κα είκαζ μζ θυβμζ βζα αοηά ηα απμηεθέζιαηα. 

 

Πνχημκ, ημ δείβια ιπμνεί κα απμηεθέζεζ έκακ ηφνζμ θυβμ. Σμ δείβια ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ένεοκαξ 

απμηεθμφκηακ απυ 100 άημια, ανζειυξ πμο απμηεθεί ημ εθάπζζημ υνζμ βζα ηδ δζελαβςβή ηάπμζαξ 

ένεοκαξ. Πζεακυκ έκα ιεβαθφηενμ ανζειδηζηά δείβια κα πανμοζίαγε ηαθφηενα απμηεθέζιαηα 

(Feldman, 2003). Δπίζδξ, είκαζ πμθφ ζοπκυ ημ θαζκυιεκμ ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ, υηακ οπάνπεζ 

ζοιπθήνςζδ ενςηδιαημθμβίςκ. Πμθθά άημια, δδθαδή, ιπμνεί κα ηα ζοιπθδνχκμοκ ιε αάζδ ημ ηζ 

πζζηεφμοκ ηα ίδζα υηζ ζοιααίκεζ, εκχ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα κα ιδκ ημ πανμοζζάγμοκ υπςξ αηνζαχξ 

είκαζ (Moller, Majdandzic, & Bogels, 2015).  

Πανάθθδθα, δ δθζηία ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ήηακ εθαθνχξ πενζμνζζιέκδ, ηαεχξ εζηίαγε ζηζξ 

δθζηίεξ απυ 18 έςξ 35 εηχκ, εκχ απμηθείμκηακ εκηεθχξ μζ ιεβαθφηενεξ δθζηίεξ. Γεδμιέκμο υηζ μ 

Gross (2013) εεςνεί υηζ δ δθζηία ιπμνεί κα ζοζπεηζζηεί ιε ηδ νφειζζδ ημο ζοκαζζεήιαημξ, δεκ 

απμηθείεηαζ μζ ζοβηεηνζιέκεξ δθζηίεξ κα ιδκ έπμοκ ακαπηφλεζ αηυια ηαηάθθδθδ νφειζζδ  
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ζοκαζζεδιάηςκ δζαπνμζςπζηά ηαζ άνα κα ιδ ιπμνμφκ ηαζ κα ημ απμηοπχζμοκ, απακηχκηαξ ηα 

ενςηδιαημθυβζα. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ πμο ανίζημκηακ ηα γεοβάνζα, πμο έπνεπε κα 

είκαζ ζε ζπέζδ, αθθά πςνίξ κα έπμοκ πακηνεοηεί, ηάηζ πμο απέηθεζε πνμθακχξ ηα πακηνειέκα 

γεοβάνζα, ηα μπμία εα ιπμνμφζακ κα πνμζθένμοκ πθήεμξ δεδμιέκςκ. Με ηδκ ίδζα θμβζηή, αέααζα, 

απμηθείμκηακ ηαζ γεοβάνζα ιζηνυηενδξ δθζηίαξ, ακ ηαζ δεκ είκαζ ζίβμονμ ηαηά πυζμ εα ιπμνμφζακ 

κα πνμζθένμοκ ζηακμπμζδηζηά ζημζπεία. 

 

Γεφηενμκ, μ ηνυπμξ πμνήβδζδξ ημο ενςηδιαημθμβίμο εα ιπμνμφζε επίζδξ κα επδνεάζεζ ηα 

ζοβηεηνζιέκα εονήιαηα. Ζ πμνήβδζδ έβζκε ηονίςξ δθεηηνμκζηά (ηαζ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ 

πνυζςπμ ιε πνυζςπμ), πςνίξ πανυθα αοηά κα οπάνπεζ πανμοζία ενεοκδηή. Αοηυ ζδιαίκεζ 

πναηηζηά υηζ μ ηάεε ζοιιεηέπςκ είπε πθήνδ εθεοεενία κα ζοιπθδνχζεζ ημ ενςηδιαημθυβζμ, πςνίξ 

ημ θυαμ ίζςξ ημο ενεοκδηή, ηάηζ πμο ημο έδζκε ηδ δοκαηυηδηα κα απμηνφρεζ ζημζπεία βζα ημκ 

εαοηυ ημο ή ηδ νμιακηζηή ζπέζδ ημο. Φοζζηά, ζε ζοκάνηδζδ πάκηα ιε ηδκ οπμηεζιεκζηυηδηα, δ 

εθεοεενία έδζκε ηαζ ηδ δοκαηυηδηα ςναζμπμίδζδξ ηδξ μπμζαζδήπμηε ηαηάζηαζδξ. 

 

Σνίημκ, πζεακμί αζηάειδημζ πανάβμκηεξ εα ιπμνμφζακ κα επζδνάζμοκ ζηδ ζοιπθήνςζδ. ε 

ανηεηέξ πενζπηχζεζξ, δ δζάνηεζα ζοιπθήνςζδξ ημο ενςηδιαημθμβίμο απμηέθεζε αζηία 

δοζακαζπέηδζδξ, ζδίςξ ζε πενζπηχζεζξ πμο μζ ζοιιεηέπμκηεξ δεκ ήηακ ελμζηεζςιέκμζ ιε ημ 

ακηζηείιεκμ, βεβμκυξ πμο ίζςξ μδήβδζε πμθθμφξ κα απακηήζμοκ ιε θζβυηενμ εοπάνζζηδ δζάεεζδ 

ηαζ πενζζζυηενμ ιε αίζεδζδ οπμπνέςζδξ, πςνίξ κα κμζάγμκηαζ ζδζαίηενα βζα ηζξ απακηήζεζξ. Αοηή 

δ αίζεδζδ οπμπνέςζδξ πζεακυηαηα ήηακ έκημκδ ηαζ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ πμο είπακ πζεζηζηή 

ηαεδιενζκυηδηα ηαζ πμζηίθεξ οπμπνεχζεζξ, μζ μπμίμζ πζεακυκ κα αδζαθυνδζακ βζα ηζξ απακηήζεζξ 

πμο έδζκακ. Αηυιδ, βζα υζμοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζοιπθήνςζακ ημ ενςηδιαημθυβζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ημο ηαθμηαζνζμφ, ημ ηεθεοηαίμ εα ιπμνμφζε επίζδξ κα απμηεθέζεζ αζηία αδζαθμνίαξ βζα ηζξ 

απακηήζεζξ, αθθά βζα ημκ αηνζαχξ ακηίεεημ θυβμ απυ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα, αθμφ πενζθαιαάκεζ 

ηονίςξ ηδ παθάνςζδ (ημοθάπζζημκ βζα ηα πενζζζυηενα άημια ημο δείβιαημξ, πμο ήηακ θμζηδηέξ). 

Αζηάειδημξ πανάβμκηαξ εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί ηαζ δ βκςζηζηή επακεηηίιδζδ, ηάης απυ 

ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ. Ο Winterheld (2015) οπμζηδνίγεζ υηζ δ επακεηηίιδζδ, πανά ηα ζοκήεςξ 

ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα, ιπμνεί κα ιδκ είκαζ απμηεθεζιαηζηή, ακ πνδζζιμπμζείηαζ εκχ 

οπάνπεζ ορδθή ζοκαζζεδιαηζηή έκηαζδ. 

Έκαξ άθθμξ πανάβμκηαξ πμο πζεακυκ κα επδνέαζε ηα απμηεθέζιαηα είκαζ μ νυθμξ ημο 

ζοκηνυθμο ηδξ ζπέζδξ. Ακ μ εηάζημηε ζφκηνμθμξ ακηζδνάζεζ ηαηάθθδθα ηαζ απμηεθεζιαηζηά ζηδ 

ζηζβιή ακάβηδξ ημο ακαζθαθμφξ αηυιμο, ίζςξ ηαηαθένεζ κα πνμζηαηέρεζ ηδ ζπέζδ ημοξ απυ ηζξ 

ανκδηζηέξ επζδνάζεζξ ηδξ ακαζθαθμφξ πνμζηυθθδζδξ (Overall & Simpson, 2015). Σαοηυπνμκα, ακ  
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ημ ακαζθαθέξ άημιμ είκαζ απμθεοηηζηυ, ιπμνεί κα απμθαιαάκεζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιε ημκ 

ζφκηνμθυ ημο ηαζ κα θάαεζ ηαζ εεηζηή ακαηνμθμδυηδζδ απυ αοηυκ (Slotter & Luchies, 2013).  

οκεπχξ, δεκ απμηθείεηαζ ηεθζηά μ απμθεοηηζηυξ άκενςπμξ κα κζχζεζ ζηακμπμίδζδ ηαζ 

αζθάθεζα απυ ηδ ζπέζδ ημο, δ μπμία εα είκαζ πμζμηζηή (Overall & Simpson, 2015).  

   Άθθδ πανάιεηνμξ πμο εα ιπμνμφζε ηεθζηά κα επδνεάζεζ ηα ζοβηεηνζιέκα δεδμιέκα είκαζ δ 

δζάνηεζα ηδξ ζπέζδξ, δ μπμία πςνίγεηαζ ζε πάκς απυ δφμ έηδ ηαζ ηάης απυ δφμ έηδ. Σα γεοβάνζα 

πμο είκαζ ιαγί θζβυηενμ απυ δφμ πνυκζα, ίζςξ «οπμθείπμκηαζ» ζε ηάπμζα παναηηδνζζηζηά, ζε ζπέζδ 

ιε αοηά πμο είκαζ πάκς απυ δφμ πνυκζα ιαγί. Σα ηεθεοηαία εκδεπμιέκςξ κα έπμοκ αζπμθδεεί 

πενζζζυηενμ ιε ηδ ζπέζδ ημοξ, χζηε κα λένμοκ πμζεξ ιέεμδμζ είκαζ ηαθφηενεξ βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ 

ανιμκίαξ (Randall & Butler, 2013).  

