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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

    Η παρούσα έρευνα είχε δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν να εξετάσει την σχέση 

ανάµεσα στην ψυχολογική προσαρµογή των εφήβων και την αντιλαµβανόµενη γονική αποδοχή-

απόρριψη. Ο δεύτερος στόχος ήταν να εξεταστεί ο ρόλος της αντιλαµβανόµενης πατρικής εµπλοκής 

στη ζωή των εφήβων. Συγκεκριµένα, ο στόχος ήταν να διερευνηθεί η υπόθεση ότι ο 

αντιλαµβανόµενος βαθµός πατρικής εµπλοκής µπορεί να µειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η 

βίωση απόρριψης από την µητέρα στην ψυχολογική προσαρµογή των εφήβων. Το δείγµα 

αποτελούταν από 213 µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου και προκειµένου να σχηµατιστεί µια 

ακριβέστερη εικόνα της ψυχολογικής προσαρµογής των εφήβων εξετάστηκαν παράλληλα τα 

φαινόµενα του σχολικού εκφοβισµού, της θυµατοποίησης  και της υπερβολικής κατανάλωσης 

αλκοόλ. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η αντιλαµβανόµενη γονική αποδοχή σχετίζεται θετικά µε 

καλύτερη ψυχολογική προσαρµογή των εφήβων και µε µικρότερο κίνδυνο εκδήλωσης συµπεριφορών 

εκφοβισµού, βίωσης θυµατοποίησης από συνοµηλίκους και υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ ενώ η 

αντιλαµβανόµενη απόρριψη των γονέων βρέθηκε ότι είχε τα αντίθετα αποτελέσµατα. Αναφορικά µε 

τον ρόλο της αντιλαµβανόµενης πατρικής εµπλοκής τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν τις υποθέσεις. Ο 

υψηλός βαθµός αντιλαµβανόµενης πατρικής εµπλοκής µείωσε τις αρνητικές επιδράσεις που είχε η 

µητρική απόρριψη στην εκδήλωση συµπεριφορών εκφοβισµού και στην βίωση θυµατοποίησης. 

Επίσης, η αντιλαµβανόµενη πατρική αποδοχή λειτούργησε ως προστατευτικός παράγοντας για την 

ψυχολογική προσαρµογή των εφήβων στην περίπτωση βίωσης µητρικής απόρριψης. Όσον αφορά τις 

διαφορές, τα δύο φύλα δεν διέφεραν ως προς τον αντιλαµβανόµενο βαθµό µητρικής ή πατρικής 

αποδοχής-απόρριψης, ωστόσο τα κορίτσια βρέθηκε ότι αντιλαµβάνονται περισσότερη πατρική 

εµπλοκή σε σχέση µε τα αγόρια. Γενικότερα η έρευνα ανέδειξε ότι ο ρόλος του πατέρα στη ζωή των 

εφήβων είναι εξίσου σηµαντικός µε τον ρόλο της µητέρας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

    Οι γονείς αποτελούν τα πρώτα άτοµα µε τα οποία έρχεται σε επαφή ένα παιδί. Ανάµεσα σε αυτούς 

και το παιδί τους αναπτύσσεται µια ιδιαίτερη σχέση που θεωρείται σηµαντικότερη από κάθε είδους 

άλλη σχέση που δηµιουργεί το παιδί στην διάρκεια της ζωή τους. Είναι τα άτοµα που αναλαµβάνουν 

το δύσκολο έργο της ανατροφής και της φροντίδας του παιδιού. Το καθοδηγούν, το στηρίζουν και το 

συµβουλεύουν για το πώς να πορευτεί στη ζωή του. Είναι εκείνοι που θα σταθούν δίπλα του σε µια 

δυσκολία και θα το βοηθήσουν να την αντιµετωπίσει. Ο τρόπος που συµπεριφέρονται, οι σκέψεις, οι 

ιδέες, τα όνειρά τους επηρεάζουν το παιδί. Οι γονείς, πολύ συχνά αποτελούν πρότυπο για το παιδί και 

εκείνο συµπεριφέρεται µε γνώµονα τη δική τους συµπεριφορά και τις δικές τους προσδοκίες. 

    Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει πολλές αλλαγές στην κοινωνία και στον τρόπο ζωής. 

Οι αλλαγές αυτές έχουν επηρεάσει µε τη σειρά τους, τον ρόλο που έχει ο κάθε γονέας µέσα στην 

οικογένεια, τη δοµή της οικογένειας, τις αντιλήψεις των γονέων για την ανατροφή των παιδιών και  

την συµπεριφορά τους απέναντι στο παιδί τους. Στις περισσότερες οικογένειες σήµερα δουλεύουν και 

οι δύο γονείς, λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι και έχουν επιφορτιστεί µε πολλές υποχρεώσεις µε 

αποτέλεσµα αυτό να έχει αντίκτυπο στο παιδί τους. Ένα µεγάλο ποσοστό των παιδιών δε µεγαλώνει 

πλέον σε έναν παραδοσιακό τύπο οικογένειας (π.χ. να ζουν τα παιδιά µε τους δύο βιολογικούς τους 

γονείς) όπως συνηθίζονταν. ∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ένα παιδί ζει µε τον ένα από τους δύο 

γονείς ή δε ζει µε τους φυσικούς του γονείς ή µεγαλώνει µε άλλα συγγενικά του πρόσωπα που δεν 

είναι οι γονείς του. Όλες αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαµβάνονται τα παιδιά τη 

συµπεριφορά των γονέων τους. Αυτή η αντίληψη που τους δηµιουργείται επηρεάζει και την ίδια τη 

συµπεριφορά των παιδιών, τον τρόπο που σκέφτονται και αντιµετωπίζουν τη ζωή καθώς και τη 

γενικότερη αντίληψη που σχηµατίζουν για τον κόσµο. 

    Επίσης, όλο και συχνότερα είναι τα περιστατικά βίας και κακοµεταχείρισης που συµβαίνουν µέσα 

σε µία οικογένεια. Η βίωση ενός τέτοιου περιστατικού µέσα στην οικογένεια, οι συχνοί τσακωµοί και 

οι καβγάδες ανάµεσα στους γονείς (αρκετές φορές µάλιστα µπροστά στο παιδί) δηµιουργούν ένα 

δυσάρεστο περιβάλλον και αποτελούν  µια ιδιαίτερα τραυµατική εµπειρία, η οποία µπορεί να 

στιγµατίσει το παιδί για την υπόλοιπη ζωή του. Παιδιά που µεγαλώνουν σε οικογένειες µε ιστορικό 

βίας και κακοµεταχείρισης, βρίσκονται συνήθως σε µεγάλο κίνδυνο να εµφανίσουν δυσκολίες 

προσαρµογής στη ζωή τους και προβλήµατα σχετικά µε την ψυχική τους υγεία.  

    Η συµπεριφορά των γονέων αποτελεί συχνά αντικείµενο µελέτης σε πολλές έρευνες, στις οποίες 

στόχος είναι να αναδειχτεί η σηµασία της και ο ρόλος που παίζει στην µετέπειτα ανάπτυξη του 

παιδιού. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστεί  η σηµασία της συµπεριφοράς των γονέων 
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στην ψυχολογική προσαρµογή των εφήβων. Η περίοδος της εφηβείας είναι ίσως από τις πιο 

σηµαντικές περιόδους στη ζωή ενός ατόµου. Κατά την διάρκειά της συντελούνται πολλές αλλαγές 

τόσο στο σωµατότυπο των εφήβων όσο και στη συµπεριφοράς τους. Είναι η περίοδος που θέλουν να 

ανεξαρτητοποιηθούν από τους γονείς τους, να νιώσουν ότι είναι αυτόνοµοι. Θεωρούν ότι έχουν 

µεγαλώσει πια και ότι δεν έχουν τόσο ανάγκη τους γονείς τους καθώς πιστεύουν ότι είναι πλέον σε 

θέση να φροντίζουν µόνοι τους τον εαυτό τους. ∆ε θέλουν να τους ελέγχουν και ούτε να τους 

περιορίζουν. Όταν αντιλαµβάνονται ότι δεν µπορούν να το πετύχουν τότε αντιδρούν. Γίνονται 

επιθετικοί, διαφωνούν πολλές φορές µε τους γονείς τους µε αποτέλεσµα να τσακώνονται αρκετά 

συχνά και να νευριάζουν µαζί τους καθώς θεωρούν ότι δεν τους καταλαβαίνουν. Για αυτό τον λόγο 

µπορεί να κλείνονται στον εαυτό τους, να τους κρύβουν πράγµατα και να αποµακρύνονται από 

αυτούς. Επίσης και η συµπεριφορά προς άλλα άτοµα µπορεί να αλλάξει, αποτελώντας έναν τρόπο 

αντίδρασης σε αυτά µε τα οποία δε συµφωνούν ή έναν τρόπο ώστε να αντιµετωπίσουν αυτά που 

βιώνουν. Για παράδειγµα, στην περίπτωση ενός διαζυγίου ο/η έφηβος/η µπορεί να γίνει επιθετικός/ή 

προς τους συνοµηλίκους σε µια προσπάθεια να προσελκύσει το ενδιαφέρον των γονιών του/ης ή να 

εκτονώσει το θυµό και τη θλίψη που νιώθει για την κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι. 

    Επιπλέον και ο τρόπος που αντιλαµβάνονται κάποια πράγµατα αλλάζει. Οι έφηβοι/ες αρχίζουν και 

σχηµατίζουν τη δική τους γνώµη για τον κόσµο και τη ζωή. Είναι σε θέση όχι µόνο να δέχονται τα 

πράγµατα που βιώνουν αλλά και να σχηµατίζουν κρίσεις και µε βάση αυτές τις κρίσεις  να 

συµπεριφέρονται. Οι σχέσεις µε τους συνοµηλίκους αποκτούν µεγάλη σηµασία και σταδιακά οι 

συνοµήλικοι θεωρούνται ως τα πιο σηµαντικά άτοµα για εκείνους/ες. Υπολογίζουν τη γνώµη τους 

περισσότερο και θεωρούν σηµαντικό και αναγκαίο να γίνονται αποδεκτοί/ες από εκείνους. Οι 

συνοµήλικοι επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τον/ην έφηβο/η και πολλές φορές µπορεί να παρασυρθούν 

και να καταφύγουν σε επικίνδυνες πράξεις (π.χ. υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, χρήση παράνοµων 

ουσιών κτλ.) απλά και µόνο για να γίνουν αποδεκτοί. Επίσης, κατά την περίοδο της εφηβείας συχνά 

σχηµατίζονται και οι πρώτες ερωτικές σχέσεις µε το άτοµο του αντίθετου φύλου. Η παρουσία του 

γονέα σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ σηµαντική προκειµένου, να παρέχει τις σωστές 

πληροφορίες, να συµβουλέψει και να καθοδηγήσει τον/ην έφηβο/η ώστε να πάρει τη σωστή απόφαση. 

Ο ρόλος του γονέα, η συµπεριφορά του και η παρουσία του ή η απουσία σε αυτή την δύσκολη για 

τον/ην έφηβο/η περίοδο (καθώς βιώνει πολλές αλλαγές, γνωρίζει καινούργια πράγµατα κτλ.) είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική και µπορεί να επηρεάσει την µετέπειτα εξέλιξή του/ης. Αυτός είναι και ο 

βασικότερος λόγος για τον οποίο επιλέχθηκαν έφηβοι/ες  για να αποτελέσουν το δείγµα της έρευνας.  

    Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται, µε βάση τη θεωρία της Γονικής Αποδοχής-Απόρριψης (Parental 

Acceptance-Rejection Theory, PARTheory) πώς η αντιλαµβανόµενη γονική αποδοχή-απόρριψη 

επηρεάζει την ψυχολογική προσαρµογή των εφήβων. Με τον όρο αντιλαµβανόµενη γονική αποδοχή-

απόρριψη αναφερόµαστε στο πώς ο/η έφηβος/η αντιλαµβάνεται τη συµπεριφορά της µητέρας του/ης 
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και του πατέρα του/ης σε σχέση µε την αποδοχή και την απόρριψη. Η αντιλαµβανόµενη αποδοχή 

σχετίζεται µε την ζεστασιά, την φροντίδα, την στήριξη ή απλά την αγάπη που αισθάνεται ο/η 

έφηβος/η ότι λαµβάνει από τη µητέρα και τον πατέρα. Σε αυτή την περίπτωση, ο/η έφηβος/η νιώθει 

ότι γίνεται αποδεκτός/ή από τους γονείς του. Αντίθετα, η αντιλαµβανόµενη απόρριψη αναφέρεται 

στην έλλειψη ζεστασιάς που βιώνει ο/η έφηβος/η και στην αίσθηση που του/ης δηµιουργείτε ότι 

τον/ην παραµελούν, του/ης φέρονται επιθετικά και µε ψυχρότητα .Αυτή η αντίληψη δηµιουργεί την 

αίσθηση ότι τον/ην απορρίπτουν και ότι πιθανώς δεν τον/ην αγαπάνε. Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι 

να δούµε πως οι έφηβοι αντιλαµβάνονται τη συµπεριφορά των γονέων τους και πώς αυτή η αντίληψη 

που σχηµατίζουν επηρεάζει την ψυχολογική τους προσαρµογή, ανεξάρτητα από το αν  οι γονείς 

πράγµατι τους απορρίπτουν ή τους αποδέχονται.  

    Η ψυχολογική προσαρµογή στην οποία εξετάζονται οι επιπτώσεις της γονικής συµπεριφοράς, 

αφορά τη  γενικότερη προσωπικότητα και τον τρόπο συµπεριφοράς των εφήβων. Μέσα στα πλαίσια 

της ψυχολογικής προσαρµογής εξετάζονται διάφορα στοιχεία της προσωπικότητας όπως είναι η 

εκδήλωση επιθετικής συµπεριφοράς, η εξάρτηση που µπορεί να παρουσιάζει ο/η έφηβος/η,  η αυτό-

εκτίµηση που έχει, η αντίληψη που σχηµατίζει για τον κόσµο και η συναισθηµατική του/ης 

κατάσταση. Προκειµένου να είναι ακριβέστερη η εκτίµηση της ψυχολογικής προσαρµογής 

χρησιµοποιήθηκαν τρεις επιπλέον µεταβλητές. Η δύο µεταβλητές αναφέρονται στις σχέσεις που έχει 

ο/η έφηβος/η µε τους συνοµηλίκους του/ης.  Εξετάζουν  το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού και 

κυρίως τον ρόλο που έχει ο/η έφηβος/η σε κάθε εκδήλωση του φαινοµένου καθώς και την συχνότητα 

εκδήλωσης των αντίστοιχων συµπεριφορών. Η µία µεταβλητή ονοµάζεται θυµατοποίηση και αφορά 

την βίωση συµπεριφορών εκφοβισµού από τους συνοµηλίκους µε αποτέλεσµα ο/η έφηβος/η  που 

βιώνει αυτή την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ως θύµα. Η άλλη µεταβλητή ονοµάζεται σχολικός 

εκφοβισµός, αφορά την εκδήλωση συµπεριφορών εκφοβισµού προς τους συνοµηλίκους και 

χαρακτηρίζει τον/ην έφηβο/η που εκδηλώνει αυτές τις συµπεριφορές ως θύτη. Η τρίτη µεταβλητή 

σχετίζεται µε την κατανάλωση αλκοόλ και συγκεκριµένα µε το αν οι έφηβοι καταναλώνουν 

υπερβολική ποσότητα αλκοόλ και αν ναι πόσο συχνά συµβαίνει. Ο πατέρας, και κυρίως ο 

αντιλαµβανόµενος βαθµός εµπλοκή του στη ζωή του/ης εφήβου/ης θεωρείται αρκετά σηµαντικός και 

για αυτό εξετάζεται ως µία  µεταβλητή που µπορεί να επηρεάσει τις παραπάνω σχέσεις που 

αναφέρθηκαν. Με τον όρο αντιλαµβανόµενη πατρική εµπλοκή αναφερόµαστε στο πώς 

αντιλαµβάνεται ο/η έφηβος/η ότι ο πατέρας εµπλέκεται στη ζωή του/ης και το πώς αυτή η αντίληψη 

επηρεάζει τις σχέσεις που θα εξεταστούν στην έρευνα. Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε 

αφορά το πώς εµπλέκεται ο πατέρας στη ζωή τους καθώς και το πόσο θα ήθελαν να εµπλέκεται.  

    Η εργασία που εκπονήθηκε ήταν ερευνητική, αφορούσε τους/ις εφήβους και για αυτό το λόγο 

συµµετείχαν γυµνάσια και λύκεια. Ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας, τα ερωτηµατολόγια και οι 

µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν, ο τρόπος χορήγησης και συλλογής των ερωτηµατολογίων καθώς 
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και το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν σύµφωνα µε τις οδηγίες του ∆ιεθνούς Προγράµµατος για 

την Αποδοχή-Απόρριψη του Πατέρα (International Father Acceptance-Rejection Project IFARP, 

Rohner, & Veneziano, October 9, 2008). Τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν 

συγκεκριµένα, όπως υποδείκνυαν  οι οδηγίες, και πριν την χορήγησή τους έγινε η απαραίτητη 

µετάφραση στα ελληνικά (µτφ. - Γιοβαζολιάς, Κοθάλη και Λούβρου, 2009). Ωστόσο, προκειµένου να 

εξεταστεί και η σχέση ανάµεσα στην αντιλαµβανόµενη γονική αποδοχή-απόρριψη και τον σχολικό 

εκφοβισµό και τη θυµατοποίηση προστέθηκαν επιπλέον τα αντίστοιχα ερωτηµατολόγια τα οποία ήταν 

ήδη µεταφρασµένα  (µτφ. – προσαρµογή  Γιοβαζολιάς και Κουρκούτας, 2007). Εκτενής αναφορά για 

το δείγµα, τα µέσα συλλογής των δεδοµένων καθώς και τη διαδικασία συλλογής γίνεται στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο µε τίτλο ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ (βλ. κεφάλαιο 7). 

    Η δοµή της εργασίας αποτελείται στην αρχή από ένα εισαγωγικό κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται 

στην θεωρία της γονικής αποδοχής-απόρριψης. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται, η θεωρία πάνω 

στην οποία στηρίζεται η παρούσα µελέτη, οι ιδέες της, οι υποθέσεις και οι σχέσεις που εξετάζει. 

Επίσης,  αποτελείται από τρία υποκεφάλαια τα οποία αντιστοιχούν στις τρεις υπό-θεωρίες της. Στη 

συνέχεια ακολουθούν, κάποια κεφάλαια στα οποία γίνεται αναφορά στα ερευνητικά δεδοµένα που 

υπάρχουν αναφορικά µε τις σχέσεις που εξετάζονται στη συγκεκριµένη έρευνα. Το κάθε κεφάλαιο 

αναφέρεται σε κάθε µία σχέση ξεχωριστά. Μετά την παρουσίαση των ερευνητικών δεδοµένων, 

ακολουθεί η αναφορά στις υποθέσεις που εξετάζονται καθώς και µια λεπτοµερής περιγραφή του 

τρόπου διεξαγωγής της έρευνας και των µέσων που χρησιµοποιήθηκαν. Το επόµενο κεφάλαιο αφορά 

την παρουσίαση των αποτελεσµάτων µε βάση τις αναλύσεις που έγιναν. Τέλος, ακολουθούν τα 

συµπεράσµατα, τα οποία αναφέρονται στα σηµαντικότερα πορίσµατα που καταλήξαµε, στον βαθµό 

εκπλήρωσης των στόχων καθώς και σε πιθανά µειονεκτήµατα της έρευνας ή σε ζητήµατα που έµειναν 

ανοικτά και απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση στο µέλλον. Η εργασία κλείνει µε την παράθεση όλων 

των βιβλιογραφικών αναφορών που χρησιµοποιήθηκαν. 
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1. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ (PARENTAL 

ACCEPTNCE-REJECTION THEORY, PARTheory) 

 

    Σύµφωνα µε τους κοινωνικούς επιστήµονες της ∆ύσης, η αγάπη που εκδηλώνει ένας γονέας προς 

το παιδί του έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό στην υγιή κοινωνική και 

συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού. Κάθε παιδί στον κόσµο έχει ανάγκη να αισθάνεται ότι είναι 

αποδεκτό από τους γονείς του αλλά και από τα άλλα κοντινά του πρόσωπα, µε τα οποία έχει ισχυρούς 

συναισθηµατικούς δεσµούς (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). Οι συµπεριφορές που 

χρησιµοποιούν οι γονείς προκειµένου να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους και να δείξουν την 

αποδοχή τους µπορεί να είναι σωµατικές (π.χ. µια αγκαλιά, ένα φιλί), λεκτικές (π.χ. ένας έπαινος,) ή 

συµβολικές (π.χ. να δώσουν στο παιδί ένα παιχνίδι που θέλει  πολύ ως ανταµοιβή µιας επιθυµητής 

συµπεριφοράς που εκδήλωσε).  

    Όταν δεν ικανοποιείτε αυτή η ανάγκη τότε το αποτέλεσµα είναι η εµφάνιση µιας σειράς 

προβληµάτων σε διάφορους τοµείς της ανάπτυξης (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). 

Συγκεκριµένα, τα παιδιά καθώς µεγαλώνουν µπορεί να γίνουν επιθετικά, ανασφαλή, εξαρτηµένα, 

ιδιαίτερα αγχώδη, να παρουσιάσουν συναισθηµατική αστάθεια, να χαρακτηρίζονται από χαµηλή 

αυτοπεποίθηση και από µία αρνητική άποψη για τον κόσµο και να παρουσιάσουν προβλήµατα 

συµπεριφοράς όπως είναι οι δυσκολίες στην επικοινωνία, η χρήση παράνοµων ουσιών, ο αλκοολισµός 

και η παραβατική συµπεριφορά  (Khaleque, & Rohner, 2002; Rohner, 1990; 2004; Rohner, Uddin, 

Shamsunnaher, & Khaleque, 2008). Τα προβλήµατα που εµφανίζονται θεωρείτε ότι δεν επηρεάζονται 

από την κουλτούρα, το φύλο,  την ηλικία ή την εθνικότητα του παιδιού αλλά αντιθέτως πιστεύετε ότι 

αυτές οι συνέπειες είναι, εν µέρει τουλάχιστον, παγκοσµίως κοινές (Khaleque, & Rohner, 2002; 

Rohner & Britner, 2002; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). 

    Οι γονείς από τη µεριά τους µπορεί συχνά να απορρίπτουν ή να παραµελούν τα παιδιά τους για 

πολλούς λόγους (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). Για παράδειγµα, η παραµέληση των 

παιδιών τους µπορεί να αποτελεί ένα τρόπο να αντιµετωπίσουν το θυµό που νιώθουν προς εκείνα. Η 

απόρριψη δεν σχετίζεται πάντα µε αποτυχία των γονέων να ικανοποιήσουν τις υλικές και τις φυσικές 

ανάγκες του παιδιού  αλλά και µε αποτυχία να ικανοποιήσουν τις κοινωνικές και συναισθηµατικές 

ανάγκες του  (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς δεν 

ικανοποιούν τις ανάγκες του παιδιού για προστασία, ηρεµία, στοργή και προσοχή. Συχνά δεν είναι 

διαθέσιµοι ώστε να µπορέσουν να συζητήσουν µαζί του αυτό που το απασχολεί και να µπορέσουν να 

του δώσουν τις κατάλληλες συµβουλές, ούτε είναι δίπλα του όταν αντιµετωπίζει κάποια δυσκολία 

προκειµένου να το βοηθήσουν να τη ξεπεράσει. Συµπεριφορές όπως οι παραπάνω, είναι πιθανό να 

προκαλέσουν στο παιδί την αίσθηση ότι οι γονείς του δεν το αγαπάνε και ότι δεν το αποδέχονται και 

εποµένως να οδηγήσει στην εµφάνιση των συµπεριφορών που αναφέρθηκαν παραπάνω (Khaleque, & 
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Rohner, 2002). Ακόµα όµως και στις πιο δεµένες και αγαπηµένες οικογένειες είναι πιθανό τα παιδιά 

να βιώσουν έστω και περιστασιακά τέτοια συναισθήµατα (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). 

    Το θέµα των σχέσεων γονέων-παιδιού καθώς και το πώς η συµπεριφορά των γονέων (αποδοχή- 

απόρριψη) επηρεάζει την ψυχολογική προσαρµογή του παιδιού και την γενικότερη ανάπτυξή του 

εξετάζεται εκτενώς στα πλαίσια της θεωρίας της αποδοχής και της απόρριψης από τους γονείς 

(Parental Acceptance-Rejection Theory, PART Theory) (Rohner, 1986, 1990, 2004; Rohner, 

Khaleque, & Cournoyer, 2009; Rohner & Rohner, 1980). Πρόκειται για µια θεωρία κοινωνικοποίησης 

η οποία προσπαθεί να προβλέψει και να εξηγήσει τις αιτίες της γονικής συµπεριφοράς καθώς και τις 

συνέπειες που έχει  στην ανάπτυξη του παιδιού (Rohner, 1986, 1990, 2004, 2005; Rohner & Rohner, 

1980). Η εµπειρική µελέτη γύρω από το θέµα της αποδοχής και απόρριψης από τους γονείς 

χρονολογείται από τη δεκαετία του 1890. Ωστόσο όµως,  µόνο µετά το 1930 η επιστηµονική 

κοινότητα άρχισε να στρέφεται προς τις συνέπειες που έχει προς το παιδί (Stogdill, 1937). Σήµερα 

υπάρχουν πάνω από 2.000 µελέτες πάνω σε αυτό το θέµα (Rohner, 2007). 

    Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ψυχολογική προσαρµογή των παιδιών εξηγείτε από τον βαθµό που 

αντιλαµβάνονται ότι γίνονται αποδεκτά ή ότι απορρίπτονται από τα κύρια άτοµα που τα φροντίζουν 

(Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). Επίσης, η ψυχολογική προσαρµογή των ενηλίκων, εξηγείτε 

σε µεγάλο βαθµό από τις εµπειρίες στην παιδική τους ηλικία αναφορικά µε την αποδοχή-απόρριψη 

από τα άτοµα που τα φρόντιζαν (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). Ωστόσο, δεν πρέπει να 

παραβλέπουµε το γεγονός ότι και παράγοντες όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνικοί 

παράγοντες, γενετικοί και παράγοντες συµπεριφοράς επηρεάζουν την ψυχολογική προσαρµογή των 

παιδιών και των ενηλίκων. Τα στοιχεία όµως, επιβεβαιώνουν ότι η γονική αποδοχή-απόρριψη είναι 

από µόνη της ένας ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας της ψυχολογικής προσαρµογής και της 

συµπεριφοράς παγκοσµίως (Rohner, Uddin, Shamsunnaher, & Khaleque, 2008).  

    Σύµφωνα µε τη θεωρία, η αποδοχή ή απόρριψη που βιώνει το παιδί από τους γονείς του, του 

δηµιουργεί και το ανάλογο αίσθηµα ζεστασιάς.  Το αίσθηµα ζεστασιάς αποτελεί ένα συνεχές ή ένα 

φάσµα (Warmth Dimension of Parenting) στο οποίο ένα άτοµο τοποθετείτε κατά µήκος του ανάλογα 

µε το πόση αγάπη και στοργή έχει δεχθεί από τους γονείς του στην διάρκεια της παιδικής ηλικίας 

(Rohner, 1986). Αντιπροσωπεύει την ποιότητα του δεσµού που έχει αναπτυχθεί ανάµεσα στους γονείς 

και στο παιδί (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). Όλα τα άτοµα µπορούν να τοποθετηθούν σε 

αυτό το φάσµα καθώς όλα έχουν βιώσει κάποιο βαθµό απόρριψης ή αποδοχής από τους γονείς τους ή 

από άλλα άτοµα που τα φρόντιζαν κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας (Rohner, 1994). Στο ένα 

άκρο του συνεχούς υπάρχει η αποδοχή των γονέων η οποία περιλαµβάνει την αγάπη, τη ζεστασιά, το 

ενδιαφέρον, την προσοχή, την υποστήριξη και τη στοργή που βιώνει ένα παιδί από τους γονείς του 

(Rohner, 1986, 1994, 2004, 2005; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). Στο αντίθετο άκρο υπάρχει 
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η απόρριψη των γονέων, η οποία χαρακτηρίζεται από την µη ικανοποίηση των φυσικών, 

συναισθηµατικών και κοινωνικών αναγκών του παιδιού και η οποία έχει σοβαρές συνέπειες στην 

ψυχική υγεία του (Rohner, 1986, 1994, 2004, 2005; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). Η 

συµπεριφορά των γονέων ερµηνεύεται κάθε φορά µε βάση τέσσερα είδη συµπεριφοράς από τα οποία 

µόνο το πρώτο (η ζεστασιά-στοργή) αντιπροσωπεύει την αποδοχή ενώ τα υπόλοιπα τρία 

αντιπροσωπεύουν την απόρριψη (βλ. εικόνα 1) (Rohner, 1986, 1994, 2004; Rohner, & Cournoyer, 

1994). 

 

 

Εικόνα 1. Το Αίσθηµα Ζεστασιάς (The Warmth Dimension of Parenting) και τα είδη συµπεριφορών µε βάση τις 

οποίες ερµηνεύεται η συµπεριφορά των γονέων προς τα παιδιά (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). 

 

    Το πρώτος είδος συµπεριφοράς είναι η ζεστασιά και η στοργή (Warmth/Affection) που εκδηλώνουν 

οι γονείς προς το παιδί τους και η οποία γίνεται αντιληπτή είτε σωµατικά (π.χ. µε αγκαλιές και φιλιά) 

είτε λεκτικά (π.χ. µε ενθαρρύνσεις και επαίνους από τους γονείς προς το παιδί) (Rohner, 1986, 1994, 

2004). Το αντίθετο αυτής της συµπεριφοράς είναι η ψυχρότητα (Cold/Unaffectionate) και 

χαρακτηρίζεται από έλλειψη σωµατικών  (π.χ. αγκαλιές) και λεκτικών συµπεριφορών (π.χ. έπαινοι) οι 

οποίες δίνουν στο παιδί την αίσθηση της απόρριψης από τον γονέα (Rohner, 1986).   Το δεύτερο είδος 

συµπεριφοράς είναι η  εχθρότητα και η επιθετικότητα (Hostility/Aggression), η οποία εκδηλώνεται 

σωµατικά όταν ασκείτε σωµατική βία στο παιδί  και λεκτικά ταπεινώνοντας το παιδί, µιλώντας του 

άσχηµα ή προσβλητικά (Rohner, 1986). Το τρίτο είδος συµπεριφοράς είναι η παραµέληση 

(Indifference/Neglect) στο οποίο οι γονείς δεν δείχνουν ενδιαφέρον για τις ανάγκες του παιδιού και 

αποτυγχάνουν να τις ικανοποιήσουν. Σε αυτό το είδος συµπεριφοράς οι γονείς χαρακτηρίζονται ως µη 
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διαθέσιµοι για το παιδί τους, τόσο σωµατικά όσο και συναισθηµατικά (Rohner, 1986). Το τελευταίο 

είδος συµπεριφοράς χαρακτηρίζεται ως αδιαφοροποίητη απόρριψη (Undifferentiated Rejection) στο 

οποίο το παιδί αισθάνεται ότι οι γονείς του δεν το αγαπούν, δεν το εκτιµούν και δεν το φροντίζουν 

χωρίς να υπάρχουν ωστόσο ξεκάθαρα στοιχεία που να υποδεικνύουν τέτοιου είδους συµπεριφορές 

από την µεριά των γονέων (Rohner, 1986, 1994; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). 

     Σήµερα η έρευνα  δίνει ιδιαίτερη έµφαση στον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά αντιλαµβάνονται και 

ερµηνεύουν τις συµπεριφορές των γονέων και όχι στο ποιες είναι στην πραγµατικότητα οι 

συµπεριφορές που εκδηλώνουν οι γονείς (φαινοµενολογική άποψη). Σύµφωνα µε τον Kagan (1978) , 

‘‘ η γονική απόρριψη δε σχετίζεται τόσο µε τις πράξεις ή τις συµπεριφορές που εκδηλώνουν οι γονείς 

αλλά µε την αίσθηση που αφήνει στο παιδί η εκάστοτε συµπεριφορά του γονέα’’.  Αυτό που επηρεάζει 

στην ουσία την ψυχολογική προσαρµογή του παιδιού δεν είναι η συµπεριφορά του γονέα (αποδοχή- 

απόρριψη) αλλά το πώς αντιλαµβάνεται το ίδιο το παιδί αυτή τη συµπεριφορά (Finley, Mira, & 

Schwartz, 2008).  

    Για παράδειγµα, µπορεί και οι δύο γονείς να λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι εξαιτίας της 

δουλείας τους µε αποτέλεσµα να µην ασχολούνται τόσο µε την ανατροφή του παιδιού. Η συνεχής 

απουσία των γονέων µπορεί να δηµιουργήσει στο παιδί την αίσθηση ότι δεν ενδιαφέρονται για εκείνο, 

ότι το παραµελούν και ότι δεν το αγαπάνε. Από την άλλη µεριά η συµπεριφορά των γονέων µπορεί να 

οφείλεται στην επιθυµία  τους να παρέχουν στο παιδί όσο το δυνατόν περισσότερα προκειµένου να 

έχει µία άνετη και καλή ζωή και όχι στην πρόθεσή τους να  κάνουν το παιδί να αισθανθεί ότι το 

απορρίπτουν. Οι γονείς εποµένως, χωρίς να το έχουν συνειδητοποιήσει, µπορεί να δηµιουργήσουν στο 

παιδί την αίσθηση ότι δεν το αποδέχονται και συνακόλουθα να προκαλέσουν την εµφάνιση 

συγκεκριµένων συµπεριφορών από τη µεριά του ως αντίδραση στην όλη κατάσταση (Finley, Mira, & 

Schwartz, 2008). 

    Σύµφωνα µε το ∆ιαµεσολαβητικό Μοντέλο (Mediation Model),  το πώς αντιλαµβάνονται τα παιδιά 

τη συµπεριφορά των γονέων τους, αναφορικά µε την αποδοχή και την απόρριψη, έχει άµεσες και 

έµµεσες συνέπειες στην ψυχική τους υγεία (βλ. εικόνα 2) (Rohner, 2005). Όταν τα παιδιά 

αντιλαµβάνονται τους γονείς τους ως ελεγκτικούς και απορριπτικούς και λιγότερο υποστηρικτικούς 

τότε αναφέρουν περισσότερα καταθλιπτικά συµπτώµατα (Bogard, 2005; Meadows, Brown, & Elder, 

2006; Milevsky, Schlechter, Netter & Keehn, 2007; Plunkett, Henry, Robinson, Behnke, & Falcon, 

2007), χαµηλή αυτό-εκτίµηση (Plunkett et al., 2007) και προβλήµατα σχετικά µε τη χρήση 

παράνοµων ουσιών (Coley, Votruba-Drzal & Schindler, 2008; Tafa & Baiocco, 2009; Wu, Chong, 

Cheng, & Chen,  2007).  Το µοντέλο υποστηρίζει ότι η εµφάνιση αυτών των προβληµάτων δεν  

οφείλεται µόνο στη συµπεριφορά των γονέων, αλλά και στην ύπαρξη κάποιων παραγόντων κινδύνου, 

οι οποίοι ενισχύουν την πιθανότητα εµφάνισής τους (Rohner, 2005). 
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     Οι παράγοντες κινδύνου αφορούν το ίδιο το άτοµο, και σχετίζονται µε το πώς αντιλαµβάνεται τους 

άλλους και τον ίδιο του τον εαυτό, µε το πως έχει µάθει να αντιδρά στις διάφορες καταστάσεις της 

ζωής καθώς και µε µία αρνητική αντίληψη που έχει σχηµατίσει για τον κόσµο γύρω του (Rohner, 

2005; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). Παράλληλα, το περιβάλλον µέσα στο οποίο µεγαλώνει 

το παιδί αποτελεί άλλο έναν παράγοντα κινδύνου (Rohner, 2005; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 

2009). Τέλος το µοντέλο συµπεριλαµβάνει και τα άτοµα µε τα οποία έχει σχηµατίσει κάποιο 

συναισθηµατικό δεσµό και αναφέρεται κυρίως στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, στην αλληλεπίδραση 

που υπάρχει µεταξύ τους, στην ποιότητα των σχέσεών τους καθώς και στα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας αυτών των ατόµων (Rohner, 2005; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Το ∆ιαµεσολαβητικό Μοντέλο (Mediation Model) της σχέσης ανάµεσα στην γονική (πατρική και 

µητρική) αποδοχή- απόρριψη και τις συνέπειες στην ψυχική υγεία (Rohner, 2005). 

     

    Κατά την περίοδο της εφηβείας ο παράγοντας αυτός είναι συνήθως  οι σχέσεις µε τους 

συνοµηλίκους. Οι παρέες αποτελούν ένα µέσο κοινωνικοποίησης του παιδιού, µέσα σε αυτές νιώθει 

ότι αποτελεί µέρος µια οµάδας, στην οποία τα άτοµα µοιράζονται τις ίδιες δραστηριότητες, τους 

ίδιους προβληµατισµούς, τις ίδιες ανησυχίες και έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Ο έφηβος επιζητά να γίνει 

αποδεκτός από την οµάδα και προσπαθεί µε κάθε τρόπο να το πετύχει (Sentse, Lindenberg, Omvlee, 

Ormel, & Veenstra, 2010). Πέραν όµως από τις θετικές επιδράσεις που έχουν οι σχέσεις µε τους 
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συνοµηλίκους (π.χ. ενισχύουν την αυτό-εκτίµηση του παιδιού, παρέχουν κοινωνική στήριξη) έχουν 

και αρνητικές επιδράσεις. Αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εµφάνιση παραβατικής 

συµπεριφοράς (Aceves & Cookston, 2007; Sentse et al., 2010) και προβληµάτων που σχετίζονται µε 

τη χρήση παρανόµων ουσιών και τον αλκοολισµό (Wu, Chong, Cheng, &  Chen, 2007). 

    Η ποιότητα της σχέσης που αναπτύσσεται ανάµεσα στους γονείς και στο παιδί φαίνεται να είναι 

πολύ σηµαντική για την µετέπειτα ανάπτυξή του καθώς και για την διαµόρφωση της προσωπικότητάς 

του. Οι πρώτες σχέσεις που αναπτύσσει ένα παιδί στη ζωή του είναι µε τους γονείς του ή µε άλλα 

πρόσωπα (είτε είναι του άµεσου οικογενειακού περιβάλλοντος του είτε όχι) τα οποία το φροντίζουν 

και µε τα οποία έχει αναπτύξει ένα ισχυρό συναισθηµατικό δεσµό (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 

2009). Η ποιότητα αυτών των σχέσεων µπορεί να επηρεάσει και την ποιότητα των σχέσεων που θα 

αναπτύξει το άτοµο στο µέλλον  ως έφηβος και ως ενήλικας. Οι αλληλεπιδράσεις µέσα στην 

οικογένεια συχνά µεταφέρονται και στις άλλες σχέσεις που αναπτύσσει ο έφηβος όπως είναι οι 

φιλικές ή οι ερωτικές, στις οποίες προβάλλει συµπεριφορές που βιώνει µέσα στην οικογένεια 

(Leadbeater, Banister, Ellis & Yeung, 2008).  

    Η κακοµεταχείριση από τους γονείς σχετίζεται µε δυσκολία δηµιουργίας υγιών σχέσεων. 

Συγκεκριµένα, η εκδήλωση βίαιης και επιθετικής συµπεριφοράς από τους γονείς έχει συχνά ως 

αποτέλεσµα την εκδήλωση τέτοιων συµπεριφορών προς τους φίλους ή το σύντροφο (Ehrensaft et al., 

2003; Herrenkohl,  Hill, Hawkins, Chung, & Nagin, 2006; Howard, Qiu, & Boekeloo, 2003; 

Leadbeater, Banister, Ellis & Yeung, 2008; Pontzer, 2010). Από την άλλη µεριά, αν το παιδί βιώνει 

συνεχώς την απόρριψη, την έλλειψη εµπιστοσύνης και ζεστασιάς, αρχίζει να αντιλαµβάνεται τις 

σχέσεις ως πηγές κακοµεταχείρισης, πόνου και απογοήτευσης µε αποτέλεσµα να εµπλέκεται διαρκώς 

σε σχέσεις στις οποίες θυµατοποιείται (Leadbeater, Banister, Ellis & Yeung, 2008). Αντίθετα, η 

ύπαρξη στενών και θετικών σχέσεων µε τους γονείς µπορεί να προστατέψουν το παιδί από την 

κακοποίηση και τις συµπεριφορές θυµατοποίησης µέσα από τη σχέση του (Cleveland, Herrera, & 

Stuewig, 2003; Ehrensaft et al., 2003; Lavoie & Vezina, 2002; Leadbeater, Banister, Ellis & Yeung, 

2008). Οι γονείς κυρίως κατά τα πρώτα χρόνια της ζωή του παιδιού τους, είναι εκείνοι που ασκούν 

την µεγαλύτερη επιρροή πάνω του. Οι αναµνήσεις που έχει ένα παιδί από την παιδική ηλικία το 

ακολουθούν σε όλη την πορεία της ζωής του και ενδέχεται να επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό τον 

τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται τον κόσµο και αντιδρά µέσα σε αυτόν (Rohner, 2008). 

    Αυτός ίσως να είναι και ο λόγος για τον οποίο πάρα πολλές έρευνες τόσο στον χώρο των 

κοινωνικών επιστηµών γενικότερα, όσο και στον χώρο της ψυχολογίας ειδικότερα, εστιάζουν σε αυτή 

τη σχέση, στο ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αυτή τη σχέση, στις συνέπειες που µπορεί να έχει καθώς 

και σε τρόπους ώστε να µπορέσουν να προβλεφθούν οι αρνητικές συνέπειες που ενδέχεται να έχει σε 

ορισµένες περιπτώσεις. Απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήµατα προσπαθεί να δώσει και η θεωρία 
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της αποδοχής-απόρριψης από τους γονείς κυρίως µέσα από τρεις υπό-θεωρίες της: 1) την υπό-θεωρία 

της προσωπικότητας (Personality Subtheory), 2) την υπό-θεωρία της αντιµετώπισης (Coping 

Subtheory) και 3) την υπό-θεωρία των κοινωνικό-πολιτιστικών συστηµάτων (Sociocultural Systems 

Subtheory) (Rohner, 2004, 2005; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). Η θεωρία της αποδοχής και 

της απόρριψης, µαζί µε τα αποτελέσµατα των εµπειρικών ερευνών που έχουν διεξαχθεί µέχρι σήµερα 

είναι σε θέση να δώσει πλέον απαντήσεις σε αρκετά ερωτήµατα τα οποία µέχρι πρόσφατα 

απασχολούσαν τους ερευνητές γύρω από το θέµα της σχέσης γονέα-παιδιού και της σηµασίας της 

στην ανάπτυξη του ίδιου του παιδιού. 

 

1.1 Η υπό-θεωρία της προσωπικότητας (Personality Subthoery) 

    Η υπό-θεωρία της προσωπικότητας προσπαθεί να προβλέψει και να εξηγήσει τις συνέπειες που έχει 

η συµπεριφορά αποδοχής ή απόρριψης από τους γονείς στην ψυχική υγεία των παιδιών. Συγκεκριµένα 

προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε δύο ειδών ερωτήσεις: 1) αν αντιδρούν όλα τα παιδιά µε τον ίδιο ή 

µε παρόµοιο τρόπο όταν αντιλαµβάνονται ότι γίνονται αποδεκτά ή ότι απορρίπτονται από τους γονείς 

και 2) σε ποιο βαθµό οι συνέπειες, που εµφανίζονται εξαιτίας της απόρριψης που βίωσε το παιδί σε 

µικρή ηλικία, εξακολουθούν να υφίστανται και στην εφηβεία αλλά και στην ενήλικη ζωή του ατόµου 

(Rohner, 1990, 2004, 2005; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009).  

    Για να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις η υπό-θεωρία της προσωπικότητας ξεκινά µε την υπόθεση 

ότι κατά την διάρκεια της εξέλιξής τους, τα άτοµα ανέπτυξαν µια συνεχής και βιολογικά βασισµένη 

ανάγκη για τη δηµιουργία µιας θετικής σχέσης µε τα άτοµα µε τα οποία έχουν ισχυρούς 

συναισθηµατικούς δεσµούς και τα οποία είναι πολύ σηµαντικά για εκείνους ( Baumeister & Leary, 

1995; Bjorklund & Pellegrini, 2002; Leary, 1999). Η ανάγκη αυτή περιλαµβάνει µια έντονη επιθυµία 

(συνειδητή ή ασυνείδητη) για αγάπη, ενδιαφέρον, φροντίδα, υποστήριξη και σεβασµό. Στη ενήλικη 

ζωή, η ανάγκη γίνεται πιο περίπλοκη και συµπεριλαµβάνει την επιθυµία για θετική εκτίµηση από τα 

άτοµα µε τα οποία συναναστρέφεται κανείς και µε τα οποία έχει αναπτύξει κάποιο ισχυρό δεσµό ή 

σχέση. Στην παιδική ηλικία, τα άτοµα που εκπληρώνουν συνήθως αυτή την ανάγκη είναι οι γονείς, 

άλλα για τους εφήβους και τους ενήλικες µπορεί να είναι και άλλα σηµαντικά πρόσωπα (significant 

others) (Rohner, 2004, 2005; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). Ένα σηµαντικό πρόσωπο 

σύµφωνα µε το PARTheory είναι οποιοδήποτε άτοµο µε το οποίο το παιδί ή ο ενήλικας έχει 

σχηµατίσει ένα ισχυρό συναισθηµατικό δεσµό και το οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό και µοναδικό 

για εκείνον (Rohner 2004, 2005; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). 

    Σύµφωνα µε την υπό-θεωρία της προσωπικότητας, η απόρριψη που βιώνει ένα παιδί από τον ένα ή 

και από τους δύο γονείς επηρεάζει την διαµόρφωση της προσωπικότητάς του και την γενικότερη 
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ανάπτυξή του (Khaleque, & Rohner, 2002; Rohner, 1986, 1990, 2004; Rohner, Khaleque, & 

Cournoyer, 2009). Σε αυτή την περίπτωση ένα παιδί το οποίο απορρίπτεται ενδέχεται να εµφανίζει 

έντονο άγχος και ανασφάλεια ενώ και οι δεσµοί που δηµιουργεί τόσο µε τους γονείς του όσο και µε 

τους συνοµήλικούς του µπορεί να χαρακτηρίζονται ως ανασφαλείς (Khaleque, & Rohner, 2002; 

Rohner, 2004; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009).  Μάλιστα, στην προσπάθειά του να απωθήσει 

αυτά να συναισθήµατα και να ικανοποιήσει την ανάγκη του για θετική σχέση µπορεί να αυξήσει τις 

προσπάθειές του σε τέτοιο βαθµό ώστε να καταλήξει να γίνει ένα αρκετά εξαρτηµένο άτοµο (βλ. 

εικόνα 3)  (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009).  

 

 

 

 

 

 

     

 

Εικόνα 3. Εξάρτηση/Ανεξαρτησία σε σχέση µε την γονική αποδοχή- απόρριψη (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 

2009). 

