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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα έρευνα μελετά τη σχέση της γονικής δυαδικής αντιμετώπισης του στρες με τα 

προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης εφήβων και αναδυόμενων ενηλίκων που 

παρακολουθούν θεραπευτικό πρόγραμμα για τη χρήση ουσιών στη Μονάδα Εφήβων «Ατραπός» 

του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Παράλληλα, διερευνάται ο πιθανός διαμεσολαβητικός ρόλος της οικογενειακής 

λειτουργικότητας και λαμβάνεται υπόψη η ηλικιακή ομάδα των νέων, το διάστημα 

παρακολούθησης του προγράμματος και το διάστημα αποχής από τη χρήση ουσιών. Το δείγμα 

αποτελείτο από 80 εφήβους και νεαρούς ενήλικες και 80 γονείς (ένας εκ των δύο γονέων κάθε 

νέου). Οι νέοι αξιολόγησαν μέσω ερωτηματολογίων την οικογενειακή λειτουργικότητα και τα 

προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης και οι γονείς τους αξιολόγησαν μέσω 

ερωτηματολογίων την οικογενειακή λειτουργικότητα και τη γονική δυαδική αντιμετώπιση του 

στρες. Βρέθηκε σημαντική διαφορά στις αναφορές μεταξύ παιδιών και γονέων για την 

οικογενειακή λειτουργικότητα, με τα παιδιά να την αξιολογούν ως πιο φτωχή. Επίσης, βρέθηκαν 

σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα σε υποκλίμακες της οικογενειακής λειτουργικότητας, της γονικής 

δυαδικής αντιμετώπισης του στρες και των προβλημάτων εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης. Λίγες 

από αυτές τις υποκλίμακες διαφοροποιούνταν ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα, το διάστημα 

παρακολούθησης του προγράμματος και το διάστημα αποχής από τη χρήση. Τέλος, διαστάσεις της 

οικογενειακής λειτουργικότητας (γενική λειτουργικότητα, επίλυση προβλημάτων, έλεγχος 

συμπεριφοράς), όπως τις αντιλαμβάνεται ο νέος, βρέθηκαν να διαμεσολαβούν στη σχέση ανάμεσα 

σε υποκλίμακες της γονικής δυαδικής αντιμετώπισης στρες (υποστηρικτική δυαδική αντιμετώπιση 

εστιασμένη στο συναίσθημα, υποστηρικτική δυαδική αντιμετώπιση εστιασμένη στο πρόβλημα, 

εξουσιοδοτημένη δυαδική αντιμετώπιση) και τα συνολικά προβλήματα εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης. Ωστόσο, δε βρέθηκε οι σχέσεις αυτές να σχετίζονται με την ηλικιακή ομάδα, το 

διάστημα παρακολούθησης του προγράμματος και το διάστημα αποχής από τη χρήση ως 

ρυθμιστικές μεταβλητές. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν το ρόλο των οικογενειακών 

παραγόντων για τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης και καταδεικνύουν την πιθανή 

σημασία της γονικής δυαδικής αντιμετώπισης του στρες για την οικογενειακή λειτουργικότητα και 

τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης νέων με προβλήματα χρήσης ουσιών.  

 

Λέξεις κλειδιά: οικογενειακή λειτουργικότητα, δυαδική αντιμετώπιση του στρες, 

προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης, χρήση ουσιών, εφηβεία, αναδυόμενη ενηλικίωση  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

H χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών αποτελεί ένα πρόβλημα που εμφανίζεται κατά κύριο 

λόγο στην εφηβεία και κατά τα πρώτα χρόνια της αναδυόμενης ενηλικίωσης (Griffin & Botvin, 

2010). Η αιτιολογία του φαινομένου αυτού αποτελεί αντικείμενο πολλών θεωριών και πολλών 

ερευνών από τις οποίες προκύπτει πως οι παράγοντες που καθιστούν τους εφήβους και τους 

αναδυόμενους ενήλικες ευάλωτους στη χρήση ουσιών είναι ποικίλοι (βιολογικοί, κοινωνικοί, 

ατομικοί, κ.α. Chassin, Hussong, Barrera, Molina, Trim, & Ritter, 2013). Οι οικογενειακοί 

παράγοντες έχουν μελετηθεί ιδιαίτερα αναφορικά με τη σχέση τους ως παράγοντες κινδύνου 

για την έναρξη και τη συνέχιση της χρήσης ουσιών (Velleman, Templeton, & Copello, 2005). 

Επιπρόσθετα, η προβληματική χρήση ουσιών συχνά συνυπάρχει με προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης στους εφήβους και τους αναδυόμενους ενήλικες (Chan, 

Dennis, & Funk, 2008), τα οποία έχουν επίσης συσχετιστεί με οικογενειακούς παράγοντες 

κινδύνου (Roelofs, Meesters, ter Huurne, Bamelis, & Muris, 2006).  

Στην παρούσα έρευνα, θα διερευνηθεί η σχέση δύο οικογενειακών παραγόντων μεταξύ 

τους και με τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης στην εφηβεία και την 

αναδυόμενη ενηλικίωση σε άτομα με προβλήματα χρήσης ουσιών. Οι παράγοντες αυτοί είναι 

η οικογενειακή λειτουργικότητα, όπως αυτή ορίζεται από το μοντέλο McMaster (Epstein, 

Bishop, & Levin, 1978), και η δυαδική αντιμετώπιση του στρες μεταξύ των γονέων, κατά το 

μοντέλο του Bodenmann (1995).  

Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου αναλύονται οι βασικές παράμετροι και παράγοντες 

πάνω στους οποίους βασίστηκε η έρευνα: τα αναπτυξιακά στάδια της εφηβείας και της 

αναδυόμενης ενηλικίωσης και η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στα στάδια αυτά, τα 

προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης, η οικογενειακή λειτουργικότητα και η γονική 
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δυαδική αντιμετώπιση του στρες, ενώ παράλληλα διερευνώνται βιβλιογραφικά οι σχέσεις 

ανάμεσα στα παραπάνω. Στο τέλος του κεφαλαίου αναφέρονται οι στόχοι και οι υποθέσεις της 

παρούσας έρευνας. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά 

τη διεξαγωγή της, τα αποτελέσματα που προέκυψαν και εντέλει γίνεται μια συζήτηση με τα 

βασικά συμπεράσματα που συνεπάγονται των αποτελεσμάτων. 

 

1.1.Εφηβεία και αναδυόμενη ενηλικίωση 

H εφηβεία αποτελεί ένα αναπτυξιακό στάδιο το οποίο λαμβάνει χώρα μετά την παιδική 

ηλικία και πριν την ενηλικίωση και χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό σημαντικών 

αναπτυξιακών αλλαγών (Adams & Berzonsky, 2003. Caskey & Anfara, 2014). Oι αλλαγές 

αυτές περιλαμβάνουν σωματικά χαρακτηριστικά, όπως η σωματική ανάπτυξη σε ό,τι αφορά το 

ύψος, το βάρος, τα όργανα και τα σκελετικά και μυϊκά συστήματα, τη βελτίωση των κινητικών 

ικανοτήτων, και τη βιολογική, εγκεφαλική και σεξουαλική ωρίμανση (Adams & Berzonsky, 

2003. Caskey & Anfara, 2014). Επίσης, οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην εφηβεία 

αφορούν τη διανοητική ανάπτυξη, με σημαντικότερες την ανάπτυξη των μεταγνωστικών 

ικανοτήτων, της ανεξάρτητης σκέψης και των διεργασιών αφηρημένης σκέψης (Adams & 

Berzonsky, 2003. Caskey & Anfara, 2014). Η περίοδος της εφηβείας είναι ακόμη κομβική για 

την ηθική ανάπτυξη των ατόμων, καθώς τότε αναπτύσσουν προσωπικές ηθικές αξίες, συχνά 

ιδεαλιστικές και βασισμένες στο στοιχείο της δικαιοσύνης, ενώ αρχίζουν να αντιλαμβάνονται 

τα ηθικά διλήμματα σχετικιστικά παρά με απολυτότητα (Caskey & Anfara, 2014). Παράλληλα, 

την περίοδο αυτή συντελούνται αλλαγές στην πνευματική ανάπτυξη των ατόμων, καθώς αυτά 

αρχίζουν να αναστοχάζονται πάνω σε ζητήματα νοήματος ζωής και κατανόησης του κόσμου 

(Caskey & Anfara, 2014). Ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι αλλαγές στην ψυχολογική 

ανάπτυξη, η οποία χαρακτηρίζεται από τη διαμόρφωση ταυτότητας και την επιδίωξη της 

ανεξαρτησίας, ενώ η διάθεση των ατόμων χαρακτηρίζεται από ένταση, κυκλοθυμία και 
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«εκρήξεις» στη συμπεριφορά (Caskey & Anfara, 2014). Τέλος, η εφηβεία περιλαμβάνει και 

αλλαγές στην κοινωνική-συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου, το οποίο αισθάνεται πια την 

ισχυρή ανάγκη του ανήκειν σε μια ομάδα που θα χαρακτηρίζεται από την αποδοχή των 

συνομηλίκων και θα του προσφέρει κοινωνική θέση και προσωπική ταυτότητα (Caskey & 

Anfara, 2014). Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής, οι έφηβοι τείνουν να υιοθετούν 

επαναστατική στάση απέναντι στους γονείς και τους ενήλικες και να προκαλούν την εξουσία 

τους (Caskey & Anfara, 2014). Η ανάπτυξη στον κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα, επίσης, 

συνεπάγεται την ανάδυση ζητημάτων σεξουαλικού προσανατολισμού και σεξουαλικής 

ταυτότητας (Caskey & Anfara, 2014). 

Ανά τα χρόνια, η «εφηβεία» ως αναπτυξιακό στάδιο οριοθετείται ηλικιακά διαφορετικά. 

Όπως αναφέρεται στους Sawyer, και συν. (2018), στις αρχές του 20ου αιώνα ο Hall (1904) 

τοποθετούσε την εφηβεία ως αναπτυξιακή περίοδο στις ηλικίες ανάμεσα στα 14 και τα 24 έτη. 

Μισό αιώνα αργότερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πρότεινε ότι η προεφηβεία ξεκινά 

στα 10 έτη, ωστόσο το τέλος της εφηβείας είναι δυσκολότερο να οριοθετηθεί και τοποθετείται 

περίπου στα 20 έτη (Sawyer, και συν., 2018. World Health Organization, 1965). Ακόμη, ήδη 

από τη δεκαετία του 1960, ο Erikson (1968) αναφέρεται σε παρατεταμένη εφηβεία η οποία 

είναι τυπική στις δυτικές κοινωνίες και κάνει λόγο για ψυχοκοινωνικό μορατόριουμ, ως 

δυνατότητα που έχουν οι νέοι άνθρωποι να πάρουν χρόνο και να πειραματιστούν ώστε να 

βρουν τον κοινωνικό ρόλο που τους ταιριάζει. 

Βιολογικά, η διεργασία που θεωρείται ότι αναγγέλλει την έναρξη της εφηβείας είναι η 

ενεργοποίηση του νευροενδοκρινικού άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-γονάδων, η οποία σε 

σύγχρονους δυτικούς πληθυσμούς κορυφώνεται περίπου στην ηλικία των 11 για τα κορίτσια 

και στην ηλικία των 13 για τα αγόρια (Sawyer, και συν., 2018). Επίσης, από βιολογική σκοπιά, 

η ωρίμανση των εκτελεστικών συστημάτων του εγκεφάλου (υπεύθυνα για τις ανώτερες 
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γνωστικές λειτουργίες) συνεχίζει και στη δεκαετία των 20, γεγονός που καθιστά δύσκολη την 

αυστηρή οριοθέτηση του τερματισμού της εφηβείας (Sawyer, και συν., 2018). 

Πέραν της βιολογικής προσέγγισης  της εφηβείας, μπορεί κανείς να την οριοθετήσει με 

κοινωνικούς όρους. Ιστορικά, η κοινωνική μετάβαση που επέφερε ο γάμος και η τεκνοποίηση 

συνδεόταν με τη μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση (Arnett, 2005. Arnett & Taber, 

1994. Sawyer, και συν., 2018). Σήμερα, σε αντίθεση με παλαιότερα, σε πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες η ηλικία γάμου και τεκνοποίησης ξεπερνά τα 30 χρόνια (Sawyer, και συν., 2018). 

Παράλληλα, και άλλοι κοινωνικοί θεσμοί που σηματοδοτούν τη μετάβαση από την εφηβεία 

στην ενήλικη ζωή, όπως η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, η εύρεση εργασίας και η οικονομική 

ανεξαρτησία, τείνουν να έρχονται πια σε μεγαλύτερη ηλικία (Arnett, 2005. Arnett & Taber, 

1994. Sawyer, και συν., 2018).  

Λόγω αυτών των κοινωνικών συνθηκών, ένας σύγχρονος αναπτυξιακός όρος που έχει 

επικρατήσει για το χαρακτηρισμό ατόμων από 18 μέχρι 26 ετών είναι «νεαροί ενήλικες» ή 

«αναδυόμενοι ενήλικες» (Arnett, 2000. Arnett, 2005. Sawyer, Azzopardi, Wickremarathne, & 

Patton, 2018). Πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή, η 

οποία έχει ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία (Arnett, 2000. Arnett, 2005. Schulenberg, 

O’Malley, Bachman, Wadsworth, & Johnston, 1996). Συγκεκριμένα, η περίοδος της 

αναδυόμενης ενηλικίωσης χαρακτηρίζεται από διερεύνηση ταυτοτήτων, ιδίως στη δουλειά και 

τις προσωπικές σχέσεις. Για το λόγο αυτό, πρόκειται για μια περίοδο αστάθειας, καθώς 

χαρακτηρίζεται από πολλές αλλαγές στις σχέσεις, την απασχόληση και τις εκπαιδευτικές 

βαθμίδες του ατόμου.  Κατά την περίοδο αυτή η προσοχή είναι στραμμένη στον εαυτό, με 

ελευθερία πια εξωτερικού ελέγχου από άλλους.  Σύμφωνα με τον Arnett (2004), η περίοδος της 

αναδυόμενης εφηβείας χαρακτηρίζεται από αυτο-εξερεύνηση καθώς τα άτομα καλούνται να 

ανταπεξέλθουν σε τρία βασικά έργα: να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους, να πάρουν 

ανεξάρτητες αποφάσεις και να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία. Τέλος, είναι μια περίοδος 
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δυνατοτήτων, καθώς υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για αλλαγές οι οποίες θα επιδράσουν 

καθοριστικά στο μέλλον του ατόμου.  

Στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλες μεσογειακές χώρες, στοιχεία τα οποία συνεισφέρουν 

στην καθυστέρηση της μετάβασης στην ενήλικη ζωή, μέσω την παραμονής στο σπίτι των 

γονέων και την καθυστέρηση του γάμου και της τεκνοποίησης, είναι οι ισχυροί οικογενειακοί 

δεσμοί, τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, οι χαμηλοί μισθοί και τα οικονομικά προβλήματα και η 

περιορισμένη κοινωνική πρόνοια (Iacovou, 2002. 2010). Σε σύγκριση με άλλες χώρες στην 

Ευρώπη, η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων ηλικίας 20 έως 29 ετών που 

διαμένουν με τους γονείς τους, ενώ η μέση ηλικία που εγκαταλείπει ένα άτομο στην Ελλάδα 

το σπίτι των γονέων είναι τα 29 έτη (Eurostat, 2016). Η μέση ηλικία πρώτου γάμου είναι τα 32 

έτη για τους άνδρες και τα 29 για τις γυναίκες, ενώ η μέση ηλικία πρώτου τοκετού των 

γυναικών είναι τα 31 έτη, μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη (Eurostat, 2016). Το 47% του 

πληθυσμού (το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη) συνεχίζει την εκπαίδευση μετά τα 18 έτη 

(Eurostat, 2016). 

Το αναπτυξιακό στάδιο της αναδυόμενης ενηλικίωσης έχει αποτελέσει αντικείμενο 

μελέτης και σε ορισμένες ελληνικές έρευνες, οι οποίες επιβεβαιώνουν την ύπαρξή του ως 

διακριτού αναπτυξιακού σταδίου και στην Ελλάδα. Στην πιο πρόσφατη από αυτές (Galanaki & 

Leontopoulou, 2017), μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά της αναδυόμενης ενηλικίωσης σε 

φοιτητές έως 27 ετών. Βρέθηκε πως περισσότερα από τα δύο τρίτα του δείγματος 

αντιλαμβάνονταν τους εαυτούς τους ως αναδυόμενους ενήλικες, με στοιχεία όπως υψηλή 

διερεύνηση ταυτότητας, πειραματισμό, αίσθηση ότι βρίσκονται σε μεταίχμιο, κ.α., τα οποία 

αποτελούν χαρακτηριστικά της αναδυόμενης ενηλικίωσης. Ωστόσο, η αισιοδοξία που 

χαρακτηρίζει σε άλλες χώρες τους αναδυόμενους ενηλίκους, στη συγκεκριμένη έρευνα 

βρέθηκε να είναι χαμηλότερη για τους Έλληνες αναδυόμενους ενήλικες, γεγονός που πιθανώς 

συνδέεται με τις κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες στη χώρα.  
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Μέσα από αυτές τις πληροφορίες, καταλαβαίνει κανείς ότι τόσο η εφηβεία όσο και η 

αναδυόμενη ενηλικίωση αποτελούν, η καθεμία με το δικό της τρόπο, μεταβατικές περιόδους 

κατά τις οποίες τα άτομα βιώνουν ποικίλες αλλαγές και προκλήσεις. Σε αυτό το «έδαφος» 

βρίσκει συχνά χώρο η χρήση ουσιών, όπως αναλύεται παρακάτω.  

