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                                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

   Το θέμα που διερευνάται στην  παρούσα εργασία, αντλέιται από το σύνολο των έρευνων που 

ασχολούνται με τη θεωρία της γονεικής απόρριψης/αποδοχής (Parental Acceptance Rejection 

Theory,PART). Η γονεική στάση απέναντι στη θεμελιώδη  ανάγκη κάθε παιδιού για αποδοχή, 

καθορίζει τη  διαμόρφωση ενός ενήλικα με υγιή προσωπική και διαπροσωπική εξέλιξη, ή αντιθέτως   

προοικονομεί μια προβληματική ενήλικη ζωή. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας, είναι να 

εξετάσει το  πώς διαταράσσεται η ψυχολογική  προσαρμογή του ενήλικα,   δεδομένης  της ύπαρξης 

γονεικής απόρριψης κατά την παιδική του ηλικία. Θεμελιώδης έννοια είναι η ευαισθησία στην 

απόρριψη,  στην  οποία  αποδίδεται η μετέπειτα διατάραξη .Πιο συγκεκριμένα, γνωρίζοντας οτι η 

ευαισθησία στην απόρριψη(rejection sensitivity), οδηγεί σε κακή ψυχολογική 

προσαρμογή(psychological adjustment), σκοπός μας είναι να ελέγξουμε, τί μεσολαβεί  και 

οδηγούμαστε σε αυτό το αποτέλεσμα. Γνωρίζοντας ότι μεσολαβούν πολλοί παράγοντες , 

απομονώσαμε έναν,  το κοινωνικό άγχος (social anxiety).Yποθέσαμε οτι η ανάπτυξη κοινωνικού 

άγχους, σε συνδυασμό με την προυπάρχουσα ευαιθησία, ασκεί ουσιώδη επίδραση στην κακή 

ψυχολογική προσαρμογή. Για να ελέγξουμε  τις υποθέσεις μας, στηριχθήκαμε σε δείγμα από 134 

φοιτητές  (26 άντρες, 108 γυναίκες, ηλικίας 18 έως 25), στους οποίους χορηγήσαμε 

ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς τα οποία μετρούσαν δημογραφικά χαρακτηριστικά,  ευαισθησία 

στην  ενθυμούμενη γονεική απόρριψη , κοινωνικό άγχος και επίπεδα ψυχολογικής προσαρμογής . 

Η διαμεσολάβηση πραγματοποιήθηκε με το σύστημα  PROCESS στο SPSS. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες μας. Το κοινωνικό άγχος ,επαγόμενης  της ευαισθησίας, 

επεμβαίνει, και αποτελεί ένα μέσο  που εξηγει  αρκετά καλά την κατάληξη σε κακή ψυχολογική 

προσαρμογή.  Το διαμεσολαβητικό μοντέλο,  αποδείχθηκε οτι  ισχύει και στα δύο φύλα, με 

ελαφρώς  πιο αυξημένες τις πιθανότητες να σημειωθεί στους άντρες συγκριτικά με τις γυναίκες. 

Τέλος, αναφέρθηκαν τυχόν  περιορισμοί  και προτάθηκαν  θέματα που προέκυψαν  προς 

διερεύνηση  μελλοντικών ερευνών.  

 

 

Λέξεις κλειδιά    γονεική απόρριψη-αποδοχή, ευαισθησία στην απόρριψη, ψυχολογική 

προσαρμογή, κοινωνικό άγχος 
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                                                           ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

  Η ενηλικίωση, αποτελεί ένα από τα αναπτυξιακά στάδια της βιολογικής ωρίμανσης του 

ανθρώπου. Αναπτυξιακά προηγούνται τα στάδια της βρεφικής, παιδικής  και εφηβικής ηλικίας και 

αντιστοίχως ακολουθούν η ύστερη ενήλικη ζωή και τα γηρατειά. Σε οργανισμικό επίπεδο, η 

ενηλικίωση σηματοδοτεί ένα στάδιο πλήρους ανάπτυξης  τόσο από  βιολογική, γνωστική, 

κοινωνική, όσο και ψυχοσυναισθηματική σκοπιά.  

Η ενήλικη ζωή, τοποθετώντας της στο πλαίσιο του δυτικού πολιτισμικού προτύπου, έχει συνδεθεί  

με μια σειρά οροσήμων, όπως το τέλος της σχολικής εκπαίδευσης, την απόκτηση νομικών και 

πολιτικών ευθυνών και δικαιωμάτων, την ανάληψη κοινωνικών ρόλων, τη βαθμιαία αποδέσμευση 

από τη γονεική στέγη, την είσοδο στην επαγγελματική ζωή και γενικότερα το δρόμο του προς την 

αυτονομία και ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα με την ανάγκη για αυτονομία, φαίνεται να μπαίνει σε 

προτεραιότητα η αλληλεπίδραση και επένδυση στις διαπροσωπικές και τις ευρύτερες κοινωνικές 

σχέσεις. Πολλοί  ενήλικες , προχωρούν στην απόφαση να συνάψουν ένα γάμο, να αποκτήσουν 

παιδιά  και να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. 

Η προσωπικότητα του ατόμου,  η δομή και η ανάπτυξή της συνδέεται επίσης με την πορεία του στο 

ηλικιακό συνεχές. Η προσωπικότητα σαν έννοια, ορίζεται ως το σύνολο των μοτίβων και 

χαρακτηριστικών σε γνωστικό, συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο που κάνουν το κάθε 

άτομο να είναι μοναδικό (Mischel, Shoda & Smith, 2004). Η επιστήμη της ψυχολογίας είναι εκείνη 

που ασχολείται με τη μελέτη της έννοιας της προσωπικότητας και τα θέματα που άπτονται στα 

μέρη εκείνα που τη δομούν σα σύνολο, καθώς και της κατανόησης των ατομικών διαφορών σε 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας (Kazdin, 2000). Σημαντικοί επιστήμονες στον 

τομέα της ψυχολογίας και σπουδαίοι εκπρόσωποι δημοφιλών ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, 

προσπάθησαν μέσα από το δικό τους φιλοσοφικό και επιστημολογικό πρίσμα να εξηγήσουν μέσα 

από τις θεωρίες τους, την πορεία δόμησης  της  προσωπικότητας και τους παράγοντες που την 

επηρεάζουν. Έτσι για π.χ. ο S. Freud, o J. Piaget, o C. Rogers, εκφραστές της ψυχανάλυσης, της 

αναπτυξιακής ψυχολογίας και της προσωποκεντρικής προσέγγισης αντίστοιχα, διατύπωσαν 

θεωρίες προσωπικότητας πάνω στις οποίες στηριζόμαστε για να κατανοήσουμε και να εξηγήσουμε 

τον όρο- φαινόμενο της προσωπικότητας.  

Ένας ακόμα ψυχολογικός όρος που σχετίζεται με την έννοια της προσωπικότητας είναι η έννοια  

του εαυτού (self-concept) (Bracken, 1996.  Byrne, 1996.  Hoge, Smit & Crist, 1995. King, 1997). 

Ένας, μάλλον, αποδεκτός ορισμός της σύνθετης έννοιας του εαυτού (self-concept), είναι αυτός που 

αναφέρεται στην υποκειμενική αυτή αντίληψη που έχει κάποιος για το άτομό του και που 
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περιλαμβάνει γνωστικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές πτυχές (Brinthaup & Erwin, 1992. 

Burns, 1982. Byrne, 1996. Harter, 1986, 1999. Hattie, 1992 .Marsh, 1990a. Shavelson & Marsh, 

1986. Shavelson et al, 1976. Watkins & Dhawan, 1989. Ευκλείδη & Κάντας, 2000). 

Πολλές φορές η έννοια του εαυτού συναντάται ως συνώνυμη με αυτήν της αυτοεκτίμησης (self-

esteem) (Burns, 1982. Byrne, 1996. Gergen, 1971. Harter, 1999. Hattie, 1992.  Rogers, 1951. 

Shavelson & Bolus, 1982.  Shavelson et al., 1976. Snygg & Combs, 1949). Ωστόσο, σήμερα η 

έννοια της αυτοεκτίμησης (self-esteem), μαζί με αυτήν της αυτοεικόνας/ αυτοαντίληψης (self 

image/ self perception) αποτελούν τις δύο βασικές συνιστώσες της έννοιας του εαυτού. Με τον όρο 

αυτοεκτίμηση σε γενικές γραμμές αναφερόμαστε στη σφαιρική αντίληψη της αξίας του ατόμου για 

το ίδιο, ενώ με τον όρο αυτοαντίληψη, αναφερόμαστε σε μια πεποίθηση, μια περιγραφή, μια 

δήλωση του ατόμου για τον εαυτό του. Και οι δύο έννοιες εμπεριέχουν τη διαδικασία της αυτό- 

αξιολόγησης. 

Ο James (1890-1892), διατυπώνει ότι η αυτοεκτίμησή μας, διαμορφώνεται στην ενήλικη ζωή σαν 

μια σφαιρική άποψη για την αξία μας (global self worth). Σημαντικό ρόλο στη δόμηση της 

προσωπικότητας, την αντίληψη που έχει κάποιος για τον εαυτό του, τις πεποιθήσεις του αλλά και 

τη σφαιρική αντίληψη της αξίας του, παίζουν οι σχέσεις με τους σημαντικούς άλλους της ζωής  του  

(significant others). Η πρώτοι σημαντικοί άλλοι, δεν είναι άλλοι από την πρώτη ομάδα  

κοινωνικοποίησης μας, την οικογένεια μας, με κεντρικά πρόσωπα αναφοράς τους γονείς.  

Η  σημασία της ποιότητας της σχέσης των γονέων με το παιδί τους,  στα πρώτα αυτά χρόνια της 

ζωής του, φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή του και στη συνολικότερη 

διαμόρφωσή του ως ενήλικα, τόσο στον τρόπο που αντιλαμβάνεται και σχετίζεται με τον ίδιο του 

τον εαυτό, όσο και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τις μετέπειτα ενήλικες σχέσεις του και τον τρόπο 

που δεσμεύεται μαζί τους. Η σχέση αυτή, φαίνεται να διαμορφώνει την προσωπικότητά του και 

αντανακλάται στις διαπροσωπικές και συντροφικές σχέσεις του ατόμου στην ενήλικη ζωή. 

Συγκεκριμένα, η ικανότητα του ατόμου στην ενήλικη ζωή να ανταποκρίνεται σε γνωστικό, 

συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο ανάλογα με τις περιστάσεις που έρχεται αντιμέτωπος 

(ψυχολογική προσαρμογή), φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, που 

αφορούν την απόρριψη και αποδοχή από τους γονείς (Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012). Ο 

όρος γονική αποδοχή - απόρριψη εισάγεται από το Rohner και αναφέρεται σε μια έννοια - δίπολο, 

με δύο διαστάσεις να εκτείνονται σε ένα συνεχές, που στο θετικό του άκρο βρίσκεται η αποδοχή 

και η ζεστασιά του γονέα και στο αρνητικό του άκρο η απόρριψη του γονέα (Khaleque & Rohner, 

2012). Οι θετικές σχέσεις αποδοχής και αγάπης με τους γονείς, γίνονται αντιληπτές και βιώνονται 

θετικά από το παιδί. Αντίστοιχα αρνητικές σχέσεις απόρριψης με τους γονείς, ερμηνέυονται με 

αρνητικό τρόπο από το παιδί, που θα αισθανθεί ότι δεν το αγαπούν.  
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Τα παιδιά που έχουν βιώσει απόρριψη, φαίνεται να αξιολογούν αρνητικά τον εαυτό τους, έχουν 

έντονα συναισθήματα θυμού, διακατέχονται από αισθήματα ανασφάλειας και εκφράζονται με 

επιθετικές και βίαιες συμπεριφορές. Ακόμη, η συχνότητα, η σοβαρότητα και η διάρκεια της 

απόρριψης που βίωσε ένα παιδί, καθορίζει και το βαθμό στον οποίο επηρεάζεται η ψυχική του 

υγεία (Rohner, 1990. Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2009) 

Η βιωμένη απόρριψη συνδέεται με ψυχικές επιπτώσεις στην προσωπικότητα και τη διάθεση, με την 

εκδήλωση διαταραχών στη μετέπειτα ενήλικη ζωή, όπως οι αγχώδεις διαταραχές και οι διαταραχές 

διάθεσης (Rohner & Britner,2002. Rohner & Khaleque,2005, Rohner,2004. Rohner, Khaleque & 

Cornouyer,2009. Dwairy,2010a,b. Dwairy & Achoui,2010. Khaleque & Rohner, 2012)  

Το αντικείμενο ενασχόλησής μας στην παρούσα ερευνητική διπλωματική εργασία, εντάσσεται στο 

ευρύτερο φάσμα θεμάτων που καλύπτει η θεωρία της Γονικής Αποδοχής Απόρριψης (Parental-

Acceptance-Rejection Theory, PAR)  του Rohner (1986, 1990, 2001. Rohner & Veneziano, 2001). 

Πρόκειται για μια θεωρία που προσπαθεί να προβλέψει και να εξηγήσει, τις αιτίες, τις συνέπειες 

και τις συσχετίσεις της γονεϊκής αποδοχής - απόρριψης, συμπεριλαμβάνοντας τις συνέπειες στις 

μετέπειτα διαπροσωπικές και συντροφικές σχέσεις της ενήλικης ζωής (Rohner & Khaleque, 2002).  

Ο στόχος της εκπόνησης της παρούσας ερευνητικής εργασίας, είναι η παραγωγή  περαιτέρω 

γνώσης αναφορικά με τον  τρόπο που συνδέονται οι απορριπτικές σχέσεις μεταξύ παιδιού και 

γονέα, η ευαισθησία του παιδιού στην απόρριψη, η μετέπειτα εμφάνιση κοινωνικού άγχους στην 

ενήλικη ζωή, καθώς και αν οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό, επηρεάζουν την ψυχολογική 

προσαρμογή του ατόμου.  

 

Στο παρόν ερευνητικό πόνημα, θα μας απασχολήσει πώς το  βίωμα και η  αντίληψη της 

απορριπτικής στάσης των γονέων από πλευράς του παιδιού, και η επακόλουθη δημιουργία  

ευαισθησίας στην απόρριψη, σχετίζεται με την εμφάνιση αγχωδών διαταραχών στην ενήλικη ζωή, 

και συγκεκριμένα με τη διαταραχή κοινωνικού άγχους. Η υπόθεση που εξετάζουμε,  είναι το πώς η   

ευαισθησία ενός ατόμου στην αποδοχή  και διαχείριση της  απόρριψης που προέρχεται  από τους 

άλλους, οδηγεί στην διαμόρφωση μιας κακής προσωπικής ψυχολογικής προσαρμογής. Πιο 

συγκεκριμένα, μας ενδιαφέρει να ελέγξουμε αν το κοινωνικό άγχος-κοινωνική φοβία, επεμβαίνει 

διαμεσολαβητικά στη σχέση μεταξύ ευαισθησίας στην απόρριψη και ψυχολογικής 

δυσπροσαρμοστικότητας. 

 

Το είδος της εργασίας που εκπονήθηκε ήταν ερευνητικό και αφορούσε ενήλικες στην πρώτη φάση 

της ενηλικίωσής τους , για αυτό τον λόγο απευθυνθήκαμε σε άτομα ηλικίας μεταξύ δεκαοκτώ έως 

είκοσι-πέντε ετών (18-25). Για να προσεγγίσουμε  έναν επαρκή αριθμό από αυτούς ,επισκεφτήκαμε 
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πανεπιστημιακόυς χώρους, μέσα στους οποίους έγινε η συλλογική χορήγηση των 

ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ήδη μετεφρασμένα στα 

ελληνικά  και  χορηγήθηκαν βάσει  οδηγιών. Αφορούσαν την μέτρηση της  ψυχολογικής 

προσαρμογής (Psychological Adjustment Questionnaire), της ευαισθησίας στην απόρριψη 

(Rejection Sensitivity Questionnaire) και του κοινωνικού άγχους ενός ατόμου  (Social Interaction 

Anxiety Questionnaire). Mε τη βοήθεια του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου καταφέραμε να 

ελέγξουμε την συσχέτιση των επιμέρους στοιχείων της θεωρίας PAR με τον παράγοντα κοινωνικό 

άγχος, κοινωνική φοβία.  

Η δομή της εργασίας αποτελέιται από την περίληψη, στην οποία βρίσκεται μια συντομη σύνοψη 

όλων όσων  όσων αναφέρονται σε όλη την έκταση της εργασίας ,δηλαδή, το θεωρητικό 

υπόβραθρο, οι υποθέσεις, οι στόχοι, η μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της 

εργασίας. Ακολουθεί μια εισαγωγή στο υπό διερεύνιση θέμα και ξεκινούν τα κεφάλαια που 

ασχολούνται με την θεωρητική στήριξη της  έρευνας. Στο πρώτο κεφάλαιο, περιγράφεται η θεωρία 

PAR από την οποία αντλεί τη θεματολογία της  η συγκεκριμένη εργασία, καθώς και οι τρεις 

υποθεωρίες που την απαρτίζουν. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται η περίπτωση της υψηλής 

ευαισθησίας στην απόρριψη. Στο τρίτο, γίνεται λόγος για την ψυχολογική προασρμογή του ενήλικα 

και τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο αφορά το κοινωνικό άγχος . 

Μετά τη διατύπωση των κεφαλαίων που ασχολούνται με το θεωρητικό κομμάτι, ακολουθούν τα 

κεφάλαια με την παρουσίαση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα. Διατυπώνονται 

οι υποθέσεις που θα εξετασθούν, οι στόχοι , ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας και τα  

μεθοδολογικά εργαλεία μέσω των οποίων αντλήθηκε το υπο ανάλυση υλικό. Ακολουθεί το 

κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζονται τα  αποτελέσματα  της έρευνας και οι  αναλύσεις αυτών. 

Αμέσως μετά,  βρίσκεται το κεφάλαιοτο οποίο ασχολείται με την εξαγωγή των συμπερασμάτων της 

έρευνας, ως κατάληξη όλης της παραπάνω διαδικασίας. Αναλύεται το κατα πόσο εκπληρώθηκαν οι 

αρχικοι στόχοι της έρευνας, αν επιβεβαιώθηκαν ή διαψεύστηκαν οι υποθέσεις, ποιά είναι η 

παραπάνω προσφορά της συγεκριμένης έρευνας στον επιστημονικό κλάδο που υπάγεται και ποια 

θέματα χρειάζονται περαιτέρω εξέταση. Τέλος, παρουσιάζονται σε ειδικό παράρτημα τα 

ερωτηματολόγια που χορηγήθηκαν και  οι βιβλιογραφίκες αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν σε όλο 

το κείμενο. 

 

 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ( PARENTAL ACCEPTANCE 

REJECTION THEORY, PARTheory) 
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   H PAR Theory είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη θεωρία κοινωνικοποίησης και δια βίου 

εξέλιξης που επιχειρεί να προβλέψει και να εξηγήσει τις βασικές αιτίες, συνέπειες και συσχετίσεις 

της γονικής αποδοχής - απόρριψης στον πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και σε 

παγκόσμιο διαπολιτισμικό επίπεδο (Rohner & Rohner, 1980. Rohner, 1986, 1990, 2004.  Rohner & 

Veneziano, 2001. Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012). 

Η PAR Theory δεν περιορίζεται στη μελέτη της γονικής σχέσης με τα παιδιά τους, αλλά εκτείνεται  

πέρα από αυτή τη θεμελιώδη σχέση για να μελετήσει και να εξηγήσει τις συνέπειες της  αποδοχής – 

απόρριψης στις ευρύτερες  διαπροσωπικές σχέσεις, συμπεριλαμβάνοντας τις ενήλικες συντροφικές 

σχέσεις (Rohner, 1986, 1990. Rohner & Veneziano, 2001). 

Σύμφωνα με τη θεωρία PAR,  η συναισθηματική, συμπεριφορκή και κοινωνιογνωστική ανάπτυξη 

του  ατόμου, διαμορφώνεται ανάλογα με  την αποδοχή ή απόρριψη που  δέχτηκε από τους γονείς (ή 

κάποιο άλλο οικείο πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει ισχυρό δεσμό) κατά την παιδική του ηλικία.  

O τρόπος με τον οποίο θα διαμορφωθεί ο γονικός δεσμός κατά την παιδική ηλικία, θα επηρεάσει  

μακροπρόθεσμα, πτυχές της προσωπικότητας, της αντίληψης, των συναισθημάτων και της  

συμπεριφοράς του παιδιού, καθώς και των ύστερων διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεών του στην 

ενήλικη ζωή. Έτσι, η PARTheory προβλέπει το  πώς η αντιλαμβανόμενη στοργή που θα νιώσει ένα 

παιδί ότι προσλαμβάνει από τους γονείς του, θα συμβάλλει σημαντικά στην υγιή ανάπτυξή του. 

Αντιθέτως, η είσπραξη γονικής απόρριψης έχει αρνητική επίδραση στην ψυχολογική προσαρμογή 

και στη συμπεριφορική λειτουργικότητα παιδιών και ενηλίκων (Khaleque & Rohner, 2002.  

Rohner, Khaleque & Cornoyer,2009).  

 

 

 

 

 

1.1. Οι Βασικές έννοιες της  PARTheory 

 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη θεωρία PAR και τις συσχετίσεις που προτείνει, θα ήταν 

ωφέλιμο να περιγράψουμε με σαφήνεια της βασικές έννοιες που την αποτελούν και την 

περιγράφουν.  

Παρακάτω διασαφηνίζονται οι έννοιες της γονικής απόρριψης και αποδοχής, οι τρεις βασικές υπο-

θεωρίες της καθώς και η έννοια της ψυχολογικής προσαρμογής. 
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Στη θεωρία PAR,  η έννοια της γονικής απόρριψης- αποδοχής περιγράφεται ως ένα δίπολο συνεχές, 

με τη διάσταση της αποδοχής να βρίσκεται στο θετικό πόλο του συνεχούς και τη γονική απόρριψη 

στον αρνητικό του πόλο.  

 

 Η έννοια της γονικής απόρριψης- αποδοχής και το φάσμα της γονικής ζεστασιάς 

Η γονική αποδοχή, αναφέρεται ουσιαστικά στην ποιότητα του δεσμού μεταξύ γονέα – παιδιού. 

Συγκεκριμένα, αφορά στην αγάπη, την οικειότητα, τη στοργή, τη φροντίδα, την υποστήριξη, την 

ανακούφιση που οι γονείς μπορεί να νιώθουν και να εκφράσουν στα παιδιά τους (Khaleque & 

Rohner, 2002). Οι συμπεριφορές με τις οποίες οι γονείς μπορούν να εκφράσουν τα θετικά τους  

συναισθήματα διακρίνονται σε σωματικές, λεκτικές και συμβολικές. Έτσι αντίστοιχα με μια 

αγκαλιά, ένα φιλί, ένα έπαινο, ή ένα δώρο, τα παιδιά μπορούν να εισπράξουν τα τρυφερά γονικά 

αισθήματα.  

Η γονική απόρριψη, αναφέρεται στην απουσία ή την απόσυρση αυτής της ζεστασιάς, της αγάπης 

και της στοργής από τους γονείς και μπορεί να βιωθεί με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους, αλλά 

και συνδυαστικά ( Khaleque & Rohner, 2002.  Rohner et al, 2012). Οι γονείς μπορεί  να βιωθούν 

ως ψυχροί, εχθρικοί / επιθετικοί, αδιάφοροι ή αμελείς, με τη γονική απόρριψη να εκφράζεται 

συμπεριφορικά και συναισθηματικά αντίστοιχα, με ευερεθιστότητα, εχθρικότητα, επιθετικότητα 

(σωματική και λεκτική), ανταγωνιστικότητα, έλλειψη υπομονής, απουσία λεκτικής ενίσχυσης και 

συναισθηματική απροσφορότητα. Η γονική απόρριψη, μπορεί επίσης να βιωθεί υποκειμενικά από 

τα παιδιά ως μια ενιαία και αδιαφοροποίητη μορφή απόρριψης. Αυτή η αδιαφοροποίητη απόρριψη, 

αφορά την αίσθηση ότι ο γονιός δεν τα αγαπά πραγματικά και δεν τα νοιάζεται, χωρίς απαραίτητα 

να υπάρχουν ενδείξεις ότι οι γονείς είναι ψυχροί, επιθετικοί, αδιάφοροι ή αμελείς, αλλά  αδυνατούν 

να παρέχουν ψυχοσυναισθηματική στήριξη (Khaleque & Rohner, 2002. Rohner et al, 2012 ). Έτσι, 

τόσο η διάσταση της γονικής αποδοχής όσο και αυτή της γονικής απόρριψης, μελετούνται συνήθως 

μέσα από τη φαινομενολογική οπτική, που αναφέρεται στο υποκειμενικά αντιλαμβανόμενο 

εμπειρικό βίωμα (Rohner et al,  2012).  

Το παρακάτω γράφημα αναπαριστά το δίπολο της γονικής ζεστασιάς με τις διαστάσεις της γονικής 

αποδοχής και απόρριψης, το αντιλαμβανόμενο βίωμα του παιδιού για το γονέα του και τις 

αντίστοιχες σωματικές, λεκτικές και συμβολικές του εκφράσεις (βλ. Undifferentiated Rejection). 
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  Εικόνα 1. Η διάσταση της γονικής ζεστασιάς (Ronald P. Rohner, Abdul Khaleque, David E. 

Cournoyer, 2012) 

 

 

1.2. Η PARTheory και οι υπο-θεωρίες της 

Η θεωρία PAR προσπαθεί να απαντήσει  πέντε βασικά ερωτήματα που αφορούν τη  γονική 

αποδοχή και απόρριψη. Οι ερωτήσεις αυτές βρίσκουν τις απαντήσεις τους μέσα από τις τρεις υπο-

θεωρίες που την απαρτίζουν: την υπο-θεωρία της προσωπικότητας (personality subtheory), την 

υπο-θεωρία της διαχείρισης- αντιμετώπισης (coping subtheory) και την υπο-θεωρία των 

κοινωνικοπολιτισμικών συστημάτων (sociocultural systems subtheory) (Khaleque & Rohner, 2002,  

Rohner & Khaleque, 2010).  

 

Στη συνέχεια ακολουθεί μια αναφορά στις υπο-θεωρίες της PAR και στα ερωτήματα που 

επιχειρούν να απαντήσουν. 