    Τα µικρά παιδιά µπορεί να κλαίνε ή να γαντζώνονται από τους γονείς τους όταν φεύγουν ή να 

ορµάνε στην αγκαλιά τους όταν γυρίζουν. Αντίθετα, τα µεγαλύτερα παιδιά ή οι ενήλικες εκδηλώνουν 

την εξάρτησή τους κυρίως συµβολικά µέσω της συνεχής αναζήτησης για επιβεβαίωση, στήριξη, 

αγάπη και ενδιαφέρον από τους γονείς τους ή από άλλα πρόσωπα σηµαντικά για εκείνους. Ο 

παραπάνω ισχυρισµός επιβεβαιώνεται και από αρκετές έρευνες στις οποίες έχει βρεθεί ότι τα 

παραµεληµένα παιδιά ή οι ενήλικες νιώθουν την ανάγκη για µία συνεχή επιβεβαίωση  και 

συναισθηµατική στήριξη (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). 

    Πιο σπάνια, τα άτοµα µπορεί να χαρακτηρίζονται από µία µορφή ανεξαρτησίας που ονοµάζεται 

αµυντική ανεξαρτησία (defensive independence), η εµφάνιση της οποία είναι αποτέλεσµα κυρίως της 

προσπάθειά τους να αντιµετωπίσουν τα αισθήµατα θυµού και απογοήτευσης που βιώνουν εξαιτίας της 

απόρριψης (Rohner, 2005; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009).  Σε αυτή την περίπτωση 

αρνούνται ότι έχουν την ανάγκη για θετική σχέση µε τους άλλους και πολύ συχνά µπορεί να 



17 

 

απορρίπτουν τα άτοµα εκείνα τα οποία δεν τους αποδέχονται (Rohner, 2005; Rohner, Khaleque, & 

Cournoyer, 2009). Αυτή η κατάσταση συνήθως εντείνεται µέσα σ’ ένα κύκλο βίας και άλλων 

σοβαρών προβληµάτων συµπεριφοράς (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009).     

    Τα παιδιά και οι ενήλικες που βιώνουν την απόρριψη είναι πιθανό να αισθάνονται ένα αυξανόµενο 

αίσθηµα θυµού προς τους άλλους και απογοήτευσης εξαιτίας της συµπεριφοράς τους. Συχνά µάλιστα 

εκφράζουν αυτά τα συναισθήµατα µε επιθετικό και εχθρικό τρόπο (Ahmed, 2001; Harris, 2001; 

Ireland, 2000; Pattison, 2000; Pontzer, 2010). Τα παραπάνω συναισθήµατα και συµπεριφορές είναι 

συνήθως αποτέλεσµα του έντονου ψυχολογικού πόνου που τους προκαλεί η απόρριψη (Pontzer, 

2010). Σε µια προσπάθεια να προστατέψουν τον εαυτό τους από τον έντονο πόνο που βιώνουν µπορεί  

να αποµακρυνθούν από τους γύρω τους και να αρχίσουν να κλείνονται σιγά-σιγά στον εαυτό τους  

(Rohner, 2004; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω έφηβοι που 

αντιλαµβάνονται του γονείς τους ως λιγότερους υποστηρικτικούς, ζεστούς και αποδεκτούς αναφέρουν 

περισσότερα καταθλιπτικά συµπτώµατα στην διάρκεια της εφηβείας  (Bogard, 2005; Meadows, 

Brown & Elder, 2006; Milevsky, Schlechter, Netter & Keehn, 2007; Plunkett et al., 2007). Η 

εµφάνιση της κατάθλιψης θεωρείται ως µία σηµαντική συνέπεια της απόρριψης που βιώνει το παιδί 

από τους γονείς του. 

    Μία άλλη πιθανή συνέπεια της απόρριψης είναι η εµφάνιση προβληµάτων συµπεριφοράς όπως 

είναι οι δυσκολίες διαχείρισης της επιθετικότητά τους (Pontzer, 2010)  η παραβατική συµπεριφορά 

(Aceves & Cookston, 2007; Sentse et al., 2010) οι διαταραχές προσωπικότητας, η συναισθηµατική 

αστάθεια και τα προβλήµατα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης (Leadbeater, Banister, Ellis & Yeung, 

2008). Συνακόλουθα µε την εµφάνιση αυτών των συνεπειών είναι συχνά και η χρήση παράνοµων 

ουσιών και τα προβλήµατα αλκοολισµού που εµφανίζουν τα παιδιά εξαιτίας της απόρριψης (Coley, 

Votruba-Drzal & Schindler, 2008; Tafa & Baiocco, 2009; Wu, Chong, Cheng, & Chen, 2007).  Αυτές 

οι αρνητικές επιπτώσεις εµφανίζονται κατά κύριο λόγο στην περίοδο της εφηβείας και πολύ πιο 

σπάνια ή σχεδόν ποτέ θα λέγαµε κατά την παιδική ηλικία. 

    Τέλος, σύµφωνα µε την υπό-θεωρία τα άτοµα που βιώνουν την απόρριψη χαρακτηρίζονται από 

χαµηλή αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθηση (Plunkett et al., 2007) και αυτό οφείλεται κυρίως στο 

γεγονός ότι τείνουν να βλέπουν τον εαυτό τους όπως νοµίζουν ότι τους βλέπουν οι γονείς τους ή άλλα 

άτοµα τα οποία είναι σηµαντικά για εκείνους (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). Για 

παράδειγµα αν νοµίζουν ότι δεν τους αγαπάνε και ότι δεν τους αποδέχονται θεωρούν ότι δεν αξίζουν 

να τους αγαπάνε, ότι δεν είναι καλά άτοµα και ότι δεν µπορούν να ικανοποιήσουν µόνοι τους τις 

ανάγκες τους. Επίσης, συχνά έχουν µία αρνητική αντίληψη για τον κόσµο και τον θεωρούν ιδιαίτερα 

εχθρικό, αφιλόξενο και επικίνδυνο και ότι δεν µπορούν να εµπιστευτούν κανέναν σε αυτόν (Rohner, 

2004; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009).  
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    Αυτές οι αρνητικές νοητικές αναπαραστάσεις που δηµιουργούν, διαµορφώνουν τον τρόπο µε τον 

οποίο αντιλαµβάνονται, ερµηνεύουν και αντιδρούν στις διάφορες καταστάσεις και συχνά τους 

ακολουθούν στις καινούργιες σχέσεις που δηµιουργούν µε αποτέλεσµα να συναντούν δυσκολίες στο 

να εµπιστευτούν τους άλλους ή να γίνονται εξαιρετικά ευαίσθητα σε οποιαδήποτε συµπεριφορά 

µπορεί να υποδηλώνει ότι δεν µπορούν να στηριχθούν συναισθηµατικά στο άλλο πρόσωπο (Baldwin, 

1992; Clausen, 1972; Crick & Dodge, 1994; Epstein, 1994).  Έχει παρατηρηθεί ότι άτοµα, τα οποία 

βιώνουν την απόρριψη, συχνά έχουν την τάση να θεωρούν εχθρική µία συµπεριφορά που εκδηλώνεται 

από ένα άλλο άτοµο, χωρίς στην πραγµατικότητα  να υπάρχει τέτοια πρόθεση (Rohner, Khaleque, & 

Cournoyer, 2009). Επιπλέον, τις περισσότερες φορές αυτές οι αναπαραστάσεις επηρεάζουν και τον 

τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα αποθηκεύουν και θυµούνται τις εµπειρίες τους (Baldwin, 1992; Clausen, 

1972; Crick & Dodge, 1994; Epstein, 1994).   

    Ο βαθµός στον οποίο επηρεάζεται η ψυχική υγεία του ατόµου, εξαρτάται από τη συχνότητα, τη 

σοβαρότητα και την διάρκεια της απόρριψης που βίωσε (Rohner, 1990; Rohner, Khaleque, & 

Cournoyer, 2009). Άτοµα που προέρχονται από αγαπηµένες οικογένειες µπορεί να εµφανίσουν τις 

αρνητικές συνέπειες που παρουσιάζονται στα άτοµα που έχουν βιώσει την απόρριψη. Αυτά τα άτοµα 

ονοµάζονται σύµφωνα µε το  PARTheory  troubled και είναι συνήθως ενήλικες που βιώνουν την 

απόρριψη από άτοµα, εκτός των γονέων τους, µε τα οποία έχουν αναπτύξει ισχυρούς 

συναισθηµατικούς δεσµούς (Rohner, 2004, 2005; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). Αυτό το 

στοιχείο, σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών, επιβεβαιώνει την προσδοκία 

του PARTheory ότι για τα περισσότερα άτοµα η απόρριψη από ένα σηµαντικό άτοµο στην διάρκεια 

της ζωή του επηρεάζει την ψυχολογική προσαρµογή του ατόµου (Rohner, 2008; Rohner, Khaleque, & 

Cournoyer, 2009; Rohner, Uddin, Shamsunnaher, & Khaleque, 2008). Ωστόσο,  υπάρχει και µία 

µειοψηφία ατόµων που καταφέρνουν να αντιµετωπίσουν συναισθηµατικά την απόρριψη που βίωσαν 

και τα οποία στο PARTheory  ονοµάζονται copers (βλ. εικόνα 4) (Rohner, 2004, 2005; Rohner, 

Khaleque, & Cournoyer, 2009). 
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Εικόνα 4. Τα  άτοµα που ονοµάζονται troubled και copers σύµφωνα µε την Υπό-θεωρία της Προσωπικότητας 

(Personality Subtheory) (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). 

 

    Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η υπό-θεωρία της προσωπικότητας εστιάζει στις αρνητικές 

συνέπειες που µπορεί να έχει η απόρριψη που βίωσε ένα παιδί από τους γονείς του ή από άλλα 

πρόσωπα. Τα αποτελέσµατα αυτής της συµπεριφοράς, που εκδηλώνεται από τη µεριά των γονέων, 

επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την ψυχολογική προσαρµογή του παιδιού, δηλαδή την ικανότητά του να 

αντιδρά γνωστικά, συναισθηµατικά και αντιληπτικά στις διάφορες καταστάσεις της ζωής 

(Rohner,2004; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). Το συµπέρασµα αυτό αιτιολογεί και το 

µεγάλο εύρος µελετών που έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια γύρω από το θέµα της 

ψυχολογικής προσαρµογής των παιδιών και του τρόπου µε τον οποίο επηρεάζεται από τις σχέσεις που 

δηµιουργούνται ανάµεσα στους γονείς και στο παιδί. Ωστόσο, ένα παραµεληµένο άτοµο δεν είναι 

απαραίτητο να εµφανίσει όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Είναι δυνατό να 

εµφανίσει όλα η κάποια από τα χαρακτηριστικά. Επίσης η σοβαρότητα και η ένταση του κάθε 

προβλήµατος κυµαίνεται από χαµηλή ως υψηλή και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι η 

προσωπικότητα του παιδιού, το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον που µεγαλώνει, η στήριξη 

που υπάρχει µέσα στην οικογένεια και η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσει το 

παιδί. Μία τελευταία παρατήρηση που πρέπει να γίνει είναι ότι τα προβλήµατα που εµφανίζονται στην 

παιδική ηλικία, συχνά επεκτείνονται και στην εφηβεία αλλά και στην ενήλικη ζωή του ατόµου 

(Cabrera, Fitzgerald, Bradley, & Roggman, 2007; Rohner, 2008). 

 

1.2 Η υπό-θεωρία της αντιµετώπισης (Coping  Subthoery) 

    Η υπό-θεωρία της αντιµετώπισης ενδιαφέρεται να αναγνωρίσει, να ερµηνεύσει και να εξηγήσει τις 

διαδικασίες και τους µηχανισµούς µέσω των οποίων ορισµένα άτοµα είναι σε θέση να αντιµετωπίζουν 
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αποτελεσµατικότερα το αίσθηµα της απόρριψης που βιώνουν σε σχέση µε τα υπόλοιπα. Για να το 

πετύχει, υιοθετεί ένα πολυπαραγοντικό µοντέλο σύµφωνα µε το οποίο  η συµπεριφορά του ατόµου 

είναι αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης τριών στοιχείων (Rohner, 1986, 1990, 2005; Rohner, 

Khaleque, & Cournoyer, 2009).  

    Το πρώτο στοιχείο είναι ο εαυτός και περιλαµβάνει τις πνευµατικές αναπαραστάσεις του ατόµου 

που βιώνει την απόρριψη µαζί µε τα εσωτερικά (βιολογικά) και εξωτερικά (προσωπικότητα) 

χαρακτηριστικά του (Rohner, 1986, 1990, 2005; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). Το δεύτερο 

στοιχείο είναι οι άλλοι και αναφέρεται στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των γονέων που 

απορρίπτουν,  και της σχέσης που αναπτύσσεται µεταξύ τους σε συνδυασµό µε το είδος, τη 

συχνότητα, την διάρκεια και τη σοβαρότητα της απόρριψης που εκδηλώνεται (Rohner, 1986, 1990, 

2005; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). Το τρίτο στοιχείο είναι το περιεχόµενο, το οποίο 

αποτελείται από άλλα σηµαντικά πρόσωπα στη ζωή του ατόµου και από το κοινωνικό περιβάλλον 

µέσα στο οποίο µεγαλώνει (Rohner, 1986, 1990, 2005; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). 

Σύµφωνα µε την υπό-θεωρία, αν τα παραπάνω στοιχεία βρίσκονται σε  µια ισορροπία µεταξύ τους, 

τότε η πιθανότητα να αντιµετωπίσει ένα παιδί αποτελεσµατικά τη απόρριψη, αυξάνεται µε τη 

δηµιουργία ενός ισχυρού συναισθηµατικού δεσµού µε ένα άτοµο, το οποίο το φροντίζει  και του 

παρέχει αγάπη, ζεστασιά, στοργή, στήριξη και σεβασµό ( Rohner, 1986, 1990; Rohner, Khaleque, & 

Cournoyer, 2009). 

    Ως απόρροια  των παραπάνω, έρχεται ο ισχυρισµός ότι πιθανώς η απόκτηση συγκεκριµένων 

κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων  να επιτρέπει σε κάποια παιδιά ή ενήλικες την 

αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του αισθήµατος της απόρριψης που βιώνουν (Rohner, 2004; 

Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). Οι κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες που θεωρούνται 

ιδιαίτερα σηµαντικές είναι το να διαθέτει ένα άτοµο µια ξεκάθαρη αίσθηση για τον εαυτού (sense of 

self),  να χαρακτηρίζεται από µία αίσθηση αυτοδιάθεσης (self-determination)  και να έχει την 

ικανότητα να αποστασιοποιείται από τις διάφορες καταστάσεις, όταν αυτό χρειάζεται (capacity to 

depersonalize) (Rohner, 1986). 

    Αναφορικά µε την ξεκάθαρη αίσθηση του εαυτού, η υπό-θεωρία τονίζει ότι όσο µεγαλύτερη 

επίγνωση έχει ένα παιδί για τον εαυτό του (τόσο σωµατικά όσο και ψυχολογικά), τόσο µεγαλύτερη 

πιθανότητα υπάρχει να µπορέσει να διακρίνει τα αρνητικά µηνύµατα που δέχεται από τους γονείς του 

και από τα άλλα παιδιά και να µπορέσει να τα αντιµετωπίσει µε µεγαλύτερη επιτυχία (Rohner, 1986).  

Σε αυτό συµβάλλει και  η ικανότητα δηµιουργίας γνωστικών αναπαραστάσεων, η οποία παρέχει στο 

παιδί τη δυνατότητα να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικότερα την απόρριψη (Rohner, Khaleque, & 

Cournoyer, 2009). Η αίσθηση της αυτοδιάθεσης αναφέρεται στο πόσο αποφασισµένο είναι ένα άτοµο 

να αντιµετωπίσει ένα πρόβληµα ή µια αρνητική κατάσταση που προκύπτει (Rohner, 1986, 1990, 
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2005). Άτοµα που διαθέτουν σε κάποιο βαθµό αποφασιστικότητα πιστεύουν ότι αν καταβάλουν 

προσπάθεια µπορούν να ελέγξουν και να αντιµετωπίσουν, ως ένα σηµείο τουλάχιστον, µία κατάσταση 

(Rohner, 1986). Σύµφωνα µε την υπό-θεωρία άτοµα που διαθέτουν αυτό το χαρακτηριστικό είναι σε 

θέση να µειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της απόρριψης (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). 

Η ικανότητα αποστασιοποίησης από µία κατάσταση σχετίζεται µε την τάση του ατόµου να µην 

παίρνει προσωπικά οτιδήποτε συµβαίνει στη ζωή ή οτιδήποτε λέγεται από τους άλλους (Rohner, 1986, 

2005). Αυτή η ικανότητα, δίνει τη δυνατότητα στα άτοµα να αντιµετωπίσουν µε θετικό τρόπο τις 

διαπροσωπικές τους διαφωνίες (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). 

    Ένα άλλο ενδιαφέρον σηµείο στην υπό-θεωρία της αντιµετώπισης είναι ότι χρησιµοποιεί 

διαφορετικούς όρους για να αξιολογήσει το πόσο αποτελεσµατικά αντιµετωπίζει ένα άτοµο την 

απόρριψη που βιώνει (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009).  Από τη µία µεριά, υπάρχουν τα άτοµα 

τα οποία αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά την απόρριψη και δε φαίνεται να υπάρχουν επιπτώσεις στην 

ψυχική τους υγεία παρόλο που έχουν µεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που τους έχει απορρίψει (affective 

coper) ( Rohner, 2005; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009).  Από την άλλη µεριά, υπάρχουν τα 

άτοµα τα οποία ενώ τα πηγαίνουν αρκετά καλά στις εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές τους 

δραστηριότητες καθώς και σε άλλες ασχολίες τους, ωστόσο φαίνεται  ότι υπάρχουν επιπτώσεις στην 

ψυχική τους υγεία και ότι αντιµετωπίζουν προβλήµατα στο συναισθηµατικό τοµέα (instrumental 

coper) (Rohner, 2005; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). 

    Συνοπτικά, η υπό-θεωρία της αντιµετώπισης αναγνωρίζει ότι ο καθένας αντιδρά διαφορετικά στην 

απόρριψη και ότι υπάρχουν άτοµα που τελικά κατορθώνουν να αντιµετωπίσουν αρκετά 

αποτελεσµατικά την όλη κατάσταση και ίσως να µπορέσουν να ξεπεράσουν την απόρριψη που 

βίωσαν ή εξακολουθούν να βιώνουν (Rohner, 1986, 1990, 2004; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 

2009). Αυτός είναι και ο λόγος που εστιάζει στο να αναγνωρίσει τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά 

των ατόµων που αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικότερα την απόρριψη σε σύγκριση µε τους 

υπόλοιπους. Η αναγνώριση των διαδικασιών και των χαρακτηριστικών είναι ιδιαίτερα σηµαντική 

καθώς σε συνδυασµό µε µία επιτυχηµένη ψυχοθεραπεία και λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας του ατόµου και το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο µεγαλώνει 

θα µπορέσουν να αντιµετωπιστούν µε επιτυχία οι αρνητικές συνέπειες της απόρριψής. 

 

1.3 Η υπό-θεωρία των κοινωνικό-πολιτιστικών συστηµάτων (Sociocultural Systems Subtheory) 

    Η υπό-θεωρία των κοινωνικό-πολιτιστικών συστηµάτων διερευνά τους λόγους που οδηγούν τους 

γονείς να συµπεριφέρονται µε αγάπη, στοργή και σεβασµό προς τα παιδιά τους ή να είναι εχθρικοί, 

επιθετικοί και ψυχροί απέναντί τους (Rohner, 1986, 1990; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). 
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Προσπαθεί να αναγνωρίσει αν υπάρχουν συγκεκριµένοι ψυχολογικοί, οικογενειακοί και κοινωνικοί 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη συµπεριφορά των γονέων προς το παιδί τους. Ένα δεύτερο 

σηµείο στο οποίο εστιάζει είναι ο βαθµός στον οποίο οι πεποιθήσεις και η συµπεριφορά των γονέων 

επηρεάζεται από το γεγονός ότι οι περισσότεροι γονείς µέσα σε µία συγκεκριµένη κοινωνία µπορεί να 

αποδέχονται ή να απορρίπτουν τα παιδία τους (Rohner, 1986, 1990; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 

2009). 

    Σύµφωνα µε την υπό-θεωρία η απόρριψη από τους γονείς εµφανίζεται µέσα σε ένα πολύπλοκο 

οικολογικό µοντέλο. Το Οικολογικό Μοντέλο περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά της οικογένειας, τη 

κοινωνίας και του φυσικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο µεγαλώνει το παιδί (βλ. εικόνα 5) (Rohner, 

2005; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). Σύµφωνα µε το µοντέλο, η συµπεριφορά που 

εκδηλώνουν οι γονείς (δηλαδή αν απορρίπτουν ή αν αποδέχονται το παιδί τους) έχει άµεσες συνέπειες 

στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς του παιδιού (Rohner, Khaleque, & 

Cournoyer, 2009). Η πιθανότητα να εκδηλώσουν µία συγκεκριµένη συµπεριφορά εξαρτάται από τα 

συστήµατα διατήρησης της κοινωνίας και από το γενικότερο περιβάλλον του παιδιού (Rohner, 

Khaleque, & Cournoyer, 2009).  Τα συστήµατα διατήρησης αναφέρονται στους θεσµούς και στις 

αξίες που διέπουν την κάθε κοινωνία και οι οποίο επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τις αντιλήψεις των 

ανθρώπων γύρω από θέµατα όπως είναι ο θεσµός της οικογένειας ( Rohner, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Το Οικολογικό Μοντέλο της θεωρίας γονικής αποδοχής-απόρριψης (Parental Acceptance- Rejection 

Theory) (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). 

 

    Η κουλτούρα είναι ένας σηµαντικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τη συµπεριφορά των γονέων 

αλλά και το πώς αντιλαµβάνεται το ίδιο το παιδί τη συµπεριφορά τους. ∆ιαπολιτισµικές µελέτες έχουν 

καταλήξει στο συµπέρασµα ότι από κουλτούρα σε κουλτούρα, από πολιτισµό σε πολιτισµό και από 

χώρα σε χώρα ο τρόπος που συµπεριφέρονται οι γονείς στα παιδιά τους διαφέρει σε αρκετά σηµεία 
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(.Dwairy, 2010a; Dwairy, 2010b; Dwairy & Achoui, 2010; Dwairy et al., 2010; Khaleque, 2007; 

Khaleque & Rohner, 2002; Rohner & Britner, 2002). Για παράδειγµα, στις ανατολικές χώρες έχει 

βρεθεί ότι οι γονείς ασκούν περισσότερο έλεγχο στα παιδιά τους από τους γονείς στις δυτικές χώρες 

(Dwairy, 2010; Dwairy & Achoui, 2010). Επιπλέον και ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τα 

παιδιά τη συµπεριφορά των γονέων τους επηρεάζεται από το πολιτιστικό πλαίσιο µέσα στο οποίο 

µεγάλωσαν (.Dwairy, 2010a; Dwairy, 2010b; Dwairy & Achoui, 2010; Dwairy et al., 2010; Khaleque, 

2007; Khaleque & Rohner, 2002; Rohner & Britner, 2002). 

    Αυτό που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ότι οι περισσότερες διαπολιτισµικές µελέτες καταλήγουν 

στα ίδια συµπεράσµατα τα οποία είναι τα εξής: 1) η απόρριψη από τους γονείς σχετίζεται µε την 

εµφάνιση κάποιων αρνητικών συνεπειών στην ανάπτυξη του παιδιού (προβλήµατα συµπεριφοράς και 

ψυχολογικής προσαρµογής, χρήση παράνοµων ουσιών, ψυχολογικές διαταραχές, ακαδηµαϊκά 

προβλήµατα και προβληµατικές διαπροσωπικές σχέσεις), 2) η αποδοχή από τους γονείς σχετίζεται µε 

θετικά αποτελέσµατα (ανάπτυξη προκοινωνικής συµπεριφοράς, θετικές διαπροσωπικές σχέσεις, καλή 

ψυχολογική προσαρµογή), 3) οι πατεράδες είναι περισσότερο απορριπτικοί και λιγότερο αποδεκτικοί 

από τις µητέρες, 4) οι έφηβοι είναι πιο πιθανό να βιώσουν την απόρριψη σε σχέση µε τις εφήβους και 

5) η απόρριψη από τους γονείς είναι πιο συχνή σε γονείς µε χαµηλό µορφωτικό και κοινωνικό-

οικονοµικό επίπεδο (Dwairy, 2010a; Dwairy, 2010b; Dwairy & Achoui, 2010; Dwairy et al., 2010; 

Khaleque, 2007; Khaleque & Rohner, 2002; Rohner & Britner, 2002). 

    Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο  του µοντέλου είναι ο ισχυρισµός  ότι τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του παιδιού και η ιδιοσυγκρασία του είναι ένας παράγοντας ο οποίος µπορεί να 

επηρεάσει τον τρόπο µε τον οποίο θα συµπεριφέρονται οι γονείς απέναντί του (Rohner, 2005; Rohner, 

Khaleque, & Cournoyer, 2009). Το συγκεκριµένο σηµείο έχει αποτελέσει αντικείµενο 

προβληµατισµού και διαφωνιών για πολλούς ερευνητές. ∆εν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι 

πιθανώς  η συµπεριφορά που εκδηλώνουν οι γονείς να είναι, εν µέρει τουλάχιστον, αποτέλεσµα της 

συµπεριφοράς και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ίδιου του παιδιού. Από την άλλη 

µεριά, και σύµφωνα µε τη θεωρία της αποδοχής-απόρριψης, η συµπεριφορά των γονέων είναι αυτή 

που επηρεάζει την διαµόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού και όχι το αντίθετο (Rohner, 

Khaleque, & Cournoyer, 2009). Τα στοιχεία που υπάρχουν δεν µας επιτρέπουν να καταλήξουµε σε 

ένα συγκεκριµένο συµπέρασµα. Φαίνεται ότι πιθανώς και οι δύο παράγοντες να αλληλεπιδρούν 

µεταξύ τους, χωρίς όµως να µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα ποιος από τους δύο έχει την 

µεγαλύτερη επίδραση. 

        Συµπερασµατικά, η υπό-θεωρία των κοινωνικό-πολιτιστικών συστηµάτων προσπαθεί να 

προβλέψει και να εξηγήσει τις αιτίες της συµπεριφοράς των γονέων, αναφορικά µε την αποδοχή και 

την απόρριψη. Προσπαθεί να αναγνωρίσει αν υπάρχουν κοινές συνιστώσες στην συµπεριφορά των 
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γονέων παγκοσµίως καθώς και τον βαθµό στον οποίο επηρεάζεται από τις εκάστοτε κοινωνικές, 

πολιτιστικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν (Rohner, 1986, 1990, 2005; Rohner, Khaleque, 

& Cournoyer, 2009). Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να εξηγήσει κατά πόσο οι διαφορές που 

προκύπτουν αναφορικά µε τη συµπεριφορά των γονέων και τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται 

τα παιδιά αυτή τη συµπεριφορά, οφείλονται στις διαπολιτισµικές διαφορές ή σε άλλους παράγοντες 

(Rohner, 1986, 1990, 2005; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). Μία ξεκάθαρη απάντηση πάνω 

σε αυτό το θέµα δεν είναι δυνατόν να δοθεί ωστόσο αυτό που µπορεί να ειπωθεί µε σιγουριά είναι ότι 

υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες επηρεάζουν ως ένα 

βαθµό την εκδήλωση µίας συγκεκριµένης συµπεριφοράς από του γονείς.   
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2. Η ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  

 

    Όπως αναφέρθηκε στο εισαγωγικό κοµµάτι σύµφωνα µε το PARTheory (Parental Acceptance-

Rejection Theory) και συγκεκριµένα µε την υπό-θεωρία της προσωπικότητας η συµπεριφορά που 

εκδηλώνουν οι γονείς προς τα παιδιά τους επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την ψυχολογική τους 

προσαρµογή. Η βασική θέση της υπό-θεωρίας είναι ότι η αποδοχή που βιώνει το παιδί από τον γονέα 

σχετίζεται µε θετικές συνέπειες στην ανάπτυξη ενώ η απόρριψη από τον γονέα σχετίζεται µε 

αρνητικές επιδράσεις. 

    Τα στοιχεία που προέρχονται από αρκετές µελέτες επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις της θεωρίας για τη 

γονική  αποδοχή-απόρριψη και δείχνουν ότι όντως υπάρχει συσχέτιση µε την ψυχολογική 

προσαρµογή των παιδιών (Kim & Rohner, 2002, 2003; Rohner, 2004). Επιµέρους στήριξη στην 

θεωρία παρέχουν και οι µετά-αναλύσεις ερευνών και οι διαπολιτισµικές µελέτες που έχουν διεξαχθεί 

την τελευταία δεκαετία σε πολλές χώρες του κόσµου. Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν είναι ότι 

υπάρχει µία θετική συσχέτιση ανάµεσα στην αποδοχή των γονέων και την ψυχολογική προσαρµογή 

του παιδιού (Dwairy, 2010a; Dwairy, 2010b; Dwairy & Achoui, 2010; Dwairy et al., 2010; Khaleque, 

2007; Khaleque & Rohner, 2002; Rohner & Britner, 2002). Παιδιά τα οποία βιώνουν την αποδοχή, τη 

στήριξη, τον ενδιαφέρον και την αγάπη των γονέων τους, έχουν µία θετική άποψη για τον κόσµο, 

έχουν υψηλή αυτό-εκτίµηση, νιώθουν καλά µε τον εαυτό τους, χαρακτηρίζονται από καλή επίδοση 

στο σχολείο και από συναισθηµατική σταθερότητα ενώ δεν εµφανίζουν προβλήµατα συµπεριφοράς, 

είναι λιγότερο εξαρτηµένα και δεν εκδηλώνουν επιθετικές και βίαιες συµπεριφορές (Dwairy, 2010b; 

Kim & Rohner, 2002, 2003; Rohner, 2004).  

    Αντίθετα, η απόρριψη από τους γονείς σχετίζεται αρνητικά µε την ψυχολογική προσαρµογή του 

παιδιού. Τα παιδιά που προέρχονται από βίαιες και απορριπτικές οικογένειες εµφανίζουν προβλήµατα 

αναφορικά µε την ψυχολογική τους προσαρµογή ενώ υπάρχει και η πιθανότητα εµφάνισης 

ψυχολογικών διαταραχών (Dwairy, 2010a; Dwairy, 2010b; Dwairy & Achoui, 2010; Dwairy et al., 

2010; Khaleque, 2007; Khaleque & Rohner, 2002; Rohner & Britner, 2002). Πέραν όµως από τις 

αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογική προσαρµογή, η απόρριψη των γονέων σχετίζεται και µε την 

εµφάνιση καταθλιπτικών συµπτωµάτων στα παιδιά και στους εφήβους (Bogard, 2005; Meadows, 

Brown & Elder, 2006; Milevsky, Schlechter, Netter & Keehn, 2007; Plunkett, Henry, Robinson, 

Behnke, &  Falcon, 2007; Rohner & Britner, 2002). Η εµφάνιση αυτών των συµπτωµάτων 

επηρεάζεται κυρίως από την χαµηλή αυτοεκτίµηση που έχουν τα παιδιά και από µία αρνητική 

αντίληψη που έχουν σχηµατίσει για τον κόσµο (Plunkett et al., 2007). Αντίθετα, έχει αποδειχτεί ότι η  



26 

 

 

αποδοχή και η αγάπη από τους γονείς λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας για την εµφάνιση 

της κατάθλιψης στα παιδιά και στους εφήβους (Rohner & Britner, 2002).  

    Οι µελέτες έχουν καταλήξει επίσης στο συµπέρασµα ότι η απόρριψη από τους γονείς αποτελεί 

ισχυρό προδιαθεσιακό παράγοντα για όλα σχεδόν τα είδη προβληµάτων συµπεριφοράς, µε 

µεγαλύτερη συσχέτιση µε την παραβατική συµπεριφορά (Rohner & Britner, 2002). Η εµφάνιση 

παραβατικής συµπεριφοράς (Aceves & Cookston, 2007; Sentse, Lindenberg, Omvlee, Ormel, & 

Veenstra, 2010)  και τα προβλήµατα διαχείρισης του θυµού µε αποτέλεσµα την εκδήλωση επιθετικών 

συµπεριφορών (Ahmed, 2001; Harris, 2001; Ireland, 2000; Pattison, 2000; Pontzer, 2010) 

εµφανίζονται συχνά ως συνέπειες της ύπαρξης ενός απορριπτικού γονέα. Τέτοιου είδους προβλήµατα 

συνήθως εµφανίζονται συχνότερα κατά την περίοδο της εφηβείας απ’ ότι στην παιδική ηλικία και 

είναι µεγαλύτερης σοβαρότητας.  

    Ωστόσο, οι γονείς και η οικογένεια µπορεί να αποτελέσουν και έναν προστατευτικό παράγοντα για 

την εκδήλωση βίαιων και παραβατικών συµπεριφορών. Η παρουσία µιας θετικής σχέσης, η οποία 

χαρακτηρίζεται από αγάπη, αποδοχή και στήριξη και η οποία δηµιουργεί στον έφηβο ένα αίσθηµα 

ασφάλειας και προστασίας µειώνει τις πιθανότητες εκδήλωσης επιθετικών συµπεριφορών καθώς και 

την πιθανότητα να εµπλακεί σε βίαια επεισόδια (Aceves & Cookston, 2007). Η ικανότητα των γονέων 

να θέτουν όρια, να επιβάλλουν πειθαρχία αλλά και να µπορούν να συζητούν µε τον έφηβο ό,τι τον 

απασχολεί µέσα σε ένα κλίµα εµπιστοσύνης συνδέεται µε χαµηλά επίπεδα εκδήλωσης επιθετικών 

συµπεριφορών (Leadbeater, Banister, Ellis & Yeung, 2008). Αντίθετα, η άσκηση υπερβολικού 

ελέγχου από τη µεριά των γονέων παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση µε την εµφάνιση βίαιων 

συµπεριφορών (Leadbeater, Banister, Ellis & Yeung, 2008).  

    Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο που µας παρέχουν οι διαπολιτισµικές µελέτες είναι ότι ο τρόπος 

συµπεριφοράς των γονέων επηρεάζεται από την κουλτούρα, το µορφωτικό επίπεδο του γονέα, την 

κοινωνικό-οικονοµική κατάσταση και το φύλο του γονέα και του παιδιού (Dwairy, 2010a; Dwairy, 

2010b; Dwairy & Achoui, 2010; Dwairy et al., 2010; Khaleque, 2007; Khaleque & Rohner, 2002; 

Rohner & Britner, 2002). Σε αυτό το σηµείο αξίζει να επισηµάνουµε ότι οι συσχετίσεις ανάµεσα στην 

γονική απόρριψη και την ψυχολογική προσαρµογή των παιδιών είναι παγκόσµιες και εµφανίζονται σε 

κάθε κουλτούρα, χώρα και πολιτισµό (Khaleque, 2007). Χαρακτηριστικά ο Khaleque (2007) αναφέρει 

ότι ‘‘ δεν έχει βρεθεί κανένας πληθυσµός, στον οποίο οι αναµενόµενες συσχετίσεις ανάµεσα στην γονική 

απόρριψη και την ψυχολογική προσαρµογή δεν έχουν παρουσιαστεί’’ (p. 3). Ωστόσο, ο Khaleque 

(2007) υποδεικνύει ότι σε κάθε κοινωνία το 20% περίπου των παιδιών µπορεί να αποτελέσει µία 

πιθανή  εξαίρεση για την θεωρία της γονικής αποδοχής-απόρριψης. Σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά 

που αποτελούν εξαίρεση είναι ικανά να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά την απόρριψη που βιώνουν 
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και να παρουσιάσουν καλή ψυχολογική προσαρµογή σε αντίθεση µε την πλειοψηφία  που 

χαρακτηρίζονται ως ‘‘troubled’’ (σύµφωνα µε τη θεωρία), και εµφανίζουν φτωχή ψυχολογική 

προσαρµογή παρόλο που µπορεί να προέρχονται από αγαπηµένες οικογένειες (Khaleque, 2007). Σε 

αυτές τις περιπτώσεις πιθανώς αυτό που παίζει ρόλο να είναι η προσωπικότητα του παιδιού.  

    Ένα πρόβληµα που υπήρχε στις πρώτες µελέτες που εξέταζαν τις υποθέσεις της θεωρίας είναι ότι 

τα αποτελέσµατα για τη συµπεριφορά των γονέων προέρχονταν από αναφορές των ίδιων. Το παιδί 

όµως µπορεί να αντιλαµβάνεται τη συµπεριφορά των γονέων του µε διαφορετικό τρόπο. Για τον λόγο 

αυτό τα τελευταία χρόνια οι έρευνες ενδιαφέρονται για τη σχέση ανάµεσα στην αντιλαµβανόµενη 

γονική αποδοχή- απόρριψη και την ψυχολογική προσαρµογή. Τα ευρήµατα δείχνουν ότι οι αναφορές 

των εφήβων για τη γονική αποδοχή- απόρριψη επιβεβαιώνονται από τα αποτελέσµατα αναφορικά µε 

την ψυχολογική τους προσαρµογή (Kim, Cain & McCubbin, 2006; Lila, Garcia & Garcia, 2007).  

Έχει σηµασία να αναφέρουµε ότι αν και ο τρόπος που αντιλαµβάνεται το κάθε παιδί τη συµπεριφορά 

των γονέων του εξαρτάται από το πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο έχει µεγαλώσει, οι συνέπειες 

για την ψυχολογική προσαρµογή παραµένουν οι ίδιες (Dwairy, 2010a; Dwairy, 2010b; Dwairy & 

Achoui, 2010; Dwairy et al., 2010; Khaleque, 2007; Khaleque & Rohner, 2002; Rohner & Britner, 

2002). 

    Πολλές φορές όµως, το πολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο µεγαλώνει και ζει κάποιος δεν είναι και 

αυτό στο οποίο ανήκει. Το ερώτηµα που τίθεται είναι αν η συµπεριφορά των γονέων και η αντίληψη 

που σχηµατίζουν τα παιδιά, επηρεάζεται από τη διαφορετική κουλτούρα µέσα στην οποία ζουν. Οι 

γονείς και οι έφηβοι µε το πέρασµα του χρόνου υιοθετούν κάποια στοιχεία της νέας κουλτούρας και 

διατηρούν κάποια στοιχεία από την δικιά τους κουλτούρα (Kim, Cain & McCubbin, 2006). Αυτή η 

αλλαγή που παρατηρείται στον τρόπο συµπεριφοράς  επηρεάζει και την ψυχολογική προσαρµογή των 

παιδιών (Kim, Cain & McCubbin, 2006). Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι, η αλλαγή του τρόπου 

συµπεριφοράς της µητέρας είναι που επηρεάζει τη σχέση µε την ψυχολογική προσαρµογή του 

παιδιού, και όχι η αλλαγή συµπεριφοράς του πατέρα (Kim, Cain & McCubbin, 2006). Η µητέρα 

αποτελεί το πρωτεύων άτοµο που φροντίζει το παιδί, του παρέχει στήριξη και το βοηθάει να 

αντιµετωπίσει τις δύσκολες καταστάσεις. Περνά περισσότερο χρόνο µαζί του και εποµένως οι 

αλλαγές στη συµπεριφοράς της εκδηλώνονται µέσα από τις καθηµερινές αλληλεπιδράσεις µε το παιδί 

(Kim, Cain & McCubbin, 2006). 

    Αυτό που έχει παρατηρηθεί σε αρκετές µελέτες είναι ότι οι γονείς εµφανίζονται να έχουν 

διαφορετικούς ρόλους µέσα στο σύστηµα της οικογένειας (Craig, 2006). Ο ρόλος του κάθε γονέα 

αποτελείται από δύο κοµµάτια, το οργανωτικό κοµµάτι (instrumental) και το εκφραστικό κοµµάτι 

(expressive). Η µητέρα αναµένεται να αναλαµβάνει κυρίως το εκφραστικό κοµµάτι ενώ ο πατέρας το 

οργανωτικό (Finley, Mira & Schwartz, 2008). Πράγµατι, οι έρευνες δείχνουν ότι η µητέρα είναι 



28 

 

εκείνη που κατά κύριο λόγο ασχολείται µε το µεγάλωµα του παιδιού, την ανατροφή του, είναι 

υπεύθυνη για την καθηµερινή του φροντίδα και το διάβασµά του, του παρέχει µια αίσθηση 

συντροφικότητας και περνάνε περισσότερο χρόνο µαζί  (Adamsons & Buehler, 2007; Finley, Mira & 

Schwartz, 2008; Lewis & Lamb, 2003). Από την άλλη µεριά, ο πατέρας είναι συνήθως εκείνος που 

επιβάλλει την πειθαρχία µέσα στο σπίτι, θέτει τα όρια, παρέχει την οικονοµική ενίσχυση στην 

οικογένεια ενώ όταν περνάει χρόνο µε το παιδί αυτό αφορά κυρίως την εµπλοκή του σε 

διασκεδαστικές δραστηριότητες όπως το παιχνίδι και τα αθλήµατα (Adamsons & Buehler, 2007; 

Finley, Mira & Schwartz, 2008; Lewis & Lamb, 2003). Αυτός ο διαχωρισµός των ρόλων φαίνεται να 

κυριαρχεί και στις αντιλήψεις των νέων για τη συµπεριφορά των γονέων τους (Finley, Mira & 

Schwartz, 2008). 

    Με βάση τα παραπάνω ευρήµατα, το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει αρχίσει να στρέφεται στη µελέτη 

αυτών των διαφορετικών ρόλων και προσπαθεί να διαπιστώσει αν η συµπεριφορά της µητέρας έχει 

την ίδια επίδραση στο παιδί µε αυτή του πατέρα  Συνεπώς εξετάζεται χωριστά η επίδραση του κάθε 

γονέα στο παιδί (Adamsons & Buehler, 2007).Τα αποτελέσµατα ωστόσο που έχουν προκύψει δεν 

µπορούν να µας οδηγήσουν σε µία σίγουρη απάντηση. Από τη µία, υπάρχουν µελέτες που δείχνουν 

ότι η συµπεριφορά του κάθε γονέα επηρεάζει διαφορετικούς τοµείς της ανάπτυξης του παιδιού 

(Aunola & Nurmi, 2005; Lila, Garcia & Garcia, 2007; Somers & Vollmar, 2006; Volling, Blandon & 

Kolak, 2006). Για παράδειγµα,  η ύπαρξη θετικής και ασφαλούς σχέσης του πατέρα µε το νήπιο έχει 

ως αποτέλεσµα να εµφανίζει το νήπιο µεγαλύτερη προθυµία να συµµετάσχει στις διάφορες 

δραστηριότητες, να είναι πιο υπάκουο και πιο ανεκτικό (Volling, Blandon & Kolak, 2006). Η 

ποιότητα της επικοινωνίας ανάµεσα στη µητέρα και στο παιδί και ο βαθµός δεσίµατος που τους 

χαρακτηρίζει προβλέπει σε µεγάλο βαθµό τις συµπεριφορές των εφήβων και τη στάση τους απέναντι 

σε σεξουαλικά ζητήµατα (Somers & Vollmar, 2006). Επιπλέον, ο τρόπος συµπεριφοράς της µητέρας 

έχει σχετιστεί περισσότερο µε την εµφάνιση προβληµάτων συµπεριφοράς στα παιδιά (Aunola & 

Nurmi, 2005; Lila, Garcia & Garcia, 2007). 

    Από την άλλη µεριά, έχει βρεθεί ότι υπάρχουν οµοιότητες αναφορικά µε τον τρόπο επίδρασης του 

κάθε γονέα στο παιδί και ότι οι συσχετίσεις ανάµεσα στη γονική αποδοχή και στην κοινωνικό-

συναισθηµατική λειτουργία του παιδιού είναι παρόµοιες για την µητέρα και για τον πατέρα (Davidov 

& Grusec, 2006). Αυτό που έχει προκύψει ως συµπέρασµα είναι ότι ο τρόπος συµπεριφοράς του 

πατέρα και της µητέρας επηρεάζει διαφορετικά το παιδί σε ορισµένες καταστάσεις αλλά όχι σε όλες  

(Adamsons & Buehler, 2007; Cummings, Goeke-Morey, & Papp, 2004; Cummings, Goeke-Morey, 

Papp, & Dukewich, 2002; Goeke-Morey & Cummings, 2007; Goeke-Morey, Cummings, Harold, & 

Shelton, 2003). 
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    Ο γονικός έλεγχος αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα της γονικής συµπεριφοράς που επηρεάζει 

την ψυχική υγεία των εφήβων (Dwairy & Achoui, 2010). Εκτός από την αποδοχή και την απόρριψη, 

το PARTheory  εξετάζει και τις συνέπειες που έχει ο γονικός έλεγχος στην ψυχολογική προσαρµογή 

των εφήβων (Rohner, 2005). Ο γονικός έλεγχος (Parental Behavioral Control, PBC) αποτελεί ένα 

συνεχές το οποίο κυµαίνετε από την πλήρη ανοχή µέχρι την υπερβολική αυστηρότητα (Rohner, 2005). 

Οι γονείς µπορεί να ασκούν ελάχιστο έλεγχο και να αφήνουν τους εφήβους να κάνουν ό,τι θέλουν 

(permissive parents), µπορεί να βάζουν λίγα όρια και να τους επιτρέπουν να ρυθµίσουν µε βάση αυτά 

τις δραστηριότητές τους (moderately controlling parents), µπορεί να καθοδηγούν τη συµπεριφορά 

τους έχοντας ένα σταθερό πρόγραµµα (firm parents) ή µπορεί να βάζουν πολλούς κανόνες και να 

περιορίζουν την αυτονοµία τους (restrictive parents) (Rohner, 2005). Η υπόθεση είναι ότι η 

ψυχολογική προσαρµογή των εφήβων θα επηρεάζεται ανάλογα µε τον βαθµό ελέγχου που ασκείται 

από τους γονείς (Kim, Cain & McCubbin, 2006). 

    Ο γονικός έλεγχος µπορεί να έχει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Όταν ο γονέας ασκεί έλεγχο 

στον έφηβο αλλά όχι σε υπερβολικό βαθµό (firm parent) τότε ο έφηβος αναπτύσσει υψηλότερη αυτό-

εκτίµηση, ενισχύεται η αίσθηση ευηµερίας, αυτονοµίας και αυτό-αποτελεσµατικότητας του και 

ευνοείται  η επίτευξη στόχων (Dwairy & Achoui, 2010; Karavasilis, Dayle, & Markiewicz,  2003; 

Milevsky, Schlechter, Netter & Keehn, 2007; Plunkett et al., 2007). Με την υψηλή αυτό-εκτίµηση και 

το αίσθηµα ευηµερίας σχετίζεται θετικά και η στήριξη που παρέχουν οι γονείς (Plunkett et al., 2007). 

Αντίθετα η παρουσία ενός εξαιρετικά ελεγκτικού γονέα έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση χαµηλής 

αυτό-εκτίµησης (Plunkett et al. 2007), καταθλιπτικών συµπτωµάτων (Barder, Stolz, & Olsen, 2005; 

Plunkett et al., 2007; Wood, 2006) και διαταραχών άγχους (Wood, 2006).  

    Ο γονικός έλεγχος φαίνεται να σχετίζεται µε την κουλτούρα και το φύλο του γονέα και του παιδιού. 