 

1.2. Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στην εφηβεία και την αναδυόμενη ενηλικίωση 

1.2.1. Παράγοντες κινδύνου 

Ως διαταραχή η χρήση ουσιών χαρακτηρίζεται από ακαταμάχητη επιθυμία για την 

εξαρτησιογόνα ουσία και απώλεια ελέγχου, με το άτομο να αφιερώνει το χρόνο του στην 

εύρεση και τη χρήση της ουσίας παρά τις αρνητικές συνέπειες (American Psychiatric 

Association, 2013). Το γεγονός ότι επιδημιολογικά η χρήση ουσιών ξεκινά κατά κανόνα στην 

εφηβεία, κορυφώνεται στις ηλικίες της αναδυόμενης ενηλικίωσης και ύστερα τείνει να φθίνει 

(Chassin, και συν., 2013. Griffin & Botvin, 2010) έχει οδηγήσει κάποιους ερευνητές να 

θεωρούν τη χρήση ουσιών ως αναπτυξιακή διαταραχή (Sher & Gotham, 1999. Tarter & 

Vanukov, 1994). 

Ένα αναπτυξιακό χαρακτηριστικό που αναγνωρίζεται εδώ και δεκαετίες για την περίοδο 

της εφηβείας ως εγγενής παράγοντας κινδύνου  για την έναρξη της χρήσης ουσιών είναι η τάση 

των εφήβων να εμπλέκονται σε ριψοκίνδυνες καταστάσεις (Irwin & Millstein, 1986. Malcolm 

& Shephard, 1978). Η τάση αυτή για εμπλοκή σε ριψοκίνδυνες συμπεριφορές έχει ιστορικά 

επιχειρηθεί να εξηγηθεί από διαφορετικές σκοπιές. Η θεωρία του Elkind (1967) για τον 

εφηβικό εγωκεντρισμό προτείνει ότι οι ριψοκίνδυνες συμπεριφορές των εφήβων σχετίζονται 

με την αίσθηση ατρωτότητας που έχουν οι έφηβοι. Αυτή η αίσθηση προκύπτει από τον 

«προσωπικό μύθο» που αυτοί χτίζουν. Σύμφωνα με τη θεωρία, ο προσωπικός μύθος προκύπτει 

από το «φανταστικό κοινό» που ο έφηβος υποθέτει πως έχει και το οποίο μοιράζεται το δικό 

του ενδιαφέρον για την εμφάνιση και τη συμπεριφορά του. Ο προσωπικός μύθος αφορά την 
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αίσθηση του εφήβου ότι είναι ιδιαίτερος και μοναδικός, με διαφορετικά και πιο έντονα 

συναισθήματα από τους άλλους, αφού αποτελεί το κέντρο της προσοχής. Έτσι, αυτή η αίσθηση 

μοναδικότητας δημιουργεί και μια αίσθηση ατρωτότητας, η οποία ωθεί τον έφηβο να 

εμπλέκεται χωρίς φόβο σε ριψοκίνδυνες καταστάσεις. Με μεγαλύτερη έμφαση σε γνωστικές 

πτυχές, σε έρευνά τους, οι Bachman, Johnston, O'Malley, & Humphrey (1988) εξηγούν τη 

μείωση χρήσης κάνναβης στους εφήβους της τότε περιόδου, αποδίδοντας την εμπλοκή των 

εφήβων σε αυτή τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά στην έλλειψη γνώσεων για τις αρνητικές 

συνέπειες. Έτσι, αποδίδουν τη μείωση της χρήσης κάνναβης στην αύξηση της ενημερότητας 

και της κατανόησης των εφήβων για τις αρνητικές συνέπειες που αυτή έχει. Οι Furbey και 

Beyth-Marom (1992) προτείνουν μια διαφορετική θεώρηση, η οποία απομακρύνεται από το 

σκεπτικό πως η γνώση και η ενημερότητα οδηγούν από μόνες τους στην αποφυγή της 

ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς αυτοί προτείνουν ότι, όπως κάθε 

επιλογή, έτσι και η επιλογή των εφήβων να εμπλακούν σε ριψοκίνδυνες καταστάσεις προκύπτει 

από μια διαδικασία λήψης αποφάσεων που περιλαμβάνει τη σύγκριση της πορείας διάφορων 

δράσεων και την εκτίμηση των κερδών και των απωλειών. Έτσι, συχνά οι έφηβοι τείνουν να 

υπερεκτιμούν κέρδη που θα έχουν από την εμπλοκή σε επικίνδυνη κατάσταση και να υποτιμούν 

τις αρνητικές συνέπειες. Πιο πρόσφατα, ο Steinberg (2004. 2010) προτείνει ότι η εμπλοκή σε 

επικίνδυνες καταστάσεις που παρουσιάζουν οι έφηβοι δεν οφείλεται σε δυσκολίες στη σωστή 

αντίληψη και εκτίμηση των κινδύνων λόγω της ηλικίας τους, αλλά σε ψυχοκοινωνικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την αυτορρύθμιση. Συγκεκριμένα, είναι γνωστό ότι κατά την 

εφηβεία συμβαίνουν αλλαγές στο μεταιχμιακό σύστημα του εγκεφάλου οι οποίες μπορεί να 

συνδέονται με αλλαγές στην αναζήτηση ανταμοιβής (Casey, Getz, & Galvan, 2008). Πράγματι, 

στην εφηβεία παρατηρείται μια τάση των ατόμων να αναζητούν νέες εμπειρίες και υψηλότερα 

επίπεδα διέγερσης. Έτσι, ο συγγραφέας προτείνει ότι ο πρώτος παράγοντας που διαφοροποιεί 

τους εφήβους από τους ενήλικες και ο οποίος οφείλεται στη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά τους 
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δεν είναι η έλλειψη γνώσεων, αλλά η μεγαλύτερη ανάγκη για διέγερση την οποία προσφέρουν 

οι ριψοκίνδυνες καταστάσεις. Ο δεύτερος παράγοντας στον οποίο ο συγγραφέας αποδίδει τη 

ριψοκίνδυνη συμπεριφορά των εφήβων είναι το γεγονός πως τα προμετωπιαία συστήματα του 

εγκεφάλου δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη πλήρως, με αποτέλεσμα οι εκτελεστικές λειτουργίες, 

όπως ο έλεγχος των παρορμήσεων, ο σχεδιασμός και η πρόγνωση των συνεπειών, να 

βρίσκονται ακόμη υπό ωρίμανση (Casey, και συν., 2008). Έτσι, η δυνατότητα αυτορρύθμισης 

των εφήβων είναι ακόμη ανεπαρκής. 

Οι Chassin και συν. (2013) παραθέτουν τους δημογραφικούς παράγοντες κινδύνου για 

χρήση ουσιών στην εφηβεία. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι το φύλο είναι ένας τέτοιος 

παράγοντας, καθώς γενικά τα κορίτσια κάνουν μικρότερη και λιγότερο συχνή χρήση ουσιών 

από τα αγόρια (Johnston, O’ Malley, Bachman, & Schulenberg, 2007). Ένας ακόμη 

δημογραφικός παράγοντας κινδύνου είναι η εθνικότητα. Για παράδειγμα, επιδημιολογικές 

μελέτες στην Αμερική δείχνουν ότι οι Ασιάτες Αμερικανοί έφηβοι βρίσκονται στο μικρότερο 

κίνδυνο για μακροχρόνια χρήση, ενώ οι Ιθαγενείς Αμερικανοί έφηβοι βρίσκονται στο 

μεγαλύτερο κίνδυνο (Kandel, 1995). Η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των εφήβων 

φαίνεται επίσης να σχετίζεται με τη χρήση ουσιών. Η χρήση ουσιών ανάλογα με το κοινωνικο-

οικονομικό επίπεδο φαίνεται να παρουσιάζει καμπυλόγραμμη μορφή, με υψηλά επίπεδα 

χρήσης σε εφήβους με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο (Office of Applied Studies, 

2004) και σε εφήβους με υψηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο (Hanson & Chen, 2007). 

Ακόμη, σύμφωνα με τους Chassin και συν. (2013) η εφηβεία και η αναδυόμενη 

ενηλικίωση είναι περίοδοι που χαρακτηρίζονται από ψυχοκοινωνικές μεταβάσεις οι οποίες 

σχετίζονται με τη χρήση ουσιών. Οι μεταβάσεις σε διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα που 

συντελούνται κατά την εφηβεία αποτελούν αλλαγές οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερες 

απαιτήσεις, πιο απόμακρες σχέσεις με τους καθηγητές, και αλλαγές στο περιβάλλον των 

συνομηλίκων (Eccles, Lord, Roeser, Barber, & Jozefowicz, 1997). Παράλληλα, οι μεταβάσεις 
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σε διαφορετικούς ρόλους που αφορούν την εκπαίδευση, την εργασία και τις προσωπικές 

σχέσεις (O’Malley, 2004) μπορούν να έχουν προστατευτικό ρόλο απέναντι στη χρήση ουσιών 

στην εφηβεία και την αναδυόμενη ενηλικίωση, αν και η περίοδος μετάβασης στο πανεπιστήμιο 

δρα ως παράγοντας κινδύνου (Bachman, Wadsworth, O'Malley, Johnston, & Schulenberg, 

2013). 

Οι Griffin και Botvin (2010) κάνουν λόγο για παράγοντες κοινωνικής επιρροής που 

επηρεάζουν την εμπλοκή των εφήβων με εξαρτησιογόνες ουσίες. Η έκθεση σε θετικές στάσεις 

απέναντι στη χρήση ουσιών και πρότυπα χρήσης ουσιών στο οικείο περιβάλλον (πχ, γονείς, 

αδέρφια, συνομήλικοι. Mayberry, Espelage, & Koenig, 2009), η θετική απεικόνιση της χρήσης 

ουσιών από διασημότητες (Villani, 2001) και οι διαφημίσεις που προβάλλουν θετικά μηνύματα 

για το αλκοόλ και τον καπνό (Tye, Warner, & Glantz, 1987), αποτελούν παράγοντες κινδύνου 

για τη χρήση ουσιών στην εφηβεία. Οι ίδιοι αναφέρονται σε ατομικούς παράγοντες κινδύνου 

(Swadi, 1999), όπως η έλλειψη γνώσεων και η διαστρεβλωμένη αντίληψη του εφήβου για τη 

χρήση ουσιών και ψυχολογικά χαρακτηριστικά, όπως η χαμηλή αυτοεκτίμηση και ο χαμηλός 

αυτοέλεγχος. 

Επιπρόσθετα, οι Griffin και Botvin (2010) κάνουν λόγο για τους οικογενειακούς 

παράγοντες που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών στην εφηβεία. Σύμφωνα με αυτούς, ο ρόλος 

της κοινωνικής μάθησης (Bandura, 1977) είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς μέσα από την 

οικογένεια το παιδί μαθαίνει πρότυπα συμπεριφορών και στάσεις σχετικά με τη χρήση ουσιών. 

Ο τρόπος ανατροφής, κατά τους συγγραφείς αυτούς, μπορεί να αποτελέσει έμμεσο παράγοντα 

κινδύνου, επηρεάζοντας άλλους παράγοντες που συνδέονται με τη χρήση ουσιών, όπως η 

επιθετικότητα και τα προβλήματα συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα, οι σκληρές μέθοδοι 

πειθαρχίας, η έλλειψη γονικού ελέγχου, η έλλειψη οικογενειακών δεσμών και τα υψηλά 

επίπεδα οικογενειακών συγκρούσεων συνεισφέρουν σε προβλήματα εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης και σε προβλήματα χρήσης ουσιών (Burnette,  Oshri, Lax, Richards, & 
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Ragbeer, 2012. Galambos, Barker, & Almeida, 2003. Williams, Degnan, Perez-Edgar, 

Henderson, Rubin, Pine, και συν., 2009). Αντίθετα, η σταθερή τοποθέτηση ορίων, ο 

προσεκτικός γονικός έλεγχος, η φροντίδα και η ανοιχτή επικοινωνία αποτελούν 

προστατευτικούς παράγοντες απέναντι στη χρήση ουσιών στην εφηβεία (Vakalahi, 2001). Οι 

συγγραφείς αναφέρουν επίσης ότι υπάρχουν και γενετικοί παράγοντες που συνδέονται με τη 

χρήση ουσιών (Vanyukov & Tarter, 2000). Ο ρόλος της οικογένειας αναλύεται περαιτέρω στο 

υποκεφάλαιο 1.4.3. 

Τα στρεσογόνα γεγονότα ζωής φαίνεται να αποτελούν ακόμη παράγοντες κινδύνου για 

την έναρξη της χρήσης ουσιών στην εφηβεία. Σε έρευνά των Kilpatrick, Acierno, Saunders, 

Resnick, Best και Schnurr (2000) βρέθηκε πως η βιωμένη και η παρατηρούμενη βία, τα 

προβλήματα χρήσης αλκοόλ στην οικογένεια και η διαταραχή μετατραυματικού στρες 

συνδέονταν με αυξημένο κίνδυνο χρήσης ουσιών στην εφηβεία. 

Εκτός από την εφηβεία, η χρήση ουσιών ξεκινά συχνά και κατά τα πρώτα χρόνια της 

αναδυόμενης ενηλικίωσης. Ο Arnett (2005) θεωρεί πως πολλά από τα χαρακτηριστικά της 

αναδυόμενης ενηλικίωσης καθιστούν τα άτομα ευάλωτα στη χρήση ουσιών. Ειδικότερα, 

σύμφωνα με το συγγραφέα, η διερεύνηση της ταυτότητας και η περίοδος «μορατόριουμ» που 

χαρακτηρίζουν την αναδυόμενη ενηλικίωση, καθώς και η σύγχυση των ταυτοτήτων μπορούν 

να οδηγήσουν σε χρήση ουσιών ως έναν τρόπο εξερεύνησης και ανακούφισης της 

απογοήτευσης (Rose & Bond, 2008). Ακόμη, η αστάθεια που βιώνουν οι νεαροί ενήλικες συχνά 

δημιουργεί δυσάρεστα συναισθήματα (Luyckx, De Witte, & Goossens, 2011), τα οποία 

προσπαθούν να ανακουφίσουν μέσα από τη χρήση ουσιών. Η ελευθερία από τον κοινωνικό και 

οικογενειακό έλεγχο στην αναδυόμενη ενηλικίωση συχνά σημαίνει ότι τα προστατευτικά 

κοινωνικά δίκτυα είναι λιγότερο παρόντα πια (Kypri, McCarthy, Coe, & Brown, 2004). 

Παράλληλα, το γεγονός ότι οι νεαροί ενήλικες βρίσκονται στο μεταίχμιο ανάμεσα στην 

εφηβεία και την ενήλικη ζωή είναι πιθανό να τους ωθεί να κάνουν χρήση ουσιών, ως ένα από 
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τα πράγματα που ως ανήλικοι δεν επιτρεπόταν να κάνουν και στο μέλλον ως ώριμοι ενήλικοι 

δε θα είναι αποδεκτό να κάνουν (Schulenberg & Maggs, 2002). Τέλος, το πλήθος των 

πιθανοτήτων που υπάρχουν στην αναδυόμενη ενηλικίωση δύναται να κάνει τους αισιόδοξους 

νεαρούς ενήλικες να υποτιμήσουν τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης ουσιών και τους 

απογοητευμένους νεαρούς ενήλικες να στραφούν στη χρήση ώστε να ανακουφίσουν τη 

δυσφορία που αισθάνονται (Kuwabara, Van Voorhees, Gollan, & Alexander, 2007. Lapsley & 

Hill, 2010). 

 

1.2.2. Στοιχεία χρήσης ουσιών κατά την εφηβεία από τον ελληνικό πληθυσμό 

Στην Ελλάδα φαίνεται πως η πιο δημοφιλής παράνομη ουσία χρήσης σε εφήβους είναι η 

κάνναβη (Kokkevi, Fotiou, Kanavou, Stavrou, & Richardson, 2016). Περίπου το ένα τέταρτο 

των εφήβων τη θεωρεί ακίνδυνη ως ουσία περιστασιακής χρήσης, ενώ ένας στους δεκατρείς 

εφήβους τη θεωρεί ακίνδυνη ως ουσία συστηματικής χρήσης. Ένας στους τέσσερις εφήβους 

θεωρεί την εύρεση της κάνναβης «πολύ εύκολη». Ένας στους δεκατρείς εφήβους αναφέρει ότι 

έχει κάνει χρήση κάνναβης πάνω από μία φορές το τελευταίο έτος, ενώ ένας στους 

εικοσιτέσσερις εφήβους αναφέρει ότι έχει κάνει χρήση κάνναβης πάνω από μία φορές τον 

τελευταίο μήνα.  

Εκτός της κάνναβης, οι Έλληνες έφηβοι έχουν κάνει έστω μια φορά στη ζωή τους χρήση 

φαρμάκων εκτός ηρεμιστικών για αλλαγή της διάθεσής τους (5,1 %), εισπνεόμενες ουσίες 

(4,2%), ηρεμιστικά φάρμακα (2,4%) και έκστασι ή άλλες συνθετικές ουσίες (1,5%) (Κοκκέβη, 

Σταύρου, Καναβού, Φωτίου, 2015).  

Όσον αφορά τις νόμιμες ουσίες (Kokkevi, Fotiou, Kanavou, Stavrou, & Richardson, 

2016), δύο στους πέντε εφήβους έχουν κάνει χρήση καπνού τουλάχιστον μία φορά στη ζωή 

τους, ένας στους πέντε έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα, ενώ ένας στους εννέα καπνίζουν 

καθημερινά. Το αλκοόλ φαίνεται ότι είναι γενικά η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ουσία στους 
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εφήβους. Δύο στους τρεις εφήβους αναφέρουν ότι κατανάλωσαν αλκοόλ τον τελευταίο μήνα 

και δύο στους πέντε εφήβους αναφέρουν υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ τον τελευταίο μήνα.  

 

1.3. Προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης 

Είναι χαρακτηριστικό πως τα προβλήματα χρήσης ουσιών συχνά συνοδεύονται από 

προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης (Chan, και συν., 2008). Παρακάτω ακολουθεί 

ανάλυση των προβλημάτων εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης στην εφηβεία και την 

αναδυόμενη ενηλικίωση, αλλά και διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στα προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης και τη χρήση ουσιών.  