α) Η  υπο-θεωρία προσωπικότητας (personality subtheory) 

Η  υπο-θεωρία προσωπικότητας, η οποία αποτελεί την κύρια θεωρητική βάση της παρούσας 

εργασίας, επιχειρεί να προβλέψει και να εξηγήσει τις συνέπειες της γονικής αποδοχής – απόρριψης 

στην ψυχολογική προσαρμογή του ατόμου καθώς και σε επίπεδο διαμόρφωσης προσωπικότητας. 

Ειδικότερα, εστιάζει στο πώς επιδρά στην ψυχική υγεία του παιδιού και μετέπειτα ενήλικα, το 

βίωμα της γονικής σχέσης, από την οπτική της αντιλαμβανόμενης απόρριψης και αποδοχής που 

εισπράττει (Khaleque & Rohner, 2002. Rohner & Khaleque,2010.   Rohner et al , 2012 ).  
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Τα ερωτήματα που προσπαθεί να απαντήσει η υπο-θεωρία της προσωπικότητας, αφορούν στο τί 

συμβαίνει στα παιδιά όταν εκλαμβάνουν  ότι έχουν αγαπηθεί από τους γονείς τους και τι όταν 

νιώθουν ότι δεν έχουν τύχει αποδοχής.  Επιπλέον,  σε ποιό βαθμό  οι συνέπειες της παιδικής 

απόρριψης εκτείνονται στην μετέπειτα ενήλικη ζωή και ύστερη ηλικία (Rohner, Khaleque & 

Cornoyer,2009). 

 

H υπο-θεωρία της προσωπικότητας, ξεκινά με την υπόθεση ότι στην εξελικτική πορεία του 

ανθρώπινου είδους, τα άτομα ως οργανισμοί διακρίνονται από μια εγγενή συναισθηματική ανάγκη 

για θετική ανταπόκριση από εκείνους που θεωρούν σημαντικούς (Rohner, 2004). Η 

συναισθηματική αυτή ανάγκη,  περιλαμβάνει τη συνειδητή ή μη συνειδητή επιθυμία για αποδοχή, 

ανακούφιση, υποστήριξη και φροντίδα από τα σημαντικά πρόσωπα αναφοράς της ζωής τους. Όσο 

περνούν τα χρόνια, η ανάγκη αυτή γίνεται όλο και πιο σύνθετη και διαφοροποιείται για να 

συμπεριλάβει την έννοια της θετικής αναγνώρισης  από τους σημαντικούς άλλους (significant 

others). 

 

 Στα πρόσωπα αναφοράς, συμπεριλαμβάνονται  οι γονείς, οι φροντιστές ή άλλα οικεία πρόσωπα 

(φίλοι, συγγενείς, τροφοί, σύντροφοι) ,τα οποία τα άτομα είτε ως παιδιά, έφηβοι ή ενήλικες 

θεωρούν πολύτιμα στη ζωή τους και διατηρούν μαζί τους ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς 

(Rohner & Britner, 2002. Rohner, 2004.  Rohner & Khaleque, 2005. Rohner et al,2009).     

 

Η υπο-θεωρία της προσωπικότητας, δανειζόμενη στοιχεία από τη θεωρία του δεσμού (Βowlby & 

Ainsworth, 1991.  Ainsworth, 1989), διατυπώνει ότι ο βαθμός της αίσθησης ανακούφισης και 

ασφάλειας που νιώθει ένα παιδί, εξαρτάται από το δεσμό με τους γονείς και τους σημαντικούς 

άλλους στη ζωή του. Για τον ίδιο λόγο και το φάσμα της γονικής ζεστασιάς έχει απαράμιλλη 

επιρροή στη διαμόρφωση της ψυχολογικής τους προσαρμογής. Η ίδια επίδραση φαίνεται να 

ακολουθεί το παιδί και στη μετέπειτα ζωή του. Η υπο-θεωρία της προσωπικότητας, υποστηρίζει  

ότι ο βαθμός στον οποίο τα άτομα ως ενήλικες πια,  βιώνουν εσωτερικευμένα την αίσθηση της 

συναισθηματικής ασφάλειας καθώς και την ανάγκη τους για ευζωία, συνδέεται άμεσα με το βαθμό 

της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των σχέσεων με ενήλικους συντρόφους και άλλες φιγούρες 

δεσμού (Rohner, 2004. Rohner et al , 2009). 

 

Μια ακόμα υπόθεση της personality subtheory, είναι ότι η συναισθηματική ανάγκη θετικής 

αναγνώρισης από τους σημαντικούς άλλους και τα πρόσωπα δεσμού (Ainsworth, 1989), αποτελεί 

καταλυτικό παράγοντα, και όταν δεν ικανοποιείται από γονείς ή ενήλικες που έχουν το ρόλο του 
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προσώπου δεσμού, τότε τα άτομα αναμένεται να αντιδράσουν συμπεριφορικά και συναισθηματικά 

απέναντι σε αυτή την έλλειψη με πολύ συγκεκριμένους τρόπους (Rohner, 2004). 

 

Πιο συγκεκριμένα, η μη ικανοποίηση αυτής της ανάγκης οδηγεί στο βίωμα «αρνητικών» και 

αποσυνδετικών συναισθημάτων, όπως ο θυμός και στην εκδήλωση συναρτώμενων με αυτά 

συμπεριφορών, όπως η εχθρικότητα  και η επιθετική συμπεριφορά  (Leary, Twenge & Quinlivan, 

2006.  Pontzer, 2010). Τα παιδιά, φαίνεται να εκδηλώνουν το παράπονό τους στη γονική απόρριψη 

πιο άμεσα από ότι οι ενήλικες. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να κλαίνε ή  να αναζητούν έντονα τη 

σωματική επαφή όταν οι γονείς απομακρύνονται από κοντά τους. Οι ενήλικες από την άλλη μεριά 

φαίνεται να εκφράζουν διαφορετικά την ανάγκη για αποδοχή, με πιο  διακριτικούς και 

συμβολικούς τρόπους. Για παράδειγμα, μπορεί σε δύσκολες καταστάσεις να  αναζητούν  

επιβεβαίωση και συναισθηματική  στήριξη από τους πιο κοντινούς τους ανθρώπους (Rohner et al 

,2009). Ακόμη, παιδιά και ενήλικες μπορεί να αντιδράσουν αποφευκτικά σε επίπεδο 

συναισθηματικής εμπλοκής και να αναδιπλωθούν στον εαυτό τους, για να αποφύγουν τον πόνο που 

προκαλεί η απόρριψη καθώς και για να προστατευτούν από το ενδεχόμενο μελλοντικής απόρριψης 

σε επίπεδο συσχέτισης με τους άλλους (Rohner et al ,2009 ).  Για τους Rohner, Khaleque και 

Cournoyer (2009), τα άτομα που έχουν βιώσει τη γονεική απόρριψη τείνουν να νιώθουν πιο 

ανασφαλή και αγχώδη. Συνεπώς οι δεσμοί που αναπτύσσονται ανάμεσα τους πληρούν τα ίδια 

χαρακτηριστικά (Rohner & Britner, 2002. Rohner, 2004.  Rohner & Khaleque, 2005. Rohner et 

al,2009).   

 

Ακόμη, τα άτομα, αποζητώντας την θετική αναγνώριση, μπορεί να δεσμευτούν σε μια μόνιμη και  

συνεχή αναζήτησή της από τα πρόσωπα δεσμού. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεχούς προσπάθειας 

μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση εξαρτητικών συμπεριφορών, στη συναψη εξαρτητικών δεσμών 

και εν τέλει στη διαμόρφωση μιας εξαρτητικής προσωπικότητας (Rohner et al, 2009). Αντιθέτως, 

τα ανεξάρτητα άτομα έχουν βρει την ανταπόκριση στην ανάγκη τους για αποδοχή και έτσι δε 

χρειάζεται να δεσμευτούν με συμπεριφορές που έχουν σκοπό την απόσπαση της από τα πρόσωπα 

αναφοράς. 

 

Οι έννοιες της εξάρτησης και ανεξαρτησίας (dependency/ independence),  είναι κομβικές στην υπο-

θεωρία προσωπικότητας και μελετώνται σε συνάρτηση με την αποδοχή/απόρριψη (Rohner, 2004. 

Khaleque & Cournoyer,2009). Η θεωρία PAR προτείνει ένα συνεχές εξάρτησης/ ανεξαρτησίας σε 

σχέση με τη γονική αποδοχή και απόρριψη.  Προτείνει ότι το άτομο μπορεί να τοποθετηθεί 

οπουδήποτε στο εύρος αυτού του συνεχούς, ανάλογα με το βαθμό εξάρτησης/ ανεξαρτησίας του. 

Πιο συγκεκριμένα, το ένα άκρο του συνεχούς προσδιορίζεται από την έννοια της ανεξαρτησίας και 
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τοποθετούνται άτομα τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό ικανοποιήσει την ανάγκη τους για θετική 

απόκριση, ενώ το άλλο άκρο προσδιορίζεται από την έννοια της εξάρτησης, κατά μήκος του οποίου 

βρίσκονται εκείνοι που λόγω του ανικανοποίητου της ανάγκης αυτής, συνεχώς  οδηγούνται σε 

πράξεις μέσω των οποίων θα κερδίσουν την αποδοχή που επιθυμούν. Το γράφημα που ακολουθεί 

περιγράφει αυτό το συνεχές. 

 

          Εικόνα  2.   Διάγραμμα γονικής απόρριψης/αποδοχής και παιδικής εξάρτησης 

                        (Ronald P. Rohner, Abdul Khaleque, David E. Cournoyer, 2012) 

               

Η ανάπτυξη συμπεριφορών που δηλώνουν  εξάρτηση από άλλους,  φανερώνει το πόσο σημαντική 

είναι η κάλυψη της ανάγκης για αποδοχή για το κάθε άτομο και σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής 

του.   Όσο περισσότερη αποδοχή έχει βιώσει ένα παιδί, τόσο λιγότερη θα είναι η εξάρτησή του από 

κοντινά του άτομα μεγαλώνοντας. Ενώ, όσο πιο πολύ απόρριψη έχει δεχτεί, τόσο μεγαλύτερη θα 

είναι η εξάρτησή του.  

 

Ωστόσο,  κάποιες φορές παρατηρείται σε άτομα που βίωσαν χαμηλά επίπεδα αποδοχής να μην 

παρουσιάζουν τα αναμενόμενα συναισθήματα και συμπεριφορές  εξάρτησης (Khaleque & Rohner, 

2002. Rohner,  Khaleque, & Cournoyer, 2012 ). Στην περίπτωση αυτή, γίνεται λόγος για ένα 

ιδιόμορφο είδος ανεξαρτησίας στο οποίο  τα άτομα πράγματι αναζητούν λιγότερο ή και καθόλου 

την επιβεβαίωση και στήριξη από τις κοντινές  τους σχέσεις, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 

την έχουν ανάγκη. Η ανάγκη υπάρχει – από τη στιγμή που δεν καλύφθηκε προηγουμένως- αλλά 

απουσιάζει η συνειδητοποίησή της ή και η παραδοχή. Το είδος αυτής της εξάρτησης,  λειτουργεί 

περισσότερο ως αμυντικός μηχανισμός άρνησης, λόγω της βιωμένης απόρριψης, και ονομάζεται 

αμυντική ανεξαρτησία (defensive independence) (Khaleque & Rohner, 2002. Rohner, Khaleque & 
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Cournoyer, 2012). Η αμυντική ανεξαρτησία αποτελεί μια ,μάλλον, μη λειτουργική μορφή 

επιφαινόμενης ανεξαρτησίας, με πλασματική υπόσταση. Είναι ουσιαστικά η άρνηση του ατόμου να 

δεχθεί ότι έχει στερηθεί την αναγκαία αποδοχή, ότι την έχει ανάγκη, με αποτέλεσμα να αρνείται ότι 

τη χρειάζεται και να απορρίπτει άτομα που τον απορρίπτουν (Khaleque & Rohner, 2002.Rohner, 

2005. Rohner et al, 2012 ).  

 

Τα άτομα που έχουν βιώσει την απόρριψη προβλέπεται να αναπτύξουν χαμηλά επίπεδα 

αυτοεκτίμησης και αυτεπάρκειας (DeHart, Pelham & Tennen, 2000. Downey & Feldman, 1996. 

Κernis, 2005.Mulanda & Majumdar, 2009 .Plunkett et al., 2007.Rohner, 2004). Αυτό φαίνεται να 

συμβαίνει γιατί αξιολογούν τους εαυτούς τους σύμφωνα με τον τρόπο που νομίζουν ότι τους 

βλέπουν οι άλλοι (Rohner, 2004. Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012 ). Έτσι, μπορεί να νιώθουν 

ότι δεν τους αγαπούν, ότι είναι κακοί άνθρωποι, ανίκανοι να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και 

αυτές των άλλων, ακόμα και ανάξιοι να αγαπηθούν από αυτούς. Η «αρνητική» εικόνα που 

υιοθετούν για τον εαυτό τους( αυτο-εικόνα),  δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες στον τρόπο που 

αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους, τη ζωή και τις σχέσεις με τους άλλους. Η ύπαρξη τόσο 

αποσυνδετικών συναισθημάτων, τους καθιστούν αδύναμους μπροστά σε ψυχοπιεστικές 

καταστάσεις, επηρεάζουν  τις γνωστικές τους αναπαραστάσεις, τον τρόπο που ενθυμούνται 

γεγονότα και επιδρούν συνολικότερα στην συναισθηματική και γνωστική τους σταθερότητα 

(Rohner, 2004. Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2012 ).  

Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τη διαμόρφωση μιας συναισθηματικής και συμπεριφορικής 

προδιάθεσης, στην οποία εμπίπτουν τα άτομα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.  Η προδιάθεση 

αυτή συνοδεύει το άτομο ευφόρου ζωής και οφείλεται στον  συναισθηματικό τραυματισμό που  

προκάλεσε η  απόρριψη κατά την παιδική ηλικία.  Συναντάται στην αντίστοιχη ερευνητική 

βιβλιογραφία ως σύνδρομο γονικής αποδοχής- απόρριψης (Rohner,2004. Rohner,Khaleque & 

Cornoyer,2009).  

 

Πολλές από τις επιπτώσεις της γονικής απόρριψης, μέσα από το πρίσμα του συνδρόμου της γονικής 

αποδοχής- απόρριψης ,ακολουθούν αυτές των κλινικά ταξινομημένων διαταραχών, όπως η διάχυτη 

αναπτυξιακή διαταραχή τραύματος και η μετατραυματική διαταραχή του στρες. Πολύ συχνά δε, η  

γονική απόρριψη συνδέεται με τη μετέπειτα εμφάνιση διαταραχών διάθεσης, την κατάχρηση 

ουσιών και την εκδήλωση αυτοκτονικών συμπεριφορών (Campo & Rohner, 1992. Rohner, 

Khaleque, & Cournoyer, 2012).  

 

Οι επιπτώσεις της γονικής αποδοχής απόρριψης αποτυπώνονται με πολύ πραγματικό τρόπο ακόμα 

στις μαγνητικές τομογραφίες του εγκεφάλου (Kross et al.,2007). Οι επιπτώσεις της, επηρεάζουν τη 
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χημεία του εγκεφάλου, προκαλούν αλλαγές στο κεντρικό νευρικό σύστημα των παιδιών και 

επιδρούν στη μνήμη, τη ρύθμιση του συναισθήματος, τη διαχείριση του στρες και την ευρύτερη 

κοινωνικό-ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου (Rohner et al.,  2012).  

 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι απαραίτητο ένα άτομο που έχει βιώσει την απόρριψη 

από τους σημαντικούς άλλους της ζωής του, οτι θα εμφανίσει επακριβώς τα χαρακτηριστικά που 

προαναφέρθηκαν. Είναι πιθανόν να βιώσει ορισμένες ή και καθόλου από τις  επιπτώσεις της 

έκθεσής του στην απορριπτική σχέση (Rohner et al, 2012).  

 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, περιγράφεται παραστατικά  η επίπτωση της γονικής απόρριψης – 

αποδοχής στην ψυχική υγεία  παιδιών και ενηλίκων, σύμφωνα με τη θεωρία PAR. Η επίπτωση 

στην ψυχολογική προσαρμογή των ατόμων εξαρτάται από τη συχνότητα, την ποιότητα και τη 

σφοδρότητα της απόρριψης που βίωσε (Rohner, 1990.   Rohner et al, 2012). Με τον όρο  “troubled” 

περιγράφονται τα άτομα που ενώ προέρχονται από αγαπημένες οικογένειες, εμφανίζουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά με άτομα που έχουν βιώσει απόρριψη. Αντίστοιχα, υπάρχει και εκείνη η κατηγορία 

των ατόμων που ενώ έχουν εμπειρία απορριπτικών σχέσεων στην οικογένειά τους, τελικά 

καταφέρνουν να  αποβάλλουν τις  συναισθηματικές επιπτώσεις της απόρριψης. Αυτοί συναντώνται 

στην PAR, ως “copers”. 

 

 

 

Εικόνα 3.  Διάγραμμα γονικής απόρριψης/αποδοχής και ψυχολογικής προσαρμογής. 

             (Ronald P. Rohner, Abdul Khaleque, David E. Cournoyer, 2012) 
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Συνοψίζοντας, η υπο-θεωρία προσωπικότητας της PARTheory εστιάζει στη σημασία των 

επιπτώσεων της γονικής απόρριψης- αποδοχής στην προσωπικότητα και την ψυχολογική 

προσαρμογή του ατόμου, σε παγκόσμιο και διαπολιτισμικό επίπεδο. Παιδιά και ενήλικες, φαίνεται 

να αντιδρούν με παρόμοιους τρόπους στην απόρριψη. Οι επιπτώσεις της ενθυμούμενης απόρριψης, 

επεκτείνονται και στη ενήλικη και ύστερη ζωή του, διαμορφώνοντας την προσωπικότητά του και 

την ποιότητα των υπόλοιπων διαπροσωπικών και συντροφικών αλληλεπιδράσεών του. 

 

β) Η υπο- θεωρία της αντιμετώπισης/ διαχείρισης  (coping subtheory)  

 

Η υπο- θεωρία της αντιμετώπισης, επιχειρεί να εξηγήσει το φαινόμενο κατά το οποίο ,  κάποια 

παιδιά και ενήλικες φαίνεται να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα από άλλους, τα βιώματα 

γονικής απόρριψης, κατά την παιδική τους ηλικία και να εμφανίζουν μια ανθεκτικότητα σε αυτά 

(Rohner, 2004, 2005. Rohner et al.,  2012). Έτσι,  σε αντίθεση με άλλα άτομα που έχουν βιώσει την 

παραμέληση, την εχθρικότητα, την απουσία στοργής και αποδοχής, τα άτομα αυτά έχουν την 

ικανότητα να αποφεύγουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η απόρριψη στην ψυχική τους υγεία. 

 

Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό, υιοθετήθηκε ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο  το οποίο  

υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά του ατόμου, όπως η διαχείριση της απόρριψης, είναι αποτέλεσμα 

αλληλεπίδρασης τριών στοιχείων: του εαυτού, των άλλων και του  ευρύτερου πλαισίου (Khaleque 

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

 

Ο «εαυτός» , περιλαμβάνει ως έννοια όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που αφορούν τις γνωστικές 

αναπαραστάσεις, καθώς και ένα σύνολο εσωτερικών και εξωτερικών χαρακτηριστικών. Ως 

εσωτερικά, αναφέρονται τα βιολογικά χαρακτηριστικά και ως εξωτερικά τα στοιχεία της 

προσωπικότητας (Rohner, 2005. Rohner et al, 2012). Οι «άλλοι», περιλαμβάνουν προσωπικά και 

διαπροσωπικά χαρακτηριστικά της εσωτερικευμένης γονικής απόρριψης και άλλων προσώπων 

δεσμού, καθώς επίσης και τη μορφή, τη διάρκεια, τη συχνότητα και το βαθμό σοβαρότητας της 

απόρριψης. Το «πλαίσιο», περιλαμβάνει χαρακτηριστικά άλλων προσώπων στη ζωή του ατόμου 

καθώς και τα καταστασιακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος του (Rohner et al., 

2012). Οι Rohner, Khaleque & Cournoyer, (2012), υποθέτουν ότι εάν τα παραπάνω τρία στοιχεία 

παραμείνουν σταθερά, τότε η πιθανότητα τα παιδιά να διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα τη 

γονική απόρριψη, αυξάνονται, όταν συνοδεύονται από την ενισχυτική παρουσία μιας ζεστής, 

υποστηρικτικής σχέσης με ένα πρόσωπο δεσμού. 
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Μια ακόμα υπόθεση αυτής της υπο- θεωρίας, είναι ότι πίσω από την επιτυχή αντιμετώπιση της 

απόρριψης βρίσκονται συγκεκριμένες γνωστικές, ψυχικές και κοινωνικές ικανότητες και 

διαδικασίες του ατόμου (συμπεριλαμβανομένων των γνωστικών αναπαραστάσεων) (Rohner et al., 

2012). Ο Rohner (1986) περιέγραψε τρεις ικανότητες και διαδικασίες διαφοροποίησης, που 

διευκολύνουν μια τέτοια διαχείριση και περιλαμβάνουν την αίσθηση του εαυτού (self-

determination), την αίσθηση του αυτό- προσδιορισμού και την ικανότητα της αποπροσωποποίησης 

(capacity to depersonalize). Γίνεται έτσι σαφές, ότι όσο περισσότερο διαφοροποιούνται αυτές οι 

αισθήσεις και ικανότητες στην αντίληψη των ατόμων, τόσο απομακρύνονται από τις 

εσωτερικεύσεις των αξιολογήσεων των άλλων. Αναγνωρίζουν τις ποιότητές τους ως δικές τους και 

αποφεύγουν να αυτοπροσδιορίζονται μέσα από την  αντιλαμβανόμενη απόρριψη ή αποδοχή των 

άλλων. Ομοίως, δρουν και τα άτομα με την ικανότητα της αποπροσωποποίησης : αντιστέκονται 

στην αυτόματη ερμηνεία των γεγονότων της ζωής  και των διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων με 

αρνητική σημασία για τον εαυτό και δε βιώνουν την ένταση εκείνων που αισθάνονται επίκεντρο 

των προθέσεων των άλλων. Με απλούστερα λόγια, αποστασιοποιούνται από τις καταστάσεις, 

χωρίς να τις «παίρνουν προσωπικά» και αυτό τους βοηθά να διαχειρίζονται καλύτερα την 

αντιλαμβανόμενη απόρριψη (Rohner ,1986. Rohner et al, 2012).  

Η θεωρία PAR υποστηρίζει ότι περίπου το 80% των  παιδιών και ενηλίκων  σε διαπολιτισμικό 

επίπεδο, επηρεάζονται αρνητικά από τη γονική απόρριψη. Μια μικρή μειονότητα - αυτή των 

copers-  που περιγράφηκαν αναλυτικότερα στην υπο- θεωρία της προσωπικότητας, παρότι βίωσαν 

την απόρριψη, καταφέρνουν να διατηρούν τη συναισθηματική τους σταθερότητα και να 

προσαρμόζονται ψυχολογικά. Σύμφωνα με την υπο- θεωρία της αντιμετώπισης - οι copers - 

διαχωρίζονται σε αποτελεσματικούς διαχειριστές (affective copers) και σε συντελεστικούς 

διαχειριστές (instrumental copers) (Khaleque & Rohner, 2002. Rohner et al, 2012). 

 

Ο όρος αποτελεσματικοί διαχειριστές (affective copers), απευθύνεται σε εκείνους που διατηρούν 

υψηλά τα επίπεδα της ψυχικής τους υγείας, παρότι έχουν βιώσει γονική απόρριψη. Ο όρος 

συντελεστικοί διαχειριστές (instrumental copers), αναφέρεται σε εκείνους που διατηρούν υψηλά τα 

επίπεδα της λειτουργικότητάς τους στα καθήκοντα που αφορούν το σχολικό, ακαδημαϊκό ή 

επαγγελματικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα παραμένουν αρκετά διαταραγμένοι ψυχολογικά,  

εξαιτίας της γονικής απόρριψης και των αρνητικών της επιπτώσεων στην ψυχική τους υγεία 

(Khaleque & Rohner, 2002. Rohner et al, 2012). 

 

Εμπειρικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι η συναισθηματική υποστήριξη προερχόμενη από μη 

απορριπτικούς σημαντικούς άλλους, μια επιτυχημένη ψυχοθεραπευτική σχέση, θετικές 

επαγγελματικές εμπειρίες, και ικανοποιητικές διαπροσωπικές και συντροφικές σχέσεις, μπορούν να 
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μειώσουν την ψυχική ένταση  που οφείλεται στις επιπτώσεις της απόρριψης. Σύμφωνα με τους 

Masten et al.(2010), ένας τέτοιος συνδυασμός θετικών εμπειριών, μπορεί να συντελέσει στην 

ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, παρά την έλλειψη της γονικής στοργής και αποδοχής 

(Khaleque &Rohner, 2002. Rohner et al, 2012). 

 

 

 

 

 

γ) Η υπο-θεωρία των κοινωνικοπολιτισμικών συστημάτων (Sociocultural Systems Subtheory) 

 

Η υπο- θεωρία των κοινωνικοπολιτισμικών συστημάτων (Sociocultural Systems Subtheory) 

προσπαθεί να εξηγήσει και να προβλέψει τις αιτίες και τις κοινωνικοπολιτισμικές συσχετίσεις που 

συνδέονται με τη γονική απόρριψη παγκοσμίως (Rohner et al, 2012). 

 

Ένα από τα βασικά σημεία στα οποία εστιάζει, είναι γιατί κάποιοι γονείς είναι ζεστοί, γεμάτοι 

αγάπη και αποδοχή, ενώ κάποιοι άλλοι είναι ψυχροί, αμελείς, απόμακροι, αδιάφοροι, επιθετικοί, 

εχθρικοί και εν γένει απορριπτικοί (Rohner, 1986, 1990. Rohner, Cournoyer, 2009, Rohner et al,  

2012). Ποιοί είναι, δηλαδή, εκείνοι οι παράγοντες -κοινωνικοί, οικογενειακοί, ψυχολογικοί, 

κοινωνιολογικοί- που επηρεάζουν τη διαμόρφωση του γονέα σε αποδεκτικό ή απορριπτικό.   

 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, επιχειρεί να απαντήσει στο ποιοτικό ερώτημα, πώς η συνολική 

διαμόρφωση μιας κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που την αποτελούν, με τις 

εκάστοτε πεποιθήσεις, συμπεριφορές και στάσεις τους, επηρεάζονται από το γεγονός ότι η 

πληθώρα των γονέων σε αυτή , τείνει να αποδέχεται ή να απορρίπτει τα παιδιά της (Khaleque & 

Rohner, 2002. Rohner et al, 2012). 