Οι γονείς στη ανατολή ασκούν υψηλότερο έλεγχο στα παιδιά τους από τους γονείς στη δύση (Dwairy 

& Achoui, 2010). Οι µητέρες στη δύση είναι πιο ελεγκτικές µε τους γιούς από τους πατεράδες  ενώ 

στην ανατολή είναι περισσότερο ελεγκτικές µε τις κόρες σε σχέση µε τους πατεράδες (Dwairy & 

Achoui, 2010).  Ωστόσο, αν και υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία αναφορικά µε το πόσο σκληρά και 

αυστηρά συµπεριφέρονται οι γονείς στην Ανατολή στις κόρες τους (Dwairy 1997; Zakareya 1999), 

αρκετά ευρήµατα υποδεικνύουν ότι στις Αραβικές χώρες τα αγόρια, σε αντίθεση µε τα κορίτσια, 

αντιλαµβάνονται  τους γονείς τους ως περισσότερο ελεγκτικούς (Dwairy et al. 2006; Dwairy,  Achoui, 

Abouserie, & Farah, 2006; Fershani 1998; Punamaki, Qouta, & El Sarraj, 1997; Zegheena, 1994). 

     Η άσκηση αυστηρού ελέγχου από τους γονείς και ειδικότερα η άσκηση σωµατικής τιµωρίας, 

µπορεί να επηρεάσει την αντίληψη που σχηµατίζει ένα παιδί για τους γονείς τους. Σε έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε σε έφηβους σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας, βρέθηκε ότι όσο πιο σκληρή και 

άδικη θεωρούσαν την σωµατική τιµωρία που τους ασκούσαν οι γονείς, τόσο λιγότερο αποδεκτοί 

ένιωθαν από εκείνους (Erkman & Rohner, 2006). Η επιβολή σωµατικής τιµωρίας, σε συνδυασµό µε 
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το αίσθηµα απόρριψης που τους δηµιουργήθηκε επηρέασε αρνητικά την ψυχολογική τους 

προσαρµογή (Erkman & Rohner, 2006). Γενικότερα οι µητέρες έχει βρεθεί ότι είναι πιο ελεγκτικές 

από τους πατεράδες (Dwairy & Achoui, 2010). Οι έφηβοι και οι µητέρες αντιλαµβάνονται τον υψηλό 

µητρικό έλεγχο ως εκδήλωση χαµηλής γονικής αποδοχής ενώ οι πατεράδες αντιλαµβάνονται τον δικό 

τους υψηλό έλεγχο ως ένδειξη υψηλής ζεστασιάς και στοργής (Kim, 2005). Ωστόσο µόνο στη δύση ο 

πατρικός έλεγχος έχει συσχετιστεί µε την εµφάνιση ψυχοπαθολογίας στους εφήβους (Dwairy & 

Achoui, 2010).  

    Εκτός όµως από τον πατρικό έλεγχο, η εµφάνιση ψυχοπαθολογίας στους εφήβους µπορεί να είναι 

αποτέλεσµα της ασυνέπειας που παρουσιάζουν οι γονείς αναφορικά µε την άσκηση ελέγχου  (Dwairy 

& Achoui, 2010). Το θέµα της ασυνέπειας στη συµπεριφορά των γονέων έχει αποτελέσει αντικείµενο 

µελέτης. Η ασυνέπεια  που εµφανίζουν οι γονείς αναφορικά µε τον τρόπο συµπεριφοράς τους στα 

παιδιά µπορεί να επηρεάσει την ψυχική τους υγεία (Dadds 1995; Dwairy, 2010a; Jewell,  Krohn, 

Scott, Carlton, & Meinz, 2008; Patterson, 1982). Για παράδειγµα, η ασυνέπεια των γονέων έχει 

συνδεθεί µε την εµφάνιση προβληµάτων διαγωγής (Dadds 1995; Jewell et al. 2008; Patterson , 1982). 

Σύµφωνα µε τον Kloth (2005) η ασυνέπεια ήταν ένας παράγοντας που εξηγούσε τις αρνητικές 

επιδράσεις του διαζυγίου στην ψυχολογική προσαρµογή των παιδιών. Το παιδί δεν µπορεί να 

προβλέψει πώς θα αντιδράσουν οι γονείς του και ποια θα είναι τα συναισθήµατά τους εποµένως 

νιώθει συχνά µια αµφιβολία για το τι πρέπει να κάνει κάθε φορά, ενώ µπορεί να του δηµιουργηθεί και 

η αίσθηση ότι αδικείται κάποιες φορές από τους γονείς του (Dwairy, 2010a). Παρόλα αυτά η 

ασυνέπεια δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί έναν αποκλειστικά αιτιώδη παράγοντα αλλά ότι 

επηρεάζει και αυτή µε τη σειρά της την ψυχολογική προσαρµογή. Η ασυνέπεια παρουσιάζει διαφορές 

από χώρα σε χώρα, ενώ το υψηλότερο ποσοστό συναντάται συνήθως στους πατεράδες (Dwairy, 

2010a).  

    Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η κουλτούρα επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαµβάνεται ένα παιδί τη 

συµπεριφορά των γονέων του. Η δοµή όµως της οικογένειας και το πόσο δεµένα είναι τα µέλη µεταξύ 

τους, επηρεάζει και αυτό µε τη σειρά του. Στις πιο δεµένες οικογένειες οι έφηβοι νιώθουν 

περισσότερο ότι τους αποδέχονται και λιγότερο ότι τους απορρίπτουν (Dwairy, 2010b). Αυτό 

συνεπάγεται ότι εµφανίζουν και καλύτερα αποτελέσµατα αναφορικά µε την ψυχολογική τους 

προσαρµογή (Dwairy, 2010b). Οι χαρακτηρισµοί των γονέων από παιδιά που προέρχονται από 

οικογένειες όπου ο ένας γονέας δεν είναι ο βιολογικός τους, διαφέρουν από τους χαρακτηρισµούς των 

παιδιών που προέρχονται από έναν παραδοσιακό τύπο οικογένειας (παιδιά που µεγαλώνουν µε τους 

φυσικούς τους γονείς) (Kraft & Zuckerman, 1999). Σε αυτή την περίπτωση εξετάζονται ο 

παραδοσιακός τύπος οικογένειας µε οικογένειες στις οποίες οι γονείς έχουν χωρίσει και ο ένας από 

τους δύο έχει ξαναφτιάξει τη ζωή του (Kraft & Zuckerman, 1999). Συνήθως λέξεις όπως µητριά και 

πατριός έχουν µια αρνητική χροιά για τους περισσότερους. Παιδιά που προέρχονται από ένα µη 
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παραδοσιακό τύπο οικογένειας χαρακτηρίζουν τον ανάδοχο γονέα (πατέρα ή µητέρα) ως λιγότερο 

αγαπητό και ελεγκτικό και ως περισσότερο απορριπτικό από το βιολογικό γονέα (Kraft & Zuckerman, 

1999). 

    Όταν η µητέρα µένει πίσω µε το παιδί χαρακτηρίζεται συχνά ως περισσότερο τιµωρητική, αυστηρή  

και απορριπτική  (Kraft & Zuckerman, 1999). Αυτό πιθανώς να οφείλεται στο γεγονός ότι ο γονέας 

που παραµένει συνήθως αναλαµβάνει  να θέσει την πειθαρχία στην οικογένεια και έτσι γίνεται 

αντιληπτός ως περισσότερο ελεγκτικός ή τον θεωρεί υπεύθυνο για το διαζύγιο και θυµώνει µε την 

παρουσία του/ης καινούργιου/ας συντρόφου. Αυτή η αλλαγή µε τη σειρά της έχει συνέπειες στην 

ψυχολογική προσαρµογή του παιδιού, οι οποίες όµως δε διαφέρουν από εκείνες που προέρχονται από 

την απόρριψη του βιολογικού γονέα (Kraft & Zuckerman, 1999).  Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι 

ότι η συµπεριφορά που εµφανίζει ένας γονέας σε τέτοιες περιστάσεις µπορεί να είναι αποτέλεσµα της 

προσωπικότητας του ίδιου του παιδιού καθώς οι συσχετίσεις δεν είναι και πολύ ξεκάθαρες (Kraft & 

Zuckerman, 1999). Σε αυτό το σηµείο επανέρχεται το ερώτηµα που τέθηκε στο κεφάλαιο σχετικά µε 

τη γονική αποδοχή-απόρριψη ( αν δηλαδή είναι η συµπεριφορά των γονέων που επηρεάζει την 

προσωπικότητα του παιδιού ή το αντίθετο) (βλ. κεφάλαιο 1.3), χωρίς όµως να είναι δυνατόν να δοθεί 

µία και µόνο απάντηση.  

    Κατά την περίοδο της εφηβείας, οι φιλίες που δηµιουργεί ένας έφηβος µε τους συνοµηλίκους του 

και η παρέα που κάνει µαζί τους είναι πολύ σηµαντικές για εκείνον.  Στην εφηβεία οι σχέσεις µε τους 

συνοµηλίκους έχουν µεγάλη σηµασία, µέσα από αυτές ο έφηβος νιώθει ότι ανήκει σε µια οµάδα µε 

την οποία έχει πολλά κοινά. Ακόµα όµως και αν δεν έχει κάποια κοινά σηµεία θέλει να ανήκει σε 

αυτή και προσπαθεί να το πετύχει. Η αποδοχή από τους συνοµηλίκους και την οµάδα είναι πολύ 

σηµαντική για τον έφηβο (Sentse et al., 2010). Νιώθει καλά µε τον εαυτό του, έχει αυτοπεποίθηση και 

ξέρει ότι έχει τη στήριξη των φίλων για ό,τι χρειαστεί  (Sentse et al., 2010). Παροµοίως, η απόρριψη 

από τους συνοµηλίκους σε µια τέτοια ηλικία που οι παρέες έχουν τόσο µεγάλη σηµασία, µπορεί να 

έχει άσχηµες επιπτώσεις στη συµπεριφορά και την προσωπικότητα του εφήβου (Sentse et al., 2010). 

Η απόρριψη από τους γονείς ή τους συνοµηλίκους έχει συσχετιστεί µε συναισθηµατικές και 

συµπεριφοριστικές δυσκολίες όπως η κατάθλιψη, η επιθετικότητα και οι συµπεριφορές αυτοκτονίας 

(Lansford, Crissi, Pettit, Dodge, & Bate, 2003; Sentse et al., 2010). 

     Η αποδοχή από το ένα πλαίσιο µπορεί να αποτελέσει προστατευτικό παράγοντα για την απόρριψη 

που βιώνει ο έφηβος από το άλλο πλαίσιο (Fottis, Katz,  Afifi, & Cox, 2006; Lansford et al., 2003; 

Sentse et al., 2010). Οι αρνητικές επιδράσεις της απόρριψης που βιώνει ο έφηβος από τους γονείς 

µειώνονται µε την παρουσία θετικών σχέσεων µε τους συνοµηλίκους ( Fottis et al., 2006; Lansford et 

al., 2003; Sentse et al., 2010). Παροµοίως, η ύπαρξη θετικών σχέσεων µε τους γονείς µειώνει τις 

αρνητικές επιδράσεις της απόρριψης από τους συνοµηλίκους (Sentse et al., 2010). Ωστόσο, η 
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απόρριψη από τους γονείς βρέθηκε ότι έχει µεγαλύτερη επίδραση στον έφηβο από την απόρριψη από 

τους συνοµηλίκους, αν και οι διαφορές που παρουσιάστηκαν δεν ήταν σηµαντικές (Sentse et al., 

2010). Γενικότερα πάντως η απόρριψη στην εφηβεία (είτε από τους γονείς είτε από τους 

συνοµηλίκους) έχει συνδεθεί  µε την εµφάνιση ψυχοπαθολογίας ενώ η αποδοχή έχει βρεθεί  ότι 

προστατεύει τον έφηβο (Lansford et al., 2003; Sentse et al., 2010).  

    Έκτος όµως από τους γονείς και τους συνοµηλίκους στην εφηβεία, το άτοµο δηµιουργεί 

συναισθηµατικές σχέσεις και µε άλλα άτοµα στην διάρκεια της ζωής του. Η απόρριψη από το/η 

σύντροφο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (µε το οποίο έχει αναπτύξει ένα ισχυρό συναισθηµατικό 

δεσµό) σε οποιαδήποτε στιγµή της ζωής του σχετίζεται µε τα ίδια προβλήµατα συµπεριφοράς που 

εµφανίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι που έχουν απορριφθεί κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία 

(Rohner, 2008). Στους άντρες η ψυχολογική προσαρµογή σχετίζεται µόνο µε τις αναµνήσεις που 

έχουν από την παιδική ηλικία σχετικά µε την µητρική αποδοχή (Rohner, 2008; Rohner, Uddin, 

Shamsunnaher, & Khaleque,  2008). Αντίθετα,  στις γυναίκες η ψυχολογική  προσαρµογή σχετίζεται 

τόσο µε την αποδοχή από τον σύντροφο όσο και µε τις αναµνήσεις που είχαν από την παιδική τους 

ηλικία αναφορικά µε την πατρική αποδοχή (Rohner, 2008; Rohner, Uddin, Shamsunnaher, & 

Khaleque,  2008). Οι παραπάνω συσχετίσεις έχουν βρεθεί και σε διαφορετικές κουλτούρες και 

εθνικότητες, ενώ οι διαφορές που έχουν παρουσιαστεί δεν είναι σηµαντικές (Rohner, 2008). 

    Οι έρευνες που εξετάζουν το θέµα της γονικής αποδοχής και απόρριψης και τις συνέπειες που  έχει 

στην ψυχολογική προσαρµογή των παιδιών και των εφήβων φαίνεται ότι είναι πολυάριθµες. Οι 

υποθέσεις του PARTheory έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον ενός µεγάλου αριθµού ερευνητών, οι 

οποίοι µέσα από τις µελέτες τους προσπαθούν να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν τους ισχυρισµούς 

και τις υποθέσεις της θεωρίας. Τα αποτελέσµατα των περισσότερων ερευνών δείχνουν να 

επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες και να βρίσκουν συσχετίσεις ανάµεσα στην αποδοχή και την απόρριψη 

από τους γονείς και την ψυχολογική προσαρµογή παιδιών και εφήβων. Η απόρριψη από τον γονέα 

αποδεικνύεται ως ο πιο επικίνδυνος παράγοντας της γονικής συµπεριφοράς που επηρεάζει την ψυχική 

υγεία σε όλες τις κουλτούρες, χώρες και φυλές, ενώ η αποδοχή του γονέα µπορεί να αποτελέσει 

προστατευτικό παράγοντα και να συµβάλλει στην καλύτερη ψυχολογική προσαρµογή.  

    Τέλος, οι επιδράσεις της συµπεριφοράς των γονέων φαίνεται να ακολουθούν το παιδί και τον έφηβο 

και στην ενήλικη ζωή του. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ακόµα και αν προέρχεται 

κανείς από µια αγαπηµένη και δεµένη οικογένεια είναι πιθανό να βιώσει την απόρριψη σε κάποια 

στιγµή της ζωής του (µπορεί να βιώνεται από τους συνοµηλίκους, το δάσκαλο ή άλλο άτοµο µε το 

οποίο υπάρχει στενός δεσµός). Αυτό που έχει σηµασία είναι οι γονείς να µπορέσουν να 

συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες που έχει η συµπεριφορά τους στο παιδί και στον έφηβο,  και  µε τη 

σειρά τους το παιδί, ο έφηβος ή ο ενήλικας που απορρίπτεται  να µπορέσει να ξεπεράσει αυτή την 



33 

 

αρνητική κατάσταση που βίωσε και να συνεχίσει τη ζωή του απαλλαγµένος πλέον από τις αρνητικές 

συνέπειες που είχε για αυτόν η απόρριψη.  
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3. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

  Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού και της θυµατοποίησης είναι αρκετά συχνό και απασχολεί 

εκπαιδευτικούς, γονείς, ψυχολόγους και γενικότερα όσα άτοµα εργάζονται στην σχολική κοινότητα. 

Η έρευνες γύρω από τον εκφοβισµό και την θυµατοποίηση εστιάζονται σε διάφορες πτυχές του 

φαινοµένου όπως είναι οι συνέπειες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παιδιών που 

εµπλέκονται (είτε ως θύτες, είτε ως θύµατα, είτε ως παριστάµενοι), οι παράγοντες κινδύνου και οι 

προστατευτικοί παράγοντες καθώς και η ανάπτυξη προγραµµάτων πρόληψης και αντιµετώπισης του 

φαινοµένου.  

    Αναφορικά µε το τι είναι ο εκφοβισµός και η θυµατοποίηση έχουν αναπτυχθεί διάφοροι ορισµοί. 

Σύµφωνα µε τον Olweus (1993): ‘‘ εκφοβισµός είναι η διαρκής και επαναλαµβανόµενη έκθεση του 

ατόµου σε αρνητικές πράξεις για µεγάλο χρονικό διάστηµα από ένα ή περισσότερα άτοµα’’ . Σε άλλες 

περιπτώσεις ο εκφοβισµός ορίζεται ως ‘‘ η επαναλαµβανόµενη επιθετική συµπεριφορά, η οποία 

εκδηλώνεται χωρίς να υπάρχει κάποια αιτία και στην οποία ο θύτης ή οι θύτες έχουν περισσότερη 

δύναµη από το άτοµο ή τα άτοµα στα οποία επιτίθενται’’  (Rigby, 2000). Ο εκφοβισµός περιλαµβάνει 

τις αρνητικές πράξεις, που εκδηλώνονται µε διάφορους τρόπους όπως είναι η σωµατική επαφή (π.χ. 

τσακωµοί, καβγάδες), µε λεκτικό τρόπο (π.χ. παρατσούκλια, διάδοση φηµών, προσβολές, απειλές) και 

µε έµµεσους τρόπους (π.χ. κοινωνικός αποκλεισµός από οµάδες και δραστηριότητες, κλοπή 

αντικειµένων,) (Educational Leadership, 2003).  Οι αρνητικές αυτές πράξεις γίνονται συνήθως 

επίτηδες και έχουν ως στόχο να προξενήσουν πόνο, να τραυµατίσουν ή να φέρουν σε δυσάρεστη θέση 

το θύµα (Educational Leadership, 2003). Επίσης ο εκφοβισµός, όπως αναφέρεται και στον ορισµό του 

Rigby (2000), εµπεριέχει την έννοια της ασυµµετρίας της δύναµης (imbalance in strength or 

asymmetrical power relationship), σύµφωνα µε την οποία το άτοµο που εκτίθεται σε αρνητικές 

πράξεις είναι συνήθως πιο αδύναµο από το θύτη και δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του 

(Educational Leadership, 2003). 

    Τα άτοµα που εµπλέκονται σε τέτοιες συµπεριφορές είναι οι θύτες (bullies), τα θύµατα  (victims) 

και οι παριστάµενοι (by-standers).  Οι θύτες, είναι τα άτοµα που εκδηλώνουν τις αρνητικές πράξεις µε 

στόχο να πληγώσουν και να προκαλέσουν πόνο στο θύµα (Dowdney, 1993). Χρησιµοποιούν βία 

(σωµατική ή λεκτική) για διάφορους λόγους, όπως είναι για παράδειγµα για να πληγώσουν κάποιο 

άτοµο, για να πάρουν ευχαρίστηση από αυτή την πράξη και για να µπορέσουν να επιβληθούν, να 

ασκήσουν επιρροή στους άλλους και να τους φοβίσουν επιβεβαιώνοντας µε αυτό τον τρόπο την 

υπεροχή τους (Dowdney, 1993).  Συνήθως διαλέγουν αδύναµα και αποµονωµένα άτοµα στα οποία 
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πιστεύουν ότι µπορούν να επιβληθούν και να δείξουν την ανωτερότητά τους, ενώ αποφεύγουν άτοµα 

που οι άλλοι τους εκτιµούν και είναι αγαπητά (Dowdney, 1993).  

    Αναφορικά µε τη θυµατοποίηση, παρόλο που οποιοδήποτε παιδί µπορεί να υπάρξει θύµα, συνήθως 

τα θύµατα εµφανίζουν κάποια µειονεξία ή σωµατική αναπηρία ή είναι διαφορετικής εθνικότητας. ∆ύο 

τύποι θυµάτων που εµφανίζονται πιο συχνά είναι τα παθητικά θύµατα (passive victims) και τα 

προκλητικά θύµατα (provocative victims) (Dowdney, 1993).  Τα παθητικά θύµατα αποτελούν το 80-

85% των θυµάτων του εκφοβισµού και είναι αγχώδη, αποµονωµένα , ανασφαλή άτοµα που δεν έχουν 

την ικανότητα να αντιµετωπίσουν τους θύτες τους και να κερδίσουν την υποστήριξη των άλλων 

παιδιών, ενώ τα προκλητικά θύµατα είναι τα άτοµα τα οποία συχνά η συµπεριφορά τους προκαλεί 

αρνητικές αντιδράσεις από τα άλλα άτοµα (Dowdney, 1993; Educational Leadership, 2003). 

Υπάρχουν ωστόσο και οι θύτες-θύµατα (bully-victims) που είναι συχνά άτοµα που θυµατοποιούνται 

και αντιδρούν και τα ίδια µε επιθετικό τρόπο προς άλλα άτοµα, συµπεριφορά που αποτελεί συχνά ένα 

είδος αυτό-προστασίας και αντιµετώπισης της δυσάρεστης κατάστασης που βιώνουν (Dowdney, 

1993). Οι παριστάµενοι, είναι εκείνοι  που είναι µπροστά σε ένα περιστατικό εκφοβισµού και  

παρακολουθούν, άλλοτε ενισχύοντας αυτή τη συµπεριφορά, άλλοτε αποθαρρύνοντάς την ή άλλες 

φορές απλώς παρακολουθώντας  χωρίς να συµµετέχουν στο περιστατικό (Dowdney, 1993). 

    Σχετικά µε τις διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα, έχει βρεθεί ότι τα αγόρια εµφανίζονται πιο συχνά 

ως θύτες σε σχέση µε τα κορίτσια (Losel & Bliesener, 1999; Olweus, 1993; Ortega & Mora-Merchan, 

1999; Sapouna, 2008; Whitney & Smith, 1993). Τα αποτελέσµατα αναφορικά µε τη θυµατοποίηση και 

τις διαφορές φύλου είναι ανάµεικτα (Pateraki & Houndoumadi, 2001; Smith & Shu, 2000; Whitney & 

Smith, 1993). Σε αρκετές µελέτες έχει βρεθεί ότι τα αγόρια θυµατοποιούνται περισσότερο από τα 

κορίτσια ωστόσο οι διαφορές που προέκυψαν δεν ήταν ιδιαίτερα σηµαντικές ώστε να βγουν σαφή 

συµπεράσµατα (Olweus, 1993; Rigby & Slee, 1999). Σε αρκετές χώρες, η πιο συχνή µορφή σχολικού 

εκφοβισµού στο δηµοτικό και στο γυµνάσιο είναι τα παρατσούκλια (Berthold & Hoover, 2000; Fonzi 

et al., 1999; Rigby & Slee, 1999; Sapouna, 2008; Whitney & Smith, 1993).  Τα αγόρια είναι πιο 

πιθανό να βιώσουν µία σωµατική µορφή εκφοβισµού (Ahmand & Smith, 1994; Olweus, 1993; 

Pateraki & Houndoumadi, 2001; Sapouna, 2008; Whitney & Smith, 1993),   ενώ τα κορίτσια  να 

βιώσουν τον κοινωνικό αποκλεισµό και την διάδοση αρνητικών φηµών (Ortega & Mora-Merchan, 

1999; Rigby & Slee, 1999; Sapoun, 2008; Smith & Shu, 2000; Whitney & Smith, 1993).    

    Τα αγόρια είναι πιο πιθανό να θυµατοποιηθούν από άλλα αγόρια (Losel & Bliesener, 1999; Olweus, 

1993; Rigby & Slee, 1999; Sapouna, 2008; Smith & Shu, 2000) ενώ τα κορίτσια να θυµατοποιηθούν 

από άλλα κορίτσια ή από µεικτές οµάδες (Sapouna, 2008; Whitney & Smith, 1993).  Επίσης και τα 

δύο φύλλα θυµατοποιούνται πιο συχνά από τους συµµαθητές τους (Harachi, Catalano & Hawkins, 

1999; Morita, Soeda,  Soeda & Taki, 1999; Sapouna, 2008; Smith & Shu, 2000). Το πιο συχνό µέρος 



36 

 

στο οποίο εκδηλώνεται το φαινόµενο του εκφοβισµού είναι η αυλή του σχολείου (Harachi, Catalano 

& Hawkins, 1999; Kalliotis, 2000; Losel & Bliensener, 1999; Pereira,  Mendonça, Neto, Valente & 

Smith, 2004; Sapouna, 2008; Whitney & Smith, 1993; Wolke, Woods, Stanford & Schulz, 2001) και 

στη συνέχεια ακολουθούν η τάξη (Baldry & Farrington, 1999; Sapouna, 2008; Smith & Shu, 2000; 

Withney & Smith, 1993) και ο δρόµος προς το σχολείο ή προς το σπίτι. Ακόµα, το 25% των θυµάτων 

αναφέρουν ότι βιώνουν τον σχολικό εκφοβισµό την ώρα της γυµναστικής (Sapouna, 2008). 

Συµπερασµατικά, έχει παρατηρηθεί ότι η συχνότητα του σχολικού εκφοβισµού είναι µεγαλύτερη στις 

µικρότερες τάξεις και ότι µειώνεται µε την αύξηση της ηλικίας των παιδιών (Dulmus, 2004; Sapouna, 

2008).    

    Πολλές έρευνες που έχουν γίνει εξετάζουν τις συνέπειες που έχει η βίωση θυµατοποίησης από τους 

συνοµήλικους καθώς και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι θύτες, τα θύµατα και οι θύτες-θύµατα. Τόσο τα θύµατα του εκφοβισµού όσο και οι 

ίδιοι οι θύτες φαίνεται ότι αντιµετωπίζουν µία ποικιλία ψυχολογικών προβληµάτων (Dyer & Teggart, 

2007; Totura, Green,  Karver & Gesten, 2009a). Ο εκφοβισµός αποτελεί ένα σοβαρό πρόβληµα σε 

όλα τα σχολεία παγκοσµίως που επηρεάζει την ψυχική υγεία µιας µεγάλης µερίδας µαθητών και έχει 

σοβαρές ψυχολογικές, συµπεριφοριστικές και ακαδηµαϊκές συνέπειες  (Due et al., 2005; Nansel, 

Craig, Overpeck, Saluja & Ruan, 2004; Smith-Khuri et al., 2004; Totura, Green,  Karver & Gesten, 

2009a) 

    Η θυµατοποίηση έχει βρεθεί ότι σχετίζεται µε προβλήµατα εσωτερίκευσης όπως είναι το άγχος, η 

κατάθλιψη, το αίσθηµα µοναξιάς που βιώνει το θύµα και η χαµηλή αυτό-εκτίµηση (Card, 2003; 

Hawker & Boulton, 2000). Η εµπειρία του εκφοβισµού έχει συσχετιστεί µε διάφορες συναισθηµατικές 

καταστάσεις όπως είναι ο θυµός, οι ενοχές, η σύγχυση και η έντονη θλίψη που βιώνει το θύµα (James, 

Sofroniou & Lawlor, 2003; Luis, 2004; Menesini et al., 2003). Επίσης, η θυµατοποίηση σχετίζεται και 

µε πιο σοβαρές και µακροχρόνιες δυσκολίες όπως είναι οι σωµατόµορφες διαταραχές, τα σωµατικά 

προβλήµατα υγείας, η αντικοινωνική συµπεριφορά, οι αυτό-τραυµατισµοί, οι απόπειρες αυτοκτονίας, 

οι δυσκολίες στο ύπνο (αϋπνίες) και η ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας 

(∆ΕΠ-Υ) (Davies & Cunninigham, 1999; Dyer & Teggart, 2007; Ireland, 2005; Kumpulainen, 

Rasanen & Puura, 2001; Mills, Guerin, Daly,  Lynch & Fitzpatrick, 2004; Olweus, 1999; Rigby, 1998; 

Solberg & Olweus, 2003). Η βίωση θυµατοποίησης από συνοµηλίκους  συµβάλλει άµεσα στην 

ανάπτυξη συναισθηµατικών προβληµάτων και στην δηµιουργία φτωχών κοινωνικών σχέσεων (Bond, 

Carlin, Thomas, Rubin & Patton,2001).  

    Τα θύµατα εµφανίζουν επίσης και προβλήµατα συµπεριφοράς όπως είναι η επιθετικότητα, τα 

προβλήµατα στην οργάνωση και εκτέλεση δραστηριοτήτων, παραβατική συµπεριφορά, χρήση 

παράνοµων ουσιών (Card, 2003), προβλήµατα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και φτωχότερες 
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κοινωνικές δεξιότητες από τους άλλους µαθητές (Haynie et al., 2001). Συχνά είναι αποµονωµένα, 

ντροπαλά και δεν εµπλέκονται ή δεν ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν σε δραστηριότητες µε άλλα 

παιδιά (Hazler, 1996). Ακόµα τα παιδιά που θυµατοποιούνται συχνά αντιµετωπίζουν ακαδηµαϊκές 

δυσκολίες (Schwartz, Farver, Chang & Lee-Shin, 2002), δεν συµµετέχουν ενεργά την ώρα του 

µαθήµατος επειδή φοβούνται ότι θα αποτελέσουν στόχο περαιτέρω θυµατοποίησης και απουσιάζουν 

αρκετά συχνά από το σχολείο (Totura, Green,  Karver & Gesten, 2009a). Επιπλέον, σε αρκετές 

περιπτώσεις, οι χαµηλοί βαθµοί στο σχολείο έχει βρεθεί ότι  σχετίζονται µε τον κίνδυνο 

θυµατοποίησης (Juvonen, Nishina & Graham, 2000). Σε σχέση µε τους θύτες, τα θύµατα εµφανίζουν 

υψηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης και χαµηλότερα επίπεδα αυτό-εκτίµησης (Graham, 

Bellmore & Mize, 2006;  Haynie et al., 2001). 

    Ωστόσο, δυσκολίες φαίνεται ότι αντιµετωπίζουν και οι θύτες. Συγκεκριµένα, τα παιδιά που είναι 

θύτες, είναι πιο επιθετικά σε σχέση µε τους άλλους µαθητές και είναι πιο πιθανό να χρησιµοποιήσουν 

τη δύναµη για να αντιδράσουν στο θυµό τους (Espelage, Bosworth & Simon, 2000).  Ακόµα σε σχέση 

µε τους άλλους µαθητές που δεν εµπλέκονται σε συµπεριφορές εκφοβισµού, εµφανίζουν υψηλότερα 

επίπεδα κατάθλιψης (Nansel et al., 2001). Ο εκφοβισµός σχετίζεται και µε την εµφάνιση βίαιων και 

επικίνδυνων συµπεριφορών όπως είναι οι συχνοί τραυµατισµοί εξαιτίας καυγάδων και η κατοχή 

όπλου (Nansel et al., 2001). Επίσης, έχει σχετιστεί µε την εµφάνιση προβληµάτων συµπεριφοράς 

όπως είναι η υπερδραστηριότητα, τα προβλήµατα οργάνωσης και εκτέλεσης δραστηριοτήτων, οι 

δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις  (Juvonen, Nishina & Graham, 2000). Τα παιδιά που 

εµπλέκονται σε συµπεριφορές εκφοβισµού είναι ιδιαίτερα επιθετικά και έχουν µια ικανότητα να 

χειρίζονται τους άλλους προκειµένου να ασκούν έλεγχο πάνω τους (Totura, Green,  Karver & Gesten, 

2009a). Επιπλέον, αναφορικά µε την ακαδηµαϊκή τους επίδοση, εµφανίζουν φτωχότερα 

αποτελέσµατα στο σχολείο και ασχολούνται λιγότερο µε τις σχολικές εργασίες ανεξαρτήτως των 

διανοητικών τους δυνατοτήτων (Graham, Bellmore & Mize, 2006). 

    Οι θύτες-θύµατα, εµφανίζουν συµπτώµατα και συµπεριφορές που συναντάµε και στους θύτες και 

στα θύµατα. Πιο συγκεκριµένα, εµφανίζουν υψηλά επίπεδα κατάθλιψης, δυσκολίες στις σχέσεις τους 

µε τους συνοµηλίκους, προβλήµατα υγείας και συχνά κάνουν χρήση παράνοµων ουσιών (Graham, 

Bellmore & Mize, 2006; Nansel et al., 2001). Επιπλέον, εµφανίζουν τα ίδια προβλήµατα 

συµπεριφοράς µε τους θύτες και τα θύµατα, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό (Haynie et al., 2001). Τέλος 

σε σύγκριση µε τα θύµατα και τους θύτες εµφανίζουν τη φτωχότερη επίδοση στο σχολείο (Graham, 

Bellmore & Mize, 2006). 

    Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά που εµπλέκονται σε συµπεριφορές εκφοβισµού 

φαίνεται ότι είναι πολλές και σε αρκετές περιπτώσεις σοβαρές. Για τα λόγο αυτό δεν προκαλεί 

εντύπωση ότι ένα µεγάλο µέρος των παιδιών καταφεύγουν σε υπηρεσίες ψυχική υγείας προκειµένου 
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να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες και τα προβλήµατα που υπάρχουν εξαιτίας της 

δυσάρεστης κατάστασης που βιώνουν. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 44% των θυτών-θυµάτων, 

το 42% των θυτών και το 24% των θυµάτων καταφεύγουν σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

(Kumpulainen, Ra¨sa¨nen, & Puura, 2001). Επίσης, το 57,7% των εφήβων ηλικίας 12-17 ετών που 

επικοινωνούν µε µία υπηρεσία ψυχικής υγείας αναφέρουν ότι θυµατοποιούνται στο σχολείο (Dyer & 

Teggart, 2007). Από το ποσοστό αυτό, το 62,5% αναφέρει ότι είναι δύσκολο να πηγαίνουν στο 

σχολείο εξαιτίας της θυµατοποίησης ενώ το υπόλοιπο 31,3% δεν πηγαίνει καθόλου στο σχολείο (Dyer 

& Teggart, 2007). 

    Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού και της θυµατοποίησης είναι αρκετά συχνό στο χώρο του 

σχολείου και έχει σοβαρές συνέπειες για τα παιδιά και τους εφήβους που εµπλέκονται. Οι συνέπειες 

αυτές, άλλοτε δεν είναι σοβαρές και µπορούν να αντιµετωπιστούν µε την κατάλληλη παρέµβαση και 

άλλοτε  επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό την ψυχική υγεία του παιδιού και είναι µακροχρόνιες. Για το 

λόγο αυτό αρκετές έρευνες προσπαθούν να αναγνωρίσουν τους προστατευτικούς παράγοντες και τους 

παράγοντες κινδύνου προκειµένου να είµαστε πλέον σε θέση να προλαµβάνουµε τα φαινόµενα του 

σχολικού εκφοβισµού και να µπορούµε να τα αντιµετωπίζουµε αποτελεσµατικά. Σε αυτό το πλαίσιο 

κινείται και η παρούσα έρευνα, η οποία προσπαθεί να εξετάσει πώς η αντιλαµβανόµενη γονική 

αποδοχή- απόρριψη επηρεάζει την εκδήλωση του φαινοµένου. 

 

3.1 Η σχέση ανάµεσα στη γονική συµπεριφορά και τον σχολικό εκφοβισµό και τη θυµατοποίηση  

    Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση του σχολικού εκφοβισµού είναι συνήθως τα 

χαρακτηριστικά του παιδιού, η οικογένεια και το σχολικό περιβάλλον. Όπως αναφέρθηκε εκτενέστερα 

παραπάνω, το φύλο και η ηλικία του παιδιού επηρεάζουν την εµφάνιση του φαινοµένου του σχολικού 

εκφοβισµού (βλ. κεφάλαιο 3) (Dowdney, 1993). Από την άλλη µεριά, οι διαταραγµένες σχέσεις 

µεταξύ των µελών µιας οικογένειας, που χαρακτηρίζονται από επιθετικότητα, απόρριψη, έλλειψη 

συνοχής, συνεχείς διαφωνίες και συχνή χρήση αυστηρής τιµωρίας σχετίζονται µε την εµφάνιση 

επιθετικότητας και συµπεριφοράς εκφοβισµού από τη πλευρά των παιδιών καθώς και την βίωση 

σοβαρής θυµατοποίησης (Dowdney, 1993). Τα παιδιά που γίνονται µάρτυρες επεισοδίων βίας µέσα 

στο σπίτι ή που είναι τα ίδια θύµατα βίας µπορεί να µάθουν να θεωρούν την βία ως ένα αποδεκτό 

τρόπο έκφρασης του θυµού και της έντασής τους (Dowdney, 1993). Ωστόσο, και το σχολικό 

περιβάλλον συµβάλλει στην εκδήλωση εκφοβισµού και θυµατοποίησης µε την ύπαρξη παραγόντων 

όπως είναι η επίβλεψη ή µη από τους δασκάλους και το λοιπό προσωπικό του σχολείου, η επικοινωνία 

που υπάρχει µε τους µαθητές και ο τρόπος συµπεριφορά προς το φαινόµενο του εκφοβισµού και της 

θυµατοποίησης (Dowdney, 1993). 
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    Στην παρούσα έρευνα, αυτό που µας ενδιαφέρει κυρίως να δούµε είναι πως επηρεάζει η 

αντιλαµβανόµενη αποδοχή και απόρριψη των γονέων την εκδήλωση του εκφοβισµού και την βίωση 

θυµατοποίησης. Για τον λόγο αυτό η βιβλιογραφική αναφορά που γίνεται σε αυτό το υποκεφάλαιο 

εστιάζεται στα χαρακτηριστικά της οικογένειας και στις σχέσεις των γονέων µε τα παιδιά τους και 

πως αυτές επηρεάζουν τον εκφοβισµό και τη θυµατοποίηση. 

      Το είδος της συµπεριφοράς που έχει βρεθεί ότι σχετίζεται περισσότερο µε την εκδήλωση 

συµπεριφορών εκφοβισµού είναι ο απολυταρχικός τρόπος συµπεριφοράς των γονέων (authoritarian 

parental style) (Baldry, & Farrington, 2000; Espelage, Bosworth & Simon, 2000; Kaufmann et al., 

2000;  Knafo, 2003; Soenens, Duriez & Hutsebaut,  2005). Οι απολυταρχικοί γονείς, έχουν πολλές 

απαιτήσεις και υψηλές προσδοκίες από τα παιδιά τους, δεν αφήνουν περιθώρια διαπραγµάτευσης και 

δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών τους (Knafo, 2003). Η ύπαρξη ενός τέτοιου γονέα 

αυξάνει την πιθανότητα να εµφανίσει το παιδί συµπεριφορές εκφοβισµού στο σχολείου (Baldry, & 

Farrington, 2000; Espelage, Bosworth & Simon, 2000; Kaufmann et al., 2000;  Knafo, 2003; Soenens, 

Duriez & Hutsebaut, 2005;). 

     Επίσης ο επιθετικός, απορριπτικός και βίαιος τρόπος συµπεριφοράς των γονέων (parental 

stigmatization)  (Ireland, 2000; Pattison, 2000; Pontzer, 2010) και η έλλειψη συναισθηµατικού δεσµού 

µε το παιδί (Ahmed, 2001; Harris, 2001) σχετίζεται θετικά µε το φαινόµενο του εκφοβισµού. Τα 

παιδιά που εκτίθενται σε τέτοια πρότυπα συµπεριφοράς µπορεί να τα εφαρµόσουν και στις σχέσεις 

τους µε άλλα άτοµα µε αποτέλεσµα να χαρακτηρίζονται από έλλειψη ενσυναίσθησης για τους άλλους 

και να αναπτύξουν επιθετικές συµπεριφορές που πιθανό να συµπεριλαµβάνουν και τον εκφοβισµό 

(Pontzer, 2010). Όταν οι γονείς δεν αποτελούν θετικά πρότυπα για το παιδί και δεν του µαθαίνουν πως 

πρέπει να συµπεριφέρεται, είναι πιο πιθανό να εκδηλωθούν συµπεριφορές εκφοβισµού (Ahmed, 

2001). 

    Οι Connolly και O’ Moore (2003) αναγνώρισαν ότι παράγοντες όπως η απουσία του πατέρα (είτε 

φυσική είτε συναισθηµατική), η ψυχική κατάσταση της µητέρας και κυρίως η ύπαρξη κατάθλιψης και 

τα περιστατικά οικογενειακής βίας ενισχύουν την πιθανότητα εκδήλωσης σχολικού εκφοβισµού από 

τα παιδιά. Παιδιά που κακοποιούνται στο σπίτι από τους γονείς τους ή από άλλα συγγενικά τους 

πρόσωπα βρίσκονται σε κίνδυνο να εκδηλώσουν συµπεριφορές εκφοβισµού ή να θυµατοποιηθούν 

από τους συµµαθητές τους (Shields & Cicchetti, 2001). 

    Αναφορικά µε την πατρική και µητρική εµπλοκή έχει βρεθεί ότι και οι δύο σχετίζονται ανεξάρτητα 

και σε σηµαντικό βαθµό µε µικρότερη πιθανότητα εκδήλωσης σχολικού εκφοβισµού στους εφήβους 

(Flouri & Buchanan, 2003b). Ωστόσο, η πατρική εµπλοκή φαίνεται ότι επηρεάζει σε µεγαλύτερο 

βαθµό την εκδήλωση εκφοβισµού όταν η µητρική εµπλοκή είναι χαµηλή (Flouri & Buchanan, 2003b). 

Επίσης, η σχέση του πατέρα µε το παιδί και κυρίως το πώς την αντιλαµβάνεται το ίδιο το παιδί, 



40 

 

επηρεάζει τον τρόπο που αλληλεπιδρά µε άλλα άτοµα, (π.χ. µε τον δάσκαλο του) και άρα τη 

συµπεριφορά του όπως είναι η µείωση της επιθετικής συµπεριφοράς (Ang, 2006). Αντίθετα, η 

ικανότητα της µητέρας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού, να έχει µια ζεστή και θετική 

σχέση µαζί του και να του παρέχει στήριξη όταν την χρειάζεται σχετίζεται αρνητικά µε την εκδήλωση 

επιθετικών συµπεριφορών καθώς το παιδί νιώθει µεγαλύτερη ασφάλεια και ενισχύεται η αυτό-

εκτίµησή του ( Georgiou, 2008; Hagan & McCarthy, 1997; Rigby, 1993).   

    Από την άλλη µεριά η συναισθηµατική κατάσταση της µητέρας και κυρίως η ύπαρξη χρόνιας 

κατάθλιψης, σχετίζεται µε την εκδήλωση  εκφοβισµού από το παιδί (Connolly & O’ Moore, 2003;  

Georgiou, 2008; Nig & Hinshaw, 1998). Η ύπαρξη µιας καταθλιπτικής µητέρας και η εκδήλωση 

επιθετικών συµπεριφορών έχει συσχετιστεί περισσότερο µε τα αγόρια. Τα αγόρια είναι πιο δραστήρια 

από τα κορίτσια και χρειάζονται συνεχή έλεγχο, κάτι που η µητέρα δεν είναι σε θέση να παρέχει 

εξαιτίας της κατάστασή της  (Georgiou, 2008). Η αδυναµία αυτή σε συνδυασµό µε τη 

συναισθηµατική της αστάθεια (π.χ. ορισµένες φορές µπορεί να είναι αδικαιολόγητα σκληρή προς το 

παιδί) συµβάλλει στην εκδήλωση συµπεριφορών εκφοβισµού (Georgiou, 2008). Ωστόσο, η 

κατάθλιψη της µητέρας µπορεί να κάνει το παιδί ευάλωτο και στη θυµατοποίηση καθώς συµβάλλει 

στην χαµηλή αυτό-εκτίµηση του παιδιού (Georgiou, 2008). Το γεγονός, ότι η κατάθλιψη της µητέρας 

µπορεί να οδηγήσει είτε στην εκδήλωση εκφοβισµού από το παιδί είτε στη βίωση θυµατοποίησης, 

υποδεικνύει ότι πιθανώς εµπλέκονται και άλλοι παράγοντες όπως είναι η συναισθηµατική κατάσταση 

και ο βαθµός εµπλοκής του πατέρα καθώς και η στήριξη που λαµβάνει το παιδί από τον πατέρα και 

άλλα πρόσωπα του οικογενειακού και κοινωνικού του περιβάλλοντος (Georgiou, 2008). 

     Η ύπαρξη γονέων, οι οποίοι θέτουν όρια στο παιδί τους αλλά παράλληλα σέβονται την 

ανεξαρτησία του και ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά στις ανάγκες του (authoritative parents) 

λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας και µειώνει την πιθανότητα εµπλοκής σε συµπεριφορές 

εκφοβισµού (Galambos, Barker & Almeida, 2003; Hagan & McCarty, 1997; Leadbeater, Banister, 

Ellis & Yeung, 2008; Rican, Klicperova & Koucka, 1993; Rigby, 1993).  Αυτός ο τρόπος 

συµπεριφοράς βασίζεται στην εµπιστοσύνη και στην ανοικτή επικοινωνία γονέων και παιδιών και 

σχετίζεται µε χαµηλά επίπεδα επιθετικών συµπεριφορών (Galambos, Barker & Almeida, 2003). Οι 

γονείς που είναι ενήµεροι για τις δραστηριότητες του παιδιού τους, αναγνωρίζουν πότε έχει κάνει 

λάθος, προσπαθούν να του εξηγήσουν το λάθος του αλλά του δείχνουν παράλληλα ότι το αγαπούν, το 

αποδέχονται και µπορούν να το συγχωρήσουν (reintegrative parenting) µειώνουν τον κίνδυνο να 

εµπλακεί το παιδί σε συµπεριφορές εκφοβισµού (Pontzer, 2010).  

    Στο θέµα της θυµατοποίησης ιδιαίτερη σηµασία φαίνεται ότι έχει ο βαθµός ελέγχου που ασκούν οι 

γονείς στο παιδί τους. Συγκεκριµένα, η έλλειψη ελέγχου (permissive parental style) ή ο υπερβολικός 

έλεγχος (overprotective parenting) από τη µεριά τον γονέων έχει βρεθεί ότι αυξάνει τον κίνδυνο 
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θυµατοποίησης (Baldry & Farrington, 2000; Bowers, Smith & Binney, 1994; Kaufmann et al., 2000; 

Leadbeater, Banister, Ellis & Yeung, 2008; Stevens, De Bourdeaudhui & Van Oost, 2002). Τα θύµατα 

συνήθως περιγράφουν τους γονείς τους ως υπερπροστατευτικούς και αρκετά ελεγκτικούς (Stevens, 

De Bourdeaudhui & Van Oost, 2002). Η υπερπροστασία των γονέων πολλές φορές µπλοκάρει την 

ικανότητα του παιδιού να παίρνει πρωτοβουλίες και τον κάνει αδύναµο και ανίκανο να ελέγξει τις 

σχέσεις µε άλλα άτοµα και να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επιθέσεις θυµατοποίησης ( 

Georgiou, 2008; Perren & Hornung, 2005; Stevens, De Bourdeaudhui & Van Oost, 2002). Η σχέση 

ανάµεσα στην υπερπροστασία από τους γονείς και τον κίνδυνο βίωσης θυµατοποίησης έχει 

συσχετιστεί κυρίως µε τη συµπεριφορά της µητέρας (Finnegan, Hodges & Perry, 1998; Georgiou, 

2008).  