 

1.3.1. Προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης στην εφηβεία και την 

αναδυόμενη ενηλικίωση 

Οι όροι «εσωτερίκευση» και «εξωτερίκευση» χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν δύο 

γενικές κατηγορίες συμπεριφορικών, συναισθηματικών και κοινωνικών προβλημάτων. Οι όροι 

προτάθηκαν το 1966 από τον Achenbach (1966) για την περιγραφή δύο ομάδων προβλημάτων 

που βρέθηκαν με παραγοντική ανάλυση σε κλινικό πληθυσμό παιδιών και εφήβων. Σήμερα 

αποτελούν μία από τις πιο κοινά αποδεκτές ταξινομήσεις διαταραχών στην έρευνα της 

ψυχοπαθολογίας (Cicchetti & Natsuaki, 2014). Οι όροι αναφέρονται και στο DSM-5 ως 

χρήσιμοι καθώς φαίνεται πως οι διαταραχές που συνδέονται με προβλήματα εσωτερίκευσης 

μεταξύ τους και οι διαταραχές που συνδέονται με προβλήματα εξωτερίκευσης μεταξύ τους 

έχουν κοινούς γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου (American Psychiatric 

Association, 2013). 

Σύμφωνα με τους Forns, Abad και Kirchner (2011) η δυσπροσαρμοστικότητα στην 

εφηβεία γενικά ταξινομείται σε προβλήματα εσωτερίκευσης και προβλήματα εξωτερίκευσης.  

Κατά τους συγγραφείς αυτούς, τα προβλήματα εσωτερίκευσης αφορούν συμπτώματα 
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συναισθηματικά που προκαλούν δυσφορία, ένταση και ταλαιπωρία στο άτομο, προκαλώντας 

δυσκολίες εντός του εαυτού. Αυτά περιλαμβάνουν προβλήματα κατάθλιψης, άγχους, 

κοινωνικής απομόνωσης και σωματικών συμπτωμάτων. Η βασική συμπτωματολογία που 

χαρακτηρίζει τα προβλήματα εσωτερίκευσης είναι η συστολή, η αναστολή, οι επίμονες 

σκέψεις, η θλίψη, ο φόβος, συναισθήματα κατωτερότητας, ενοχές και σωματικές ενοχλήσεις. 

Τα προβλήματα εξωτερίκευσης, από την άλλη πλευρά, σύμφωνα τους Forns, και συν. (2011) 

αφορούν συμπεριφορικά συμπτώματα που προκαλούν δυσφορία και εντάσεις στο περιβάλλον 

του ατόμου και υποδηλώνουν αδιαφορία για τους κοινωνικούς κανόνες. Αυτά περιλαμβάνουν 

προβλήματα επιθετικότητας και παραβίασης των κανόνων. Η βασική συμπτωματολογία των 

προβλημάτων εξωτερίκευσης είναι η ανυπακοή, η παρορμητικότητα, η επιθετικότητα, η 

σκληρότητα και οι συμπεριφορές εκτόνωσης. Ωστόσο, υπάρχουν και προβλήματα που δεν 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν αυστηρά σε μία από της δύο κατηγορίες. Το μοντέλο του 

Achenbach (1966) προτείνει μια κατηγορία που περιλαμβάνει κοινωνικά, γνωστικά 

προβλήματα και προβλήματα ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, τα οποία 

συνδυάζουν στοιχεία και από τις δύο κατηγορίες. 

Σε πληθυσμούς εφήβων, τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης συχνά 

συνυπάρχουν (Wolff & Ollendick, 2006), αν και φαίνεται να υπάρχουν διαφορές φύλου. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Leadbeater, Kuperminc, Blatt και Hertzog (1999) φαίνεται 

πως τα κορίτσια παρουσιάζουν πιο συχνά προβλήματα εσωτερίκευσης, ενώ τα αγόρια 

παρουσιάζουν πιο συχνά προβλήματα εξωτερίκευσης. Ωστόσο, δε φαίνεται να υπάρχει τέτοια 

διαφορά για τα προβλήματα ελλειμματικής προσοχής. 

Πολλές έρευνες συνδέουν τα προβλήματα εξωτερίκευσης και εσωτερίκευσης στην 

εφηβεία και στην αναδυόμενη ενηλικίωση με ανεπαρκείς στρατηγικές αντιμετώπισης του 

στρες (Forns, και συν., 2011. Herman-Stabl, Stemmler, & Petersen, 1995. Jaffee, & D’Zurilla, 

2003. Mahmoud, Staten, Hall, & Lennie, 2012. Seiffge-Krenke, 2000). Φαίνεται πως η ύπαρξη 



18 

 

προβλημάτων εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης συνδέεται με στρατηγικές αντιμετώπισης του 

στρες όπως η αποφυγή, η αποσύνδεση, η εστίαση στο συναίσθημα, η κοινωνική απομόνωση 

και η αυτοκριτική, ενώ ενεργητικές στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες, όπως η εστίαση στο 

πρόβλημα, η δέσμευση, η γνωστική αναδόμηση και η θετική επανεκτίμηση αποτελούν 

προστατευτικούς παράγοντες απέναντι στα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης. 

 

1.3.2. Προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης και χρήση ουσιών 

H συνύπαρξη προβλημάτων χρήσης ουσιών και προβλημάτων εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης είναι ιδιαίτερα συχνή. Οι Chan, και συν. (2008) μελέτησαν σε εφήβους και 

ενήλικους που παρακολουθούσαν θεραπεία απεξάρτησης για χρήση ουσιών το μέγεθος της 

συνύπαρξης προβλημάτων εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης. Βρέθηκε πως τα δύο τρίτα των 

ατόμων συνολικά παρουσίαζαν τέτοια προβλήματα έως και ένα έτος πριν εισέλθουν σε 

θεραπεία απεξάρτησης. Χαρακτηριστικό είναι πως, ηλικιακά, αυτοί που διέτρεχαν το 

μεγαλύτερο κίνδυνο συνύπαρξης χρήσης ουσιών και προβλημάτων εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης ήταν οι αναδυόμενοι ενήλικες. Όπως προέκυψε από έρευνα των Aseltine, Gore, 

και Colten (1998), ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου συνύπαρξης χρήσης ουσιών και 

κατάθλιψης στην εφηβεία φαίνεται να είναι η έλλειψη οικογενειακής στήριξης, ενώ και οι 

συνομήλικοι παίζουν σημαντικό ρόλο. 

Ένα ερώτημα που τίθεται δεδομένης αυτής της συνύπαρξης είναι ποιο από τα δύο 

προβλήματα (η χρήση ουσιών ή τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης) 

προηγείται. Υπάρχουν πολλά ερευνητικά δεδομένα που προτείνουν ότι τα προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης προβλέπουν τη χρήση ουσιών. Συγκεκριμένα για τη χρήση 

κάνναβης, φαίνεται πως αυτή χρησιμοποιείται συχνά ως καταπραϋντική για το άγχος, καθώς 

προϋπάρχουν αρνητικά γεγονότα ζωής, τραύμα και δυσπροσαρμοστικές στρατηγικές 

αντιμετώπισης του στρες (Hyman & Sinha, 2009). Παράλληλα, όμως, φαίνεται πως η χρήση 



19 

 

κάνναβης συχνά επιφέρει μεγαλύτερο άγχος, δημιουργώντας έτσι ένα φαύλο κύκλο χρήσης και 

στρες. Σε διαχρονική μελέτη των Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler και Angold (2003) 

βρέθηκε πως οι διαταραχές άγχους και διαγωγής κατά τη παιδική ηλικία και τα πρώτα χρόνια 

της εφηβείας προβλέπουν προβλήματα χρήσης ουσιών στην ηλικία των 16 ετών. Οι Woodward 

and Fergusson (2001) σε διαχρονική μελέτη 21 ετών εξέτασαν τις επιπτώσεις των εφηβικών 

αγχωδών διαταραχών για την αναδυόμενη ενηλικίωση των ατόμων. Ένα από τα ευρήματά τους 

ήταν πως οι αγχώδεις διαταραχές κατά την εφηβεία σχετίζονταν με εξάρτηση από ουσίες κατά 

την αναδυόμενη ενηλικίωση. Αντικρουόμενα εν μέρει με τα παραπάνω είναι τα ευρήματα των 

Reinherz, Giaconia, Hauf, Wasserman και Paradis (2000), οι οποίοι σε διαχρονική έρευνα 

μελέτησαν το ρόλο των προβλημάτων εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης στην έναρξη της 

χρήσης ουσιών στην εφηβεία. Οι ίδιοι βρήκαν έντονη συσχέτιση ανάμεσα στα προβλήματα 

εξωτερίκευσης και ελλειμματικής προσοχής και την έναρξη της χρήσης ουσιών στην εφηβεία 

και μικρότερη συσχέτιση ανάμεσα στην ταυτόχρονη ύπαρξη προβλημάτων εξωτερίκευσης και 

εσωτερίκευσης και την έναρξη της χρήσης ουσιών στην εφηβεία. Ωστόσο, τα προβλήματα 

εσωτερίκευσης δε βρέθηκαν να σχετίζονται με την έναρξη της χρήσης ουσιών. Παρόμοια, σε 

διαχρονική μελέτη 25 ετών, οι Zohsel, Baldus, Schmidt, Esser, Banaschewski, Thomasius και 

συν. (2016) μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα στη χρήση κάνναβης και τα προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης και βρήκαν πως τα προβλήματα εξωτερίκευσης, αλλά όχι 

και τα προβλήματα εσωτερίκευσης ή τα προβλήματα παρορμητικότητας και 

υπερκινητικότητας, κατά την παιδική ηλικία προέβλεπαν προβληματική χρήση κάνναβης κατά 

την αναδυόμενη ενηλικίωση. Τα προβλήματα παρορμητικότητας και υπερκινητικότητας όμως 

κατά την εφηβεία προέβλεπαν προβληματική χρήση κάνναβης κατά την αναδυόμενη 

ενηλικίωση. Αναφορικά με αυτού του είδους τα προβλήματα, σε μετα-ανάλυση των Lee, 

Humphreys, Flory, Liu και Glass (2011) φάνηκε πως η ύπαρξη προβλημάτων ελλειμματικής 
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προσοχής και υπερκινητικότητας κατά την παιδική ηλικία αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο 

προβληματικής χρήσης ουσιών κατά την εφηβεία και την ενηλικίωση. 

Παράλληλα, όμως, υπάρχουν ευρήματα που υποστηρίζουν πως η χρήση ουσιών 

προβλέπει την ανάπτυξη προβλημάτων εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης. Οι Brook, Cohen 

και Brook (1998) διερεύνησαν σε διαχρονική μελέτη τη συνύπαρξη χρήσης ουσιών και 

καταθλιπτικών διαταραχών σε άτομα από την παιδική ηλικία μέχρι και την ενήλικη ζωή. Οι 

ερευνητές αυτοί δε βρήκαν στοιχεία για τη συσχέτιση της κατάθλιψης στην εφηβεία με τη 

χρήση ουσιών αργότερα στην ενήλικη ζωή, βρήκαν όμως πως η χρήση ουσιών στην εφηβεία 

συσχετιζόταν με κατάθλιψη αργότερα στην ενήλικη ζωή. Παρόμοια, σε διαχρονική μελέτη με 

έφηβα κορίτσια βρέθηκε πως η χρήση ουσιών στην εφηβεία αύξανε τον κίνδυνο εμφάνισης 

μείζονος κατάθλιψης κατά την αναδυόμενη ενηλικίωση (Rao, Daley, & Hammen, 2000). 

Αντίθετα, σε διαχρονική μελέτη κοόρτης των Griffith-Lendering, Huijbregts, Mooijaart, 

Vollebergh και Swaab (2011) με εφήβους βρέθηκε πως η χρήση κάνναβης σχετιζόταν με 

μελλοντική εμφάνιση μόνο προβλημάτων εξωτερίκευσης και όχι προβλημάτων 

εσωτερίκευσης, ενώ ούτε τα προϋπάρχοντα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης 

προέβλεπαν μελλοντική χρήση κάνναβης. 

Επομένως, μελετώντας της βιβλιογραφία, θα μπορούσε να πει κανείς πως τα προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης και η χρήση ουσιών αλληλοτροφοδοτούνται εγκλωβίζοντας 

τα άτομα σε ένα φαύλο κύκλο. 

 

1.4. Οικογένεια και οικογενειακή λειτουργικότητα 

Η οικογένεια αποτελεί κεντρικό σύστημα μέσα στο οποίο μεγαλώνει και αναπτύσσεται 

ένα παιδί  (Bronfenbrenner, 1986). Οι επιρροές της επάνω στο άτομο παραμένουν σημαντικές 

στην εφηβεία, αλλά και στην αναδυόμενη ενηλικίωση (Livesey & Rostain, 2017. Youniss & 

Smollar, 1987). Η οικογενειακή λειτουργικότητα αποτελεί έναν τρόπο προκειμένου να 
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μελετήσει κανείς μια οικογένεια και να αξιολογήσει την επάρκειά της σε συγκεκριμένους 

τομείς λειτουργίας. Η οικογενειακή λειτουργικότητα έχει βρεθεί ερευνητικά ότι σχετίζεται 

τόσο με τη χρήση ουσιών (Velleman, και συν., 2005) όσο και με τα προβλήματα εσωτερίκευσης 

και εξωτερίκευσης που αντιμετωπίζουν έφηβοι και αναδυόμενοι ενήλικες (Roelofs, Meesters, 

ter Huurne, Bamelis, & Muris, 2006). 

Έτσι, στη συνέχεια, έπεται μια σύντομη παρουσίαση του σημαντικού ρόλου που 

εξακολουθεί να έχει η οικογένεια κατά την εφηβεία και την αναδυόμενη ενηλικίωση. Ακόμη, 

αναλύεται η έννοια της οικογενειακής λειτουργικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο μοντέλο 

McMaster, το οποίο χρησιμοποιείται στην παρούσα έρευνα. Ακολουθεί η περιγραφή της 

σχέσης ανάμεσα στην οικογενειακή λειτουργικότητα και τα προβλήματα χρήσης ουσιών και 

τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης.  

 

1.4.1. Ο ρόλος της οικογένειας στην εφηβεία και την αναδυόμενη ενηλικίωση 

Σύμφωνα με τους Youniss και Smollar (1987), κατά τη διάρκεια της εφηβείας, οι γονείς 

και οι έφηβοι απομακρύνονται από το πρότυπο της μονομερούς εξουσίας των γονέων και 

αρχίζουν να αλληλεπιδρούν πιο συνεργατικά. Έτσι, οι έφηβοι αρχίζουν να διεκδικούν 

περισσότερη ανεξαρτησία και αυτονομία και οι γονείς αρχίζουν να την παραχωρούν (Spear & 

Kulbok, 2004. Youniss & Smollar, 1987). Ωστόσο, οι γονείς ακόμη διατηρούν τη θέση της 

εξουσίας, θέτοντας ακόμη κανόνες και όρια, ελέγχοντας τους εφήβους, και αναμένοντας 

σχολικές επιδόσεις (Smetana, & Asquith, 1994. Youniss & Smollar, 1987). Ακόμη, οι γονείς 

έχουν συχνά το ρόλο του συμβούλου σε ό,τι αφορά αποφάσεις για το μέλλον του εφήβου 

(Tucker, Barber, & Eccles, 2001. Youniss & Smollar, 1987). Ο έφηβος απομακρύνεται από την 

αντίληψη του γονέα ως φιγούρα που του προσφέρει πράγματα και αναπτύσσει την αντίληψη 

του γονέα ως ατόμου με προσωπικότητα, δυνατά και αδύναμα σημεία, συναισθήματα και 

ανάγκες (Youniss & Smollar, 1987). Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα η σύνδεση των 
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εφήβων και των γονέων τους να αρχίζει σταδιακά να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό ως 

πρόσωπα, παρά στην εξουσία, ώστε οι έφηβοι ανεξαρτητοποιούνται, ενώ παράλληλα 

διατηρούν τη σύνδεση με τους γονείς τους (Youniss & Smollar, 1987).  

Στην πορεία ανεξαρτητοποίησης και αυτονόμησης των ατόμων κατά τη μετάβασή τους 

στην ενήλικη ζωή, ο ρόλος της οικογένειας και των γονέων παραμένει σημαντικός και 

λειτουργεί τόσο προστατευτικά όσο και περιοριστικά και οι ισορροπίες είναι συχνά λεπτές 

(Livesey & Rostain, 2017). Συγκεκριμένα, παρόλο που η διεκδίκηση της αυτονομίας και η 

τοποθέτηση ορίων από πλευράς του ατόμου απέναντι στην οικογένεια είναι θετικές 

διαδικασίες, η βοήθεια της οικογένειας είναι συχνά απαραίτητη για να μπορέσει το άτομο να 

διαχειριστεί απαιτήσεις και προβλήματα (Livesey & Rostain, 2017). Την περίοδο της 

αναδυόμενης ενηλικίωσης οι γονείς δρουν ως «σκαλωσιά» ή προστατευτικό δίκτυο, 

παρέχοντας συναισθηματικά και οικονομικά αγαθά στους νέους (Livesey & Rostain, 2017. 

Swartz, Kim, Uno, Mortimer, & O'Brien, 2011).  