   Αηυιδ, έπμοκ ήδδ ακαθενεεί δφμ ιμηίαα πμο θαιαάκμοκ πχνα ζηζξ νμιακηζηέξ ζπέζεζξ, δ 

ζφκδεζδ (coupling) ηαζ δ ζοκαζζεδιαημπμίδζδ. Ζ ζφκδεζδ ζδιαίκεζ υηζ μ έκαξ ζφκηνμθμξ ιπμνεί 

κα επδνεάζεζ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο άθθμο νμιακηζημφ ζοκηνυθμο (Randall & Butler, 2013). Ζ 

ζοκαζζεδιαημπμίδζδ ακηζζημζπεί ζημ πυζμ ζδιακηζηυ είκαζ κα εηθνάγμκηαζ ηα αοεεκηζηά 

ζοκαζζεήιαηα ημο αηυιμο ζηα πθαίζζα ιζαξ ημζκςκζηήξ αθθδθεπίδναζδξ (Niedenthal, Krauth-

Ruber, & Ric, 2011). Πανάβμκηαξ πμο επίζδξ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ είκαζ δ δέζιεοζδ. Αοηή 

μνίγεηαζ ςξ ημ ηίκδηνμ ηάπμζμο βζα κα παναιείκεζ ζε ιζα ζπέζδ, επζιέκμκηαξ βζα κα βίκεζ 

επζηοπδιέκδ. Ζ δέζιεοζδ μδδβεί ζε ιζα ζηαδζαηή «ελάνηδζδ» ημο εκυξ ζοκηνυθμο απυ ημκ άθθμ 

(Birnie et al., 2009). Δίκαζ πμθφ πζεακυ ηα γεοβάνζα ιε θίβα πνυκζα ζπέζδξ κα ιδκ έπμοκ ακαπηφλεζ 

ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ αοηά ηα ηνία ιμηίαα, ηα μπμία ιε ηδ ζεζνά ημοξ επδνεάγμοκ ηδ 

ζοκαζζεδιαηζηή νφειζζδ ηαζ ηεθζηά, ηδκ εοελία απυ ηδ ζπέζδ ημοξ. 

   Έκα άθθμ ζημζπείμ πμο εα ιπμνμφζε κα επδνεάζεζ ηα απμηεθέζιαηα ακήηεζ ζημ εεςνδηζηυ 

ιένμξ. ηδ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα μζ ηφπμζ δεζιμφ ήηακ ηνεζξ, μ αζθαθήξ, μ αβπχδδξ ηαζ 

απμθεοηηζηυξ. Χζηυζμ, μζ Bartholomew ηαζ Horowitz (1991. Δπίζδξ, Καθέηζζμξ, 2016), 

οπμζηήνζλακ ηδκ φπανλδ εκυξ αηυια ηφπμο, ημο θμαζημφ, πμο έπεζ ανκδηζηυ ιμκηέθμ ηαζ βζα ημκ 

εαοηυ ημο ηαζ βζα ημοξ ζδιακηζημφξ άθθμοξ. Δίκαζ πμθφ πζεακυ ακ πνδζζιμπμζμφκηακ αοηή δ 

δζάηνζζδ ζηδκ ένεοκα κα μδδβμφζε ζε ηαθφηενα ζοιπενάζιαηα. 

   οκμθζηά, μζ παναπάκς πανάβμκηεξ εα ιπμνμφζακ κα εοεφκμκηαζ βζα ηζξ απακηήζεζξ πμο έδςζακ 

ζοιπθδνχκμκηαξ ημ ενςηδιαημθυβζμ, είηε ηάπμζμζ απυ αοημφξ είηε υθμζ ιαγί, μδδβχκηαξ ηεθζηά ζε 

απυννζρδ ηςκ οπμεέζεςκ ηαζ αζοιθςκία ιε ηδ αζαθζμβναθία. 
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Ζ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα δεκ πνμζθένεζ ηαζκμφνζα ζημζπεία βζα ηδ αζαθζμβναθία ηδξ ένεοκαξ ημο 

πεδίμο ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ημο πεδίμο ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ. οκεπχξ, ηαθυ εα ήηακ 

κα επακαθδθεεί, ιε ηδκ πνυζεεζδ ηζ άθθςκ ιεηααθδηχκ ηαζ πενζζζυηενςκ ιεευδςκ. Ζ ιμκαδζηή 

ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ ηα ενςηδιαημθυβζα-ηθίιαηεξ. 

 
 

Εναλλακηική μεθοδολογία και μελλονηική έπεςνα 

 

Τπάνπμοκ δζάθμνεξ ιέεμδμζ ηαζ ιεηααθδηέξ πμο εα ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ 

επακάθδρδ ηδξ ένεοκαξ αοηήξ. Καηανπήκ, εα ιπμνμφζε κα ειθακζζηεί δ ακηίθδρδ ημο 

ζοκαζζεήιαημξ ςξ επζπνυζεεηδ ιεηααθδηή ηαζ κα ελεηαζηεί πχξ αοηυ επδνεάγεζ ηδ νφειζζδ ημο 

ζοκαζζεήιαημξ ζε δοαδζηυ επίπεδμ (ηαοηυπνμκα ιε ηδκ πνμζηυθθδζδ θοζζηά). Μζα ιέεμδμξ πμο 

δφκαηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί είκαζ δ πνήζδ θςημβναθζχκ πμο απεζημκίγμοκ εηθνάζεζξ πνμζχπμο 

(Kafetsios, Andriopoulos & Papachiou, 2014) ηαζ θαίκεηαζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ανηεηά ζοπκά (π.π. 

Gendron, Lindquist, Barsalou & Feldman-Barrett, 2012. Gendron, van der Vyver, Roberson & 

Feldman-Barrett, 2014. Hess, Blairy & Kleck, 1997). 

 

Μζα άθθδ ιέεμδμξ, δ μπμία άνπζζε κα πνδζζιμπμζείηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ιε ζημπυ ηδκ 

αλζμθυβδζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, είκαζ δ πνήζδ ηςκ cartoons (Kafetsios & Hess, 2015). Αοηά ηα 

cartoons πανμοζζάγμοκ ζοκήεςξ έκα πνυζςπμ ακάιεζα ζε ιενζηά άθθα. Γζα πανάδεζβια, ζηδκ 

ένεοκα ημο Καθέηζζμο ηαζ ηδξ Hess (2013, υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Καθέηζζμ 2016), 

πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ 32 ζεη απυ cartoons, ζηα μπμία «μ ηεκηνζηυξ ήνςαξ 

εηθνάγεζ ηνία δζαθμνεηζηά ζοκαζζεήιαηα (πανά, εοιυ, θφπδ) ηζ έκα μοδέηενμ», εκχ «δ μιάδα 

[βφνς ημο] εηθνάγεζ επίζδξ ηα ίδζα ή δζαθμνεηζηά ζοκαζζεήιαηα». Ζ δμοθεζά ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ 

ήηακ κα αλζμθμβήζμοκ ημ «πχξ αζζεάκεηαζ μ ηεκηνζηυξ ήνςαξ». Ζ δοκαηυηδηα ιζαξ ηέημζαξ 

βκχζδξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ηαθφηενδ νφειζζδ ζοκαζζεδιάηςκ δζαπνμζςπζηά, αθμφ εεςνδηζηά 

εα βκςνίγμοκ ημ ζοκαίζεδια ημο ζοκηνυθμο ημοξ. 

 

Σνίηδ ιέεμδμξ εα ιπμνμφζε κα είκαζ ιζα ένεοκα πεδίμο. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, ηνίκεηαζ 

απαναίηδημ οπάνπεζ παναηδνδηήξ ή δ ένεοκα κα αζκηεμζημπείηαζ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

αθθδθεπίδναζδξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ιεηαλφ ημοξ (Tran & Simpson, 2015). Σζξ πενζζζυηενεξ 

θμνέξ, ζηζξ ένεοκεξ πεδίμο μζ ζοιιεηέπμκηεξ ανίζημκηαζ ζημ θοζζηυ ημοξ πενζαάθθμκ, ιε ηάπμζα 

ηνμπμπμίδζδ ίζςξ ηςκ ζοκεδηχκ, βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ εηάζημηε ένεοκαξ (McLeod, 2007). Ζ 

ένεοκα πεδίμο εα ιπμνμφζε κα βίκεζ ζε ζοκδοαζιυ ιε διενμθυβζα, ιζα επίζδξ πνδζζιμπμζμφιεκδ 

ιέεμδμ, βζα έκα ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια (Butler & Randall, 2013). Σα διενμθυβζα εα  
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ιεηνμφζακ δζάθμνα ζημζπεία, υπςξ βζα πανάδεζβια ημ πχξ αλζμθμβμφκ ηα άημια ηδ νφειζζδ 

ζοκαζζεήιαημξ πμο ειθακίζηδηε ζε ιζα αθθδθεπίδναζδ ιε ημκ ζφκηνμθυ ημοξ, ζε έκα 

ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ ζδιείμ, ιε ζημπυ ηδκ αλζμπμίδζδ ημο ζοκαζζεήιαημξ ζε ιεηαβεκέζηενμ 

πνμκζηυ ζδιείμ. 

 

Βαζζηή ιεηααθδηή πμο εα έπνεπε κα ζοιπενζθδθεεί ζηδκ ένεοκα είκαζ δ ημοθημφνα. Ζ 

ιεηααθδηή αοηή πανειααίκεζ ζε πμθθέξ δζαδζηαζίεξ ζοκαζζεήιαημξ (ζδίςξ ζηδκ ακηίθδρδ, πμο 

ακαθένεδηε παναπάκς. Tsai, Knutson & Fung, 2006). Οζ εηθνάζεζξ πνμζχπμο πμο πνδζζιμπμζεί 

ημ ηάεε άημιμ βζα κα δείλεζ ή κα απμηνφρεζ ημ ζοκαίζεδιά ημο είκαζ πνμσυκ ημο πμθζηζζιμφ ημο 

(Καθέηζζμξ, 2016. Nezlek. Kafetsios & Smith, 2008). Μζα δζαπμθζηζζιζηή ένεοκα επμιέκςξ εα 

αμδεμφζε ζηδ βεκζηεοζζιυηδηα (ή ηδ ιδ βεκζηεοζζιυηδηα) ηςκ ζοιπεναζιάηςκ ηαζ ζε πεναζηένς 

βκχζδ ημο ακηζηεζιέκμο. 

 

Ζ ιεθθμκηζηή ένεοκα, επμιέκςξ, εα έπνεπε κα πενζθαιαάκεζ επζπθέμκ έκα ιεβαθφηενμ δείβια 

ζοιιεηεπυκηςκ, δζαθμνεηζηέξ ιεευδμοξ πεζνζζιμφ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ίζςξ ηδκ ημοθημφνα. Με 

αοηέξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ, ηα απμηεθέζιαηα εα ιπμνμφζακ κα είκαζ ζφιθςκα ιε ηδκ οπάνπμοζα 

αζαθζμβναθία ηαζ δ ένεοκα αοηή κα πνμζεέζεζ ιζα επζπθέμκ βκχζδ ζημκ ηθάδμ ηδξ Φοπμθμβίαξ 

ηςκ οκαζζεδιάηςκ ηαζ ηδξ Φοπμθμβίαξ ηςκ Γζαπνμζςπζηχκ πέζεςκ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 
 

 

1. Σν ηειηθό εξσηεκαηνιόγην 
 
 

 

A. 
 