    Τα αίτια της θυµατοποίησης µπορεί να είναι διαφορετικά για τα αγόρια και διαφορετικά για τα 

κορίτσια. Για παράδειγµα σε σχέση µε τη συµπεριφορά της µητέρας, έχει βρεθεί ότι για τα αγόρια η 

θυµατοποίηση σχετίζονταν µε την αντιλαµβανόµενη µητρική υπερπροστασία (Finnegan, Hodges & 

Perry, 1998). Για τα κορίτσια, ο κίνδυνος θυµατοποίησης ήταν αυξηµένος όταν υπήρχε µία 

απορριπτική µητέρα (Finnegan, Hodges & Perry, 1998) ενώ παράλληλα και τα ίδια τα 

θυµατοποιηµένα κορίτσια συχνά ανέφεραν µία αρνητική σχέση µε την µητέρα τους (π.χ. είναι 

σαρκαστικές, επικριτικές, αυταρχικές) (Rigby, 1993). Αντίθετα, όταν οι γονείς ασκούν έλεγχο στο 

παιδί τους, θέτοντας του τα όρια άλλα παράλληλα αφήνοντάς το ελεύθερο να κινηθεί µέσα σε αυτά, 

σεβόµενοι την ανεξαρτησία του, τότε αυτό λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας µειώνοντας τον 

κίνδυνο να θυµατοποιηθεί το παιδί από τους συνοµηλίκους του (Leadbeater, Banister, Ellis & Yeung, 

2008). 

     Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει µία άµεση σχέση ανάµεσα στη συµπεριφορά των γονέων 

και την εκδήλωση εκφοβισµού και θυµατοποίησης. Παρόλα αυτά, ο τρόπος συµπεριφοράς των 

γονέων και η ποιότητα της σχέσης που έχουν αναπτύξει µε το παιδί τους φαίνεται ότι έχει και έµµεσες 

επιδράσεις.  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, (βλ. κεφάλαιο 3) ο σχολικός εκφοβισµός και η 

θυµατοποίηση έχει συσχετιστεί µε την εµφάνιση µιας σειράς προβληµάτων εξωτερίκευσης και 

εσωτερίκευσης αντίστοιχα. Η ύπαρξη τέτοιων προβληµάτων από την µεριά των παιδιών σε 

συνδυασµό µε τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας, σχετίζονται µε την πιθανότητα εκδήλωσης 

συµπεριφορών εκφοβισµού και θυµατοποίησης από τους συνοµηλίκους (Totura et al., 2009b). Αυτό 

σηµαίνει ότι οι µαθητές που εµφανίζουν τέτοιου είδους δυσκολίες έχουν λιγότερες πιθανότητες να 

κατηγοριοποιηθούν ως θύτες και/ή ως θύµατα αν προέρχονται από οικογένειες που χαρακτηρίζονται 

από υψηλή συνοχή και από συναισθηµατικό δέσιµο (Totura et al., 2009b). 

    Η βίωση θυµατοποίησης έχει συσχετιστεί και µε τη χαµηλή επίδοση στο σχολείο (βλ. κεφάλαιο 3). 

Ωστόσο, τα παιδιά που θυµατοποιούνται έχει βρεθεί ότι εµφανίζουν χαµηλή ακαδηµαϊκή επίδοση 
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µόνον όταν βιώνουν την απόρριψη από τους γονείς τους και εµφανίζουν παράλληλα και προβλήµατα 

συµπεριφοράς (Beran, 2009). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν µπορούµε να καταλήξουµε στο 

συµπέρασµα ότι υπάρχει µία ξεκάθαρη και άµεση σχέση ανάµεσα στη θυµατοποίηση και στη φτωχή 

επίδοση στο σχολείο (Beran, 2009). Εκτός από την οικογένεια και τα χαρακτηριστικά της, η 

προσωπικότητα του παιδιού και η συναισθηµατική του κατάσταση θεωρείται ότι συµβάλλει και αυτή 

στην εκδήλωση εκφοβισµού και θυµατοποίησης. Σε µία έρευνα των Shields και Cicchetti (2001) για 

τα κακοποιηµένα παιδιά, βρέθηκε ότι τα παιδιά που κακοποιούνται από τους γονείς τους βρίσκονται 

σε κίνδυνο να θυµατοποιηθούν από τους συνοµηλίκους τους ή να εκδηλώσουν συµπεριφορές 

εκφοβισµού. Σύµφωνα µε την έρευνα, ο τρόπος µε τον οποίο θα αντιδράσει το παιδί απέναντι στην 

κακοποίηση που βιώνει στο σπίτι θα επηρεάσει και το αν θα χαρακτηριστεί ως θύτης ή ως θύµα 

(Shields & Cicchetti, 2001).   Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του παιδιού βρέθηκε ότι 

επηρέασαν όχι µόνο ποια από τις δύο συµπεριφορές θα εµφανίσει  ένα παιδί αλλά ακόµα και την 

πιθανότητα να εµφανίσει κάποια από τις δύο συµπεριφορές (Shields & Cicchetti, 2001). 

    Συµπερασµατικά, γίνεται κατανοητό ότι ο τρόπος συµπεριφοράς των γονέων προς τα παιδιά τους 

και το είδος της σχέσης που έχουν αναπτύξει µαζί τους επηρεάζει την εκδήλωση του φαινοµένου του 

σχολικού εκφοβισµού και της θυµατοποίησης από τους συνοµηλίκους. Η συµπεριφορά των γονέων, 

όταν χαρακτηρίζεται από θετικά στοιχεία, µπορεί να αποτελέσει έναν προστατευτικό παράγοντα, ενώ 

αντίθετα όταν χαρακτηρίζεται από αρνητικά πρότυπα αποτελεί ένα παράγοντα κινδύνου . Αυτό που 

πρέπει να επισηµανθεί ωστόσο, είναι ότι  η προσωπικότητα του παιδιού µπορεί να συµβάλλει στην 

πιθανότητα ή µη εµφάνισης αυτών των φαινοµένων καθώς και στο ποια από τις δύο συµπεριφορές θα 

εµφανίσει το παιδί, γεγονός που υποδεικνύει ότι µπορεί να εµπλέκονται και άλλοι παράγοντες στην 

εκδήλωση του φαινοµένου. 
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    4. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ 

ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ 

 

    Η περίοδος της εφηβείας είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για ένα παιδί. Ένα σηµαντικό ποσοστό των 

παιδιών δοκιµάζει το πρώτο του τσιγάρο, κάνει χρήση µιας παράνοµης ουσίας (π.χ. µαριχουάνα) ή 

ξεκινάει το ποτό στην διάρκεια αυτής της περιόδου (Johnston, O’Malley, Bachman, & Schulenberg, 

2006). Η χρήση ουσιών και η κατανάλωση αλκοόλ από τους εφήβους είναι ένα θέµα το οποίο 

απασχολεί  γονείς και  εκπαιδευτικούς. Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που µπορεί να 

αντιµετωπίζει ένας έφηβος είναι  η χρήση ουσιών και η κατανάλωση αλκοόλ (Johnston, O’Malley, 

Bachman, & Schulenberg, 2006).  Το 48. 5% των εφήβων έχει βρεθεί ότι καταναλώνει υπερβολική 

ποσότητα αλκοόλ ενώ το 17.5% ότι κάνει χρήση µαριχουάνας (το υπόλοιπο 18.2% βρέθηκε ότι 

κάπνιζε) (Luk, Farhat, Iannotti & Simons-Morton, 2010). Τα προβλήµατα αυτά σπάνια εµφανίζονται 

στην παιδική ηλικία και για αυτό οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει πάνω στο θέµα αφορούν 

τους εφήβους.Τα αγόρια είναι πιο πιθανό να κάνουν χρήση κάποιας παράνοµης ουσίας ή να 

καταναλώσουν υπερβολική ποσότητα αλκοόλ σε σχέση µε τα κορίτσια (Secades-Villa, Fernadez-

Hermida & Vallejo-Seco, 2005). Επίσης, τα αγόρια καταναλώνουν πιο συχνά και σε µεγαλύτερες 

ποσότητες αλκοόλ απ’ ότι τα κορίτσια (Henry, Robinson & Wilson, 2003). Σε αρκετές περιπτώσεις η 

χρήση ουσιών ή η κατανάλωση αλκοόλ µπορεί να συνοδεύεται και µε την εµφάνιση παραβατικής 

συµπεριφοράς (McArdle et al., 2002). 

    Οι  έρευνες που έχουν γίνει εστιάζουν στους παράγοντες που µπορεί να προστατεύσουν τον έφηβο 

από την εκδήλωση τέτοιων επικίνδυνων συµπεριφορών. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον ρόλο της 

οικογένειας, του σχολείου και των συνοµηλίκων (Coley, Votruba-Drzal, & Schindler, 2008; Johnston, 

O’Malley, Bachman, & Schulenberg, 2006; Li, Stanton & Feigelman, 2000; McArdle et al., 2002; 

Parker & Benson, 2004; Piko & Kovacs, 2010; Tafa & Baiocco, 2009; Wood, Read, Mitchell, & 

Brand, 2004; Wu, Chong, Cheng, & Chen, 2007). Η οικογένεια αποτελεί το περιβάλλον µέσα από το 

οποίο το παιδί αρχίζει να κοινωνικοποιείται. Η δοµή της οικογένειας, οι σχέσεις µεταξύ των µελών 

της και το κλίµα που επικρατεί µπορεί να επηρεάσουν σε σηµαντικό βαθµό τη συµπεριφορά του 

εφήβο/ης. Οι λεγόµενες επικίνδυνες οικογένειες (risky families), που χαρακτηρίζονται από έντονη 

επιθετικότητα, πολλές διαµάχες µεταξύ των µελών της και σχέσεις που είναι ψυχρές, απορριπτικές και 

µη υποστηρικτικές, αυξάνουν τον κίνδυνο εµφάνισης διαταραχών στην ψυχοκοινωνική λειτουργία 

του εφήβου και αρνητικών συµπεριφορών όπως είναι η χρήση παράνοµων ουσιών (Repetti, Taylor, & 

Seeman, 2002).  

    Το να ζει ένας έφηβος και µε τους δύο του γονείς  καθώς και η ύπαρξη µιας θετικής σχέσης µπορεί 

να τον εµποδίσει από την χρήση παράνοµων ουσιών µόνο όµως όταν δεν υπάρχει πρόσβαση (µέσω 
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των συνοµηλίκων συνήθως) σε παράνοµες ουσίες (McArdle et al., 2002). Όταν η πρόσβαση είναι 

εύκολη τότε οι θετικές επιδράσεις της οικογένειας µειώνονται (McArdle et al., 2002). Το να ζει το 

παιδί µε έναν γονέα φαίνεται ότι έχει έµµεση επίδραση αναφορικά µε την χρήση παράνοµων ουσιών 

(Secades-Villa, Fernadez-Hermida & Vallejo-Seco, 2005). Πιθανώς σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει 

µεγαλύτερη δυσκολία από τη µεριά του γονέα που παραµένει, στην επιβολή ελέγχου, και άρα 

µεγαλύτερη πιθανότητα χρήσης παράνοµων ουσιών (Secades-Villa, Fernadez-Hermida & Vallejo-

Seco, 2005). Επιπλέον έχει βρεθεί ότι όταν ισχύει µόνο η µία από τις δύο µεταβλητές (2 γονείς ή 

θετικές σχέσεις γονέων-παιδιών) τότε το ποσοστό των εφήβων που κάνουν χρήση ουσιών ανέρχεται 

στο 42,3% ενώ όταν υπάρχουν και οι δύο µεταβλητές το ποσοστό πέφτει στο 16,6% (McArdle et al., 

2002). Η σχέση µε τη µητέρα και συγκεκριµένα η ύπαρξη µιας σχέσης εµπιστοσύνης, στην οποία ο 

έφηβος µοιράζεται µαζί της τα µυστικά του και τις ανησυχίες του φαίνεται να προστατεύει 

περισσότερο τον έφηβο από τη χρήση ουσιών σε αντίθεση µε την ύπαρξη µιας παρόµοιας σχέσης µε 

τον πατέρα (McArdle et al., 2002). 

        Οι θετικές σχέσεις µε τους γονείς αποτελούν έναν από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες (ίσως 

και τον πιο σηµαντικό παράγοντα) που προστατεύει από τη χρήση παράνοµων ουσιών και την 

υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ (Coley, Votruba-Drzal, & Schindler, 2008; Johnston, O’Malley, 

Bachman, & Schulenberg, 2006; Li, Stanton & Feigelman, 2000; McArdle et al., 2002; Parker & 

Benson, 2004; Piko & Kovacs, 2010; Tafa & Baiocco, 2009; Wood, Read, Mitchell, & Brand, 2004; 

Wu, Chong, Cheng & Chen, 2007). Όταν υπάρχει συναισθηµατικό δέσιµο µέσα στην οικογένεια 

µειώνεται ο κίνδυνος και η πιθανότητα εµπλοκής του εφήβου σε δυσπροσαρµοστικές συµπεριφορές 

όπως είναι η χρήση παράνοµων ουσιών (Brook , Brook , & Richter, 2001; Marshal & Chassin, 2000; 

Parker & Benson, 2004; Piko & Kovacs, 2010; Tafa & Baiocco, 2009; Wu, Chong, Cheng, & Chen, 

2007). Οι έφηβοι που αντιλαµβάνονται την οικογένειά τους µε µεγαλύτερη συνοχή και θεωρούν τους 

γονείς  ως περισσότερο υποστηρικτικούς, αναφέρουν χαµηλότερα επίπεδα χρήσης παράνοµων ουσιών 

(Henry, Robinson & Wilson, 2003). Η ύπαρξη σταθερής και υποστηρικτικής σχέσης µε τους γονείς 

αποτελεί µια σταθερή βάση για τον έφηβο, η οποία τον βοηθάει να  αναπτύξει µια αίσθηση 

αυτοεκτίµησης και εποµένως να αποφεύγει την εµπλοκή σε επικίνδυνες συµπεριφορές (Coley, 

Votruba-Drzal, & Schindler, 2008). Ακόµα και το µοίρασµα διαφόρων δραστηριοτήτων µε την 

οικογένεια, όπως είναι το να τρώνε όλοι µαζί ή να πηγαίνουν µια εκδροµή, αποτελεί έναν 

προστατευτικό παράγοντα (Coley, Votruba-Drzal, & Schindler, 2008; Tafa & Baiocco, 2009). 

Αντίθετα η έλλειψη συνοχής µέσα στην οικογένεια, τα προβλήµατα στην επικοινωνία και η ύπαρξη 

φτωχών σχέσεων µεταξύ των µελών σχετίζονται µε την χρήση ουσιών και την κατανάλωση αλκοόλ 

από τους εφήβους (Secades-Villa, Fernadez-Hermida & Vallejo-Seco, 2005). 

    Η στήριξη είναι ένας παράγοντα της γονικής συµπεριφοράς που έχει συσχετιστεί µε την χρήση 

παράνοµων ουσιών και την κατανάλωση αλκοόλ. Η ύπαρξη στήριξης από τους γονείς ενισχύει την 



45 

 

αυτοεκτίµηση του εφήβου και αποτελεί έναν προστατευτικό παράγοντα (Parker & Benson, 2004; 

Wood, Read, Mitchell, & Brand, 2004). Σε συνθήκες υψηλής στήριξης οι επιδράσεις όλων των 

παραγόντων κινδύνου (π.χ. συνοµήλικοι, εύκολη πρόσβαση σε ουσίες ή αλκοόλ) µειώνονται 

σηµαντικά (Parker & Benson, 2004). Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα στη γονική 

στήριξη και την χρήση ουσιών (Parker & Benson, 2004; Wood, Read, Mitchell, & Brand, 2004). 

Έφηβοι που αντιλαµβάνονται τους γονείς τους ότι τους παρέχουν προστασία, στήριξη, ενθάρρυνση 

και ζεστασιά βρίσκονται σε µικρότερο κίνδυνο εκδήλωσης επικίνδυνων συµπεριφορών όπως είναι η 

χρήση παράνοµων ουσιών (Henry, Robinson & Wilson, 2003). Αντίθετα η απουσία στήριξης αυξάνει 

την πιθανότητα να κάνει ο έφηβος χρήση κάποιας παράνοµης ουσίας ή να καταναλώσει υπερβολική 

ποσότητα αλκοόλ (Parker & Benson, 2004; Wood, Read, Mitchell, & Brand, 2004).  

    Επίσης, η καθοδήγηση και ο έλεγχος αποτελούν παράγοντες της γονικής συµπεριφοράς που 

επηρεάζουν τη χρήση ουσιών. Όπως και η στήριξη, έτσι και αυτοί οι παράγοντες έχουν σχέση µε την 

αυτοεκτίµηση του εφήβου. Η καθοδήγηση και η άσκηση ελέγχου από τους γονείς, σε βαθµό πάντα 

που να επιτρέπουν στον έφηβο να αποκτήσει µία αίσθηση αυτονοµίας, ενισχύουν την αυτοεκτίµησή 

του και αποτρέπουν τον  έφηβο από το να εµπλακεί σε παραβατικές συµπεριφορές και από τη χρήση 

παράνοµων ουσιών (Li, Stanton & Feigelman, 2000; Parker & Benson, 2004; Piko & Kovacs, 2010; 

Secades-Villa, Fernadez-Hermida & Vallejo-Seco, 2005 ). Αντίθετα ο υπερβολικός έλεγχος ή ο 

ανύπαρκτος έλεγχος αυξάνουν τον κίνδυνο  χρήσης ουσιών (Parker & Benson, 2004; Piko & Kovacs, 

2010; Secades-Villa, Fernadez-Hermida & Vallejo-Seco, 2005). Η καθοδήγηση και ο έλεγχος 

αποτελούν προστατευτικούς παράγοντες σε όλες τις χώρες και σε όλους τους πολιτισµούς (Piko & 

Kovacs, 2010).  

    Εξίσου σηµαντικό φαίνεται ότι είναι και η χρήση παράνοµων ουσιών από τους ίδιους τους γονείς 

καθώς και οι απόψεις τους πάνω σε αυτό το θέµα. Η χρήση παράνοµων ουσιών από τους γονείς 

σχετίζεται µε µεγαλύτερη πιθανότητα χρήσης ουσιών από τους εφήβους (Henry, Robinson & Wilson, 

2003). Η σχέση µεταξύ των δύο παραγόντων ίσως να επηρεάζεται και από το πώς οι έφηβοι 

αντιλαµβάνονται τους γονείς τους. Έφηβοι µε γονείς, που είναι χρήστες παράνοµων ουσιών, συχνά 

τους αναφέρουν ως λιγότερο υποστηρικτικούς  (Henry, Robinson & Wilson, 2003) και αυτό µπορεί να 

οδηγεί µε τη σειρά του στη χρήση ουσιών ή στην κατανάλωση αλκοόλ. Ακόµα όµως και όταν η 

χρήση ουσιών γίνεται από κάποιο άλλο µέλος της οικογένειας, πλην των γονέων, µπορεί να επηρεάσει 

τη συµπεριφορά των εφήβων (Secades-Villa, Fernadez-Hermida & Vallejo-Seco, 2005).  

    Οι απόψεις που έχουν οι γονείς σχετικά µε τη χρήση ουσιών και την κατανάλωση αλκοόλ  καθώς 

και το πόσο ενηµερώνουν τα παιδιά σχετικά µε τους κινδύνους που ενέχουν τέτοιες συµπεριφορές 

επηρεάζει τη χρήση ουσιών (Secades-Villa, Fernadez-Hermida & Vallejo-Seco, 2005). Όταν οι 

απόψεις των γονέων είναι αρνητικές και ενηµερώνουν τους εφήβους για τους κινδύνους που 
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υπάρχουν, τότε η πιθανότητα να καταφύγουν στη χρήση ουσιών ή στην υπερβολική κατανάλωση 

αλκοόλ είναι µικρότερη (Secades-Villa, Fernadez-Hermida & Vallejo-Seco, 2005). Οι παράγοντες της 

οικογένειας µπορούν να προβλέψουν σε σηµαντικό βαθµό τη χρήση ουσιών από τους εφήβους 

(Secades-Villa, Fernadez-Hermida & Vallejo-Seco, 2005). Η ύπαρξη επικοινωνίας ανάµεσα στους 

γονείς και στο παιδί είναι σηµαντική. Συχνότερη και καλύτερης ποιότητας επικοινωνία ανάµεσα 

στους γονείς και στο παιδί σχετίζεται αρνητικά µε τη χρήση παράνοµων ουσιών από τους εφήβους 

τόσο για τα αγόρια όσο και για τα κορίτσια (Ackard, Neumark-Sztainer, Story, & Perry, 2006). 

    Πολλές έρευνες αρχίζουν τα τελευταία χρόνια να συµπεριλαµβάνουν και το σχολείο ως 

προστατευτικό παράγοντα για τη χρήση ουσιών και την κατανάλωση αλκοόλ (Piko & Kovacs, 2010; 

Wu, Chong, Cheng, & Chen, 2007). Οι έφηβοι περνάνε ένα µεγάλο µέρος της ηµέρας στο σχολείο. Το 

κλίµα που επικρατεί στην τάξη και η σχέση µε τους καθηγητές και τους συµµαθητές επηρεάζουν τη 

συµπεριφορά τους. Η καλή επίδοση στο σχολείο προστατεύει τον έφηβο από την χρήση παράνοµων 

ουσιών (Piko & Kovacs, 2010; Wu, Chong, Cheng, & Chen, 2007). Η ακαδηµαϊκή επιτυχία αποτελεί 

ίσως τον πιο σηµαντικό προστατευτικό παράγοντα που σχετίζεται µε το σχολείο (Piko & Kovacs, 

2010). Ωστόσο, το σχολείο έχει βρεθεί ότι ασκεί κυρίως έµµεσες επιδράσεις. Το σχολείο από µόνο 

του δεν αποτελεί ισχυρό προστατευτικό παράγοντα (Piko & Kovacs, 2010; Wu, Chong, Cheng, & 

Chen, 2007) αλλά µαζί µε την οικογένεια φαίνεται ότι επηρεάζουν περισσότερο τη συµπεριφορά των 

εφήβων (Piko & Kovacs, 2010; Wu, Chong, Cheng, & Chen, 2007). 

    Ένας παράγοντας κινδύνου που εξετάζεται συχνά είναι οι σχέσεις µε τους συνοµηλίκους (McArdle 

et al., 2002; Parker & Benson, 2004; Wu, Chong, Cheng, & Chen, 2007). Όπως έχει αναφερθεί (βλ. 

κεφάλαια 1, & 2)  οι παρέες µε τους συνοµηλίκους επηρεάζουν σηµαντικά το παιδί και ιδιαίτερα στην 

περίοδο της εφηβείας που αποκτούν µεγάλη σηµασία για τον έφηβο. Η σχέση µε τους συνοµηλίκους 

έχει συσχετιστεί µε την εµφάνιση παραβατικών συµπεριφορών και την χρήση παράνοµων ουσιών και 

την κατανάλωση αλκοόλ (McArdle et al., 2002; Parker & Benson, 2004; Wu, Chong, Cheng, & Chen, 

2007).  Στην εφηβεία, τα παιδιά συχνά µιµούνται τις συµπεριφορές των φίλων τους (είτε είναι θετικές 

είτε είναι αρνητικές) προκειµένου να γίνουν αποδεκτά από αυτούς και τους υπόλοιπους. 

Επηρεάζονται συχνά, και προκειµένου να νιώσουν την αποδοχή και ίσως το σεβασµό από τους 

συνοµηλίκους τους, καταφεύγουν πολλές φορές σε επικίνδυνες συµπεριφορές, επειδή πιστεύουν 

(λανθασµένα ίσως) ότι αυτό θα τους προσδώσει κύρος, σεβασµό, θα τους αποδεχτούν και όλοι θα 

θέλουν να κάνουν παρέα µαζί τους.  

    Οι συνοµήλικοι αποτελούν ένα από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες κινδύνου (McArdle et al., 

2002; Parker & Benson, 2004; Wu, Chong, Cheng, & Chen, 2007). Ωστόσο, έχει βρεθεί ότι µαθητές 

που έχουν ισχυρές σχέσεις µε την οικογένειά τους είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν χρήση παράνοµων 

ουσιών ή να καταναλώσουν αλκοόλ ακόµα και αν αποτελούν µέλη µιας οµάδας συνοµηλίκων που 
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εµφανίζει παραβατική συµπεριφορά (Wu, Chong, Cheng, & Chen, 2007).  Η υποστήριξη της 

οικογένειας µπορεί να µειώσει την επίδραση των συνοµηλίκων αναφορικά µε την χρήση παράνοµων 

ουσιών και την εκδήλωση παραβατικής συµπεριφοράς (Vitaro, Brendgen, & Tremblay, 2000). Και σε 

αυτό το σηµείο αναδεικνύεται η σηµασία της οικογένειας και κυρίως η σηµασία που έχει  η ποιότητα 

της σχέσης που αναπτύσσεται ανάµεσα στους γονείς και στους εφήβους. 

    Φαίνεται λοιπόν ότι η οικογένεια και οι θετικές σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των µελών της 

αποτελούν τον πιο ισχυρό προστατευτικό παράγοντα. Μέσα σε ένα κλίµα αποδοχής, στήριξης, 

ζεστασιάς, αγάπης και αλληλοκατανόησης οι έφηβοι αναπτύσσουν υψηλή αυτοεκτίµηση και νιώθουν 

ασφάλεια µε αποτέλεσµα να µειώνεται η πιθανότητα εκδήλωσης αρνητικών συµπεριφορών (π.χ. 

χρήση ουσιών ή υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ). Ωστόσο, και το σχολείο µπορεί να προστατεύσει 

τον έφηβο αν και οι επιδράσεις του δεν είναι τόσο ισχυρές όσο είναι οι επιδράσεις της οικογένειας. 

Από την άλλη µεριά οι σχέσεις µε τους συνοµηλίκους θεωρείται ένας ισχυρός παράγοντας κινδύνου, 

κάτι που δεν αποτελεί βέβαια έκπληξη, κυρίως αν αναλογιστούµε τη σηµασία που αποκτούν οι φίλοι 

και οι παρέες στην διάρκεια της εφηβείας. Αυτό που τελικά επηρεάζει τη συµπεριφορά των εφήβων 

αναφορικά µε την χρήση παράνοµων ουσιών και την κατανάλωση αλκοόλ, ίσως να είναι ένας 

συνδυασµός παραγόντων, µε σηµαντικότερο όπως φαίνεται από τα ερευνητικά δεδοµένα, την 

ποιότητα της σχέσης που αναπτύσσεται ανάµεσα στον έφηβο και τους γονείς του. 
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5. Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 

5.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθµό εµπλοκής του πατέρα 

     Αν παρατηρήσουµε µια οικογένεια θα δούµε ότι η σχέση της µητέρας µε το παιδί της είναι 

διαφορετική από τη σχέση που έχει το παιδί µε τον πατέρα του. Οι ρόλοι που έχει ο κάθε γονέας µέσα 

στην οικογένεια φαίνεται να είναι διαφορετικοί και ο τρόπος που αλληλεπιδρούν µε το παιδί τους 

επίσης διαφέρει. Θεωρητικοί και ερευνητές επιβεβαιώνουν αυτή την παρατήρηση και αναφέρουν ότι 

µητέρα και πατέρας έχουν διαφορετικούς ρόλους µέσα στο σύστηµα της οικογένειας (Craig, 2006; 

Parke, 2002; 2004). Η µητέρα ασχολείται περισσότερο µε την φροντίδα και την ανατροφή του 

παιδιού, την προετοιµασία του για το σχολείο, µε τις υποχρεώσεις  του σπιτιού, είναι αυτή που 

συνήθως ακούει το παιδί όταν έχει κάποιο πρόβληµα και το συµβουλεύει (Adamsons & Buehler, 

2007; Finley, Mira & Schwartz, 2008; Lewis & Lamb, 2003).  

    Ο πατέρας, αντίθετα είναι συνήθως αυτός που δουλεύει (αν δουλεύουν και οι δύο γονείς συνήθως 

δουλεύει περισσότερες ώρες), αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήµατος για την οικογένεια, είναι αυτός 

που θα επιβάλλει την πειθαρχία στο σπίτι και στο παιδί και αυτός που θα το καθοδηγήσει ώστε να 

κάνει τις σωστές επιλογές στη ζωή του (Adamsons & Buehler, 2007; Finley, Mira & Schwartz, 2008; 

Lewis & Lamb, 2003).  Οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις µαζί του περιλαµβάνουν το παιχνίδι, 

διάφορες δραστηριότητες (κυρίως αθλητικές) ή τη συζήτηση γύρω από τους στόχους που πρέπει να 

θέτει το παιδί στη ζωή (Lamb, 1997; Parke, 2002; Pleck , 1997b; Wood & Repetti, 2004; Yeung, 

Sandberg, Davis-Kean, & Hofferth, 2001). Η µητέρα περνά περισσότερο χρόνο µε το παιδί και αυτό 

ισχύει τόσο στην παιδική ηλικία ( Day & Lamp, 2004; Hofferth et al., 2007; Pleck & Masciadrelli, 

2004) όσο και στην εφηβεία (Phares, Fiels, & Kamboukos, 2009).  

     Έφηβοι στην Βόρεια Αµερική (Hosley & Montemoyor, 1997; Repinski & Zook, 2005),  και στην 

Μ. Βρετανία (Langford, Lewis, Solomon, & Warin, 2001) αναφέρουν ότι βρίσκονται πιο κοντά µε τη 

µητέρα τους σε σχέση µε τον πατέρα τους. Σε µία µεγάλη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στον 

Καναδά, στο Βέλγιο και στην Ιταλία, οι έφηβοι ανέφεραν τη µητέρα τους πιο συχνά (περίπου πέντε 

φορές συχνότερα) σε σχέση µε τον πατέρα τους ως το άτοµο µε το οποίο βρίσκονται πιο κοντά (Claes, 

1998). Μετά τους φίλους, το αµέσως επόµενο άτοµο µε το οποίο οι έφηβοι συζητάνε για προσωπικά 

τους θέµατα είναι η µητέρα και τελευταίος ο πατέρας (Claes, 1998).  Ένα παιδί νιώθει πιο άνετα να 

συζητάει µε τη µητέρα σε σχέση µε τον πατέρα (Rosnati, Lafrate, & Scabini, 2007; Smetana, Metzger, 

Gettman, & Campione-Barr, 2006). Σε ένα δείγµα από 840 Ιταλούς εφήβους, βρέθηκε ότι είναι πιο 

πιθανό να εµπιστευτούν στην µητέρα τους ένα µυστικό σε σχέση µε τον πατέρα τους (Vieno, Nation, 

Pastore, & Santinello, 2009). Για τα κορίτσια ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί ότι είναι αρκετά δύσκολο 
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να µιλήσουν για τα προβλήµατά τους στον πατέρα τους σε σχέση µε τα αγόρια (Akcard, Neumark-

Sztainer, Story, & Perry, 2006).Το εντυπωσιακό είναι ότι η ίδια δυσκολία δεν παρατηρείτε στα αγόρια 

όταν πρέπει να µιλήσουν στην µητέρα τους (Akcard, Neumark-Sztainer, Story, & Perry, 2006). 

Ωστόσο, τα αγόρια έφηβοι αναφέρουν ότι αισθάνονται πιο κοντά τον πατέρα τους σε σχέση µε τα 

κορίτσια (Repinski & Zook, 2005).  Αυτή η διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα έχει παρατηρηθεί και 

στους γονείς. Οι µητέρες που έχουν κόρες δηµιουργούν στενότερες σχέσεις µαζί τους σε αντίθεση µε 

τις µητέρες που έχουν γιους (Repinski & Zook, 2005). Το ίδιο έχει βρεθεί ότι ισχύει και για τους 

πατεράδες µε τους γιους (Repinski & Zook, 2005).  

    Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί αρκετά µοντέλα που αναφέρονται στους τοµείς της πατρικής 

εµπλοκής. Σύµφωνα µε το µοντέλο των Lamb, Pleck, Chernov και Levine (1987) υπάρχουν τρεις 

διαστάσεις της πατρικής εµπλοκής: α) η δέσµευση (engagement), που αναφέρεται στην άµεση επαφή 

του πατέρα µε το παιδί του και στο µοίρασµα δραστηριοτήτων στις µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, β) 

η διαθεσιµότητα (availability), αναφέρεται στην παρουσία του πατέρα και στο πόσο διαθέσιµος είναι 

για το παιδί του και γ) η υπευθυνότητα (responsibility), αναφέρεται στις υποχρεώσεις που έχει ο 

πατέρας προς το παιδί όπως είναι να οργανώνει και να σχεδιάζει τη ζωή του, και στην ικανοποίηση 

των αναγκών του (υλικών και συναισθηµατικών).  

    Βασισµένος στο µοντέλο των Lamb, Pleck, Charnov και Levine (1987), ο Palkovitz (2002) 

περιγράφει τρεις τοµείς της πατρικής εµπλοκής (γνωστικός, συναισθηµατικός και συµπεριφοριστικός) 

που είναι αλληλεπικαλυπτόµενοι και καθορίζονται από παράγοντες όπως ο χρόνος που περνάει ο 

πατέρας µε το παιδί, ο βαθµός που εµπλέκεται στη ζωή του, το πόσο διαθέσιµος είναι για το παιδί και 

το πόσο άµεσες είναι οι µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Σύµφωνα µε το µοντέλο ένας πατέρας µπορεί 

να εµπλέκεται µε τουλάχιστον 15 διαφορετικούς τρόπους: µέσω της επικοινωνίας (communicating), 

της διδασκαλίας (teaching), του ελέγχου (monitoring), της δέσµευσης  µέσω δραστηριοτήτων 

(engaging in thought processes), της εξασφάλισης και παροχής στο παιδί ό,τι έχει ανάγκη (providing), 

της εκδήλωσης στοργής (showing affection), της προστασίας (protecting), της συναισθηµατικής 

στήριξης (supporting emotionally), της φροντίδας (caregiving), της δέσµευσης για την 

ανατροφή/φροντίδα του παιδιού (engaging in child-related maintenance), της διαθεσιµότητας του 

πατέρα (being available), της ύπαρξης κοινών ενδιαφερόντων (sharing interests),  του µοιράσµατος 

δραστηριοτήτων (sharing activities), του σχεδιασµού (planning) και του να κάνει ο πατέρας θελήµατα 

και διάφορες χάρες στο παιδί (running errands). Και τα δύο µοντέλα περιλαµβάνουν συµπεριφορές 

τις οποίες εκδηλώνει συχνά ένας άντρας ως πατέρας. 

    Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι ο βαθµός εµπλοκής του πατέρα στη ζωή του παιδιού 

επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες. Η δοµή της οικογένειας, οι σχέσεις µεταξύ των µελών της, το 

φύλο, η ηλικία και η προσωπικότητα του παιδιού, οι αντιλήψεις του πατέρα σχετικά µε την ανατροφή 
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του παιδιού και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του πατέρα και της µητέρας αποτελούν µόνο 

µερικούς από τους παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν τον βαθµό που εµπλέκεται ένας πατέρας 

στη ζωή του παιδιού του (Cabrera, Fitzgerald, Bradley, & Roggman, 2007). Αρκετές έρευνες, έχουν 

στρέψει την προσοχή τους προς αυτή την κατεύθυνση προκειµένου να αναγνωρίσουν τους 

παράγοντες που διαµορφώνουν και επηρεάζουν την εµπλοκή του πατέρα. 

    Σε µία εργασία των Cabrera, Fitzgerald, Bradley, και Roggman (2007),  σχετικά µε τις δυναµικές 

της πατρικής επίδρασης στα παιδιά, οι ερευνητές συνόψισαν τα ερευνητικά δεδοµένα που υπάρχουν 

µέχρι τώρα και περιέγραψαν τους παράγοντες που µπορούν να προβλέψουν την πατρική εµπλοκή. 

Πρότειναν ένα δυναµικό µοντέλο (βλ. εικόνα 6) στο οποίο όλοι οι παράγοντες αλληλεπιδρούν µεταξύ 

τους και επηρεάζουν το βαθµό και την ποιότητα εµπλοκής του πατέρα. Σύµφωνα µε το µοντέλο, 

στους προβλεπτικούς παράγοντες περιλαµβάνονται το ιστορικό ανατροφής του πατέρα (π.χ. οι 

σχέσεις του µε τους γονείς του), το πολιτιστικό ιστορικό (π.χ. φυλή, εθνικότητα), το βιολογικό 

ιστορικό (π.χ. ψυχοπαθολογία, αλκοολισµός, κατάθλιψη, υγεία), τα χαρακτηριστικά του πατέρα (π.χ. 

ηλικία, εκπαίδευση, προσωπικότητα, συµπεριφορά, δουλειά), τα χαρακτηριστικά της µητέρας (π.χ. 

ηλικία, εκπαίδευση, υγεία, ψυχική υγεία, δουλειά), οι παράγοντες περιεχοµένου (π.χ. σχέση µητέρας-

πατέρα, οικονοµική κατάσταση, τρόπος οργάνωσης οικογένειας, δουλειά, σχέσεις µε την κοινότητα) 

και τα χαρακτηριστικά του παιδιού (π.χ. ηλικία, φύλο, προσωπικότητα, αναπηρίες). Επίσης, το 

πλαίσιο της ζωής του πατέρα όπως είναι οι σχέσεις µε σηµαντικά πρόσωπα και οργανισµούς µπορεί 

να αλληλεπιδρούν µε τους παραπάνω παράγοντες και να επηρεάζουν το πώς εµπλέκεται µε το παιδί 

του.  

 

 

 

 

  

 

  

  Εικόνα 6. Το δυναµικό µοντέλο των Cabrera, Fitzgerald, Bradley, και Roggman για την πατρική εµπλοκή και 

την αλληλεπίδραση των προβλεπτικών παραγόντων (Cabrera, Fitzgerald, Bradley, & Roggman, 2007). 
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     Σύµφωνα µε τους  Lamb, Pleck, Charnov, και Levine, (1987) η πατρική εµπλοκή επηρεάζεται από 

τα κίνητρα του πατέρα και από τις πεποιθήσεις του σχετικά µε το ρόλο του ως πατέρα, από τον βαθµό 

που πιστεύει ότι είναι σε θέση να ικανοποιήσει αποτελεσµατικά τις ανάγκες του παιδιού, από την 

υποστήριξη που δέχεται κυρίως από τη µητέρα (π.χ. τις πεποιθήσεις της µητέρας για το πόσο πρέπει 

να εµπλέκεται στη ζωή του παιδιού και για το πόσο ικανός είναι ως πατέρας) καθώς και από 

θεσµικούς παράγοντες όπως είναι οι ώρες που δουλεύει, το φόρτο εργασίας και το πόσο ευέλικτο 

είναι το πρόγραµµά του.  Η πατρική εµπλοκή έχει βρεθεί ότι σχετίζεται θετικά µε µεγαλύτερο κίνητρο 

για τη φροντίδα του παιδιού ( Jacobs & Kelly, 2006; Minton & Pasley, 1996; Pleck & Masciadrelli, 

2004) και µε πιο προοδευτικές απόψεις για τον ρόλο του πατέρα (Hochschild, 1997; Jacobs & Kelley, 

2006). Επίσης, η υψηλότερη αίσθηση αυτό-αποτελεσµατικότητας που έχει ένας πατέρας αναφορικά 

µε τη φροντίδα του παιδιού έχει ως αποτέλεσµα την µεγαλύτερη εµπλοκή και συµµετοχή στη ζωή του 

(Jacobs & Kelley, 2006; Sanderson & Thompson, 2002).  

    Οι αντιλήψεις της µητέρας σχετικά µε το πόσο πρέπει να εµπλέκεται ο σύντροφός της στην 

ανατροφή του παιδιού µπορεί να επηρεάσουν µε τη σειρά τους τον βαθµό εµπλοκής του (Allen & 

Hawkins, 1999; Beitel & Parke, 1998; Hofferth, 2003). Συγκεκριµένα, η έλλειψη στήριξης από την 

µητέρα και η ύπαρξη πιο παραδοσιακών απόψεων σχετικά µε τους ρόλους των δύο φύλων µέσα στην 

οικογένεια, οδηγούν σε λιγότερη εµπλοκή του πατέρα (Allen & Hawkins, 1999; Aldous, Mulligan, & 

Bjarnason,1998; Beitel & Parke, 1998; Bonney, Kelly, & Levant, 1999; Jacobs & Kelly, 2006). 

Αντίθετα, η έλλειψη στρεσσογόνων παραγόντων (π.χ. οι καυγάδες και οι διαφωνίες ανάµεσα στο 

ζευγάρι ή ύπαρξη έντασης στο σπίτι εξαιτίας της δουλείας) οδηγεί σε µεγαλύτερη ικανοποίηση από 

τον γάµο και εποµένως σε µεγαλύτερη εµπλοκή του πατέρα (Boney, Kelly, & Levant, 1999; Jacobs & 

Kelly, 2006) και σε θετικότερες αλληλεπιδράσεις µε το παιδί (McBride & Mills, 1993). Ωστόσο, σε 

άλλη έρευνα τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η µεγαλύτερη συµµετοχή του πατέρα είναι συχνά 

αποτέλεσµα της µη ικανοποίησης που αντλεί από τον γάµο του (Nangle, Kelley, Fals-Stewart, & 

Levant, 2003). Τέλος, οι λιγότερες ώρες εργασίας από τη µεριά του πατέρα και οι περισσότερες από 

τη µεριά της µητέρας σχετίζονται µε συχνότερη εµπλοκή του στην καθηµερινή ζωή του παιδιού 

(Beitel & Parke, 1998; Bonney, Kelly, & Levant, 1999; Jacobs & Kelley, 2006; Parke, 2002,). 

    Το θέµα της εργασίας και συγκεκριµένα το αν δουλεύουν και οι δύο γονείς εξετάζεται αρκετά  

συχνά ως παράγοντας που επηρεάζει τον βαθµό εµπλοκής του πατέρα.  Σήµερα, σε πολλές 

οικογένειες δουλεύουν και οι δύο γονείς προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τις 

καθηµερινότητας. Υπολογίζεται ότι περίπου το 75% των µητέρων µε παιδιά που πηγαίνουν στο 

σχολείο δουλεύει (Del Campo, 1994). Η εργασία της µητέρας έχει βρεθεί ότι σχετίζεται άµεσα µε την 

εµπλοκή του πατέρα στην φροντίδα των νηπίων (Hyde, Essex-Horton, 1993), των παιδιών που 

πηγαίνουν παιδικό σταθµό (Berry & Rao, 1997), και των παιδιών που πηγαίνουν σχολείο (Crouter, 

Helms-Erikson, Updegraff, & McHale, 1999). Εξαιτίας της εισόδου της µητέρας στην αγορά 
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εργασίας, οι ρόλοι µέσα στην οικογένεια αναφορικά µε την φροντίδα του παιδιού έχουν αλλάξει και 

θεωρείται ότι µε αυτόν τον τρόπο δόθηκε η ευκαιρία στον πατέρα να εµπλακεί περισσότερο στην 

ανατροφή του παιδιού (Del Campo, 1994).  Ωστόσο, παρόλο που η εµπλοκή του πατέρα έχει αυξηθεί,  

η µητέρα εξακολουθεί να είναι εκείνη που περνά περισσότερο χρόνο µε το παιδί της ακόµα και όταν 

δουλεύει (Amato, 1994; McBride & Mills, 1993; Pleck, 1997a).  

    Οι άντρες στις οικογένειες που δουλεύουν και οι δύο γονείς (dual-earner families) εµφανίζονται να 

εµπλέκονται περισσότερο στην ανατροφή του παιδιού (Huston & McHale, 1987) και να έχουν 

αναπτύξει πιο στενές σχέσεις µαζί του (Berry & Rao, 1997) σε αντίθεση µε τους πατεράδες που 

δουλεύουν µόνο αυτοί στην οικογένεια (single-earner families). Ωστόσο, και στα δύο είδη 

οικογένειας παρατηρείτε µία αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στις ώρες εργασίας του πατέρα και στο 

βαθµό εµπλοκής του στην φροντίδα του παιδιού (Huston & McHale, 1987). Επιπλέον, στις 

οικογένειες που δουλεύουν και οι δύο γονείς, η πίεση που ασκεί ορισµένες φορές η µητέρα στον 

πατέρα για να ασχοληθεί περισσότερο µε το παιδί (εξαιτίας της εργασίας της) αυξάνει την πιθανότητα 

αρνητικών αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στο ζευγάρι (π.χ. διαφωνίες και καυγάδες) µε αποτέλεσµα να 

επηρεάζεται ο τρόπος συµπεριφοράς και ο βαθµός εµπλοκής του πατέρα στη ζωή του παιδιού (Huston 

& McHale, 1987). 

    Οι σχέσεις των γονέων µέσα στην οικογένεια είναι σηµαντικές και επηρεάζουν την πατρική 

εµπλοκή. Τα µέλη της οικογένειας αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Ο  πατέρας δεν επηρεάζει µόνο το 

παιδί αλλά και τη συµπεριφορά της µητέρας, η οποία µε τη σειρά της επηρεάζει τη συµπεριφορά του 

πατέρα και τον βαθµό εµπλοκής του (Cabrera, Fitzgerald, Bradley, & Roggman,  2007; Cummings & 

O’Relly, 1997; Lamb, 1997).  Η ύπαρξη διαφωνιών µέσα στο γάµο επηρεάζει  τη συµπεριφορά του 

πατέρα και εποµένως το είδος του δεσµού που αναπτύσσει µε το παιδί (Lundy, 2002). Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω (βλ. µοντέλο Cabrera, Fitzgerald, Bradley, & Roggman,  2007) το φύλο 

και η ηλικία του παιδιού επηρεάζουν το βαθµό εµπλοκής του πατέρα. Στην παιδική ηλικία και στην 

περίοδο της εφηβείας ο πατέρας τείνει να συµµετέχει περισσότερο στη ζωή του γιού του  και να 

αναπτύσσει στενότερες σχέσεις µαζί του σε σχέση µε την κόρη (Culp, Schadle, Robinson, & Culp, 

2000; Lewis & Lamb, 2003; Pleck & Masciadrelli, 2004). Τέλος, το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

επηρεάζει τον βαθµό εµπλοκής του καθώς, πατεράδες µε υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο έχει βρεθεί 

ότι εµπλέκονται περισσότερο στην ανατροφή του παιδιού (Yeung, Sandberg, Davis-Kean, & Hofferth, 

2001). 

    Αυτό που µπορούµε να συµπεράνουµε,  είναι ότι η πατρική εµπλοκή αποτελεί µία πολυδιάστατη 

έννοια, η οποία δεν αναφέρεται µόνο στο πόσο χρόνο περνάει ένας πατέρας µε το παιδί του αλλά και 

στην ποιότητα του χρόνου (π.χ. διδάσκει πειθαρχία και υπευθυνότητα, συµµετέχει στις δραστηριότητες 

του παιδιού, συζητάει µαζί του, ενθαρρύνει το παιδί να αναπτύξει τα ταλέντα του, δείχνει στοργή και 
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αγάπη κτλ.). Ένας πατέρας µπορεί να εµπλέκεται σε διαφορετικούς τοµείς της ζωής  του παιδιού και 

µε διαφορετικό τρόπο κάθε φορά ενώ οι παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθµό της εµπλοκής είναι 

αρκετοί και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Αυτό που αξίζει να αναφέρουµε, και στο οποίο θα γίνει 

λόγος  στο αµέσως επόµενο υποκεφάλαιο, είναι ότι στην πραγµατικότητα αυτό που έχει σηµασία δεν 

είναι το πόσο χρόνο περνάει ένα παιδί µε τον πατέρα του, αλλά το πώς αντιλαµβάνεται το παιδί την 

πατρική εµπλοκή και το πώς αυτή η αντίληψη που σχηµατίζει καθορίζει εν πολλοίς και τις επιδράσεις 

που έχει η εµπλοκή του πατέρα στην ανάπτυξη του παιδιού. 