Υπάρχουν συνθήκες τόσο εντός της οικογένειας όσο και εκτός αυτής που μπορεί να 

κάνουν δύσκολη την εύρεση των ισορροπιών ανάμεσα στην ανεξαρτητοποίηση και τη στήριξη 

(Livesey & Rostain, 2017). Μία τέτοια συνθήκη είναι οι «γονείς-ελικόπτερα», όρος που 

αναφέρεται σε γονείς οι οποίοι υιοθετούν εξαιρετικά παρεμβατική και ελεγκτική στάση 

απέναντι στα παιδιά τους και που σχετίζεται με ανατροφή που περιλαμβάνει υπερ-εμπλοκή, 

αναζήτηση πληροφοριών, υψηλό συμπεριφορικό και ψυχολογικό έλεγχο και ενίσχυση της 

εξάρτησης των παιδιών στην οικογένεια (Livesey & Rostain, 2017. Padilla-Walker & Nelson, 

2012). Τα στοιχεία αυτά στέκονται εμπόδιο στην αυτονόμηση του ατόμου, στην αντίληψη της 

αυτο-επάρκειάς του και αυξάνουν τον κίνδυνο άγχους και κατάθλιψης (Livesey & Rostain, 

2017. Luebbe, Mancini, Kiel, Spangler, Semlak, & Fussner, 2016. Schiffrin, Liss, Miles-

McLean, Geary, Erchull, & Tashner, 2014). Μία ακόμη συνθήκη που δρα ως τροχοπέδη στην 

εύρεση ισορροπιών είναι η παραμονή του νέου στην οικογενειακή εστία (Livesey & Rostain, 



23 

 

2017). Η αποχώρηση του ατόμου από το σπίτι είναι κεντρικός παράγοντας κατά τη μετάβαση 

στην ενηλικίωση. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι οικογένειες με παιδιά που 

αποτυγχάνουν να φύγουν από το σπίτι και δυσκολεύονται να μετακινηθούν προς την 

αυτοσυντήρησή τους, και παιδιά «μπούμερανγκ», παιδιά δηλαδή που λόγω οικονομικών 

δυσκολιών επιστρέφουν στο σπίτι των γονέων (Livesey & Rostain, 2017. Otters & Hollander, 

2015). Οι περιπτώσεις αυτές υποδαυλίζουν την αυτονόμηση, την αυτοπεποίθηση, την 

ικανοποίηση από τη ζωή και τη λήψη αποφάσεων των ατόμων (Burn, & Szoeke, 2016). 

Συμπερασματικά, η οικογένεια φαίνεται να αποτελεί σημαντικό σύστημα για την υγιή 

ανάπτυξη των εφήβων και των αναδυόμενων ενηλίκων. Σημαντικό έργο της και στα δύο αυτά 

αναπτυξιακά στάδια είναι να παραμένει κοντά στα άτομα, ενώ παράλληλα να τα ωθεί προς την 

ανεξαρτησία τους.  

 

1.4.2. Το μοντέλο McMaster για την οικογενειακή λειτουργικότητα 

Ένας όρος που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στο χώρο της οικογενειακής θεραπείας, αλλά 

και στην έρευνα με οικογένειες είναι η οικογενειακή λειτουργικότητα. Ένα δημοφιλές μοντέλο 

για την οικογενειακή λειτουργικότητα είναι το μοντέλο McMaster (Epstein, Bishop, & Levin, 

1978. Epstein, Bishop, Ryan, Miller, & Keitner, 1993. Miller, Ryan, Keitner, Bishop, & 

Epstein, 2000), το οποίο χρησιμοποιείται και στην παρούσα έρευνα. 

Καταρχάς, το μοντέλο McMaster βασίζεται στη θεωρία συστημάτων, όπως περιγράφεται 

από τους Epstein και Bishop (1973). Σύμφωνα με τους συγγραφείς, το μοντέλο βλέπει την 

οικογένεια ως ένα «ανοιχτό σύστημα» που αποτελείται από επιμέρους συστήματα (ατομικό, 

δυάδα του ζεύγους) και που σχετίζεται με άλλα συστήματα (εκτεταμένη οικογένεια, σχολείο, 

θρησκεία). Το μοντέλο δεν επικεντρώνεται στο ατομικό επίπεδο ή τις αλληλεπιδράσεις 

ορισμένων μελών της οικογένειας, αλλά στους ρητούς και άρρητους κανόνες και τις πράξεις 

των μελών που ελέγχουν τη συμπεριφορά όλων. Έτσι, στη θεραπεία αναζητούνται οι 
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διεργασίες που προκύπτουν μέσα στην οικογένεια και δημιουργούν αυτό που λαμβάνει την 

ταμπέλα της παθολογίας (Epstein & Bishop, 1973). 

Πιο αναλυτικά, το μοντέλο αναγνωρίζει ότι η οικογένεια είναι ένα σύνθετο σύστημα με 

πολυάριθμες διαστάσεις οικογενειακής λειτουργικότητας, αλλά ταυτοποιεί συγκεκριμένες 

διαστάσεις της οικογενειακής λειτουργικότητας που θεωρούνται σημαντικές για την κλινική 

αντιμετώπιση  και κρίνεται η επάρκεια της οικογένειας στην κάθε διάσταση (Epstein, και συν., 

1978. Epstein, και συν., 1993. Miller, και συν., 2000). Οι διαστάσεις αυτές είναι: η επίλυση 

προβλημάτων, η επικοινωνία, οι ρόλοι, η συναισθηματική ανταποκριτικότητα, η 

συναισθηματική εμπλοκή και ο έλεγχος της συμπεριφοράς. 

Σύμφωνα με τους θεωρητικούς του μοντέλου (Epstein, και συν., 1978. Epstein, και συν., 

1993. Miller, και συν., 2000), η επίλυση προβλημάτων ορίζεται ως η ικανότητα της οικογένειας 

να επιλύει προβλήματα που απειλούν τη συνοχή και τη λειτουργία της ώστε να διατηρεί τη 

λειτουργικότητά της. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να είναι είτε συντελεστικά (πχ, οικονομική 

διαχείριση), είτε συναισθηματικά. 

Η διάσταση της επικοινωνίας αφορά το πώς ανταλλάσσονται οι πληροφορίες μέσα στην 

οικογένεια, με το επίκεντρο να αποτελεί η λεκτική ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς η μη 

λεκτική επικοινωνία, αν και σημαντική, είναι συχνά παρεξηγήσιμη (Epstein, και συν., 1978. 

Epstein, και συν., 1993. Miller, και συν., 2000). Η επικοινωνία χωρίζεται σε συντελεστική, που 

αφορά πρακτικά ζητήματα, και συναισθηματική. Παράλληλα, το μοντέλο λαμβάνει υπόψιν και 

το κατά πόσο η επικοινωνία είναι διαυγής ή κεκαλυμμένη (κατά πόσο δηλαδή το μήνυμα είναι 

καθαρό ή ασαφές και μεταμφιεσμένο), αλλά και το κατά πόσο η επικοινωνία είναι άμεση ή 

έμμεση (κατά πόσο δηλαδή το μήνυμα απευθύνεται άμεσα στο άτομο που αφορά ή έμμεσα 

μέσω κάποιου τρίτου. Epstein, και συν., 1978. Epstein, και συν., 1993. Miller, και συν., 2000).  

Οι οικογενειακοί ρόλοι ως διάσταση της οικογενειακής λειτουργικότητας ορίζονται ως 

τα μοτίβα συμπεριφοράς μέσω των οποίων τα άτομα εκπληρώνουν καθημερινές λειτουργίες 
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ρουτίνας της οικογένειας (Epstein, και συν., 1978. Epstein, και συν., 1993. Miller, και συν., 

2000). Ξανά, αυτές χωρίζονται σε συντελεστικές και συναισθηματικές. Επίσης, χωρίζονται σε 

απαραίτητες οικογενειακές λειτουργίες, για τις οποίες η οικογένεια πρέπει να μεριμνά 

καθημερινά ώστε να λειτουργεί καλά, και σε άλλες οικογενειακές λειτουργίες, οι οποίες αν και 

δεν είναι απαραίτητες, προκύπτουν σε κάθε οικογένεια (Epstein, και συν., 1978. Epstein, και 

συν., 1993. Miller, και συν., 2000). 

Η συναισθηματική ανταποκριτικότητα ορίζεται ως η ικανότητα της οικογένειας να 

απαντά σε ερεθίσματα με την κατάλληλη ποιότητα και ποσότητα συναισθημάτων (Epstein, και 

συν., 1978. Epstein, και συν., 1993. Miller, και συν., 2000). Η ποιότητα των συναισθημάτων 

αφορά το εάν τα μέλη της οικογένειας εκφράζουν όλο το εύρος των συναισθημάτων και το εάν 

τα συναισθήματα που εκφράζουν συνάδουν με το πλαίσιο. Η ποσότητα των συναισθημάτων 

από την άλλη πλευρά αφορά το εάν τα μέλη της οικογένειας αποκρίνονται συναισθηματικά σε 

ερεθίσματα με υπο-ανταποκριτικότητα, με λογική και αναμενόμενη ανταποκριτικότητα ή με 

υπερ-ανταποκριτικότητα (Epstein, και συν., 1978. Epstein, και συν., 1993. Miller, και συν., 

2000). 

Η διάσταση της συναισθηματικής εμπλοκής ορίζεται ως το βαθμό που το σύνολο της 

οικογένειας δείχνει ενδιαφέρον και δίνει αξία στις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των 

μεμονωμένων μελών της οικογένειας (Epstein, και συν., 1978. Epstein, και συν., 1993. Miller, 

και συν., 2000). Με άλλα λόγια η διάσταση αυτή αφορά το κατά πόσο τα μέλη της οικογένειας 

ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλον. 

Η έκτη και τελευταία διάσταση, ο έλεγχος της συμπεριφοράς, ορίζεται ως τα μοτίβα που 

υιοθετεί η οικογένεια για τη διαχείριση της συμπεριφοράς σε τρεις τύπους καταστάσεων: σε 

σωματικά επικίνδυνες καταστάσεις, σε καταστάσεις που περιλαμβάνουν ψυχοβιολογικές 

ανάγκες (φαγητό, ύπνος, επιθετικότητα, κ.α.) και σε καταστάσεις που περιλαμβάνουν 
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διαπροσωπικές επαφές εντός και εκτός της οικογένειας (Epstein, και συν., 1978. Epstein, και 

συν., 1993. Miller, και συν., 2000). 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω έξι διαστάσεις της οικογενειακής λειτουργικότητας 

το μοντέλο αναγνωρίζει ότι σε αυτές τις διαστάσεις μπορεί να υπάρχουν δυσλειτουργικά 

μοτίβα συναλλαγών εντός της οικογένειας (Epstein, και συν., 1978. Epstein, και συν., 1993. 

Miller, και συν., 2000). Αυτό σημαίνει πως η οικογένεια, προκειμένου να μειώσει το άγχος της, 

μπορεί να παρουσιάζει συγκεκριμένες χαρακτηριστικές ή συνήθεις αλληλεπιδράσεις οι οποίες 

να σχετίζονται με δυσλειτουργία σε μία ή παραπάνω διαστάσεις της οικογενειακής 

λειτουργικότητας, Συνήθως η μεταβολή των δυσλειτουργικών μοτίβων συναλλαγών είναι 

απαραίτητη για τη βελτίωση της οικογενειακής λειτουργικότητας. 

Δεδομένου ότι βασική αξίωση της προσέγγισης McMaster είναι η κατασκευή εργαλείων 

και διαδικασιών που θα βασίζονται στο μοντέλο της και θα μπορούν να μετρηθούν εμπειρικά 

και να αξιολογηθούν, έχουν διαμορφωθεί ποσοτικά και ποιοτικά εργαλεία για την αξιολόγηση 

οικογενειών (Miller, και συν., 2000). Ένα από αυτά είναι το McMaster Family Assessment 

Device (Epstein, Baldwin, & Bishop, 1983. Miller, Epstein, Bishop, & Keitner, 1985), 

ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου το οποίο συμπληρώνεται από μέλη της οικογένειας 

προκειμένου να δοθεί μια εικόνα για την οικογενειακή λειτουργικότητα αυτής. 

Όπως θα φανεί και στη συνέχεια μέσα από την περαιτέρω ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, η οικογενειακή λειτουργικότητα, όπως αυτή ορίζεται από το μοντέλο McMaster 

έχει συνδεθεί σε έρευνες με δυσκολίες στην εφηβεία, όπως η χρήση ουσιών και τα προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης. Με τα προβλήματα αυτά έχουν συνδεθεί σε έρευνες και 

μεμονωμένοι παράγοντες της οικογενειακής λειτουργικότητα (πχ, επικοινωνία, έλεγχος 

συμπεριφοράς, κ.α.) που συμπεριλαμβάνει το μοντέλο αυτό. Έτσι, στα πλαίσια της παρούσας 

έρευνας, θα υιοθετηθεί το μοντέλο McMaster για την αξιολόγηση της οικογενειακής 

λειτουργικότητας σε εφήβους και αναδυόμενους ενήλικες με προβλήματα χρήσης ουσιών.  
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1.4.3. Οικογένεια, οικογενειακή λειτουργικότητα και χρήση ουσιών στην εφηβεία 

και την αναδυόμενη ενηλικίωση 

Σύμφωνα με τους Cho, Bin, Llaneza, Adkins, Cooke και Dick (2015), τόσο στη θεραπεία 

όσο και στην έρευνα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο της οικογένειας για την ανάπτυξη ή 

την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών.  

Στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων σε εφήβους, η κυρίαρχη 

κατεύθυνση είναι η εμπλοκή της οικογένειας. Το Εθνικό Ινστιτούτο για θέματα εξάρτησης στις 

ΗΠΑ προτείνει ότι προγράμματα πρόληψης της χρήσης ουσιών που βασίζονται στην 

οικογένεια, αλλά και οικογενειακές παρεμβάσεις για τη θεραπεία των εξαρτήσεων σε εφήβους, 

είναι αποτελεσματικές και σημαντικό να ακολουθούνται (National Institute on Drug Addiction 

[NIDA], 2003. 2014). Ακόμη, οι Kumpfer, Alvarado και Whiteside (2003) σε άρθρο 

ανασκόπησής τους αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα διάφορων τύπων οικογενειακών 

προσεγγίσεων πρόληψης χρήσης ουσιών και καταλήγουν ότι οι οικογενειακές προσεγγίσεις 

φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικές από τις προσεγγίσεις που στοχεύουν μόνο στο παιδί. 

Παρόμοια, οι Velleman, και συν. (2005) σε ανασκόπηση σχετικά με το ρόλο της οικογένειας 

στην πρόληψη και στη θεραπεία της εξάρτησης καταλήγουν ότι οι οικογενειακοί παράγοντες 

αποτελούν σημαντικούς προστατευτικούς παράγοντες και παράγοντες κινδύνου για τη χρήση 

ουσιών, και ότι φαίνεται πως η εμπλοκή της οικογένειας στην πρόληψη και τη θεραπεία των 

εξαρτήσεων είναι σημαντική. 

Όσον αφορά τη χρήση ουσιών στην εφηβεία και την αναδυόμενη ενηλικίωση υπάρχουν 

ερευνητικά δεδομένα σχετικά με το ρόλο ποικίλων οικογενειακών παραγόντων. Έρευνες σε 

διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια προτείνουν ότι ο γονικός τρόπος ανατροφής που 

χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα συναισθητικής ζεστασιάς και απαντητικότητας, αλλά και 

σταθερό έλεγχο στη συμπεριφορά και απαιτήσεις ωριμότητας, η οικογενειακή συνοχή και ο 
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δεσμός παιδιού και γονέων είναι κομβικά για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών και την αποφυγή 

της χρήσης ουσιών (Baumrind, 1991. Kopak, Chen, Haas, & Gillmore, 2012. Sánchez-Queija, 

Oliva, Parra, & Camacho, 2016.). Επίσης, ο στενός δεσμός ανάμεσα στο παιδί και το γονέα 

έχει βρεθεί ότι αποτελεί προστατευτικό παράγοντα άμεσα, αλλά και έμμεσα επιδρώντας στην 

επιλογή των εφήβων φίλων που δεν είναι χρήστες ουσιών (Kandel & Andrews, 1987), ενώ 

ακόμη σχετίζεται με δέσμευση απέναντι στο σχολείο, πράγμα που αποτελεί προστατευτικό 

παράγοντα απέναντι στη χρήση (Bahr, Marcos, & Maughan, 1995). Ακόμη και για τους 

μεγαλύτερους σε ηλικία εφήβους που ετοιμάζονται να φύγουν για σπουδές, η φροντίδα των 

γονέων, ο έλεγχος που ασκούν, καθώς και η αποδοκιμασία τους απέναντι στη χρήση, 

αποτελούν προστατευτικούς παράγοντες απέναντι στην πίεση των συνομηλίκων και την 

κατανάλωση αλκοόλ (Wood, Read, Mitchell, & Brand, 2004), ενώ ο ασφαλής δεσμός με τη 

μητέρα αποτελεί προστατευτικό παράγοντα κατά την είσοδό τους στο κολλέγιο (Labrie & 

Sessoms, 2012). Όσον αφορά το γονικό στυλ διαπαιδαγώγησης, έχει βρεθεί ότι τόσο το 

αυταρχικό όσο και το επιτρεπτικό στυλ σχετίζονται με πρώιμη έναρξη της χρήσης ουσιών 

(Baumrind, 1985), ενώ το δημοκρατικό στυλ φαίνεται να αποτελεί προστατευτικό παράγοντα 

(Calafat, García, Juan, Becoña & Fernández-Hermida, 2014. Piko & Balázs, 2012).  

Πέραν των παραπάνω οικογενειακών παραγόντων, και η οικογενειακή λειτουργικότητα 

συγκεκριμένα έχει βρεθεί να σχετίζεται με τη χρήση ουσιών. Σε έρευνα τους, οι Doherty και 

Allen (1994) βρήκαν πως η φτωχή οικογενειακή λειτουργικότητα σε οικογένειες εφήβων 

προέβλεπε την έναρξη του καπνίσματος εντός των επόμενων έξι ετών, ανεξάρτητα από άλλους 

παράγοντες, όπως το κάπνισμα από πλευράς των γονέων. Ακόμη, οι Engels, Vermulst, Dubas, 

Bot και Gerris (2005) χρησιμοποιώντας δεδομένα από διαχρονική μελέτη 10 ετών, βρήκαν ότι 

η φτωχή οικογενειακή λειτουργικότητα στην αρχή της εφηβείας είχε ισχυρή επίδραση στην 

κατάχρηση αλκοόλ στην αναδυόμενη ενηλικίωση. Οι Weiss, Merrill και Akagha (2011) 

διερεύνησαν τις επιπτώσεις της οικογενειακής λειτουργικότητα και της αυτο-εικόνας των 
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εφήβων και βρήκαν πως και οι δύο σχετίζονταν σημαντικά με τη χρήση αλκοόλ και κάνναβης 

σε εφήβους, ενώ οι έφηβοι με χαμηλή οικογενειακή λειτουργικότητα και παράλληλα χαμηλή 

αυτο-εικόνα είχαν διπλάσιες πιθανότητες να κάνουν χρήση αλκοόλ. Σχετικά με την επίδραση 

της αυτό-εικόνας των εφήβων και της οικογενειακής λειτουργικότητας στη χρήση ουσιών, οι 

Mouttapa, Weiss και Hermann (2009) σε έρευνά τους προτείνουν πως σε ένα βαθμό η αυτο-

εικόνα διαμεσολαβεί στη σχέση ανάμεσα στην οικογενειακή λειτουργικότητα και τη χρήση. 