 

 

Οη 36 πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ην πσο αηζζάλεζηε κέζα ζε εξσηηθέο 

ζρέζεηο/δεζκνύο. Μαο ελδηαθέξεη ην πώο βηώλεηε γεληθά ηηο ζρέζεηο απηέο θαη όρη κόλν ηη 

ζπκβαίλεη ζε κηα ησξηλή ζρέζε. εκεηώζηε δίπια από ηελ θάζε πξόηαζε ην θαηά πόζν 

ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε απηήλ κε βάζε ηελ αθόινπζε θιίκαθα: 

 

Γζαθςκχ   Οοδέηενα/   οιθςκχ 

απυθοηα   Ακάιεζηηα   απυθοηα 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

1. __ Πνμηζιχ κα ιδ δείπκς ζημ/ζηδ ζφκηνμθυ ιμο ηζ αζζεάκμιαζ ηαηά αάεμξ. 
 
2. __ Φμαάιαζ υηζ εα πάζς ηδκ αβάπδ ημο/ηδξ ζοκηνυθμο ιμο. 
 
3. __ Αζζεάκμιαζ άκεηα κα ιμζνάγμιαζ πνμζςπζηέξ ζηέρεζξ ηαζ ζοκαζζεήιαηα ιε 

ημ/ηδ ζφκηνμθυ ιμο. 

4. __ Ακδζοπχ ζοπκά ιε ηδκ ζδέα υηζ μ/δ ζφκηνμθυξ ιμο δε εα εέθεζ κα ιείκεζ ιαγί ιμο. 
 
5. __ Σμ ανίζης δφζημθμ κ’ αθήζς ημκ εαοηυ ιμο κα ζηδνζπεεί ζε ενςηζημφξ ζοκηνυθμοξ. 
 
6. __ Ακδζοπχ ζοπκά ιε ηδκ ζδέα υηζ μ/δ ζφκηνμθυξ ιμο δε ιε αβαπάεζ πναβιαηζηά. 
 
7. __ Αζζεάκμιαζ πμθφ άκεηα κα είιαζ ζοκαζζεδιαηζηά ημκηά ιε ενςηζημφξ ζοκηνυθμοξ. 
 
8. __ Ακδζοπχ υηζ μζ ενςηζημί ιμο ζφκηνμθμζ δε εα κμζάγμκηαζ βζα ιέκα υζμ εβχ βζ’ αοημφξ. 
 
9. __ Γεκ αζζεάκμιαζ άκεηα κα «ακμίβμιαζ» ζε ενςηζημφξ ζοκηνυθμοξ. 
 
10. __ οπκά εφπμιαζ ηα αζζεήιαηα ημο/ηδξ ζοκηνυθμο ιμο βζα ιέκα κα ήηακ 

ηυζμ δοκαηά υζμ ηα δζηά ιμο βζ’ αοηυκ/αοηήκ. 

11. __ Πνμηζιχ κα ιδκ είιαζ ζοκαζζεδιαηζηά πμθφ ημκηά ζε ενςηζημφξ ζοκηνυθμοξ. 
 
12. __ Ακδζοπχ πμθφ βζα ηζξ ζπέζεζξ ιμο. 
 
13. __ Αζζεάκμιαζ άαμθα υηακ μ/δ ενςηζηυξ ιμο ζφκηνμθμξ εέθεζ κα 

είκαζ ζοκαζζεδιαηζηά πμθφ ημκηά ιμο. 

14. __ Όηακ μ ζφκηνμθυξ ιμο είκαζ ιαηνζά ιμο, ακδζοπχ υηζ ιπμνεί κα εκδζαθενεεί 

βζα ηάπμζμκ/α άθθμ/δ. 
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15. __ Σμ ανίζης ζπεηζηά εφημθμ κα ένες ζοκαζζεδιαηζηά ημκηά ιε ημ/ηδ ζφκηνμθυ 
 

ιμο. 
 
16. __ Όηακ δείπκς ηα αζζεήιαηά ιμο ζημοξ ενςηζημφξ ζοκηνυθμοξ, θμαάιαζ υηζ 

εηείκμζ δεκ εα αζζεάκμκηαζ ημ ίδζμ βζα ιέκα. 

17. __ Γε ιμο είκαζ δφζημθμ κα πθδζζάζς ζοκαζζεδιαηζηά ημ/ηδ ζφκηνμθυ ιμο. 
 
18. __ πάκζα ακδζοπχ βζα ημ υηζ μ/δ ζφκηνμθυξ ιμο ιπμνεί κα ιε αθήζεζ. 
 
19. __ οκήεςξ ζογδηάς ηα πνμαθήιαηα ηαζ ηζξ ακδζοπίεξ ιμο ιε ημ/ηδ ζφκηνμθυ ιμο. 
 
20. __ Ο/δ ενςηζηυξ/ή ιμο ζφκηνμθμξ ιε ηάκεζ κα αιθζζαδηχ ημκ εαοηυ ιμο. 
 
21. __ Με αμδεάεζ ημ κα ζηνέθμιαζ ζημ/ζηδ ζφκηνμθυ ιμο ζε χνεξ ακάβηδξ. 
 
22. __ πάκζα ακδζοπχ ιε ηδκ ζδέα υηζ ιπμνεί κα ιε εβηαηαθείρμοκ. 
 
23. __ Λές ζημ/ζηδ ζφκηνμθυ ιμο ζπεδυκ ηα πάκηα. 
 
24. __ Γζαπζζηχκς υηζ μζ ζφκηνμθμί ιμο δεκ εέθμοκ κα ένεμοκ ζοκαζζεδιαηζηά 

ηυζμ ημκηά ιμο υζμ εα ήεεθα. 

25. __ ογδηάς ηα πνάβιαηα πμο ιε απαζπμθμφκ ιε ημ/ηδ ζφκηνμθυ ιμο. 
 
26. __ Μενζηέξ θμνέξ μζ ενςηζημί ιμο ζφκηνμθμζ αθθάγμοκ ηα αζζεήιαηά ημοξ βζα 

ιέκα πςνίξ θακενυ θυβμ. 

27. __ Αζζεάκμιαζ κεονζηυηδηα υηακ έκαξ ζφκηνμθμξ ένεεζ ζοκαζζεδιαηζηά πμθφ ημκηά 
 

ιμο. 
 
28. __ Ζ επζεοιία ιμο κα είιαζ ζοκαζζεδιαηζηά πμθφ ημκηά ιε ημοξ άθθμοξ 

ιενζηέξ θμνέξ ημοξ θμαίγεζ ηαζ ημοξ απμιαηνφκεζ. 

29. __ Αζζεάκμιαζ άκεηα κα ζηδνζπεχ ζημκ/ζηδκ ενςηζηυ ιμο ζφκηνμθμ. 
 
30. __ Φμαάιαζ υηζ ιυθζξ έκαξ ενςηζηυξ ζφκηνμθμξ ιε βκςνίζεζ ηαθά, δε εα ημο 

ανέζεζ ημ πμζμξ/α πναβιαηζηά είιαζ. 

31. __ Σμ ανίζης εφημθμ κα ζηδνζπεχ ζε ενςηζημφξ ζοκηνυθμοξ. 
 
32. __ Θοιχκς πμο δεκ παίνκς ηδ ζημνβή ηαζ ηδ ζηήνζλδ πμο πνεζάγμιαζ απυ 

ημ/ηδ ζφκηνμθυ ιμο. 

33. __ Μμο είκαζ εφημθμ κα είιαζ ηνοθενυξ ιε ημκ/ηδκ ενςηζηυ ιμο ζφκηνμθμ. 
 
34. __ Ακδζοπχ υηζ οζηενχ ζε ζφβηνζζδ ιε άθθμοξ ακενχπμοξ. 
 
35. __ Ο/Ζ ζφκηνμθυξ ιμο πναβιαηζηά ηαηαθαααίκεζ ειέκα ηαζ ηζξ ακάβηεξ ιμο. 
 
36. __ Μμο θαίκεηαζ υηζ μ/δ ζφκηνμθυξ ιμο ιε πνμζέπεζ ιυκμ υηακ είιαζ εοιςιέκμξ. 
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B. 
 

 

Θα ζέιακε λα ζαο θάλνπκε νξηζκέλεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζαο δσή, πώο 

ειέγρεηε (δει. πώο ξπζκίδεηε θαη δηαρεηξίδεζηε) ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο. Δλδηαθεξόκαζηε γηα 

δύν πιεπξέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζαο δσήο. Ζ κία είλαη η ζςναιζθημαηική ζαρ εμπειπία, ή πώο 

ληώζεηε κέζα ζαο. Ζ άιιε είλαη η ζςναιζθημαηική ζαρ έκθπαζη, ή πώο δείρλεηε ηα 

ζπλαηζζήκαηά ζαο ζηνλ ηξόπν πνπ κηιάηε, ρεηξνλνκείηε ή ζπκπεξηθέξεζηε. Αλ θαη κεξηθέο από 

ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ κπνξεί λα θαίλνληαη παξόκνηεο κεηαμύ ηνπο, δηαθέξνπλ κε 

ζεκαληηθό ηξόπν. Παξαθαινύκε απαληήζηε ζε θάζε πξόηαζε ρξεζηκνπνηώληαο ηελ παξαθάησ 

θιίκαθα: 

 
 

 

1 -------------- 2 --------------- 3 ------------ 4 -------------- 5 ------------------ 6 ------------7 

ζπκθσλώ   νύηε ζπκθσλώ   δηαθσλώ 

απόιπηα   νύηε δηαθσλώ  απόιπηα 
 

1. -------- Όηακ εέθς κα κζχζς πενζζζυηενμ ζεηηθό ζοκαίζεδια (υπςξ πανά ή δζαζηέδαζδ), 
 

αιιάδσ ηνλ ηξόπν πνπ ζθέθηνκαη. 
 

2. -------- Κναηάς ηα ζοκαζζεήιαηά ιμο βζα ημκ εαοηυ ιμο. 
 

3. -------- Όηακ εέθς κα κζχζς θζβυηενμ αξλεηηθό ζοκαίζεδια (υπςξ θφπδ ή εοιυ), αιιάδσ 

ηνλ ηξόπν πνπ ζθέθηνκαη. 

4. -------- Όηακ κζχες ζεηηθά ζοκαζζεήιαηα, πνμζέπς κα ιδκ ηα εηθνάγς. 
 