 

5.2 Η σηµασία της πατρικής εµπλοκής 

    Στις περισσότερες έρευνες που αφορούν τις σχέσεις που έχουν οι γονείς µε τα παιδιά τους, το 

ενδιαφέρον επικεντρώνονταν κυρίως στον ρόλο τη µητέρας. Η µητέρα θεωρούνταν και θεωρείται 

µέχρι σήµερα ως το κύριο άτοµο που ασχολείται µε την φροντίδα του παιδιού, ότι αναπτύσσει πιο 

στενές σχέσεις µαζί του και ότι ασκεί την κύρια επίδραση στην ανάπτυξή του, ενώ ο πατέρας 

θεωρούνταν ότι παίζει ένα λιγότερο προφανή ρόλο. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, το ενδιαφέρον 

στρέφεται κυρίως στον ρόλο του πατέρα και στο πώς η σχέση που αναπτύσσει µε το παιδί και η 

εµπλοκή στη ζωή του επηρεάζουν την ανάπτυξή του.  

    Τα στοιχεία που υπάρχουν υποδεικνύουν ότι η αγάπη (αποδοχή - απόρριψη) που βιώνει το παιδί 

από τον πατέρα του είναι συχνά το ίδιο σηµαντική και µερικές φορές περισσότερο σηµαντική από την 

αγάπη που βιώνει από την µητέρα  για την ανάπτυξη και την προσαρµογή του και για την αίσθηση 

ευεξίας και ικανοποίησης που αντλεί από τη ζωή (Rohner, 1998; Rohner & Veneziano, 2001; 

Veneziano, 2000, 2003). Αρκετές έρευνες, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η αγάπη του πατέρα 

αποτελεί το µοναδικό και το σηµαντικότερο προβλεπτικό παράγοντα για την εµφάνιση 

συγκεκριµένων φαινοµένων στο παιδί (Rohner & Veneziano, 2001) όπως είναι η χρήση παράνοµων 

ουσιών, τα προβλήµατα συµπεριφοράς, τα προβλήµατα διαγωγής και οι συµπεριφορές εξωτερίκευσης 

(π.χ. επιθετικότητα προς άλλα άτοµα, καταστροφή περιουσιών κτλ.)  (Rohner, 1998).  

    Όταν άρχισε να εξετάζεται η σχέση  πατέρα-παιδιού και το πώς αυτή συµβάλλει στην ανάπτυξή 

του, αυτό που ενδιέφερε τους ερευνητές ήταν να δουν το πόσο διαθέσιµος είναι για το παιδί του, 

δηλαδή πόσο χρόνο περνάει µαζί του. Η φυσική παρουσία του πατέρα στη ζωή του παιδιού και ο 

χρόνος που περνάει µαζί του θεωρούνταν ότι αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα της πατρικής 

συµπεριφοράς, ο οποίος ασκεί µεγάλη επίδραση στην ψυχική και συναισθηµατική ανάπτυξη του 

παιδιού. Συγκεκριµένα σε έρευνες που έχουν γίνει στις Η.Π.Α. έχει βρεθεί ότι η απουσία του πατέρα 

(έλλειψη διαθεσιµότητας) σχετίζεται µε την εµφάνιση βίαιων συµπεριφορών (π.χ. βίαιη και επιθετική 

συµπεριφορά, εγκληµατικότητα) από τα παιδιά (Biller, 1981; Lamb, 1981), χαµηλότερα επίπεδα 
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ευεξίας και ακαδηµαϊκής επίδοσης, χαµηλότερα σκορ στην κλίµακα γνωστικής ικανότητας και 

µεγαλύτερες πιθανότητες εκδήλωσης παραβατικών συµπεριφορών (Amato, 1994; Dornbusch et al., 

1985; Mulkey, Crain & Harrington, 1992).  Ωστόσο την τελευταία δεκαετία, η ποσότητα του χρόνου 

που περνάει ένας πατέρας µε το παιδί του θεωρείτε ότι δεν αποτελεί τελικά τον πιο ισχυρό 

προβλεπτικό παράγοντα της ψυχική υγείας των παιδιών (Veneziano, 2003). 

    Αντίθετα, το είδος και η ποιότητα της σχέσης που αναπτύσσει ο πατέρας µε το παιδί θεωρείται  ότι 

αποτελεί ίσως τον κύριο προβλεπτικό παράγοντα της µετέπειτα ψυχοκοινωνικής λειτουργίας των 

παιδιών. Συγκεκριµένα, η πατρική ζεστασιά που βιώνει το παιδί είναι συχνά πιο σηµαντικός 

προβλεπτικός παράγοντας της ψυχικής υγείας των παιδιών και σε ορισµένες περιπτώσεις θεωρείται 

σηµαντικότερος και από την µητρική ζεστασιά (Veneziano, 2003). Για παράδειγµα, µόνο η πατρική 

ζεστασιά και ο δεσµός πατέρα-παιδιού έχει παρουσιάσει σηµαντικές συσχετίσεις µε την εµφάνιση 

επιθετικών συµπεριφορών  (ούτε η διαθεσιµότητα του πατέρα ή η µητρική ζεστασιά σχετίζονταν µε 

τα παραπάνω) (Veneziano, 2003). Άλλοι ερευνητές αναφέρουν σηµαντικές σχέσεις ανάµεσα στην 

πατρική ζεστασιά και φροντίδα και σε προβλήµατα διαγωγής και παραβατικής συµπεριφοράς στα 

παιδιά (DeKlyen, Biernbaum, Speltz, & Greenberg, 1998; Grant et al., 2000; Kroupa, 1988; Thomas, 

Farrell, & Barnes, 1996).  Επίσης, οι Chen, Liu, και Li (2000) βρήκαν ότι η πατρική αλλά όχι η 

µητρική ζεστασιά  σχετίζονταν αρνητικά µε τη βίαιη συµπεριφορά των εφήβων και ότι µόνο η 

πατρική ζεστασιά σχετίζονταν θετικά µε την επίδοση των παιδιών στο σχολείο και µε την κοινωνική 

επάρκειά τους. Σε άλλες περιπτώσεις ωστόσο, οι συσχετίσεις που παρουσιάζονται ανάµεσα στην 

γονική ζεστασιά και στην κοινωνικό-συναισθηµατική λειτουργία του παιδιού είναι παρόµοιες τόσο 

για την µητέρα όσο και για τον πατέρα (Davidov & Grusec, 2006).  

    Συσχετίσεις έχουν βρεθεί και µε την εγγύτητα. Ο  πατέρας που είναι πιο κοντά στο παιδί του στην 

βρεφική και παιδική ηλικία τείνει να συµπεριφέρεται µε µεγαλύτερη ζεστασιά και στοργή και να 

αναπτύσσει πιο στενή σχέση µαζί του και άρα να επηρεάζει θετικότερα την µετέπειτα ανάπτυξή του 

(Veneziano, 2003). Παιδιά και έφηβοι που νιώθουν κοντά µε τον πατέρα τους, βιώνουν καλύτερα τον 

χωρισµό των γονιών τους και εµφανίζουν καλύτερη ψυχολογική προσαρµογή σε σχέση µε τα παιδιά 

που δεν είχαν στενούς δεσµούς µε τον πατέρα τους πριν τον διαζύγιο (King & Sobolewski, 2006; 

Scott, Booth, King, & Johnson, 2007). Επίσης, µόνο η εγγύτητα µε τον πατέρα  µείωσε την επίδραση 

των συνοµηλίκων αναφορικά µε την χρήση παράνοµων ουσιών στην εφηβεία (Dorius, Bahr, Hoffman 

& Harmon, 2004; Marshal & Chassin, 2000). O πατέρας µπορεί να εκδηλώνει αισθήµατα ζεστασιάς, 

στοργής και αποδοχής προς το παιδί στον ίδιο βαθµό µε την µητέρα (Veneziano, 2003). Γενικά, το 

πώς συµπεριφέρεται µία µητέρα και το πώς συµπεριφέρεται ένας πατέρας επηρεάζει το παιδί. Οι 

συµπεριφορές όµως  που εκδηλώνονται από την µητέρα και επηρεάζουν το παιδί διαφέρουν από τις 

αντίστοιχες συµπεριφορές του πατέρα (Adamsons & Buehler, 2007). Για παράδειγµα, οι συχνές 

διαφωνίες και οι τσακωµοί ανάµεσα στους γονείς έχουν αρνητικό αντίκτυπο για το παιδί, το οποίο 
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µπορεί να νιώθει ανασφάλεια, φόβο, θλίψη και ενοχές και να παρουσιάσει δυσκολίες προσαρµογής 

στο σχολείο. Ωστόσο υποστηρίζεται, ότι οι επιθετικές συµπεριφορές που εκδηλώνονται από τον 

πατέρα και ο φόβος και η θλίψη που βιώνει η µητέρα στην διάρκεια µίας συζυγικής διαµάχης 

επηρεάζουν περισσότερο αρνητικά το παιδί (Cummings, Goeke-Morey, & Papp, 2004; Cummings, 

Goeke-Morey, Papp,& Dukewich, 2002). 

    Ο δεσµός πατέρα-παιδιού και κυρίως η ύπαρξη ενός ασφαλούς δεσµού θεωρείται ότι συµβάλλει 

σηµαντικά στη ανάπτυξη του παιδιού (Brown, McBride, Shin, & Bost, 2007). Υψηλά επίπεδα θετικής 

σχέσης πατέρα-παιδιού έχει ως αποτέλεσµα το νήπιο να δείχνει µεγαλύτερη συµµόρφωση σε µια 

δραστηριότητα, στην οποία αλληλεπιδρά µε άλλα µέλη της οικογένειας (Volling, Blandon & Kolak, 

2006). Επίσης, νήπια µε ασφαλείς δεσµούς µε τον πατέρα εµφανίζονται πιο υπάκουα από τα νήπια µε 

ανασφαλείς δεσµούς, ανεξαρτήτως του δεσµού που υπάρχει µε την µητέρα (Volling, Blandon & 

Kolak, 2006). Η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού έχει σχετιστεί θετικά µε λιγότερα προβλήµατα 

συµπεριφοράς στην εφηβεία (Verscheuren & Marcoen, 1999) και µε καλύτερη ποιότητα των 

αλληλεπιδράσεων µε τους συνοµηλίκους (Parke, 2002).  

    Παρόλο που η διαθεσιµότητα του πατέρα δεν αποτελεί τον πιο ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα της 

ψυχολογικής προσαρµογής του παιδιού (Veneziano, 2003) ωστόσο το να είναι ο πατέρας διαθέσιµος 

(σωµατικά και συναισθηµατικά) για το παιδί, του δηµιουργεί την αίσθηση µιας συναισθηµατικής 

ασφάλειας και στήριξης και συµβάλλει στη δηµιουργία ενός ασφαλούς δεσµού (Cabrera, Tamis-

LeMonda, Bradley, Hofferth & Lamb, 2000). Η πατρική εµπλοκή σε συνδυασµό µε τον τρόπο 

συµπεριφοράς του πατέρα έχει βρεθεί ότι επιδρά στο είδος του δεσµού που αναπτύσσεται (Brown, 

McBride, Shin, & Bost, 2007). Συγκεκριµένα, η πατρική εµπλοκή σχετίζεται µε χαµηλά επίπεδα 

ασφαλούς δεσµού όταν ο πατέρας εκδηλώνει αρνητικές συµπεριφορές ενώ τέτοια σχέση δεν φαίνεται 

να ισχύει όταν ο πατέρας εκδηλώνει θετικές συµπεριφορές (Brown, McBride, Shin, & Bost, 2007). 

    Το πόσο και κυρίως το πώς εµπλέκεται ο πατέρας στη ζωή του παιδιού µπορεί να έχει τόσο θετικές 

όσο και αρνητικές επιδράσεις. Η θετική εµπλοκή του πατέρα έχει θετικά αποτελέσµατα στο παιδί 

(Marsiglio, Amato, Day, & Lamb, 2000; Pleck & Masciadrelli, 2004) καθώς συµβάλλει στην 

καλύτερη ψυχική υγεία του παιδιού ως ενήλικα (Wenk, Hardesty, Morgan, & Blair, 1994). H πατρική 

εµπλοκή στα 7, λειτούργησε ως προστατευτικός παράγοντας για τους εφήβους που προέρχονταν από 

µονογονεϊκές οικογένειες, καθώς δεν εµφάνισαν προβλήµατα αναφορικά µε την ψυχολογική τους 

προσαρµογή (Flouri & Buchanan, 2003a). Επίσης η πατρική εµπλοκή στα 16, αποτέλεσε 

προστατευτικό παράγοντα ενάντια στην εµφάνιση ψυχολογικού στρες και συναισθηµατικών 

προβληµάτων στην ενήλικη ζωή γυναικών που προέρχονταν από µονογονεϊκές οικογένειες (Flouri & 

Buchanan, 2003a). Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί στοιχεία που να 

αποδεικνύουν ότι η επίδραση της πατρικής εµπλοκής στην µετέπειτα ψυχική υγεία των παιδιών 
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διαφοροποιείται ανάλογα µε το επίπεδο της µητρικής εµπλοκής  (Flouri & Buchanan, 2003a). Εκτός 

όµως από τις επιδράσεις στην ψυχική υγεία, η πατρική εµπλοκή συµβάλλει σε λιγότερα προβλήµατα 

συµπεριφοράς στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή (Aldous & Mulligan, 2002), σε θετικότερη 

συµπεριφορά του παιδιού στο σχολείο ως έφηβος (Flouri, Buchanan & Bream, 2002) και σε καλύτερη 

ακαδηµαϊκή και οικονοµική επιτυχία στην ενήλικη ζωή (Harris, Furstenberg & Marmer, 1998). 

    Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο (βλ. κεφάλαιο 2) η αποδοχή-απόρριψη που βιώνει το 

παιδί από τους γονείς του επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την ψυχολογική του προσαρµογή. 

Εξετάζοντας χωριστά την επίδραση που έχει η αποδοχή από τη µητέρα και από τον πατέρα στο παιδί, 

το συµπέρασµα το οποίο προκύπτει είναι  ότι η αποδοχή που βιώνει το παιδί από τον πατέρα είναι 

εξίσου σηµαντική µε τη µητρική για την ανάπτυξη και την ψυχολογική του προσαρµογή (Rohner, 

Uddin, Shamsunnaher, & Khaleque,  2008; Veneziano, 2000). Η πατρική εµπλοκή µαζί µε τη σχέση 

πατέρα-παιδιού µπορεί να προβλέψει τα επίπεδα της ψυχολογικής προσαρµογής των εφήβων και να 

επηρεάσει µακροπρόθεσµα τις ζωές τους (Vazsonyi, 2004; Williams & Kelly, 2005). 

     Η αντιλαµβανόµενη πατρική αποδοχή σχετίζεται σηµαντικά µε την αυτό-αναφερόµενη ψυχολογική 

προσαρµογή των νέων Ευρό-αµερικανικής καταγωγής όταν ελέγχεται η επίδραση της µητρικής 

αποδοχής (Veneziano, 2000). Επίσης, στις Αφρο-αµερικανικές οικογένειες η µητρική και η πατρική 

αποδοχή σχετίζονται εξίσου σηµαντικά µε την αυτό-αναφερόµενη ψυχολογική προσαρµογή των νέων 

(Veneziano, 2000). Σε παιδιά διαφορετικής εθνικότητας (Άσπρα και Μαύρα) µόνο η πατρική αποδοχή 

έχει συσχετιστεί µε την ψυχολογική τους προσαρµογή ενώ η πατρική εµπλοκή από µόνης της δεν 

παρουσίασε ανάλογες συσχετίσεις και αυτό γιατί η αποδοχή που βιώνουν τα παιδιά από τον πατέρα 

φαίνεται να καθορίζει σηµαντικά το πώς βιώνουν την πατρική εµπλοκή (Veneziano & Rohner, 1998). 

    Η πατρική αποδοχή συµβάλλει σηµαντικά στην ικανότητα προσαρµογής των γυναικών ενώ η 

µητρική αποδοχή στην ικανότητα προσαρµογής των αντρών (Rohner, Uddin, Shamsunnaher, & 

Khaleque,   2008). Ωστόσο, και για τα δύο φύλα, οι αναµνήσεις που έχουν αναφορικά µε την πατρική 

αποδοχή που βιώσαν στην παιδική ηλικία ασκούν µεγαλύτερη επίδραση στην ψυχολογική τους 

προσαρµογή σε σχέση µε τις αναµνήσεις της µητρικής αποδοχής (Rohner, 2008). Ο βαθµός εµπλοκής 

του πατέρα στη ζωή του παιδιού µπορεί να επηρεάσει συγκεκριµένες πλευρές της ψυχολογικής 

προσαρµογής καθώς έχει βρεθεί αρνητική συσχέτιση κυρίως µε προβλήµατα εξωτερίκευσης π.χ. 

επιθετικές συµπεριφορές (Flouri, 2007). Η εµπλοκή του πατέρα προστατεύει το παιδί από την 

εµφάνιση επιθετικών συµπεριφορών τόσο σε παιδιά που έχουν βιώσει τον χωρισµό των γονιών τους 

όσο και σε παιδιά που µεγαλώνουν και µε τους δύο γονείς τους (Flouri & Buchanan, 2003b). Αυτό 

υποδηλώνει ότι ακόµα και µετά από ένα διαζύγιο η εµπλοκή του πατέρα εξακολουθεί να αποτελεί 

προστατευτικό παράγοντα για τα προβλήµατα εξωτερίκευσης που  µπορεί να εµφανίσουν τα παιδιά 

(Flouri & Buchanan, 2003b). Τόσο η εµπλοκή της µητέρας όσο και η εµπλοκή του πατέρα σχετίζονται 
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σηµαντικά και ανεξάρτητα µε µικρότερο κίνδυνο εµφάνισης συµπεριφορών εκφοβισµού,  ωστόσο η 

πατρική εµπλοκή  φαίνεται να είναι περισσότερο σηµαντική όταν η µητρική βρίσκεται σε χαµηλά 

επίπεδα (Flouri & Buchanan, 2003b).Τα παραπάνω αποτελέσµατα συµφωνούν και µε άλλες έρευνες 

που έγιναν σε δυτικές και ασιατικές κοινωνίες, που δείχνουν ότι η στήριξη του πατέρα σχετίζεται 

σηµαντικά µε την προσαρµογή των παιδιών και των εφήβων (Grossman et al., 2002; NICHD Early 

Child Care Research Network, 2004; Shek, 2002). 

    Εξαιτίας της ιδιαίτερης σχέσης που αναπτύσσεται ανάµεσα στον πατέρα και στο παιδί, 

υποστηρίζεται ότι ο πατέρας µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που αλληλεπιδρά το παιδί µε άλλα άτοµα 

όπως είναι οι δάσκαλοι στο σχολείο (Grossman et al., 2002). Σε ένα δείγµα από παιδιά από την Ασία 

που χαρακτηρίζονταν ως επιθετικά από τους δασκάλους τους, βρέθηκε ότι τα παιδιά που λάµβαναν 

την στήριξη του πατέρα τους, έβλεπαν τον/ην δάσκαλο/δασκάλα ως ένα άτοµο που είναι σε θέση να 

τους παρέχει βοήθεια και στήριξη όταν την χρειάζονταν (Ang, 2006). Οι αντιλήψεις του πατέρα για 

τον ρόλο του και για τον τρόπο ανατροφής του παιδιού επηρεάζουν τη συµπεριφορά του, τις 

αλληλεπιδράσεις µητέρας-παιδιού και τελικά την προσαρµογή του παιδιού (Shears & Robinson, 

2005).  Όταν οι πεποιθήσεις του πατέρα και ο τρόπος συµπεριφοράς του, αφήνουν στο παιδί το 

περιθώριο να εκφραστεί, να εξερευνήσει, να νιώσει ανεξάρτητο αλλά παράλληλα καθοδηγώντας, 

συµβουλεύοντας και δείχνοντας την στήριξη του, συµβάλλουν στην εµφάνιση θετικών 

αποτελεσµάτων όπως λιγότερα προβλήµατα συµπεριφοράς, καλύτερη γνωστική ανάπτυξη και 

αίσθηση αυτό-αποτελεσµατικότητας (Shears & Robinson, 2005). Σε αυτή την περίπτωση 

επηρεάζονται και οι αλληλεπιδράσεις µητέρας-παιδιού καθώς χαρακτηρίζονται ως θετικότερες 

γεγονός που συµβάλλει ακόµα περισσότερο στην εµφάνιση των θετικών αποτελεσµάτων (Shears & 

Robinson, 2005).  

    Ένας πατέρας και συγκεκριµένα η συµπεριφορά του και η ψυχολογική του κατάσταση µπορεί να 

επηρεάσουν αρνητικά την ψυχολογική προσαρµογή των παιδιών και των εφήβων. Η ύπαρξη 

ψυχοπαθολογίας από τη µεριά του πατέρα σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης 

ψυχοπαθολογίας στο παιδί (Flouri, 2007). Στις οικογένειες όπου ο πατέρας κάνει κατάχρηση αλκοόλ, 

τα παιδιά εµφανίζουν περισσότερα προβλήµατα συµπεριφοράς σε σχέση µε τον γενικό πληθυσµό 

(Haugland, 2003). Ωστόσο, αυτό που πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι και τα χαρακτηριστικά της 

οικογένειας (π.χ. τα χαµηλά επίπεδα κοινωνικό-οικονοµικής κατάστασης, ο δυσλειτουργικός τρόπος 

λειτουργίας της οικογένειας) επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογική προσαρµογή παιδιών και εφήβων 

(Haugland, 2003). 

    Η δοµή και τα χαρακτηριστικά της οικογένειας µπορούν να επηρεάσουν τον βαθµό εµπλοκής του 

πατέρα (βλ. κεφάλαιο 5.1) και τις επιδράσεις που έχει στην ψυχολογική προσαρµογή και την ευηµερία 

των παιδιών και των εφήβων. Σε οικογένειες που υιοθετούν, οι θετοί γονείς εισέρχονται στη ζωή του 

παιδιού από πολύ νωρίς (Finley, 1999). Τις περισσότερες φορές είναι οι µόνοι γονείς που γνωρίζει το 

παιδί (Finley, 1999). Παρουσιάζουν ένα υψηλό συναισθηµατικό δέσιµο µαζί του (Finley, 1999; Sobol, 
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Delaney, & Earn, 1994) και εµπλέκονται στη ζωή του σε µεγάλο βαθµό σε σχέση µε τους βιολογικούς 

γονείς ενός άλλου παιδιού (Finley, 1998; Schwartz & Finley, 2006). Επίσης, τα παιδιά αξιολογούν πιο 

θετικά τη σχέση τους µε τον θετό πατέρα σε σχέση µε τα παιδιά άλλων τύπων οικογενειών (Lansford, 

Ceballo, Abbey, & Stewart, 2001). Για παράδειγµα, υπάρχουν οικογένειες που τα παιδιά ζουν µε τη 

βιολογική τους µητέρα και µε τον σύντροφό της, ο οποίος δεν είναι ούτε ο βιολογικός πατέρας των 

παιδιών ούτε ο θετός τους πατέρας. Σε αυτή την περίπτωση ο πατριός συνδέεται µε το παιδί µόνο 

µέσω της σχέσης του µε τη µητέρα, δεν έχει δικαιώµατα πάνω στο παιδί, δεν έχει αναπτύξει ισχυρό 

συναισθηµατικό δεσµό και δεν εµπλέκεται σηµαντικά στη ζωή του (Schwartz & Finley, 2006). Σε 

αυτούς του τύπους οικογενειών, ο βαθµός εµπλοκής του πατέρα σχετίζεται σηµαντικά και θετικά µε 

τις αναφορές σχετικά µε το επίπεδο ψυχοκοινωνικής λειτουργίας του παιδιού (Schwartz & Finley, 

2006).  

    Όταν δουλεύουν και οι δύο γονείς, ο βαθµός που εµπλέκεται ο πατέρας στην ανατροφή του παιδιού 

αυξάνεται (Culp, Schadle, Robinson, & Culp, 2000). Ο πατέρας περνά περισσότερο χρόνο µε το παιδί, 

αρχίζει να το γνωρίζει περισσότερο και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του. Αυτή η 

αυξηµένη εµπλοκή του πατέρα, επηρεάζει το είδος της σχέσης που αναπτύσσεται µεταξύ τους (Culp, 

Schadle, Robinson, & Culp, 2000). Το παιδί βιώνει περισσότερα αισθήµατα αποδοχής από την µεριά 

του και αυτό επηρεάζει µε τη σειρά του την αυτό-εκτίµησή του και την αίσθηση κοινωνικής 

επάρκειας (Culp, Schadle, Robinson, & Culp, 2000). Εξαιτίας της υψηλής εµπλοκής που παρατηρείται 

σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πατέρας είναι σε θέση να εντοπίσει την τυχόν ύπαρξη προβληµάτων 

αναφορικά µε τη συµπεριφορά του παιδιού και να πράξει ανάλογα, προκειµένου να το βοηθήσει 

(Culp, Schadle, Robinson, & Culp, 2000). 

    Τα τελευταία χρόνια τα ποσοστά των διαζυγίων έχουν αυξηθεί. Ένα διαζύγιο είναι µία δυσάρεστη 

κατάσταση τόσο για τους γονείς όσο και για το παιδί. Οι έρευνες που εστιάζουν στις συνέπειες που 

έχει ένα διαζύγιο για το παιδί και τον έφηβο είναι πολυάριθµες (Amato & Booth, 1997; 2000; Amato 

& Keith, 1991; Braver & Cookston, 2003; Malone et al., 2004; Riggio, 2004). Οι συνέπειες µπορεί να 

είναι βραχυπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες (Malone et al., 2004) και περιλαµβάνουν προβλήµατα 

συµπεριφοράς (Amato & Booth, 1997; 2000; Braver & Cookston, 2003; Malone et al., 2004) 

δυσκολίες στην προσαρµογή στο σχολείο (Amato & Booth, 1997; 2000; Braver & Cookston, 2003) 

προβλήµατα στις σχέσεις µε άλλα άτοµα ιδιαίτερα στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή (Amato & 

Booth, 1997; 2000; Braver & Cookston, 2003; Riggio, 2004) και συναισθηµατικές δυσκολίες (Malone 

et al., 2004). 

    Στο 85% των περιπτώσεων, η κηδεµονία των παιδιών δίνεται στην µητέρα (Hetherington & 

Stanley-Hagan, 1999) ενώ ο ρόλος του πατέρα περιορίζεται στον πατέρα του σαββατοκύριακου 

(visiting father) και ταυτόχρονα υπάρχει η πιθανότητα, η σχέση πατέρα-παιδιού να αποδυναµωθεί, να 

µην θεωρείται πλέον σηµαντική ή ακόµα και να διακοπεί (Fabricious & Braver, 2003; Finley, 2003; 

Schwartz & Finley, 2005). Τα παιδιά χωρισµένων γονιών έχει βρεθεί ότι επιθυµούν περισσότερη 
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πατρική εµπλοκή από αυτή που λαµβάνουν (Fabricius, 2003; Fabricious & Hall, 2000; Finley & 

Schwartz, 2007; Schwartz & Finley, 2005).  Τα παιδιά συχνά µετανιώνουν για τις χαµένες ευκαιρίες 

και επιθυµούν να περάσουν περισσότερο χρόνο µε τον πατέρα τους και να καλύψουν το 

συναισθηµατικό κενό που νιώθουν. Αυτή η ανάγκη εµφανίζεται περισσότερο στα κορίτσια σε σχέση 

µε τα αγόρια (Finley & Schwartz, 2007; Kilman, Carranza, & Vendemia, 2006; Storksen, Roysamb, 

Moum, & Tambs, 2005). 

    Αυτό που ενδιαφέρει τους ερευνητές είναι να δουν αν η εµπλοκή του πατέρα ακόµα και στην 

περίπτωση που δεν µένει µε το παιδί (π.χ. εξαιτίας ενός διαζυγίου) εξακολουθεί να επηρεάζει την 

ψυχολογική προσαρµογή και την αίσθηση ευηµερίας του παιδιού (Amato & Gilbreth, 1999; Finley & 

Schwartz, 2007). Σε µια µετά-ανάλυση σε 32 έρευνες που αφορούσαν το πώς το διαζύγιο επηρεάζει 

την ευεξία των παιδιών τα αποτελέσµατα ήταν συγκεχυµένα (Amato, 1993).  Σε ορισµένες έρευνες 

βρέθηκε ότι η επαφή µε τον πατέρα σχετίζονταν σηµαντικά και θετικά µε την ευεξία των παιδιών, σε 

άλλες ότι σχετίζονταν σηµαντικά αλλά αρνητικά ενώ σε µερικές δεν βρέθηκαν σηµαντικές 

συσχετίσεις. (Amato, 1993). Η συχνότητα της επαφής του παιδιού µε τον πατέρα δεν φαίνεται να είναι 

τόσο σηµαντική αναφορικά µε τις επιπτώσεις που έχει στην ευηµερία του (Amato & Gilbreth, 1999). 

    Αντίθετα, το είδος της σχέσης πατέρα-παιδιού και το πόσο κοντά νιώθει τον πατέρα όχι µόνο 

σωµατικά αλλά και συναισθηµατικά ασκεί άµεσες επιδράσεις στην ψυχολογική του προσαρµογή 

(Amato & Gilbreth, 1999). Η ύπαρξη θετικής σχέσης και τα αισθήµατα εγγύτητας των εφήβων µε τον 

πατέρα που δεν έχει την κηδεµονία έχουν θετικά αποτελέσµατα στην ψυχολογική προσαρµογή τους 

(Buchanan, Maccoby & Dornbusch, 1996; Scott, Booth, King, &Johnson, 2007). Επίσης, ο βαθµός 

στον οποίο ο πατέρας υιοθετεί έναν τρόπο συµπεριφοράς που χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, 

ενθάρρυνση, στήριξη, καθοδήγηση και έλεγχο (authoritative parenting) σχετίζεται θετικά µε την 

ευηµερία και ευεξία των παιδιών (Amato & Gilbreth, 1999). Πάντως, σε κάθε περίπτωση η σχέση 

ανάµεσα στην εµπλοκή του πατέρα και στην ψυχολογική προσαρµογή του παιδιού έχει βρεθεί ότι 

είναι µεγαλύτερη και ισχυρότερη στην περίπτωση που το παιδί µεγαλώνει και µε τους δύο γονείς, ενώ 

στην περίπτωση του διαζυγίου µεγαλύτερη σχέση έχει βρεθεί ανάµεσα στην αναφερόµενη και στην 

επιθυµητή πατρική εµπλοκή (Finley & Schwartz, 2007). 

    Η εµπλοκή του πατέρα δεν επηρεάζει µόνο την ανάπτυξη και την ψυχολογική προσαρµογή του 

παιδιού αλλά η θετική του εµπλοκή µπορεί να το προστατεύσει από την εµφάνιση αρνητικών 

συνεπειών. Εκτός από την ψυχολογική κατάσταση του πατέρα και η εµφάνιση ψυχοπαθολογίας από 

τη µεριά της µητέρας επηρεάζει την ψυχική υγεία των παιδιών. Όταν η µητέρα πάσχει από κατάθλιψη 

τότε υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος για το παιδί να εµφανίσει µη τυπική ανάπτυξη καθώς µεγαλώνει, 

προβλήµατα συµπεριφοράς, συναισθηµατικές δυσκολίες,  φτωχή γνωστική ανάπτυξη, και να 

δηµιουργεί ανασφαλείς δεσµούς (Cicchetti, Rogosch, & Toth, 1998; Marchand & Hock, 1998; 

Murray, Hipwell, Hooper, Stein, & Cooper, 1996). Υπάρχει επίσης αυξηµένος κίνδυνος εµφάνισης 

ψυχοπαθολογίας στην παιδική και ενήλικη ζωή (Sinclair & Murray, 1998; Zahn-Waxler, Iannotti, 
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Cummings, & Denham, 1990). Η ύπαρξη µητρικής κατάθλιψης προβλέπει συχνά προβλήµατα 

συµπεριφοράς (εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης) τα πρώτα χρόνια του σχολείου. (Essex, Klein, 

Miech, & Smider, 2001).   

    Το ερώτηµα που τίθεται εδώ είναι αν η εµπλοκή του πατέρα και η σχέση που υπάρχει µε το παιδί 

µπορεί να το προστατεύσει από τις δυσάρεστες συνέπειες που έχει η κατάθλιψη της µητέρας στην 

ψυχική του υγεία. Τα αποτελέσµατα που υπάρχουν είναι ικανοποιητικά και αρκετά ενθαρρυντικά. Η 

θετική εµπλοκή του πατέρα και ο τρόπος συµπεριφοράς του, που χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα 

ζεστασιάς και ελέγχου µπορεί να µειώσουν ή να περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες που έχει η 

µητρική κατάθλιψη στο παιδί (Mezulis, Hyde & Clark, 2004). Ακόµα και όταν η ποσότητα εµπλοκής 

του πατέρα δεν είναι υψηλή αλλά χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ζεστασιάς, στοργής και 

ελέγχου, η πατρική εµπλοκή εξακολουθεί να σχετίζεται µε λιγότερα προβλήµατα συµπεριφοράς 

(κυρίως εσωτερίκευσης) στο παιδί (Mezulis, Hyde & Clark, 2004). Αντίθετα, η ύπαρξη κατάθλιψης 

και από τον πατέρα βρέθηκε ότι αυξάνει τις αρνητικές συνέπειες που έχει η κατάθλιψη της µητέρας 

(Mezulis, Hyde & Clark, 2004).   

      Η εµπλοκή του πατέρα µπορεί να προστατεύσει το παιδί και από τις αρνητικές συνέπειες που έχει 

η βίωση θυµατοποίησης από τους συνοµήλικους. Η θυµατοποίηση στο σχολείο αποτελεί πηγή 

έντονου άγχους και επηρεάζει την ευεξία του παιδιού και το αίσθηµα ικανοποίησης που έχει για τη 

ζωή (χαµηλή αυτό-εκτίµηση, αρνητική αυτό-εικόνα) (Olweus, 1993). Η ύπαρξη κοινωνική στήριξης 

συµβάλλει σηµαντικά στην ευεξία και την ευηµερία του µαθητή ακόµα και όταν έχει βιώσει τη 

θυµατοποίηση (Rigby, 2000). Η υποστήριξη από δασκάλους, συµµαθητές, µητέρα και πατέρα 

σχετίζεται θετικά µε την ευηµερία του εφήβου (Rigby, 2000). Η εγγύτητα µε τον πατέρα συµβάλλει 

µε µοναδικό τρόπο στην ευτυχία του παιδιού και στην αίσθηση ικανοποίησης που έχει από τη ζωή 

(Rigby, 2000).  Ο Amato (1994) έδειξε ότι η ικανοποίηση από τη ζωή, η ευηµερία και η ψυχολογική 

προσαρµογή έχουν σηµαντικές συσχετίσεις µε τον βαθµό εγγύτητας του πατέρα µε το παιδί. Σύµφωνα 

µε τα παραπάνω είναι και τα αποτελέσµατα της έρευνας των Flouri & Buchanan (2002), 
που έδειξαν 

ότι η ευεξία των εφήβων αγοριών σχετίζεται µε το βαθµό θυµατοποίησης που έχουν βιώσει στο 

σχολείο και µε το βαθµό στον οποίο αισθάνονται ότι ο πατέρας τους ή οποιαδήποτε άλλη πατρική 

φιγούρα εµπλέκεται ενεργά στη ζωή τους. 

    Η συµπεριφορά του πατέρα και η εµπλοκή του σε συγκεκριµένους τοµείς επηρεάζει άµεσα την 

ανάπτυξη του παιδιού και το προστατεύει από την εκδήλωση αρνητικών συµπεριφορών. Εκτός όµως 

από τις άµεσες επιδράσεις, η συµπεριφορά του πατέρα µπορεί να επηρεάζει και µε έµµεσο τρόπο την 

ανάπτυξη του παιδιού. Οι Lamb & Tamis-LeMonda (2004) υπέδειξαν ότι ο πατέρας επηρεάζει τόσο 

άµεσα το παιδί, µέσω της συµπεριφοράς του, του τρόπου που αντιδρά και των µηνυµάτων που 
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µεταδίδει όσο και έµµεσα µέσω του ρόλου του ως πηγή στήριξης και επιβολής πειθαρχίας και µέσω 

των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων που έχει µε τη µητέρα.  

    Στην εργασία των Goeke-Morey & Cummings (2007), αναπτύχθηκε ένα θεωρητικό πλαίσιο, 

προκειµένου να αναγνωρίσουν τις έµµεσες επιδράσεις του τρόπου συµπεριφοράς του πατέρα στην 

ανάπτυξη του παιδιού µέσα στα πλαίσια του γάµου και της ποιότητας των σχέσεων µε τη µητέρα. Ως 

αποτέλεσµα της προσπάθειας, και στηριζόµενοι σε προηγούµενη εργασία πάνω σε αυτό το θέµα 

(Cummings, Goeke-Morey, & Raymond, 2004) αναπτύχθηκαν τρία µοντέλα τα οποία εξετάζουν το 

πώς η ύπαρξη διαµάχης ανάµεσα στους γονείς επηρεάζει τη συµπεριφορά του πατέρα προς το παιδί, 

το πώς το παιδί αντιδρά στη συµπεριφορά του πατέρα στην διάρκεια µιας διαφωνίας µε τη µητέρα και 

το πώς η ψυχολογική κατάσταση του πατέρα επηρεάζει την σχέση του µε τη µητέρα (Goeke-Morey & 

Cummings, 2007). 

    Εξετάζοντας την πρώτη σχέση ανέπτυξαν την Υπόθεση της Ευπάθειας του Τρόπου Συµπεριφοράς 

του Πατέρα (Fathering Vulnerability Hypothesis). Μία συζυγική διαφωνία (ιδιαίτερα όταν συµβαίνει 

µπροστά στο παιδί) επηρεάζει αρνητικά τόσο τη σχέση της µητέρας µε το παιδί όσο και τη σχέση του 

πατέρα µε το παιδί. Σύµφωνα µε την υπόθεση, σε αυτή την περίπτωση, η σχέση που έχει ο πατέρας µε 

το παιδί και ο τρόπος που του συµπεριφέρεται επηρεάζεται περισσότερο σε αντίθεση µε τη σχέση 

µητέρας-παιδιού. Αυτό έχει ως επακόλουθο να εµφανίζονται περισσότερα αρνητικά αποτελέσµατα 

αναφορικά µε την προσαρµογή του (Goeke-Morey & Cummings, 2007). Ωστόσο επειδή ο τρόπος 

συµπεριφοράς του πατέρα και της µητέρας επηρεάζεται διαφορετικά µέσα σε µία συζυγική διαµάχη 

είναι επισφαλές να καταφύγουµε σε τέτοιου είδους συµπεράσµατα (Cox, Paley, & Harter, 2001). 

Αυτό στο οποίο µπορούµε να καταλήξουµε είναι ότι η συµπεριφορά και των δύο επηρεάζεται 

αρνητικά από µία συζυγική διαµάχη αλλά µε διαφορετικό τρόπο (Goeke-Morey & Cummings, 2007). 

Στήριξη σε αυτό το συµπέρασµα έδωσε µία προηγούµενη έρευνα των Sturge-Apple, Davies, & 

Cummings (2006) που βρήκε ότι η εχθρότητα µέσα στο ζευγάρι και η συναισθηµατική αποξένωση 

µείωσαν τη συναισθηµατική διαθεσιµότητα της µητέρας προς το παιδί ενώ αντίθετα η 

συναισθηµατική διαθεσιµότητα του πατέρα επηρεάστηκε µόνο από τη συναισθηµατική αποξένωση. 

Ωστόσο, η µείωσης της συναισθηµατικής διαθεσιµότητας του πατέρα ήταν αυτή που προέβλεψε 

καλύτερα τα αρνητικά αποτελέσµατα στην προσαρµογή του παιδιού (Sturge-Apple, Davies, & 

Cummings, 2006). 

        Αναφορικά µε τη δεύτερη σχέση, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η διαµάχη και οι τσακωµοί 

ανάµεσα στους γονείς επηρεάζουν αρνητικά το παιδί (Goeke-Morey & Cummings, 2007). Μέχρι 

πρόσφατα, οι έρευνες εξέταζαν µαζί τις επιδράσεις που έχει η συµπεριφορά του πατέρα και της 

µητέρας στην διάρκεια µίας συζυγικής διαµάχης. Ωστόσο,  την τελευταία δεκαετία άρχισαν να 

εξετάζουν τις αντιδράσεις του παιδιού στη συµπεριφορά του πατέρα και της µητέρας ξεχωριστά  

(Cummings, Goeke-Morey, & Papp, 2004; Cummings et al., 2002; Goeke-Morey et al., 2003). 
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Σύµφωνα µε την Υπόθεση της ∆ιαφοροποιηµένης Αντίδρασης ( Differential Reactivity Hypothesis), τα 

παιδιά αντιδρούν περισσότερο αρνητικά στην συµπεριφορά του πατέρα και βρίσκονται σε µεγαλύτερη 

σύγχυση ακόµα και όταν ο τρόπος αντίδρασης της µητέρας είναι ίδιος µε εκείνον του πατέρα (Goeke-

Morey & Cummings, 2007). Τα αποτελέσµατα ωστόσο των σχετικών ερευνών δε δείχνουν να 

υποστηρίζουν αυτή την υπόθεση αλλά αντίθετα να υποδεικνύουν ότι ο τρόπος συµπεριφοράς του 

πατέρα και της µητέρας επηρεάζει εξίσου αρνητικά το παιδί (Cummings, Goeke-Morey, & Papp, 

2004; Cummings et al., 2002; Goeke-Morey et al., 2003). Αυτό στο οποίο καταλήγουν είναι ότι η 

συµπεριφορά και των δύο γονέων στην διάρκεια µίας συζυγικής διαµάχης επηρεάζει αρνητικά την 

προσαρµογή του παιδιού αλλά µε διαφορετικό τρόπο (Cummings, Goeke-Morey, & Papp, 2004; 

Cummings et al., 2002; Goeke-Morey & Cummings, 2007; Goeke-Morey et al., 2003). 

    Η τελευταία σχέση που ερευνάται σε αυτή την εργασία (Goeke-Morey & Cummings, 2007) 

σχετίζεται µε την ψυχολογική κατάσταση του πατέρα και την ποιότητα των σχέσεων που υπάρχουν µε 

τη µητέρα. Η µητρική κατάθλιψη, σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης προβληµάτων στην 

προσαρµογή των παιδιών. Αντίθετα, ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί στις επιπτώσεις που έχει η 

κατάθλιψη του πατέρα ή η εµφάνιση άλλων ψυχολογικών προβληµάτων στην προσαρµογή του 

παιδιού. Σύµφωνα µε την Υπόθεση της Ψυχικής Υγείας του Πατέρα (Paternal Mental Health 

Hypothesis), όπως η ψυχολογική κατάσταση της µητέρας έτσι και η ψυχολογική κατάσταση του 

πατέρα επηρεάζει την ποιότητα των σχέσεων ανάµεσα στους γονείς και συµβάλλει σηµαντικά στα 

αποτελέσµατα αναφορικά µε την προσαρµογή του παιδιού (Goeke-Morey & Cummings, 2007). Τα 

αποτελέσµατα των ερευνών υποστηρίζουν την υπόθεση και δείχνουν ότι η ψυχοπαθολογία του πατέρα 

επηρεάζει αρνητικά την σχέση µε την µητέρα και συνακόλουθα την προσαρµογή του παιδιού (Du 

Rocher Schudlich & Cummings, 2003; Du Rocher Schudlich, Papp, & Cummings, 2004; Keller, 

Cummings, Davies, & Mitchell, 2006; Papp, Cummings, & Schermerhorn, 2004; Papp, Goeke-Morey, 

& Cummings, 2004).  

    Η ψυχική κατάσταση του πατέρα θεωρείται ότι επηρεάζει την προσαρµογή του παιδιού ίσως όχι µε 

άµεσο τρόπο όπως συµβαίνει στην περίπτωση της µητέρας αλλά µέσω των έµµεσων επιδράσεων που 

ασκεί στην µεταξύ τους σχέση (Goeke-Morey & Cummings, 2007). Ένας πατέρας µπορεί να 

επηρεάσει το παιδί του όχι απαραίτητα µε άµεσο τρόπο. Ακόµα και µέσω της σχέσης που έχει µε τη 

µητέρα, του τρόπου που αλληλεπιδρά µε εκείνην ή της ψυχολογικής κατάστασης που βρίσκεται 

µπορεί να ασκήσει τις επιδράσεις του στην ανάπτυξη του παιδιού (Goeke-Morey & Cummings, 2007).  

Ίσως το σηµαντικό της εργασίας είναι ότι µελετώνται οι σχέσεις των γονέων και το πώς η 

συµπεριφορά του πατέρα και η ψυχολογική του κατάσταση µπορεί να επηρεάσει και να επηρεαστεί 

από τις µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις και άρα συνακόλουθα να επηρεάσει και την προσαρµογή του 

παιδιού  (Goeke-Morey & Cummings, 2007).   

    Γίνεται λοιπόν κατανοητό, ότι η παρουσία και κυρίως η εµπλοκή του πατέρα στη ζωή του παιδιού 

θεωρείται όλο και πιο σηµαντική για την ανάπτυξή του. Οι περισσότερες έρευνες σήµερα (αν όχι 
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όλες) όταν εξετάζουν τη σχέση γονέων-παιδιών συµπεριλαµβάνουν και τον πατέρα. Ο ρόλος του 

αρχίζει να εξετάζεται χωριστά από τον ρόλο της µητέρας και να θεωρείται εξίσου σηµαντικός. Το 

παιδί τελικά, έχει ανάγκη τον πατέρα του όπως ακριβώς έχει ανάγκη και την µητέρα του. Ο πατέρας 

αποδεικνύεται πλέον ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή του παιδιού και σε αυτό φαίνεται να 

καταλήγουν όλες σχεδόν οι έρευνες.  
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6. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ 

 

    Με βάση τα ερευνητικά δεδοµένα που παρουσιάστηκαν, η παρούσα έρευνα  επιχειρεί να εξετάσει 

την σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην αντιλαµβανόµενη πατρική και µητρική αποδοχή-απόρριψη και 

την ψυχολογική προσαρµογή στους εφήβους. Όπως έχει αναφερθεί, κοµµάτι της ψυχολογικής 

προσαρµογής θεωρείται και η εκδήλωση συµπεριφορών εκφοβισµού, η βίωση θυµατοποίησης από 

τους συνοµηλίκους καθώς και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση κάποιας παράνοµης 

ουσίας. Για τον λόγο αυτό, πέραν από τις επιπτώσεις στην γενικότερη ψυχολογική προσαρµογή των 

εφήβων, εξετάζεται και µεµονωµένα η σχέση  που υπάρχει ανάµεσα στη αντιλαµβανόµενη γονική 

αποδοχή-απόρριψη και την εκδήλωση συµπεριφορών εκφοβισµού, τη βίωση θυµατοποίησης και την 

κατανάλωση αλκοόλ. Ωστόσο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στον ρόλο του πατέρα και στη 

σηµασία που έχει για τον έφηβο ο βαθµός εµπλοκής του. Βασιζόµενοι στα µέχρι στιγµής ευρήµατα, 

που υποδηλώνουν το πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος του πατέρα στη ζωή του παιδιού, επιχειρούµε να 

εξετάσουµε πως ο αντιλαµβανόµενος βαθµός εµπλοκής του πατέρα µπορεί να επηρεάσει τις 

παραπάνω σχέσεις. Οι υποθέσεις που εξετάζονται είναι οι εξής: 

 

Η Σχέση Ανάµεσα στην Αντιλαµβανόµενη Αποδοχή-Απόρριψη των Γονέων (PARQ mo-fa)  και την 

Ψυχολογική Προσαρµογή του Εφήβου (PAQ) 

    Υποθέτουµε ότι 1) η αντιλαµβανόµενη αποδοχή του πατέρα και της µητέρας  θα σχετίζεται µε 

καλύτερη ψυχολογική προσαρµογή για τον έφηβο. Σχετικά µε τις διαφορές φύλου, θεωρούµε ότι τα 

αγόρια και τα κορίτσια θα διαφέρουν ως προς την αντιλαµβανόµενη µητρική και πατρική αποδοχή. 