 

Το κάθε άτομο διαμορφώνεται και προσδιορίζεται εντός ενός κοινωνικού πλαισίου. Τα φαινόμενα 

της απόρριψης και αποδοχής , συμβαίνουν εντός αυτού του πλαισίου, και θα ήταν αδύνατο να 

μελετηθούν  έξω από αυτό. Η  υπο-θεωρία των κοινωνικοπολιτισμικών συστημάτων προσπαθεί 

ερμηνεύσει τα φαινόμενα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τα άτομα ως μέρος ενός κοινωνικού συνόλου, 

εντός του οποίου αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

 

Η γονεική απόρριψη/αποδοχή ερμηνεύεται μέσα από αυτή την οπτική, με την υιοθέτηση ενός  

‘’οικολογικού μοντέλου’’ (Rohner, 2005. Rohner, Khaleque & Cornouyer,2009). Σύμφωνα με 
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αυτό, τα υπαρχοντα συστήματα, με τους κοινωνικούς τους θεσμούς (όπως η οικογένεια, το πολιτικό 

σύστημα, η οικονομία, το σύστημα δικαιοσύνης κτλ) και τις αξίες τους,  επεμβαίνουν  στη 

διαμόρφωση της γονικής συμπεριφοράς και στον τρόπο που αυτή ερμηνεύεται από τα παιδιά. Έτσι, 

και η εν προκειμένω  συμπεριφορά των γονέων  ( απόρριπτική  ή αποδεκτική προς τα παιδιά), 

ερμηνεύεται  βάσει της επίδρασης των κοινωνικών θεσμών, των αξιών και των πεποιθήσεων  εντός 

των οποίων αναπτύσσονται και ζουν (Rohner et al, 2009).  Η επιρροή των πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών, κρίνεται επίσης ιδιαίτερα σημαντική και περιγράφεται εννοιολογικά με τον όρο 

«εκφραστικά συστήματα» (expressive systems). Η θρησκεία, τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις, η 

τέχνη, η κουλτούρα αποτελούν την έκφραση της εσωτερικότητας των ανθρώπων – μελών μιας 

κοινωνίας και αποτελούν συμβολικές κατασκευές που δημιουργήθηκαν από τα ίδια τα άτομα- μέλη  

και συνεπώς επεμβαίνουν στον τρόπο  σκέψης  και συμπεριφοράς τους. Με τη σειρά τους, οι 

παράγοντες που αναφέρθηκαν επηρεάζουν τη γονική στάση  ως προς την έκφραση αγάπης και 

φροντίδας στα παιδιά τους .  

 

 Στο παρακάτω διάγραμμα αναπαρίσταται γραφικά το οικολογικό μοντέλο της υπο-θεωρίας  των 

κοινωνικοπολιτισμικών συστημάτων της PARTheory. 

 

        

    Εικόνα 4.  Διάγραμμα υποθεωρίας κοινωνικοπολιτισμικών συστημάτων της θεωριας PAR 

                                     (Ronald P. Rohner, Abdul Khaleque, David E. Cournoyer, 2012) 

 

Το μοντέλο αυτό σχεδιάζεται με διπλό βέλος για να δείξει την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

στοιχείων και προτείνει ότι τα προσωπικά χαρακτηριστικά των παιδιών, όπως η ιδιοσυγκρασία 

τους και οι συμπεριφορές τους διαμορφώνονται από τη συμπεριφορά των γονέων τους προς αυτά 

(βλ. στοιχεία 1,2,3,4). Τα βέλη αυτά, αναδεικνύουν ακόμα, και την ποικιλία των παρεμβάσεων 

ανάμεσα στις διαφορετικές εμπειρίες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Έτσι, οι οικογενειακές 

εμπειρίες (στοιχεία 1,2,3) αλληλεπιδρούν με την αναπτυξιακή εμπειρία (στοιχείο 5), μέσα στο 
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περιβάλλον το οποίο εξελίσσονται, που περιλαμβάνει τα συστήματα διατήρησης μιας κοινωνίας, 

καθώς και τα εκφραστικά συστήματα (στοιχείο 7).  

 

Σύμφωνα με την υπο-θεωρία κοινωνικοπολιτισμικών συστημάτων, τα παιδιά που μεγαλώνουν  σε 

κοινωνίες που τείνουν να είναι απορριπτικές, είναι πιθανό να τις βιώνουν ως τέτοιες, 

αναπτύσσοντας την πεποίθηση ότι το περιβάλλον τους είναι εχθρικό, επιθετικό και γενικώς, 

αρνητικό. Από την άλλη, τα παιδιά που αναπτύχθηκαν σε κοινωνίες αποδοχής  φαίνεται να βιώνουν 

αντίστοιχα το περιβάλλον τους ως ζεστό, ασφαλές, γενναιόδωρο και προστατευτικό (Rohner  1986, 

Rohner & Khaleque, 2002. Rohner et al, 2012). 

 

Ένας ακόμα παράγοντας που φαίνεται να σχετίζεται πολυπαραγοντικά με τη διαμόρφωση της 

συμπεριφοράς των γονέων και της αντιλαμβανόμενης αποδοχής ή απόρριψης  από τα παιδιά, 

φαίνεται να είναι το βιωτικό επίπεδο των οικογενειών. Σε μονογονεϊκές οικογένειες, οικονομικά 

αδύναμες, στερημένες από κοινωνικά προνόμια, είναι σύνηθες να απουσιάζει η  εκδήλωση 

γονεικής  στοργής στα παιδιά  (Rohner, 1975, 1986).  

 

Συνοψίζοντας,  η υπο-θεωρία των κοινωνικοπολιτισμικών συστημάτων, μέσα από τα ερωτήματα 

που θέτει και το μοντέλο που προτείνει, επιχειρεί να προβλέψει και να επιβεβαιώσει μέσα από 

τεκμηριωμένα ευρήματα διαπολιτισμικών μελετών ότι, η γονική αποδοχή και απόρριψη τείνει να 

συνδέεται διεθνώς με πολυπαραγοντικές κοινωνικοπολιτισμικές συσχετίσεις. Παρότι τα ερωτήματα 

είναι δύσκολο να απαντηθούν, η επίδραση αυτών των κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων στη 

υιοθέτηση συμπεριφορών απόρριψης – αποδοχής από τους γονείς και η επίδραση στην 

υποκειμενική αντίληψη των παιδιών, κρίνεται αδιαμφισβήτητη (Rohner et al,  2012). 

 

 

        2.  Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΌΡΡΙΨΗ (REJECTION SENSITIVITY) 

Το βίωμα της απόρριψης αποτελεί μια δυσάρεστη συνθήκη,  κατά την οποία το άτομο νιώθει να 

εξαιρείται και να αποξενώνεται  από μια διαπροσωπική ή κοινωνική  σχέση, χωρίς το ίδιο να το 

επιθυμεί. Το βίωμα τη απόρριψης,  αφορά ένα ευρύ φάσμα  σχέσεων και μπορεί να  λάβει χώρα 

μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο, στις ρομαντικές σχέσεις μεταξύ ζευγαριών, στο εργασιακό 

περιβάλλον και γενικά σε οποιοδήποτε τομέα εμπεριέχει κοινωνική συναναστροφή. Με όποια 

μορφή και αν παρουσιαστεί και σε οποιοδήποτε πλαίσιο, το κοινό στοιχείο είναι η ταύτισή της με 

το αίσθημα της αποτυχίας.  
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Η απόρριψη και οι επιπτώσεις της στην προσωπικότητα του ατόμου και στον τρόπο που σχετίζεται 

με τους άλλους,  διερευνόνται από τον επιστημονικό κόσμο, διότι έρχονται ενάντια στην 

βασικότατη, θεμελιώδη  και εγγενή ανάγκη του ανθρώπου για κοινωνική αποδοχή και ένταξη 

(Baumeister & Leary, 1995). Η εμπειρία της απόρριψης, μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επίπονη για το 

άτομο που τη βιώνει και συχνά συνοδεύεται από χαμηλή αυτοπεποίθηση/αυτοεκτίμηση (Downey & 

Feldman, 1996. Murray et al, 2001,2002. VanDellen et al,2006. Gοncu & Sumer, 2012), από υψηλή  

ανάγκη για επιβεβαίωση και εξάρτηση από τους άλλους (Leary, Tambor, Terdal & Downs, 

1995.Sommer & Baumeister, 2002), από εμφάνιση  «αρνητικών» ασυναισθημάτων προς τον εαυτό 

και τους άλλους, όπως θυμός, επιθετικότητα, θλίψη, άγχος, απαισιοδοξία, (Baumeister & Leary, 

1995.Βulter, Doherty & Potter, 2007. Βreines & Ayduk, 2015. Coie, Lochman, Terry, & Hyman, 

1992. Coyne,1976. Dodge & Somberg,1987.Fauber, Forehand, Thomas, & Wierson, 

1990.Lefkowitz & Tesiny, 1984.Maccoby & Martin, 1983.Rohner & Rohner, 1980.Salovey & 

Rodin, 1986. Rohner ,2004). Συνδέεται με  εμφάνιση ψυχοπαθολογικής συμπτωματολογίας, όπως 

νευρωτισμός, κατάθλιψη, διαταραχή κοινωνικού άγχους, μεθοριακή διαταραχή προσωπικότητας   

διατροφικές διαταραχές (Downey & Feldman, 1996. Herb et al, 2002.Staebler, Helbing,  Rosenbach 

&  Renneberg, 2011.Watson & Nesdale, 2012.Chango et al, 2012. Cardi, Matteo, Corfield & 

Treasure, 2013.Zimmer-Gembeck & Nesdale, 2013. Rowe, Zimmer-Gembeck, Rudolph & Nesdale, 

2015).  

 

Φυσικά, είναι αδύνατο να εξαλείψει κανείς κάθε είδους αρνητική εμπειρία κατά την 

αλληλεπίδρασή του με άλλους ανθρώπους. Ωστόσο, ίσως έχει νόημα να προληφθούν οι ζημιογόνες 

επιπτώσεις μιας τέτοιας απορριπτικής εμπειρίας, ιδιαίτερα όταν αυτή συνδέεται με την πρώτη και 

θεμελιώδη γονεϊκή σχέση, καθώς φαίνεται να συμβάλλει στη δημιουργία ενός μετέπειτα  

διαστρεβλωμένου  και  προκατειλημμένου τρόπου σκέψης, ο οποίος  διαιωνίζεται και 

αντανακλάται σε κάθε μελλοντική αντίστοιχη σχέση .  

 

Παρόλο που η φύση της  εμπειρίας αυτής είναι για τον καθένα αρνητική, δεν είναι στον  ίδιο βαθμό  

επίπονη για κάθε άτομο που τη βιώνει και δεν εκδηλώνεται σε όλους το ίδιο κρίσιμη 

συμπτωματολογία. Το φαινόμενο αυτό αναλύεται και στην υποθεωρία αντιμετώπισης (coping 

subtheory) της θεωρίας PAR (Rohner, Khaleque & Cournoyer 2009), το οποίο περιγράφει την 

ύπαρξη ατόμων που διαχειρίζονται καλύτερα την απόρριψη σε σύγκριση με την πλειοψηφία, τους 

ονομαζόμενους ‘’copers’’ (βλ. αντίστοιχο κεφάλαιο coping subtheory). Η μειονότητα αυτή δείχνει 

να είναι κάθε άλλο παρά ευάλωτη στις επιπτώσεις της απόρριψης. Αντίθετα, όσοι έχουν υψηλή  

ευαισθησία στην απόρριψη, όχι μόνο τη θεωρούν πολύ πιθανή έως δεδομένη  κατά τη διάρκεια 

κοινωνικών συναναστροφών,  αλλά  περιμένουν με άγχος να τους συμβεί.  Είναι προετοιμασμένοι 
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να ερμηνεύσουν ως απόρριψη  οποιαδήποτε συμπεριφορά είναι αρνητικά φορτισμένη, ή είναι  

ασαφής ως προς τη φόρτισή της, σε μια κοινωνική συναναστροφή (Downey, Feldman, Khuri, & 

Friedman, 1994.Downey, Freitas, Michaelis & Khouri, 1998. Downey & Feldman, 1996. Downey, 

Khouri & Feldman,1997. Ζimmer-Gembeck & Nesdale, 2013).  

 

Η διάκριση αυτή μεταξύ των ατόμων, όσον αφορά την ευπάθεια στην απορριπτική εμπειρία, 

συνιστά το φάσμα της ευαισθησίας στην απόρριψη (ΕΑ). Πρόκειται για ένα σύστημα προσμονής, 

γνωστικής επεξεργασίας και αντίδρασης στις κοινωνικές καταστάσεις που εμπεριέχουν πιθανότητα 

απόρριψης. Το σύστημα αυτό, έχει εγγενή προδιαθεσιακό χαρακτήρα και λειτουργεί με έναν 

συγκεκριμένο τρόπο στους υψηλά ευαίσθητους,  διαφορετικό από  εκείνο των   χαμηλά  

ευαίσθητων  στην απόρριψη ((Romero- Canyas et al, 2010.Zimmer- Gembeck & Nesdlae, 2013).H 

διαφορά τους έγκειται στην αρνητικά προκατειλημμένη γνωστική και συναισθηματική επεξεργασία 

κάθε κοινωνικής κατάστασης.  

 

Ορισμένοι  άνθρωποι διαθέτουν κάποια προσωπικά χαρακτηριστικά που τους κατατάσσουν ψηλά 

στην κλίμακα μέτρησης της ευαισθησίας στην απόρριψη (Romero- Canyas et al,  2010). 

Συγκεκριμένα, τρία είναι τα χαρακτηριστικά που φαίνεται να διακρίνουν τα περισσότερο 

ευαίσθητους στην απόρριψη από τους λιγότερο : (α) η ενισχυμένη επίγνωση της πιθανότητας για 

απόρριψη και η  συνεχής επαγρύπνηση  για εντοπισμό  στοιχείων  που την προμηνύουν κατά τη 

διάρκεια σύναψης  κοινωνικών σχέσεων, (β) η επιλεκτική παρατηρητικότητα  απειλητικών 

στοιχείων, συγκριτικά με άλλα στοιχεία, και (γ) η έντονη αντίδραση στην απόρριψη, όταν τελικά 

συμβεί (Romero-Canyas et al., 2010). Μια ενδιαφέρουσα παρομοίωση των Romero-Canyas et 

al.(2010), που διευκολύνει την κατανόηση του  φαινομένου που μελετάται εδώ, είναι η αλλεργική 

αντίδραση κάποιου σε μια ουσία : όταν κάποιος έχει αλλεργία σε μια ουσία, και άρα γνωρίζει τις 

συνέπειες της επαφής του με αυτήν από προηγούμενες εμπειρίες, είναι σε επαγρύπνηση για τυχόν 

μελλοντική επαφή μαζί της. Αυτό φυσικά δεν αφορά άλλες ουσίες παρά μόνο τη συγκεκριμένη. 

Όταν έρθει τελικά σε επαφή μαζί της, αντιδρά υπερβολικά σε αυτήν, με δυσανάλογο για το μέγεθος 

του προβλήματος, τρόπο. To ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της απόρριψης, όταν αφορά ένα 

άτομο που τη βιώνει με μεγάλη ευαισθησία. 

 

Η ατομική αυτή διαφοροποίηση μπορεί να μετρηθεί με τα ερωτηματολόγια ευαισθησίας στην 

απόρριψη. Το πρώτο από αυτά εισήχθη από τον Mahrabian,(1976), ο οποίος παρατήρησε τα 

στοιχεία που χαρακτήριζαν τα πιο ευαίσθητα στην απόρριψη άτομα, όπως το  ότι διστάζουν να 

εκφραστούν δημοσίως ή ότι πληγώνονται πολύ όταν τους απορρίπτει κάποιος. Πλέον, 

χρησιμοποιούνται περισσότερο τα ερωτηματολόγια Rejection Sensitivity Questionnaire (RSQ, 
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Downey & Feldman, 1996),  Ιinterpersonal  Sensitivity Measure (IPSM, Boyce et al,1990) και  

Sensitivity to Rejection Scale (SRS, Mehrabian ,1970). Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιείται 

το RSQ (Downey & Feldman, 1996),  κατά το οποίο, όσο πιο υψηλά σκοράρει κανείς, τόσο 

μεγαλύτερη ευαισθησία στην απόρριψη έχει. 

 

Αναφορικά με την αιτιοπαθογένεια, υποστηρίζεται οτι η ευαισθησία στην απόρριψη (ΕΑ), 

οφείλεται σε γενετικούς και βιολογικούς παράγοντες. Αναλυτικότερα, γίνεται λόγος για γονίδια, τα 

οποία προδιαθέτουν την εκδήλωση ευαισθησίας σε απορριπτικές εμπειρίες (Gillespie et al., 2001. 

Slavich,Way,Eisennberger & Taylor, 2010), ή ακόμη αποδίδεται σε ενισχυμένη δραστηριότητα  

συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου στους περισσότερο ευαίσθητους σε σύγκριση με τους 

λιγότερο (Kross et al., 2007).  

 

Ακόμα, σημαντικό ρόλο για την ευαισθησία ενός ατόμου στην απόρριψη φαίνεται να παίζουν 

πρώιμες εμπειρίες απόρριψης και εξοικείωσης με αυτήν. Η ΕΑ αντιμετωπίζεται ως μια προδιάθεση, 

η γέννηση της οποίας εδράζεται στα κρίσιμα αναπτυξιακά χρόνια και ανάλογα με το αν το άτομο 

έχει βιώσει απόρριψη ή όχι σε αυτά, εξαρτάται το αν θα διαμορφώσει αυτή την προδιάθεση ή όχι  

(Bowlby, 1969.Downey & Feldman, 1996). Η εξήγηση αυτή είναι εύκολο να γίνει πιο κατανοητή, 

υπο το πρίσμα της θεωρίας προσωπικότητας των Mischel και Shoda (1995), σύμφωνα με την 

οποία, η συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα  γνωστικο-συναισθηματικών λειτουργιών που έχουν 

διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της ιστορίας ανάπτυξης κάποιου, σε συνδυασμό με τις προσωπικές 

του προσδοκίες, προκαταλήψεις και στόχους. Το πώς θα αντιδράσει κανείς στις  διαπροσωπικές 

του σχέσεις αναφορικά με  την απόρριψη -αποδοχή, καθώς και το πόσο ευαίσθητος είναι στην 

απόρριψη, είναι συνάρτηση της κοινωνικής εμπειρίας του, των γνωστικο-συναισθηματικών 

σχημάτων που έχει σχηματίσει για τις σχέσεις και των γενικότερων προκαταλήψεων, προσδοκιών 

και στόχων του. 

 

Η αναζήτηση αιτιών σε αυτές τις εμπειρίες στηρίζεται στη γενική παραδοχή οτι οι παιδικές 

εμπειρίες είναι εκείνες που διαμορφώνουν την προσωπικότητα ενός ατόμου και επηρεάζουν την 

κοινωνική του συμπεριφορά. Άρα, στις πρωτογενείς γονικές σχέσεις πρέπει να αναζητηθεί η 

δημιουργία της προδιάθεσης της ευαισθησίας στην απόρριψη.     

 

Υποστηρίζεται οτι πρώιμες εμπειρίες απόρριψης όπως η γονεική, ή η απόρριψη από συνομηλίκους 

(όπως  για παράδειγμα συμβαίνει στις περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού), καθιστούν ένα άτομο 

περισσότερο ευαίσθητο στις μελλοντικές απορρίψεις (Downey & Feldman, 1996. Levy, Ayduk & 

Dpwney, 2001.Harb et al, 2002. London, Downey , Bonica & Paltin, 2007. Butler, Doherty & 
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Potter,2007). Επιπροσθέτως, καταστάσεις όπως η ενδοοικογενειακή βία,  η αυταρχική και 

πειθαρχημένη διαπαιδαγώγηση, ο εκφοβισμός, ο γονικός έλεγχος και φυσικά η ξεκάθαρη ή 

συγκεκαλυμμένη γονεική, φιλική ή συντροφική απόρριψη, ευθύνονται για την ανάπτυξη 

ευαισθησίας (Feldman & Downey, 1994). Ο σχολικός εκφοβισμός και ειδικά  τα πειράγματα 

(teasing)  από συνομηλίκους , σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών, προκαλούν στο άτομο 

παρόμοια συμπτώματα με εκείνα της  γονικής απόρριψης - όπως απόσυρση, κατάθλιψη, μοναξιά, 

άγχος, ανασφάλεια, ανεπάρκεια κτλ) - και συνοδεύονται από διαταραγμένη λειτουργικότητα και 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα (William, Forgas & Hippel, 2005.London, Downey & Bonica, 

2007.Zimmer-Gemback & Nesdale, 2014). Συγκεκριμένα, έρευνα των Ledley et al.,(2006), 

διαπίστωσε οτι παιδιά που αναφέρουν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, νιώθουν άβολα με την 

εγγύτητα στις σχέσεις,  διστάζουν να εμπιστεύονται  άλλα άτομα, ανησυχούν αρκετά για την 

πιθανότητα να τους εγκαταλείψει κάποιος ή να μην τους αγαπήσει  και  έχουν χαμηλή 

αυτοπεποίθηση. Χαρακτηριστικά  σαν αυτά , συναντώνται επίσης στην περίπτωση γονικής 

απόρριψης.  

 

Η ενθυμούμενη γονεική απόρριψη, όπως και ο σχολικός εκφοβισμός, ως ένδειξη απόρριψης από 

συνομηλίκους, εκτός από παρόμοια συμπτωματολογία, σχετίζονται με ψυχολογική δυσπροσαρμογή 

και δυσλειτουργικότητα σε πολλούς τομείς της ζωής του ατόμου. Μειωμένες σχολικές, 

ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιδόσεις, προβλήματα συμπεριφοράς, χρήση ουσιών, 

παραβατική συμπεριφορά, δυσκολία σύναψης  κοντινών σχέσεων, αδυναμία ρύθμισης 

συναισθημάτων , μελλοντική θυματοποίηση  και  ψυχιατρικά προβλήματα όπως κατάθλιψη, 

αγχώδεις διαταραχές, αγοραφοβία, αυτοκτονικές τάσεις, έχει βρεθεί οτι οφείλονται στις πρώιμες 

απορριπτικές εμπειρίες κα στην ανάπτυξη ευαισθησίας σε αυτές (Hawker & Boulton, 2000.Harb, 

Heimberg & Fresco., 2002. Sandstrom, Cillensen & Eisenbower, 2003. Ledley et al, 2006. 

Copeland et al, 2013). Για αυτούς τους λόγους, οι δύο αυτές πρώιμες μορφές απόρριψης 

θεωρούνται υπαίτιες για την δημιουργία ευαισθησίας στην απόρριψη. 

 

Από την άλλη, ο μειωμένος αριθμός πρώϊμων εμπειριών απόρριψης, έχει τη συνατότητα να μειώσει 

τα υψηλά επίπεδα ευαισθησίας και τις επιπτώσεις της για το άτομο στις διαπροσωπικές του 

σχέσεις. Όσο το δυνατόν λιγότερες εμπειρίες που να εμπεριέχουν απόρριψη, βιώνει κανείς, τόσο 

πιο εύκολα τη διαχειρίζεται, την αποδαιμονοποιεί  και την ξεπερνά, αφού δεν είναι ευάλωτος σε 

αυτήν (Baker & Hoerge,2012.Feldman & Downey,1994.Rohner,2004).  

 

Επιπλέον, η ικανότητα να μην εκλαμβάνει κανείς προσωπικά ό, τι αρνητικό του συμβαίνει 

(αποπροσωποποίηση των καταστάσεων), η αίσθηση οτι ελέγχει τη ζωή του και  το πως του 



26 

συμπεριφέρονται οι άλλοι, καθώς και η υψηλή ανεξαρτησία, αποτελούν χαρακτηριστικά που 

μειώνουν την ευαισθησία ενός ατόμου στην απόρριψη (Rohner, Khaleque & Cournoyer,2009). Το 

ίδιο το άτομο, μέσω προσωπικών του χαρακτηριστικών και της ικανότητας για    ρύθμιση των 

συναισθημάτων του, είναι ικανό να προφυλαχθεί από τις επιπτώσεις της συχνής εμπειρίας 

απορρίψεων (Ayduk et al,2000). Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της εμπιστοσύνης στον εαυτό, 

και ακόμη περισσότερο, η αυτογνωσία καθιστούν κάποιον λιγότερο ευάλωτο στην απόρριψη. Όταν 

το άτομο γνωρίζει την αξία του και δεν στηρίζεται σε εξωτερικές εστίες επιβεβαίωσης, αλλά στις 

δικές του προσωπικές δυνάμεις, δεν κινδυνεύει να πληγωθεί από την απόρριψη. Η ρύθμιση των 

συναισθημάτων, όπως η διαχείριση του θυμού, η μείωση της εχθρικότητας και επιθετικότητας,η 

καταπολέμηση της ανασφάλειας,η μετρίαση του άγχους, η εξάλειψη  του αρνητισμού κ.τ.λ. ,που 

προκύπτουν από την έκθεση σε απορριπτικές σχέσεις, καθιστούν το άτομο πιο ανθεκτικό στο 

μελοντικό βίωμα αυτής (Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2009). 

 

Τέλος,  η κοινωνική στήριξη και οι κοντινές ουσιαστικές σχέσεις δρουν αποτρεπτικά στην ΕΑ 

(Βaguel, Schimidt, Newcombo & Bikowski,2002). Η γονεική και κοινωνική στήριξη, μειώνουν την 

πιθανότητα ανάπτυξης  ευαισθησίας στην απόρριψη και προστατεύουν το άτομο από την παρουσία 

προβλημάτων που σχετίζονται με προβληματικές εσωτερικευμένες και εξωτερικευμένες 

συμπεριφορές. Η ύπαρξη υποστηρικτικού κοινωνικού δικτύου στο άτομο που υφίσταται απόρριψη, 

λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας, απέναντι στις συνέπειες της απόρριψης και την 

ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας. Στην περίπτωση, που ένα άτομο βιώνει απόρριψη σε κάποιο τομέα της 

ζωής του - όπως για παράδειγμα στην οικογένεια- η ύπαρξη μιας καλής φιλικής σχέσης ή ενός 

υποστηρικτικού συντρόφου, δρα αντισταθμιστικά στις συνέπεις της απόρριψης και αποτρεπτικά 

στην ανάπτυξη  ευαισθησίας σε αυτήν.  