5. -------- Όηακ ανίζημιαζ ακηζιέηςπμξ/δ ιε ιζα ζηνεζμβυκμ ηαηάζηαζδ, ηάκς ημκ εαοηυ 

ιμο λα ζθέθηεηαη γη’ απηήλ ι’ έκα ηνυπμ πμο ιε αμδεάεζ κα παναιέκς ήνειμξ/δ. 

6. -------- Δθέβπς ηα ζοκαζζεήιαηά ιμο ιε ημ λα κελ ηα εθθξάδσ. 
 

7. -------- Όηακ εέθς κα κζχζς πζμ ζεηηθό ζοκαίζεδια, αιιάδσ ηνλ ηξόπν πνπ ζθέθηνκαη βζα 

ηδκ ηαηάζηαζδ. 

8. -------- Δθέβπς ηα ζοκαζζεήιαηά ιμο αιιάδνληαο ηνλ ηξόπν πνπ ζθέθηνκαη βζα ηδκ 

ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζημιαζ. 

9. -------- Όηακ κζχες αξλεηηθά ζοκαζζεήιαηα, ζζβμονεφς ημ κα ιδκ ηα εηθνάγς. 
 

10. -------- Όηακ εέθς κα κζχζς θζβυηενμ αξλεηηθό ζοκαίζεδια, αιιάδσ ηνλ ηξόπν πνπ 

ζθέθηνκαη βζα ηδκ ηαηάζηαζδ. 
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C. 
 
 

 

Παξαθάησ είλαη κηα ιίζηα δειώζεσλ. Παξαθαιώ δηαβάζηε θάζε δήισζε πξνζεθηηθά θαη 

αμηνινγήζηε πόζν ζπρλά ληώζεηε ή αληηδξάηε κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεηαη. Μαπξίζηε ηελ 

απάληεζή ζαο κε bold ζηελ απαληεηηθή θόξκα. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο ή 

εξσηήζεηο κε παγίδεο. Παξαθαιώ απαληήζηε θάζε εξώηεζε όζν πην εηιηθξηλά κπνξείηε. 

 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο

 πρλά Πάληα 

Φνξέο 
 

Τποποποίηζη ηηρ καηάζηαζηρ 
 

Σνμπμπμζχ ηα ζημζπεία ηδξ 

ηαηάζηαζδξ πμο έπμοκ έκακ ιδ 
 

1. επζεοιδηυ ακηίηηοπμ 
ζημ/ζηδ ζφκηνμθυ ιμο. 

 
 
 

Δπελενβάγμιαζ ηάπμζα ζπέδζα βζα κα 
 
2. απμιαηνφκς ηζξ ανκδηζηέξ πηοπέξ 

ηςκ ηαηαζηάζεςκ. 
 

Απμιαηνφκς ηζξ ανκδηζηέξ πηοπέξ 

ηδξ ηαηάζηαζδξ πμο έπμοκ ανκδηζηή 
 
3. επίπηςζδ ζημ/ζηδ ζφκηνμθυ ιμο.

 
 
 
 

Αθθάγς ηδκ ηαηάζηαζδ βζα κα 

ιεηααάθθς ημ ζοκαζζεδιαηζηυ ηδξ  

4. ακηίηηοπμ.
 

 
 
 

Ακαθαιαάκς δνάζεζξ βζα κα 

λεθμνηςεχ ηα πνμαθήιαηα πμο έπεζ  

5. μ/δ ζφκηνμθυξ ιμο.
 

 
 

 

Ανάπηςξη πποζοσήρ 
 

6. Όηακ ιζα ηαηάζηαζδ είκαζ 

ακδζοπδηζηή βζα ημ/ηδ ζφκηνμθυ 

ιμο, επζηεκηνχκς ηδκ πνμζμπή 

 
 
 

 

0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 

 

0 1 2 3 4 
 
 
 
 

 

0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 

 

0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 

 

0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 

 

0 1 2 3 4 



 
 

 

ημο/ηδξ ιαηνζά απυ ηδκ ακδζοπδηζηή 

πηοπή ημο πνμαθήιαημξ. 

 

 

Δπακεζηζάγς ηδ ζογήηδζδ πνμξ ηζξ 

πηοπέξ ιζαξ ηαηάζηαζδξ έηζζ χζηε 
 

7. μ/δ ζφκηνμθυξ ιμο κα ηζξ ανεζ 
πζμ εθηοζηζηέξ. 

 
 
 

Απμζπχ ηδκ πνμζμπή ημο/ηδξ 

ζοκηνυθμο ιμο απυ ηδκ πηοπή ημο 
 

8. πνμαθήιαημξ πμο πνμηαθεί ηα 
ακεπζεφιδηα ζοκαζζεήιαηά ημο/ηδξ. 

 
 
 

Όηακ ιζα ηαηάζηαζδ είκαζ 

δοζάνεζηδ βζα ημ/ηδ ζφκηνμθυ ιμο, 
 

9. επακεζηζάγς ζε αοηυκ/αοηή 
ζογδηχκηαξ εεηζηά εέιαηα. 

 
 
 

Όηακ ακηζθαιαάκμιαζ υηζ ιζα 
 

ηαηάζηαζδ εα πνμηαθέζεζ 

ακεπζεφιδημ ζοκαίζεδια ζημ/ζηδ 

10 ζφκηνμθυ ιμο, ημο/ηδξ απμζπχ ηδκ 

. πνμζμπή απυ ηδκ εζηίαζδ ζηζξ 

ανκδηζηέξ πηοπέξ αοηήξ ηδξ 
ηαηάζηαζδξ. 

 
 

 

Γνωζηική αλλαγή 
 

Όηακ επζεοιχ μ/δ ζφκηνμθυξ ιμο 

κα κζχζεζ πενζζζυηενα εεηζηά 
 

11. ζοκαζζεήιαηα (υπςξ πανά ή 
δζαζηέδαζδ), ημκ/ηδκ παναηζκχ κα 
δεζ ηα πνμαθήιαηά ημο/ηδξ απυ 
ιζα απυζηαζδ. 

 

12 Πνμζπαεχ κα επδνεάζς ηα  
. ζοκαζζεήιαηα ημο/ηδξ ζοκηνυθμο 

ιμο αθθάγμκηαξ ημκ ηνυπμ ζηέρδξ 
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0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 



 
 

 

ημο/ηδξ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ 

ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ. 

 

 

 Όηακ επζεοιχ μ/δ ζφκηνμθυξ ιμο κα  

 κζχζεζ θζβυηενμ ανκδηζηυ  

13 ζοκαίζεδια (υπςξ θφπδ ή εοιυ), 

0 . αθθάγς ημ κυδια πμο πνμζδίδεζ ζε 

ιζα ηαηάζηαζδ. 
 

  

 Όηακ επζεοιχ μ/δ ζφκηνμθυξ ιμο κα  

 κζχζεζ πενζζζυηενμ εεηζηυ  

14 ζοκαίζεδια (υπςξ πανά ή 

0 . δζαζηέδαζδ), αθθάγς ημ κυδια πμο 

πνμζδίδεζ ζε ιζα ηαηάζηαζδ. 
 

  

 Όηακ επζεοιχ μ/δ ζφκηνμθυξ ιμο κα  

 κζχζεζ θζβυηενμ ανκδηζηυ  

15 
ζοκαίζεδια (υπςξ θφπδ ή εοιυ),  
ημκ/ηδκ παναηζκχ κα δεζ ηα 

0 
. πνμαθήιαηά ημο/ηδξ απυ ιζα  

απυζηαζδ. 
 
 
 

 

Τποποποιώνηαρ ηη ζςναιζθημαηική ανηίδπαζη 
 
 

16 
Όηακ μ/δ ζφκηνμθυξ ιμο αζχκεζ  
ακεπζεφιδηα ζοκαζζεήιαηα, ημο/ηδξ  

. θές κα ιδκ ηα εηθνάζεζ. 0 
 

 Δκεαννφκς ημ/ηδ ζφκηνμθυ ιμο κα  

17 ηναηήζεζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημο/ηδξ 

0 . βζα ημκ εαοηυ ημο. 
  

18 Όηακ μ/δ ζφκηνμθυξ ιμο, ιε ημκ/ηδκ 0 
. μπμίμ/α αθθδθεπζδνχ, ηαηαθήβεζ ζε 

αδζέλμδμ εκυξ πνμαθήιαημξ, ημκ/ηδκ 
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1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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19 
 
. 

 
 
 

 

20  
. 

 

 

ηάκς κα ζηαιαηήζεζ. 
 
 

 

Όηακ μ/δ ζφκηνμθυξ ιμο αζχκεζ 

ακεπζεφιδηα ζοκαζζεήιαηα, 

ημο/ηδξ πνμηείκς ζηναηδβζηέξ βζα 

κα ηα ηαηαζηέθθεζ. 

 
 
 

Δκεαννφκς ημ/ηδ ζφκηνμθυ ιμο κα 

ιδκ εηθνάγεζ ηα ζοκαζζεήιαηά 

ημο/ηδξ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 

 

0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D. 
 
 

 

Παξαθάησ είλαη πάιη κηα ιίζηα δειώζεσλ. Παξαθαιώ δηαβάζηε θάζε δήισζε πξνζεθηηθά 

θαη αμηνινγήζηε πόζν ζπρλά ληώζεηε ή αληηδξάηε κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεηαη. Μαπξίζηε 

ηελ απάληεζή ζαο κε bold ζηελ απαληεηηθή θόξκα. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο 

ή εξσηήζεηο κε παγίδεο. Παξαθαιώ απαληήζηε θάζε εξώηεζε όζν πην εηιηθξηλά κπνξείηε. 

 
 

 

 Πνη πάλη Μεξηθέο πρλ Πάλη 

 έ α Φνξέο ά α 

1.   Όηακ μ/δ ζφκηνμθυξ ιμο κζχεεζ      

εκεμοζζαζιέκμξ/δ, ηείκς κα 

0 1 2 3 4 εκεμοζζάγμιαζ ηζ εβχ. 
 
 

 

2. Οζ ηαημηοπίεξ ημο/ηδξ ζοκηνυθμο  

ιμο δε ιε εκμπθμφκ πμθφ. 0 1 2 3 4 
 



 
 

 

3. Με ακαζηαηχκεζ ημ κα αθέπς κα 

ζοιπενζθένμκηαζ πςνίξ ζεααζιυ 

ζημ/ζηδ ζφκηνμθυ ιμο. 

 
 
 
4. Μέκς ακεπδνέαζημξ/δ υηακ μ/δ 

ζφκηνμθυξ ιμο είκαζ πανμφιεκμξ/δ. 