Συγκεκριµένα υποθέτουµε ότι 2) τα αγόρια θα αντιλαµβάνονται περισσότερη  πατρική αποδοχή σε 

σχέση µε τα κορίτσια ενώ 3) τα κορίτσια θα αντιλαµβάνονται περισσότερη µητρική αποδοχή. 

 

Η Σχέση Ανάµεσα στην Αντιλαµβανόµενη Αποδοχή-Απόρριψη των Γονέων (PARQ mo-fa)  και τον 

Σχολικό Εκφοβισµό και την Θυµατοποίηση (PEQ, VS/VO) 

    Στην έρευνα υποθέτουµε ότι 1) η αντιλαµβανόµενη αποδοχή του πατέρα και της µητέρας θα 

σχετίζεται µε λιγότερες συµπεριφορές εκφοβισµού και µε µικρότερο κίνδυνο βίωσης 

θυµατοποίησης. Θεωρούµε ότι 2α) η σχέση ανάµεσα στην αποδοχή του πατέρα και τις 

συµπεριφορές εκφοβισµού και την θυµατοποίηση θα είναι ισχυρότερη για τα αγόρια ενώ 2β) ότι 

η σχέση ανάµεσα στην αντιλαµβανόµενη αποδοχή της µητέρας και τον σχολικό εκφοβισµό και τη 
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θυµατοποίηση θα είναι ισχυρότερη για τα κορίτσια. Τέλος, θεωρούµε ότι 3) τα αγόρια θα 

εµπλέκονται περισσότερο σε συµπεριφορές εκφοβισµού είτε ως δράστες είτε ως θύµατα. 

 

Η Σχέση Ανάµεσα στην Αντιλαµβανόµενη Αποδοχή-Απόρριψη των Γονέων (PARQ mo-fα )και την 

Κατανάλωση Αλκοόλ (SUQ) 

    Αναφορικά  µε αυτή την σχέση εξετάζουµε αν 1) η αντιλαµβανόµενη αποδοχή από τους γονείς θα 

σχετίζεται µε λιγότερη κατανάλωση αλκοόλ.  Επίσης, παράλληλα θέλουµε να εξετάσουµε αν 3) τα 

παιδιά που καταναλώνουν αλκοόλ εµφανίζουν προβλήµατα εξαιτίας της συµπεριφοράς τους. Τέλος, 

υποθέτουµε ότι 4) τα αγόρια θα καταναλώνουν περισσότερο αλκοόλ σε σχέση µε τα κορίτσια. 

    Στο σχήµα 1. που ακολουθεί παρουσιάζεται το µοντέλο µε βάση το οποίο προσπαθούµε να 

εξετάσουµε τις παραπάνω σχέσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1. Το µοντέλο µε βάση το οποίο προσπαθούµε να εξηγήσουµε τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην 

ανεξάρτητη µεταβλητή (Γονική Αποδοχή-Απόρριψη) και την εκάστοτε εξαρτηµένη µεταβλητή. 

 

Ο Ρόλος της Πατρικής Εµπλοκής (FIS) 

     Σχετικά µε τον ρόλο της πατρική εµπλοκής υποθέτουµε ότι 1)  ο αντιλαµβανόµενος βαθµός 

εµπλοκής του πατέρα θα προστατεύσει τον έφηβο από τα αρνητικά αποτελέσµατα στην 

ψυχολογική προσαρµογή, από την εκδήλωση συµπεριφορών εκφοβισµού, την βίωση θυµατοποίησης 

και την κατανάλωση αλκοόλ στις περιπτώσεις όπου η αντιλαµβανόµενη µητρική απόρριψη είναι 

υψηλή. Επίσης, θεωρούµε ότι 2) η αντιλαµβανόµενη πατρική εµπλοκή θα είναι ισχυρότερη για τα 
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ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ 
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αγόρια. Παρακάτω ακολουθούν τα µοντέλα µε βάση τα οποία θα εξετάσουµε πως ο 

αντιλαµβανόµενος βαθµός εµπλοκής του πατέρα επηρεάζει την κάθε σχέση (βλ. σχήµα 2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2. Τα µοντέλα που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα προκειµένου να εξετάσουµε πως ο βαθµός εµπλοκής του 

πατέρα επηρεάζει την εκάστοτε σχέση. 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΠΑΤΡΙΚΗ 
ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΣ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΠΑΤΡΙΚΗ 
ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΑΛΚΟΟΛ  

ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΑΤΡΙΚΗ 
ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΠΑΤΡΙΚΗ 
ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
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7. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

7.1 ∆είγµα 

    Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 213 µαθητές ηλικίας 13-17 ετών (Μ.Ο.=14.9 έτη και 

Τ.Α.=1.50)  και προέρχεται από Γυµνάσια και Λύκεια του Ρεθύµνου και της Αθήνας. Το ποσοστό 

των κοριτσιών που συµµετείχαν στην έρευνα ανέρχεται στο 55.9% (119)  ενώ το ποσοστό των 

αγοριών στο 44.1% (94).  Από τους 213 µαθητές οι 40 (18.8%) προέρχονταν από το Πειραµατικό 

Γυµνάσιο Ρεθύµνου, οι 86 (40.4%) από το Λύκειο San Joseph στο Ν. Ηράκλειο και οι 87 (40.8%)  

από το 2ο Γυµνάσιο Γέρακα στην Ανατολική Αττική. Η κατανοµή του δείγµατος στις τρεις τάξεις του 

γυµνασίου και στις δύο τάξεις του λυκείου είναι ως εξής: το ποσοστό των παιδιών που φοιτούν στην 

Α’ Γυµνασίου είναι 23.5% (50), στην Β’ Γυµνασίου 25.4% (54), στην Γ’ Γυµνασίου 10.8% (23), 

στην Α’ Λυκείου 18.3% (39) και στην Β’ Λυκείου 22.1% (47). Αναφορικά µε τον τόπο κατοικίας, το 

57.3% (122) µένουν σε πόλη (Αθήνα ή Ρέθυµνο), το 36.2% (77) σε µικρή πόλη (π.χ. ο Γέρακας 

χαρακτηρίστηκε από τα παιδιά ως µικρή πόλη) και το 6.6% (14) µένουν σε χωριό. Στον πίνακα 1 

παρουσιάζονται οι µέσοι όροι, οι κεντρικές τιµές και οι επικρατούσες τιµές της ηλικίας ανά φύλο, ενώ 

στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανοµή των µαθητών ως προς το φύλο και την τάξη τους.  

 

 

Πίνακας 1. Μέσοι όροι, κεντρικές τιµές, και επικρατούσες τιµές της ηλικίας ανά φύλο. 

 

Φύλο f 

 

% Μέσοι όροι Κεντρικές 
τιµές 

Επικρατούσες 
τιµές 

 

Κορίτσια 

Αγόρια 

 

119 

94 

 

55.9 

41.1 

 

 

15 

14.8 

 

15 

14 

 

17 

14 

Σύνολο 213 100 14.9 15 14 
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Πίνακας 2. Κατανοµή των µαθητών ως προς το φύλο και την τάξη. 

 

 

 

Φύλο 

 

 

Α’ 
Γυµνασίου 

 

f        % 

 

 

  Β’ 
Γυµνασίου 

 

f        % 

Τάξη 
Εκπαίδευσης 

                   
Γ’ 
Γυµνασίου 

 

f        % 

 

                        

Α’   
Λυκείου 

 

f        % 

 

 

Β’   
Λυκείου 

 

f        % 

 

 

Σύνολο 

 

                    
f        % 

 

Κορίτσια 

 

Αγόρια 

 

27     22.7 

 

23     24.5 

 

27   22.7 

 

27   28.7 

 

13     10.9 

 

10     10.6 

 

24     20.2 

 

15      16 

 

28    23.5 

 

19     20.2 

 

119    55.9 

 

94     41.1 

 

Σύνολο 

 

50      23.5 

 

54   25.4 

 

23     10.8 

 

39     18.3 

 

47     22.1 

 

213     100 

 

 

 

7.2 Μέσα συλλογής δεδοµένων 

 

 Ακολούθως τα µέσα συλλογής δεδοµένων µε τη σειρά χορήγησής τους: 

 

1) Φόρµα κοινωνικο-δηµογραφικών  στοιχείων στην οποία ζητούνται πληροφορίες για το φύλο, την 

ηλικία, την τάξη φοίτησης, το σχολείο, τον τόπος καταγωγής και το εκπαιδευτικό επίπεδο του 

γονέα.  

2) Το Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης της Προσωπικότητας  (“Personality Assessment Questionnaire –

Child PAQ”) (Rohner, 1978) (µτφ. - Γιοβαζολιάς, Κοθάλη και Λούβρου, 2009). Είναι ένα 42 

ερωτήσεων ερωτηµατολόγιο αυτό-αναφοράς κατασκευασµένο να αξιολογεί επτά διαστάσεις της 

προσωπικότητας που συνολικά αντιπροσωπεύουν έναν δείκτη της συνολικής προσαρµογής των 

νέων ατόµων. Οι επιµέρους διαστάσεις είναι: α) Εχθρότητα/ επιθετικότητα (‘hostility/aggression’) 

που περιλαµβάνει ερωτήσεις για τη φυσική βία, τη λεκτική, την παθητική, και γενικώς 
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προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση της επιθετικότητας, β) Εξάρτηση (‘Dependence’), 

γ) την Αυτό-αξιολόγηση που διαχωρίζεται στην Αυτοεκτίµηση και την Αυτεπάρκεια, δ) την 

Συναισθηµατική Ανταπόκριση, ε) την Συναισθηµατική Σταθερότητα και ζ) την Αξιολόγηση του 

κόσµου. ∆είγµατα ερωτήσεων: «Έχω συνέχεια στο µυαλό µου να είµαι αγενής ή να µαλώνω» 

(εχθρότητα/επιθετικότητα), «Μου αρέσει όταν οι γονείς µου δίνουν πολλή προσοχή» (εξάρτηση), 

«Μου αρέσει ο εαυτός µου» (Θετική  αυτοεκτίµηση), «Μπορώ να διεκδικήσω µε επιτυχία 

πράγµατα που θέλω» (θετική αυτεπάρκεια), «Είναι εύκολο για µένα να δείξω στην οικογένειά µου 

ότι τους αγαπώ» (συναισθηµατική ανταπόκριση), «Τη µια είµαι γεµάτος ζωντάνια και χαρούµενος 

και την άλλη στιγµή, κατσούφης και στεναχωρηµένος) (συναισθηµατική αστάθεια) και «Νοµίζω 

ότι ο κόσµος είναι ένα ευχάριστο και ευτυχισµένο µέρος» (αξιολόγηση του κόσµου). Οι δείκτες 

αξιοπιστίας αυξοµειώνονται από .41 έως .78 (βλ. πίνακα 3). 

Οι συµµετέχοντες απαντούν σε µια 4βαθµη κλίµακα τύπου Likert από το 1 («Σχεδόν ποτέ 

αληθινό») έως 4 (« Σχεδόν πάντα αληθινό»). Η άθροιση σε κάθε υποκλίµακα µας δίνει µια 

βαθµολογία. Κατόπιν όλα τα αθροίσµατα ενοποιούνται παρέχοντάς µας ένα συνολικό άθροισµα. 

Όσο πιο υψηλή η βαθµολογία του ατόµου, τόσο µεγαλύτερη είναι η ψυχολογική του προσαρµογή. 

Βαθµολογίες µπορεί να κυµαίνονται από το 42 (θετική ψυχολογική προσαρµογή) έως το 168 

(αρνητική ψυχολογική προσαρµογή). Το ερωτηµατολόγιο έχει κατασκευαστεί ούτως ώστε 

βαθµολογίες κοντά στο 105 και υψηλότερες  να αντιπροσωπεύουν ότι το άτοµο βιώνει 

περισσότερη απόρριψη παρά αποδοχή από τον κηδεµόνα ή όποιο άλλον το φροντίζει.  

3) Το Ερωτηµατολόγιο Γονικής Αποδοχής-Απόρριψης (“Parental Acceptance- Rejection 

Questionnaire- PARQ”) του Rohner (1990) (µτφ. - Γιοβαζολιάς, Κοθάλη και Λούβρου, 2009). Οι 

µαθητές απάντησαν και στις δύο εκδόσεις του ερωτηµατολογίου τόσο για την µητέρα όσο και για 

τον πατέρα. Είναι δύο ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς αποτελούµενα από 24 ερωτήσεις το 

καθένα (σε σύνολο 48 ερωτήσεων). Σχεδιάστηκε για να εξάγει πληροφορίες των αντιλήψεων των 

νέων για συµπεριφορές της µητέρας και του πατέρα αναφορικά µε πέντε διαστάσεις: ζεστασιά/ 

αγάπη (‘warmth/affection), εχθρότητα/ επιθετικότητα (‘hostility/ aggression’), 

αδιαφορία/παραµέληση (‘Indifference/neglect’), µη-διαφοροποιηµένη απόρριψη 

(‘Undifferentiated rejection’). Η διάσταση της «µη-διαφοροποιηµένης απόρριψης» αναφέρεται 

στην πεποίθηση των ατόµων πως οι γονείς τους δε τα αγαπούν, θέλουν, εκτιµούν ή νοιάζονται γι 

αυτά χωρίς απαραιτήτως να βιώνουν και µια ανάλογη συµπεριφορά από τους γονείς τους. 

Παραδείγµατα του Child PARQ για τη µητέρα: «Λέει καλά λόγια για µένα» (ζεστασιά/αγάπη), 

«Με χτυπά ακόµη και αν µερικές φορές δεν το αξίζω» (εχθρότητα/επιθετικότητα), «∆ε µου δίνει 

καθόλου σηµασία» (αδιαφορία/ παραµέληση), « Με βλέπει ως µεγάλο µπελά» (µη 

διαφοροποιηµένη απόρριψη). Οι εκδόσεις για τον πατέρα και τη µητέρα είναι ακριβώς οι ίδιες µε 

τη διαφορά ότι γίνεται αναφορά στη συµπεριφορά της µητέρας και του πατέρα αντίστοιχα 

(Rohner & Kim, 2002). Οι δείκτες αξιοπιστίας κυµαίνονται από .61 έως .84 (βλ. πίνακα 3). 
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Οι συµµετέχοντες απαντούν σε κάθε ερώτηση µε βάση µια κλίµακα τύπου Likert από το 4 

(«Σχεδόν πάντα») έως το 1 (« Σχεδόν ποτέ»). Γίνεται αντιστροφή µόνο µιας ερώτησης (ερώτηση 

13). Οι βαθµολογίες των τεσσάρων υποκλιµάκων Αποδοχής/Απόρριψης µπορούν να αθροιστούν 

δίνοντας ένα συνολικό βαθµό της αντιλαµβανόµενης αποδοχής/απόρριψης που κυµαίνεται από 

χαµηλά γύρω στα 60 (µέγιστη αντιλαµβανόµενη αποδοχή) έως τα 240 (µέγιστη αντιλαµβανόµενη 

απόρριψη). Το ερωτηµατολόγιο έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ούτως ώστε βαθµολογίες γύρω 

στο 150 και πάνω να αποκαλύπτουν εννοιολογικά την εµπειρία µιας απόρριψης εκ µέρους του 

γονέα. Από 140 µέχρι 149 σηµαίνει πως το άτοµο βιώνει µια σοβαρή απόρριψη αλλά όχι σε 

συνολικό βαθµό ενώ βαθµολογίες από 120 µέχρι 60 αποκαλύπτουν την πεποίθηση µια ουσιώδης 

γονικής αγάπης (Erkman & Rohner, 2006).  

4) Η Κλίµακα Πατρικής Συµµετοχής (“Father Involvement Scale- FIS”)  (Finley & Schwartz, 2004) 

(µτφ. - Γιοβαζολιάς, Κοθάλη και Λούβρου, 2009). Οι συµµετέχοντες καλούνται να απαντήσουν 

στην κλίµακα που αφορά τον πατέρα ή για τον πατέρα που είχε ιδιαίτερη επιρροή στη ζωή τους. 

Για κάθε µία από τις 20 ερωτήσεις της κλίµακας, οι συµµετέχοντες χρειάζεται να δηλώσουν πως 

εµπλέκεται ο πατέρας τους στη ζωή τους και πόσο πολύ θα ήθελαν ο πατέρας τους να εµπλέκεται 

στη ζωή τους σε µια κλίµακα τύπου Likert που κυµαίνεται από 1 («Πάντα») έως το 4 («Ποτέ»). 

Παραδείγµατα της κλίµακας: « Σε βοηθάει στο να αναπτύσσεις τις δυνατότητές σου», 

«Μοιράζεται µαζί σου ενδιαφέρονται και δραστηριότητες».  

Μπορούµε να αθροίσουµε τη βαθµολογία των απαντήσεων που θα µας παρέχει ένα συνολικό 

µέσο όρο. Τα αθροίσµατα κυµαίνονται από 20 έως 100. Η συνολική αξιοπιστία της κλίµακας είναι 

πολύ καλή.  

Υπάρχουν ενδείξεις από πολλαπλές διερευνητικές και επιβεβαιωτικές παραγοντικές αναλύσεις 

πως η κλίµακα παρουσιάζει ένα τριπαραγοντικό µοντέλο. Οι Finley & Schwartz (2004) 

κατέληξαν σε τρεις παράγοντες: α) τον παράγοντα «Έκφρασης Συµµετοχής», β) «Καθορισµού της 

συµµετοχής» του πατέρα και γ) την «Παροχή συµβουλών». Οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας 

εµφανίζονται στον πίνακα 4. 

5)  Ερωτήσεις για ∆ύναµη-Γόητρο (“Power-Prestige Items”) (µτφ. - Γιοβαζολιάς, Κοθάλη και 

Λούβρου, 2009). Ο Rohner (1967) σηµείωσε πως µε τον όρο «power» αναφέρεται στην ικανότητα 

των ατόµων να επηρεάζουν τόσο τις απόψεις όσο και τις συµπεριφορές των άλλων. Τα άτοµα που 

έχουν αυτή τη δυνατότητα τόσο περισσότερο διαπροσωπική δύναµη έχουν σε µια οµάδα. Από την 

άλλη µε τον όρο «prestige» µεταφράζεται ως η κοινωνική αποδοχή, σεβασµός, θαυµασµός και 

γενικώς η αναγνώριση από τους άλλους. Πολλές φορές οι δύο αυτές ικανότητες σχετίζονται πολύ 

υψηλά, οπότε άτοµα που επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τους άλλους ταυτόχρονα είναι κοινωνικά 

αποδεκτοί και απολαµβάνουν το σεβασµό και τον θαυµασµό των άλλων. Συνήθως στα πλαίσια 
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ενός οικογενειακού περιβάλλοντος κατανέµονται άνισα στα µέλη του. Το άτοµο που 

συγκεντρώνει περισσότερο και από τις δύο δυνατότητες γίνεται και αρχηγός. Στην έρευνα 

χρησιµοποιήθηκαν 2 κλειστού τύπου ερωτήσεις. Τα άτοµα καλούνταν να απαντήσουν αν αυτό 

αντιπροσωπεύει τη µητέρα ή τον πατέρα. 

6) Το Ερωτηµατολόγιο Βιωµάτων µε τους Συνοµηλίκους (“Peer Experiences Questionnaire - PEQ”) 

(Vernberg, Jacobs, & Hershberger, 1999) (µτφ. – προσαρµογή Γιοβαζολιάς και Κουρκούτας, 

2007). Πρόκειται για ένα ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς αποτελούµενο από 18 ερωτήσεις (9 

ερωτήσεις για κάθε υποκλίµακα) που έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύσει τους ρόλους 

συµπεριφορών απέναντι στη βία καθώς και τη συχνότητα που αυτή λαµβάνει χώρα στην παρέα 

των συνοµηλίκων. Η πρώτη υποκλίµακα αξιολογεί την έκθεση παιδιών σε συµπεριφορές 

εκφοβισµού («Θυµατοποίηση»- Victimization of Self/ VS) και η δεύτερη τη διάπραξη τέτοιων 

συµπεριφορών σε άλλα παιδιά («Εκφοβισµός»- Victimization of Others/VO). Τα άτοµα 

καλούνται να απαντήσουν σε µια κλίµακα τύπου Likert από το 1 («Ποτέ») έως το 5 («Λίγες φορές 

την εβδοµάδα»). Παραδείγµατα των ερωτήσεων των υποκλιµάκων: «Κάποιοι µαθητές 

µαζεύτηκαν εναντίον µου και µου φέρθηκαν άσχηµα» (θυµατοποίηση), «Απείλησα άλλον 

µαθητή/τρια ότι θα τον /την χτυπήσω ή θα τον/την τραυµατίσω» (εκφοβισµός). Η αξιοπιστία των 

υποκλιµάκων είναι ικανοποιητική (βλ. πίνακα 4). 

7) Το Ερωτηµατολόγιο Χρήσης Ουσιών (“Substance Use Questionnaire – SUQ”) (Henry, Robinson, 

& Wilson, 2003) (µτφ. - Γιοβαζολιάς, Κοθάλη και Λούβρου, 2009). Πρόκειται για ένα 

ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς αποτελούµενο από 4 ερωτήσεις που έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε 

τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-III-R για την ψυχοδραστική χρήση και εξάρτηση ουσιών. Οι 

ερωτήσεις περιλαµβάνουν τη χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών και όχι νικοτίνης. Οι 

συµµετέχοντες απαντούν σε µια 3βαθµη κλίµακα τύπου Likert από το 1 («όχι Αλήθεια») έως 3 

(«Αλήθεια»). Η βαθµολόγηση στην κλίµακα έχει να κάνει µε την άθροιση των απαντήσεων στις 

ερωτήσεις και στην εξαγωγή ενός συνολικού µέσου όρου. Η συνολική αξιοπιστία της κλίµακας 

κρίνεται ικανοποιητική.  

 

Στους πίνακες 3 και 4, παρουσιάζονται οι µέσοι όροι και οι αξιοπιστίες για όλα τα 

ερωτηµατολόγια και τις κλίµακες που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα.  
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Πίνακας 3. ∆είκτες αξιοπιστίας, µέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των µέσων συλλογής δεδοµένων.  

 Items Cronbach a M.O T.A 

PAQ 

Εχθρότητα/ επιθετικότητα 6 ερωτήσεις .72 11.48 3.40 

Εξάρτηση 6 ερωτήσεις .41 16.71 2.62 

Αυτό-εκτίµηση 6 ερωτήσεις .52 12.20 2.65 

Αυτεπάρκεια 6 ερωτήσεις .70 11.67 3.03 

Συναισθηµατική Ανταπόκριση 6 ερωτήσεις .56 11.68 3.06 

Συναισθηµατική Σταθερότητα 6 ερωτήσεις .68 15.19 3.46 

Αξιολόγηση του κόσµου 6 ερωτήσεις .78 11.31 3.69 

PARQ (για την µητέρα) 

Ζεστασιά/αγάπη 8 ερωτήσεις .84 28.59 3.98 

Εχθρότητα/επιθετικότητα 6 ερωτήσεις .81 8.25 3.09 

Αδιαφορία/ παραµέληση 6 ερωτήσεις .73 8.78 2.92 

Μη –διαφοροποιηµένη απόρριψη 4 ερωτήσεις .66 5.28 2.04 

PARQ (για τον πατέρα) 

Ζεστασιά/αγάπη 8 ερωτήσεις .84 27.73 4.38 

Εχθρότητα/επιθετικότητα 6 ερωτήσεις .80 7.94 2.82 

Αδιαφορία/ παραµέληση 6 ερωτήσεις .75 9.23 3.14 

Μη –διαφοροποιηµένη απόρριψη 4 ερωτήσεις .61 5.23 1.96 
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Πίνακας 4. ∆είκτες αξιοπιστίας, µέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των µέσων συλλογής δεδοµένων.  

 Items Cronbach a M.O T.A 

FIS 

Συνολικός Μέσος όρος 20 ερωτήσεις .92 32.48 10.75 

Έκφρασης συµµετοχής 8 ερωτήσεις .86 13.68 5.13 

Καθορισµός της ενεργού 
συµµετοχής 8 ερωτήσεις .77 12.77 4.06 

Κλίµακα παροχής συµβουλών 4 ερωτήσεις .80 6.03 2.46 

SUQ 

Συνολικός Μέσος όρος 4 ερωτήσεις .79 1.27 .44 

PEQ 

Θυµατοποίηση του Εαυτού (VS) 9 ερωτήσεις .85 1.57 .67 

Θυµατοποίηση των Άλλων  (VO) 9 ερωτήσεις .86 1.31 .49 

 

 

7.3 ∆ιαδικασία συλλογής δεδοµένων 

 

    Οι υπεύθυνοί της έρευνας ήταν ο κύριος Ηλίας Κουρκούτας, Επίκουρος Καθηγητής του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, και ο κύριος 

Θεόδωρος Γιοβαζολιάς, Λέκτορας Συµβουλευτικής Ψυχολογίας του Τµήµατος Ψυχολογίας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. Για την διεξαγωγή της έρευνας, που είχε ως σκοπό να εξετάσει το θέµα της 

ψυχολογικής προσαρµογής και των σχέσεων των παιδιών στο πλαίσιο του σχολείου, δόθηκε άδεια 

από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κατόπιν σχετικής αίτησης που έγινε. Η έρευνα αφορούσε τους/ις 

εφήβους και για αυτό το δείγµα  έπρεπε να αποτελείται από παιδιά γυµνασίου και λυκείου. 

Παράλληλα ο επιθυµητός αριθµός των συµµετεχόντων ήταν 200 άτοµα, το οποίο έπρεπε να 

αποτελείται από αγόρια και κορίτσια ηλικίας 13-18 ετών. Αφού δόθηκε η άδεια, το επόµενο βήµα 

ήταν να βρεθούν τα σχολεία που θα ήταν πρόθυµα να συνεργαστούν προκειµένου να γίνει η χορήγηση 

των ερωτηµατολογίων και η συλλογή των δεδοµένων. Η συλλογή των δεδοµένων διήρκησε συνολικά 

τρεις µήνες από τον Ιανουάριο του 2010 µέχρι τον Μάρτιο του 2010. 

    Η επιλογή των σχολείων που συµµετείχαν στην έρευνα έγινε από ένα κατάλογο στον οποίο 

αναγράφονταν τα γυµνάσια και τα λύκεια της περιοχής και τα οποία πιθανώς να είχαν 
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ξανασυµµετάσχει σε προηγούµενες έρευνες. Αφού βρέθηκαν τα σχολεία στη συνέχεια έγινε µια 

πρώτη τηλεφωνική επαφή µε τον διευθυντή του κάθε σχολείου. Στην διάρκεια αυτή της πρώτης 

επαφής εξηγούσαµε το σκοπό της έρευνας, το δείγµα των παιδιών που θα θέλαµε να συµµετάσχει, 

αναφέραµε ότι είχαµε την άδεια από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την διεξαγωγή της έρευνας  και 

στη συνέχεια ζητούσαµε την άδεια για να συµµετάσχει το σχολείο στη συγκεκριµένη έρευνα. Αν ο 

διευθυντής µας έδινε την άδεια τότε κανονίζαµε µία συνάντηση στην διάρκεια της οποία θα 

ενηµερώνονταν τα παιδιά που θα συµµετείχαν στην έρευνα. Τα σχολεία που συµµετείχαν τελικά ήταν 

δύο γυµνάσια και ένα λύκειο και προέρχονταν από το Ρέθυµνο, το Νέο Ηράκλειο στην Αθήνα και την 

περιοχή του Γέρακα στην Ανατολική Αττική. Το πρώτο ήταν το Πειραµατικό Γυµνάσιου Ρεθύµνου, 

το δεύτερο ήταν το Λύκειο San Joseph που βρίσκονταν στο Νέο Ηράκλειο στην Αθήνα και το τρίτο 

ήταν το 2ο Γυµνάσιο Γέρακα.  

    Στο Πειραµατικό Γυµνάσιο Ρεθύµνου έγιναν συνολικά δύο συναντήσεις. Στην πρώτη συνάντηση 

ενηµερώθηκαν τα παιδιά της δευτέρας και τρίτης γυµνασίου για την έρευνα που επρόκειτο να 

διεξαχθεί και στη συνέχεια τους µοιράστηκαν σχετικές άδειες τις οποίες έπρεπε να παραδώσουν στους 

γονείς τους ή στους κηδεµόνες τους προκειµένου να τις υπογράψουν στην περίπτωση που επέτρεπαν 

στα παιδιά τους να συµµετάσχουν στην έρευνα. Έγινε σαφές ότι τα παιδιά, που θα συµµετείχαν στην 

έρευνα,  έπρεπε να επιστρέψουν τις άδειες υπογεγραµµένες από τους γονείς τους µέχρι µία 

συγκεκριµένη ηµέρα (τους δόθηκε περιθώριο δύο ηµερών) και να τις παραδώσουν στον καθηγητή, ο 

οποίος είχε αναλάβει να τις συλλέξει  όλες σε ένα φάκελο. Στην συνέχεια αφού συγκεντρώθηκαν οι 

απαραίτητες άδειες από τους γονείς, έγινε µια δεύτερη τηλεφωνική επαφή µε τον διευθυντή του 

σχολείου στην οποία ενηµερώθηκα για τον τελικό αριθµό των παιδιών που δέχτηκαν να τους 

χορηγηθούν τα ερωτηµατολόγια και κανονίστηκε η µέρα που θα πραγµατοποιούταν η χορήγηση. 

    Η χορήγηση έγινε οµαδικά. Επειδή ο τελικός αριθµός των παιδιών ήταν µικρός, αποφασίστηκε να 

χορηγηθούν τα ερωτηµατολόγια πρώτα σε όλα τα παιδιά της δευτέρας γυµνασίου και στη συνέχεια σε 

όλα τα παιδιά της τρίτης γυµνασίου. Και στις δύο περιπτώσεις τα παιδιά έφευγαν από την ώρα του 

µαθήµατος, αφού ενηµερώνονταν πρώτα ο καθηγητής, και συγκεντρώνονταν σε µία αίθουσα όπου 

γίνονταν η χορήγηση υπό την επίβλεψή µου.  

    Αντίθετα στα άλλα δύο σχολεία έγινε µία συνάντηση. Ο λόγος ήταν κυρίως ο µεγάλος αριθµός των 

παιδιών που υπήρχε σε κάθε σχολείο και εποµένως µια δεύτερη συνάντηση θα ήταν αρκετά δύσκολη 

και η όλη διαδικασία θα ήταν χρονοβόρα. Σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά των τάξεων που θα 

συµµετείχαν, ενηµερώνονταν από το διευθυντή για την έρευνα, τον σκοπό της καθώς και για την 

ηµέρα συνάντησης. Στα παιδιά δε δόθηκαν άδειες αλλά γίνονταν γνωστό ότι όποιο παιδί δεν ήθελε να 

συµπληρώσει τα ερωτηµατολόγια µπορούσε να αποχωρήσει. Και στα δύο σχολεία η χορήγηση έγινε 
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οµαδικά, αυτή τη φορά όµως γίνονταν σε κάθε τάξη ξεχωριστά, την ώρα του µαθήµατος, µε την δική 

µου παρουσία και την παρουσία του καθηγητή που είχε εκείνη την ώρα κανονικά µάθηµα. 

    Την ηµέρα της χορήγησης των ερωτηµατολογίων δίνονταν στους διευθυντές του κάθε σχολείου ένα 

αντίγραφο από την άδεια που είχαµε πάρει από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, προκειµένου να 

διαπιστωθεί η νοµιµότητα της όλης διαδικασίας. Όταν ήταν η στιγµή να χορηγηθούν τα 

ερωτηµατολόγια στα παιδιά, το πρώτο πράγµα που γίνονταν ήταν να ενηµερωθούν για τον σκοπό της 

έρευνας. Στη συνέχεια γίνονταν ξεκάθαρο ότι όλες οι απαντήσεις θα είναι ανώνυµες, ότι δεν έπρεπε 

να γράψουν πουθενά το όνοµά τους και ότι κανείς δε θα µπορούσε να καταλάβει ποιος έχει 

συµπληρώσει το κάθε ερωτηµατολόγιο. Επιπλέον, ενηµερώνονταν ότι αν οποιαδήποτε στιγµή ήθελαν 

να διακόψουν τη διαδικασία µπορούσαν να το κάνουν χωρίς να δώσουν εξηγήσεις. Αυτό που 

τονίστηκε όµως, είναι ότι όσα παιδιά αποφάσιζαν να συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια έπρεπε να 

απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις µε ειλικρίνεια. Σε αυτό το σηµείο, προσπάθησα να δώσω στα 

παιδιά να καταλάβουν ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις και ότι έπρεπε να απαντήσουν µε 

βάση πως πραγµατικά ένιωθαν και όχι µε βάση ποιο πίστευαν ότι είναι το σωστό ή το επιθυµητό. 

    Αφού τελείωσε αυτή η σύντοµη ενηµέρωση δόθηκαν στα παιδιά τα ερωτηµατολόγια. Έχοντας και 

εγώ ένα ερωτηµατολόγιο τους έδειξα τα µέρη από τα οποία αποτελούνταν. Στην αρχή, τους έδειξα την 

αρχική σελίδα, που αναγράφονταν ο σκοπός της έρευνας και οι σχετικές οδηγίες, και στη συνέχεια τη 

δεύτερη σελίδα που έπρεπε να συµπληρώσουν κάποια προσωπικά τους στοιχεία. Σε αυτό το σηµείο, 

επανέλαβα ότι δεν έπρεπε να γράψουν το όνοµά τους αλλά µόνο ότι τους ζητούνταν. Επίσης, για την 

ερώτηση 4 (‘‘Σε ποια χώρα γεννήθηκες;’’) τονίστηκε στα παιδιά ότι αν είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα 

έπρεπε να κυκλώσουν την πρώτη επιλογή (‘‘ α) Ελλάδα’’ ) ενώ αν είχαν γεννηθεί σε άλλη χώρα έπρεπε 

να κυκλώσουν τη δεύτερη επιλογή (‘‘ β) σε άλλη χώρα’’ ) και να συµπληρώσουν στη συνέχεια σε ποια 

χώρα γεννήθηκαν καθώς και πόσα χρόνια ζούσαν στην Ελλάδα. 

    Κατά την παρουσίαση του κάθε µέρους του ερωτηµατολογίου, διαβάζονταν δυνατά σε όλη την 

τάξη οι οδηγίες. Ακόµα, εξηγούσα στα παιδιά πως έπρεπε να συµπληρώσουν το κάθε µέρος και τα 

ρωτούσα αν υπάρχει κάτι που δεν κατάλαβαν προκειµένου να είµαι σίγουρη ότι όλα τα παιδιά είχαν 

κατανοήσει τι ακριβώς έπρεπε να κάνουν. Επίσης, ενθάρρυνα τα παιδιά να συµπληρώσουν µόνα τους 

τα ερωτηµατολόγια και να είναι συγκεντρωµένα σε όλη την διάρκεια. Τους εξήγησα ότι µπορούσαν 

να µε ρωτήσουν αν είχαν κάποια απορία και τους ενηµέρωνα ότι είχαν συγκεκριµένο χρόνο στην 

διάθεσή τους αλλά ότι αυτός ο χρόνος ήταν αρκετός για να συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια µε την 

ησυχία τους. Μετά το τέλος της χορήγησης τα ερωτηµατολόγια µαζεύονταν και φυλάσσονταν σε ένα 

φάκελο, που στο εξωτερικό του µέρος είχε την σφραγίδα του πανεπιστηµίου. 

    Όταν τελείωνε η κάθε χορήγηση τότε γινόταν η µέτρηση και η αρίθµηση των ερωτηµατολογίων και 

ταυτόχρονα καταγράφονταν και η µέρα της χορήγησης. Ο αριθµός των ερωτηµατολογίων που 
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συλλέχθηκαν ήταν 219. Ωστόσο από τα 219 ερωτηµατολόγια τα 6 χαρακτηρίστηκαν ως άκυρα καθώς 

2 επεστράφησαν µουτζουρωµένα και χωρίς να έχουν συµπληρωθεί και άλλα 4 ήταν µισά 

συµπληρωµένα ή είχαν γράψει πάνω στα ερωτηµατολόγια. Εποµένως ο τελικός αριθµός των 

ερωτηµατολογίων που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα ήταν 213 και συµπληρώθηκε από παιδιά ηλικίας 

13-17 ετών. Από το Πειραµατικό Γυµνάσιο Ρεθύµνου συλλέχθηκαν 40 ερωτηµατολόγια εκ των 

οποίων τα 17 ήταν από τη Β’ γυµνασίου και τα 23 από την Γ’ γυµνασίου. Από το λύκειο San Joseph 

στο Νέο Ηράκλειο συγκεντρώθηκαν 86 ερωτηµατολόγια από τα οποία τα 38 προέρχονταν από την 

Α’ λυκείου (συν δύο άκυρα) και τα 47 από την Β’ λυκείου (συν δύο άκυρα).  Τέλος από το 2ο 

Γυµνάσιο Γέρακα συγκεντρώθηκαν 87 ερωτηµατολόγια εκ των οποίων τα 50 ήταν από την Α’ 

γυµνασίου και τα 37 από την Β’ γυµνασίου (συν 2 άκυρα). 

     Η πρώτη αντίδραση ή το παράπονο των παιδιών µόλις τους δίνονταν τα ερωτηµατολόγια ήταν για 

τον αριθµό των σελίδων καθώς θεωρούσαν ότι ήταν αρκετά µεγάλος και µερικά έδειχναν να 

δυσανασχετούν. Μία ερώτηση που γίνονταν συχνά ήταν αν έπρεπε να χρησιµοποιήσουν µολύβι ή 

στυλό και αν µπορούσαν να διορθώσουν µία απάντησή όταν έκαναν λάθος.  

    Ένα σηµείο στο οποίο τα περισσότερα παιδιά δυσκολεύονταν, αφορούσε τις δύο ερωτήσεις σχετικά 

µε το ποιος  έχει συνήθως τις καλύτερες ιδέες στην οικογένεια (‘‘ Ποιος στην οικογένειά σου έχει 

συνήθως τις καλύτερες ιδέες τις οποίες ακολουθεί και όλη η υπόλοιπη οικογένεια;’’) και µε το ποιον 

θαυµάζει περισσότερο το παιδί (‘‘ Ποιον θαυµάζεις και σέβεσαι περισσότερο στην οικογένειά σου;’’) 

και στις οποίες έπρεπε να διαλέξουν µόνο µεταξύ της µητέρας ή του πατέρα. Μία από τις δυσκολίες 

που είχαν τα παιδιά σε αυτό το σηµείο ήταν ότι  ήθελαν να κυκλώσουν και τους δύο γονείς. Όταν τους 

διευκρινίζονταν ότι έπρεπε να επιλέξουν µόνο τον ένα από τους δύο γονείς τότε δυσκολεύονταν να 

απαντήσουν. Μία άλλη δυσκολία που εµφανίζονταν  αρκετά συχνά σε αυτό το σηµείο, ήταν στην 

περίπτωση που τα παιδιά δεν ήθελαν να επιλέξουν κανένα από τους δύο γονείς αλλά ήθελαν να 

βάλουν ένα άλλο πρόσωπο το οποίο τις περισσότερες φορές ήταν η γιαγιά ή ο παππούς. Και πάλι όταν 

τους ζητούνταν να επιλέξουν µόνο ανάµεσα από τη µητέρα ή τον πατέρα τα παιδιά δυσκολεύονταν. 

    Τέλος, συχνές ερωτήσεις γίνονταν και στο τελευταίο κοµµάτι που αφορούσε την χρήση παράνοµων 

ουσιών και την κατανάλωση αλκοόλ. Επειδή οι ερωτήσεις σε αυτό το σηµείο αφορούσαν τόσο την 

χρήση παράνοµων ουσιών όσο και την κατανάλωση αλκοόλ, τα περισσότερα παιδιά δεν ήξεραν πως 

θα έπρεπε να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο στην περίπτωση που ίσχυε µόνο το ένα από τα δύο. 

Το ερώτηµά τους εδώ ήταν αν θα συµπλήρωναν κανονικά το ερωτηµατολόγιο ή αν θα έπρεπε να 

διευκρινίσουν αν ισχύουν και τα δύο ή µόνο το ένα. Ωστόσο, αν και διευκρινίστηκε στα παιδιά ότι θα 

έπρεπε να το συµπληρώσουν κανονικά  ανεξάρτητα από το αν ίσχυε µόνο η χρήση παράνοµων 

ουσιών ή η κατανάλωση αλκοόλ, σε κάποια ερωτηµατολόγια αν και συµπληρώθηκαν σωστά βρέθηκε 

κυκλωµένο το σηµείο το οποίο αναφέρονταν στην κατανάλωση αλκοόλ. Παρόλα αυτά, το 
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συγκεκριµένο φαινόµενο παρουσιάστηκε µόνο σε λίγα ερωτηµατολόγια τα οποία δεν εξαιρέθηκαν 

από την έρευνα καθώς ο τρόπος συµπλήρωσής τους ήταν σωστός και δε θεωρήθηκε ότι θα άλλαζε 

τίποτα σχετικά µε τα αποτελέσµατα της έρευνας.  
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8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

8.1 ∆ιαφορές φύλου 

 

Πίνακας 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των κλιµάκων PARQ_M, PARQ_F και FIS ως προς το φύλο του 

παιδιού. 

Σηµείωση.  ** p < .01 

     

    Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και στα κορίτσια της 

έρευνας σε σχέση µε τις κλίµακες που χρησιµοποιήθηκαν, πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος των µέσων 

όρων µε το t-κριτήριο για τα ανεξάρτητα δείγµατα. Από τον έλεγχο βρέθηκε ότι  δεν υπάρχουν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και στα κορίτσια αναφορικά µε τον 

αντιλαµβανόµενο βαθµό απόρριψης που βιώνουν από την µητέρα (PARQ_M)  και τον πατέρα 

(PARQ_F). Ωστόσο, διαπιστώθηκε  στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σχέση µε τον 

αντιλαµβανόµενο βαθµό πατρικής εµπλοκής (FIS) που βιώνουν. Συγκεκριµένα ο µέσος όρος των 

τιµών της αντιλαµβανόµενης πατρικής εµπλοκής για τα κορίτσια (Μ.Ο.=35, Τ.Α.=10.9) είναι 

σηµαντικά υψηλότερος (t=-2.64, df=211, p<0.01) από τον αντίστοιχο µέσο όρο των αγοριών  

(Μ.Ο.=31.2, Τ.Α.=9.8). 

 Φύλο   

Αγόρια  Κορίτσια  t  

M.Ο. Τ.Α. M.Ο. Τ.Α. (df = 211 ) 

Απόρριψη Μητέρας 
(PARQ_M) 

33.79 9.52 34.14 10.73 σ.α. 

Απόρριψη Πατέρα   
(PARQ_F) 

35.30 7.44 36.25 11.26 σ.α. 

Πατρική Εµπλοκή 
(FIS) 

31.20 9.80 35 10.90 -2.64** 
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Πίνακας 2. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των υπόλοιπων κλιµάκων που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα ως  

προς το φύλο του παιδιού. 

Σηµείωση.  * p < .05, *** p < .001 

 

    Ο έλεγχος των µέσων όρων µε το t-κριτήριο για τα ανεξάρτητα δείγµατα έδειξε ότι υπάρχει 

διαφορά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς τις κλίµακες  «Ψυχολογική Προσαρµογή» (PAQ), 

«Θυµατοποίηση του Εαυτού» (VS) και «Θυµατοποίηση των Άλλων» (VO) µε εξαίρεση την κλίµακα 

που αφορά την «Κατανάλωση Αλκοόλ» (SUQ) που δεν ανέδειξε στατιστικώς σηµαντική διαφορά.  

Αναφορικά µε την κλίµακα της «Ψυχολογικής Προσαρµογής» (PAQ)  βρέθηκε ότι ο µέσος όρος 

των τιµών για τα κορίτσια (Μ.Ο.=95.40, Τ.Α.=12.85) είναι σηµαντικά υψηλότερος (t=-2.15, 

df=211, p<0.05) από τον µέσο όρο των αγοριών (Μ.Ο.=91.62, Τ.Α.=12.63). Αντίθετα, στην 

κλίµακα «Θυµατοποίηση του Εαυτού»  ο µέσος όρος των τιµών για τα αγόρια (Μ.Ο.=1.66, 

Τ.Α.=0.77) είναι σηµαντικά υψηλότερος (t=2.18, df=211, p<0.05) από τον αντίστοιχο µέσο όρο 

των κοριτσιών (Μ.Ο.=1.47, Τ.Α.=0.45). Τέλος, για την κλίµακα «Θυµατοποίηση των Άλλων» 

βρέθηκε ότι ο µέσος όρος των τιµών για τα αγόρια (Μ.Ο.=1.49, Τ.Α.=0.67) είναι σηµαντικά 

υψηλότερος (t=4.41, df=211, p<0.001) από τον αντίστοιχο µέσο όρο των κοριτσιών (Μ.Ο.=1.2, 

Τ.Α.=0.23). 

 

 Φύλο   

Αγόρια  Κορίτσια  t  

M.Ο. Τ.Α. M.Ο. Τ.Α. (df =211 ) 

Ψυχολογική 
Προσαρµογή (PAQ) 

91.62 12.63 95.40 12.85 -2.15* 

Θυµατοποίηση Εαυτού 
(VS) 

1.66 .77 1.47 .45 2.18* 

Θυµατοποίηση Άλλων  
(VO) 

1.49 .67 1.2 .23 4.41*** 

Κατανάλωση Αλκοόλ  
(SUQ) 

1.31 .49 1.24 .4 σ.α. 
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8.2 Συσχετίσεις µεταξύ όλων των µεταβλητών της έρευνας 

 

Πίνακας 3. Συνάφειες (Pearson r) µεταξύ των µεταβλητών της έρευνας. 

Σηµείωση.  ** p < .01 

 

    Η ψυχολογική προσαρµογή των εφήβων βρέθηκε ότι σχετίζεται θετικά τόσο µε τον 

αντιλαµβανόµενο βαθµό γονικής απόρριψης όσο και µε την αντιλαµβανόµενη πατρική εµπλοκή. 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 3, µεγαλύτερη συσχέτιση παρουσιάζεται µε την αντιλαµβανόµενη 

µητρική και πατρική απόρριψη χωρίς να υπάρχει σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις δύο κλίµακες. 