 

Συνοψίζοντας, η ΕΑ έχει προδιαθεσιακό, εγγενή χαρακτήρα και δημιουργείται κυρίως μέσω των 

πρώιμων απορριπτικών εμπειριών. Η εκδήλωσή της σε υψηλά επίπεδα,  συνδέεται με προβλήματα 

ψυχοσυναισθηματικής φύσης, τα οποία αντανακλώνται άμεσα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Όσο 

αυξάνεται η ευαισθησία στην απόρριψη, τόσο μειώνονται  οι επιδόσεις στις κοινωνικές 

καταστάσεις και η ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα ( Downey & Feldman, 1994.Downey & 

Feldman, 1996.Sandstorm, Cillessen & Eisenhower, 2003. Pietrzak, Downey & Ayduk, 2005. 

Butler, Doherty & Potter, 2007 ). Αντιθέτως, όσο χαμηλότερα κρατά κανείς τα επίπεδα της ΕΑ, 

τόσο πιο επιτυχημένες θα είναι οι κοινωνικές του αλληλεπιδράσεις και τόσο πιο προστατευμένος 

είναι απέναντι στην εκδήλωση ψυχοπαθολογίας. Στην ανθεκτικότητα απέναντι στην απόρριψη, 

συνδράμουν επιπρόσθετως παράγοντες που αφορούν την ποιότητα της προσωπικότητας κάποιου, η 
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μειωμένη έκθεση σε απορριπτικές εμπειρίες, καθώς και η ύπαρξη ενός ισχυρού υποστηρικτικού 

δικτύου. 

 

           3.  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

                 ( PSYCHOLOGICAL    ADJUSTMENT) 

 

Η  ψυχολογική προσαρμογή,  πρόκειται για μια πολύπλοκη και πολυδιάστατη έννοια, που 

συναντάται συχνότερα στην επιστημονική βιβλιογραφία, ως περιγραφή της κατάστασης της 

ψυχικής και ψυχολογικής υγείας του ατόμου, της ευεξίας και της ευημερίας του.  Αναφέρεται στην 

ικανότητα του ατόμου να είναι αποτελεσματικά λειτουργικός σε σχέση με το πλαίσιο από το οποίο 

περιβάλλεται, ανταποκρινόμενος επαρκώς και επιτυχώς στις απαιτήσεις αυτού (Seaton, 2009). Μια 

ακόμη διάστασή της, είναι εκείνη που την περιγράφει ως διαδικασία που περιλαμβάνει τη δυναμική 

αλληλεπίδραση του ατόμου με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, 

προσπαθώντας να προσαρμοστεί σε αυτές (Seaton, 2009). Συνδυάζοντας τα στοιχεία που 

προαναφέρθηκαν, η έννοια της ψυχολογικής προσαρμογής, αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου 

να επεξεργάζεται και να ερμηνεύει τις καταστάσεις και τα συναισθήματα μετα οποία έρχεται σε 

επαφή, με τέτοιον τρόπο , που να ευνοεί την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών του, τη 

λειτουργικότητά του, και τελικά την προσαρμογή του.   

  

Στον τομέα της θετικής ψυχολογίας (positive psychology), η  ψυχολογική προσαρμογή απαντάται 

με  συνώνυμες  έννοιες  όπως η ευημερία, η ευεξία και η ποιότητα της ζωής (well being ή Quality 

Of Lfe, QOL ) του ατόμου ( Mendelowitz & Stein,2000). Υπό αυτό το πρίσμα, η ψυχολογική ως 

έννοια που περιγράφει την ποιότητας ζωής, γίνεται αντιληπτή μέσα από την  υποκειμενική 

εκτίμηση του ατόμου για το πόσο ικανοποιημένο είναι το ίδιο  από τη ζωή του (Mendelowitz & 

Stein, 2000). Ο προσωπικός βαθμός ικανοποίησης από τη ζωή , εξαρτάται από  τις προσωπικές 

αντιλήψεις, τους στόχους, τις προσδοκίες , τα πρότυπα του καθενός , και το κατά πόσο μπορεί να 

ανταποκριθεί σε αυτά με επιτυχία, δηλαδή τη λειτουργικότητά τους σε αυτούς τους τομείς. Η 

λειτουργικότητα αυτή, με τη σειρά της, εκτός από τις ατομικές ικανότητες, επηρεάζεται από το 

πόσο υγιής είναι κανείς σωματικά, από την ψυχολογική του κατάσταση (υγιή ή παθολογική), 

καθώς και από τις ευκαρίες που του προσφέρονται και τις σχέσεις που συνάπτει (World Health 

Organization, 2002). Αναφορικά με τους ερευνητές που μελετούν την ΨΠ , δεν υπάρχει συμφωνία 

για το αν πρέπει να ορίζεται, να μελετάται ή να μετράται με ποσοτικό ή ποιοτικό τρόπο, δηλαδή, 

είτε με όρους που αφορούν τα επίπεδα  της υγείας κάποιου (Lochner et al., 2003, Mendelowitz & 
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Stein 2000 ) είτε αντίστοιχα, ως μια υποκειμενική εκτίμηση της γενιότερης ικανοποίησης από τη 

ζωή( Εng, et al,2005. Felce & Perry,1995). 

 

Η έννοια της ψυχολογικής προσαρμογής, έχει κεντρική θέση στην PARTheory, και ειδικότερα  

στην υπο-θεωρία της  για την προσωπικότητα (Rohner,2004).  Ως ψυχολογική προσαρμογή, στο 

πλαίσιο αυτής της θεώρησης,  ορίζεται η  ικανότητα του ατόμου να ανταποκρίνεται  με κατάλληλο 

τρόπο  σε  γνωστικό, συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο, ανάλογα με τις περιστάσεις με 

τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος (Rohner, 2004.  Rohner, Khaleque & Cournoyer,2009). Στον 

αντίποδα της ψυχολογικής προσαρμογής, βρίσκεται η ψυχολογική δυσπροσαρμοστικότητα, η οποία 

συνδέεται με την έλλειψη της ικανότητας για διατήρηση συναισθηματικής ισορροπίας και ακαμψία 

απέναντι στις μεταβολές του περιβάλλοντος, με άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργικότητα και στην 

ψυχική υγεία (Rohner, 2004. Rohner, Khaleque & Cournoyer,2009). Η ψυχολογική 

δυσπροσαρμοστικότητα, σχετίζεται - μέσα από το πρίσμα της ψυχοπαθολογίας-  με συμπτώματα  

που περιγράφουν ταξινομημένες  διαταραχές (APA, DSM IV,2000. APA,  DSM, V, 2013) . Τέτοια 

συμπτώματα, εκδηλώνονται με διάφορες συμπεριφορικές εκφάνσεις και επηρεάζουν το άτομο σε 

επίπεδο διάθεσης, συμπεριφοράς και προσωπικότητας (Carta et al, 2009). 

 

 Στην παρούσα εργασία θα συναντήσουμε  την ψυχολογική προσαρμογή με τις διαστάσεις που την 

αποτελούν, ως εξαρτημένη μεταβλητή, πάνω στην οποία επιδρούν οι μεταβλητές μεταβλητές της  

ευαισθησία στην απόρριψη( ως ανεξάρτητη μεταβλητηή) και ο παράγοντας του κοινωνικού άγχους 

( ως διαμεσολαβητής). Πιο συγκεκριμένα, θα μελετήσουμε το ερώτημα, γιατί η υψηλή ευαισθησία 

στην απόρριψη οδηγεί σε κακή ψυχολογική προσαρμογή, μέσα από τη διαμεσολαβητική επίδραση 

του παράγοντα του κοινωνικού άγχους. 

 

 Σύμφωνα με την υποθεωρία της προσωπικότητας, που περιγράφεται στην PARTheory του Rohner 

,(1986),  η διαμόρφωση  συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στην  προσωπικότητα του ατόμου και οι 

αντίστοιχες συμπεριφορικές αντιδράσεις του, οφείλονται στην αντιλαμβανόμενη απορριπτική 

εμπειρία του ιδίου, όπως προέκυψε  μέσα από τις σχέσεις με τους σημαντικούς άλλους της ζωής 

του, ξεκινώντας από την πρώτη και καθοριστική σχέση με τους γονείς του (Dwairy, 2010. 

Khaleque & Rohner, 2002. Rohner & Britner, 2002.  Rohner et al,2009).  

 

Οι υποθέσεις του Rohner επιβεβαιώνονται από ερευνητές που ασχολήθηκαν με το θέμα της 

απόρριψης και τις επιπτώσεις της (Akse et al., 2004. Βaker & Hoerge, 2012. Dwairy, 2010a,. 

Dwairy , 2010b . Dwairy & Achoui, 2010. Giovazolias, 2014. Khaleque,2014. Kim et al, 2009. 

Kim, Cain & McCubbin, 2006. Lila, Garcia & Garcia, 2007. Veneziano, 2000). Τα αποτελέσματα 
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από τις μεγάλου έυρους και αριθμού, έρευνες του Rohner και των συνεργατών του, σχετικά με την 

επίδραση της απόρριψης σε επίπεδο προσωπικότητας και συμπεριφοράς, μπορούν να γενικευτούν 

,εφόσον παρατηρήθηκαν  σε δείγματα που ποικίλουν ηλικιακά και πολιτισμικά. Βρέθηκε ,δηλαδή, 

ότι είναι κοινά σε παιδιά και ενήλικες, σε διεθνή κλίμακα(Khaleque & Rohner, 2002a. Rohner, 

Khaleque & Cournoyer, 2007. Rohner, 1990. Rohner,2004. Rohner. Rohner & Britner, 2002. 

Rohner & Khaleque, 2005. Rohner et al,2009. Rohner et al., 2008).  

 

 Αξίζει να σημειωθεί οτι  η απορριπτική συμπεριφορά, δεν απασχολεί  μόνο όταν πομπός είναι ο 

γονέας και δέκτης της το παιδί. Δύναται να προκύψει σε οποιοδήποτε πλαίσιο, κοινωνική 

συναναστροφή και σχέση μεταξύ ανθρώπων. Λόγω της σημαντικής επίδρασης της στην 

ψυχολογική προσαρμογή  του ατόμου, η απόρριψη έχει μελετηθεί αντίστοιχα στις σχέσεις μεταξύ 

συνομηλίκων και συντροφικών σχέσεων (Bagwell et al, 2002. Downey & Feldman, 1996. Downey 

et al., 1998. Parmar & Rohner, 2005. Romero-Canyas et al., 2010.  Sentse et al,2010) . 

 

Έρευνες που διενεργήθηκαν σε δείγμα εφήβων και ενηλίκων με προβλήματα συμπεριφοράς, και 

ενδείξεις ψυχολογικής  και ψυχικής δυσπροσαρμοστικότητας, φαίνεται να συσχετίζουν αυτά τα 

χαρακτηριστικά, με την ενθυμούμενη απόρριψη και αποδοχή που εκείνοι βίωσαν από τους γονείς 

τους όσο ήταν παιδιά (Ιbrahim et al,  2015). Παρομοίως, σύμφωνα με τους Rohner, Khaleque & 

Cournoyer, (2005) παιδιά που έχουν παραμεληθεί από τους γονείς τους, ως αποτέλεσμα  νιώθουν 

ανασφαλή,  έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση και  εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά, τόσο στην 

παιδική ηλικία, όσο και αργότερα ως ενήλικες.  Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται πως το είδος 

της σχέσης του γονέα με το παιδί του, καθορίζει τη μετέπειτα  διαμόρφωσή του ως του 

προσωπικότητα. Επιπλέον, ότι η απόρριψη προερχόμενη τόσο από τους γονείς, όσο και από άλλες 

οικείες σχέσεις συνδέεται με επιπτώσεις στην καλή ψυχολογική προσαρμογή (Rohner, 2004). 

 

Η έρευνα πάνω στον τομέα των επιπτώσεων της απόρριψης στην ψυχολογική προσαρμογή,   

επικεντρώνεται σε επτά  χαρακτηριστικά προσωπικότητας που δείχνουν  να επηρεάζονται άμεσα 

από αυτήν (Rohner & Khaleque, 2008).  Τα επτά αυτά χαρακτηριστικά, παρουσιάζονται σε δίπολα 

ανάλογα με την απόλυτα θετική ή αρνητική εκδοχή τους και περιλμβάνουν την εξάρτηση 

(dependency)/ανεξαρτησία (independency), τη θετική αυτοεκτίμηση (positive self esteem)/ 

αρνητική αυτοεκτίμηση (negative self esteem), τη θετική αυτεπάρκεια  (positive self 

adequacy)/αρνητική αυτεπάρκεια (negative self adequacy), την εχθρικότητα (hostility-aggression)/ 

φιλικότητα (kindness), την αρνητική εκτίμηση ζωής (negative worldview)/θετική εκτίμηση ζωής 

(positive worldview),τη συναισθηματική  ανταπόκριση (emotional responsiveness)/συναισθηματική 
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μη ανταπόκριση (emotional unresponsiveness),και τη συναισθηματική αστάθεια(emotional 

instability)/ συναισθηματική σταθερότητα (emotional stability) (Rohner & Khaleque, 2008).  

 

Ο Rohner και οι συνεργάτες του (1972) διαμόρφωσαν ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφορών, το 

Personality Assessment Questionnaire (PAQ), με στόχο την ευρύτερη κατανόηση της αντίληψης 

του ατόμου για τον εαυτό του, σύμφωνα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Το ερωτηματολόγιο PAQ, 

δημιουργήθηκε για να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο Parental Acceptance Rejection 

Questionnaire (PARQ), το οποίο αντίστοιχα δημιουργήθηκε για να μετρήσει την αντίληψη παιδιών 

και ενηλίκων για τη γονική αποδοχή και απόρριψη σε σχέση με την προσωπικότητα και τις 

διαστάσεις της ψυχολογικής προσαρμογής (Rohner 1975, Rohner, Saavedra, and Granum, 1978 

a,b).   

 

Δεδομένου οτι στην παρούσα έρευνα, συναντούμε τον παράγοντα “ψυχολογική προσαρμογή’’ με 

τις επτά διαστάσεις  χαρακτηριστικών προσωπικότητας, κρίνεται σκόπιμο να περιγραφούν, ώστε να 

γίνουν ευρύτερα κατανοητές. Να σημειωθεί, ότι η αρνητική εκδοχή των χαρακτηριστικών αυτών, 

συνδέεται με το βίωμα της γονεϊκής αδιαφορίας και του ψυχικού πόνου που βιώνει το άτομο λόγω 

της επικείμενης απόρριψης, ενώ η θετική  με το βίωμα μιας στοργικής σχέσης αποδοχής με τους 

γονείς, που σημαίνει θετική εικόνα για τον εαυτό, τους άλλους και τη ζωή. Οι επτά διατάσεις, όπως 

αναφέρονται στο Rohner (1972) περιγράφονται ακολούθως.  

 

 

1. Εξάρτηση ( dependency) / Aνεξαρτησία ( independency) 

 

Η έννοια, αφορά την συναισθηματική εξάρτηση ενός ατόμου (παιδιού ή ενήλικα) για αποδοχή, 

ενθάρρυνση, υποστήριξη, καθοδήγηση, λήψη αποφάσεων, παρηγοριά, επιβεβαίωση από ένα άλλο 

πρόσωπο. Αντίθετα, η ανεξαρτησία είναι ουσιαστικά η αυτοτέλεια,  η απελευθέρωση από μια 

τέτοια συναισθηματική εξάρτηση. 

 

Τα παιδιά εκδηλώνουν εξαρτητικές συμπεριφορές  με στόχο την απόσπαση της στοργής των 

ενηλίκων. Έτσι, αντίστοιχοι δείκτες μιας τέτοια συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία μπορεί να είναι 

η προσκόλληση στο μητρικό πρόσωπο, η έκφραση αγωνίας και ανασφάλειας, η συνεχής αναζήτηση 

της προσοχής, το κλάμα, τα παράπονα όταν αποχωρίζονται τους γονείς τους, η απαίτηση 

ανταπόκρισης από οποιοδήποτε πρόσωπο.  Στους ενήλικες, όπως και στα παιδιά, οι δείκτες 

εξάρτησης  περιλαμβάνουν την αναζήτηση για ενθάρρυνση, φροντίδα, επιβεβαίωση, υποστήριξη, 

αποδοχή, διευκόλυνση, καθοδήγηση από τους σημαντικούς άλλους της ζωής τους, όπως γονείς, 
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φίλους, μέλη οικογενείας. Το ανεξάρτητο άτομο αντίθετα , δεν βασίζεται  στη διαθεσιμότητα των 

άλλων προσώπων γύρω του. Δεν αισθάνεται την ανάγκη να προκαλέσει τη συμπάθεια των  φίλων  

ή της οικογένειάς του όταν είναι ταραγμένος, και δεν αναζητά την υποστήριξη, την παρηγοριά, την 

φροντίδα και την καθοδήγηση των άλλων.  

 

  2. Υψηλή αυτοεκτίμηση ( positive self esteem ) / Χαμηλή αυτοεκτίμηση  (negative self esteem). 

 

Η έννοια της αυτοεκτίμησης  (self- esteem) που  αναλύεται εδώ, μαζί με την έννοια της 

αυτεπάρκειας (self-adequacy) που αναλύεται αμέσως παρακάτω,  αποτελούν τις δύο συνιστώσες 

ενός ευρύτερου παράγοντα, εκείνου της αυτό-αξιολόγησης (Self-Evaluation). Η αυτοαξιολόγηση 

αναφέρεται σε συναισθήματα, στάσεις, συμπεριφορές και αντιλήψεις του ατόμου για τον εαυτό 

του, τους άλλους, και τον κόσμο γύρω του. Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να είναι είτε θετική, είτε 

αντίστοιχα αρνητική. Η  αυτοεκτίμηση, αποτελεί τη συναισθηματική αξιολόγηση ενός ατόμου, με 

βάση όρους που αφορούν την αξία του. Υψηλή αυτοεκτίμηση σημαίνει για το άτομο, ότι βρίσκεται 

σε συμφωνία με τον εαυτό του, τον αποδέχεται ως όλον, αναγνωρίζοντας  την αξία του. Η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση από την άλλη,  συνεπάγεται αποδοκιμασία του εαυτού, συνοδευόμενη από 

αισθήματα απογοήτευσης και  κατωτερότητας σε σχέση με τους άλλους. Το άτομο προσλαμβάνει 

τον εαυτό του εξ ολοκλήρου,   σαν ένα πρόσωπο  άνευ αξίας, άξιο καταδίκης από τον ίδιο και τους 

άλλους. 

 

3. Υψηλή αυτεπάρκεια (positive self adequacy) / Χαμηλή αυτεπάρκεια (negative self adequacy). 

 

 Η αυτεπάρκεια αναφέρεται στη συνολική  εκτίμηση του ατόμου, ως προς την ικανότητα του ιδίου 

να ανταποκρίνεται με ικανοποιητικό τρόπο στις ανάγκες του, καθώς και στις απαιτήσεις και τα 

προβλήματα της καθημερινής ζωής. Υψηλή  αυτεπάρκεια έχει κάποιος, όταν αντιλαμβάνεται τον 

εαυτό του ως ένα άτομο ικανό, που είναι σε θέση να ασχοληθεί  με τα ζητήματα που τον 

απασχολούν ικανοποιώντας τα,  αισθάνεται  να επιτυγχάνει όσα θέτει ως στόχους, 

αυτοεπιβεβαιώνεται και νιώθει κοινωνικά επαρκής. Αντίθετα, η χαμηλή αυτεπάρκεια, συνοδεύεται 

από αισθήματα ανασφάλειας, ανεπάρκειας, αδυναμίας επίτευξης επιθυμητών στόχων, αδυναμία ως 

προς τη διαχείριση καθημερινών δραστηριοτήτων ακόμα και  δυσκολίες διαβίωσης.  

 

4. Εχθρικότητα ( hostility-aggression ) /Φιλικότητα ( kindness).  

 

Η εχθρικότητα, αναφέρεται στην συναισθηματική εσωτερική αντίδραση ή το συναίσθημα θυμού, 

εχθρικότητας ή δυσαρέσκειας, με κατεύθυνση ένα άλλο πρόσωπο, μια κατάσταση ή τον ίδιο τον  
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εαυτό. Μπορεί να  εκφράζεται εξωτερικά, μέσω  επιθετικής συμπεριφοράς, με πράξεις που έχουν 

ξεκάθαρο σκοπό  να βλάψουν κάποιον. Η ενεργή επιθετικότητα, είναι άμεση και μπορεί να 

εκδηλωθεί λεκτικά, με τη μορφή διαπληκτισμού, έντασης, σαρκασμού, κριτικής, ταπεινωτικών και 

αγενών σχολίων, καθώς και μέσα από την άσκηση σωματικής βίας. Η παθητική επιθετικότητα, που 

έχει πιο εσωτερικευμένη μορφή, είναι λιγότερο άμεση στην έκφρασή της και αφορά εκδηλώσεις 

όπως ευερεθιστότητα, πικρία, μελαγχολία, πεισματικές συμπεριφορές, αναβλητικότητα, 

εκδικητικότητα. Τα προβλήματα που προκύπτουν, αφορούν την έκφραση της εχθρικότητας και των 

εκφάνσεών της, καθώς  και τη διαχείριση της από το άτομο. Πολύ συχνά, εξωτερικεύονται μέσα 

από συμβολικές οδούς, όπως επιθετικές φαντασιώσεις ή όνειρα, αγωνία και ενασχόληση με το 

αντικείμενο- πραγματικό ή συμβολικό- της επιθετικότητας , ασυνήθιστο ενδιαφέρον για βίαια 

γεγονότα και αντιπαραθέσεις άλλων προσώπων. Τα συναισθήματα αυτά, δεν είναι πάντα άμεσα 

προσβάσιμα στην αντίληψη του ατόμου σε επίπεδο συνειδητότητας. Έτσι, άλλοτε το άτομο 

δυσκολεύεται να εκφραστεί ως προς  αυτά, άλλοτε αδυνατεί να τα διαχειριστεί όταν αυτά 

κοινοποιούνται. Αντίθετα, η φιλικότητα αποτελεί μια ευρεία ποιότητα, με την οποία το άτομο 

αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, τους άλλους και τα ερεθίσματα από το περιβάλλον του και του 

επιτρέπει εξωτερικεύοντάς τη, να συνδέεται με αυτά με τρόπο ωφέλιμο και δημιουργικό. 

 

 5. Θετική εκτίμηση του κόσμου(positive world value)/ Αρνητική εκτίμηση ζωής  ( negative value 

of life).  

 

Η έννοια, αναφέρεται στον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται τη ζωή και τον «κόσμο» του που 

τον περιβάλλει. Η θετική εκτίμηση της ζωής, σχετίζεται με την αξιολόγηση του κόσμου από το 

άτομο, ως ένα περιβάλλον ουσιαστικό και σε μεγάλο βαθμό καλό, ασφαλές, φιλικό και χαρούμενο. 

Από τη θετική εκτίμηση του κόσμου προκύπτουν αισιόδοξα συναισθήματα στο άτομο. Η αρνητική 

εκτίμηση της ζωής αντίθετα σχετίζεται με την αντίληψη ενός κόσμου αβέβαιου, δυσάρεστου, 

εχθρικού και επικίνδυνου και επομένως συνάδει με συναισθήματα απαισιοδοξίας.  

 

6. Συναισθηματική ανταπόκριση (emotional responsiveness) / Συναισθηματική μη ανταπόκριση 

(emotional unresponsiveness). 

 

Η συναισθηματική ανταπόκριση εκφράζεται μέσα από τον αυθορμητισμό και την ελευθερία του 

ατόμου να ανταποκριθεί και να εμπλακεί συναισθηματικά με ένα άλλο πρόσωπο.  Έτσι, άνθρωποι 

που βιώνουν αυτή την ελευθερία, δεν αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να συνάπτουν οικείες, ζεστές 

και μακρόχρονες σχέσεις εγγύτητας. Ακόμη, η δυνατότητά τους για ενσυναίσθηση προς τους 

άλλους, τους επιτρέπει να συνδέονται σε βάθος μαζί τους, χωρίς να βιώνουν την ανάγκη να 
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υψώσουν άμυνες κατά την αλληλεπίδραση. Οι άνθρωποι που αδυνατούν να ανταποκριθούν 

συναισθηματικά από την άλλη, συμπεριφέρονται με περιοριστικό ή αμυντικό τρόπο στις σχέσεις 

τους με τους άλλους, χωρίς απαραίτητα να στερούνται φιλικότητας ή κοινωνικότητας. Οι σχέσεις 

τους έχουν συνήθως απρόσωπο  χαρακτήρα, αφού επικρατεί η έλλειψη αυθορμητισμού και 

συναισθηματικής έκφρασης. Εκτός από τη δική τους αδυναμία για κοινοποίηση των 

συναισθημάτων τους, αδυνατούν  να εισπράξουν πολύτιμα συναισθήματα από τους άλλους όπως 

στοργή και οικειότητα,  φτάνοντας κάποιες φορές σε βαθμό πλήρους απάθειας . 

  

7. Συναισθηματική σταθερότητα ( emotional stability ) / Συναισθηματική αστάθεια (emotional 

instability)  

 

Η έννοια της συναισθηματικής σταθερότητας αναφέρεται στη διατήρηση μιας  σταθερής σε γενικά 

πλαίσια διάθεσης, καθώς και την ικανότητά κάποιου να αναπτύσσει αντοχή σε  αντιξοότητες, 

δυσκολίες, αποτυχίες και άλλα στρεσογόνα γεγονότα, χωρίς να διαταράσσεται συναισθηματικά. Το 

συναισθηματικά σταθερό άτομο διατηρεί την ψυχραιμία του, δε θυμώνει ή ενθουσιάζεται εύκολα, 

διατηρώντας τη «βασική του διάθεση» σταθερή. Αντίθετα, συναισθηματικά ασταθή άτομα βιώνουν 

συχνές και απρόβλεπτες αλλαγές στη διάθεσή τους, περνώντας από τη χαρά στη λύπη, την 

ικανοποίηση στη δυσαρέσκεια και τη φιλικότητα στην εχθρικότητα. Οι μεταπτώσεις αυτές 

προκαλούν αναστάτωση,και  αρνητικά συναισθήματα όπως άγχος και ματαίωση στα άτομα που τις 

βιώνουν, κάνοντάς τους να αντιδρούν με θυμό και ευερεθιστότητα ακόμα και στα ελαφρώς 

στρεσσογόνα ερεθίσματα. 