 

 

5. Απμθαιαάκς ημ κα ηάκς ημ/ηδ 

ζφκηνμθυ ιμο κα κζχεεζ ηαθφηενα. 

 

 

6. Έπς ηνοθενά ηαζ ακδζοπδηζηά 

αζζεήιαηα υηακ μ/δ ζφκηνμθυξ ιμο 

είκαζ θζβυηενμ ηοπενυξ/ή απυ ιέκα. 

 
 
 
7. Όηακ μ/δ ζφκηνμθυξ ιμο λεηζκά 

κα ιζθά βζα ηα πνμαθήιαηά 

ημο/ηδξ, πνμζπαεχ κα ηαηεοεφκς 

ηδ ζογήηδζδ πνμξ ηάηζ άθθμ. 

 
 
 
8. Μπμνχ κα ηαηαθάας πυηε μ/δ 

ζφκηνμθυξ ιμο είκαζ 

ζηεκμπςνδιέκμξ/δ, αηυια ηαζ 

υηακ δε θέεζ ηίπμηα. 

 
 
 
9. Βνίζης υηζ είιαζ «ζοκημκζζιέκμξ/δ» 

ιε ηδκ ροπζηή δζάεεζδ ημο/ηδξ 

ζοκηνυθμο ιμο. 

 
 
 

10 Γε κζχες ζοιπυκζα βζα ημκ/ηδ  
. ζφκηνμθυ ιμο, υηακ πνμηαθεί 

μ/δ ίδζμξ/α ηζξ ζμαανέξ αζεέκεζέξ 

ημο/ηδξ. 
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0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 
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11. Δηκεονίγμιαζ υηακ μ/δ 

ζφκηνμθυξ ιμο ηθαίεζ. 

 

 

12 Γεκ εκδζαθένμιαζ πναβιαηζηά βζα ημ  
.πχξ κζχεεζ μ/δ ζφκηνμθυξ ιμο. 
 
 

 

13 Νζχες ιζα ιεβάθδ επζεοιία κα  
. αμδεήζς υηακ αθέπς ημ/ηδ 

ζφκηνμθυ ιμο ακαζηαηςιέκμ/δ. 

 

 

14 Όηακ αθέπς κα ζοιπενζθένμκηαζ  
. άδζηα ζημ/ζηδ ζφκηνμθυ ιμο, δε 

κζχες ηαζ πμθφ μίηημ βζα 

αοηυκ/αοηή. 

 
 
 
15 Σμ ανίζης ακυδημ μ/δ ζφκηνμθυξ  
. ιμο κα γδηςηναοβάγεζ βζα ηδκ 

εοηοπία. 

 

 

16 Όηακ αθέπς κα εηιεηαθθεφμκηαζ  
. ημ/ηδ ζφκηνμθυ ιμο, κζχες ηάπςξ 

πνμζηαηεοηζηυξ/ή απέκακηί ημο/ηδξ. 

 
 
 

 

0 1 2 3 4 
 
 
 
 

 

0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 

 

0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 

 

0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 

 

0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. 

 

Οη πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ζηελ πνηόηεηα ηεο ζρέζε ζαο. Παξαθαινύκε 

απαληήζηε ζηελ θάζε πξόηαζε καπξίδνληαο κε bold ηνλ αξηζκό πνπ δείρλεη ην θαηά πόζν 

ζπκθσλείηε κε απηήλ κε βάζε ηελ αθόινπζε θιίκαθα: 
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Γζαθςκχ       οιθςκχ 

απυθοηα       απυθοηα 

1 2 3 4 5  6   7 

1. Έπμοιε ηαθή ζπέζδ.  
1 2 3 4 5 6 7    

2. Ζ ζπέζδ ιμο ιε ημ/ηδ ζφκηνμθυ ιμο είκαζ       

 πμθφ ζηαεενή.  1 2 3 4 5 6 7 
   

3. Ζ ζπέζδ ιαξ είκαζ δοκαηή. 
1 2 3 4 5 6 7    

4. Ζ ζπέζδ ιμο ιε ημ/ηδ ζφκηνμθυ ιμο ιε       

 ηάκεζ εοηοπζζιέκμ/δ.  1 2 3 4 5 6 7 
   

5. Πναβιαηζηά αζζεάκμιαζ υηζ ιε ημκ        

 ζφκηνμθυ ιμο είκαζηε κηα νκάδα. 1 2 3 4 5 6 7 
   

 
 
 
 

 

ηδκ παναηάης ηθίιαηα, ιαονίζηε ιε bold ημ ζδιείμ (κμφιενμ) πμο πενζβνάθεζ ηαθφηενα ημ ααειυ 

εοηοπίαξ, ζοκμθζηά, ζηδ ζπέζδ ζαξ. Σμ ιεζαίμ ζδιείμ «εοηοπζζιέκμξ» ακαθένεηαζ ζημ ααειυ 

εοηοπίαξ πμο αζχκμοκ μζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ απυ ιζα ζπέζδ. Ζ ηθίιαηα αολάκεηαζ ζηαδζαηά ζηα 

δελζά βζ’ αοημφξ πμο αζχκμοκ έκημκδ πανά ζηδ ζπέζδ ημοξ ηαζ ιεζχκεηαζ ζηα ανζζηενά βζα αοημφξ 

πμο αζχκμοκ έκημκδ δοζανέζηεζα ή δοζηοπία. 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Δλαζνεηζηά    Δοηοπζζιέκ     Σεθείςξ 

Γοζηοπζζιέκμ 
   μξ/δ     

Δοηοπζζιέκ         

ξ/δ         μξ/δ 



66 
 

 

F. ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΔΤΔΞΗΑ 

 

Παξαθάησ δίδνληαη 8 πξνηάζεηο κε ηηο νπνίεο πηζαλά ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε. 

Υξεζηκνπνηώληαο ηελ παξαθάησ 7βαζκε θιίκαθα, ζεκεηώζηε ην βαζκό ζπκθσλίαο ζαο κε 

θάζε πξόηαζε ζεκεηώλνληαο ηνλ αλάινγν αξηζκό γηα θαζεκία από απηέο. 

 
 

 

Γζαθςκχ      οιθςκχ 

απυθοηα      απυθοηα 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

 

1. Ζ γςή ιμο έπεζ ζημπυ ηαζ κυδια. 
 
 
2. Λαιαάκς ζηήνζλδ ηαζ ακηαιμζαή απυ 

ηδ ζπέζδ ιμο. 

 

3. Διπθέημιαζ εκενβά ηαζ εκδζαθένμιαζ 

βζα ηζξ ηαεδιενζκέξ ιμο δναζηδνζυηδηεξ. 

 

4 . οκεζζθένς εκενβά ζηδ πανά ηαζ ηδκ 

εοδιενία ημο/ηδξ ζοκηνυθμο ιμο. 

 

 

5. Δίιαζ ζηακυξ/ή ηαζ απμδμηζηυξ/ή ζηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο είκαζ ζδιακηζηέξ 

βζα ιέκα. 

 
 
 
6. Δίιαζ έκαξ ηαθυξ άκενςπμξ ηαζ γς 

ιζα ηαθή γςή. 

 

7. Δίιαζ αζζζυδμλμξ βζα ημ ιέθθμκ ιμο. 

 
 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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G. 

 

Φύιν: ____ 
 

Ζιηθία (ζε έηδ): _____ 
 

Γηάξθεηα ζρέζεο: έηδ ___ ιήκεξ ____ 
 
 

 

Πνην είλαη ην ησξηλό ζαο θνηλσληθν-νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ; Γξάςηε ΝΑΗ ζην αληίζηνηρν 

θνπηάθη. 
 

Ακχηενμ Ακχηενμ- Μεζαίμ Μεζαίμ- Υαιδθυ 

 ιεζαίμ  παιδθυ  
 
 
 
 
 
 
 

 

ε ηη πεξηνρή κεγαιώζαηε ην κεγαιύηεξν δηάζηεκα ηεο δσήο ζαο; Γξάςηε ΝΑΗ ζην 

αληίζηνηρν θνπηάθη. 
 

 Αβνμηζηή               Αζηζηή                 Ζιζαζηζηή 
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2. Πίλαθεο    

   πρλόηεηα Πνζνζηό 

Φφθμ Γοκαίηα 50 50,00 

  Άκδναξ 50 50,00 

ΚΟΔ Ακχηενμ-ιεζαίμ 18 18,00 

Κμζκςκζηυ- Μεζαίμ 55 55,00 

Οζημκμιζηυ επ. Καηχηενμ-ιεζαίμ 27 27,00 

Πενζμπή Αζηζηή 64 64,00 

  Ζιζαζηζηή 21 21,00 

  Αβνμηζηή 15 15,00 

Ζθζηία 18-25 67 67,00 

  26-35 33 33,00 

Γζάνηεζα π >2 38 38,00 

  <=2 62 62,00 

Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία δείγκαηνο 
 
 
 
 
 

 

Πίλαθαο 2. Αμηνπηζηία θιηκάθσλ κε Cronbach's Alpha 
 
 Cronbach's Alpha N of Items 

Απμθοβή ,85 18 
Άβπμξ ,87 18 

Γζαπνμζςπζηέξ πέζεζξ ,89 36 

Σνμπ ηαηάζηαζδξ ,73 5 

Ακάπηολδ πνμζμπήξ ,78 5 

Γκςζηζηή αθθαβή ,74 5 

Σνμπ οκαζζεδιαηζηήξ ακηίδναζδξ ,50 4 

Γζαx οκαζζεήιαημξ ,81 19 

Γκςζηζηή Δπακεηηίιδζδ ,88 6 

Καηαζημθή Έηθναζδξ ,73 4 

Ρφειζζδ οκαζζεήιαημξ ,68 10 

Δκζοκαίζεδζδ ,68 16 

Φοπμθμβζηή Δοελία ,83 8 

Πμζυηδηα πέζδξ ,90 5 

Eοηοπία ---- 1 
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Πίλαθαο 3. πζρεηίζεηο Pearson: Μόλν απηέο πνπ: p<.05 
 

 3. 6. 7. 9. 10. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

3 πέζδ 0,41-0,71         

6 Ζθζηία ηαη.  -0,33         

7 πέζδ_ηαη           

8 Απμθοβή   0,310,79   -0,32 -0,5 -0,33  

9 Άβπμξ    0,83    -0,31  -0,31 
 

10 Γζαπνμζςπζηέξ πέζεζξ -0,49 -0,35 

11 Γκςζηζηή Δπακεηηίιδζδ 0,82  

12 Καηαζημθή έηθναζδξ 0,42  

13 Σνμπ οκ ακη. 0,43-0,38  

14 Ρφειζζδ οκαζζεήιαημξ 0,33 0,3  

15 ΣΡηαηάζηαζδξ 0,450,390,73  

16 Ακάπηολδ πνμζμπήξ 0,49 0,8  

17 Γκςζηζηή αθθαβή 0,73 0,31  

18 Γζαx οκαζζεήιαημξ   

19 Δκζοκαίζεδζδ 0,32 0,33  

20 Πμζυηδηα πέζδξ 0,8 0,55 

21 Eοηοπία  0,57 

22 Φοπμθμβζηή Δοελία   
 
 
 