Όσον αφορά τη μελέτη εφήβων σε προγράμματα απεξάρτησης, οι Matejevic, Jovanovic και 

Lazarevic (2014) συγκρίνοντας μία κλινική ομάδα εφήβων εξαρτημένων σε ουσίες με μια 

ομάδα ελέγχου βρήκαν ότι στην κλινική ομάδα έτειναν να κυριαρχούν μοτίβα οικογενειακής 

λειτουργικότητας που χαρακτηρίζονταν από μη δέσμευση, γονική απόρριψη και 

υπερπροστασία, ενώ και οι Agha, Zia, & Irfan (2008) σε μελέτη κοόρτης σύγκριναν κλινική 

ομάδα εφήβων χρηστών με ομάδα ελέγχου, βρίσκοντας σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 

ομάδων στην οικογενειακή λειτουργικότητα, αλλά και σε ψυχολογικά προβλήματα. 

Επιπρόσθετα, οι Hosseinbor,  Bakhshani, και Shakiba (2012) χρησιμοποιώντας το ψυχομετρικό 

εργαλείο του μοντέλου McMaster, συνέκριναν την οικογενειακή λειτουργικότητα 

εξαρτημένων και μη εξαρτημένων σε ουσίες ατόμων και βρήκαν ότι τα εξαρτημένα σε ουσίες 

άτομα παρουσίαζαν χαμηλότερη λειτουργικότητα σε όλες τις διαστάσεις του μοντέλου. Και οι 

PirZadeh, Nazari, Zahrakar, και Givi (2016) χρησιμοποίησαν το ψυχομετρικό εργαλείο του 

μοντέλου McMaster για να μελετήσουν την επίδραση της οικογενειακής λειτουργικότητας 

στην τάση μαθητών λυκείου να κάνουν χρήση ουσιών και βρήκαν ότι υψηλά επίπεδα στις 

διαστάσεις της επίλυσης προβλημάτων και της έκφρασης συναισθημάτων συσχετίζονται 

αρνητικά με την τάση για χρήση ουσιών. Τέλος, ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η φτωχή 

οικογενειακή λειτουργικότητα, εκτός από τη χρήση ουσιών σε εφήβους, έχει σχετιστεί και με 

την προβληματική χρήση διαδικτύου (Bonnaire & Phan, 2017. Wartberg, Kammerl, 

Rosenkranz, Dipl-Soz, Hirschhäuser, Dipl-Paed, και συν., 2014). 
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Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν και ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τη σχέση 

ανάμεσα σε παράγοντες που το μοντέλο McMaster αναγνωρίζει ως διαστάσεις της 

οικογενειακής λειτουργικότητας και τη χρήση ουσιών στην εφηβεία. Συγκεκριμένα, σε 

ποιοτική έρευνα των Hops, Tildesley, Lichtenstein, Ary, και Sherman (1990) αναλύθηκαν οι 

αλληλεπιδράσεις εφήβων με τους γονείς τους κατά την επίλυση γενικών και σχετιζόμενων με 

εξαρτησιογόνες ουσίες προβλημάτων, και βρέθηκε ότι στις οικογένειες που ο έφηβος ήταν 

χρήστης ουσιών, η επίλυση των προβλημάτων και η επικοινωνία ήταν φτωχές. Όσον αφορά τη 

θεραπεία των εξαρτήσεων, σε έρευνα των Gsapp, Conboy, και Bisgay (1986) φαίνεται πως η 

εκπαίδευση των οικογενειών εξαρτημένων εφήβων στην επίλυση προβλημάτων σχετίζεται με 

μείωση της χρήσης και βελτίωση της σχολικής επίδοσης, ενώ πιο πρόσφατα, σε έρευνα των 

Habibi, Nikbakht Nasrabadi, Shabany Hamedan και Saleh Moqadam (2016) φαίνεται πως η 

εκπαίδευση εξαρτημένων ατόμων και των οικογενειών τους στην επίλυση προβλημάτων 

σχετιζόταν με μειωμένα επίπεδα υποτροπών στη χρήση και αυξημένα επίπεδα αυτο-

αποτελεσματικότητας και αυτοεκτίμησης των ατόμων. Στη διάσταση της επικοινωνίας, σε 

έρευνά των Wills, Gibbons, Gerrard, Murry, και Brody (2003) με Αφρο-Αμερικανούς εφήβους, 

ένα από τα ευρήματα ήταν ότι η επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά σχετικά με 

τη χρήση ουσιών συσχετιζόταν θετικά με αρνητική αντίληψη των εφήβων για τη χρήση ουσιών. 

Οι Luk, Farhat, Iannotti, και Simons-Morton (2010) δίνουν έμφαση στο ρόλο που παίζει το 

φύλο του εφήβου, καθώς σε έρευνά τους βρέθηκε πως η επικοινωνία με τους γονείς είναι 

προστατευτική για τους έφηβους γιους απέναντι στη χρήση κάνναβης και καπνού, αλλά όχι και 

για τις έφηβες κόρες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διαχρονική μελέτη των Eisenberg, Neumark-

Sztainer, Fulkerson και Story (2008) η οποία, δίνοντας επίσης έμφαση στο ρόλο του φύλου, 

διερεύνησε τον προστατευτικό ρόλο απέναντι στη χρήση ουσιών των οικογενειακών γευμάτων 

ως χώρο επικοινωνίας της οικογένειας. Οι ερευνητές βρήκαν πως η ύπαρξη συχνών 

οικογενειακών γευμάτων ως χώρος επικοινωνίας αποτελεί προστατευτικό παράγοντα απέναντι 
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στη χρήση ουσιών ύστερα από πέντε έτη για τις έφηβες κόρες, αλλά όχι και για τους έφηβους 

γιους. Τέλος, σε πιλοτική έρευνα, οι Tolou-Shams, Hadley, Conrad και Brown (2012) 

προτείνουν ότι χαμηλά επίπεδα συναισθηματική εμπλοκής, συναισθηματικής 

ανταποκριτικότητας και επικοινωνίας σχετίζονται με χρήση κάνναβης και επικίνδυνη 

σεξουαλική συμπεριφορά σε έφηβους παραβάτες.  

Επομένως, γίνεται σαφές ότι η εύρυθμη λειτουργία της οικογένειας σχετίζεται, τόσο 

άμεσα όσο και έμμεσα επηρεάζοντας άλλους ενδιάμεσους παράγοντες, με τη χρήση ουσιών. 

 

1.4.4. Οικογένεια, οικογενειακή λειτουργικότητα και προβλήματα εσωτερίκευσης 

και εξωτερίκευσης  

Όπως παρουσιάστηκε στο υποκεφάλαιο 1.3.2., η προβληματική χρήση ουσιών συνήθως 

συνυπάρχει με προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης. Παράλληλα, φαίνεται πως ο 

τρόπος που λειτουργεί μια οικογένεια σχετίζεται όχι μόνο με τα προβλήματα χρήσης ουσιών, 

όπως αναλύθηκε παραπάνω, αλλά και με τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης 

των παιδιών.  

Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί πως η καλή ποιότητα σχέσεων ανάμεσα στον έφηβο και τους 

γονείς του προβλέπει χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης από πλευράς του εφήβου (Boutelle, 

Eisenberg, Gregory, & Neumark-Sztainer, 2009)  και χαμηλότερα επίπεδα παραβατικών 

συμπεριφορών (Hair, Moore, Garrett, Kinukawa, Lippman, & Michelson, 2005). Μάλιστα, έχει 

βρεθεί ερευνητικά πως η ποιότητα της σχέσης ανάμεσα στο παιδί και το γονέα επηρεάζει το 

καταθλιπτικό συναίσθημα εφήβων και αναδυόμενων ενηλίκων, αν και η σχέση αυτή εξηγεί 

μεγαλύτερο ποσοστό της διακύμανσης κατά την εφηβεία και μικρότερο κατά την αναδυόμενη 

ενηλικίωση (Mackey, Morris, Morel, & Kranz, 1996). Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις σχέσεις 

εφήβου και γονέα, η απόρριψη από τους γονείς συνδέεται με προβλήματα επιθετικότητας, ενώ 

η συναισθηματική ζεστασιά από πλευράς των γονέων συνδέεται με λιγότερα προβλήματα 
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κατάθλιψης (Sijtsema, Oldehinkel, Veenstra, Verhulst, & Ormel, 2014). Οι σχέσεις εφήβου και 

γονέα που χαρακτηρίζονται από συγκρούσεις έχουν συσχετιστεί με αυξημένα επίπεδα 

προβλημάτων εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης, όπως άγχος, κατάθλιψη και διαταραχή 

διαγωγής (Marmorstein & Iacono, 2004. Smokowski, Rose, Evans, Cotter, Bower, & Bacallao, 

2014. Suldo, Shaunessy, Thalji, Michalowski, & Shaffer, 2009). Αυτό επιβεβαιώνεται και σε 

έρευνα των Van Ryzin και Dishion (2012), στην οποία οικογένειες με έφηβο παιδί που 

παρουσίαζε αντικοινωνική συμπεριφορά παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα οικογενειακής 

θεραπείας, πράγμα που συσχετίστηκε με μείωση των αντικοινωνικών συμπεριφορών. Αυτό 

βρέθηκε ότι διαμεσολαβήθηκε από μείωση στις οικογενειακές συγκρούσεις, ενώ σημαντικός 

ήταν και ο γονικός έλεγχος. Σε έρευνα των Stewart και Suldo (2011) διερευνήθηκε ο ρόλος 

διάφορων πηγών κοινωνικής στήριξης και βρέθηκε πως χαμηλά επίπεδα γονικής στήριξης ήταν 

ο ισχυρότερος προβλεπτικός παράγοντας προβλημάτων εσωτερίκευσης σε εφήβους. Και το 

γονικό στυλ ανατροφής φαίνεται να επιδρά στα προβλήματα εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης των εφήβων. Η σκληρή γονική διαπαιδαγώγηση και οι απαγορεύσεις 

αποτελούν ισχυρούς προβλεπτικούς παράγοντες για την εμφάνιση αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς σε εφήβους (Burnette, και συν., 2012). Επίσης, έχει βρεθεί πως το δημοκρατικό 

γονικό στυλ σχετίζεται με λιγότερα προβλήματα εσωτερίκευσης, ενώ το αυταρχικό γονικό στυλ 

σχετίζεται με περισσότερα προβλήματα εξωτερίκευσης (Williams, και συν., 2009). 

Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τη σχέση ανάμεσα στην οικογενειακή λειτουργικότητα 

(και τους παράγοντές της κατά το μοντέλο McMaster) και τα προβλήματα εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης, οι έρευνες καταδεικνύουν τη σύνδεση αυτών των δύο. Καταρχάς, φαίνεται πως 

παιδιά και έφηβοι με αγχώδεις και καταθλιπτικές διαταραχές παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλά 

επίπεδα οικογενειακής λειτουργικότητας (Guberman, & Manassis, 2011), ενώ η οικογενειακή 

λειτουργικότητα επιδρά στα προβλήματα εξωτερίκευσης των εφήβων (Henderson, Dakof, 

Schwartz, & Liddle, 2006). Επίσης, φαίνεται πως η οικογενειακή επικοινωνία και ο έλεγχος 



33 

 

της συμπεριφοράς σχετίζονται με χαμηλά επίπεδα προβλημάτων εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης σε εφήβους (Youngblade, Theokas, Schulenberg, Curry, Huang, & Novak, 

2007). Ο σταθερός έλεγχος της συμπεριφοράς από πλευράς των γονέων βρέθηκε να αποτελεί 

προστατευτικό παράγοντα για την ανάπτυξη προβλημάτων εξωτερίκευσης σε εφήβους με 

αποκλίνοντες συνομηλίκους, ενώ τα επίπεδα προβλημάτων εσωτερίκευσης ήταν υψηλότερα 

στους εφήβους με γονείς που ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα ελέγχου της συμπεριφοράς και 

αποκλίνοντες συνομηλίκους (Galambos, και συν., 2003). Σε διαχρονική έρευνα της Finan 

(2016) μελετήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων σε άτομα από την εφηβεία μέχρι και την αναδυόμενη ενηλικίωση και βρέθηκε 

πως η επικοινωνία με τους γονείς προέβλεπε μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων από 

την εφηβεία στην αναδυόμενη ενηλικίωση. Σε έρευνα των Sheidow, Henry, Tolan και Strachan 

(2014) βρέθηκε πως η οικογενειακή λειτουργικότητα διαμεσολαβεί ανάμεσα στη σχέση που 

έχουν οι χρόνιοι καθημερινοί στρεσογόνοι παράγοντες με τα προβλήματα εσωτερίκευσης σε 

εφήβους. Ενδιαφέρον έχει, επίσης, πως η ύπαρξη καθημερινών τελετουργικών στην 

οικογένεια, όπως τα οικογενειακά γεύματα, ως χώρος επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της 

οικογένειας, σχετίζεται με χαμηλά επίπεδα προβλημάτων εσωτερίκευσης σε εφήβους 

(Malaquias, Crespo, & Francisco, 2015).  

Όπως αναφέρθηκε και στο υποκεφάλαιο 1.3.1., τα προβλήματα εξωτερίκευσης και 

εσωτερίκευσης συχνά συνδέονται με ανεπαρκείς στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες. Σε 

έρευνα των Francisco, Loios και Pedro (2016) διερευνήθηκε η σχέση ανάμεσα στην 

οικογενειακή λειτουργικότητα, τις στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες και τα προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης εφήβων. Η αντίληψη ανεπαρκούς οικογενειακής 

λειτουργικότητας σχετιζόταν με ελλειμματικές στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες και με 

προβλήματα εσωτερίκευσης. Ακόμη, οι επαναλαμβανόμενες σκέψεις και η αναζήτηση 

στήριξης ως στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες διαμεσολαβούσαν ανάμεσα στη σχέση της 
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οικογενειακής λειτουργικότητας και των προβλημάτων εσωτερίκευσης. Από την άλλη πλευρά, 

η εχθρική έκφραση των συναισθημάτων ως στρατηγική αντιμετώπισης του στρες 

διαμεσολαβούσε ανάμεσα στη σχέση της οικογενειακής λειτουργικότητας και των 

προβλημάτων εξωτερίκευσης. 

Αξίζει να γίνει αναφορά και στα προβλήματα υπερκινητικότητας και ελλειμματικής 

προσοχής που δεν μπορούν να ταξινομηθούν αυστηρά ως προβλήματα εσωτερίκευσης ή 

εξωτερίκευσης και τη σχέση τους με τους οικογενειακούς παράγοντες. Φαίνεται πως οι 

οικογενειακές συγκρούσεις είναι πιο συχνές σε οικογένειες με έφηβο με προβλήματα 

υπερκινητικότητας και ελλειμματικής προσοχής και πιο αρνητική επικοινωνία (Edwards, 

Barkley, Laneri, Fletcher, & Metevia, 2001. Markel, & Wiener, 2014). Οι γονείς των παιδιών 

αυτών παρουσιάζουν λιγότερη ανταποκριτικότητα προς αυτά (Barkley, Fischer, Edelbrock, & 

Smallish, 1991), τείνουν είναι υπερβολικά ελεγκτικοί ή καθόλου ελεγκτικοί (Johnston & Mash, 

2001) και δείχνουν χαμηλότερα επίπεδα γονικής στήριξης και σκληρή διαπαιδαγώγηση 

(Khamis, 2006). 

 

1.5. Γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες 

Μία έννοια που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια για τη συστημική μελέτη της 

αντιμετώπισης του στρες είναι αυτή της δυαδικής αντιμετώπισης του στρες μεταξύ ζευγαριών 

(Bodenmann, 1995). Πρόκειται για ένα νέο θεωρητικό μοντέλο, το οποίο αρχικά 

χρησιμοποιήθηκε ερευνητικά για τη μελέτη της συζυγικής ικανοποίησης (Bodenmann, Pihet, 

& Kayser, 2006). Πιο πρόσφατα, το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται στη μελέτη του κατά πόσο 

η επαρκής δυαδική αντιμετώπιση του στρες μεταξύ γονέων σχετίζεται με θετικά αποτελέσματα 

και συμπεριφορές των παιδιών (Zemp, Bodenmann, Backes, Sutter‐Stickel, & Revenson, 

2016). Έτσι, στην παρούσα έρευνα, η γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες γίνεται 

αντιληπτή ως ένας οικογενειακός παράγοντας που δύναται να επηρεάσει τα προβλήματα 
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εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης εφήβων και αναδυόμενων ενηλίκων με προβλήματα χρήσης 

ουσιών. 

 

1.5.1. Το συστημικό-συναλλακτικό μοντέλο για το στρες του Bodenmann 

Μία θεωρία που έχει κυριαρχήσει τις τελευταίες δεκαετίες στη μελέτη των ζευγαριών και 

της συζυγικής ικανοποίησης είναι η θεωρία του Bodenmann (2005) για τη δυαδική 

αντιμετώπιση του στρες. 