 

Συνοψίζοντας, με βάση τις διαστάσεις που ορίζουν την ψυχολογική προσαρμογή, υποστηρίζεται οτι 

η γονεική αποδοχή συνοδεύεται από θετικές συνέπειες στην ψυχολογική προσαρμογή του ατόμου, 

ενώ αντίστοιχα η γονεική απόρριψη συνδέεται με αρνητικές επιπτώσεις.  Πιο συγκεκριμένα, παιδιά 

και ενήλικες που σημειώνουν στην εμπειρία τους  μια στοργική γονική σχέση φροντίδας, αγάπης, 

αποδοχής, έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση και εμπιστεύονται τον ευαυτό τους , δεν εξαρτώνται από  

άλλους, δεν  εκδηλώνουν  επιθετικές και βίαιες συμπεριφορές, είναι ικανά να εκφράσουν τα 

συναισθήματά τους και να ανταποκρίνονται όταν οι άλλοι τους τα εκφράζουν, εμφανίζουν 

συναισθηματική σταθερότητα  και γενικότερα εκτιμούν τη ζωή τους θετικά. Αντιθέτως, παιδιά και 

ενήλικες  που έχουν βιώσει την απόρριψη στη γονική σχέση  αξιολογούν αρνητικά τον εαυτό τους 

και είναι ανασφαλείς, έχουν έντονο αίσθημα θυμού και το εκφράζουν με επιθετικές και βίαιες 

συμπεριφορές. Εξαρτώνται συναισθηματικά από άλλους και συναντούν προβλήματα στο να 

εκφράσουν  τα συναισθήματά τους σε αυτούς.  Γενικότερα υιοθετούν μια αρνητική στάση απέναντι 
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στη ζωή(Dwairy, 2010. Dwairy & Achoui, 2010.Rohner, 2004.Rohner & Britner, 2002.Rohner & 

Khaleque, 2005 .Rohner & Khaleque, 2012.Rohner et al,2009). 

 

 

         4.  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ  

 

  Ο όρος «άγχος» συναντάται στην επίσημη διεθνή βιβλιογραφία με τις έννοιες stress, distress και 

anxiety. Παρότι έχουν διατυπωθεί πολλόι ορισμοί που να περιγράφουν τη σημασία του όρου,  δε 

φαίνεται να επικρατεί κάποιος έναντι κάποιου άλλου, και στην πραγματικότητα παραμένει ένας 

όρος «ομπρέλα» που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την  αντίδραση κάθε  οργανισμού απέναντι 

σε  απαιτητικές  συνθήκες ή απειλητικές  καταστάσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει. Πιο 

συγκεκριμένα, η έννοια του άγχους περιγράφει μια σειρά από σωματικές (στρες), συναισθηματικές 

(φόβος, ανησυχία) και συμπεριφορικές (πάλη, φυγή, αποφυγή) αντιδράσεις, σε καταστάσεις που 

ξεπερνόυν τις  ατομικές δυνατότητες κάποιου και δοκιμάζουν την ικανότητά του για διαχείριση  

αυτών  των καταστάσεων (Kennerley, 2009.Lazarus, 1966.Lazarus, 1993. Lazarus & Folkman, 

1984). Οι αντιδράσεις αυτές, συμπεριλαμβάνουν φυσιολογικές αντιδράσεις επιβίωσης σε 

ψυχοπιεστικά γεγονότα και επικίνδυνες καταστάσεις και θεωρούνται παθολογικές μόνο στις 

περιπτώσεις που είναι υπερβολικά έντονες ή εμφανίζονται σε συνθήκες που δεν τις δικαιολογούν 

(Kennerley, 2009).  

 

Οι παθολογικές αντιδράσεις στο άγχος, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη ψυχική υγεία και τη 

λειτουργικότητα του ατόμου και ταξινομούνται βάσει των διαγνωστικών κριτηρίων στην κλινική 

οντότητα των αγχωδών διαταραχών (APA, DSM IV, 2000. APA, DSM V, 2013) Έτσι, οι αγχώδεις 

διαταραχές αποτελούν μια κατηγορία  διαταραχών που χαρακτηρίζεται από την αίσθηση φόβου και 

αγωνίας, όπου η αγωνία συνιστά την ανησυχία για μελλοντικά γεγονότα και ο φόβος συνιστά την 

αντίδραση στα τρέχοντα γεγονότα (APA, DSM IV, 2000. APA, DSM V, 2013). Τα συναισθήματα 

αυτά προκαλούν μια σειρά σωματικών συμπτωμάτων ,όπως αυξημένη μυϊκή τάση, επιτάχυνση 

ρυθμού αναπνοής, εφίδρωση, ταχυκαρδία, αυξημένη αρτηριακή πίεση και αλλαγές στην πεπτική 

λειτουργία (APA, DSM IV, 2000. APA,DSM  V, 2013. Kennerley, 2009).  

 

Τις αγχώδεις διαταραχές συνιστούν, η ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή, η 

μετατραυματική διαταραχή άγχους, η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, η διαταραχή ειδικής 

φοβίας, η διαταραχή κοινωνικού άγχους, η διαταραχή αποχωρισμού, η αγοραφοβία και η 

διαταραχή πανικού( APA, DSM IV, 2000. Gelder, Mayou & Geddes, 2005. Kennerley, 2009. 

Ουλής, 2012). Κάθε μια διαφοροποιείται, έχοντας  τα δικά της χαρακτηριστικά και κλινικά 
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συμπτώματα, ωστόσο όλες έχουν ως συνδετικό κρίκο την αίσθηση της αγωνίας και του φόβου που 

συνοδεύουν το άγχος. 

 

Στην παρούσα ενότητα, αναλύεται διεξοδικότερα στη διαταραχή του κοινωνικού άγχους, λόγω του 

οτι στη μελέτη μας αποτελεί το σημαντικό διαμεσολαβητικό παράγοντα στη σχέση μεταξύ της 

ευαισθησίας στην απόρριψη και την ψυχολογική προσαρμογή ενός ατόμου.Ακολούθως, 

περιγράφονται η διαταραχή του κοινωνικού άγχους, τα συμπτώματά της, η αιτιοπαθογένεια της, τα 

μοντέλα που δημιουργήθηκαν για να την ερμηνεύσουν, η διαφοροδιάγνωση της από άλλες κλινικές 

οντότητες και η σχέση της με την ψυχολογική προσαρμογή και την ευαισθησία στην απόρριψη. 

 

 

 

 4.1. Κοινωνικό άγχος - Kοινωνιοφοβία (Social Anxiety- Social Phobia) 

 

Η διαταραχή κοινωνικού άγχους ή κοινωνική φοβία (ΔΚΑ), αναφέρεται στο άγχος που προκύπτει 

κατά τη διάρκεια κοινωνικών καταστάσεων και λόγω αυτών. Σε μια τέτοια περίπτωση το άτομο 

φοβάται μια σειρά καταστάσεων κατά τις οποίες είναι πιθανό να εκτεθεί σε κριτική (Kennerley, 

2009). Η διαταραχή κοινωνικού άγχους διαφοροποιείται κατά πολύ, από την ήπια και αναμενόμενη 

ανησυχία, ενόψει μιας πρωτόγνωρης κοινωνικής εμπειρίας, όπως η γνωριμία με κάποιον για πρώτη 

φορά, ή από την λογική αγωνία που νιώθει κανείς  όταν καλείται  να μιλήσει δημοσίως μπροστά σε 

κοινό. Σε επίπεδο ψυχοπαθολογίας, η διάγνωση για τη διαταραχή κοινωνικού άγχους προκύπτει 

όταν το άτομο βιώνει έντονη δυσφορία λόγω του άγχους και επηρεάζεται  η λειτουργικότητά του 

σε  πολλούς τομείς της καθημερινότητάς του (ΑPA, DSM-IV, 2000.APA,DSM-V, 2013).  

 

Στη ΔΚΑ το άγχος, η ανησυχία και ο φόβος εκδηλώνονται επίμονα και σε  μεγάλο βαθμό έντασης, 

συχνότητας και διάρκειας. Χαρακτηρίζουν, μάλιστα, όχι μόνο τις κοινωνικές καταστάσεις αυτές 

καθ’ εαυτές, αλλά και την αναμονή για αυτές (ΑPA, DSM-IV, 2000.APA,DSM-V,2013). Ο βαθμός 

του άγχους, είναι δυσανάλογος σε σύγκριση με το μέγεθος της απειλητικής κατάστασης, όπου ως 

απειλητική συνθήκη ορίζεται πλέον, κάθε κοινωνική περίσταση που εκτίθεται το άτομο (ΑPA, 

DSM-IV, 2000.APA, DSM-V,2013).  

 

 Στην περίπτωση της ΔΚΑ το άτομο προβλέπει ότι θα δεχθεί αρνητική κριτική και εξονυχιστική 

παρατήρηση (scrutiny) από τους άλλους κατά την κοινωνική του δραστηριότητα και 

αλληλεπίδραση (Kennerley, 2009). Ακόμη, φοβάται ότι θα ενεργήσει με τέτοιον τρόπο που θα 

φέρει τον εαυτό του σε αμηχανία μπροστά στους άλλους (ΑPA, DSM-IV, 2000.APA,DSM-V, 
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2013). Ο φόβος μειώνει την απόδοσή του σε τέτοιες καταστάσεις και τον τοποθετεί σε ένα φαύλο 

κύκλο ανησυχίας (‘‘φοβάμαι μήπως εκτεθώ,και τελικά με εκθέτειο φόβος μου” ) (Kennerley, 

2009). Το άτομο με ΔΚΑ μπορεί να παρουσιάσει μια σειρά συμπτωμάτων επαγόμενα του άγχους 

που διαρίνονται σε σωματικά (εφίδρωση, λαχάνιασμα, ταχυκαρδία, ζαλάδα, τρέμουλο, ερυθρότητα, 

στέγνωμα στόματος, τραύλισμα), ψυχολογικά (φόβος, ταραχή, ανησυχία, πανικός), και 

συμπεριφορικές αντιδράσεις όπως απομόνωση, αποφυγή, απόσυρση και περιορισμό κοινωνικών 

συναναστροφών (Ουλής, 2012). Το άτομο, παρότι αναγνωρίζει ότι ο φόβος του είναι υπερβολικός 

και παράλογος, δεν μπορεί να τον μετριάσει και αναγκάζεται είτε να υπομείνει τη βασανιστική 

κατάσταση (APA, DSM-IV, 2000.APA,DSM-V, 2013). Πολύ συχνά τα άτομα με ΔΚΑ στηρίζονται 

σε άλλους οι οποίοι τους ‘‘βγάζουν από τη δύσκολη θέση” (π.χ. τους συστείνουν σε άτομα σε ένα 

πάρτυ), κάνουν χρήση κατασταλτικών ουσιών (όπως άλκοόλ) για να μετριάσουν το έντονο άγχος 

και να είναι λειτουργικοί ή εν τέλει μένουν αμέτοχοι και σιωπηλοί (Clark, 2001). 

 

Η ΔΚΑ διακρίνεται σε δύο υπότυπους, τον γενικευμένο (General Social Anxiety Disorder) και τον 

ειδικό (Specific Social Anxiety Disorder) (Herbert et al., 2005). Στην περίπτωση της γενικευμένης 

ΔΚΑ, το άτομο βιώνει την ένταση σε γενικό βαθμό, σε κάθε είδους, δηλαδή, κοινωνική περίσταση, 

από τις πιο απλές, όπως το να περπατήσει ανάμεσα σε κόσμο, μέχρι και τις πιο σύνθετες, όπως το 

να δημιουργήσει μια ερωτική σχέση (Herbert et al., 2005).  Στην ειδική ΔΚΑ, το άτομο αποφεύγει 

πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές καταστάσεις, όπως π.χ. μια δημόσια ομιλία ή το να  συστηθεί σε 

κάποιον και δεν διακατέχεται από άγχος σε κάθε κοινωνική περίσταση ανεξαιρέτως. 

 

Η αιτιοπαθογένεια της συγκεκριμένης διαταραχής, αποδίδεται τα τελευταία χρόνια, σε ένα 

συνδυασμό παραγόντων. Γενετικοί, βιολογικοί, εξελικτικοί, ψυχολογικοί, γνωστικοί και κοινωνικο-

πολιτισμικοί, συμβάλλουν και σε αλληλεπίδραση με περιβαλλοντικά στρεσογόνα ερεθίσματα, 

φαίνεται να δημιουργούν το κατάλληλο έδαφος για την εμφάνιση της διαταραχής (Chavira & 

Stein,2005. Hidalgo,Barnett& Davidson, 2001.Hudson & Rapee,2000. Jakofsky et 

al,2013.Manassis et al,2004. Merikangas,2005.  Ollendick &  Hirshfeld-Becker, 2002. Rapee and 

Spence, 2004.Schmid , Polak & Spooner, 2005. Van Brakel et al, 2006). Πιο συγκεκριμένα, η αιτία 

για την εκδήλωση της διαταραχής, φαίνεται να αποδίδεται στον συνδυασμό παραγόντων 

κληρονομικότητας, τυχόν ιδιομορφιών στη λειτουργία συστημάτων νευροδιαβίβασης (σεροτονίνης, 

ντοπαμίνης, νοραδρεναλίνης) ή  υπερλειτουργία περιοχών του εγκεφάλου που ευθύνονται για τον 

έλεγχο του φόβου (αμυγδαλή, προμετωπιαίος φλοιός) και πιο εξωγενών παραγόντων που αφορούν 

την εμπειρία του ατόμου από την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον του, όπως οι κοινωνικές 

του σχέσεις, το πλαίσιο στο οποίο ζει, η κουλτούρα του, το ακαδημαικό του επίπεδο κτλ.(Goldin et 

al., 2009. Liebowitz, 1987, Mathew, Coplan , & Gorman, 2001.Stein , Jang &Livesly, 2002).  
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Το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί αρκετά στους γνωστικούς παράγοντες που αποδίδουν 

την  αιτιολογία της εκδήλωσης και διατήρησης  του κοινωνικού άγχους ( Clark & Wells, 1995. 

Heimberg,2002.Rapee & Heimberg, 1997. Taylor,1996. ). Το μοντέλο Clark και Wells (1995), 

διατυπώνει την υπόθεση ότι ένα άτομο με ΔΚΑ εφαρμόζει έναν συλλογισμό, ο οποίος κατευθύνει  

τη συμπεριφορά του κατά τις κοινωνικές περιστάσεις . Σύμφωνα με αυτόν τον συλλογισμό, στο 

άτομο κατά την είσοδο σε μια κοινωνική κατάσταση  ενεργοποιούνται η  νοητική αναπαράστασή 

του για το πώς βλέπει το κοινό την απόδοσή του, καθώς και τα δικά του προσωπικά εσωτερικά 

σχήματα για τη συμπεριφορά και εμφάνιση του ίδιου , όπως έχουν διαμορφωθεί μέσα από 

πληροφορίες αντλημένες από τη μνήμη, από εσωτερικούς (σωματικές ενδείξεις) και εξωτερικούς 

παράγοντες (ανατροφοδότηση από το κοινό) (Rapee & Heinberg,1997). 

 

Ο πάσχων θεωρεί ότι κατά την κοινωνική του  δραστηριότητα θα συμπεριφερθεί με τρόπο 

ντροπιαστικό ή οτι θα προδοθεί από τα φανερά συμπτώματα της διαταραχής του,  όπως ιδρώτας, 

κοκκίνισμα, τρέμουλο ή κάποιο άλλο. Η προσοχή του είναι προσηλωμένη  αποκλειστικά σε 

αρνητικά σημάδια αντίδρασης, με αποτέλεσμα να αγνοεί τα ευνοϊκά, που θα του προσέφεραν την 

απαραίτητη θετική ανατροφοδότηση. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται και η πραγματική του 

επίδοση στην κοινωνική δραστηριότητα, αφού όλη του η προσπάθεια εστιάζεται στην 

αντιμετώπιση της απειλής και τη μετρίαση του άγχους.  

 

Το άτομο εκτιμά ότι το κοινό θα τον κρίνει σε σύγκριση με ένα ήδη διαμορφωμένο επίπεδο 

επιδόσεων σε κάθε κατάσταση. Το επίπεδο αυτό, πηγάζει από την μέχρι τώρα εμπειρία του κοινού 

σε αντίστοιχες καταστάσεις και των επιπέδων που έχουν διαμορφωθεί από αυτές. 

 

Το κοινωνικά αγχώδες άτομο, θεωρεί οτι θα κριθεί, βάσει της προσωπικής του επίδοσης στην 

συγκεκριμένη κατάσταση και της σύγκρισής του με τα ήδη υπάρχοντα επίπεδα επιδόσεων άλλων, 

σε αντίστοιχες καταστάσεις. Η κατάληξη των άλλων σε μια αρνητική εικόνα για τον ίδιο, 

συνεπάγεται απόρριψη, και η απόρριψη είναι κάτι στο οποίο είναι εξαιρετικά ευαίσθητος.  Ο 

έντονος φόβος για την πιθανότητα απόρριψης, υποδηλώνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτήν και 

παράλληλα μια υπερεκτίμηση του κόστους των συνεπειών της, στοιχεία που φανερώνουν την 

ύπαρξη ‘‘προϊστορίας’’ όσον αφορά τις εμπειρίες απόρριψης. Αν όλα τα παραπάνω οδηγήσουν 

τελικά στην  αρνητική αξιολόγηση  των άλλων και άρα στην πρόκληση άγχους, το πιο πιθανό είναι 

να ακολουθήσει η διακριτική (αποφυγή βλεμματικής επαφής, μείωση έντασης φωνής) ή η 

ξεκάθαρη αποφυγή τέτοιων καταστάσεων από το άτομο. Με τη σειρά της η συμπεριφορά αυτή, θα 

μειώσει την πιθανότητα ύπαρξης μελλοντικών ευκαιριών για καταστάσεις μέσω των οποίων θα 
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δινόταν θετική ανατροφοδότηση στο άτομο και τελικώς αλλαγή των νοητικών αναπαραστάσεων 

για τον ευατό του και τους άλλους. Η αποφυγή, επομένως ως λύση, είναι λανθασμένη και οδηγεί 

στην παραμονή και ενίσχυση του φόβου, παρά στην καταπολέμηση της φοβίας και μετρίαση του 

άγχους. Πρόκειται για ένα περίπλοκο είδος αντίληψης, επεξεργασίας και αντίδρασης στις 

κοινωνικές καταστάσεις, για έναν εσφαλμένο φαύλο κύκλο, που επιδεινώνει τα συμπτώματα και 

εντείνει τη διαταραχή, με συνέπειες που καθίστανται εν τέλει ζημιογόνες για το άτομο (Clark και 

Wells 1995, Rapee & Heimberg 1997, Clark & McManus, 2002). 

 

                                       Εικόνα 5.   Το μοντέλο των Clark & Wells, 1995. 

 

Αξίζει να αναφέρουμε, ότι η διάγνωση της ΔΚΑ είναι δύσκολη, λόγω της σύγχυσης της με άλλες 

διαταραχές που βρίσκονται στα διαγνωστικά κριτήρια. Συχνά τα συμπτώματά της μπερδεύουν, 

γιατί είναι κοινά με εκείνα που προκαλούν άλλοι παράγοντες , για παράδειγμα ο φόβος και η 

αποτυχία επικοινωνίας  μπορεί να είναι και σύπμτωμα αυτισμού, ωστόσο ο αυτισμός και η 

κοινωνική φοβία είναι δύο πολύ διαφορετικές περιπτώσεις. Πολύ συχνά η ΚΔΑ συγχέεται με 

διαταραχές όπως η διαταραχή πανικού, η αγοραφοβία, η διαταραχή άγχους άποχωρισμού, η 

σωματοδυσμορφική διαταραχή, η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ή σχιζοειδή διαταραχή 

προσωπικότητας, και κυρίως με την αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας (Zimbardo, Pilkonis 

& Norwood, 1975, APA, DSM-IV, 1994, Rapee & Ηeimberg, 1997, APA,  DSM-V, 2013). Ακόμη, 

δε θα πρέπει να συγχέεται με την ντροπαλότητα που ενδέχεται να χαρακτηρίζει το άτομο και τον 

τρόπο που λόγω αυτής συμπεριφέρεται κατά την κοινωνική  του αλληλεπίδραση και  στις 

διαπροσωπικές του σχέσεις ( Rapee & Ηeimberg, 1997). 
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Η διαταραχή κοινωνικού άγχους αποτελεί μια από τις συχνότερες  ψυχικές διαταραχές που 

συναντώνται στον ευρύτερο γενικό πληθυσμό τα τελευταία χρόνια και με μεγάλη πιθανότητα 

διατήρησης της εφ’ όρου ζωής (Kessler et al., 2005). Συναντάται συχνότερα στο γυναικείο 

πληθυσμό και φαίνεται να συνδέεται με το χαμηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και την απουσία 

υποστηρικτικού πλαισίου (Furmark et al., 2002). Η κρισιμότητά της   είναι τέτοια ώστε το άτομο 

ενδέχεται να αποφεύγει οποιουδήποτε είδους κοινωνικές συναναστροφές και χώρους κοινωνικής 

συνεύρεσης. Οι καταστάσεις αυτές παρατηρούνται συνήθως στις περιπτώσεις τις γενικευμένης 

ΔΚΑ και είναι κρισιμότερες από την ειδική ΔΚΑ. Σε αυτές τις κρίσιμες καταστάσεις απαιτείται  

διαφοροποιημένη θεραπευτική παρέμβαση, αφού με το πέρασμα του χρόνου καθιστούν το άτομο 

κοινωνικά και λειτουργικά «ανάπηρο» (Herbert et al., 2005). Ωστόσο, και στις περιπτώσεις που η 

κοινωνική φοβία είναι πιο εστιασμένη, εξακολουθεί να περιορίζει σημαντικά το άτομο. Επομένως 

και στις δύο περιπτώσεις συνιστάται ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, με το πιο διαδεδομένο έιδος 

θεραπείας να αποτελεί τη γνωστικο-συμπεριφοριστική  (cognitive behavioral therapy) ( Herbert et 

al.,2005). Σε πιο κρίσιμες περιπτώσεις συνδυάζεται με χορήγηση αγχολυτικών και 

αντικαταθλιπτικών φαρμάκων.  

 

 

 

            5.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - YΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

Ύστερα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε ένα ερευνητικό πρόβλημα . Το πρόβλημα 

αυτό αφορά τη σχέση μεταξύ  τριών μεταβλητών :  

μεταβλητή 1   : ευαισθησία στην απόρριψη (ΕΑ) 

μεταβλητή 2   : κοινωνικό άγχος (ΚΑ) 

μεταβλητή 3   :  ψυχολογική προσαρμογή (ΨΠ) 

 

Στην παρούσα έρευνα  εξετάζεται το ενδεχόμενο  να  υπάρχει σύνδεση  μεταξύ ευαισθησίας στην 

απόρριψη και ψυχολογικής προσαρμογής , σε πρώτο επίπεδο.Σε ένα δεύτερο επίπεδο ,  ελέγχεται η  

πιθανότητα επίδρασης του κοινωνικού άγχους ,  στην παραπάνω σχέση. Ειδικότερα , υποθέτωντας 

οτι η ευαίσθησία στην απόρριψη οδηγεί σε κακή ψυχολογική προσαρμογή , ελέγχουμε αν ο 

παράγοντας του κοινωνικού άγχους διαμεσολαβέι στην παραπάνω σχέση ,επηρεάζοντάς  την.  
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Για την καλύτερη μελέτη του ερευνητικού προβλήματος διατυπώθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά 

ερωτήματα. 

 

Η0  Η ευαισθησία στην απόρριψη δεν  επηρεάζει αρνητικά την  ψυχολογική προσαρμογή  του 

ατόμου  ,υπό τη μεσολάβηση του κοινωνκού άγχους . (ή  Η ευαισθησία στην απόρριψη δεν οδηγεί 

σε κακή   ψυχολογική προσαρμογή , αφού πρώτα προκληθεί κοινωνικό άγχος στο άτομο ) 

 

Η1 Η ευαισθησία στην απόρριψη οδηγεί σε κακή ψυχολογική προσαρμογή ,αφού πρώτα 

προκαλέσει κοινωνικό άγχος. (ή  Η ευαισθησία στην απόρριψη οδηγεί σε κακή ψυχολογική 

προσαρμογή, επειδή έχει προηγηθεί  κοινωνικό άγχος) 

 

 

 

                                            6.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

 

6.1. Χαρακτηριστικά δείγματος  

 

Η συλλογή του δείγματος για την εξαγωγή  της παρούσας έρευνας πραγματοποιήθηκε στην πόλη 

των Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων  τους μήνες  Απρίλιος  και Μάιος 

2015. Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν άντρες και γυναίκες φοιτητές προπτυχιακόυ ή 

μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών  (σύνολο  134 άτομα) ,ηλικίας  δεκαοκτώ(18)  έως  είκοσι πέντε 

(25) ετών ,  προερχόμενοι  από σχολές Κοινωνικών Επιστημών  κατά κύριο λόγο από τα  τμήματα  

Φιλοσοφικής( Φ.Π.Ψ.) και   Ιστορίας και Αρχαιολογίας και σε μικρότερο βαθμό από άλλες σχολές 

όπως Ιατρική,Νοσηλευτική, Πληροφορική, Φυσική ή άλλο. Η επιλογή των σχολών έγινε τυχαία και 

η χορήγηση των ερωτηματολογιών πραγματοποιήθηκε στα τμήματα που έδειξαν ενδιαφέρον για 

συνεργασία. Τυχαία οι σχολές που ενδιαφέρθηκαν για την έρευνα υπάγονται στον κλάδο των 

Κοινωνικών Επιστημών. Όσον αφορά το φύλο, συμμετείχαν 108 γυναίκες  και  26  άντρες.  Ο Μ.Ο. 

ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν τα  21  έτη. Τέλος, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν 

Έλληνες, χριστιανοί ορθόδοξοι.  
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6.2.  Εργαλεία μέτρησης  

 

Η συγκεκριμένη έρευνα πρόκειται για μια περιγραφική μελέτη . Αποτελεί ποιοτική έρευνα, με 

συνδυασμό ποσοτικών στοιχείων ( ερωτηματολόγιο). Το κύριο όργανο συλλογής δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκε εδώ  ήταν το ερωτηματολόγιο. Συγκεκριμένα χορηγήθηκαν  ομαδικά τρία (3) 

ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς προς ατομική συμπλήρωση , τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω 

με τη σειρά χορηγησής τους . Πριν τη χορήγηση των ερωτηματολογίων δόθηκε  στους 

συμμετέχονες μια φόρμα κοινωνικο-δημοραφικών στοιχείων προς συμπλήρωση. Σε αυτή γίνονται 

ερωτήσεις για το φύλο του συμμετέχοντα, την ηλικία, τη γλώσσα, τη θρησκεία,την εθνικότητα, τη 

σχολή φοίτησης και το έτος σπουδών.  