 

 

Πίλαθαο 4. Μέζνη όξνη θιηκάθσλ έξεπλαο    

 N ΜΟ ΣΑ Βαζκίδα Μέζν ζεκείν θιίκαθαο 

Απμθοβή 100,00 2,99 ,95 1-7 4 

Άβπμξ 100,00 5,05 1,01 1-7 4 

Γζαπνμζςπζηέξ_πέζεζξ 100,00 3,09 ,82 1-7 4 
(ηαηέξ)      

Γκςζηζηή_Δπακεηηίιδζδ 100,00 4,13 1,55 1-7 4 
Καηαζημθή_έηθναζδξ 100,00 4,12 1,48 1-7 4 

Ρφειζζδ_οκαζζεήιαημξ 100,00 4,13 1,01 1-7 4 

Σνμπ_ηαηάζηαζδξ 100,00 3,18 ,71 0-4 2 

Ακάπηολδ_πνμζμπήξ 100,00 3,41 ,71 0-4 2 
Γκςζηζηή_αθθαβή 100,00 3,40 ,66 0-4 2 

Σνμπ_οκ_ακη. 100,00 1,84 ,69 0-4 2 
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 N ΜΟ ΣΑ Βαζκίδα Μέζν ζεκείν θιίκαθαο 

Γζαx_οκαζζεήιαημξ 100,00 3,01 ,48 0-4 2 

Δκζοκαίζεδζδ 100,00 3,22 ,41 0-4 2 
Πμζυηδηα_πέζδξ 100,00 5,70 1,13 1-7 4 

Eοηοπία 100,00 6,95 1,94 1-10 5.5 

Φοπμθμβζηή_Δοελία 100,00 5,73 ,85 1-7 4 
 
 
 

 

Πίλαθαο 5. Μέζνη όξνη θιηκάθσλ έξεπλαο αλά θύιν 
 

 Φύιν N ΜΟ ΣΑ S.E. Mean 

Απμθοβή Γοκαίηα 50 3,03 ,92 ,13 

 Άκδναξ 50 2,95 ,99 ,14 

Άβπμξ Γοκαίηα 50 5,06 ,98 ,14 

 Άκδναξ 50 5,04 1,04 ,15 

Γζαπνμζςπζηέξ_πέζεζξ Γοκαίηα 50 3,11 ,83 ,12 

 Άκδναξ 50 3,08 ,81 ,11 

Γκςζηζηή_Δπακεηηίιδζδ Γοκαίηα 50 4,30 1,60 ,23 

 Άκδναξ 50 3,97 1,49 ,21 

Καηαζημθή_έηθναζδξ Γοκαίηα 50 4,16 1,54 ,22 

 Άκδναξ 50 4,09 1,43 ,20 

Ρφειζζδ_οκαζζεήιαημξ Γοκαίηα 50 4,25 1,16 ,16 

 Άκδναξ 50 4,01 ,82 ,12 

ΣΡηαηάζηαζδξ Γοκαίηα 50 3,09 ,74 ,10 

 Άκδναξ 50 3,27 ,68 ,10 

Ακάπηολδ_πνμζμπήξ Γοκαίηα 50 3,33 ,78 ,11 

 Άκδναξ 50 3,48 ,62 ,09 

Γκςζηζηή_αθθαβή Γοκαίηα 50 3,40 ,71 ,10 

 Άκδναξ 50 3,39 ,60 ,08 

Σνμπ_οκ_ακη. Γοκαίηα 50 1,70 ,56 ,08 

 Άκδναξ 50 1,98 ,78 ,11 

Γζαx_οκαζζεήιαημξ Γοκαίηα 50 2,94 ,52 ,07 

 Άκδναξ 50 3,09 ,42 ,06 

Δκζοκαίζεδζδ Γοκαίηα 50 3,33 ,31 ,04 

 Άκδναξ 50 3,12 ,46 ,07 

Πμζυηδηα_πέζδξ Γοκαίηα 50 5,51 1,14 ,16 

 Άκδναξ 50 5,89 1,09 ,15 

Eοηοπία Γοκαίηα 50 6,92 1,98 ,28 

 Άκδναξ 50 6,98 1,91 ,27 

Φοπμθμβζηή_Δοελία Γοκαίηα 50 5,79 ,67 ,10 

 Άκδναξ 50 5,67 1,00 ,14 
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Πίλαθαο 6. ηαηηζηηθέο ζπγθξίζεηο κέζνπ όξνπ θιηκάθσλ έξεπλαο αλά θύιν 
 

  Levene's  t-test   

 Ηζόηεηα Γηαθπκάλζεσλ F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Απμθοβή Ναζ ,48 ,488 ,43 98,00 ,667 

Άβπμξ Ναζ ,97 ,327 ,08 98,00 ,939 

Γζαπνμζςπζηέξ_πέζεζξ Ναζ ,09 ,768 ,19 98,00 ,853 
Γκςζηζηή_Δπακεηηίιδζδ Ναζ ,51 ,476 1,09 98,00 ,279 

Καηαζημθή_έηθναζδξ Ναζ ,25 ,615 ,25 98,00 ,802 

Ρφειζζδ_οκαζζεήιαημξ υπζ 5,38 ,022 1,15 88,36 ,252 

ΣΡηαηάζηαζδξ Ναζ ,01 ,911 -1,29 98,00 ,200 

Ακάπηολδ_πνμζμπήξ Ναζ 3,70 ,057 -1,05 98,00 ,297 

Γκςζηζηή_αθθαβή Ναζ 1,30 ,257 ,09 98,00 ,928 

Σξνπ_πλ_αλη. όρη 6,50 ,012 -2,03 88,76 ,046 

Γζαx_οκαζζεήιαημξ Ναζ 1,06 ,305 -1,50 98,00 ,136 

Δλζπλαίζζεζε όρη 7,16 ,009 2,63 86,46 ,010 

Πμζυηδηα_πέζδξ Ναζ ,33 ,564 -1,68 98,00 ,096 

Eοηοπία Ναζ 1,35 ,248 -,15 98,00 ,878 

Φοπμθμβζηή_Δοελία Ναζ 3,18 ,078 ,65 98,00 ,520 
 
 
 
 
 
 

 

Πίλαθαο 7. Μέζνη όξνη θιηκάθσλ έξεπλαο αλά ειηθία 
 

 Ζιηθία_θ N ΜΟ ΣΑ S.E. Mean 

Απμθοβή <=25 67 2,98 ,92 ,11 

 >25 33 3,02 1,02 ,18 

Άβπμξ <=25 67 5,08 ,97 ,12 

 >25 33 4,98 1,10 ,19 

Γζαπνμζςπζηέξ_πέζεζξ <=25 67 3,10 ,75 ,09 

 >25 33 3,08 ,95 ,16 

Γκςζηζηή_Δπακεηηίιδζδ <=25 67 4,02 1,63 ,20 

 >25 33 4,36 1,35 ,23 

Καηαζημθή_έηθναζδξ <=25 67 4,19 1,49 ,18 

 >25 33 3,98 1,48 ,26 

Ρφειζζδ_οκαζζεήιαημξ <=25 67 4,09 1,10 ,13 

 >25 33 4,21 ,81 ,14 

ΣΡηαηάζηαζδξ <=25 67 3,25 ,67 ,08 

 >25 33 3,04 ,78 ,14 

Ακάπηολδ_πνμζμπήξ <=25 67 3,39 ,75 ,09 

 >25 33 3,45 ,61 ,11 

Γκςζηζηή_αθθαβή <=25 67 3,40 ,65 ,08 

 >25 33 3,39 ,68 ,12 
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 Ζιηθία_θ N ΜΟ ΣΑ S.E. Mean 

Σνμπ_οκ_ακη. <=25 67 1,79 ,62 ,08 

 >25 33 1,93 ,81 ,14 

Γζαx_οκαζζεήιαημξ <=25 67 3,02 ,50 ,06 

 >25 33 3,01 ,43 ,07 

Δκζοκαίζεδζδ <=25 67 3,30 ,31 ,04 

 >25 33 3,07 ,53 ,09 

Πμζυηδηα_πέζδξ <=25 67 5,77 1,00 ,12 

 >25 33 5,56 1,36 ,24 

Eοηοπία <=25 67 6,99 1,70 ,21 

 >25 33 6,88 2,37 ,41 

Φοπμθμβζηή_Δοελία <=25 67 5,69 ,79 ,10 

 >25 33 5,81 ,98 ,17 
 
 
 
 

 

Πίλαθαο 8. ηαηηζηηθέο ζπγθξίζεηο κέζνπ όξνπ θιηκάθσλ έξεπλαο αλά Ζιηθία 
 

 ΗΓ Levene's  t-test   

 Ναζ F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Απμθοβή Ναζ ,38 ,539 -,23 98,00 ,818 

Άβπμξ Ναζ ,92 ,340 ,46 98,00 ,647 

Γζαπνμζςπζηέξ_πέζεζξ Ναζ 3,16 ,079 ,07 98,00 ,943 

Γκςζηζηή_Δπακεηηίιδζδ υπζ 5,85 ,017 -1,08 75,75 ,282 

Καηαζημθή_έηθναζδξ Ναζ ,10 ,755 ,65 98,00 ,517 

Ρφειζζδ_οκαζζεήιαημξ Ναζ 3,12 ,081 -,55 98,00 ,584 

Σνμπ_ηαηάζηαζδξ Ναζ 1,67 ,199 1,36 98,00 ,178 

Ακάπηολδ_πνμζμπήξ Ναζ 2,59 ,111 -,42 98,00 ,675 

Γκςζηζηή_αθθαβή Ναζ ,34 ,561 ,04 98,00 ,966 

Σνμπ_οκ_ακη. υπζ 4,62 ,034 -,96 98,00 ,339 

Γζαx_οκαζζεήιαημξ Ναζ ,81 ,370 ,09 98,00 ,927 

Δλζπλαίζζεζε όρη 19,39 ,000 2,23 43,07 ,031 

Πμζυηδηα_πέζδξ υπζ 4,15 ,044 ,80 49,70 ,428 

Eοηοπία υπζ 9,17 ,003 ,23 48,80 ,819 

Φοπμθμβζηή_Δοελία Ναζ 1,61 ,208 -,66 98,00 ,509 
 
 
 