Σύμφωνα με τον Bodenmann (1995. 1997. 2005) το μοντέλο του για τη δυαδική 

αντιμετώπιση του στρες σε ζευγάρια βασίζεται σε δύο θεωρητικές προσεγγίσεις: στο 

συναλλακτικό μοντέλο των Lazarus και Folkman (1984) για το στρες και στη θεωρία 

συστημάτων. Βάσει αυτών, διαμόρφωσε τη συστημική-συναλλακτική θεώρηση της διεργασίας 

αντιμετώπισης του στρες στα ζευγάρια. Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, η αντιμετώπιση του 

στρες γίνεται αντιληπτή ως δυαδική ανταλλαγή δράσης (σήματα στρες από τον ένα σύντροφο) 

και αντίδρασης (δυαδική αντιμετώπιση του στρες από τον άλλο σύντροφο) και κοινών 

προσπαθειών δυαδικής αντιμετώπισης.   

Όσον αφορά, καταρχάς, το συναλλακτικό μοντέλο των Lazarus και Folkman (1984), ο 

Bodenmann (1995. 1997. 2005) το εξηγεί ως εξής. Το στρες κατά το μοντέλο αυτό ορίζεται ως 

η συναλλαγή ανάμεσα σε ένα άτομο και το περιβάλλον του. Το στρες, δηλαδή, δε γίνεται 

αντιληπτό ως ένα δυσάρεστο ερέθισμα ή ως σωματική και ψυχολογική απόκριση, αλλά ως την 

εκτίμηση του ατόμου για ένα γεγονός ως επικίνδυνο για το ίδιο με το να υπερβαίνει τους 

διαθέσιμους πόρους του. Έτσι, σύμφωνα με το μοντέλο, η σχέση ανάμεσα σε ένα γεγονός και 

το αποτέλεσμά του διαμεσολαβείται από γνωστική εκτίμηση και προσπάθειες αντιμετώπισης. 

Διακρίνονται δύο τύποι εκτίμησης: Η πρωτογενής εκτίμηση αφορά την αξιολόγηση του 

γενικού χαρακτήρα μιας κατάστασης (ουδέτερη, θετική, αρνητική, πρόκληση, απειλή, κλπ), 

ενώ η δευτερογενής εκτίμηση αφορά την αξιολόγηση των δυνατοτήτων που διαθέτει το άτομο 



36 

 

να ανταποκριθεί. Η αντιμετώπιση του στρες μπορεί να είναι μια απόκριση συμπεριφορική (που 

περιλαμβάνει δράση απέναντι στο πρόβλημα), γνωστική (που περιλαμβάνει αλλαγή στον 

τρόπο που σκέφτεται το άτομο για το πρόβλημα) και κοινωνική (που περιλαμβάνει κοινωνική 

στήριξη) ανάλογα με την εκτίμηση που έχει προηγηθεί, και πρόκειται για τις προσπάθειες του 

ατόμου να διαχειριστεί τις εσωτερικές ή εξωτερικές απαιτήσεις αυτής της συναλλαγής μεταξύ 

του ίδιου και του περιβάλλοντός του. 

Παράλληλα, ο Bodenmann (1995) εξηγεί πως σύμφωνα με τη συστημική θεώρηση η 

σχέση γίνεται αντιληπτή ως μια αλληλεπιδραστική μονάδα, στην οποία και τα δύο άτομα 

επιδρούν το ένα στο άλλο και μαζί αποτελούν ένα σύστημα. Δε βλέπει το ζευγάρι ως δύο 

ανεξάρτητα άτομα, αλλά ως αλληλεπιδρώντα άτομα, ως μια νέα μονάδα και ως δεσμό 

αμοιβαίων σχέσεων. Από αυτή τη σκοπιά προκύπτει ότι το στρες δεν είναι πια προσωπική 

υπόθεση του ενός ατόμου, όπως προτείνει η πλειονότητα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για 

το στρες (Bodenmann, Randall, & Falconier, 2016), αλλά αφορά και τους δύο συντρόφους.  

Προχωρώντας στην περιγραφή της θεωρία του, ο Bodenmann (1995) αναφέρεται σε δύο 

είδη στρες μέσα σε μια σχέση. Το πρώτο είδος είναι το ατομικό στρες, το οποίο, όπως 

προβλέπει και η θεωρία των Lazarus και Folkman (1984), το άτομο είναι σε θέση να το 

διαχειριστεί μόνο του χωρίς τη συμβολή του συντρόφου του και πριν καν ο σύντροφός του 

αντιληφθεί τι συνέβη. Το δεύτερο είδος είναι το δυαδικό στρες. Αυτό με τη σειρά του μπορεί 

να προκύπτει από το ατομικό στρες του ενός συντρόφου ή από δυαδικό στρες που 

αντιμετωπίζει το ζευγάρι ως ενότητα. Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, είναι συχνό το 

ατομικό στρες να είναι υψηλό και το άτομο να μην μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς, 

επηρεάζοντας έτσι στην καθημερινότητα και τον σύντροφό του (πχ, το άτομο μπορεί να είναι 

θλιμμένο). Ακόμη, και οι προσπάθειες αντιμετώπισης του στρες του ατόμου μπορεί να 

επηρεάσουν το σύντροφο (πχ, το άτομο μπορεί να έχει ανάγκη από απομόνωση). Όσον αφορά 
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τη δεύτερη περίπτωση, μπορεί να προκύψει κάποια κατάσταση η οποία να είναι στρεσογόνα 

για την ενότητα του ζευγαριού (πχ, η γέννηση ενός παιδιού, η αναζήτηση κατοικίας, κ.α.). 

Έτσι, σύμφωνα με το μοντέλο, το στρες μέσα σε ένα ζευγάρι μπορεί να προκύψει από 

πηγές εντός του ζευγαριού (από τον ένα ή τον άλλο σύντροφο ή από το ζευγάρι από κοινού) ή 

από εξωτερικούς παράγοντες (πχ, φυσικές καταστροφές). Ο Bodenmann (1995) διακρίνει 

τέσσερις παράγοντες εντός του ζευγαριού από τους οποίους μπορεί να προκύψει δυαδικό 

στρες: Το πρώτο είναι χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των συντρόφων, τα οποία μπορεί 

να είναι ασύμβατα ή να δυσκολεύουν τη σχέση, το δεύτερο είναι η σωματική και ψυχική υγεία 

των συντρόφων, το τρίτο είναι κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως το 

οικονομικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, και το τέταρτο είναι οι στρεσογόνες καταστάσεις στις 

οποίες εκτίθεται ο ένας ή και οι δύο σύντροφοι (πχ, εργασιακό στρες). Ο ίδιος προτείνει πως 

ενώ οι εξωτερικοί παράγοντες στρες φαίνεται να ενισχύουν την ενότητα, στην υποστήριξη και 

τη συνεργασία του ζευγαριού, οι εσωτερικοί παράγοντες, από την άλλη, ιδίως αυτοί που 

αφορούν χαρακτηριστικά προσωπικότητας, προσωπικούς στόχους, έλλειψη προσοχής και 

υπευθυνότητας, τείνουν να απομακρύνουν το ζευγάρι. 

Ακόμη, ο Bodenmann (1995), βασισμένος σε συστημικές θεωρίες, διακρίνει τις πηγές 

δυαδικού στρες σε τρεις τύπους. Ο πρώτος τύπος είναι οι δομικοί παράγοντες στρες, οι οποίοι 

αφορούν τη διαχείριση των ρόλων μέσα στη σχέση, την ιεραρχία του ζευγαριού, ζητήματα 

ορίων, κ.α. Ο δεύτερος τύπος είναι οι λειτουργικοί παράγοντες στρες, οι οποίοι αφορούν 

θέματα επικοινωνίας μεταξύ του ζευγαριού, οργάνωσης της καθημερινότητας και του 

νοικοκυριού, ασυμφωνίες στόχων, κ.α. Κατά τον Bodenmann, οι δύο αυτοί τύποι μπορούν να 

έχουν σοβαρό αντίκτυπο σε μια σχέση. Τέλος, ο τρίτος τύπος είναι οι καταστασιακοί 

παράγοντες στρες, οι οποίοι αφορούν ασυμφωνία μεταξύ του ζευγαριού σε συγκεκριμένες 

καταστάσεις. 
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Επίσης, κατά τον Bodenmann (1995) το στρες μέσα στο ζευγάρι διακρίνεται σε άμεσο 

και έμμεσο. Πιο αναλυτικά, ο ίδιος περιγράφει πως το στρες μπορεί να απασχολεί άμεσα μόνο 

τον ένα σύντροφο και να μην απασχολεί τον άλλο σύντροφο. Σε μια διαφορετική περίπτωση, 

το στρες μπορεί να απασχολεί άμεσα τον ένα σύντροφο και έμμεσα τον άλλο σύντροφο. Τέλος, 

είναι δυνατόν το στρες να απασχολεί άμεσα το ζευγάρι ως μονάδα. Όσον αφορά την 

αντιμετώπιση του στρες, το μοντέλο προβλέπει ότι η αντιμετώπιση μπορεί να εμπίπτει στην 

επιρροή ενός εκ των δύο συντρόφων, και των δύο συντρόφων ή εξωτερικών κοινωνικών 

δικτύων. 

Προσαρμόζοντας τη θεωρία των Lazarus και Folkman (1984) στο δυαδικό στρες, ο 

Bodenmann (1995) περιγράφει την εξής διαδικασία που συμβαίνει όταν ένα ζευγάρι συναντά 

μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αρχικά, γίνεται η πρωτογενής εκτίμηση. Μέσα στο ζευγάρι η 

πρωτογενής εκτίμηση αποτελείται από τέσσερα στάδια. Το πρώτο στάδιο πρωτογενούς 

εκτίμησης είναι η εκτίμηση καθενός από τους συντρόφους για την κατάσταση, αξιολογώντας 

τα χαρακτηριστικά της κατάστασης, την επικινδυνότητά της για τον εαυτό και για το σύντροφο, 

καθώς και τους διαθέσιμους πόρους αντιμετώπισης του ατόμου, του ζευγαριού και των 

κοινωνικών δικτύων. Κατά το δεύτερο στάδιο πρωτογενούς εκτίμησης, το άτομο προσπαθεί να 

εκτιμήσει την αντίληψη που έχει ο σύντροφος για το στρες του ίδιου, το στρες του συντρόφου 

και το δυαδικό στρες. Στο τρίτο στάδιο πρωτογενούς εκτίμησης, το άτομο κρίνει το κατά πόσο 

ο σύντροφος αξιολογεί τη δική του εκτίμηση για την κατάσταση. Η αξιολόγηση του συντρόφου 

για την αντίληψη και τα συναισθήματα του ατόμου είναι ιδιαίτερα σημαντική και βοηθητική 

όταν το άτομο βιώνει εκείνο άμεσα το στρες. Κατά το τέταρτο στάδιο της πρωτογενούς 

εκτίμησης, ο κάθε σύντροφος συγκρίνει την εκτίμηση που έχει κάνει ο ίδιος με την εκτίμηση 

που έχει κάνει ο σύντροφός του για την κατάσταση και προσπαθεί να τις συνθέσει ώστε να 

προχωρήσει στην διαμόρφωση προσπαθειών αντιμετώπισης. Αυτό μπορεί να γίνει είτε χωρίς 

συζήτηση, υποθέτοντας απλώς την εκτίμηση του συντρόφου, είτε μετά από ανοιχτή συζήτηση 
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των συντρόφων. Σε αυτό το στάδιο οι μεγάλες αποκλίσεις στην εκτίμηση που έχουν οι 

σύντροφοι δεν είναι βοηθητικές και μπορούν να αποτελέσουν πηγές νέου άγχους. 

Ακολουθώντας τη λογική της θεωρίας των Lazarus και Folkman (1984), μετά τα στάδια 

της πρωτογενούς εκτίμησης του ζευγαριού, έπεται η δευτερογενής εκτίμηση, η οποία 

αποτελείται από τρία στάδια (Bodenmann, 1995): Στο πρώτο στάδιο δευτερογενούς εκτίμησης, 

αξιολογούνται οι πόροι που διαθέτει το άτομο ώστε να αντιμετωπίσει την κατάσταση, αλλά και 

η πιθανή συνεισφορά του συντρόφου και οι δυαδικές στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες 

που μπορούν μαζί να ακολουθήσουν. Κατά το δεύτερο στάδιο της δευτερογενούς εκτίμησης, ο 

κάθε σύντροφος προσπαθεί να φανταστεί την εκτίμηση πόρων του άλλου συντρόφου, πράγμα 

σημαντικό για μια συντονισμένη διαχείριση πόρων και μια δυαδική συνεργασία. Κατά το τρίτο 

στάδιο της δευτερογενούς εκτίμησης, γίνεται σύγκριση της δευτερογενούς εκτίμησης του 

ατόμου με τη δευτερογενή εκτίμηση του συντρόφου. Ξανά, αυτό μπορεί να γίνει είτε χωρίς 

συζήτηση, είτε μέσα από συζήτηση όπου οι αξιολογήσεις των συντρόφων εξηγούνται εκτενώς. 

'Ύστερα από την πρωτογενή και δευτερογενή εκτίμηση της κατάστασης, ακολουθεί ο 

ορισμός στόχων μέσα στο ζευγάρι (Bodenmann, 1995). Οι στόχοι είναι σημαντικοί γιατί δίνουν 

στις προσπάθειες αντιμετώπισης του στρες μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οι στόχοι αφορούν 

τη διαχείριση της στρεσογόνας κατάστασης μέσω της μείωσής της, της εξάλειψής της, ή της 

ανοχής απέναντι σε αυτή, αλλά και το κατά πόσο οι προσπάθειες θα εστιαστούν στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος ή στη ρύθμιση των συναισθημάτων άγχους. 

Ακολουθεί η δυαδική αντιμετώπιση του στρες, η οποία περιλαμβάνει όλες τις 

προσπάθειες των συντρόφων να αντιμετωπίσουν ένα στρεσογόνο γεγονός και περιγράφει τις 

στρατηγικές αντιμετώπισης που χρησιμοποιούνται για την εύρυθμη λειτουργία του δυαδικού 

συστήματος και την ισορροπία κάθε συντρόφου. Η δυαδική αντιμετώπιση του στρες μπορεί να 

έχει τις εξής μορφές (Bodenmann, 1995. 2005): Η συνεργατική δυαδική αντιμετώπιση του 

στρες αναφέρεται στις κοινές προσπάθειες αντιμετώπισης του στρες από τους συντρόφους με 
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τρόπο συμμετρικό και μπορεί να είναι εστιασμένη είτε στο πρόβλημα είτε στο συναίσθημα, η 

υποστηρικτική δυαδική αντιμετώπιση του στρες περιγράφει κάθε είδους υποστήριξη που 

μπορεί να δώσει ο ένας σύντροφος στον άλλον, όταν αυτός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια 

στρεσογόνα κατάσταση ή όταν ο σύντροφος που προσφέρει διαθέτει περισσότερους πόρους 

για την αντιμετώπιση της κατάστασης και μπορεί και αυτή να είναι εστιασμένη είτε στο 

πρόβλημα είτε στο συναίσθημα, ενώ η εξουσιοδοτημένη (“delegated”) δυαδική αντιμετώπιση 

του στρες αφορά περιπτώσεις που ο ένας σύντροφος ζητά ρητά από τον άλλο, ο οποίος διαθέτει 

περισσότερη εμπειρία ή πόρους, να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ευθύνη της διαδικασίας 

αντιμετώπισης του στρες. Επίσης, βασική μορφή δυαδικής αντιμετώπισης του στρες αποτελεί 

η επικοινωνία του στρες ανάμεσα στους συντρόφους. Ακόμη, ο Bodenmann (2005) προτείνει 

ότι όλες οι παραπάνω μορφές δυαδικής αντιμετώπισης του στρες είναι θετικές μορφές, ενώ 

μορφές αρνητικής δυαδικής αντιμετώπισης του στρες είναι η εχθρική, κατά την οποία υπάρχει 

άρνηση παροχής βοήθειας στο σύντροφο και κριτική απέναντί του, η αμφιθυμική, κατά την 

οποία δίνεται βοήθεια αλλά με απροθυμία, και η επιφανειακή δυαδική αντιμετώπιση του στρες, 

κατά την οποία παρέχεται βοήθεια αλλά χωρίς ενσυναίσθηση και κατανόηση.  

Τέλος, αφού τεθούν σε εφαρμογή προσπάθειες δυαδικής αντιμετώπισης του στρες, 

γίνονται επανεκτιμήσεις, κρίνοντας βάσει ξανά της πρωτογενούς και δευτερογενούς εκτίμησης 

της κατάστασης τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα προσπαθειών (Bodenmann, 1995). 

Βασισμένος στη θεωρία του, ο Bodenmann και οι συνεργάτες του διαμόρφωσαν το 

ψυχομετρικό εργαλείο Dyadic Coping Inventory που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των 

μορφών δυαδικής αντιμετώπισης του στρες σε ζευγάρια (Gmelch, Bodenmann, Meuwly, 

Ledermann, Steffen-Sozinova, & Striegl, 2008). 
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1.5.2. Γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες και προβλήματα εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης 

Δεδομένου ότι η συστημική-συναλλακτική θεωρία του Bodenmann (1995) και η έννοια 

της δυαδικής αντιμετώπισης του στρες που αυτή προβλέπει είναι σχετικά πρόσφατες, η έρευνα 

πάνω σε αυτές επικεντρώνεται κυρίως στη μελέτη της συζυγικής ικανοποίησης και δεν έχει 

επεκταθεί ακόμη σε μεγάλο βαθμό σε άλλα θέματα που άπτονται της οικογένειας. Παρακάτω 

ακολουθεί η αναφορά ερευνών που αφορούν τη δυαδική αντιμετώπιση γονέων και τη σημασία 

που αυτή έχει για την οικογένεια και τα παιδιά.  