 

1. Ερωτηματολόγιο Ψυχολογικής Προσαρμογής  

Personality Assessment Questionnaire (  Child-PAQ) ( Αdult PAQ,Rohner &Khaleque,2005) 

 

Μετρά τις επιπτώσεις της διαπροσωπικής  απόρριψης και αποδοχής στην ψυχική υγεία του ατόμου 

με τη μορφή της ψυχολογικής του προσαρμογής. Δηλαδή , αξιολογεί τις προσωπικές απόψεις του 

κάθε συμμετέχοντα για τις  επτά διαστάσεις  της προσωπικότητας που απαρτίζουν  τον δείκτη της  

ψυχολογικής προσαρμογής του. Αυτές είναι η εξάρτηση (‘‘dependence’), η επιθετικότητα-

εχθρικότητα (‘‘aggression-hostility’’), η αυτοαξιολόγηση( ‘‘self evaluation’’) που 

συμπεριλαμβάνει τις έννοιες της αυτοεκτίμησης ( ‘‘self esteem’’) και της αυτεπάρκειας(‘‘self 

efficacy ’’), η  συναισθηματική ανταπόκριση(‘‘emotional responsiveness’’), η συναισθηματική 

σταθερότητα(‘‘emotional stability’’) και θέαση του κόσμου ( ‘‘world view’’). Περιλαμβάνονται 

ερωτήσεις όπως  : “Νιώθω αρκετά καλά με τον ευατό μου”= αυτοαξιολόγηση, “Βλέπω τη ζωή 

γεμάτη κινδύνους”= θέαση του κόσμου, “Δυσκολεύομαι να ελέγξω τον θυμό μου”= επιθετικότητα, 

‘‘Μου είναι εύκολο να δείχνω στους φίλους μου οτι τους συμπαθώ πραγματικά”= συναισθηματική 

ανταπόκριση κτλ.  

Αποτελείται από σαράντα δύο(42) στοιχεία και οι απαντήσεις  κυμαίνονται από το 1 έως το 4, όπου 

1=σχεδόν πάντα αλήθεια και 4= σχεδόν ποτέ αλήθεια. Όσο μεγαλύτερη η βαθμολογία ενός ατόμου, 

τόσο καλύτερη η ψυχολογική προσαρμογή του. Οι βαθμολογίες έχουν εύρος από 42 έως 168, όπου 

βαθμολογίες κοντά στο 42 σημαίνουν θετική ψυχολογική προσαρμογή και βαθμολογίες κοντά στο 

168, αρνητική ψυχολογική προσαρμογή.  

Οι συντελεστές αξιοπιστίας  εσωτερικής συνοχής του PAQ  κυμαίνονται από . 46 μέχρι .74  
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2. α). Ερωτηματολόγιο ευαισθησίας στην απόρριψη, πρώτο υποερώτημα ( άχγος)    

         Rejection Sensitivity   ( rejection anxiety) (Downey & Feldman,1996) 

 

2 .β). Ερωτηματολόγιο ευαισθησίας στην απόρριψη, δεύτερο υποερώτημα 

        ( προσδοκίες  απόρριψης-αποδοχής από άλλους) 

       Rejection Sensitivity ( expectations of acceptance-rejection from others) 

        (Downey & Feldman,1996) 

 

Η ευαισθησία στην απόρριψη αποτελέι τις προσδοκίες  και  το άγχος που χαρακτηρίζει κάποιον 

ανάλογα με το αν η  ανάγκη του για αποδοχή έχει καλυφθεί ή αντιθέτως έχει μείνει ακάλυπτη και 

τη θέση της έχει πάρει η απόρριψη. Με αυτόν τον τρόπο μελετάται και μετριέται εδώ. Οι ερωτήσεις 

περιλαμβάνουν καταστάσεις στις οποίες ενεργοποιούνται τυχόν προσδοκίες αποδοχής ή απόρριψης 

και  επακόλουθο άγχος ή όχι  στο συμμετέχοντα, απευθύνοντας  μια ανάγκη σε κάποιο σημαντικό 

πρόσωπο,. Έτσι αξιολογείται το επίπεδο ευαισθησίας του. Ένα  παράδειγμα ερωτήσης είναι : 

“Zητάτε από τους γονείς σας επιπλέον χρήματα, για να καλύψετε τα έξοδα διαβίωσής σας.Πόσο 

ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν οι γονείς σας θα σας βοηθήσουν;Πόσο πιθανό θα ήταν να 

περιμένατε οτι δεν θα είχαν πρόβλημα να σας βοηθήσουν;”.  

Κυκλοφορούν δύο εκδοχές του εργαλείου ,μία μικρή αποτελούμενη από οκτώ (8) στοιχεία και μία 

μεγαλύτερη ,δεκαοκτώ(18) στοιχεία. Εδώ χρησιμοποιείται η δέυτερη . Ο συμμετέχοντας απαντά με 

δύο τρόπους : 1) για το πόσο αγχωμένος θα ήταν ο ίδιος και 2) για την εκτίμησή του για την 

αντίδραση του άλλου (προσδοκίες για απόρριψη ή αποδοχή). Οι απαντήσεις κυμαίνονται από το 

ένα(1) μέχρι και το έξι (6), όπου 1=καθολου ανήσυχος και 6= πολύ ανήσυχος.  

  

Tα ψυχομετρικά του χαρακτηριστικά  του εργαλείου είναι :  

Eκυρότητα : Δείκτης εσωτερικής συνοχής (Cronbach’s alpha = .81) 

Αξιοπιστία : test-retest (. 83) 

 



43 

3.  Ερωτηματολόγιο Κοινωνικού Άγχους 

    Social Interaction Anxiety Questionnaire (SIAS) ( Μattick & Clarke,1998) 

 

Πρόκειται για μια κλίμακα αυτο αναφοράς που αποτελείται από είκοσι (20) στοιχεία και οι 

επιλογές απαντήσεων  κυμαίνονται από το μηδέν (0) έως και το τέσσερα(4),όπου 0=δεν με 

χαρακτηρίζει καθόλου και  4=με χαρακτηρίζει πολύ. Τα στοιχεία αποτελούν καταφατικές 

προτάσεις στις οποίες εμπεριέχονται  πιθανές εκδηλώσεις κοινωνικού άγχους ,όπως “Πιάνω τον 

ευατό μου να  ανησυχεί οτι δε θα ξέρω τι να πω στις κοινωνικές εκδηλώσεις”  ή  “ Το βρίσκω 

δύσκολο να διαφωνήσω με  τη θέση κάποιου άλλου”. Σχεδιάστηκε ουσιαστικά για να μετρά το 

άγχος κατά την κοινωνική διάδραση .Αξιολογεί τις γνωστικές, συμπεριφορικές και 

συναισθηματικές αντιδράσεις κατά τις διαπροσωπικές σχέσεις ,όσoν αφορά το άγχος που βιώνει 

κανείς  σε αυτές. Όπως αναφέρουν οι δημιουργοί του ερωτηματολογίου ‘‘ μετρά το πόσο 

αγχωμένος είναι κανείς όταν συναντά ή μιλά με άλλους ανθρώπους’’ (Mattick και Clarke,1998). 

Συνήθως χορηγείται μαζί με το ερωτηματολόγιο που μετρά το κατά πόσο νιώθει κανείς οτι οι άλλοι 

τον παρατηρούν προσεκτικά κατά τη διάρκεια των καθημερινών του δραστηριοτήτων(“scrutiny”) ( 

Social Phobia Scale,SPS), των ίδιων συγγραφέων. 

Το εργαλείο αυτό είναι χρήσιμο για τη διάγνωση κοινωνικού άγχους, κοινωνικής φοβίας και 

διαταραχών άγχους σύμφωνα με τα κριτήρια του DSM-III και DSM-IV. Όσο υψηλότερη 

βαθμολογία έχει κανείς στο συγκεκριμένο εργαλείο ,τόσο πιο περισσότερο άγχος βιώνει κατά τις 

κοινωνικές του εκδηλώσεις, ή αλλιώς τόσο πιο κοινωνιοφοβικός είναι. 

Όσον αφορά την αξιοπιστία  του εργαλείου βρέθηκε    σε καλά επίπεδα (.91-.93) και η εγκυρότητα 

αντίστοιχα πολύ υψηλή (Chronbach’s alpha= . 88-.94) ( Μattick &Clarke,1998).  

 

 

 

   6. 3. Διαδικασία συλλογής  δεδομένων  

Υπέυθυνος για τη διεξαγωγή της παρόυσας έρευνας ήταν ο κύριος Θεόδωρος  Γιοβαζολιάς, 

Λέκτορας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και 

η έρευνα πραγματοποιήθηκε ύστερα από παραχώρηση άδειας από το τμήμα της Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης.  Αφορούσε ενήλικες συμμετέχοντες και ειδικά κατά την πρώτη φάση της 

ενηλικίωσής τους ,για αυτό τον λόγο η αναζήτησή τους στράφηκε προς τους πανεπιστημιακούς 
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χώρους. Συγκεκριμένα η πόλη στην οποία δειξήχθη η δειγματολειψία ήταν τα Ιωάννινα και 

συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Η επιλογή των σχολών και τμημάτων  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις οποίες έγινε η χορήγηση 

των ερωτηματολογίων ήταν τυχαία. Ξεκινήσαμε από σχολές κοινωνικών επιστημών όπως  η 

Φιλοσοφική και  το Αρχαιολογικό Ιστορικό, οι οποίες έδειξαν περισσότερο ενδιαφέρον 

συνεργασίας λόγω σχετικού αντικειμένου μελέτης .Πριν προχωρήσουμε σε σχολές θετικών 

επιστημών ο απαιτούμενος αριθμός δείγματος είχε συμπληρωθεί.  

Ο τρόπος με τον οποίο έγινε η προσέλκυση των συμμετεχόντων ήταν  με την  επίσκεψη  του 

ερευνητή σε πανεπιστημιακές αίθουσες πριν την έναρξη  των ακαδημαικών διαλέξεων ,και η 

απασχόλησή τους  ύστερα από την παραχώρηση  ειδικής άδειας από τους διδάσκοντες καθηγητές 

πριν την έναρξη της διάλεξης. Η χορήγηση έγινε ομαδικά υπό την επίβλεψη εμού και του 

καθηγητή. Ο συνολικός αριθμός των ερωτηματολογίων συμπληρώθηκε ύστερα από πέντε 

επισκέψεις σε πανεπιστημιακές αίθουσες κατά τη διάρκεια πρωινών και μεσημεριανών διαλέξεων 

Η επιλογή των συμμετεχόντων ήταν τυχαία με τη μοναδική προυπόθεση η ηλικία τους να 

κυμαίνεται μεταξύ των δεκαοκτώ έως και είκοσι-πέντε χρόνων. Οι φοιτητές  αφού εξοικειώθηκαν 

με τον ερευνητή , πριν τη χορήγηση ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο και τον σκοπό της έρευνας, 

για τη διατήρηση της  ανωνυμίας  των συμμετεχόντων  και για τη σημασία της συμμετοχής σε 

αυτή. Ακολούθως , όσοι επέλεξαν να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια έλαβαν οδηγίες για τον 

σωστό  τρόπο συμπλήρωσής  τους . Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να παραμείνουν όσο το 

δυνατό πιο συγκεντρωμένοι στα ερωτηματολόγια παρά την μεγάλη  έκτασή τους, να μη διακόψουν 

τη διαδικασία και να απαντήσουν με ειλικρίνεια. Έγινε γνωστό οτι δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος 

απαντήσεις ,αλλά απαντήσεις που τους εκφράζουν προσωπικά. Γνωστοποιήθηκε η δυνατότητα για 

διατύπωση  ερώτησεων που αφορούν τη διαδικασία.  Ειδικότερες οδηγίες για τη συμπλήρωση 

περιγράφηκαν  στην πρώτη σελίδα του ερωτηματολογίου, η οποία ζητήθηκε να διαβαστεί 

προσεκτικά πριν την συμπλήρωση . Η διάρκεια συμπλήρωσής τους κυμάνθηκε μεταξύ των είκοσι 

με τριάντα λεπτών, μέσα  δηλαδή στα χρονικά όρια που αναμέναμε. Ο απαιτούμενος χρόνος 

συμπλήρωσης γνωστοποιήθηκε προηγουμένως στους  φοιτητές και οι ίδιοι καθώς και οι καθηγητές 

ήταν σύμφωνοι με αυτό .  

Η αντίδραση των φοιτητών μετά την προφορική εισαγωγή που τους έγινε από τον ερευνητή ήταν 

ενδιαφέρον και περιέργεια για το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων. Αν και αρχικά ξαφνιάστηκαν 

με τον αριθμό των σελίδων τελικά συνετίστηκαν ώστε να τα συμπληρώσουν ως το τέλος.Αξίζει να 

αναφέρουμε πως υπήρξε μεγάλη θέληση  από την πλευρά των φοιτητών  για συμμετοχή  στη 

διαδικασία και ενδιαφέρον για το θεωρητικό υπόβαθρο της  έρευνας. Πολύ συχνά οι φοιτητές 
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σηκώνοντας το χέρι τους με  καλούσαν να τους εξηγήσω παραπάνω κάποια πρόταση, όχι λόγω 

κακής διατύπωσης αλλά λόγω επιθυμίας τους για εμπλουτισμό γνώσεων επί του  θέματος. Αρκετοί 

θέλησαν να συζητήσουμε το υπό μελέτη  θέμα κατόπιν της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων. 

Παρομοίως , η συνεργασία και η παραχώρηση   του απαραίτητου χρόνου από τους διδάσκοντεες 

καθηγητές  διευκόλυνε αρκετά την ερευνητική  διαδικασία. Γενικότερα δεν υπήρξε κάποια 

δυσκολία στην όλη διαδικασία της συλλογής του δείγματος .  

Μετά το τέλος της συμπλήρωσής τους  τα ερωτηματολόγια επεστράφησαν στον ερευνητή από  τους  

φοιτητές και τοποθετήθηκαν σε ειδικό φάκελο. Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που σελλέχθησαν 

ήταν 140 εκ των οποίων τα 6  χαρακτηρίστικαν άκυρα λόγω  μη σωστης συμπλήρωσης. Επομένως, 

ο τελικός αριθμός ήταν  134 ερωτηματολόγια. 

Αμέσως μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων , οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 

καταγράφηκαν  στο στατιστικό σύστημα ανάλυσης δεδομένων ( SPSS). Τα αποτελέσματα της 

στατιστικής ανάλυσης περιγράφονται στην αμέσως επόμενη ενότητα.  

 

 

 

 

 

 

                                                 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

7. 1. Δείκτες αξιοπιστίας, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των μέσων συλλογής δεδομένων. 

    

Εργαλεία      Στοιχεία 

(items) 

 Chronbach’s a           M.O. 

(Mean) 

         T.A. (sd) 

RS_tot 36 .89 101.79 22.47 
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PAQ_tot 42 .88 120.34 14.77 

SIAS 20 .89 29.83 13.91 

 

                     Πίνακας 1 . Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και δείκτης αξιοπιστίας ( Chronbach’s a ) 

 

Σημ:  RS_tot : Eρωτηματολόγιο ευαισθησίας στην απόρριψη (Rejection Sensitivity Questionnaire) 

          SIAS   : Ερωτηματολόγιο κοινωνικού άγχους  (Social Anxiety Scale) 

          PAQ_tot : Ερωτηματολόγιο ψυχολογικής προσαρμογής ( Psychological Adjustment 

Questionnaire) 

 

 

7.2. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις όλων των κλιμάκων ως προς το φύλο 

 

 Χρησιμοποιήσαμε το κριτήριο t (t-test) με σκοπό να διαπιστώσουμε αν υπάρχει διαφορά μεταξύ 

των ανδρών και γυναικών της έρευνας όσον αφορά τις κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν . Αυτό 

συνέβη με τον  από έλεγχο των μέσων όρων των ανεξάρτητων δειγμάτων  με το στατιστικό 

κριτήριο-t. 

 

 

 

 Πίνακας 2.  Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις όλων των κλιμάκων που χρησιμοποιήθηκαν στην 

έρευνα. 

 

     ΦΥΛΟ    
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 ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ   

 Μ.Ο.  Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α.  t 

       RSQ 
99,21 22,54 103,12 22,35 

.032 

(σ.σ.)* 

       PAQ 
123,29 13,69 118, 82 15,08 

.00 ( 

σ.σ.)* 

      SIAS  
58,64 36,89 54,04 34,27 .10 ( σ.α.) 

 

**p<0.01 

 *p<0.05 

 

 

 

Σημ: RSQ: Rejection Sensitivity Questionnaire 

         PAQ: Psychological Adjustment Questionnaire 

         SIAS: Social Anxiety Scale 

         ( σ.σ.): Στατιστικώς Σημαντικό αποτέλεσμα 

 

Αναφορικά με  τα αποτελέσματα του t-κριτηρίου παρατηρούμε όσα αναφέρονται ακολούθως.  

Στην κλίμακα μέτρησης του άγχους κατά την κοινωνική διάδραση(SIAS_tot) ,ο μέσος όρος των 

τιμών των αντρών (M.O.= 58,64)ήταν μεγαλύτερος από των γυναικών(M.O.=54,04), χωρίς ωστόσο 

η διαφορά αυτή να είναι στατιστικώς σημαντική ( t=0,10,p<0,05). Άρα οι αντρες και οι γυναίκες 

δεν διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς την εκδήλωση κοινωνικού άγχους.  

Στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά τα δύο φύλα, βρέθηκαν στις κλίμακες μέτρησης  

της “ψυχολογικής προσαρμογής” (PAQ) και της “ευαισθησίας στην απόρριψη”( RSQ).  

Συγκεκριμένα,στην κλίμακα μέτρησης της ψυχολογικής προσαρμογής (PAQ_tot) , o  Μ.Ο.  των 

τιμών των  αντρών( Μ.Ο.=123,29), βρέθηκε να είναι στατιστικώς σημαντικά υψηλότερος από τον 

Μ.Ο. των τιμών για τις γυναίκες ( Μ.Ο.=118,82) ( t=0,00,p<0,05). Αναφορικά με την ευαίσθησία 

στην απόρριψη(RS_tot), ο  Μ.Ο. των τιμών των γυναικών (Μ.Ο.=103,12) σημείωσε υψηλότερη 

τιμή  από εκείνη του  Μ.Ο. των τιμών των αντρών (Μ.Ο.= 99,21) ,διαφορά η οποία είναι 
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στατιστικώς σημαντική αφού t=0,032,p<0,05. Oι άντρες δηλαδή διακρίνονται από υψηλότερα 

ποσοστά  ψυχολογικής προσαρμογής και  ευαισθησίας στην απόρριψη, σε σύγκριση με τα ποσοστά 

που σημειώνουν οι  γυναίκες. 

 

7.3. Συσχετίσεις μεταξύ όλων των μεταβλητων της έρευνας ( Correlation Analysis) 

  

                           Πίνακας 3. Συνάφειες (Pearson r) μεταξύ των μεταβλητών της έρευνας. 

 Eυαισθησία στην 

απόρριψη  (RS) 

Ψυχολογική 

προσαρμογή (PAQ)  

Κοινωνικό Άγχος 

(SIAS) 

Eυαισθησία στην 

απόρριψη  (RS) 

                —        - , 458*            , 233 

Ψυχολογική 

προσαρμογή (PAQ)  

            - ,458*               — -0,117 

Κοινωνικό Άγχος 

(SIAS) 

               , 233 -0,117               — 

 

*συσχέτιση στατιστικώς σημαντική για p < 0.01  

 

Όσον αφορά τον πίνακα που απεικονίζονται οι συσχετίσεις μεταξύ όλων των μεταβλητών με τη 

χρήση του δείκτη συσχέτισης  Pearson r , έχουμε να σχολιάσουμε ότι η  ισχυρότερη συσχέτιση 

βρέθηκε μεταξύ ευαισθησίας στην απόρριψη και ψυχολογικής προσαρμογής (r = - 0,45, p< .01). Οι 

δύο μεταβλητές συσχετίζονται αρνητικά, που σημαίνει οτι όσο αυξάνεται η μία θα ,μειώνεται η 

άλλη . Όσο ,δηλαδή, μεγαλύτερο κοινωνικό άγχος εμφανίσει  κανείς ,τόσο χαμηλότερη ψυχολογική 

προσαρμογή  θα παρουσιάζει.  
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7.4.  Ανάλυση διαμεσολάβησης  

 

Η απλή παλινδρόμηση με ανεξαρτητη μεταβλητή την ευαισθησία στην απόρριψη(RS) και 

εξαρτημένη μεταβλητή  την ψυχολογική προσαρμογή  (PAQ) ,έδειξε οτι το ποσοστό  της  

συνολικής διακύμανσης της ψυχολογικής προσαρμογής που εξηγείται από την ευαισθησία στην 

απόρριψη, ανέρχεται στο   18% (  r 2  =.18 , p <  .05).  

Με την ευαισθησία στην απόρριψη   ως ανεξάρτητη μεταβλητή και την ψυχολογική προσαρμογή 

ως εξαρτημένη ,   εξετάστηκε το κοινωνικό άγχος ως διαμεσολαβητής ( mediator) που εξηγεί τη 

σχέση μεταξύ της ΑΜ και της ΕΜ. Από την ανάλυση παλινδρόμησης μέσω του προγράμματος  

PROCESS  καταλήξαμε στα παρακάτω αποτελέσματα.  

Αρχικά ,η ευαισθησία στην απόρριψη( RS) έχει στατιστικώς σημαντική  άμεση επίδραση ( 

significant total effect) στην ψυχολογική προσαρμογή( PAQ) ( c: B = -.27, SE =  .027, CI=-.32 , -

.21 ). Η Ο βαθμός δηλαδή , στον οποίο η ανεξάρτητη μεταβλητη (ευαισθησία στην απόρριψη) 

προβλέπει την εξαρτημένη (ψυχολογική προσαρμογή) είναι  Β= -. 27 . Το αρνητικό πρόσημο στην 

τιμή ,σημαίνει οτι όσο αυξάνεται η μία μεταβλητή, μειώνεται η άλλη και το αντίστροφο. Όσο 

δηλαδή ,αυξάνεται η ευαισθησία στην απόρριψη ενός ατόμου ,  τόσο  μειώνεται η ψυχολογική του 

προασρμογή. 

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί διαμεσολαβητική επίδραση κάποιου παράγοντα στη σχέση RS και 

PAQ  ,θα πρέπει να σημειωθεί πτώση στην τιμή του Β . Εδώ μας ενδιαφέρει η διαμεσολαβητική 

δράση του παράγοντα κοινωνικό άγχος-κοινωνική φοβία . 

Όταν επιδρά ο διαμεσολαβητικός παράγοντας του κοινωνικού άγχους(SIAS) (α:B= .306, SE=.025, 

CI= .255,.356) (β:B= - .479, SE=.047, CI= -.572, -.387), η  επίδραση της  ευαισθησίας στην 

απόρριψη (ΑΜ), στην ψυχολογική προσαρμογή (ΕΜ) παρατηρούμε οτι είναι μειωμένη(c’: B= -.12, 

SE= .028, CI= -.17, -.06). Η έμμεση επίδραση της ευαισθησίας στην απόρριψη, στην ψυχολογική 

προσαρμογή μέσω του παράγοντα κοινωνικό άγχος, αποδεικνύει  πράγματι   τη διαμεσολάβητική 

επίδραση  του κοινωνικού άγχους στην σχέση μεταξύ  ευαισθησίας στην απόρριψη και 

ψυχολογικής προσαρμογής . Μάλιστα, η επίδραση του κοινωνικού άγχους ως διαμεσολαβητικού 

παράγοντα,  είναι στατιστικώς σημαντική (indirect effect of x on y : -.14, CI= -.18, -.106)  και 

αρκετά ισχυρή (k2 = . 23,  SE= .027,  CI=.17,  .28)(Preacher & Kelley,2011).Ο δείκτης r 2 = .34 μας 

δείχνει ότι το 34% της ψυχολογικής προσαρμογής , εξηγείται από τους παράγοντες κοινωνικό 

άγχος και ευαισθησία στην απόρριψη. 
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                  α                                                                                                                               β 

Β=.306, SE=.025, CI=.255,.356                                                       Β= -.479,SE=.047,CI= -.572,-.387 

 

 

 

                                                                                                               

c’= -.12, SE= .028    ,CI= -.17, -.06 

(c = -.27,  SE= .027     ,CI= -.32, -.21 ) 

 

Πίνακας 4. Η έμμεση επίδραση της ευαισθησίας στην απόρριψη, στην ψυχολογική προσαρμογή 

,μέσω του κοινωνικού άγχους ( σε παρένθεση βρίσκεται η άμεση επίδραση της ευαισθησίας στην 

απόρριψη στην ψυχολογική προσαρμογή). 

 

7.5. Διαφορές φύλων στη διαμεσολάβηση  

 

Eπιπλέον ,  θέλαμε να εξετάσουμε  το διαμεσολαβητικό μοντέλο ξεχωριστά στο δείγμα των αντρών 

και γυναικών της έρευνας.  Χρησιμοποιώντας όπως και πριν το  πρόγραμμα PROCESS 

καταλήξαμε στα παρακάτω αποτελέσματα.  

Αρχικά εξετάσαμε το διαμεσολαβητικό μοντέλο στους άντρες.  Όσον αφορά το αντρικό φύλο ( 

Ν=131), βρέθηκε ότι η ευαισθησία στην απόρριψη προβλέπει την ψυχολογική προσαρμογή ( B=-

.28, SE=.053, t= -5.5261, CI= -.389, -.184). Επίσης, βρέθηκε οτι η  αλληλεπίδραση ευαισθησίας  

στην απόρριψη και φύλου έχει στατιστικως σημαντικη επίδραση στην ψυχολογική προσαρμογή c = 

  

ΚΚοοιιννωωννιικκόό  άάγγχχοοςς  

((SSIIAASS)) 

      

ΕΕυυααιισσθθηησσίίαα  σσττηηνν  

ααππόόρρρριιψψηη    

((RRSS)) 

  

ΨΨυυχχοολλοογγιικκήή  δδυυ  

σσππρροοσσααρρμμοογγήή  

((  PPAAQQ)) 



51 

[ -.28, SE=.0519, CI= -.38, -.18  , c’ = -.09, SE=.0532, CI= -.19, .01 ] (indirect effect of x on y = -

.19, SE= .039, CI=-.27, -.12). Το μοντέλο εξηγεί το 40% (r 2 =. 4028) της συνολικής διακύμανσης 

της ψυχολογικής προσαρμογής.  