 

Πίλαθαο 9. Μέζνη όξνη θιηκάθσλ έξεπλαο αλά Γηάξθεηα ζρέζεο 
 

 Γηάξθεηα_ρ N Mean Std. Deviation S.E. Mean 

Απμθοβή >2 38 2,89 1,02 ,17 

 <=2 62 3,06 ,90 ,11 

Άβπμξ >2 38 5,05 1,02 ,17 

 <=2 62 5,05 1,01 ,13 

Γζαπνμζςπζηέξ_πέζεζξ >2 38 3,05 ,85 ,14 
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 Γηάξθεηα_ρ N Mean Std. Deviation S.E. Mean 

 <=2 62 3,12 ,80 ,10 

Γκςζηζηή_Δπακεηηίιδζδ >2 38 4,18 1,43 ,23 

 <=2 62 4,11 1,63 ,21 

Καηαζημθή_έηθναζδξ >2 38 3,97 1,56 ,25 

 <=2 62 4,21 1,44 ,18 

Ρφειζζδ_οκαζζεήιαημξ >2 38 4,09 1,03 ,17 

 <=2 62 4,15 1,00 ,13 

ΣΡηαηάζηαζδξ >2 38 3,18 ,75 ,12 

 <=2 62 3,18 ,70 ,09 

Ακάπηολδ_πνμζμπήξ >2 38 3,38 ,62 ,10 

 <=2 62 3,42 ,76 ,10 

Γκςζηζηή_αθθαβή >2 38 3,35 ,63 ,10 

 <=2 62 3,43 ,67 ,09 

Σνμπ_οκ_ακη. >2 38 1,84 ,71 ,12 

 <=2 62 1,83 ,68 ,09 

Γζαx_οκαζζεήιαημξ >2 38 3,00 ,47 ,08 

 <=2 62 3,03 ,48 ,06 

Δκζοκαίζεδζδ >2 38 3,17 ,40 ,07 

 <=2 62 3,25 ,41 ,05 

Πμζυηδηα_πέζδξ >2 38 5,63 1,05 ,17 

 <=2 62 5,74 1,18 ,15 

Eοηοπία >2 38 6,89 1,93 ,31 

 <=2 62 6,98 1,95 ,25 

Φοπμθμβζηή_Δοελία >2 38 5,81 ,68 ,11 

 <=2 62 5,68 ,94 ,12 
 
 
 
 

 

Πίλαθαο 10. ηαηηζηηθέο ζπγθξίζεηο κέζνπ όξνπ θιηκάθσλ έξεπλαο αλά Γηάξθεηα ζρέζεο 
 

 ΗΓ Levene's  t-test   

  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Απμθοβή Ναζ 3,74 ,056 -,85 98,00 ,397 

Άβπμξ Ναζ ,00 ,982 ,00 98,00 ,997 

Γζαπνμζςπζηέξ_πέζεζξ Ναζ ,34 ,560 -,38 98,00 ,704 

Γκςζηζηή_Δπακεηηίιδζδ Ναζ 2,29 ,134 ,20 98,00 ,839 

Καηαζημθή_έηθναζδξ Ναζ ,05 ,815 -,78 98,00 ,434 
Ρφειζζδ_οκαζζεήιαημξ Ναζ ,10 ,751 -,27 98,00 ,786 

ΣΡηαηάζηαζδξ Ναζ 1,01 ,318 -,01 98,00 ,991 

Ακάπηολδ_πνμζμπήξ Ναζ 2,06 ,155 -,24 98,00 ,811 

Γκςζηζηή_αθθαβή Ναζ ,01 ,912 -,60 98,00 ,549 

Σνμπ_οκ_ακη. Ναζ ,07 ,786 ,05 98,00 ,959 

Γζαx_οκαζζεήιαημξ Ναζ ,07 ,788 -,30 98,00 ,764 

Δκζοκαίζεδζδ Ναζ ,02 ,877 -,99 98,00 ,324 
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 ΗΓ Levene's  t-test   

Πμζυηδηα_πέζδξ Ναζ ,01 ,914 -,47 98,00 ,638 

Eοηοπία Ναζ ,01 ,935 -,22 98,00 ,824 

Φοπμθμβζηή_Δοελία Ναζ 1,10 ,296 ,73 98,00 ,469 
 
 
 

 

Πίλαθαο 11. Μέζνη όξνη θιηκάθσλ έξεπλαο αλά ΚΟΔ 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error 

Απμθοβή Ακχηενμ-ιεζαίμ 18 2,71 1,13 ,27 

 Μεζαίμ 55 3,02 ,80 ,11 

 Καηχηενμ-ιεζαίμ 27 3,13 1,09 ,21 

Άβπμξ Ακχηενμ-ιεζαίμ 18 4,57 1,10 ,26 

 Μεζαίμ 55 5,16 ,91 ,12 

 Καηχηενμ-ιεζαίμ 27 5,13 1,07 ,21 

Γζαπνμζςπζηέξ_πέζεζξ Ακχηενμ-ιεζαίμ 18 2,70 ,99 ,23 

 Μεζαίμ 55 3,16 ,67 ,09 

 Καηχηενμ-ιεζαίμ 27 3,21 ,92 ,18 

Γκςζηζηή_Δπακεηηίιδζδ Ακχηενμ-ιεζαίμ 18 4,03 1,56 ,37 

 Μεζαίμ 55 4,14 1,63 ,22 

 Καηχηενμ-ιεζαίμ 27 4,19 1,43 ,27 

Καηαζημθή_έηθναζδξ Ακχηενμ-ιεζαίμ 18 3,39 1,53 ,36 

 Μεζαίμ 55 4,26 1,38 ,19 

 Καηχηενμ-ιεζαίμ 27 4,32 1,54 ,30 

Ρφειζζδ_οκαζζεήιαημξ Ακχηενμ-ιεζαίμ 18 3,77 1,01 ,24 

 Μεζαίμ 55 4,19 1,03 ,14 

 Καηχηενμ-ιεζαίμ 27 4,24 ,94 ,18 

ΣΡηαηάζηαζδξ Ακχηενμ-ιεζαίμ 18 3,03 ,62 ,15 

 Μεζαίμ 55 3,23 ,73 ,10 

 Καηχηενμ-ιεζαίμ 27 3,19 ,74 ,14 

Ακάπηολδ_πνμζμπήξ Ακχηενμ-ιεζαίμ 18 3,37 ,73 ,17 

 Μεζαίμ 55 3,44 ,72 ,10 

 Καηχηενμ-ιεζαίμ 27 3,36 ,73 .10 

Γκςζηζηή_αθθαβή Ακχηενμ-ιεζαίμ 18 3,41 ,72 ,17 

 Μεζαίμ 55 3,39 ,65 ,09 

 Καηχηενμ-ιεζαίμ 27 3,40 ,64 ,12 

Σνμπ_οκ_ακη. Ακχηενμ-ιεζαίμ 18 1,82 ,71 ,17 

 Μεζαίμ 55 1,82 ,64 ,09 

 Καηχηενμ-ιεζαίμ 27 1,89 ,79 ,15 

Γζαx_οκαζζεήιαημξ Ακχηενμ-ιεζαίμ 18 2,96 ,49 ,12 

 Μεζαίμ 55 3,03 ,48 ,06 
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  N Mean Std. Deviation Std. Error 

 Καηχηενμ-ιεζαίμ 27 3,02 ,48 ,09 

Δκζοκαίζεδζδ Ακχηενμ-ιεζαίμ 18 3,22 ,28 ,07 

 Μεζαίμ 55 3,24 ,40 ,05 

 Καηχηενμ-ιεζαίμ 27 3,18 ,49 ,09 

Πμζυηδηα_πέζδξ Ακχηενμ-ιεζαίμ 18 5,66 1,35 ,32 

 Μεζαίμ 55 5,69 1,06 ,14 

 Καηχηενμ-ιεζαίμ 27 5,74 1,16 ,22 

Eοηοπία Ακχηενμ-ιεζαίμ 18 6,89 2,00 ,47 

 Μεζαίμ 55 6,87 1,96 ,26 

 Καηχηενμ-ιεζαίμ 27 7,15 1,90 ,36 

Φοπμθμβζηή_Δοελία Ακχηενμ-ιεζαίμ 18 5,64 1,07 ,25 

 Μεζαίμ 55 5,77 ,74 ,10 

 Καηχηενμ-ιεζαίμ 27 5,70 ,93 ,18 
 
 
 
 

 

Πίλαθαο 12. Ηζόηεηα δηαθπκάλζεσλ 
 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Απμθοβή 3,45 2 97 ,036 
Άβπμξ ,32 2 97 ,730 
Γζαπνμζςπζηέξ_πέζεζξ 2,13 2 97 ,124 
Γκςζηζηή_Δπακεηηίιδζδ 1,45 2 97 ,240 

Καηαζημθή_έηθναζδξ ,62 2 97 ,541 
Ρφειζζδ_οκαζζεήιαημξ ,42 2 97 ,657 
ΣΡηαηάζηαζδξ ,38 2 97 ,686 
Ακάπηολδ_πνμζμπήξ ,12 2 97 ,891 
Γκςζηζηή_αθθαβή ,10 2 97 ,904 
Σνμπ_οκ_ακη. ,87 2 97 ,424 
Γζαx_οκαζζεήιαημξ ,16 2 97 ,853 
Δκζοκαίζεδζδ 3,16 2 97 ,047 

Πμζυηδηα_πέζδξ ,68 2 97 ,508 
Eοηοπία ,15 2 97 ,858 

Φοπμθμβζηή_Δοελία ,51 2 97 ,602 
 
 
 

 

Πίλαθαο 13. ηαηηζηηθέο ζπγθξίζεηο κέζνπ όξνπ θιηκάθσλ έξεπλαο αλά ΚΟΔ 
 

  Sum of Squaresdf Mean Square F Sig. 

Απμθοβή Between Groups 2,00 2 1,00 1,11 ,333 

 Within Groups 87,30 97 ,90   

 Total 89,30 99    

Άβπμξ Between Groups 5,01 2 2,51 2,55 ,084 

 Within Groups 95,48 97 ,98   
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  Sum of Squaresdf Mean Square F Sig. 