Παρόµοια είναι και τα ευρήµατα σε σχέση µε τη θυµατοποιήση και τον εκφοβισµό καθώς και οι δύο 

µεταβλητές παρουσιάζουν θετικές συσχετίσεις µε την αντιλαµβανόµενη γονική απόρριψη και την 

πατρική εµπλοκή. Ωστόσο, µεγαλύτερη συσχέτιση µε την θυµατοποίηση και τον εκφοβισµό 

παρουσιάζει ο αντιλαµβανόµενος  βαθµός µητρικής απόρριψης. Τέλος, η κλίµακα της κατανάλωσης 

αλκοόλ εµφανίζει θετικές συσχετίσεις  µε την αντιλαµβανόµενη γονική απόρριψη και µε την πατρική 

εµπλοκή. Σε αυτή την περίπτωση µεγαλύτερη συσχέτιση παρατηρείται µε τον αντιλαµβανόµενο 

βαθµό απόρριψης του πατέρα. 

 

 

Pearson (r )  1.  2.  3.  4.  5.  6.  

1.  Απόρριψη Μητέρας  (PARQ_M) --  
    

 

2.  Απόρριψη Πατέρα  (PARQ_F) .57** --  
   

 

3.  Πατρική Εµπλοκή  (FIS) .31** .68** --  
  

 

4.  Ψυχολογική Προσαρµογή (PAQ) .39** .40** .29**  --  
 

 

5. Θυµατοποίηση Εαυτού (VS) .21** .12**  .01**  .28**  --   

6. Θυµατοποίηση Άλλων (VO) .20** .08**  .06**  .13** .40** -- 

7. Κατανάλωση Αλκοόλ (SUQ) .30**  .36**  .24**  .34** .25** .46** 
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8.3 Ανάλυση παλινδρόµησης 

 

Πίνακας 4. Ανάλυση παλινδρόµησης για την στατιστική πρόβλεψη της ψυχολογικής προσαρµογής (PAQ)  από τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές. 

Μπλοκ Β Τυπικό 
Σφάλµα 

Beta R2 R2 Change F Change 

Μπλοκ 1  

Φύλο 

 

3.35 

 

1.58 

 

.13* 

 

.02 

  

4.63* 

Μπλοκ 2     

Απόρριψη 
Μητέρας 

(PARQ_M) 

 

.30 

 

.09 

 

.24*** 

 

.17 

 

 

 

.15 

 

38.33*** 

Μπλοκ 3 

Απόρριψη 
Πατέρα 

(PARQ_F) 

 

.34 

 

.10 

 

.26*** 

 

.21 

 

.04 

 

12.16*** 

Σηµείωση. *p < .05, ***p < .001  

Μπλοκ 1. Ανεξάρτητη µεταβλητή: φύλο 

Μπλοκ 2. Ανεξάρτητες µεταβλητές: φύλο, απόρριψη µητέρας (PARQ_M) 

Μπλοκ 3. Ανεξάρτητες µεταβλητές: φύλο, απόρριψη µητέρας (PARQ_M), απόρριψη πατέρα (PARQ_F) 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: ψυχολογική προσαρµογή (PAQ) 

 

    Στην ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης οι πιθανές µεταβλητές πρόβλεψης της ψυχολογικής 

προσαρµογής τοποθετήθηκαν σε µπλοκ. Πρώτα τοποθετήθηκε το φύλο, έπειτα στο δεύτερο µπλοκ 

προστέθηκε η αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας και στο τρίτο µπλοκ προστέθηκε η 

αντιλαµβανόµενη απόρριψη του πατέρα. Από το τελικό µοντέλο προκύπτει ότι το φύλο είναι θετική 

µεταβλητή πρόβλεψης (Β=3.35), όπως επίσης και η αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας 

(Β=0.30) και η αντιλαµβανόµενη απόρριψη του πατέρα (Β=0.34). Στο πρώτο µπλοκ το φύλο  

προβλέπει το R2=2% της διακύµανσης των τιµών της ψυχολογική προσαρµογής. Όταν προσθέσαµε 

και την αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας το ποσοστό ανέβηκε στο R2=17%. Η  

αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας από µόνη της προέβλεψε το R2 Change=15%. Στο τρίτο 

µπλοκ  το R2=21% της διακύµανσης των τιµών της ψυχολογικής προσαρµογής αποδίδεται και 

στις τρεις µεταβλητές.  
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Πίνακας 5. Ανάλυση παλινδρόµησης για την στατιστική πρόβλεψη τη θυµατοποίησης (VS)  από τις ανεξάρτητες 

µεταβλητές. 

Σηµείωση. *p < .05, ***p < .001 

Μπλοκ 1. Ανεξάρτητη µεταβλητή: φύλο 

Μπλοκ 2. Ανεξάρτητες µεταβλητές: φύλο, απόρριψη µητέρας (PARQ_M) 

Μπλοκ 3. Ανεξάρτητες µεταβλητές: φύλο, απόρριψη µητέρας (PARQ_M), απόρριψη πατέρα (PARQ_F) 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: θυµατοποίηση (VS) 

 

     Ακολουθήσαµε την ίδια διαδικασία και για την εξαρτηµένη µεταβλητή της θυµατοποίησης. Από το 

τελικό µοντέλο προκύπτει ότι το φύλο αποτελεί µία αρνητική µεταβλητή πρόβλεψης (Β=-0.19) 

ενώ η αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας είναι µία θετική µεταβλητή πρόβλεψης (Β=0.01). 

Το φύλο από µόνο του εξηγεί το R2=2% της διακύµανσης των τιµών της θυµατοποίησης ενώ 

µαζί µε την αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας εξηγούν το R2=7%. Το ενδιαφέρον όµως 

είναι ότι όταν προστίθεται και η µεταβλητή του πατέρα στο τρίτο µπλοκ το ποσοστό της 

διακύµανσης που εξηγείτε και από τις τρεις µεταβλητές δεν αλλάζει. Αυτό σηµαίνει ότι η 

αντιλαµβανόµενη απόρριψη του πατέρα δεν µπορεί να εξηγήσει κάποια σηµαντική αναλογία της 

µεταβολής στις τιµές της θυµατοποίησης.  

Μπλοκ Β Τυπικό 
Σφάλµα 

Beta R2 R2 Change F Change 

Μπλοκ 1  

Φύλο 

 

-.19 

 

.08 

 

-.15* 

 

.02 

  

4.74* 

Μπλοκ 2     

Απόρριψη 
Μητέρας 

(PARQ_M)  

 

.01 

 

.01 

 

.21* 

 

.07 

 

 

 

.05 

 

10.38*** 

Μπλοκ 3 

Απόρριψη 
Πατέρα 

(PARQ_F) 

 

.00 

 

.01 

 

.01  

σ.α. 

 

.07 

 

.00 

 

0.02 

σ.α. 
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Πίνακας 6. Ανάλυση παλινδρόµησης για την στατιστική πρόβλεψη του σχολικού εκφοβισµού (VO)  από τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηµείωση. **p< .01, ***p < .001 

Μπλοκ 1. Ανεξάρτητη µεταβλητή: φύλο 

Μπλοκ 2. Ανεξάρτητες µεταβλητές: φύλο, απόρριψη µητέρας (PARQ_M) 

Μπλοκ 3. Ανεξάρτητες µεταβλητές: φύλο, απόρριψη µητέρας (PARQ_M), απόρριψη πατέρα (PARQ_F) 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: σχολικός εκφοβισµός (VO) 

     

    Αναφορικά µε τον σχολικό εκφοβισµό έχει προκύψει ότι το φύλο είναι µία αρνητική µεταβλητή 

πρόβλεψης (Β=-0.29) ενώ η απόρριψη της µητέρας αποτελεί µία θετική µεταβλητή πρόβλεψης 

(Β=0.01). Το φύλο  µόνο του προβλέπει το R2= 9% της διακύµανσης των τιµών του σχολικού 

εκφοβισµού  ενώ µαζί µε την απόρριψη της µητέρας εξηγούν το R2= 13%. Ωστόσο και σε αυτή 

την περίπτωση όταν προστίθεται  η µεταβλητή του πατέρα στο τελικό µοντέλο, το ποσοστό της 

διακύµανσης που εξηγείτε και από τις τρεις µεταβλητές δεν αλλάζει. Αυτό σηµαίνει ότι η 

απόρριψη του πατέρα δεν µπορεί να εξηγήσει κάποια σηµαντική µεταβολή των τιµών του 

εκφοβισµού. 

 

 

 

 

Μπλοκ Β Τυπικό 
Σφάλµα 

Beta R2 R2 Change F Change 

Μπλοκ 1  

Φύλο 

 

-.29 

 

.07 

 

-.29*** 

 

.09 

  

19.49*** 

Μπλοκ 2     

Απόρριψη 
Μητέρας 

(PARQ_M) 

 

.01 

 

.00 

 

.23** 

 

.13 

 

 

 

.04 

 

9.91** 

Μπλοκ 3 

Απόρριψη 
Πατέρα 

(PARQ_F) 

 

-.00 

 

.00 

 

-.04  

σ.α. 

 

.13 

 

.00 

 

0.25 

σ.α. 
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Πίνακας 7. Ανάλυση παλινδρόµησης για την στατιστική πρόβλεψη της κατανάλωσης αλκοόλ  (SUQ) από τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηµείωση. **p< .01, ***p < .001 

Μπλοκ 1. Ανεξάρτητη µεταβλητή: φύλο 

Μπλοκ 2. Ανεξάρτητες µεταβλητές: φύλο, απόρριψη µητέρας (PARQ_M) 

Μπλοκ 3. Ανεξάρτητες µεταβλητές: φύλο, απόρριψη µητέρας (PARQ_M), απόρριψη πατέρα (PARQ_F) 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: κατανάλωση αλκοόλ (SUQ) 

 

    Τέλος όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ, από το τελικό µοντέλο προκύπτει ότι το φύλο 

αποτελεί µία αρνητική µεταβλητή πρόβλεψης(B=-0.08) ωστόσο το ποσοστό της διακύµανσης 

των τιµών που εξηγείτε από το φύλο στο πρώτο µπλοκ δεν είναι στατιστικά σηµαντικό. Αντίθετα 

η αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας είναι µία θετική µεταβλητή πρόβλεψης (B=0.01) 

όπως και η αντιλαµβανόµενη απόρριψη του πατέρα (B=0.01). Η αντιλαµβανόµενη απόρριψη της 

µητέρας µαζί µε το φύλο εξηγούν το R2= 10% της συνολικής διακύµανσης των τιµών της 

κατανάλωσης αλκοόλ. Στο τελευταίο µπλοκ το R2= 15% της διακύµανσης στην κατανάλωση 

αλκοόλ εξηγείτε και από τις τρεις µεταβλητές.  

 

 

 

Μπλοκ Β Τυπικό 
Σφάλµα 

Beta R2 R2 Change F Change 

Μπλοκ 1  

Φύλο 

 

-.08 

 

.07 

 

-.10 

σ.α. 

 

.01 

  

.82 

σ.α. 

Μπλοκ 2     

Απόρριψη 
Μητέρας 

(PARQ_M) 

 

.01 

 

.00 

 

.14        
σ.α. 

 

.10 

 

 

 

.09 

 

12.76*** 

Μπλοκ 3 

Απόρριψη 
Πατέρα 

(PARQ_F) 

 

.01 

 

.00 

 

.28**  

 

 

.15 

 

.05 

 

7.52** 



85 

 

8.4 Ο ρόλος του πατέρα 

 

    Προκειµένου να διαπιστωθεί αν ο αντιλαµβανόµενος βαθµός πατρικής εµπλοκής επηρεάζει τις 

παραπάνω σχέσεις που εξετάστηκαν, χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης. 

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που δεν βρέθηκε κάποια σηµαντική επίδραση του αντιλαµβανόµενου 

βαθµού πατρική εµπλοκής τότε εξετάστηκε η αντιλαµβανόµενη απόρριψη του πατέρα. 

 

Πίνακας 8. Ο ρόλος της αντιλαµβανόµενης απόρριψης του πατέρα (PARQ_F) στη σχέση ανάµεσα στην 

αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας (PARQ_M) και στην ψυχολογική προσαρµογή (PAQ) στο συνολικό 

δείγµα των εφήβων. 

 

    

Coefficients 

Μοντέλο 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Τυπικό 
Σφάλµα Beta 

1 (Constant) 93.732 .813  115.291 .000 

Zscore(Απόρριψη 
Μητέρας, PARQ_M) 

5.031 .815 .391 6.173 .000 

2 (Constant) 93.732 .791  118.445 .000 

Zscore(Απόρριψη 
Μητέρας, PARQ_M) 

3.062 .967 .238 3.168 .002 

Zscore(Απόρριψη 
Πατέρα, PARQ_F) 

3.445 .967 .268 3.564 .000 

3 (Constant) 94.899 .843  112.554 .000 

Zscore(Απόρριψη 
Μητέρας, PARQ_M) 

3.848 .970 .299 3.967 .000 

Zscore(Απόρριψη 
Πατέρα, PARQ_F) 

4.842 1.027 .376 4.716 .000 

Αλληλεπίδραση 
Μεταβλητών 

-2.051 .597 -.257 -3.436 .001** 

Σηµείωση. **p< .01 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: ψυχολογική προσαρµογή (PAQ) 



86 

 

 Επειδή, η αλληλεπίδραση του αντιλαµβανόµενου βαθµού πατρικής εµπλοκής µε την 

αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας δεν εξηγεί µία στατιστικώς σηµαντική µεταβολή των τιµών 

της ψυχολογικής προσαρµογής, χρησιµοποιήθηκε, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο αντιλαµβανόµενος 

βαθµός απόρριψης του πατέρα προκειµένου να διαπιστωθεί αν παρεµβαίνει και πως στη σχέση 

ανάµεσα στην αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας και στην ψυχολογική προσαρµογή των 

εφήβων. Βρέθηκε, ότι η αλληλεπίδραση των δύο µεταβλητών (αντιλαµβανόµενη απόρριψη  

πατέρα - µητέρας) αποτελεί µία αρνητική µεταβλητή πρόβλεψης (Beta= -0.26). Η αλληλεπίδραση 

των δύο µεταβλητών εξηγεί το R2 ( 
συµβολή αλληλεπίδρασης)= 4.3%, της διακύµανσης των τιµών της 

ψυχολογικής προσαρµογής. Η αλληλεπίδραση των δύο µεταβλητών είναι στατιστικώς σηµαντική 

F= 11.81, p<0.01,  άρα όντως ο αντιλαµβανόµενος βαθµός πατρικής απόρριψης παρεµβαίνει στη 

σχέση. Στη συνέχεια ακολουθεί το γράφηµα 1 που δείχνει την αλληλεπίδραση των δύο µεταβλητών 

σε σχέση µε την ψυχολογική προσαρµογή. 

 

Γράφηµα 1. Ο ρόλος του αντιλαµβανόµενου βαθµού πατρικής απόρριψης (PARQ_F)  στη σχέση ανάµεσα στην 

αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας (PARQ_M) και την ψυχολογική προσαρµογή (PAQ) σε όλο το δείγµα. 

 

• R2 ( 
συµβολή αλληλεπίδρασης)= 0.043 F= 11.81, p<0.01  



87 

 

• Το τελικό µοντέλο εξηγεί το R2 = 24.4% της συνολικής διακύµανσης των τιµών της 

ψυχολογικής προσαρµογής 

 

    Στον κάθετο άξονα του γραφήµατος έχει τοποθετηθεί η εξαρτηµένη µεταβλητή που είναι η 

ψυχολογική προσαρµογή ενώ στον οριζόντιο άξονα υπάρχουν οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής 

που είναι η αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας. Η κόκκινη γραµµή (+2 τυπικές αποκλίσεις) 

αναπαριστά την αντιλαµβανόµενη πατρική αποδοχή ενώ η πράσινη γραµµή (-2 τυπικές  αποκλίσεις) 

αναπαριστά την αντιλαµβανόµενη πατρική απόρριψη. Όπως φαίνεται και στο γράφηµα, η πράσινη 

γραµµή παρουσιάζει µία στατιστικώς σηµαντική διαφορά p<0.01. Αυτό σηµαίνει ότι η 

αντιλαµβανόµενη απόρριψη του πατέρα µεγιστοποιεί τις επιπτώσεις της αντιλαµβανόµενης 

µητρικής απόρριψης στην ψυχολογική προσαρµογή των εφήβων.  

    Στη συνέχεια εξετάστηκε ο ρόλος του πατέρα στην παραπάνω σχέση ξεχωριστά για τα αγόρια και 

τα κορίτσια. Όσον αφορά τα αγόρια δεν βρέθηκε κάποια στατιστικά σηµαντική συµβολή ούτε της 

αντιλαµβανόµενης πατρικής απόρριψης ούτε του αντιλαµβανόµενου βαθµού πατρικής εµπλοκής. 

Αντίθετα, στατιστικώς σηµαντικά ευρήµατα βρέθηκαν για το δείγµα των κοριτσιών σε σχέση µε την 

αντιλαµβανόµενη πατρική απόρριψη. 
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Πίνακας 9. Ο ρόλος της αντιλαµβανόµενης απόρριψης του πατέρα (PARQ_F) στη σχέση ανάµεσα στην 

αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας (PARQ_M) και στην ψυχολογική προσαρµογή (PAQ) των κοριτσιών. 

 

      Όπως φαίνεται στον πίνακα, η αλληλεπίδραση των δύο µεταβλητών (αντιλαµβανόµενη 

απόρριψη  πατέρα - µητέρας) αποτελεί µία αρνητική µεταβλητή πρόβλεψης (Beta= -0.36) για το 

δείγµα των κοριτσιών και εξηγεί το R2 ( 
συµβολή αλληλεπίδρασης)= 6.9% , της διακύµανσης των 

τιµών της ψυχολογικής προσαρµογής. Η αλληλεπίδραση των δύο µεταβλητών είναι στατιστικώς 

σηµαντική p<0.01,  άρα όντως  ο αντιλαµβανόµενος βαθµός πατρικής απόρριψης παρεµβαίνει 

στη σχέση. Στη συνέχεια ακολουθεί το γράφηµα 2 που δείχνει την αλληλεπίδραση των δύο 

µεταβλητών σε σχέση µε την ψυχολογική προσαρµογή των κοριτσιών. 

 

 

 

Coefficients 

Μοντέλο 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Τυπικό 
Σφάλµα Beta 

1 (Constant) 95.403 1.071  89.079 .000 

Zscore(Απόρριψη 
Μητέρας, PARQ_M) 

5.459 1.076 .425 5.076 .000 

2 (Constant) 95.403 1.054  90.493 .000 

Zscore(Απόρριψη 
Μητέρας, PARQ_M) 

3.673 1.339 .286 2.743 .007 

Zscore(Απόρριψη 
Πατέρα, PARQ_F) 

2.916 1.339 .227 2.178 .031 

3 (Constant) 97.104 1.132  85.757 .000 

Zscore(Απόρριψη 
Μητέρας, PARQ_M) 

4.911 1.337 .382 3.674 .000 

Zscore(Απόρριψη 
Πατέρα, PARQ_F) 

5.141 1.447 .400 3.553 .001 

Αλληλεπίδραση 
Μεταβλητών 

-2.800 .840 -.359 -3.335 .001** 

Σηµείωση. **p< .01 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: ψυχολογική προσαρµογή (PAQ) κοριτσιών 
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Γράφηµα 2. Ο ρόλος του αντιλαµβανόµενου βαθµού πατρικής απόρριψης (PARQ_F)  στη σχέση ανάµεσα στην 

αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας (PARQ_M) και την ψυχολογική προσαρµογή (PAQ) στο δείγµα των 

κοριτσιών. 

 

• R2 ( 
συµβολή αλληλεπίδρασης)= 0.068, p<0.01  

• Στο τελικό µοντέλο εξηγεί το R2 = 28.2% της συνολικής διακύµανσης των τιµών της 

ψυχολογικής προσαρµογής στα κορίτσια 

 

    Σύµφωνα µε το γράφηµα, η πράσινη γραµµή που αναπαριστά την αντιλαµβανόµενη πατρική 

απόρριψη παρουσιάζει µία στατιστικώς σηµαντική διαφορά p<0.01. Αυτό σηµαίνει ότι η 

αντιλαµβανόµενη απόρριψη του πατέρα µεγιστοποιεί τις επιπτώσεις της αντιλαµβανόµενης 

µητρικής απόρριψης στην ψυχολογική προσαρµογή των κοριτσιών.  
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Πίνακας 10. Ο ρόλος του αντιλαµβανόµενου βαθµού πατρικής εµπλοκής (FIS) στη σχέση ανάµεσα στην 

αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας (PARQ_M) και την βίωση θυµατοποίησης (VS) στο συνολικό δείγµα. 

 

Coefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Τυπικό 
Σφάλµα Beta 

1 (Constant) 1.553 .042  37.346 .000 

Zscore(Απόρριψη 
Μητέρας, PARQ_M) 

.131 .042 .212 3.151 .002 

2 (Constant) 1.553 .042  37.327 .000 

Zscore(Απόρριψη 
Μητέρας, PARQ_M) 

.143 .044 .232 3.269 .001 

Zscore(Πατρική 
Εµπλοκή, FIS) 

-.039 .044 -.063 -.888 .375 

3 (Constant) 2.387 .402  5.938 .000 

Zscore(Απόρριψη 
Μητέρας, PARQ_M) 

.405 .133 .654 3.052 .003 

Zscore(Πατρική 
Εµπλοκή, FIS) 

.246 .144 .398 1.716 .088 

Αλληλεπίδραση 
Μεταβλητών 

.000 .000 -.729 -2.086 .038* 

Σηµείωση. *p < .05 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: θυµατοποίηση (VS) 

 

    Η αλληλεπίδραση των µεταβλητών αντιλαµβανόµενη πατρική εµπλοκή- αντιλαµβανόµενη 

απόρριψη µητέρας αποτελεί µία αρνητική µεταβλητή πρόβλεψης (Beta= -0.73) και εξηγεί το R2 

(συµβολή αλληλεπίδρασης)= 1.9% της διακύµανσης των τιµών της θυµατοποίησης. Το ποσοστό που 

εξηγεί δεν είναι πολύ µεγάλο ωστόσο είναι στατιστικώς σηµαντικό F=4.35, p<0.05 γεγονός που 

σηµαίνει ότι όντως ο αντιλαµβανόµενος  βαθµός εµπλοκής του πατέρα παρεµβαίνει στη σχέση 

ανάµεσα στην αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας και στη θυµατοποίηση. Στη συνέχεια 

ακολουθεί το γράφηµα 3 που δείχνει την αλληλεπίδραση των δύο µεταβλητών σε σχέση µε τη 

θυµατοποίηση. 

Γράφηµα 3. Ο ρόλος του αντιλαµβανόµενου βαθµού πατρικής εµπλοκής (FIS)  στη σχέση ανάµεσα στην 

αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας (PARQ_M) και την θυµατοποίηση (VS) στο συνολικό δείγµα. 
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• R2 ( 
συµβολή αλληλεπίδρασης)= 0.019 F= 4.35, p<0.05  

• Στο τελικό µοντέλο εξηγεί το R2= 6.8% της συνολικής διακύµανσης των τιµών της 

θυµατοποίησης 

 

     Στον κάθετο άξονα του γραφήµατος έχει τοποθετηθεί η εξαρτηµένη µεταβλητή που είναι η 

θυµατοποίηση ενώ στον οριζόντιο άξονα υπάρχουν οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής που είναι η 

αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας. Η κόκκινη γραµµή (+2 τυπικές αποκλίσεις) αναπαριστά την 

υψηλή αντιλαµβανόµενη πατρική εµπλοκή ενώ η πράσινη γραµµή (-2 τυπικές  αποκλίσεις) 

αναπαριστά την χαµηλή αντιλαµβανόµενη πατρική εµπλοκή. Σύµφωνα µε το γράφηµα, η 

αντιλαµβανόµενη χαµηλή πατρική εµπλοκή µεγιστοποιεί τις επιπτώσεις της αντιλαµβανόµενης 

µητρική απόρριψης όσον αφορά την βίωση θυµατοποίησης στους εφήβους. Η µεταβολή που 

παρατηρείται είναι στατιστικώς σηµαντική p<0.01. Όταν εξετάστηκαν ξεχωριστά τα αγόρια και τα 

κορίτσια, σε καµία περίπτωση  δεν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική αλληλεπίδραση όσον αφορά την 

παραπάνω σχέση. 

 

 



92 

 

Πίνακας 11. Ο ρόλος του αντιλαµβανόµενου βαθµού πατρικής εµπλοκής (FIS) στη σχέση ανάµεσα στην 

αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας (PARQ_M) και τον σχολικό εκφοβισµό (VΟ) στο συνολικό δείγµα. 

 

Coefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Τυπικό 
Σφάλµα Beta 

1 (Constant) 1.328 .034  39.499 .000 

Zscore(Απόρριψη 
Μητέρας, PARQ_M) 

.099 .034 .198 2.935 .004 

2 (Constant) 1.328 .034  39.406 .000 

Zscore(Απόρριψη 
Μητέρας, PARQ_M) 

.099 .036 .199 2.797 .006 

Zscore(Πατρική 
Εµπλοκή, FIS) 

-.002 .036 -.003 -.044 .965 

3 (Constant) 2.072 .325  6.380 .000 

Zscore(Απόρριψη 
Μητέρας, PARQ_M) 

.333 .107 .667 3.104 .002 

Zscore(Πατρική 
Εµπλοκή, FIS) 

.253 .116 .507 2.183 .030 

Αλληλεπίδραση 
Μεταβλητών 

.000 .000 -.807 -2.305 .022* 

Σηµείωση. *p < .05 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: σχολικός εκφοβισµός  (VO) 

 

     Η αλληλεπίδραση των µεταβλητών (αντιλαµβανόµενη πατρική εµπλοκή-απόρριψη µητέρας) 

αποτελεί µία αρνητική µεταβλητή πρόβλεψης (Beta= -0.81) για τον σχολικό εκφοβισµό. Το 

ποσοστό της διακύµανσης των τιµών του εκφοβισµού που εξηγείτε από την αλληλεπίδραση των τιµών 

είναι R2 (συµβολή αλληλεπίδρασης)= 2.4%. Το ποσοστό είναι στατιστικώς σηµαντικό F=5.31, 

p<0.05  άρα ο αντιλαµβανόµενος βαθµός εµπλοκής του πατέρα όντως παρεµβαίνει στη σχέση. 

Στη συνέχεια ακολουθεί το γράφηµα 4 που δείχνει την αλληλεπίδραση των δύο µεταβλητών σε σχέση 

µε τον σχολικό εκφοβισµό. 
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Γράφηµα 4. Ο ρόλος του αντιλαµβανόµενου βαθµού πατρικής εµπλοκής (FIS)  στη σχέση ανάµεσα στην 

αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας (PARQ_M) και τον σχολικό εκφοβισµό (VΟ) στο συνολικό δείγµα. 

 

• R2 ( 
συµβολή αλληλεπίδρασης)= 0.024 F= 5.31, p<0.05  

• Εξηγεί το 6.3% της συνολικής διακύµανσης των τιµών του σχολικού εκφοβισµού 

 

    Όπως δείχνει το γράφηµα 4, η πράσινη γραµµή που αναπαριστά την χαµηλή αντιλαµβανόµενη 

πατρική εµπλοκή παρουσιάζει µία στατιστικώς σηµαντική µεταβολή p<0.01. Αυτό σηµαίνει ότι η 

χαµηλή αντιλαµβανόµενη πατρική εµπλοκή µεγιστοποιεί τις επιπτώσεις της αντιλαµβανόµενης 

µητρικής απόρριψης στην εκδήλωση συµπεριφορών εκφοβισµού στο συνολικό δείγµα. Όταν 

εξετάστηκαν ξεχωριστά τα αγόρια και τα κορίτσια βρέθηκε ότι στα αγόρια ότι ο αντιλαµβανόµενος 

βαθµός πατρικής εµπλοκής επηρεάζει στατιστικώς σηµαντικά την παραπάνω σχέση. Αντίθετα, στα 

κορίτσια δεν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση ούτε της αντιλαµβανόµενης απόρριψης του 

πατέρα ούτε της αντιλαµβανόµενης πατρικής εµπλοκής. 
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Πίνακας 12. Ο ρόλος του αντιλαµβανόµενου βαθµού πατρικής εµπλοκής (FIS) στη σχέση ανάµεσα στην 

αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας (PARQ_M) και τον σχολικό εκφοβισµό (VΟ) στα αγόρια. 

 

Coefficients 

Μοντέλο 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Τυπικό 
Σφάλµα Beta 

1 (Constant) 1.495 .068  21.945 .000 

Zscore(Απόρριψη 
Μητέρας, PARQ_M) 

.146 .067 .222 2.181 .032 

2 (Constant) 1.494 .068  22.016 .000 

Zscore(Απόρριψη 
Μητέρας, PARQ_M) 

.124 .069 .188 1.800 .075 

Zscore(Πατρική 
Εµπλοκή, FIS) 

.097 .072 .140 1.345 .182 

3 (Constant) 1.539 .068  22.606 .000 

Zscore(Απόρριψη 
Μητέρας, PARQ_M) 

.128 .067 .194 1.914 .059 

Zscore(Πατρική 
Εµπλοκή, FIS) 

.132 .071 .192 1.862 .066 

Αλληλεπίδραση 
Μεταβλητών 

-.190 .073 -.260 -2.594 .011 

Σηµείωση. *p < .05 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: σχολικός εκφοβισµός  (VO) αγοριών 
 

    Όπως φαίνεται στον πίνακα 12, η αλληλεπίδραση των δύο µεταβλητών (αντιλαµβανόµενη 

πατρική εµπλοκή - µητρική απόρριψη) αποτελεί µία αρνητική µεταβλητή πρόβλεψης (Beta= -

0.26) για το δείγµα των αγοριών και εξηγεί το R2 ( 
συµβολή αλληλεπίδρασης)= 6.5% , της 

διακύµανσης των τιµών του σχολικού εκφοβισµού. Η αλληλεπίδραση των δύο µεταβλητών είναι 

στατιστικώς σηµαντική p<0.05,  άρα όντως  ο αντιλαµβανόµενος βαθµός πατρικής εµπλοκής 

παρεµβαίνει στη σχέση. Στη συνέχεια ακολουθεί το γράφηµα  που δείχνει την αλληλεπίδραση των 

δύο µεταβλητών σε σχέση µε την εκδήλωση συµπεριφορών εκφοβισµού στα αγόρια. 
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Γράφηµα 5. Ο ρόλος του αντιλαµβανόµενου βαθµού πατρικής εµπλοκής (PARQ_F)  στη σχέση ανάµεσα στην 

αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας (PARQ_M) και τον σχολικό εκφοβισµό (VO) στο δείγµα των αγοριών. 

 

• R2 ( 
συµβολή αλληλεπίδρασης)= 0.065,  p<0.05  

• Εξηγεί το 13.3% της συνολικής διακύµανσης των τιµών του σχολικού εκφοβισµού για τα 

αγόρια 

     

    Σύµφωνα µε το γράφηµα, η χαµηλή αντιλαµβανόµενη πατρική εµπλοκή προκαλεί µία 

στατιστικώς σηµαντική µεταβολή p<0.01 στη σχέση ανάµεσα στην αντιλαµβανόµενη µητρική 

απόρριψη και τον σχολικό εκφοβισµό στα αγόρια. Αυτό σηµαίνει ότι η χαµηλή 

αντιλαµβανόµενη πατρική εµπλοκή µεγιστοποιεί τις επιπτώσεις της αντιλαµβανόµενης 

µητρικής απόρριψης στην εκδήλωση συµπεριφορών εκφοβισµού στο δείγµα των 

αγοριών.  

    Τέλος, όταν εξετάστηκε ο ρόλος του αντιλαµβανόµενου βαθµού πατρικής εµπλοκής στη 

σχέση αντιλαµβανόµενη µητρική απόρριψη-κατανάλωση αλκοόλ δεν βρέθηκε στατιστικώς 

σηµαντική επίδραση. Παρόµοια ήταν και τα αποτελέσµατα σχετικά µε την αντιλαµβανόµενη 

πατρική απόρριψη και τον ρόλο της. Επιπλέον όσον αφορά τα αγόρια και κορίτσια µόνο στα 
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κορίτσια βρέθηκε κάποια στατιστικώς σηµαντική συµβολή του αντιλαµβανόµενου βαθµού 

πατρικής εµπλοκής στην παραπάνω σχέση. 

 

Πίνακας 13. Ο ρόλος του αντιλαµβανόµενου βαθµού πατρικής εµπλοκής (FIS) στη σχέση ανάµεσα στην 

αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας (PARQ_M) και την κατανάλωση αλκοόλ (SUQ) στα κορίτσια. 

 

Coefficients 

Μοντέλο 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Τυπικό 
Σφάλµα Beta 

1 (Constant) 1.212 .044  27.693 .000 

Zscore(Απόρριψη 
Μητέρας, PARQ_M) 

.164 .039 .461 4.216 .000 

2 (Constant) 1.204 .043  28.092 .000 

Zscore(Απόρριψη 
Μητέρας, PARQ_M) 

.139 .040 .390 3.500 .001 

Zscore(Πατρική 
Εµπλοκή, FIS) 

.092 .044 .236 2.114 .038 

3 (Constant) 1.190 .042  28.022 .000 

Zscore(Απόρριψη 
Μητέρας, PARQ_M) 

.104 .042 .292 2.446 .017 

Zscore(Πατρική 
Εµπλοκή, FIS) 

.059 .046 .151 1.290 .202 

Αλληλεπίδραση 
Μεταβλητών 

.067 .033 .255 2.002 .050* 

Σηµείωση. *p < .05 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: κατανάλωση αλκοόλ (SUQ) στα κορίτσια 
 

    Η αλληλεπίδραση των δύο µεταβλητών (αντιλαµβανόµενη πατρική εµπλοκή - µητρική 

απόρριψη) αποτελεί µία θετική µεταβλητή πρόβλεψης (Beta= 0.26) για το δείγµα των κοριτσιών 

και εξηγεί το R2 ( 
συµβολή αλληλεπίδρασης)= 4.3%, της διακύµανσης των τιµών της κατανάλωσης 

αλκοόλ. Παρόλο που η αλληλεπίδραση των δύο µεταβλητών είναι οριακά στατιστικώς 

σηµαντική p<0.05,  ωστόσο  ο αντιλαµβανόµενος βαθµός πατρικής εµπλοκής φαίνεται να 

παρεµβαίνει στη σχέση. Στη συνέχεια ακολουθεί το γράφηµα  που δείχνει την αλληλεπίδραση των 

δύο µεταβλητών σε σχέση µε την κατανάλωση αλκοόλ στα κορίτσια. 
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Γράφηµα 6. Ο ρόλος του αντιλαµβανόµενου βαθµού πατρικής εµπλοκής (FIS)  στη σχέση ανάµεσα στην 

αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας (PARQ_M) και την κατανάλωση αλκοόλ (SUQ) στο δείγµα των 

κοριτσιών. 

 

• R2 ( 
συµβολή αλληλεπίδρασης)= 0.043,  p<0.05  

• Εξηγεί το 27.4% της συνολικής διακύµανσης των τιµών της κατανάλωσης αλκοόλ για τα 

κορίτσια 

    Από το γράφηµα φαίνεται ότι υπάρχει µία οριακή αλληλεπίδραση µεταξύ των µεταβλητών 

αντιλαµβανόµενη απόρριψη µητέρας-αντιλαµβανόµενη πατρική εµπλοκή. Ωστόσο η κόκκινη 

γραµµή που αναπαριστά την υψηλή αντιλαµβανόµενη πατρική εµπλοκή παρουσιάζει µία 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά p<0.001. Αυτό σηµαίνει ότι ο υψηλός βαθµός της 

αντιλαµβανόµενης πατρικής εµπλοκής µεγιστοποιεί τις επιπτώσεις που έχει η 

αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ στα 

κορίτσια. Αντίθετα, ο χαµηλός βαθµός αντιλαµβανόµενης πατρικής εµπλοκής δεν προκαλεί 

κάποια στατιστικώς σηµαντική µεταβολή στη σχέση. 
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

    Η έρευνα εξέτασε την σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην αντιλαµβανόµενη γονική αποδοχή-

απόρριψη και την γενικότερη ψυχολογική προσαρµογή των εφήβων. Βασιζόµενοι σε ευρήµατα 

προηγούµενων µελετών, που έδειξαν ότι η αγάπη που βιώνει ένα παιδί από τον πατέρα  είναι εξίσου 

σηµαντική µε την αγάπη που βιώνει από την µητέρα για την ανάπτυξη και την προσαρµογή του 

(Rohner, 1998; Rohner & Veneziano, 2001; Veneziano, 2000, 2003), εστιάσαµε στον ρόλο του 

πατέρα. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην σηµασία που έχει ο αντιλαµβανόµενος βαθµός πατρικής 

εµπλοκής για την ψυχολογική προσαρµογή των εφήβων και στον αν µπορεί να τους/ις προστατεύσει 

από τις αρνητικές συνέπειες που έχει η βίωση απόρριψης από την µητέρα. 

    Αναφορικά µε τις διαφορές φύλου, δεν παρουσιάστηκαν διαφορές ως προς τον τρόπο που 

αντιλαµβάνονται τα αγόρια και τα κορίτσια τόσο τον πατέρα όσο και την µητέρα. Τα αποτελέσµατα 

έρχονται σε αντίθεση µε τις αρχικές µας υποθέσεις, σύµφωνα µε τις οποίες αναµέναµε ότι τα αγόρια 

θα αντιλαµβάνονται περισσότερη πατρική αποδοχή ενώ τα κορίτσια περισσότερη µητρική. Αντίθετα 

είναι τα αποτελέσµατα και µε ορισµένες έρευνες που έγιναν σε Αραβικές χώρες και υποδεικνύουν ότι 

τα αγόρια αντιλαµβάνονται τους γονείς ως περισσότερο ελεγκτικούς σε σχέση µε τα κορίτσια (Dwairy 

et al. 2006; Dwairy,  Achoui, Abouserie, & Farah, 2006). Το σηµαντικότερο όµως εύρηµα αφορά την 

αντιλαµβανόµενη πατρική εµπλοκή. Ο πατέρας βρίσκεται συνήθως πιο κοντά µε τα αγόρια, 

συµµετέχει περισσότερο στη ζωή τους και µοιράζεται µαζί τους πιο συχνά κοινές δραστηριότητες. Για 

παράδειγµα στην έρευνα των Repinski και Zook (2005) βρέθηκε ότι τα αγόρια αναπτύσσουν 

στενότερες σχέσεις µε τον πατέρα και ότι  εκείνος εµπλέκεται περισσότερο στη ζωή των αγοριών. 

Ωστόσο τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν ήταν παρόµοια. Ενώ αναµέναµε ότι τα αγόρια θα 

αντιλαµβάνονται περισσότερη πατρική εµπλοκή σε σχέση µε τα κορίτσια τα αποτελέσµατα  έδειξαν 

τον αντίθετο. Αυτό σηµαίνει ότι τα κορίτσια αντιλαµβάνονται τον πατέρα τους να εµπλέκεται 

περισσότερο στη ζωή τους σε σχέση µε τα αγόρια. 

     Μπορεί η διαφορά που παρατηρήθηκε να µην ήταν αρκετά µεγάλη ήταν όµως αρκετά σηµαντική 

ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον µας. Οι παραδοσιακές αντιλήψεις ότι ο πατέρας πρέπει να 

ασχολείται περισσότερο µε τα αγόρια και η µητέρα µε τα κορίτσια φαίνεται ότι αρχίζουν να 

αλλάζουν. Στη σηµερινή εποχή, ένας πατέρας θέλει να συµµετέχει εξίσου το ίδιο στη ζωή του γιού 

του και της κόρης του. Σε µερικές περιπτώσεις, µπορεί να είναι υπερπροστατευτικός µε την κόρη και 

για αυτό να εµπλέκεται περισσότερο στη ζωή της. Ίσως αυτός να είναι ένας λόγος που τα κορίτσια 

αντιλαµβάνονται περισσότερη πατρική εµπλοκή σε σχέση µε τα αγόρια. Μία άλλη πιθανή εξήγηση 

είναι ότι η περίοδος της εφηβείας θεωρείτε ιδιαίτερα σηµαντική. Οι γονείς συχνά ανησυχούν για τα 

παιδία τους, µήπως παρασυρθούν και εµπλακούν σε αρνητικές πράξεις (πχ. υπερβολική κατανάλωση 
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αλκοόλ, χρήση παράνοµης ουσίας). Τα κορίτσια πιστεύετε ότι επηρεάζονται περισσότερο από τις 

αλλαγές που βιώνουν εκείνη την περίοδο και ότι µπορεί να παρασυρθούν πιο εύκολα. Από την άλλη 

τα αγόρια θεωρούνται πιο ικανά να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες. Αυτές οι αντιλήψεις µπορεί συχνά 

να έχουν ως αποτέλεσµα ένας πατέρας να ασχολείται περισσότερο µε την κόρη. Όσον αφορά τον 

σχολικό εκφοβισµό και την θυµατοποίηση, τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν την υπόθεσή µας, ότι τα 

αγόρια εµπλέκονται πιο συχνά σε συµπεριφορές εκφοβισµού τόσο ως θύτες όσο και ως θύµατα. Τα 

αποτελέσµατα είναι σύµφωνα και µε προηγούµενες έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι τα αγόρια 

θυµατοποιούνται περισσότερο (Olweus, 1993; Rigby & Slee, 1999) και ότι εµφανίζονται πιο συχνά ως 

θύτες σε σχέση µε τα κορίτσια (Losel & Bliesener, 1999; Ortega & Mora-Merchan, 1999; Sapouna, 

2008). 

    Το επόµενο θέµα που µας απασχόλησε ήταν η σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην αντιλαµβανόµενη 

γονική αποδοχή-απόρριψη και την γενικότερη ψυχολογική προσαρµογή των εφήβων. Όπως δείχνουν 

τα αποτελέσµατα, υπάρχει µία θετική σχέση ανάµεσα στην αποδοχή που αντιλαµβάνονται οι 

έφηβοι/ες ότι βιώνουν από τους γονείς τους και την ψυχολογική τους προσαρµογή.  Αυτό σηµαίνει ότι 

όσο µεγαλύτερη γονική αποδοχή αντιλαµβάνονται οι έφηβοι/ες τόσο θετικότερα είναι και τα 

αποτελέσµατα αναφορικά µε την ψυχολογική τους προσαρµογή. Τα ευρήµατα της έρευνας παρέχουν 

επιπλέον στήριξη σε προηγούµενες µελέτες που ασχολήθηκαν µε το ίδιο θέµα και κατέληξαν σε 

παρόµοια συµπεράσµατα. Ένα παράδειγµα αποτελεί µία πρόσφατη έρευνα στην οποία βρέθηκε ότι τα 

παιδιά που βιώνουν την αποδοχή από τους γονείς τους παρουσιάζουν υψηλή αυτοεκτίµηση, νιώθουν 

καλά µε τον εαυτό τους,  σχηµατίζουν µία θετική άποψη για τον κόσµο και χαρακτηρίζονται από 

συναισθηµατική σταθερότητα (Dwairy, 2010b).   

    Αντίθετα, η απόρριψη από τους γονείς σχετίστηκε µε χειρότερη ψυχολογική προσαρµογή των 

εφήβων, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από προηγούµενες µελέτες. Για παράδειγµα, η 

απόρριψη από τους γονείς έχει συσχετιστεί µε την εµφάνιση προβληµάτων συµπεριφοράς και 

καταθλιπτικών συµπτωµάτων (Meadows, Brown & Elder, 2006; Milevsky, Schlechter, Netter & 

Keehn, 2007). Επίσης,  σε άλλες µελέτες, έχει βρεθεί ότι παιδιά και έφηβοι που βιώνουν την 

απόρριψη χαρακτηρίζονται από χαµηλή αυτοεκτίµηση (Plunkett, Henry, Robinson, Behnke, &  

Falcon, 2007).  

    Όσον αφορά το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού, οι σχέσεις που παρατηρήθηκαν µε την 

αντιλαµβανόµενη γονική αποδοχή-απόρριψη ήταν ίδιες. Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι η 

αντιλαµβανόµενη γονική αποδοχή σχετίζεται µε µικρότερο κίνδυνο εµπλοκής των εφήβων σε 

συµπεριφορές εκφοβισµού είτε ως θύτες είτε ως θύµατα. Παρόµοια ήταν και τα αποτελέσµατα που 

βρέθηκαν στην έρευνα των Aceves και Cookston (2007), σύµφωνα µε την οποία τα παιδιά που έχουν 

µια θετική σχέση µε τους γονείς τους, η οποία χαρακτηρίζεται από αποδοχή και αγάπη, έχουν 
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λιγότερες πιθανότητες εκδήλωσης επιθετικών συµπεριφορών και εµπλοκής σε βίαια επεισόδια όπως 

για παράδειγµα σε περιστατικά σχολικού εκφοβισµού. Αντίθετα, όταν οι έφηβοι/ες αντιλαµβάνονται 

ότι βιώνουν µία ισχυρή απόρριψη από τους γονείς τους, ο κίνδυνος να εκδηλώσουν συµπεριφορές 

εκφοβισµού ή να θυµατοποιηθούν αυξάνεται. Η αντιλαµβανόµενη γονική απόρριψη παρουσίασε  

θετική συσχέτιση και µε την κατανάλωση αλκοόλ, γεγονός που σηµαίνει ότι ο κίνδυνος υπερβολικής 

κατανάλωσης αλκοόλ αυξάνεται όταν οι έφηβοι/ες αντιλαµβάνονται ότι βιώνουν την απόρριψη από 

τους γονείς τους. Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσµατα τόσο η απόρριψη από τον πατέρα όσο και 

η απόρριψη από την µητέρα έχουν τα ίδια αρνητικά αποτελέσµατα για τους/ις εφήβους.  

    Εκτός όµως, από την αντιλαµβανόµενη γονική απόρριψη, συσχετίσεις παρουσιάστηκαν και µε την 

αντιλαµβανόµενη πατρική εµπλοκή.  Συγκεκριµένα, όταν οι έφηβοι/ες αντιλαµβάνονται χαµηλή 

πατρική εµπλοκή τότε παρουσιάζονται τα ίδια αρνητικά αποτελέσµατα αναφορικά µε την ψυχολογική 

τους προσαρµογή. Αν και οι συσχετίσεις  που παρουσιάστηκαν µε τον σχολικό εκφοβισµό και την 

θυµατοποίηση δεν είναι αρκετά µεγάλες, είναι όµως στατιστικά σηµαντικές γεγονός που µας επιτρέπει 

να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει συσχέτιση.  