Καταρχάς, καθώς η δυαδική αντιμετώπιση του στρες αναφέρεται στον τρόπο που οι 

σύντροφοι υποστηρίζονται σε σημαντικούς αλλά και καθημερινούς στρεσογόνους παράγοντες, 

είναι σημαντική η διερεύνηση του γονικού στρες και της σχέσης του με τις γονικές 

συμπεριφορές. Σύμφωνα με το μοντέλο του Belsky (1984) για τη γονική συμπεριφορά, το στρες 

των γονέων από παράγοντες εργασιακούς, κοινωνικούς και σχεσιακούς επηρεάζει την ποιότητα 

των γονικών συμπεριφορών και πρακτικών τους. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί σε έρευνα των Cina 

και Bodenmann (2009) στην οποία βρέθηκε πως το αντιλαμβανόμενο γονικό στρες σχετίζεται 

με ανεπαρκή επικοινωνία και γονική συμπεριφορά, οι οποίες με τη σειρά τους προέβλεπαν 

συμπτώματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης στο παιδί ένα έτος αργότερα. 

Όσον αφορά τη σχέση της γονικής δυαδικής αντιμετώπισης του στρες και των 

προβλημάτων εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των παιδιών, σε μια σειρά τριών ερευνών των 

Zemp, και συν. (2016) που συνδύαζαν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, βρέθηκε πως υψηλή 

γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες σχετίζεται με λιγότερα προβλήματα εσωτερίκευσης 

και εξωτερίκευσης των παιδιών, ωστόσο φαίνεται πως χρειάζεται περισσότερη έρευνα επί του 

θέματος, καθώς τα αποτελέσματα δεν ήταν συνεπή στις τρεις έρευνες. Επίσης, φαίνεται πως οι 

γονείς με παιδιά που παρουσιάζουν προβλήματα εξωτερίκευσης αναφέρουν περισσότερο 

στρες, ψυχολογική δυσφορία και έλλειψη δυαδικής αντιμετώπισης του στρες σε σύγκριση με 
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γονείς παιδιών χωρίς τέτοια προβλήματα και με γονείς παιδιών με σύνδρομο Down (Gabriel, 

Zeender, & Bodenmann, 2005).  Παράλληλα, φαίνεται πως η θεραπευτική ενίσχυση της 

δυαδικής αντιμετώπισης του στρες ανάμεσα σε γονείς, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας της 

συζυγικής σχέσης, συνδέεται και με μείωση των προβλημάτων εξωτερίκευσης των παιδιών 

(Bodenmann, Cina, Ledermann, & Sanders, 2008. Zemp, Milek, Cummings, Cina, & 

Bodenmann, 2016). Αναλυτικότερα, η θεραπευτική ενίσχυση της δυαδικής αντιμετώπισης του 

στρες συνδεόταν με μείωση των δυσλειτουργικών γονικών συμπεριφορών και της 

δυσπροσαρμοστικότητας των παιδιών έως και ένα έτος αργότερα. 

Σύμφωνα με τους Zemp και συν. (2016), υπάρχουν δύο θεωρίες, οι οποίες βοηθούν στην 

κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στη δυαδική αντιμετώπιση του στρες των γονέων και τα 

προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των παιδιών. Η πρώτη είναι η θεωρία της 

συναισθηματικής ασφάλειας (Davies & Cummings, 1994), σύμφωνα με την οποία η διατήρηση 

της αίσθησης ασφάλειας μέσα στην οικογένεια είναι κομβική για την υγιή ανάπτυξη των 

παιδιών και οι εποικοδομητικές συγκρούσεις και οι υποστηρικτικές αλληλεπιδράσεις 

προσφέρουν στα παιδιά σιγουριά για την ικανότητα των γονέων να ανταπεξέλθουν σε 

οικογενειακές δυσκολίες. Αυτή η ασφάλεια και η σιγουριά προβλέπουν λιγότερα προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης. Η δεύτερη θεωρία είναι η θεωρία κοινωνικής μάθησης του 

Bandura (1977), κατά την οποία τα παιδιά μαθαίνουν πώς να συμπεριφέρονται σε 

διαπροσωπικές καταστάσεις παρακολουθώντας και μιμούμενα τους γονείς τους. Έτσι, οι γονείς 

με το να επιδεικνύουν θετικές και υποστηρικτικές μορφές αντιμετώπισης του στρες ενισχύουν 

την κοινωνική επάρκεια των παιδιών τους. 

Συμπερασματικά, φαίνεται πως η γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες είναι ένας 

πολλά υποσχόμενος παράγοντας στην έρευνα των προβλημάτων εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης των παιδιών. Ωστόσο, η έρευνα στον τομέα αυτό είναι ακόμη περιορισμένη, 

ενώ δεν έχει ακόμη ερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στη γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες 
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και την οικογενειακή λειτουργικότητα και τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης 

ατόμων με προβλήματα χρήσης ουσιών.  

 

1.6. Η παρούσα έρευνα 

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω υποδεικνύουν ότι οι οικογενειακές 

επιδράσεις είναι σημαντικές σε ό,τι αφορά τη χρήση ουσιών, αλλά και τα προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης στην εφηβεία και την αναδυόμενη ενηλικίωση. Δύο τύποι 

οικογενειακών επιδράσεων είναι η οικογενειακή λειτουργικότητα και η γονική δυαδική 

αντιμετώπιση του στρες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στη 

γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες με την οικογενειακή λειτουργικότητα και τα 

προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης σε εφήβους και αναδυόμενους ενήλικες με 

προβλήματα χρήσης ουσιών.  

Επομένως, η έρευνα αυτή στοχεύει να διερευνήσει τη σχέση που έχουν μεταξύ τους αυτοί 

οι δύο οικογενειακοί παράγοντες – η οικογενειακή λειτουργικότητα και η γονική δυαδική 

αντιμετώπιση του στρες – αλλά και τη σχέση που έχουν με τα προβλήματα εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης σε εφήβους και αναδυόμενους ενήλικες με προβλήματα χρήσης ουσιών. 

Συγκεκριμένα, διερευνάται το εάν η γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες θα σχετίζεται με 

προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες που 

παρακολουθούν μαζί με τους γονείς τους πρόγραμμα απεξάρτησης για τη χρήση ουσιών. 

Επίσης, διερευνάται το εάν η οικογενειακή λειτουργικότητα θα διαμεσολαβεί στη σχέση αυτή. 

Τέλος, ελέγχεται εάν οι παράγοντες της ηλικιακής ομάδας, του διαστήματος παρακολούθησης 

του θεραπευτικού προγράμματος και του διαστήματος αποχής από τη χρήση ουσιών θα 

ρυθμίζουν τις παραπάνω σχέσεις. 

 Όσον αφορά τις μεταβλητές της έρευνας, η οικογενειακή λειτουργικότητα αξιολογήθηκε 

μέσω ερωτηματολογίου αυτό-αναφοράς από το γονέα και το παιδί, η γονική δυαδική 
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αντιμετώπιση του στρες αξιολογήθηκε μέσω ερωτηματολογίου αυτό-αναφοράς από τον ένα 

γονέα, και τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης αξιολογήθηκαν μέσω 

ερωτηματολογίου αυτό-αναφοράς από το παιδί.  

 

6.1.1. Ερευνητικές υποθέσεις 

Καθώς ερευνητικά έχει βρεθεί πως οι εχθρικές συζυγικές σχέσεις μεταξύ γονέων 

σχετίζονται με χαμηλή οικογενειακή λειτουργικότητα (Low & Stocker, 2005), μπορεί κανείς 

να υποθέσει πως παρόμοια σχέση μπορεί να υπάρξει και ανάμεσα στη γονική δυαδική 

αντιμετώπιση του στρες, ως παράμετρο που αφορά το ζευγάρι, και την οικογενειακή 

λειτουργικότητα. Έτσι, πρώτη ερευνητική υπόθεση είναι ότι η οικογενειακή λειτουργικότητα, 

όπως αυτή αξιολογείται από το γονέα, αλλά και όπως αξιολογείται από το παιδί, θα σχετίζεται 

με τη γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες, δηλαδή ότι όσο πιο αρνητικά αξιολογηθεί η 

οικογενειακή λειτουργικότητα, τόσο πιο αρνητικά θα αξιολογηθεί και η γονική δυαδική 

αντιμετώπιση του στρες, ενώ όσο πιο θετικά αξιολογηθεί η οικογενειακή λειτουργικότητα, 

τόσο πιο θετικά θα αξιολογηθεί και η γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες. Η σχέση αυτή 

δεν έχει διερευνηθεί ξανά και κρίνεται ότι αξίζει να διερευνηθεί καθώς πρόκειται για δύο 

οικογενειακές μεταβλητές οι οποίες έχουν και οι δύο συνδεθεί με προβλήματα εσωτερίκευσης 

και εξωτερίκευσης των παιδιών (Guberman, & Manassis, 2011. Henderson, και συν., 2006. 

Zemp, και συν., 2016). Έτσι, διατυπώνεται παράλληλα η υπόθεση ότι τόσο η οικογενειακή 

λειτουργικότητα, όπως αυτή αξιολογείται από το γονέα, αλλά και όπως αξιολογείται από το 

παιδί, όσο και η γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες σχετίζονται με τα προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των παιδιών. Με άλλα λόγια, διατυπώνεται η υπόθεση ότι 

όσο πιο αρνητικά αξιολογηθούν η οικογενειακή λειτουργικότητα και η γονική δυαδική 

αντιμετώπιση του στρες, τόσο πιο υψηλά θα αξιολογηθούν τα προβλήματα εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης, ενώ όσο πιο όσο πιο θετικά αξιολογηθούν η οικογενειακή λειτουργικότητα και 
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η γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες, τόσο πιο χαμηλά θα αξιολογηθούν τα προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης.  

Επίσης, αν και είναι γνωστό ότι η γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες σχετίζεται με 

προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των παιδιών (Zemp, και συν., 2016), ο 

μηχανισμός μέσω του οποίου υφίσταται αυτή η σχέση δεν έχει διερευνηθεί ακόμη. Εφόσον 

επιβεβαιωθεί η πρώτη υπόθεση της έρευνας (βρεθεί δηλαδή συσχέτιση ανάμεσα στη γονική 

δυαδική αντιμετώπιση του στρες και την οικογενειακή λειτουργικότητα) και δεδομένης της 

καλά τεκμηριωμένης σχέσης ανάμεσα στην οικογενειακή λειτουργικότητα και τα προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των παιδιών (Guberman, & Manassis, 2011. Henderson, και 

συν., 2006.), μπορεί κανείς να υποθέσει ότι το κατά πόσο οι γονείς χρησιμοποιούν θετικές και 

υποστηρικτικές στρατηγικές δυαδικής αντιμετώπισης του στρες επηρεάζει την αντίληψη που 

έχουν τα παιδιά για τη λειτουργικότητα της οικογένειάς τους. Η αντίληψη αυτή μπορεί πιθανώς 

να δράσει προστατευτικά ή καταλυτικά για την εκδήλωση προβλημάτων εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης. Επομένως, η δεύτερη ερευνητική υπόθεση είναι ότι η οικογενειακή 

λειτουργικότητα θα διαμεσολαβεί στη σχέση ανάμεσα στη γονική δυαδική αντιμετώπιση του 

στρες και τα συνολικά προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των παιδιών. Με άλλα 

λόγια, διατυπώνεται η υπόθεση ότι η θετική ή αρνητική γονική δυαδική αντιμετώπιση του 

στρες θα προβλέπει αντίστοιχα θετική ή αρνητική οικογενειακή λειτουργικότητα, η οποία με 

τη σειρά της θα προβλέπει αντίστοιχα χαμηλά ή υψηλά επίπεδα συνολικών προβλημάτων 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των παιδιών.  

Τέλος, δεδομένου ότι: α) η επίδραση της οικογένειας στο άτομο διαφέρει κατά την 

εφηβεία και κατά την αναδυόμενη ενηλικίωση (Arnett, 2000) , β) ότι η θεραπεία επιδρά θετικά 

στα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης (Weisz, Hawley, & Doss, 2004) και ότι γ) 

η ύπαρξη προβλημάτων εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με τη 

χρήση ουσιών (Chan, και συν., 2008), διατυπώθηκε η υπόθεση ότι η ηλικιακή ομάδα του 
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ατόμου, το διάστημα παρακολούθησης του θεραπευτικού προγράμματος και το διάστημα που 

απέχει ένα άτομο από τη χρήση ουσιών μπορούν να ρυθμίσουν πότε η γονική δυαδική 

αντιμετώπιση του στρες και η οικογενειακή λειτουργικότητα μπορούν να σχετιστούν με τα 

προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης του παιδιού. Συγκεκριμένα, διατυπώνεται η 

υπόθεση ότι, καθώς η αυτονομία των αναδυόμενων ενηλίκων από την οικογένεια είναι 

μεγαλύτερη από αυτή των εφήβων (Arnett, 2000), η σχέση ανάμεσα στους οικογενειακούς 

παράγοντες και τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης θα είναι πιο ισχυρή για την 

ηλικιακή ομάδα των εφήβων. Ακόμη, γίνεται η υπόθεση ότι, καθώς η θεραπεία έχει θετική 

επίδραση στα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης (Weisz, Hawley, & Doss, 2004), 

η σχέση ανάμεσα στους οικογενειακούς παράγοντες και τα προβλήματα εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης θα είναι πιο ισχυρή για τα άτομα που παρακολουθούν το θεραπευτικό 

πρόγραμμα για μικρότερο χρονικό διάστημα. Τέλος, διατυπώνεται η υπόθεση ότι, καθώς τα 

προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης συνυπάρχουν πολύ συχνά και αλληλεπιδρούν 

με τη χρήση ουσιών (Hyman & Sinha, 2009), η σχέση ανάμεσα στους οικογενειακούς 

παράγοντες και τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης θα είναι πιο ισχυρή για τα 

άτομα που απέχουν από τη χρήση ουσιών για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

Για την καλύτερη κατανόηση των βασικών υποθέσεων της έρευνας, παρατίθεται σχετικό 

διάγραμμα στην Εικόνα 1. 
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Εικόνα 1. Διαγραμματική απεικόνιση των σχέσεων που θα εξεταστούν, σύμφωνα με τις 

υποθέσεις της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

2.1. Συμμετέχοντες 

Στην παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 160 συμμετέχοντες, εκ των οποίων οι 80 

ήταν έφηβοι και αναδυόμενοι ενήλικες και οι άλλοι 80 ήταν οι γονείς τους. Ειδικότερα, στην 

έρευνα συμμετείχαν 80 ζεύγη γονέων-παιδιών που παρακολουθούν πρόγραμμα απεξάρτησης 

από τη χρήση ουσιών στη Μονάδα Εφήβων «Ατραπός» του Οργανισμού Κατά των 

Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). Όλα τα άτομα είχαν ως βασικό αίτημα τη διακοπή της χρήσης 

κάνναβης, ενώ κάποιοι έκαναν περιστασιακά και άλλες χρήσεις (κοκαΐνη, MDMA, αλκοόλ, 

κ.α.).  

Οι ηλικίες των παιδιών κυμαίνονταν από 15 έως 24 ετών, με μέσο όρο ηλικίας τα 19 έτη 

και τυπική απόκλιση τα 2,5 χρόνια. Τα 64 άτομα ήταν αγόρια, ενώ τα 16 ήταν κορίτσια. Τα 

περισσότερα άτομα (62) ήταν μαθητές ή φοιτητές, ενώ κάποια άτομα (11) εργάζονταν και 

κάποια ήταν άνεργα (7). Τα 54 άτομα βρίσκονταν σε διαδικασία προσπάθειας διακοπής της 

χρήσης ουσιών, ενώ 26 συνέχιζαν τη χρήση ουσιών. Τα 35 άτομα απείχαν από τη χρήση ουσιών 

για περισσότερο από 6 μήνες, και τα 19 απείχαν για λιγότερο από 6 μήνες. Τα 37 άτομα 

παρακολουθούσαν το πρόγραμμα για λιγότερο από 6 μήνες και τα 43 για περισσότερους από 

6 μήνες.  

Όσον αφορά τους γονείς, οι 52 ήταν μητέρες και οι 28 ήταν πατέρες. Οι ηλικίες τους 

κυμαίνονταν από 42 έως 64 ετών, με μέσο όρο ηλικίας τα 51 έτη και τυπική απόκλιση τα 5,3 

έτη. Οι περισσότεροι (27) είχαν ολοκληρώσει πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή Λύκειο (23), 

πολλοί είχαν ολοκληρώσει επαγγελματική σχολή (15), ενώ κάποιοι είχαν μεταπτυχιακές 

σπουδές (11). Οι περισσότεροι γονείς (62) ανέφεραν ότι έχουν σταθερή εργασία.  
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2.2. Ερευνητικά εργαλεία 

Καταρχάς, η οικογενειακή λειτουργικότητα αξιολογήθηκε με τη χρήση του 

ψυχομετρικού εργαλείου McMaster Family Assessment Device (Miller, και συν., 1985). Η 

προσαρμογή αυτού του ερωτηματολογίου στα ελληνικά έχει γίνει από την Ομάδα του Ιατρείου 

Οικογένειας και Ζεύγους της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, όπως χρησιμοποιήθηκε στην 

έρευνα των Diareme, Tsiantis, Kolaitis, Ferentinos, Tsalamanios, Paliokosta, και συν. (2006). 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε τόσο από γονείς όσο και από τους εφήβους και νεαρούς 

ενήλικες. Αυτό αποτελείται από 60 δηλώσεις, εκ των οποίων οι 6 αφορούν τη διάσταση της 

«επίλυσης προβλημάτων», οι 9 αφορούν τη διάσταση της «επικοινωνίας», οι 11 αφορούν τη 

διάσταση των «ρόλων», οι 6 αφορούν τη διάσταση της «συναισθηματικής 

ανταποκριτικότητας», οι 7 αφορούν τη διάσταση της «συναισθηματικής εμπλοκής», οι 9 

αφορούν τη διάσταση του «ελέγχου της συμπεριφοράς» και οι 12 αφορούν τη «γενική 

λειτουργικότητα». Περαιτέρω λόγος για τις διαστάσεις αυτές γίνεται στο υποκεφάλαιο 1.4.1. 