 Total 100,49 99    

Γζαπνμζςπζηέξ_πέζεζξ Between Groups 3,46 2 1,73 2,69 ,073 

 Within Groups 62,41 97 ,64   

 Total 65,87 99    

Γκςζηζηή_Δπακεηηίιδζδ Between Groups ,30 2 ,15 ,06 ,941 

 Within Groups 236,69 97 2,44   

 Total 236,98 99    

Καηαζημθή_έηθναζδξ Between Groups 11,88 2 5,94 2,80 ,065 

 Within Groups 205,43 97 2,12   

 Total 217,31 99    

Ρφειζζδ_οκαζζεήιαημξ Between Groups 2,86 2 1,43 1,42 ,247 

 Within Groups 97,69 97 1,01   

 Total 100,55 99    

ΣΡηαηάζηαζδξ Between Groups ,50 2 ,25 ,49 ,617 

 Within Groups 50,10 97 ,52   

 Total 50,60 99    

Ακάπηολδ_πνμζμπήξ Between Groups ,14 2 ,07 ,14 ,870 

 Within Groups 49,25 97 ,51   

 Total 49,40 99    

Γκςζηζηή_αθθαβή Between Groups ,00 2 ,00 ,01 ,995 

 Within Groups 42,67 97 ,44   

 Total 42,68 99    

Σνμπ_οκ_ακη. Between Groups ,10 2 ,05 ,10 ,904 

 Within Groups 46,82 97 ,48   

 Total 46,92 99    

Γζαx_οκαζζεήιαημξ Between Groups ,06 2 ,03 ,12 ,884 

 Within Groups 22,32 97 ,23   

 Total 22,38 99    

Δκζοκαίζεδζδ Between Groups ,08 2 ,04 ,24 ,790 

 Within Groups 16,27 97 ,17   

 Total 16,35 99    

Πμζυηδηα_πέζδξ Between Groups ,08 2 ,04 ,03 ,969 

 Within Groups 126,12 97 1,30   

 Total 126,20 99    

Eοηοπία Between Groups 1,46 2 ,73 ,19 ,826 

 Within Groups 369,29 97 3,81   
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  Sum of Squaresdf Mean Square F Sig. 

 Total 370,75 99    

Φοπμθμβζηή_Δοελία Between Groups ,29 2 ,14 ,20 ,823 

 Within Groups 71,27 97 ,73   

 Total 71,55 99    
 
 
 
 

 

Πίλαθαο 14. Μέζνη όξνη θιηκάθσλ έξεπλαο αλά Πεξηνρή δηακνλήο 
 

  N Mean  Std. Deviation Std. Error 

Απμθοβή Αζηζηή 64  3,16 1,03 ,13 

 Ζιζαζηζηή 21  2,62 ,72 ,16 

 Αβνμηζηή 15  2,77 ,68 ,18 

 Total 100  2,99 ,95 ,09 

Άβπμξ Αζηζηή 64  5,00 1,04 ,13 

 Ζιζαζηζηή 21  5,29 ,92 ,20 

 Αβνμηζηή 15  4,91 ,99 ,26 

 Total 100  5,05 1,01 ,10 

Γζαπνμζςπζηέξ_πέζεζξ Αζηζηή 64  3,15 ,87 ,11 

 Ζιζαζηζηή 21  3,04 ,70 ,15 

 Αβνμηζηή 15  2,92 ,76 ,20 

 Total 100  3,09 ,82 ,08 

Γκςζηζηή_Δπακεηηίιδζδ Αζηζηή 64  4,27 1,58 ,20 

 Ζιζαζηζηή 21  3,68 1,58 ,34 

 Αβνμηζηή 15  4,18 1,31 ,34 

 Total 100  4,13 1,55 ,15 

Καηαζημθή_έηθναζδξ Αζηζηή 64  3,96 1,44 ,18 

 Ζιζαζηζηή 21  4,46 1,71 ,37 

 Αβνμηζηή 15  4,33 1,26 ,33 

 Total 100  4,12 1,48 ,15 

Ρφειζζδ_οκαζζεήιαημξ Αζηζηή 64  4,15 1,07 ,13 

 Ζιζαζηζηή 21  4,00 ,98 ,21 

 Αβνμηζηή 15  4,24 ,79 ,20 

 Total 100  4,13 1,01 ,10 

ΣΡηαηάζηαζδξ Αζηζηή 64  3,22 ,74 ,09 

 Ζιζαζηζηή 21  3,00 ,65 ,14 

 Αβνμηζηή 15  3,27 ,70 ,18 

 Total 100  3,18 ,71 ,07 
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  N Mean  Std. Deviation Std. Error 

Ακάπηολδ_πνμζμπήξ Αζηζηή 64  3,48 ,72 ,09 

 Ζιζαζηζηή 21  3,16 ,66 ,14 

 Αβνμηζηή 15  3,41 ,67 ,17 

 Total 100  3,41 ,71 ,07 

Γκςζηζηή_αθθαβή Αζηζηή 64  3,42 ,69 ,09 

 Ζιζαζηζηή 21  3,53 ,46 ,10 

 Αβνμηζηή 15  3,13 ,72 ,18 

 Total 100  3,40 ,66 ,07 

Σνμπ_οκ_ακη. Αζηζηή 64  1,85 ,69 ,09 

 Ζιζαζηζηή 21  1,68 ,68 ,15 

 Αβνμηζηή 15  2,02 ,72 ,18 

 Total 100  1,84 ,69 ,07 

Γζαx_οκαζζεήιαημξ Αζηζηή 64  3,05 ,50 ,06 

 Ζιζαζηζηή 21  2,90 ,38 ,08 

 Αβνμηζηή 15  3,01 ,49 ,13 

 Total 100  3,01 ,48 ,05 

Δκζοκαίζεδζδ Αζηζηή 64  3,23 ,39 ,05 

 Ζιζαζηζηή 21  3,29 ,37 ,08 

 Αβνμηζηή 15  3,11 ,51 ,13 

 Total 100  3,22 ,41 ,04 

Πμζυηδηα_πέζδξ Αζηζηή 64  5,65 1,20 ,15 

 Ζιζαζηζηή 21  5,86 ,87 ,19 

 Αβνμηζηή 15  5,68 1,17 ,30 

 Total 100  5,70 1,13 ,11 

Eοηοπία Αζηζηή 64  6,86 1,87 ,23 

 Ζιζαζηζηή 21  7,24 1,87 ,41 

 Αβνμηζηή 15  6,93 2,37 ,61 

 Total 100  6,95 1,94 ,19 

Φοπμθμβζηή_Δοελία Αζηζηή 64  5,79 ,89 ,11 

 Ζιζαζηζηή 21  5,54 ,81 ,18 

 Αβνμηζηή 15  5,72 ,72 ,19 

 Total 100  5,73 ,85 ,09 
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Πίλαθαο 15. Ηζόηεηα δηαθπκάλζεσλ 
 

 Levene Statistic df1 df2  Sig. 

Απμθοβή 3,58 2  97 ,032 

Άβπμξ ,57 2  97 ,565 

Γζαπνμζςπζηέξ_πέζεζξ ,80 2  97 ,453 

Γκςζηζηή_Δπακεηηίιδζδ ,60 2  97 ,551 

Καηαζημθή_έηθναζδξ 1,13 2  97 ,327 

Ρφειζζδ_οκαζζεήιαημξ 1,00 2  97 ,371 

ΣΡηαηάζηαζδξ ,40 2  97 ,671 
Ακάπηολδ_πνμζμπήξ ,15 2  97 ,858 

Γκςζηζηή_αθθαβή 1,94 2  97 ,149 

Σνμπ_οκ_ακη. ,34 2  97 ,712 

Γζαx_οκαζζεήιαημξ ,80 2  97 ,451 

Δκζοκαίζεδζδ ,79 2  97 ,456 

Πμζυηδηα_πέζδξ ,58 2  97 ,563 

Eοηοπία 1,62 2  97 ,204 

Φοπμθμβζηή_Δοελία ,27 2  97 ,766 
 
 
 

 

Πίλαθαο 16. ηαηηζηηθέο ζπγθξίζεηο κέζνπ όξνπ θιηκάθσλ έξεπλαο αλά Πεξηνρή δηακνλήο 
 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Απνθπγή Between Groups 5,51 2 2,75 3,19 ,046 

 Within Groups 83,79 97 ,86   

 Total 89,30 99    

Άβπμξ Between Groups 1,68 2 ,84 ,82 ,442 

 Within Groups 98,82 97 1,02   

 Total 100,49 99    

Γζαπνμζςπζηέξ_πέζεζξ Between Groups ,70 2 ,35 ,52 ,594 

 Within Groups 65,17 97 ,67   

 Total 65,87 99    

Γκςζηζηή_Δπακεηηίιδζδ Between Groups 5,55 2 2,78 1,16 ,317 

 Within Groups 231,43 97 2,39   

 Total 236,98 99    

Καηαζημθή_έηθναζδξ Between Groups 4,79 2 2,40 1,09 ,339 

 Within Groups 212,52 97 2,19   

 Total 217,31 99    

Ρφειζζδ_οκαζζεήιαημξ Between Groups ,58 2 ,29 ,28 ,754 

 Within Groups 99,97 97 1,03   

 Total 100,55 99    

ΣΡηαηάζηαζδξ Between Groups ,89 2 ,44 ,87 ,423 

 Within Groups 49,71 97 ,51   

 Total 50,60 99    

Ακάπηολδ_πνμζμπήξ Between Groups 1,65 2 ,82 1,67 ,193 



80 
 

 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Within Groups 47,75 97 ,49   

 Total 49,40 99    

Γκςζηζηή_αθθαβή Between Groups 1,46 2 ,73 1,71 ,186 

 Within Groups 41,22 97 ,42   

 Total 42,68 99    

Σνμπ_οκ_ακη. Between Groups 1,02 2 ,51 1,08 ,345 

 Within Groups 45,90 97 ,47   

 Total 46,92 99    

Γζαx_οκαζζεήιαημξ Between Groups ,34 2 ,17 ,75 ,473 

 Within Groups 22,04 97 ,23   

 Total 22,38 99    

Δκζοκαίζεδζδ Between Groups ,31 2 ,15 ,92 ,401 

 Within Groups 16,04 97 ,17   

 Total 16,35 99    

Πμζυηδηα_πέζδ Between Groups ,67 2 ,33 ,26 ,774 

 Within Groups 125,53 97 1,29   

 Total 126,20 99    

Eοηοπία Between Groups 2,27 2 1,14 ,30 ,742 

 Within Groups 368,48 97 3,80   

 Total 370,75 99    

Φοπμθμβζηή_Δοελία Between Groups 1,00 2 ,50 ,69 ,506 

 Within Groups 70,55 97 ,73   

 Total 71,55 99     