Έπειτα ελέγξαμε το διαμεσολαβητικό μοντέλο για το γυναικείο δέιγμα. Όσον αφορά το γυναικείο 

φύλο (Ν=295), βρέθηκε οτι η ευαισθησία στην απόρριψη προβλέπει την ψυχολογική προσαρμογή ( 

Β=-.25,SE= .032, t= -7.8228, CI= -.32, -.19).Eπίσης,  βρέθηκε οτι η  αλληλεπίδραση ευαισθησίας  

στην απόρριψη και φύλου έχει στατιστικως σημαντικη επίδραση στην ψυχολογική προσαρμογη [c 

= -. 25, SE=. 0327, CI= -.32, -.19, c’ = -.12,  SE=.0341, CI=  -.19, -.06] (indirect effect of x on y = -

.12, SE= .0223, CI= -.17, -.08) . Tο μοντέλο εξηγεί 31% (r 2 = . 3130) της συνολικής διακύμανσης 

της ψυχολογικής προσαρμογής.  

Aπό τα παραπάνω  αποτελέσματα παρατηρούμε ότι η ευαισθησία στην απόρριψη έχει μεγαλύτερη 

επίδραση στην  ψυχολογική προσαρμογή των αντρών,  [k2 = .28, SE=0.48, CI=.19,.37] σε σύγκριση 

με των γυναικών [k2 =.19, SE=.03,CI=.14, .26]( Preacher & Kelley,2011).  

 

                              8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

Η  παραπάνω έρευνα αποπειράθηκε να εξετάσει τη σύνδεση μεταξύ ευαισθησίας στην απόρριψη 

και ακόλουθης διατάραξης της ψυχολογικής προσαρμογής του  ατόμου. Μάλιστα ,η σύνδεση αυτή 

εξετάστηκε υπό την διαμεσολαβητική επίδραση της ύπαρξης κοινωνικού άγχους. Υποθέσαμε 

δηλαδή, οτι η ευαισθησία στην απόρριψη οδηγεί σε κακή ψυχολογική προσαρμογή όταν 

προηγουμένως εκδηλώνεται - μεταξύ άλλων - κοινωνικό άγχος στο άτομο. Άτομα με ευαισθησία 

στην απόρριψη, εμφανίζουν κακή ψυχολογική προσαρμογή,αφού πρώτα εκδηλώσουν κοινωνικό 

αγχος. Ο συνδυασμός υψηλής ευαισθησίας στην απόρριψη και εκδήλωσης κοινωνικού άγχους 

οδηγεί σε ψυχολογική δυσπροσαρμοστικότητα. 

Πολυάριθμη βιβλιογραφία συνδέει τη ευαισθησία στην απόρριψη - που δημιουργείται ως επι το 

πλείστον από εμπειρίες γονεικής απόρριψης κατά την παιδική ηλικία( Feldman & Downey,1994)- 

με ενδείξεις κακής ψυχολογικής προσαρμογής ,και κυρίως η θεωρία  PAR, στην οποία στηρίζεται 

σε μεγαλύτερο βαθμό η παρούσα έρευνα (Dwairy ,2010. Rohner,1972. Rohner & Rohner,1980. 

Rohner,1986. Rohner,2004.Rohner & Khaleque,2002. Rohner,Khaleque & Cournoyer, 

2005,2009,2012. Rohner et al, 2008. Romero-Canyas wt al,2010. .Khaleque & Rohner, 2002). 

Ακόμη, πολλές είναι οι έρευνες στις οποίες η ευαισθησία στην απόρριψη συνδέεται μεταξύ άλλων  

προβλημάτων συμπεριφοράς ,με την εκδήλωση  αγχωδών διαταραχών και συγκεκριμένα 
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κοινωνικού άγχους  (Βutler, Doherty & Potter, 2007. Downey & Feldman, 1996. Ηarb, Heimberg & 

Fresco, 2002. Heimberg,2002. Hudson & Rapee, 2000. Lazarus,1966. Leary, Tuenge & 

Quinlivan,2006). Με τη σειρά του, το κοινωνικό άγχος αποτελέι υψηλό δείκτη πρόβλεψης κακής 

ψυχολογικής προσαρμογής του ατόμου.Δεδομένης της επιμέρους συσχέτισης των παραπάνω 

μεταβλητών , στην παρόυσα έρευνα σκοπός μας ήταν να μελετήσουμε  το ενδεχόμενο η ύπαρξη 

ευαισθησίας στην απόρριψη  να οδηγήσει σε επιδείνωση της ψυχολογικής προσαρμογής ενός 

ατόμου αφού πρώτα εκείνο εκδηλώσει  κοινωνικό άγχος.  

Προκειμένου να ελεγχθεί η πιθανότητα και η δυναμική της διαμεσολάβησης αυτής, τέθηκαν σε 

εφαρμογή  τα βήματα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων ( βλ. κεφάλαιο 7). 

Πραγμαοτποιήθηκε έλεγχος για  διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα στη μέτρηση των μεταβλητών 

ψυχολογική προσαρμογή,κοινωνικό άγχος και ευαισθησία στην απόρριψη (κεφ. 7.2., σελ.56-57), 

διερευνήθηκαν πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των τριών μεταβλητών (κεφ.7.3.,σελ.58), ελέγχθηκε το 

μοντέλο της διαμεσολάβησης (κεφ.7.3.,σελ.59-60) και οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στη 

διαμεσολάβηση αυτή (κεφ.7.4.,σελ.61).   

Πιο αναλυτικά, στην διερέυνηση τυχόν διαφορών μεταξύ αντρικού και γυναικείου δέιγματος στη 

μέτρηση της κάθε επιμέρους μεταβλητής, βρέθηκε οτι οι άντρες σκοράρουν υψηλότερα στα 

ερωτηματολόγια ψυχολογικής προσαρμογής και ευαισθησίας στην απόρριψη, ενώ δεν βρέθηκαν 

ουσιαστικές διαφορές στο ερωτηματολόγιο μέτρησης του κοινωνικού άγχους.Τα ευρήματα αυτά 

έρχονται σε συμφωνία με εκείνα προηγόυμενων μελετών. Ανατρέχοντας σε βιβλιογραφία με 

αντιστοιχη θεματολογία μπορούμε διαπιστώσαμε, οτι δεν έχει σημειωθεί σημαντική 

διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο φύλα αναφορκά με το κοινωνικό άγχος. Στο σύνολο των 

αγχωδών διαταραχών οι γυναίκες σημειώνουν μεγαλύτερη επιρρέπεια από τους άντρες ( Τurk et 

al.,1998),  όμως συγκεκριμένα στην διαταραχή κοινωνικού άγχους, οι διαφορές που έχουν βρεθεί 

είναι ανεπαίσθητες (Bekker et al,1996. Bourdon et al,1988. Bruce et al,2005. McLean & 

Anderson,2009. Kessler et al,1994. Shear, Feske & Greeno,2000). Για παράδειγμα έρευνα των  

Kessler et al (1994), θέλει τις γυναίκες να υπερτερούν στη διάγνωση αγοραφοβίας  με διαφορά δύο  

προς  ένα  ( 2:1)  σε σύγκριση με τους άντρες.Αναφορικά με αυτά τα δεδομένα, υποστηρίζεται οτι ο 

όποιος μεγαλύτερος καταγεγραμμένος αριθμός γυναικείων περιπτώσεων κοινωνικού άγχους,  

οφείλεται σε κοινωνικά  κατσσκευασμένα πρότυπα  που θέλουν τους άντρες πιο ανθεκτικούς και 

σκληρούς από τις γυναίκες (McLean & Anderson,2009. Eagly, 2013). Ωστόσο, δεν βρέθηκε έρευνα 

που να έχει καταγράψει ισχυρή διαφορά εκδήλωσης κοινωνικού άγχους ανάμεσα στα δύο φύλα. 

Επομένως, τα αποτελέσματα  δεν μπορούμε να πούμε οτι έρχονται σε αντίθεση με εκείνα των 

προηγούμενων ερευνών που υποστηρίζουν υπαρκτές μεν ,αλλά ανεπαίσθητες φυλικές διαφορές στο 

κοινωνικό άγχος.  
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Σύμφωνα με τα συμπεράσματα από προηγούμενες έρευνες είναι και τα ευρήματα της παρούσας  

εργασίας, για τα ποσοστά αντρών και γυναικών στην ψυχολογική προσαρμογή και στην 

ευαισθησία στην απόρριψη. Όσον αφορά την ψυχολογική προσαρμογή έχει βρεθέι οτι τα αγόρια 

εμφανίζουν προβλήματα προσαρμογής σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τα κορίτσια 

,συγκεκριμένα  παρουσιάζουν  υψηλότερη επιθετικότητα, υπερκινητικότητα και δυσκολίες  στις 

κοινωνικές τους δεξιότητες ( Prior et al,1993. Αrcher, 2004. ) Από την άλλη,  έρευνα του Matud, 

2004 αναφέρει  οτι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα στη διαχείριση του άγχους 

και στα σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα του στρες. Γενικότερα, θα λέγαμε οτι ανάλογα με 

το ποιά πτυχή της ψυχολογικής προσαρμογής εξετάζεται, διαφέρει το ποιό από τα δύο φύλα θα 

σημειώσει υψηλότερα αποτελέσματα. Εδώ βρήκαμε οτι οι άντρες υπερέχουν στην ΨΠ από τις 

γυναίκες. Ωστοσο ,αυτό δεν είναι ένα αποτέλσμα το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει σε εξαγωγή 

νέων συμπερασμάτων, καθώς μετρήσαμε τη γενικότερη ψυχολογική προσαρμογή και όχι την 

ειδικότερη. Δε διευκρινίζεται δηλαδή, σε ποιους τομείς του PAQ είχαν υψηλότερα ποσοστά οι 

άντρες από τις γυναίκες.  

Στην ευαισθησία στην απόρριψη βρέθηκε παρομοίως, οτι  οι άντρες σκοράρουν υψηλότερα από τις 

γυναίκες. Η ευαισθησία στην απόρριψη κοστίζει σημαντικά και στα δύο φύλα. Ωστόσο 

περισσότερη βιβλιογραφία  βρέθηκε να αναζητά τον τρόπο που η ευαισθησία στην απόρριψη 

επηρεάζει τις γυναίκες, σε σύγκριση με τους άντρες. Οι  έρευνες δέιχνουν οτι άντρες και γυναίκες 

επηρεάζονται διαφορετικά όταν έχουν υψηλή ευαισθησία στην απόρριψη,  για παράδειγμα οι 

άντρες αντιδρούν με ζήλεια, ενώ οι γυναίκες με επιθετικότητα που συνήθως οδηγεί  σε έντονες 

συγκρούσεις εντός της σχέσης (Downey & Feldman,1996). Οι γυναίκες βιώνουν μεγαλύτερη 

ανασφάλεια, εκδηλώνουν έντονη επιθετικότητα και  υιοθετούν συμπεριφορές που τις θυματοποιούν 

στις σχέσεις τους(Αyduk et al.,1999. Purdie,2000). Επίσης, στις γυναίκες με υψηλή ευαισθησία 

στην απόρριψη , παρατηρείται η εκδήλωση συγκρόυσεων που οδηγούν συχνά στον τερματισμό της 

σχέσης, κάτι που δεν είναι τόσο εμφανές στους άντρες (Downey et al, 1998). Στηριζόμενοι σε αυτά 

τα στοιχεία , το αποτέλεσμα της δικής μας έρευνας που θέλει τους άντρες πιο ευαίσθητους απο τις 

γυναίκες, ίσως να αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω έρευνα στο πως επηρεάζει η ευαισθησία στην 

απόρριψη τους άντρες, δεδομένου οτι τα ποσοστά τους εδώ βρέθηκαν υψηλότερα από αυτά που 

αναμέναμε.  

Το επόμενο ζητούμενο της έρευνας, ήταν να εξετάσουμε τις συσχέτισεις μεταξύ όλων των 

μεταβλητών που μας απασχόλησαν. Από αυτές, ισχυρή συσχέτιση παρουσίασε η ψυχολογική 

προσαρμογή με το κοινωνικό άγχος. Η συσχέτιση που σημειώθηκε μάλιστα, ήταν αρνητική, 

γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα οτι όσο περισσότερο άγχος εμφανίζει κανείς κατά τις 

κοινωνικές του συναναστροφές και την κοινωνική του δραστηριότητα , τόσο πιο δυσμενείς θα  
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είναι οι συνέπειες για τα επίπεδα της ψυχολογικής του προσαρμογής. Και αντίστοιχα,  η 

ψυχολογική προσαρμογή είναι σε υψηλότερα επίπεδα σε κάποιον, ο οποίος  παρουσιάζει  μειωμένο  

ή και καθόλου,  κοινωνικό άγχος. Τα χαμηλά επίπεδα ή και η απουσία ευαισθησίας στην απόρριψη, 

λειτουργούν προσατευτικά για προβλήματα που αφορούν την ψυχολογική προσαρμογή.  

Το αρνητικό αυτό είδος συσχέτισης ,αποτελεί ένα έυρημα που έρχεται σε συμφωνία  με τα 

πορίσματα  προηγούμενων ερευνών που ασχολήθηκαν με το ίδιο θέμα (Bagwell et al, 2002. 

Downey & Feldman, 1996. Downey, Khauri & Feldman, 1997. Downey et al,1998.Dwairy,2010.  

Dwairy & Achoui, 2010. Khaleque & Rohner, 2002. Parmar & Rohner, 2005. Romero-Canyas et 

al., 2010.  Sentse et.al., 2010.Rohner,2004. Rohner. Rohner & Britner, 2002. Rohner & Khaleque, 

2005. Rohner et al.,2009. Rohner et al., 2008). Πράγματι δηλαδή, άτομα που αναπτύσσουν μια 

προδιάθεση στο να βιώσουν με μεγαλύτερη ευαισθησία την  απόρριψη στη ζωή τους σε σύγκριση 

με άτομα λιγότερο ευαίσθητα, συνήθως εκδηλώνουν συμπεριφορές και στάσεις που  δεν τους 

ευνοούν , σε προσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο. Σε αυτές, εντάσσονται μεταξύ άλλων -  όπως η 

εκδήλωση βίαιων και επιθετικών συμπεριφορών, η αδυναμία σναισθηματικής έκφρασης, χαμηλή 

εμπιστοσύνη στον ευατό, απαισιόδοξη στάση απέναντι στη ζωή, παραβατικότητα, χρήση ουσιών- 

και συμπεριφορές που αντανακλούν δυσκολία ύπαρξης και λειτουργικότητας  σε οποιοδήποτε 

τομέα απαιτεί κοινωνική συναναστροφή  και επαγόμενο άγχος.  

Άτομα είτε με ήπια (ειδικευμένο), έιτε με κρισιμότερη μορφή (γενικευμένο) κοινωνικού άγχους, 

δυσκολέυονται σε ποικίλες καθημερινές καταστάσεις από την  χρήση δημόσιων χώρων ή την  

παρακολουθησή τους  από άλλους  καθώς πραγματοποιούν μια δραστηριότητα,  μέχρι την γνωριμία 

νέων ατόμων και τη σύναψη στενών σχέσεων. Το έντονο άγχος τους υποχρεώνει να εξαρτώνται 

συνεχώς από κάποιο τρίτο άτομο που θα τους ‘‘σώζει’’ , να κάνουν χρήση ουσιών που μετριάζουν 

το άγχος (π.χ.αλκοόλ) ή να μη συμμετέχουν  σε  τέτοιες καταστάσεις. Συνήθως, αναγκάζονται 

περισορίσουν στο ελάχιστο και να φτάσουν σε σημείο να στερούνται  τις πολύτιμες για τον καθένα 

κοινωνικές συναναστροφές (Aderka et al,2012. Baumeister & Tice, 1990. Baumeister  & 

Leary,1995.Henning et al, 2007). Η εκδήλωση κοινωνικού άγχους , δυσχεραίνει την 

ψυχοσυναισθηματική  υγεία  του ατόμου, τη  λειτουργικότητά του σε ποικίλους τομείς ,   και εν 

γένει την ικανοποίησή του από τη ζωή. Εκεί αποδίδεται και η σοβαρή επίδραση σου κοινωνικού 

άγχους σε ο,τι περιέχεται στην έννοια ψυχολογική προσαρμογή ενός ενήλικα. 

Με βάση  αυτή την ισχυρή συχέτιση , προχωρήσαμε στη διαμόρφωση της υπόθεσης για το 

διαμεσολαβητικό μοντέλο της έρευνάς μας. Στηριζόμενοι στην ευαισθησία στην απόρριψη όπως 

παρουσιάζεται στη θεωρία PAR (Rohner, 1975.   Rohner,  1990. Rohner, 2004. Rohner , Khaleque 

& Cournoyer, 2007,2009,2012. Rohner & Khaleque,2010), και χρησιμοποιώντας την παραπάνω 

ισχυρή συσχέτιση, θέσαμε ως ανεξάρτητη μεταβλητή της έρευνας την ευαισθησία στην απόρριψη, 
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ως εξαρτημένη την ψυχολογική προσαρμογή και ως διαμεσολαβητικό παράγοντα το κοινωνικό 

άγχος.  

Όσον αφορά τη διαμεσολάβηση , εξετάσαμε  το κατά πόσο η σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, 

επηρεάζεται όταν παρεμβάλλεται  το κοινωνικό άγχος . Τα ευρήματα έδειξαν σημαντική  έμμεση 

επίδραση της μεταβλητής στην ήδη υπάρχουσα σχέση. Ένα αρκετά μεγάλο τμήμα της κακής 

ψυχολογικής προσαρμογής(34 %)στους ευαίσθητους στην απόρριψη, μπορεί να αποδοθεί στο 

κοινωνικό άγχος. Το υπόλοιπο 66 % μπορεί να αποδοθεί σε άλλους παράγοντες που δεν 

εξετάζουμε εδώ. Πιο αναλυτικά, ενώ ούτως ή άλλως η ευαισθησία του ατόμου στην πιθανότητα να 

απορριφθεί, διαταράσσει απευθείας  την ικανότητά του για εξασφάλιση  επιτυχούς  ψυχολογικής 

προσαρμογής , η ανάπτυξη κοινωνικού άγχους ,όταν μεσολαβεί, φαίνεται να εξηγεί καλύτερα το 

αρνητικό αποτέλεσμα. Ανικανότητα για εξασφάλιση επιτυχούς  ψυχολογικής προσαρμογής,  

παρουσιάζει  ένα άτομο που  διαθέτει το  χαρακτηριστικό της ευαισθησίας στην απόρριψη ,αφού 

πρώτα - μεταξύ άλλων - αναπτύξει  κοινωνικό άγχος.  Αυτό με τη σειρά του σημαίνει οτι η απουσία  

κοινωνικού άγχους ,  μπορεί να δράσει  ως προστατευτικός μηχανισμός στην ανάπτυξη  

συμπεριφορών   που περιγράφουν μια  κακή  ψυχολογική προσαρμογή,   σε ενήλικες με υπάρχουσα 

ευαισθησία στην απόρριψη. Άλλου έιδους ενδιάμεσες μεταβλητές μπορεί να είναι η μειωμένη 

αυτοεκτίμηση, η υψηλή ανασφάλεια, η αυξημένη επιθετικότητα, η παραβατικότητα, χρήση ουσιών 

και ανάπτυξη εξάρτησης από αυτές, η εκδήλωση  διατροφικών διαταραχών, ψυχικών ή και 

κατάθλιψης ( Downey, Khouri & Feldman, 1997).    

 

Τέλος, ασχοληθήκαμε με  το φύλο ως παράγοντα που επηρεάζει τη διαμεσολαβητική σχέση, την 

οποία  πραγματευτήκαμε στην έρευνα. Συγκεκριμένα,   τα αποτελέσματα έδειξαν οτι εντοπίζεται 

διαφορά ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες  στη διαμεσολάβηση του κοινωνικού άγχους ,μεταξύ 

ευαισθησίας στην απόρριψη και ψυχολογικής προσαρμογής. Στους άντρες είναι πιο πιθανό να 

λειτουργήσει το διαμεσολαβητικό μοντέλο από ότι στις γυναίκες. Η ψυχολογική προσαρμογή 

,δηλαδή,του αντρικού πληθυσμού επηρεάζεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τονυ γυναικείου 

,όταν στην ΕΑ επιδράσει το κοινωνικό άγχος. Το αποτέλεσμα αυτό  συνδυαστικά με τα 

προηγούμενα ( τα υψηλότερα ποσοστά αντρων σε ευαισθησία στην απόρριψη ), αποτελεί 

ενδιαφέρον έυρημα, υπό την έννοια οτι οι περισσότερες μέχρι τώρα έρευνες  θέλουν τις γυναίκες 

πιο ευάλωτες στην ΕΑ και σε ό,τι πηγάζει από αυτήν. Ωστόσο δεν βρέθηκε κάποια έρευνα που να 

μελετά τις διαφορές φύλων στη συγκεκριμένη  διαμεσολάβηση  που διατυπώσαμε, για να 

ερμηνεύσουμε το αποτέλεσμα αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι οτι το ενδιαφέρον μελλοντικών 

ερευνών  θα πρέπει να στραφεί στον αντρικό πληθυσμό τόσο στην ευαισθησία στην απόρριψη, όσο 

και στο διαμεσολάβητικό μοντέλο, καθώς φαίνεται να αλλάζει ο τρόπος εκδήλωσης συμπεριφορών 
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των δύο φύλων. Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί στην αλλαγή ρόλων στη σύγχρονη 

κοινωνία και στη σύγχυση μεταξύ των δύο φύλων. 

Η διαμεσολάβηση του κοινωνικού άγχους εξηγεί έναν από τους τρόπους, μέσω των οποίων 

οδηγείται κανείς σε ό,τι περιλαμβάνεται στην έννοια της κακής ψυχολογικής προσαρμογής. 

Πιθανόν να υπάρχουν  και αλλοι παράγοντες εκτός του κοινωνικού άγχους  που να   μεσολαβούν 

και να εξηγούν την παραπάνω σχέση. Το γεγονός οτι άλλου είδους παρένθετες μεταβλητές δεν 

εξετάστηκαν  για τυχόν  σημαντική διαμεσολάβηση που πρέπει να ληφθεί υπόψη , ίσως θεωρηθεί  

ένα έλλειμα της παρούσας έρευνας. Ο περιορισμός αυτός μπορεί να αποτελέσει πεδίο προς 

εξερέυνηση  μελλοντικών   ερευνών   που ασχολούνται με το εν λογω  θέμα  και με  τις 

συγκεκριμένες μεταβλητές. Ο εμπλουτισμός γνώσης γύρω από τους υπόλοιπους  

διαμεσολαβητικούς παράγοντες που επεμβαίνουν στη σχέση που μελετάμε, μόνο  θετικά μπορεί να 

συμβάλλει  στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας και ψυχοσυναισθηματικής ευεξίας  ατόμων 

με ευαισθησία στην απόρριψη 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε σχολές κοινωνικών επιστημών και για τον λόγο αυτό το γυναικείο 

δείγμα  ήταν αρκετά μεγαλύτερο από το αντρικό (295 γυναίκες έναντι 131 αντρών).   Θα μπορούσε 

κανείς να χαρακτηρίσει ως μειονέκτημα το γεγονός οτι η χορήγηση δεν έγινε  και σε σχολές που 

κατ’εξοχήν απασχολούν αντρικό πληθυσμό (για παράδειγμα πολυτεχνικές 

σχολές,μηχανολογικές,ιατρική κ.τ.λ.) , ώστε να μειωθεί η διαφορά μεταξύ γυναικείου και αντρικού 

δείγματος. Επίσης, τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν μόνο σε φοιτητές ηλικίας δεκοκτώ έως 

εικοσιπέντε χρόνων, μη λαμβάνοντας υπόψη δέιγματα του γενικότερου πληθυσμού, όπως εφήβους 

ή και ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας των εικοσιπέντε ετών. Το ηλικιακό εύρος των συμμετεχόντων 

ήταν αρκετά περιορισμένο και δεν αποτέλεσε αντιπροσωπευτικό δείγμα του γενικότερου 

πληθυσμού, αλλά μιας πολύ περιορισμένης ομάδας ατόμων, των φοιτητών. Ακόμη , το είδος της 

συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγια κλειστών ερωτήσεων) ,αποτελεί  εργαλείο αυτοαναφοράς , 

άλλο ένα στοιχείο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αρνητικό, καθώς αυτοαναφορικές μέθοδοι 

συλλογής δεδομένων δέχονται αρνητική κριτική.   

Έναν άλλο έλλειμα θα μπορούσε να θεωρηθεί το γεγονός ότι η έρευνα δεν είναι μακροχρόνια . 

Τέτοιου είδους έρευνες, οδηγούν σε πιο ασφαλή αποτελέσματα συγκριτικά με έρευνες 

περιορισμένου χρονικού διαστήματος, όπως η παρούσα. Η μεγαλύτερη διάρκειας έρευνα είναι πιο 

αξιόπιστη, καθώς εξετάζει τους συμμετέχοντες σε βάθος χρόνου και όχι στιγμιαία. Το ενδεχόμενο 

να οδηγηθεί ο ερευνητής σε εσφαλμένα συμπεράσματα λόγω της μιας και μοναδικής συλλογής 

δεδομένων,  είναι πολύ πιο πιθανή σε βραχύχρονες έρευνες. Τέτοιου είδους πονήματα εξυπηρετούν 

περισσότερο διερευνητικούς στόχους, παρά αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών που 

πραγματεύονται.  
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Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από όλα παραπάνω, ενισχύουν εκείνα   

προηγούμενων  ερευνών  που ασχολούνται με τη συσχέτιση  ευαισθησίας στην απόρριψη και 

ψυχολογικής προσαρμογής(Bagwell et al, 2002. Downey & Feldman, 1996. Downey, Khauri & 

Feldman, 1997. Downey et al,1998.Dwairy,2010.  Dwairy & Achoui, 2010. Khaleque & Rohner, 

2002. Parmar & Rohner, 2005. Romero-Canyas et al., 2010.  Sentse et al,2010.Rohner,2004. 

Rohner. Rohner & Britner, 2002. Rohner & Khaleque, 2005. Rohner et al,2009.   Rohner et al , 

2008), ευαισθησίας στην απόρριψη και κοινωνικού άγχους( Ayduk et al,2000. Ηarb, Heimberg & 

Fresco, 2002. Heimberg,2002. Ηummel & Gross,2001.Hudson & Rapee, 2000. Downey & 

Feldman, 1996. Downey, Khauri & Feldman, 1997. Downey et al,1998.Rohner,2004. Rohner. 