    Αφού βρέθηκε ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στις ανεξάρτητες µεταβλητές (αντιλαµβανόµενη γονική 

απόρριψη) και στις εξαρτηµένες (ψυχολογική προσαρµογή, εκφοβισµός, θυµατοποίηση, κατανάλωση 

αλκοόλ), το επόµενο βήµα ήταν να εξετάσουµε αν οι ανεξάρτητες µεταβλητές µπορούν να 

προβλέψουν κάθε µία εξαρτηµένη µεταβλητή. Στο τελικό µοντέλο προσθέσαµε και το φύλο ως 

προβλεπτικό παράγοντα των εξαρτηµένων µεταβλητών. Σε σχέση µε την ψυχολογική προσαρµογή 

των εφήβων, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το φύλο µαζί µε την αντιλαµβανόµενη µητρική και πατρική 

απόρριψη αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα της ψυχολογικής προσαρµογής. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας παρέχουν επιπλέον στήριξη και σε προηγούµενες µελέτες που έχουν γίνει και εξετάζουν το 

ίδιο θέµα. Για παράδειγµα έχει βρεθεί ότι η απόρριψη από τους γονείς αποτελεί προβλεπτικό 

παράγοντα για όλα σχεδόν τα είδη προβληµάτων συµπεριφοράς, ενώ αντίθετα η αποδοχή από τους 

γονείς βρέθηκε ότι λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας για την εµφάνιση κατάθλιψης σε παιδιά 

και εφήβους (Rohner &Britner, 2002). Επιπλέον, η εµφάνιση παραβατικής συµπεριφοράς (Sentse, 

Lindenberg, Omvlee, Ormel, & Veenstra, 2010)  και τα προβλήµατα διαχείρισης θυµού (Pontzer, 

2010) εµφανίζονται συχνά ως συνέπειες της ύπαρξης ενός απορριπτικού γονέα.   

    Όσον αφορά τον σχολικό εκφοβισµό και τη θυµατοποίηση τα αποτελέσµατα δεν ήταν τα 

αναµενόµενα. Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι µόνο το φύλο µαζί µε την αντιλαµβανόµενη απόρριψη της 

µητέρας προβλέπει τον εκδήλωση σχολικού εκφοβισµού και την βίωση θυµατοποίησης. Και στις δύο 

περιπτώσεις όταν προστέθηκε η µεταβλητή του πατέρα τα αποτελέσµατα δεν άλλαξαν. Αυτό σηµαίνει 

ότι µόνο το φύλο µαζί µε την αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας µπορεί να προβλέψει τα 

αποτελέσµατα σε σχέση µε τον σχολικό εκφοβισµό και την θυµατοποίηση στους εφήβους. Το 
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συµπέρασµα ενισχύεται ακόµα περισσότερο από τις συσχετίσεις που βρέθηκαν ανάµεσα στην 

αντιλαµβανόµενη µητρική-πατρική απόρριψη και τον εκφοβισµό και την θυµατοποίηση. Όπως 

αναφέρθηκε η αντιλαµβανόµενη µητρική και πατρική απόρριψη παρουσίασαν θετικές συσχετίσεις µε 

τον εκφοβισµό και την θυµατοποίηση. Ωστόσο πολύ µεγαλύτερη συσχέτιση βρέθηκε µε την 

αντιλαµβανόµενη µητρική απόρριψη, γεγονός που µπορεί να εξηγήσει εν µέρει τα αποτελέσµατα που 

βρέθηκαν στην ανάλυση παλινδρόµησης.  

    ∆υστυχώς, η έρευνα δεν µπορεί να µας οδηγήσει σε ξεκάθαρα συµπεράσµατα καθώς και τα 

αποτελέσµατα που υπάρχουν ήδη από προηγούµενες έρευνες είναι ανάµεικτα. Σε ορισµένες µελέτες η 

θυµατοποίηση και ο σχολικός εκφοβισµός έχει συσχετιστεί περισσότερο µε την συµπεριφορά της 

µητέρας (Finnegan, Hodges & Peny, 1998; Georgiou, 2008). Η ύπαρξη θετικής σχέσης µε την µητέρα 

βρέθηκε ότι µειώνει την πιθανότητα εκδήλωσης επιθετικών συµπεριφορών όπως ο σχολικός 

εκφοβισµός (Georgiou, 2008), ενώ όταν υπάρχει µία υπερπροστατευτική µητέρα τότε αυξάνεται ο 

κίνδυνος θυµατοποίησης για τους/ις εφήβους (Finnegan, Hodges & Peny, 1998). Αντίθετα είναι τα 

αποτελέσµατα σε άλλες έρευνες, στις οποίες οι συµπεριφορές εκφοβισµού έχουν συσχετιστεί και µε 

τους δύο γονείς. Για παράδειγµα, η αποδοχή και αγάπη και από τους δύο γονείς έχει βρεθεί ότι 

προστάτευσε τα παιδιά και µείωσε τον κίνδυνο εµπλοκής σε επεισόδια σχολικού εκφοβισµού είτε ως 

θύτες είτε ως θύµατα (Galambos, Barker & Almeida, 2003; Leadbeater, Banister, Ellis & Yeung, 

2008). Όπως φαίνεται ξεκάθαρα συµπεράσµατα δεν µπορούν να διεξαχθούν. Πιθανώς να εµπλέκονται 

και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι θα πρέπει να συµπεριληφθούν σε µεταγενέστερες µελέτες 

προκειµένου να είµαστε σε θέση να καταλήξουµε σε ξεκάθαρα συµπεράσµατα. Τέτοιοι παράγοντες 

µπορεί να είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του παιδιού, το σχολικό περιβάλλον και οι 

σχέσεις µε τους συνοµηλίκους. 

    Όσον αφορά τον ρόλο του πατέρα και τη σηµασία που έχει στη ζωή των εφήβων, η έρευνα εξέτασε 

τον αντιλαµβανόµενο βαθµό πατρικής εµπλοκής. Στόχος, ήταν να εξεταστεί ο ρόλος του πατέρα και 

το πώς µπορεί να επηρεάσει τη σχέση ανάµεσα στην αντιλαµβανόµενη µητρική απόρριψη και την 

γενικότερη ψυχολογική προσαρµογή των εφήβων. Για τον λόγο αυτό, χρησιµοποιήθηκε ο 

αντιλαµβανόµενος βαθµός πατρικής εµπλοκής,  ωστόσο στις περιπτώσεις που δεν παρουσιάστηκαν 

στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα, στη θέση του χρησιµοποιήθηκε ο αντιλαµβανόµενος βαθµός 

απόρριψης του πατέρα προκειµένου να µπορέσουµε να καταλήξουµε σε συµπεράσµατα σχετικά µε τη 

σηµασία που έχει ο πατέρας στη ζωή των εφήβων. 

    Η αντιλαµβανόµενη αποδοχή του πατέρα βρέθηκε ότι µπορεί να µειώσει τις αρνητικές συνέπειες 

που έχει η αντιλαµβανόµενη µητρική απόρριψη όσον αφορά την ψυχολογική προσαρµογή των 

εφήβων. Αυτό σηµαίνει ότι η αντιλαµβανόµενη αποδοχή του πατέρα λειτουργεί ως προστατευτικός 

παράγοντας για την ψυχολογική προσαρµογή των εφήβων στις περιπτώσεις βίωσης υψηλής 
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απόρριψης από την µητέρα. Ο πατέρας εποµένως παρουσιάζεται να παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην 

ψυχολογική προσαρµογή των εφήβων, επιβεβαιώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τις αρχικές µας 

προσδοκίες. Το ίδιο θετικά ήταν και τα αποτελέσµατα σχετικά µε τον σχολικό εκφοβισµό και την 

βίωση θυµατοποίησης. Και στις δύο περιπτώσεις, ο υψηλός βαθµός πατρικής εµπλοκής λειτούργησε 

ως προστατευτικός παράγοντας για το συνολικό δείγµα των εφήβων. Αναλυτικά, σε συνθήκες υψηλής 

µητρική απόρριψης βρέθηκε ότι η υψηλή πατρική εµπλοκή µπορεί να µειώσει τις αρνητικές συνέπειες 

που εµφανίζονται όσον αφορά τον σχολικό εκφοβισµό. Παροµοίως, η υψηλή πατρική εµπλοκή 

προστάτευσε τους/ις εφήβους από τις επιπτώσεις που έχει η αντιλαµβανόµενη απόρριψη της µητέρας 

σχετικά µε τον κίνδυνο βίωσης θυµατοποίησης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, τα παραπάνω συµπεράσµατα 

αφορούν το συνολικό δείγµα της έρευνας.  

    Όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο κεφάλαιο (βλ. κεφάλαιο 8), αφού εξετάστηκε ο ρόλος του 

πατέρα για το συνολικό δείγµα, στη συνέχεια εξετάστηκε χωριστά για τα αγόρια και τα κορίτσια. Τα 

αποτελέσµατα δεν ήταν και πολύ ξεκάθαρα καθώς για την ψυχολογική προσαρµογή βρέθηκε ότι µόνο 

στα κορίτσια, η υψηλή πατρική αποδοχή µπορεί να προστατεύσει από τις αρνητικές συνέπειες της 

αντιλαµβανόµενης µητρικής απόρριψης. Αυτό αποτέλεσε ένα ακόµα στοιχείο το οποίο µας έκανε να 

αναλογιστούµε ότι πιθανώς η σχέση που αναπτύσσεται ανάµεσα στον πατέρα και στην κόρη στην 

διάρκεια της εφηβείας, θα πρέπει να εξεταστεί µε µεγαλύτερη προσοχή.  Αντίθετα, στην περίπτωση 

του σχολικού εκφοβισµού µόνο στα αγόρια η υψηλή πατρική εµπλοκή µπόρεσε να µειώσει τις 

αρνητικές συνέπειες της αντιλαµβανόµενης µητρικής απόρριψης, ενώ στην περίπτωση της 

θυµατοποιήσης δεν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συµβολή του αντιλαµβανόµενου βαθµού 

πατρικής εµπλοκής όταν εξετάστηκαν χωριστά τα αγόρια και τα κορίτσια. Τα αποτελέσµατα ήταν 

ακόµα πιο µπερδεµένα, όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ από τους/ις εφήβους. Όταν εξετάστηκε 

το συνολικό δείγµα δεν παρουσιάστηκαν σηµαντικές αλληλεπιδράσεις ούτε µε την αντιλαµβανόµενη 

πατρική αποδοχή ούτε µε την αντιλαµβανόµενη πατρική εµπλοκή. Επιπλέον, όταν εξετάστηκαν 

ξεχωριστά τα αγόρια και τα κορίτσια, µόνο στην περίπτωση των κοριτσιών παρουσιάστηκε µία 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στην αντιλαµβανόµενη µητρική απόρριψη και την αντιλαµβανόµενη 

πατρική εµπλοκή. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα δεν µπορούν να θεωρηθούν αρκετά ισχυρά καθώς 

παρουσιάστηκε µία οριακή αλληλεπίδραση ανάµεσα στις δύο µεταβλητές. Πιθανώς, ο πατέρας να µην 

παίζει τόσο σηµαντικό ρόλο για την πιθανότητα κατανάλωσης αλκοόλ από τους/ις εφήβους. 

Ενδέχεται άλλοι παράγοντες όπως, οι παρέες και οι συνοµήλικοι, να επηρεάζουν περισσότερο την 

απόφαση των εφήβων για τον αν θα καταναλώσουν αλκοόλ καθώς και για την ποσότητα που θα 

καταναλώσουν. Άλλωστε αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνετε και από προηγούµενες µελέτες στις οποίες 

έχει αποδειχτεί ότι οι συνοµήλικοι αποτελούν ένα από τους  πιο σηµαντικούς παράγοντες κινδύνου 

για την εµφάνιση επικίνδυνων συµπεριφορών όπως είναι η χρήση παράνοµων ουσιών ή η υπερβολική 

κατανάλωση αλκοόλ (McArdle et al., 2002; Parker & Benson, 2004; Wu, Chong, Cheng, & Chen, 

2007). 
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    Η έρευνα επιβεβαίωσε τις προσδοκίες που είχαµε αναφορικά µε τη σηµασία που έχει ο πατέρας στη 

ζωή των εφήβων και παρείχε επιπλέον στήριξη σε προηγούµενες µελέτες που εξέτασαν τον ρόλο του 

πατέρα. Για παράδειγµα στην έρευνα των Flouri και Buchanan (2003a), βρέθηκε ότι η πατρική 

εµπλοκή στα 7, λειτούργησε ως προστατευτικός παράγοντας για τους/ις εφήβους που προέρχονταν 

από  µονογονεϊκές οικογένειες καθώς δεν εµφάνισαν προβλήµατα αναφορικά µε την ψυχολογική τους 

προσαρµογή. Σε µία αµέσως επόµενη ερευνά τους έδειξαν ότι η εµπλοκή του πατέρα µπορεί να 

προστατεύσει το παιδί από την εµφάνιση επιθετικών συµπεριφορών τόσο στις περιπτώσεις παιδιών 

που έχουν βιώσει τον χωρισµό των γονιών τους όσο και στις περιπτώσεις παιδιών που µεγαλώνουν 

και µε τους δύο γονείς τους (Flouri & Buchanan, 2003b). Μία ακόµα έρευνα της οποίας τα ευρήµατα 

επιβεβαιώνονται από την παρούσα µελέτη, είναι των Mezulis, Hyde και Clark (2004), στην οποία η 

υψηλή εµπλοκή του πατέρα µπόρεσε να προστατεύσει τα παιδιά από τις δυσάρεστες συνέπειες που 

έχει η κατάθλιψη της µητέρας στην ψυχική τους υγεία. 

  Συνοψίζοντας, η έρευνα έδειξε ότι η αντιλαµβανόµενη γονική απόρριψη σχετίζεται θετικά µε 

αρνητικά αποτελέσµατα αναφορικά µε την ψυχολογική προσαρµογή των εφήβων και µε υψηλότερο 

κίνδυνο εκδήλωσης συµπεριφορών εκφοβισµού, βίωσης θυµατοποίησης και κατανάλωσης αλκοόλ. Η 

σηµασία του πατέρα στη ζωή των εφήβων αποδείχτηκε αρκετά σηµαντική γεγονός που υποδεικνύει 

ότι η πεποίθηση που επικρατεί στη διεθνής βιβλιογραφία ότι µόνο η µητέρα είναι σηµαντική για την 

ανάπτυξη των παιδιών πρέπει να αναθεωρηθεί. Επίσης, αναδεικνύεται η ανάγκη να 

συµπεριλαµβάνεται και ο πατέρας στις έρευνες που εξετάζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

συµπεριφορά των  παιδιών και των εφήβων. Ίσως ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη σχέση 

που αναπτύσσεται ανάµεσα στον πατέρα και στην κόρη καθώς όπως φάνηκε από την παρούσα έρευνα 

παρουσιάστηκαν ορισµένα ενδιαφέρουσα αποτελέσµατα. 

     Κλείνοντας το κεφάλαιο, αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι ο ρόλος του πατέρα στη ζωή του 

παιδιού δε θεωρείται πλέον υποδεέστερος του ρόλου της µητέρας. Το µεγάλο εύρος των ερευνών που 

υπάρχουν γύρω από τον πατέρα, τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά του, τους τοµείς 

στους οποίους εµπλέκεται και τις επιδράσεις που έχει η συµπεριφορά του και η εµπλοκή του στην 

ανάπτυξη του παιδιού, αποδεικνύουν το πόσο σηµαντική αρχίζει να θεωρείται η παρουσία, η 

συµπεριφορά του και ο ρόλος του για το παιδί. Παρά τους διαφορετικούς τοµείς εµπλοκής και τους 

διαφορετικούς ρόλους που έχει ο πατέρας σε σχέση µε την µητέρα,  αυτό στο οποίο καταλήγουν 

σχεδόν όλες οι έρευνες είναι ότι η παρουσία του, η θετική του σχέση µε το παιδί και ο θετικός τρόπος 

συµπεριφοράς συµβάλλει στην θετική ανάπτυξη του παιδιού. Ο πατέρας δεν πρέπει να θεωρείται, και 

δεν θεωρείται πλέον, ως λιγότερο σηµαντικός για το παιδί σε σχέση µε την µητέρα. Ασκεί την ίδια 

επίδραση µε εκείνη αν και µε διαφορετικό τρόπο ή σε διαφορετικούς τοµείς ορισµένες φορές. 

Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο, που ο ρόλος του θεωρείται 

σηµαντικότερος από εκείνον της µητέρας. Το σηµαντικότερο, όµως είναι ότι ένα παιδί χρειάζεται τον 
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πατέρα του, την παρουσία του, την εµπλοκή του στη ζωή, την στήριξή του, τον έλεγχό του, το 

σεβασµό του, την αγάπη του και την αποδοχή του, το ίδιο µε τη µητέρα, και τον θεωρεί εξίσου 

σηµαντικό µε εκείνη, και όπως δείχνουν οι έρευνες όντως είναι. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

1) Το Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης της Προσωπικότητας  (“Personality Assessment 

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

2009) 

 

CHILD PAQ 

Personality Assessment Questionnaire 

 

 

Κωδικός _ _____ _______                                         Ηµεροµηνία_________ 

 

 

Στο φυλλάδιο αυτό θα βρεις κάποιες προτάσεις που περιγράφουν τρόπους µε τους οποίους οι άνθρωποι 

αισθάνονται για τον εαυτό τους. ∆ιάβασε κάθε πρόταση προσεκτικά και σκέψου πόσο καλά σε 

περιγράφει. Μην καθυστερείς, γράψε αυτό που σου έρχεται πρώτα στο µυαλό και προχώρησε στην 

επόµενη πρόταση. Μην κολλήσεις σε καµία πρόταση. 

Υπάρχουν τέσσερα «κουτάκια» δίπλα από κάθε πρόταση.  

Αν µια πρόταση είναι σε γενικές γραµµές αλήθεια για σένα, τότε ρώτησε τον εαυτό σου: 

 ►«Είναι σχεδόν πάντα αλήθεια;» ή «Είναι µερικές φορές αλήθεια;». Αν νοµίζεις ότι µια πρόταση είναι 

σχεδόν πάντα αλήθεια, τότε βάλε ένα Χ στο κουτάκι ΠΑΝΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑ, ενώ αν νοµίζεις ότι η 

πρόταση είναι µόνο µερικές φορές αλήθεια, τότε βάλε ένα Χ στο κουτάκι ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 

ΑΛΗΘΕΙΑ. 

Αν µια πρόταση δεν είναι σε γενικές γραµµές αλήθεια για σένα, τότε ρώτησε τον εαυτό σου:  
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► «Είναι σπάνια αλήθεια;» ή «∆εν είναι ποτέ αλήθεια;». Αν είναι σπάνια αλήθεια, τότε βάλε ένα «Χ» 

στο κουτάκι ΣΠΑΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ. Αν νοµίζεις ότι η πρόταση δεν είναι σχεδόν ποτέ αλήθεια, βάλε ένα 

«Χ» στο κουτάκι ΠΟΤΕ ΑΛΗΘΕΙΑ.     

Να θυµάσαι ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις για κάθε πρόταση, γι’ αυτό σε παρακαλούµε 

να είσαι όσο πιο ειλικρινής µπορείς. Απάντησε σε κάθε πρόταση όπως νοµίζεις ότι είσαι πραγµατικά και 

όχι όπως θα ήθελες να είσαι.  

Για παράδειγµα: Αν σχεδόν πάντα νοιώθεις καλά µε τον εαυτό σου, τότε βάλε ένα «:  

 

 

 

 

 Τώρα σε παρακαλώ, γύρισε στην επόµενη σελίδα. 

 

 

 

 

 

Είναι αλήθεια για 
µένα 

∆εν είναι αλήθεια για µένα 

Πάντα 
Αλήθεια 

Μερικές 
φορές 

Αλήθεια 

Σπάνια 
Αλήθεια 

     Ποτέ 
Αλήθεια 

 1.  Έχω συνέχεια στο µυαλό µου να µαλώνω ή 
να είµαι αγενής. 

    

 

 

Είναι αλήθεια για µένα 
∆εν είναι αλήθεια για 

µένα 

Πάντα 
Αλήθεια 

Μερικές 
φορές 
Αλήθεια 

Σπάνια 
Αλήθεια 

Ποτέ 
Αλήθεια 

 
Νοιώθω καλά µε τον εαυτό µου 
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 2. Μου αρέσει να βλέπω τους γονείς µου να 
στεναχωριούνται για µένα όταν είµαι 
άρρωστος/η. 

    

 3.  Μου αρέσει ο εαυτός µου.     

 4. Νοιώθω ότι µπορώ να κάνω τα πράγµατα το 
ίδιο καλά µε τους περισσότερους ανθρώπους. 

    

 5.  ∆υσκολεύοµαι να δείξω στους άλλους το 
πώς αισθάνοµαι.  

    

 6. Αισθάνοµαι άσχηµα ή εκνευρίζοµαι όταν 
προσπαθώ να κάνω κάτι και δεν µπορώ. 

    

 7.  Νοιώθω ότι η ζωή είναι ωραία.     

 8. Θέλω να χτυπήσω κάτι ή κάποιον.     

 9. Μου αρέσει οι γονείς µου να µου δίνουν 
πολλή αγάπη. 

    

10. Νοιώθω ότι δεν είµαι καλός/ή και ότι ποτέ δε 
θα είµαι. 

    

11.  Νοιώθω ότι δεν µπορώ να κάνω τα πράγµατα 
καλά. 

    

12.  Είναι εύκολο για µένα να είµαι αγαπηµένος/η 
µε τους γονείς µου.  

    

13.  Είµαι κακοδιάθετος/η και κακόκεφος/η χωρίς 
σηµαντικό λόγο.  

    

14.  Βλέπω τη ζωή ότι είναι γεµάτη κινδύνους.      

15.  Θυµώνω τόσο πολύ  που πετάω και σπάω 
πράγµατα. 

    

16.  Όταν είµαι στεναχωρηµένος/η, προτιµώ να 
λύνω τα προβλήµατα µου µόνος/η µου. 

    

17.  Όταν γνωρίζω κάποιον για πρώτη φορά, 
νοµίζω ότι είναι καλύτερος/η από εµένα.  

    

18. Μπορώ να διεκδικήσω µε επιτυχία πράγµατα 
που θέλω. 

    

19. ∆υσκολεύοµαι να κάνω και να διατηρήσω 
καλούς φίλους. 

    

20. Εκνευρίζοµαι όταν τα πράγµατα δεν 
πηγαίνουν καλά. 
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21. Νοµίζω ότι ο κόσµος είναι ένα ευχάριστο και 
ευτυχισµένο µέρος. 

    

22. Κοροϊδεύω τους άλλους όταν κάνουν χαζά 
πράγµατα.  

    

23. Μου αρέσει όταν οι γονείς µου δίνουν πολλή 
προσοχή. 

    

24.  Νοµίζω ότι είµαι καλό άτοµο και ότι οι άλλοι 
άνθρωποι πιστεύουν το ίδιο. 

    

25.  Πιστεύω ότι είµαι αποτυχηµένος/η.     

26.  Είναι εύκολο για µένα να δείξω στην 
οικογένειά µου ότι τους αγαπώ.  

    

27.  Τη µια στιγµή είµαι γεµάτος/η ζωντάνια και 
χαρούµενος/η και την άλλη στιγµή 
κατσούφης/α και στεναχωρηµένος/η.  

    

28. Για µένα ο κόσµος είναι     

ένα δυσάρεστο µέρος. 

    

29. Σουφρώνω τα χείλη ή κρατώ µούτρα όταν 
θυµώνω.  

    

30.  Μου αρέσει να µου δίνουν θάρρος όταν 
δυσκολεύοµαι σε κάτι. 

    

31.  Νοιώθω αρκετά καλά µε τον εαυτό µου.     

32. Αισθάνοµαι ότι δεν µπορώ να κάνω πολλά 
πράγµατα από αυτά που προσπαθώ.  

    

33.  Είναι δύσκολο για µένα να δείξω το πώς 
πραγµατικά αισθάνοµαι σε κάποιον/α που 
συµπαθώ. 

    

34.  ∆ε συνηθίζω να εκνευρίζοµαι και να 
στεναχωριέµαι. 

    

35.  Βλέπω τον κόσµο σαν ένα επικίνδυνο µέρος.     

36. ∆υσκολεύοµαι να ελέγξω τον θυµό µου.     

37.      Μου αρέσει οι γονείς µου να µου κάνουν 
όλα τα χατίρια όταν έχω χτυπήσει ή είµαι 
άρρωστος. 
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38.  Είµαι στεναχωρηµένος/η µε τον εαυτό µου.     

39. Νοιώθω ότι πετυχαίνω στα πράγµατα που 
κάνω. 

    

40. Είναι εύκολο να δείξω στους φίλους µου ότι 
πραγµατικά τους συµπαθώ. 

    

41. Εκνευρίζοµαι εύκολα όταν πρέπει να 
αντιµετωπίσω δύσκολα προβλήµατα. 

    

42. Η ζωή για µένα είναι κάτι καλό     
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2) Το Ερωτηµατολόγιο Γονικής Αποδοχής-Απόρριψης (“Parental Acceptance- Rejection Questionnaire- 

PARQ”) του Rohner (1990) (µτφ. - Γιοβαζολιάς, Κοθάλη και Λούβρου, 2009) 

 

CHILD PARQ: Father (Short Form) 

 

 - Στο φυλλάδιο αυτό θα βρεις κάποιες προτάσεις που περιγράφουν τρόπους µε τους οποίους οι 

πατέρες συµπεριφέρνονται στα παιδιά τους. Θέλω να σκεφτείς κατά πόσο η καθεµιά απ’ αυτές ταιριάζει 

µε τον τρόπο που σου συµπεριφέρεται o δικός σου πατέρας. 

∆ίπλα από κάθε πρόταση υπάρχουν τέσσερα κουτάκια. 

Αν η πρόταση βασικά σε γενικές γραµµές ταιριάζει µε τον τρόπο που σου συµπεριφέρεται ο δικός σου 

πατέρας, τότε ρώτησε τον εαυτό σου: 

► «Είναι σχεδόν πάντοτε έτσι;». Αν νοµίζεις ότι ο πατέρας σου σχεδόν πάντοτε σου συµπεριφέρεται 

όπως γράφει στην πρόταση, τότε βάλε ένα Χ στο κουτάκι ΠΑΝΤΑ. 

► Αν πάλι η πρόταση ταιριάζει µόνο µερικές φορές στη συµπεριφορά του πατέρα σου απέναντί σου, 

τότε βάλε ένα Χ στο κουτάκι ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ. 

► Αν πιστεύεις ότι η πρόταση σε γενικές γραµµές δεν ταιριάζει στον τρόπο που σου συµπεριφέρεται ο 

πατέρας σου, τότε αναρωτήσου και πάλι: «Είναι σπάνια έτσι;». Αν σπάνια σου συµπεριφέρεται ο 

πατέρας σου, όπως γράφει στην πρόταση, τότε βάλε ένα Χ στο κουτάκι ΣΠΑΝΙΑ. 

► Αν ο πατέρας σου σχεδόν ποτέ δε σου συµπεριφέρεται όπως γράφει στην πρόταση, τότε βάλε ένα Χ 

στο κουτάκι  ΠΟΤΕ. 

Να θυµάσαι: ∆εν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση σε καµία από τις προτάσεις, έτσι µπορείς να τις 

απαντήσεις µε ειλικρίνεια. Να απαντήσεις την κάθε πρόταση σύµφωνα µε τον τρόπο που σου 

συµπεριφέρεται πραγµατικά ο πατέρας σου και, όχι όπως θα επιθυµούσες να σου συµπεριφέρεται. 

 

  Πάντα Μερικές 
φορές 

Σπάνια        Ποτέ 

1. Λέει καλά λόγια για µένα.     

2. ∆ε µου δίνει καθόλου σηµασία.     
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3. Με διευκολύνει µε τον τρόπο του να του µιλώ 
για πράγµατα που είναι σηµαντικά για µένα. 

    

4. Με χτυπά ακόµη κι αν µερικές φορές δεν το 
αξίζω. 

 

    

5. Με βλέπει ως µεγάλο µπελά. 

 

    

6. Με τιµωρεί πολύ αυστηρά όταν θυµώνει. 

 

    

7. Είναι πάντοτε πολύ απασχοληµένος για να 
απαντήσει στις ερωτήσεις µου. 

    

8. Φαίνεται να µε αντιπαθεί.     

9. ∆είχνει πραγµατικά ενδιαφέρον για τις 
δραστηριότητές µου. 

    

10. Μου λέει πολλά σκληρά λόγια.     

11. Με αγνοεί όταν του ζητώ βοήθεια.     

12. Με κάνει να νιώθω ότι µε θέλει και µε χρειάζεται.     

13. Μου δίνει πολλή σηµασία.     

14. Προσπαθεί µε διάφορους τρόπους να µε 
στεναχωρεί. 

    

15. Ξεχνά σηµαντικά πράγµατα που νοµίζω θα 
έπρεπε να θυµάται. 

    

16. Με κάνει να νιώθω ότι δε µ’ αγαπά, αν κάνω 
κάποια αταξία. 

    

17. Με κάνει να αισθάνοµαι ότι τα πράγµατα που 
κάνω είναι σηµαντικά. 

    

18.  
Με φοβερίζει ή µε απειλεί όταν κάνω κάποιο 
λάθος. 

    

19. Ενδιαφέρεται για τη γνώµη µου και θέλει να την 
ακούσει. 

    

20. Ό,τι και αν κάνω, νοµίζει ότι τα άλλα παιδιά 
συµπεριφέρνονται καλύτερα από µένα. 
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21.  

Μου δείχνει ότι δεν είµαι επιθυµητός/ή. 

    

22. Μου δείχνει την αγάπη του.     

23.  

Με αγνοεί, όσο δεν κάνω κάτι που τον ενοχλεί. 

    

24. Μου συµπεριφέρεται µε στοργή και καλοσύνη.     

 

 

 

CHILD PARQ: Mother (Short Form) 

                  

 -    Στη συνέχεια, θα βρεις κάποιες προτάσεις που περιγράφουν τρόπους µε τους οποίους οι 

µητέρες συµπεριφέρνονται στα παιδιά τους. Θέλω να σκεφτείς κατά πόσο η καθεµιά απ’ αυτές ταιριάζει 

µε τον τρόπο που σου συµπεριφέρεται η δική σου µητέρα 

 

  

  

 

  
 

Πάντα Μερικές 
φορές 

Σπάνια Ποτέ 

  1. Λέει καλά λόγια για µένα     

  2. ∆ε µου δίνει καθόλου σηµασία     

  3. Με διευκολύνει µε τον τρόπο της να της µιλώ 
για πράγµατα που είναι σηµαντικά για µένα 

    

  4. Με χτυπά ακόµη κι αν µερικές φορές δεν το 
αξίζω 

 

    

  5. Με βλέπει ως µεγάλο µπελά     
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Πάντα Μερικές 
φορές 

Σπάνια Ποτέ 

  6. Με τιµωρεί πολύ αυστηρά όταν θυµώνει 

 

    

  7. Είναι πάντοτε πολύ απασχοληµένη για να 
απαντήσει στις ερωτήσεις µου  

    

  8. Φαίνεται να µε αντιπαθεί     

  9. ∆είχνει πραγµατικά ενδιαφέρον για τις 
δραστηριότητές µου 

    

10. Μου λέει πολλά σκληρά λόγια      

11. Με αγνοεί όταν της ζητώ βοήθεια      

12. Με κάνει να νιώθω ότι µε θέλει και µε χρειάζεται     

13. Μου δίνει πολλή σηµασία     

14. Προσπαθεί µε διάφορους τρόπους να µε 
στεναχωρεί 

    

15. Ξεχνά σηµαντικά πράγµατα που νοµίζω θα 
έρεπε να θυµάται 

    

16. Με κάνει να νιώθω ότι δε µ’ αγαπά αν κάνω 
κάποια αταξία  

    

17. Με κάνει να αισθάνοµαι ότι τα πράγµατα που 
κάνω είναι σηµαντικά 

    

18. Με φοβερίζει ή µε απειλεί, όταν κάνω κάποιο 
λάθος.  

    

19. Ενδιαφέρεται για τη γνώµη µου και θέλει να την 
ακούσει 

    

20. Ό,τι και αν κάνω, νοµίζει ότι τα άλλα παιδιά 
συµπεριφέρνονται καλύτερα από µένα.  

    

21. Μου δείχνει ότι δεν είµαι επιθυµητός/ή     

22. Μου δείχνει την αγάπη της     
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Πάντα Μερικές 
φορές 

Σπάνια Ποτέ 

23. Με αγνοεί, όσο δεν κάνω κάτι που την ενοχλεί     

24. Μου συµπεριφέρεται µε στοργή και καλοσύνη     
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3) Η Κλίµακα Πατρικής Συµµετοχής (“Father Involvement Scale- FIS”)  (Finley & Schwartz, 2004) 

(µτφ. - Γιοβαζολιάς, Κοθάλη και Λούβρου, 2009). 

 

 

Father Involvement Scale (FIS) 

 

Κωδικός  ______________ 

Ηµεροµηνία)_______________   

Πόσο σε  βοηθάει ο πατέρας σου στις παρακάτω πλευρές της ζωής σου; Στις ερωτήσεις που 

ακολουθούν, σηµείωσε το κουτάκι που πιστεύεις ότι περιγράφει καλύτερα τη συµπεριφορά του 

πατέρα σου απέναντι σου.  

 

 

Σχεδόν πάντα 

4 

Καµιά φορά 

3 

Σπάνια  

2 

Σχεδόν ποτέ  

1 

1. Σε βοηθάει στον τρόπο σκέψης σου;     

2. 
Σε βοηθάει στο να καλλιεργείς τα 
συναισθήµατά σου; 

    

3. 
Σε βοηθάει στις σχέσεις σου µε τους 
άλλους ανθρώπους; 

    

4. 
Σε βοηθάει στο να γίνεσαι καλύτερο 
παιδί;  

    

5. 
Σε βοηθάει στο να καταλάβεις τον εαυτό 
σου και τον κόσµο γύρω σου; 

    

6. 
Σε βοηθάει στην ανάπτυξη της 
σωµατικής σου ικανότητας; (π.χ. 
αθλητισµός)  

    

7. 
Σου δίνει πληροφορίες για τα διάφορα 
επαγγέλµατα που υπάρχουν; 
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8. 
Σε βοηθάει στο να γίνεις πιο 
υπεύθυνος/η; 

    

9. 
Σε βοηθάει στο να γίνεις πιο 
ανεξάρτητος/η; 

    

10. 
Σε βοηθάει στο να αναπτύσσεις τις 
δυνατότητές σου; 

    

11. 
Παίζει και διασκεδάζει µαζί σου στον 
ελεύθερο χρόνο; 

    

12. 
Σου δίνει χρήµατα και ξοδεύει χρήµατα 
για σένα; 

    

13. 
Μοιράζεται µαζί σου ενδιαφέροντα και 
δραστηριότητες;  

    

14. Σε διδάσκει και σε καθοδηγεί;     

15. 
Σε φροντίζει;     

16. Σε προστατεύει;     

17. Σε συµβουλεύει;     

18. 
Σου βάζει όρια πειθαρχίας εκεί που 
πρέπει;  

    

19. 
Σε βοηθάει µε τα µαθήµατα του 
σχολείου; 

    

20. Τον θεωρείς έναν καλό σου φίλο;     
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4) Το Ερωτηµατολόγιο για ∆ύναµη-Γόητρο (“Power-Prestige Items”) (µτφ. - Γιοβαζολιάς, 

Κοθάλη και Λούβρου, 2009) 

 

 

Possible Measures of Power and Prestige to be Used in the IFARP 

 

1) ∆ιαπροσωπική ισχύς  
   

Ποιος στην οικογένεια σου έχει συνήθως τις καλύτερες ιδέες τις οποίες ακολουθεί και όλη η 
υπόλοιπη οικογένεια; 

                                                       1) Μητέρα 

  Κύκλωσε µόνο ένα από τα δύο:   2) Πατέρας 

 

2) Κύρος 
 

       Ποιον θαυµάζεις και σέβεσαι περισσότερο στην οικογένεια σου; 

                                                        1) Μητέρα 

  Κύκλωσε µόνο ένα από τα δυο:    2) Πατέρας 
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5) Το Ερωτηµατολόγιο Βιωµάτων µε τους Συνοµηλίκους (“Peer Experiences Questionnaire - 

PEQ”) (Vernberg, Jacobs, & Hershberger, 1999) (µτφ. – προσαρµογή Γιοβαζολιάς και 

Κουρκούτας, 2007) 

 

Κλίµακα «Θυµατοποίησης» (Victimization of Self/ VS) 

 

Κύκλωσε τον αριθµό που δείχνει µε ποιο τρόπο οι άλλοι µαθητές σε παρενόχλησαν ή τα έβαλαν µαζί 

σου. Ανέφερε γεγονότα που συνέβηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 µηνών. 

1= Ποτέ, 2=Μια ή δυο φορές, 3=Λίγες φορές, 4=περίπου µια φορά την εβδοµάδα, 5=Λίγες φορές την 

εβδοµάδα 

 

 

 

 

 

 

1 Ένας µαθητής /τρια µε πείραξε µε κακόβουλο τρόπο. � � � � � 

2 Ένας µαθητής/τρια είπε ότι θα µε χτύπαγε ή θα µε τραυµάτιζε � � � � � 

3 Ένας µαθητής/τρια µε αγνόησε επίτηδες για να πληγώσει τα αισθήµατα µου � � � � � 

4 Ένας µαθητής/τρια είπε ψέµατα για µένα για να µην µε συµπαθούν οι άλλοι 

µαθητές 

� � � � � 

5 Ένας µαθητής/τρια µε χτύπησε, µε κλώτσησε ή µε έσπρωξε µε κακοήθη τρόπο � � � � � 

6 Ένας µαθητής/τρια µε άρπαξε, µε κράτησε ή µε άγγιξε µε τρόπο που δεν µου 

άρεσε 

� � � � � 

7 Κάποιοι µαθητές µε άφησαν έξω από τα πράγµατα από κακία και µόνο. � � � � � 

8 Ένας µαθητής/τρια µε κυνήγησε σαν να ήθελε πραγµατικά να µου κάνει κακό � � � � � 

9 Κάποιοι µαθητές µαζεύτηκαν εναντίον µου και µου φέρθηκαν άσχηµα � � � � � 
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Κλίµακα «Εκφοβισµού» (Victimization of Others/VO) 

 

Κύκλωσε τον αριθµό που δείχνει πόσο συχνά παρενόχλησες ή τα έβαλες µε έναν άλλο µαθητή/τρια 

στο σχολείο. Ανέφερε γεγονότα που συνέβηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 µηνών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Πείραξα ή κορόιδεψα έναν µαθητή/τρια µε κακοήθη τρόπο � � � � � 

2 Απείλησα άλλον µαθητή/τρια ότι θα τον/την χτυπήσω ή θα τραυµατίσω � � � � � 

3 Αγνόησα άλλον µαθητή/τρια µόνο και µόνο για να πληγώσω τα αισθήµατά 

του/της 

� � � � � 

4 Είπα ψέµατα για έναν άλλο µαθητή/τρια ώστε οι άλλοι µαθητές να µην τον/την 

συµπαθούν 

� � � � � 

5 Χτύπησα, κλώτσησα ή έσπρωξα άλλον µαθητή/τρια µε κακοήθη τρόπο � � � � � 

6 Άρπαξα, κράτησα ή άγγιξα άλλον µαθητή/τρια µε τρόπο που δεν του/της άρεσε � � � � � 

7 Συντέλεσα κι εγώ στο να αποκλειστεί ένας µαθητή/τρια από τα πράγµατα από 

κακία και µόνο 

� � � � � 

8 Κυνήγησα έναν µαθητή/τρια προσπαθώντας να του/της κάνω κακό � � � � � 

9 Εγώ και κάποιοι µαθητές µαζευτήκαµε και φερθήκαµε άσχηµα σε άλλον 

µαθητή/τρια 

� � � � � 
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6) Το Ερωτηµατολόγιο Χρήσης Ουσιών (“Substance Use Questionnaire – SUQ”) (Henry, Robinson, & 

Wilson, 2003) (µτφ. - Γιοβαζολιάς, Κοθάλη και Λούβρου, 2009) 

 

Substance Use Questionnaire (SUQ) 

  

 

Όνοµα (ή αριθµός ταυτότητας)                          Ηµερ/νία 

 

Οι παρακάτω ερωτήσεις σχετίζονται µε την κατανάλωση αλκοόλ ή τη χρήση παράνοµων 
ουσιών. Στις απαντήσεις σας µην συµπεριλάβετε τα τσιγάρα ή άλλα προϊόντα καπνού.   

Αν δεν έχετε ΠΟΤΕ καταναλώσει αλκοόλ ή κάνει χρήση κάποιας παράνοµης ουσίας τότε 
παρακαλώ σηµειώστε την επιλογή 1 από την πρώτη ερώτηση, στη συνέχεια ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ και 
επιστρέψτε το ερωτηµατολόγιό σας. 

 

Για κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις παρακαλώ κυκλώστε την απάντηση, η οποία περιγράφει 
καλύτερα τη συµπεριφορά σας. 

 

1.   Έχω καταναλώσει αλκοόλ ή έχω κάνει χρήση κάποιας παράνοµης ουσίας. 

 

 __1          2              3         4                5               6___   

 Ποτέ          Μόνο µία     Όχι          Περιστα-     Αρκετά       Πολύ 

        ή δύο          συχνά          σιακά        συχνά       συχνά 

                                 φορές  

       

2.   Πίνω περισσότερο ή κάνω χρήση περισσότερων ουσιών απ’ όσο πίστευα ότι θα έκανα όταν 
ξεκίνησα. 

 

   _ 1               2                  3  __                                   

         Όχι           Εν µέρει     Αλήθεια 

                                       αλήθεια   αλήθεια 

 

3.   Όταν ξεκινήσω  να πίνω ή να κάνω χρήση ουσιών δυσκολεύοµαι να σταµατήσω. 
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         _ 1               2                  3  __                                   

          Όχι           Εν µέρει     Αλήθεια 

                                         αλήθεια   αλήθεια 

 

4.   Συχνά σκέφτοµαι την επόµενη φορά που θα µπορώ να πιώ ή να κάνω χρήση ουσιών. 

    

   _ 1               2                  3  __                                   

         Όχι           Εν µέρει     Αλήθεια 

                                         αλήθεια   αλήθεια 

 

5.  Είχα προβλήµατα στο σπίτι, στο σχολείο ή µε το νόµο εξαιτίας του αλκοόλ ή της χρήσης ουσιών. 

 

   _ 1               2                  3  __                                   

         Όχι           Εν µέρει     Αλήθεια 

                                        αλήθεια   αλήθεια 
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Φόρµα κοινωνικο-δηµογραφικών  στοιχείων 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όπου έχει τελίτσες, γράψε την απάντηση που λείπει και όπου έχει α,β,γ,δ, βάλε ένα κύκλο γύρω από 

το γράµµα που σου ταιριάζει.  

 

1) Σχολείο: ………………………….      Τάξη: ………………………… 

2) Φύλο:       α) αγόρι            β) κορίτσι 

3) Πότε γεννήθηκες;         Έτος ………….…    Μήνας ………………... 

4) Σε ποια χώρα γεννήθηκες;   α) στην Ελλάδα 

                                                    β) σε άλλη χώρα. Σε ποια; …………….  

5) Που µένεις;    α) σε πόλη. Σε ποια;………………………     

                            β) σε κωµόπολη. Σε ποια; ………………. 

                            γ) σε χωριό. Σε ποιο; …………………….. 

6) Ο πατέρας σου έχει φοιτήσει µέχρι το:  α) δηµοτικό 

                                                                        β) γυµνάσιο 

                                                                        γ) λύκειο 

                                                                        δ) πανεπιστήµιο / ΤΕΙ 

7) Η µητέρα σου έχει φοιτήσει µέχρι το:    α) δηµοτικό 

                                                                        β) γυµνάσιο 

                                                                        γ) λύκειο 

                                                                        δ) πανεπιστήµιο / ΤΕΙ 
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Ενηµερωτικό φυλλάδιο για το περιεχόµενο της έρευνας 

 

  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆.Ε. 

 Υπεύθυνοι Έρευνας:  

Ηλίας Κουρκούτας: Επίκ. Καθηγητής 

Θεόδωρος Γιοβαζολιάς: Λέκτορας 

 

                                

                         

Αγαπητέ/ή µαθητή/τρια, 

  

    Το ερωτηµατολόγιο που έχεις µπροστά σου αποτελεί µέρος πανελλαδικής έρευνας πάνω στο ζήτηµα της 
ψυχολογικής προσαρµογής και των σχέσεων των παιδιών στο πλαίσιο του σχολείου. Θα θέλαµε να σε 
παρακαλέσουµε να συµπληρώσεις όλες τις ερωτήσεις ώστε να αποκτήσουµε µια καλή εικόνα του τι συµβαίνει 
µε το συγκεκριµένο ζήτηµα. 

 

Να θυµάσαι ότι: 

 

- Όλες οι απαντήσεις είναι ανώνυµες, δεν χρειάζεται να γράψεις πουθενά το όνοµά σου! 

- Κανείς δεν θα µπορεί να καταλάβει ποιες απαντήσεις έχεις δώσει εσύ προσωπικά! 

- Αν κάποια στιγµή θελήσεις, µπορείς να διακόψεις την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου χωρίς να χρειάζεται 
να εξηγήσεις τους λόγους για αυτό! 

 

→ Αν όµως αποφασίσεις να το συµπληρώσεις, είναι σηµαντικό να απαντήσεις µε ειλικρίνεια σε όλες τις 
ερωτήσεις. 

Σε ευχαριστούµε πολύ για τον χρόνο σου! 
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Γράµµα συναίνεσης προς τους γονείς 

 

  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆.Ε. 

 Υπεύθυνοι Έρευνας:  

Ηλίας Κουρκούτας: Επίκ. Καθηγητής  

Άκης Γιοβαζολιάς: Λέκτορας 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

ΑΙΤΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι το Παν/µιο Κρήτης πραγµατοποιεί µια ευρεία πανελλαδική µελέτη 
πάνω στο ζήτηµα της ψυχολογικής προσαρµογής και των σχέσεων των παιδιών στο πλαίσιο του σχολείου. 
Η έρευνα πραγµατοποιείται σε δηµοτικά σχολεία, Γυµνάσια και Λύκεια, µετά από άδεια που έχει δοθεί 
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας. Ως εκ τούτου, θα θέλαµε να ζητήσουµε την 
άδειά σας, ώστε να χορηγήσουµε την κλίµακα που διερευνά αυτά τα φαινόµενα και στο παιδί σας, ως 
µαθητή/τρια του σχολείου, το οποίο έχει επιλεγεί για την έρευνα. Η χορήγηση είναι ακίνδυνη, γίνεται 
µαζικά στην τάξη, αφορά όλα τα παιδιά και είναι ανώνυµο. Πρόκειται για µια κλίµακα που έχει 
χρησιµοποιηθεί σε πολλές µελέτες στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α.  Η συµµετοχή και η ανταπόκριση του 
παιδιού σας, µε τη δική σας άδεια στο συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο, θα συµβάλλει ουσιαστικά στον 
σχεδιασµό κατάλληλων παρεµβάσεων για την καλύτερη προσαρµογή και τη βελτίωση της 
καθηµερινότητας των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. 

Με εκτίµηση, 

Οι υπεύθυνοι της έρευνας 

* Συµφωνώ µε τη χορήγηση του ερωτηµατολογίου για τη διερεύνηση του ζητήµατος της 
ψυχολογικής προσαρµογής και των σχέσεων των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον από τους 

ερευνητές του Παν/µίου Κρήτης 

 

Ονοµατεπώνυµο: 

Υπογραφή: 

Ηµεροµηνία: 