Rohner & Britner, 2002)  και κοινωνικού άγχους και κακής ψυχολογικής προσαρμογής(Clark και 

Wells 1995, Clark & McManus, 2002.Hidalgo ,Barnett & Davidson,2001.Hidalgo, Barnett & 

Davidson,2001.  Hoffman,2007. Rapee & Heimberg 1997.Herbert et al., 2005).  

Η περαιτέρω  γνώση που προέκυψε , έγκειται στην υπόθεση οτι υπάρχει  διαμεσολαβητική 

επίδραση του κονωνικού άγχους στη  σχέση μεταξύ ευαισθησίας στην απόρριψη και ψυχολογικής 

προσαρμογής. Ο συλλογισμός που διατυπώθηκε ήταν οτι άτομα που εμφανίζουν υψηλή  

ευαισθησία στην πιθανότητα να απορριφθούν από τους άλλους κατά τις κοινωνικές τους 

συναναστροφές, παρατηρείται να περιορίζουν ή και να μειώνουν στο ελάχιστο τις  ‘‘επίφοβες’’ 

προς απόρριψη ,συναναστροφές. Στοιχεία όπως, ο  περιορισμός κοινωνικών επαφών ή  ο φόβος 

δημόσιας παρουσίας και δραστηριότητας οδηγούν με ‘‘γραμμκό’’ σχεδόν  τρόπο σε εκδήλωση 

κοινωνικού άγχους ( Rapee & Heimberg,1997 ). Δεδομένης της ύπαρξης απορριπτικών γονεικών 

εμπειριών που συνέβαλλαν στην δημιουργία ευαισθησίας στην απόρριψη και της ακόλουθης 

εκδήλωσης κοινωνικού άγχους, διαταράσσεται  τελικά η  γενικότερη ψυχολογική προσαρμογή του 

ενήλικα.  

 Η διαμεσολάβηση αυτή φαίνεται να είναι καθοριστική για τη σύνδεση μεταξύ ευαισθησίας στην 

απόρριψη και ψυχολογικής προσαρμογής, καθώς όπως  δείχνουν τα αποτελέσματα το κοινωνικό 

άγχος ενισχύει σημαντικά την σχέση τους. Άτομα με υπάρχουσα απορριπτική ευαισθησία μπορεί 

να παρουσιάζουν ψυχολογική δυσπροσαρμοστικότητα λόγω αυτής, αλλά και λόγω άλλων 

ενδιάμεσων παραγόντων. Ως έναν από αυτούς χρησιμοποιήσαμε  το κοινωνικό άγχος και 

υποθέσαμε  οτι  τα ευαίσθητα στην απόρριψη άτομα παρουσιάζουν  ψυχολογική  

δυσπροσαρμοστικότητα επειδή εκδηλώνουν προηγουμένως κοινωνικό άγχος. Τα αποτελέσματα  

που προέκυψαν από την  έρευνα επιβεβαίωσαν  τις αρχικές μας προσδοκίες  ότι το κοινωνικό άγχος 

επιδρά στην ήδη υπάρχουσα ευαισθησία στην απόρριψη και οδηγεί σε επιδείνωση της ψχολογικής 

προσαρμογής του ενήλικα. Το συμπέρασμα αυτό προσφέρει ένα ακόμη ενισχυτικό  στοιχείο  στη 

μελέτη  των επιπτώσεων απορριπτικής συμπεριφοράς των γονέων στη διαμόρφωση της 
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προσωπικότητας των παιδιών τους. Γονείς που δεν δέιχνουν αποδοχή  ,τραυματίζουν τα παιδιά 

τους και τους δημιουργούν  μια μόνιμη ευαισθησία σε καθετί που προμηνύει απόρριψη. Δεν 

καταφέρνουν όλοι να ξεπεράσουν το τραύμα της απόρριψης και να αποβάλλουν την ευαισθησία, 

όπως οι ‘‘copers’’. Στα άτομα αυτά η ευαισθησία  μέσω διάφορων καναλιών,  όπως το κοινωνικό 

άγχος εν προκειμένω, οδηγεί σε δυσμενέις συνέπειες για το ενήλικο πια άτομο. Αυτή η αλυσιδωτή 

διαδικασία συνοψίζει  τον συλλογισμό που  διατυπώσαμε και επιβεβαιώσαμε στην εργασία   και 

ευελπιστεί να προσέφερε χρησιμή γνώση στους  τομείς που απασχολούνται με τη βελτίωση της  

ψυχολογικής προσαρμογής  του ατόμου.  
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                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1.Ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων 

 
      

        

   
1. Ηλικία.   Πόσο ετών είστε;    (χρόνια) 

2. Φύλο.   1.   Άντρας  
 

2. __________________Γυναίκα 
 

 

3. Εθνικότητα. Ποια είναι η εθνική σας ταυτότητα;  
 

____ 1.  Ελληνική   
 

____ 2.  Αλβανική  
 

____ 3.  Ρωσική  
 

____ 4.  Ρουμανική   
 

____ 6.  Ασιατική (π.χ. Πακιστάν, Ινδία, Συρία, Μπαγκλαντές, κλπ) 

 

____7.  Αφρικανική (π.χ. Αίγυπτος, Νιγηρία, Γκάνα, κλπ) 
 

____ 8.  Μικτή εθνικότητα. ( παρακαλούμε προσδιορίστε):____________________. 
 

____ 9.  Άλλο.  (παρακαλούμε προσδιορίστε): _____________________________.  
 

 

4. Γλώσσα.  Ποια γλώσσα μιλάτε κυρίως στο σπίτι; 
 

____1. Ελληνικά 
 

____2. Αλβανικά 
 

____3.  Άλλο ______________________ (παρακαλούμε προσδιορίστε) 
 

 
5.  Θρήσκευμα.  Ποιο είναι το θρήσκευμά σας; 
 

____1. Χριστιανός Ορθόδοξος  
 

____2. Μουσουλμάνος 
 

____3. Εβραίος 
 

____4. Καθολικός 
 

____5. Άλλο_____________________ (παρακαλούμε προσδιορίστε) 
 
 

5. Εκπαίδευση.     Σε ποια Σχολή/Τμήμα φοιτάτε; 

__________________ 

                          

                           Σε ποιο έτος είστε; _________________________ 
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2.Ερωτηματολόγιο Ψυχολογικής Προσαρμογής( PAQ) 

 Οι παρακάτω σελίδες περιλαμβάνουν προτάσεις που περιγράφουν τον τρόπο που οι άνθρωποι 

νιώθουν για τον εαυτό τους. Διαβάστε τη κάθε πρόταση προσεχτικά και σκεφτείτε κατά πόσο σωστά 

αυτή σας περιγράφει. Κάντε γρήγορα· δώστε τη πρώτη σας εντύπωση και προχωρήστε στην επόμενη 

πρόταση. Μη μένετε πολύ σε κάθε πρόταση. 

 

    Τέσσερα κουτιά είναι σχεδιασμένα για κάθε πρόταση. Εάν η πρόταση είναι αλήθεια για εσάς, τότε 

αναρωτηθείτε, «Είναι σχεδόν πάντα αλήθεια;» ή «Είναι μερικές φορές αλήθεια;». Εάν πιστεύετε ότι η 

πρόταση είναι σχεδόν πάντα αλήθεια, βάλτε ένα Χ στο κουτάκι ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑ· εάν 

πιστεύετε ότι η πρόταση είναι μερικές φορές σημειώστε ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΑ. Εάν 

πιστεύετε ότι η πρόταση δεν είναι αλήθεια για εσάς, τότε αναρωτηθείτε, «Είναι σπάνια αλήθεια;» ή 

«Σχεδόν ποτέ αλήθεια;». Εάν είναι σπάνια αλήθεια, τότε βάλτε ένα Χ στο κουτάκι ΣΠΑΝΙΑ 

ΑΛΗΘΕΙΑ· εάν πιστεύετε ότι η πρόταση  δεν είναι σχεδόν ποτέ αλήθεια σημειώστε ΣΧΕΔΟΝ 

ΠΟΤΕ ΑΛΗΕΘΕΙΑ. 

 
    Να θυμάστε, δεν υπάρχει σωστή ή λανθασμένη απάντηση για οποιαδήποτε πρόταση, έτσι ας είστε 

όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς μπορείτε. Απαντήστε σε κάθε πρόταση έτσι όπως νομίζετε ότι 

πραγματικά είστε και όχι έτσι όπως θα θέλατε να είστε. Για παράδειγμα, εάν σχεδόν πάντα νιώθετε 

καλά με τον εαυτό σας, τότε σημειώστε τη πρόταση ως εξής: 

 

 
 

  

Σχεδόν 
πάντα 

αλήθεια 

Μερικές 
φορές 

αλήθεια 

Σπάνια 
αλήθεια 

Σχεδόν 
ποτέ 

αλήθεια 
 

Νιώθω καλά με τον εαυτό μου. 
 

 
   

 

 

 

 
 

  

Σχεδόν 
πάντα 

αλήθεια 

Μερικές 
φορές 

αλήθεια 

Σπάνια 
αλήθεια 

Σχεδόν ποτέ 
αλήθεια 

1. 
Έχω συνέχεια στο μυαλό μου να μαλώνω ή να είμαι 

αγενής. 

    

2. 
Μου αρέσει να βλέπω τους φίλους μου να με λυπούνται 

όταν είμαι άρρωστος/η. 

    

3. Μου αρέσει ο εαυτός μου. 
    

4. 
Νιώθω ότι μπορώ να κάνω τα πράγματα το ίδιο καλά με 

τους περισσότερους ανθρώπους γύρω μου. 

    

5. 
Δυσκολεύομαι να δείξω στους άλλους τα αληθινά μου 

συναισθήματα. 

    

6. 
Νιώθω θλίψη λόγω της ανικανότητάς μου να 

χειρίζομαι τις καταστάσεις. 

    

7. Νιώθω ότι η ζωή είναι ωραία. 
    

8. Θέλω να χτυπήσω κάτι ή κάποιον. 
    

9. 
Μου αρέσει οι φίλοι μου να μου δείχνουν πολύ 

στοργικότητα. 

    

10. Νιώθω ότι δεν είμαι καλός/ή και ότι ποτέ δε θα είμαι. 
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11. Με κατακλύζουν συναισθήματα ανεπάρκειας 
    

12. 
Είναι εύκολο για μένα να δείχνω την αγάπη μου στους 

ανθρώπους που νοιάζομαι. 

    

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. 
Προτιμώ να λύνω τα προβλήματά μου μόνος/η μου, 

παρά να ζητάω επιβεβαίωση και ενθάρρυνση. 

    

17. 
Όταν γνωρίζω κάποιον για πρώτη φορά, νομίζω ότι 

είναι καλύτερος/η από εμένα. 

    

18. Μπορώ να διεκδικήσω με επιτυχία πράγματα που θέλω. 
    

19. 
Δυσκολεύομαι να κάνω και να διατηρήσω καλούς 

φίλους. 

    

20. Εκνευρίζομαι όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά. 
    

21. 
Νομίζω ότι ο κόσμος είναι ένα καλό και ευχάριστο 

μέρος. 

    

22. Κοροϊδεύω τους άλλους όταν κάνουν χαζά πράγματα. 
    

23. Μου αρέσει οι φίλοι μου να μου δίνουν πολύ προσοχή. 
    

24. 
Νομίζω ότι είμαι ένα καλό άτομο και ότι οι άλλοι 

άνθρωποι πρέπει να συμφωνούν με αυτό. 

    

25. Πιστεύω ότι είμαι αποτυχημένος/η. 
    

26. 
Είμαι ζεστός/ή και στοργικός/ή με τους ανθρώπους που 

πραγματικά μου αρέσουν. 

    

27. 

Τη μια στιγμή είμαι γεμάτος/η ζωντάνια και 

χαρούμενος/η και την άλλη στιγμή είμαι 

κατσούφης/α και στεναχωρημένος/η. 

    

28. 
Για εμένα ο κόσμος είναι ένα δυσάρεστο μέρος να ζει 

κανείς. 

    

29. Σουφρώνω τα χείλη ή κρατώ μούτρα όταν θυμώνω. 
    

30. 
Μου αρέσει να με ενθαρρύνουν όταν δυσκολεύομαι με 

κάτι. 

    

31. Νιώθω αρκετά καλά με τον εαυτό μου. 
    

32. 
Αισθάνομαι ανεπαρκής σε πολλά πράγματα από αυτά 

που προσπαθώ να κάνω. 

    

33. 

Νιώθω άβολα και αμήχανα όταν προσπαθώ να δείξω 

πώς πραγματικά αισθάνομαι σε κάποιον που μου 

αρέσει. 

    

  
Σχεδόν 
πάντα 

αλήθεια 

Μερικές 
φορές 
αλήθεια 

Σπάνια 
αλήθεια 

Σχεδόν 
ποτέ 

αλήθεια 

34. 
Είναι ασυνήθιστο για εμένα να νευριάζω ή να 

αναστατώνομαι. 

    

35. 
Βλέπω τον κόσμο σαν ένα απειλητικό και επικίνδυνο 

μέρος. 

    

36. Δυσκολεύομαι να ελέγξω τον θυμό μου. 
    

37. 
Μου αρέσει οι φίλοι μου να μου κάνουν όλα τα χατίρια 

όταν έχω χτυπήσει ή είμαι άρρωστος/η. 
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38. Είμαι δυσαρεστημένος/η με τον εαυτό μου. 
    

39. 
Μπορώ να ολοκληρώσω με επιτυχία πράγματα που 

θέλω. 

    

40. 
Είναι εύκολο να δείχνω στους φίλους μου ότι τους 

συμπαθώ πραγματικά. 

    

41. Αποφεύγω τις κοντινές διαπροσωπικές σχέσεις. 
    

42. Η ζωή για μένα είναι κάτι καλό. 
    

 

 

3.Ερωτηματολόγιο Ευαισθησίας στην Απόρριψη( RSQ) 

 

Καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει πράγματα που οι φοιτητές ζητούν μερικές 

φορές από άλλους ανθρώπους. Παρακαλώ φανταστείτε ότι είστε σε αντίστοιχη κατάσταση. 

Θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

1) Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν για την απάντηση του άλλου ατόμου; 

2) Πώς νομίζετε ότι είναι πιθανό να απαντήσει το άλλο άτομο; 

 

1. Ρωτάτε κάποιον/α στην τάξη εάν θα μπορούσατε να  δανειστείτε τις σημειώσεις του/της. 

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν το άτομο αυτό θα ήθελε να σας δανείσει τις 

σημειώσεις του/της; 

                                                               καθόλου ανήσυχος             πολύ ανήσυχος            

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

Θα περίμενα ότι το άτομο αυτό θα μου έδινε πρόθυμα τις σημειώσεις του/της. 

 

                                                               καθόλου πιθανό                       πολύ πιθανό 

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

2. Ζητάτε από το/τη σύντροφό σας να μείνετε μαζί. 

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν ο/η σύντροφος σας θα ήθελε να μείνετε μαζί; 

                                                               καθόλου ανήσυχος             πολύ ανήσυχος            

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

Θα περίμενα ότι ο/η σύντροφός μου θα ήθελε να μείνει μαζί μου. 

 

                                                               καθόλου πιθανό                       πολύ πιθανό 

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

3. Ζητάτε από τους γονείς σας να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε σε ποια προγράμματα θα κάνετε 

αίτηση. 

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν οι γονείς σας θα ήθελαν να σας βοηθήσουν;                                      

                                                          καθόλου ανήσυχος             πολύ ανήσυχος            

                                                                              1     2    3    4    5    6 
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Θα περίμενα ότι θα ήθελαν να με βοηθήσουν. 

 

                                                            καθόλου πιθανό                       πολύ πιθανό 

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

4. Ζητάτε από κάποιον που δε γνωρίζετε καλά να βγείτε ραντεβού. 

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν το άτομο αυτό θα ήθελε να βγει μαζί σας ραντεβού; 

                                                               καθόλου ανήσυχος             πολύ ανήσυχος            

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

Θα περίμενα ότι το άτομο αυτό θα ήθελε να βγει μαζί μου ραντεβού. 

                                                                

                                                                  καθόλου πιθανό                       πολύ πιθανό 

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

 

5. Ο/Η σύντροφός σας έχει κανονίσει να βγει με τους φίλους του/της απόψε, αλλά θέλετε πολύ να 

περάσετε το βράδυ μαζί του/της και του/της το λέτε. 

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν ο/η σύντροφος σας θα αποφάσιζε να μείνει μέσα; 

                                                               καθόλου ανήσυχος             πολύ ανήσυχος            

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

Θα περίμενα ότι ο/η σύντροφός μου θα επέλεγε πρόθυμα να μείνει μέσα. 

                                                               

                                                                  καθόλου πιθανό                       πολύ πιθανό 

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

6. Ζητάτε από τους γονείς σας επιπλέον χρήματα, για να καλύψετε τα έξοδα διαβίωσής σας. 

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν οι γονείς σας θα σας βοηθούσαν; 

                                                               

                                                                 καθόλου ανήσυχος             πολύ ανήσυχος            

                                                                             

                                                                                  1     2    3    4    5    6 

 

Θα περίμενα ότι δε θα είχαν πρόβλημα να με βοηθήσουν. 

 

                                                                   καθόλου πιθανό                       πολύ πιθανό 

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

7. Μετά το μάθημα λέτε στον/στην καθηγητή/τρια σας ότι έχετε κάποια δυσκολία με ένα μέρος του 

μαθήματος και το/τη ρωτάτε εάν μπορεί να σας δώσει επιπλέον βοήθεια. 

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν ο/η καθηγητής/τρια σας θα ήθελε να σας βοηθήσει; 

                                                               

                                                                καθόλου ανήσυχος             πολύ ανήσυχος            

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

 

Θα περίμενα ότι ο/η καθηγητής/τρια μου θα ήθελε να με βοηθήσει . 

 

                                                               καθόλου πιθανό                       πολύ πιθανό 

                                                                                   1     2    3    4    5    6 
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8. Προσεγγίζετε έναν/μια καλό/η σας φίλο/η για να μιλήσετε σχετικά με κάτι που είπατε ή κάνατε 

και τον/την αναστάτωσε πολύ. 

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν ο/η φίλος/η θα ήθελε να σας μιλήσει; 

                                                               καθόλου ανήσυχος             πολύ ανήσυχος            

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

Θα περίμενα ότι θα ήθελε να μιλήσουμε για να λύσουμε τις διαφορές μας. 

 

                                                               καθόλου πιθανό                       πολύ πιθανό 

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

9.Ζητάτε από κάποιον συμφοιτητή/τρια σας να πάτε για καφέ. 

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν το άτομο αυτό θα ήθελε να έρθει μαζί σας για καφέ; 

                                                               καθόλου ανήσυχος             πολύ ανήσυχος            

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

Θα περίμενα ότι το άτομο αυτό θα ήθελε να έρθει μαζί μου. 

 

                                                               καθόλου πιθανό                       πολύ πιθανό 

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

10. Μετά την αποφοίτηση δε μπορείτε να βρείτε δουλειά και ρωτάτε τους γονείς σας εάν μπορείτε 

να μείνετε μαζί τους για λίγο. 

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν οι γονείς σας θα ήθελαν να επιστρέψετε στο σπίτι; 

                                                               καθόλου ανήσυχος             πολύ ανήσυχος            

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

Θα περίμενα ότι θα ήμουν ευπρόσδεκτος/η στο σπίτι. 

 

                                                               καθόλου πιθανό                       πολύ πιθανό 

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

11.Ζητάτε από ένα/μία φίλο/η σας να πάτε μαζί διακοπές το Πάσχα. 

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το ο/η φίλος/η σας θα ήθελε να έρθει μαζί σας; 

                                                               καθόλου ανήσυχος             πολύ ανήσυχος            

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

Θα περίμενα ότι ο/η φίλος/η μου θα ήθελε να έρθει μαζί μου. 

 

                                                               καθόλου πιθανό                       πολύ πιθανό 

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

12. Τηλεφωνείτε στο/στη σύντροφό σας μετά από μια έντονη λογομαχία και του/της λέτε ότι θέλετε 

να το/τη συναντήσετε. 

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν ο/η σύντροφος σας θα ήθελε να σας συναντήσει; 

                                                               καθόλου ανήσυχος             πολύ ανήσυχος            

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 



84 

Θα περίμενα ότι θα ήθελε να με συναντήσει. 

 

                                                               καθόλου πιθανό                       πολύ πιθανό 

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

13. Ρωτάτε ένα/μια φίλο/η εάν θα μπορούσατε να δανειστείτε κάτι δικό του/της. 

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το ο/η φίλος/η σας θα ήθελε σας το δανείσει; 

 

                                                               καθόλου ανήσυχος             πολύ ανήσυχος            

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

Θα περίμενα ότι ο/η φίλος/η μου θα ήθελε πρόθυμα να μου το δανείσει. 

 

                                                               καθόλου πιθανό                       πολύ πιθανό 

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

14. Ζητάτε από τους γονείς σας να έρθουν σε μια σημαντική για εσάς περίσταση. 

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν οι γονείς σας θα ήθελαν να έρθουν; 

 

                                                               καθόλου ανήσυχος             πολύ ανήσυχος            

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

Θα περίμενα ότι οι γονείς μου θα ήθελαν να έρθουν. 

 

                                                               καθόλου πιθανό                       πολύ πιθανό 

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

 

15. Ζητάτε από ένα/μια φίλο/η να σας κάνει μια μεγάλη χάρη. 

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν ο/η φίλος/η θα σας έκανε αυτή τη χάρη; 

 

                                                               καθόλου ανήσυχος             πολύ ανήσυχος            

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

Θα περίμενα ότι θα μου έκανε πρόθυμα αυτή τη χάρη. 

 

                                                               καθόλου πιθανό                       πολύ πιθανό 

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

 16. Ρωτάτε το/τη σύντροφό σας εάν σας αγαπάει πραγματικά. 

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν ο/η σύντροφός σας θα απαντούσε θετικά; 

                                                               καθόλου ανήσυχος             πολύ ανήσυχος            

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

Θα περίμενα ότι θα απαντούσε θετικά με ειλικρίνεια. 

 

                                                               καθόλου πιθανό                       πολύ πιθανό 

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

17. Πηγαίνετε σε ένα πάρτι, προσέχετε κάποιον/α στην άλλη άκρη του δωματίου και του/της 

ζητάτε να χορέψετε. 
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Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν το άτομο αυτό θα ήθελε να χορέψει μαζί σας; 

                                                               καθόλου ανήσυχος             πολύ ανήσυχος            

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

Θα περίμενα ότι θα ήθελε να χορέψει μαζί μου. 

 

                                                               καθόλου πιθανό                       πολύ πιθανό 

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

18. Ζητάτε από το/τη σύντροφό σας έρθει σπίτι να γνωρίσει τους γονείς σας. 

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν ο/η σύντροφος σας θα ήθελε να γνωρίσει τους γονείς 

σας; 

 

                                                               καθόλου ανήσυχος             πολύ ανήσυχος            

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

Θα περίμενα ότι ο/η σύντροφός μου θα ήθελε να γνωρίσει τους γονείς μου. 

 

                                                               καθόλου πιθανό                       πολύ πιθανό 

                                                                                   1     2    3    4    5    6 

 

 

4.Ερωτηματολόγιο Κοινωνικού Άγχους( SIAS) 

 

 Παρακαλώ βαθμολογήστε τις παρακάτω προτάσεις ανάλογα με το βαθμό που σας χαρακτηρίζουν, 

χρησιμοποιώντας την ακόλουθη κλίμακα. Σημειώστε ένα μόνο αριθμό στο κενό αριστερά της κάθε 

πρότασης.  

0 1 2 3 4 

                                             δε με χαρακτηρίζει καθόλου                           με χαρακτηρίζει πολύ  

 

_______      1.  Αισθάνομαι νευρικότητα όταν πρέπει να μιλήσω με κάποιον που έχει εξουσία (π.χ. 

καθηγητής) 

 

_______      2. Δυσκολεύομαι να κοιτάζω τους άλλους στα μάτια 

 

_______   3. Αισθάνομαι υπερένταση όταν πρέπει να μιλήσω για τον εαυτό μου ή τα 

συναισθήματά μου  

 

_______      4.  Mου είναι δύσκολο να συναναστρέφομαι άνετα ανθρώπους με τους οποίους 

εργάζομαι 

 

_______      5. Αισθάνομαι υπερένταση όταν συναντήσω έναν γνωστό στο δρόμο 

 

_______      6. Οι κοινωνικές συναναστροφές με κάνουν να νιώθω άβολα 

 

_______      7. Αισθάνομαι υπερένταση όταν είμαι μόνη/ος με μόνο ένα άλλο πρόσωπο 

 

_______       8. Αισθάνομαι άνετα όταν ανταμώνω ανθρώπους στα πάρτι, κτλ. 



86 

 

_______       9. Έχω δυσκολία να συζητώ με άλλους ανθρώπους 

 

_______      10. Μου είναι εύκολο να σκεφτώ πράγματα για να μιλήσω 

 

_______      11. Όταν εκφράζομαι, ανησυχώ ότι μπορεί να φαίνομαι αδέξια/ος 

 

_______      12. Το βρίσκω δύσκολο να διαφωνήσω με τη θέση κάποιου άλλου 

 

_______      13. Μου είναι δύσκολο να μιλήσω σε ελκυστικά πρόσωπα του αντίθετου φύλου 

 

_______      14.  Πιάνω τον εαυτό μου να ανησυχεί ότι δε θα ξέρω τι να πω στις κοινωνικές 

εκδηλώσεις 

 

_______      15. Έχω νευρικότητα όταν κάνω παρέα με ανθρώπους που δεν τους γνωρίζω καλά 

 

_______      16. Όταν μιλάω, νιώθω ότι θα πω κάτι που θα με φέρει σε αμηχανία 

 

_______     17. Όταν μπαίνω σε μια παρέα/ομάδα, ανησυχώ ότι θα με αγνοήσουν 

 

_______     18. Έχω υπερένταση όταν μπαίνω σε μια παρέα/ομάδα 

 

_______     19. Νιώθω αβεβαιότητα εάν θα πρέπει να χαιρετήσω κάποιον που τον ξέρω μόνο λίγο 

 

_______     20. Το βρίσκω εύκολο να κάνω φίλους άτομα της ίδιας ηλικίας με μένα. 

 