Σε αυτές τις δηλώσεις ο συμμετέχων καλείται να δηλώσει το βαθμό συμφωνίας του σε κλίμακα 

τύπου Likert (Συμφωνώ Απόλυτα, Συμφωνώ, Διαφωνώ, Διαφωνώ Απόλυτα). Υψηλό τελικό 

άθροισμα των απαντήσεων του συμμετέχοντα σε καθεμία υποκλίμακα δηλώνει ελλείματα στην 

οικογενειακή λειτουργικότητα. Ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach alpha για καθεμία 

από τις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου αναφέρεται στον Πίνακα 1, για τη συμπλήρωση 

από τους εφήβους και αναδυόμενους ενήλικες, και στον Πίνακα 2, για τη συμπλήρωση από 

τους γονείς. Το ερωτηματολόγιο αυτό δεν παρατίθεται στο Παράρτημα αυτής της εργασίας, 

καθώς ακόμη βρίσκεται υπό διαδικασία προσαρμογής στα ελληνικά και η άδεια χρήσης του 

είναι περιορισμένη. Ενδεικτικά, σχετικά με τις δηλώσεις από τις οποίες αποτελείται το 

ερωτηματολόγιο, αναφέρεται ότι η υποκλίμακα για τη διάσταση της «επίλυσης προβλημάτων» 

αφορά δηλώσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της οικογένειας να επιλύει καθημερινά 

προβλήματα (πχ, «Είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ακόμη και όταν 
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προκαλούν έντονα συναισθήματα»), η υποκλίμακα για τη διάσταση της  «επικοινωνίας» αφορά 

δηλώσεις σχετικά με την ικανότητα των μελών της οικογένειας να επικοινωνούν μεταξύ τους 

(πχ, «Όταν δε μας αρέσει κάτι που έκανε ο άλλος, του το λέμε»), η υποκλίμακα για τη διάσταση 

των «ρόλων» περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν την ανάληψη ευθυνών από τα μέλη της 

οικογένειας για τις καθημερινές υποχρεώσεις (πχ, «Συζητάμε ποιος θα κάνει τις δουλειές του 

σπιτιού»), η υποκλίμακα για τη διάσταση της «συναισθηματικής ανταποκριτικότητας» 

περιλαμβάνει δηλώσεις σχετικά με την έκφραση των συναισθημάτων εντός της οικογένειας 

(πχ, «Εκφράζουμε τρυφερότητα ο ένας στον άλλον»), η υποκλίμακα για τη διάσταση της 

«συναισθηματικής εμπλοκής» περιλαμβάνει δηλώσεις για την ενασχόληση μεταξύ των μελών 

της οικογένειας που βασίζεται στο συναίσθημα (πχ, «Δείχνουμε ενδιαφέρον ο ένας στον άλλον, 

μόνο όταν είναι να ωφεληθούμε σε κάτι»), η υποκλίμακα για τη διάσταση του «ελέγχου της 

συμπεριφοράς» περιλαμβάνει δηλώσεις σχετικά με την τήρηση προτύπων και κανόνων μέσα 

στην οικογένεια (πχ, «Έχουμε κανόνες σχετικά με τις επικίνδυνες καταστάσεις»), ενώ, τέλος, 

η υποκλίμακα της «γενικής λειτουργικότητας» αφορά γενικές δηλώσεις για την οικογενειακή 

λειτουργικότητα που περιλαμβάνουν στοιχεία των παραπάνω διαστάσεων (πχ, «Υπάρχουν 

πολλά άσχημα συναισθήματα στην οικογένεια»).  

Η δεύτερη μεταβλητή της έρευνας, η δυαδική αντιμετώπιση του στρες των γονέων, 

αξιολογήθηκε με τη χρήση του Dyadic Coping Inventory (Gmelch, και συν., 2008), όπως αυτό 

έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά (Roussi & Karademas, 2016), το οποίο συμπληρώθηκε από 

τους γονείς. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 37 δηλώσεις, εκ των οποίων, στην ελληνική 

έκδοση, οι 4 αφορούν τη διάσταση της «επικοινωνίας του στρες» για τον εαυτό και για τον 

άλλο, οι 6 αφορούν τη διάσταση της «υποστηρικτικής δυαδικής αντιμετώπισης του στρες που 

εστιάζει στο συναίσθημα» για τον εαυτό και για τον άλλο, οι 6 αφορούν τη διάσταση της 

«υποστηρικτικής δυαδικής αντιμετώπισης του στρες που εστιάζει στο πρόβλημα» για τον 

εαυτό και για τον άλλο, οι 4 αφορούν τη διάσταση της «εξουσιοδοτημένης δυαδικής 
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αντιμετώπισης του στρες» για τον εαυτό και για τον άλλο, οι 6 αφορούν τη διάσταση της 

«αρνητικής δυαδικής αντιμετώπισης του στρες», οι 3 αφορούν τη διάσταση της «συνεργατικής 

δυαδικής αντιμετώπισης του στρες που εστιάζει στο πρόβλημα» και οι 2 αφορούν τη διάσταση 

της «συνεργατικής δυαδικής αντιμετώπισης του στρες που εστιάζει στο συναίσθημα». 

Περαιτέρω λόγος για τις διαστάσεις αυτές γίνεται στο υποκεφάλαιο 1.5.1. Στις δηλώσεις του 

ερωτηματολογίου ο συμμετέχων καλείται να δηλώσει το βαθμό συμφωνίας του σε κλίμακα 

τύπου Likert σχετικά με το πόσο συχνά αυτές ισχύουν (0=πολύ σπάνια, 1=σπάνια, 2=μερικές 

φορές, 3=συχνά, 4=πολύ συχνά). Ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach alpha για 

καθεμία από τις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου αναφέρεται στον Πίνακα 3. Το 

ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο Παράρτημα. 

Η τρίτη μεταβλητή της έρευνας, τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των 

εφήβων και νεαρών ενηλίκων, αξιολογήθηκαν με τη χρήση του εργαλείου Strengths and 

Difficulties Questionnaire (Goodman, 2001) το οποίο έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά για 

αυτό-αξιολόγηση από εφήβους από τους Stogiannidou, Bibou, Papageorgiou, Giannopoulou, 

και Christodoulou (2014). Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώθηκε από τους εφήβους και 

αναδυόμενους ενήλικες. Αυτό αποτελείται από 25 δηλώσεις, εκ των οποίων οι 5 αφορούν 

«θετική κοινωνική συμπεριφορά», οι 5 αφορούν προβλήματα «υπερκινητικότητας και 

ελλειμματικής προσοχής», οι 5 αφορούν «διαταραχές του συναισθήματος», οι 5 αφορούν 

«διαταραχές διαγωγής» και ένας συνολικός δείκτης προκύπτει από το άθροισμα όλων των 

υποκλιμάκων εκτός της «θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς». Περαιτέρω λόγος για τα 

προβλήματα αυτά γίνεται στο υποκεφάλαιο 1.3.1. Στις δηλώσεις του ερωτηματολογίου ο 

συμμετέχων καλείται να δηλώσει το βαθμό συμφωνίας του σε κλίμακα τύπου Likert σχετικά 

με το κατά πόσο αυτές ισχύουν (Δεν ισχύει, Ισχύει κάπως, Ισχύει σίγουρα). Ο δείκτης 

εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach alpha για καθεμία από τις υποκλίμακες του 

ερωτηματολογίου αναφέρεται στον Πίνακα 4. Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο 



52 

 

Παράρτημα. Παράλληλα, το έντυπο αξιολόγησης της ελληνικής έκδοσης του 

ερωτηματολογίου προτείνει δείκτες αξιολόγησης του ατόμου για καθεμία από τις υποκλίμακες 

του ερωτηματολογίου, πράγμα που θα χρησιμοποιηθεί για την ποσοστιαία περιγραφή της 

ύπαρξης προβλημάτων εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης στο δείγμα της έρευνας. 

Συγκεκριμένα, για τη «θετική κοινωνική συμπεριφορά» άθροισμα απαντήσεων που ισούται με 

6 έως 10 αποτελεί φυσιολογική τιμή, άθροισμα απαντήσεων που ισούται με 5 αποτελεί οριακή 

τιμή και άθροισμα απαντήσεων που ισούται με 0 έως 4 υποδηλώνει υποψία ψυχοπαθολογίας. 

Όσον αφορά την «υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής» και τις «διαταραχές 

συναισθήματος», άθροισμα απαντήσεων που ισούται με 0 έως 5 αποτελεί φυσιολογική τιμή, 

άθροισμα απαντήσεων που ισούται με 6 αποτελεί οριακή τιμή και άθροισμα απαντήσεων που 

ισούται με 7 έως 10 υποδεικνύει υποψία ψυχοπαθολογίας. Στην υποκλίμακα των «σχέσεων με 

συνομηλίκους» άθροισμα απαντήσεων που ισούται με 0 έως 3 αποτελεί φυσιολογική τιμή, 

άθροισμα απαντήσεων που ισούται με 4 έως 5 αποτελεί οριακή τιμή και άθροισμα απαντήσεων 

που ισούται με 6 έως 10 υποδεικνύει υποψία ψυχοπαθολογίας. Για τις «διαταραχές διαγωγής» 

άθροισμα απαντήσεων που ισούται με 0 έως 3 αποτελεί φυσιολογική τιμή, άθροισμα 

απαντήσεων που ισούται με 4 αποτελεί οριακή τιμή και άθροισμα απαντήσεων που ισούται με 

5 έως 10 υποδεικνύει υποψία ψυχοπαθολογίας. Τέλος, για το συνολικό δείκτη άθροισμα 

απαντήσεων που ισούται με 0 έως 15 αποτελεί φυσιολογική τιμή, άθροισμα απαντήσεων που 

ισούται με 16 έως 19 αποτελεί οριακή τιμή και άθροισμα απαντήσεων που ισούται με 20 έως 

40 υποδεικνύει υποψία ψυχοπαθολογίας. 

Χρειάζεται να αναφερθεί ότι μαζί με τα παραπάνω ερωτηματολόγια οι συμμετέχοντες 

συμπλήρωσαν και μια σελίδα γενικών και δημογραφικών στοιχείων, από τις οποίες λήφθηκαν 

οι πληροφορίες για την ηλικία, το χρόνο παρακολούθησης του προγράμματος και το χρόνο 

αποχής από τη χρήση ουσιών.  
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2.3. Διαδικασία 

Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν από το Μάρτιο έως τον Ιούλιο 2018 στα πλαίσια 

της πρακτικής άσκησης της ερευνήτριας στη Μονάδα Εφήβων «Ατραπός», και προήλθαν από 

τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που προαναφέρθηκαν από μέλη της Μονάδας και έναν 

εκ των δύο γονέων τους.  

Πριν τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, οι συμμετέχοντες ενημερώνονταν εντύπως, 

αλλά και από την ίδια την ερευνήτρια, για τις βασικές πληροφορίες και τους στόχους της 

έρευνας, αλλά και για το ότι η συμμετοχή τους είναι απολύτως εθελοντική και ανώνυμη. Για 

τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από ανήλικα μέλη της Μονάδας ζητήθηκε πρώτα η 

ενυπόγραφη συμφωνία του γονέα. Ακόμα και αν οι γονείς δέχονταν τη συμμετοχή των εφήβων, 

οι έφηβοι είχαν το δικαίωμα να αρνηθούν την συμμετοχή τους σε αυτή, πράγμα όμως το οποίο 

δε συνέβη. Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων η ερευνήτρια ήταν 

παρούσα και διαθέσιμη να απαντήσει σε απορίες. Ακόμη, τόσο τα μέλη όσο και οι γονείς τους 

συμπλήρωσαν έναν μοναδικό κωδικό, ο οποίος εξασφάλιζε αφενός την ανωνυμία τους και 

αφετέρου την αντιστοίχιση παιδιού-γονέα. Ο κωδικός αποτελείτο από το αρχικό γράμμα του 

ονόματος του εφήβου ή αναδυόμενου ενήλικου μέλους (Γιώργος), από το αρχικό γράμμα του 

ονόματος της μητέρας του (Μαρία), το αρχικό γράμμα της οδού που μένει (Καποδιστρίου), και 

από τη χρονολογία που γεννήθηκε (1992). Με αυτόν τον τρόπο ήταν δυνατή η αντιστοίχιση 

του ερωτηματολογίου του μέλους και του ερωτηματολογίου του γονέα κατά τη στατιστική 

ανάλυση, χωρίς όμως να είναι δυνατή η σύνδεση των δεδομένων με συγκεκριμένα άτομα.  

Το απόρρητο διασφαλίστηκε με την ανωνυμία των ερωτηματολογίων, τη φύλαξη τους 

σε απόρρητο φάκελο προσβάσιμο μόνο από την ερευνήτρια και τη φύλαξη των 

υπογεγραμμένων εντύπων ενήμερης συγκατάθεσης σε ξεχωριστό απόρρητο φάκελο 

Όσον αφορά τη διαδικασία της ανάλυσης των δεδομένων, έγινε χρήση του στατιστικού 

πακέτου επεξεργασίας δεδομένων SPSS (23η έκδοση). Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις 
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συσχέτισης, αναλύσεις του κριτηρίου t (t-test) και αναλύσεις διαμεσολάβησης και ρύθμισης. 

Οι δύο τελευταίες πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση της ρουτίνας PROCESS (έκδοση 2.13.3) 

για το SPSS (Hayes, 2013). Η ρουτίνα PROCESS βασίζεται σε αναλύσεις πολλαπλής 

παλινδρόμησης, στις οποίες οι εκτιμήσεις υπολογίζονται χρησιμοποιώντας παλινδρόμηση κατά 

τη συνηθισμένη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων και τη μέθοδο bootstrapping. Για τις 

επιδράσεις διαμεσολάβησης (μοντέλο 4), το PROCESS παρέχει διαστήματα εμπιστοσύνης 

βάσει της μεθόδου “bootstrapping” για κάθε έμμεση επίδραση μετά από έλεγχο για πιθανές 

συμμεταβλητές. Για τα αποτελέσματα ρύθμισης της διαμεσολάβησης (μοντέλο 59), το 

PROCESS εκτιμά αλληλεπιδράσεις και εξετάζει την υπό όρους επίδραση της ανεξάρτητης 

μεταβλητής για την εξαρτημένη μεταβλητή σε συγκεκριμένες τιμές της ρυθμιστικής 

μεταβλητής (στο μέσο όρο του δείγματος και σε μια τυπική απόκλιση πάνω και κάτω από την 

τιμή του μέσου όρου).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1. Προκαταρκτικά ευρήματα 

Στον Πίνακα 1, Πίνακα 2, Πίνακα 3 και Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές 

αποκλίσεις και ο βαθμός εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach alpha) για τις μεταβλητές της 

έρευνας. Παρατηρεί κανείς ότι ο δείκτης alpha για κάθε υποκλίμακα είναι ικανοποιητικός, 

ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως ο δείκτης alpha για την υποκλίμακα «επικοινωνία του στρες 

(εαυτός)» της γονικής δυαδικής αντιμετώπισης του στρες και ο δείκτης alpha για την 

υποκλίμακα «σχέσεις με συνομηλίκους» των προβλημάτων εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης 

είναι ιδιαίτερα χαμηλοί και δε θα χρησιμοποιηθούν στις στατιστικές αναλύσεις. 

 

Πίνακας 1  

Μέσοι όροι (Μ.Ο.), Τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) και Δείκτης Εσωτερικής Συνοχής (alpha) των 

υποκλιμάκων της οικογενειακής λειτουργικότητας, όπως αυτή αξιολογήθηκε από τους εφήβους 

και νεαρούς ενήλικες 

Υποκλίμακες Μ.Ο. Τ.Α.  alpha 

Επίλυση προβλημάτων 14,21 3,05 0,80 

Επικοινωνία 21,86 4,52 0,61 

Ρόλοι 25,86 4,48 0,72 

Συναισθηματική ανταποκριτικότητα 15,55 3,29 0,77 

Συναισθηματική εμπλοκή 16,22 3,44 0,73 

Έλεγχος συμπεριφοράς 18,82 3,18 0,68 

Γενική λειτουργικότητα 28,40 6,98 0,90 

 

Πίνακας 2  

Μέσοι όροι (Μ.Ο.), Τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) και Δείκτης Εσωτερικής Συνοχής (alpha) των 

υποκλιμάκων της οικογενειακής λειτουργικότητας, όπως αυτή αξιολογήθηκε από τους γονείς 

Υποκλίμακες Μ.Ο. Τ.Α.  alpha 
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Επίλυση προβλημάτων 12,82 2,53 0,76 

Επικοινωνία 19,70 3,46 0,76 

Ρόλοι 28,10 4,77 0,82 

Συναισθηματική ανταποκριτικότητα 13,51 3,06 0,80 

Συναισθηματική εμπλοκή 14,35 2,81 0,71 

Έλεγχος συμπεριφοράς 18,17 3,38 0,75 

Γενική λειτουργικότητα 26,71 5,99 0,89 

 

Πίνακας 3  

Μέσοι όροι (Μ.Ο.), Τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) και Δείκτης Εσωτερικής Συνοχής (alpha) των 

υποκλιμάκων της γονικής δυαδικής αντιμετώπισης του στρες 

Υποκλίμακες Μ.Ο. Τ.Α.  alpha 

Επικοινωνία του στρες (εαυτός) 4,93 1,57 0,46 

Επικοινωνία του στρες (άλλος) 4,05 0,98 0,67 

Υποστηρικτική ΔΑ εστιασμένη στο συναίσθημα (εαυτός) 8,75 2,10 0,81 

Υποστηρικτική ΔΑ εστιασμένη στο συναίσθημα (άλλος) 6,98 3,05 0,89 

Υποστηρικτική ΔΑ εστιασμένη στο πρόβλημα (εαυτός) 4,87 1,39 0,65 

Υποστηρικτική ΔΑ εστιασμένη στο πρόβλημα (άλλος) 3,97 1,94 0,78 

Εξουσιοδοτημένη ΔΑ (εαυτός) 5,60 1,42 0,72 

Εξουσιοδοτημένη ΔΑ (άλλος) 4,33 1,94 0,83 

Αρνητική ΔΑ (εαυτός) 2,33 2,08 0,57 

Αρνητική ΔΑ (άλλος) 4,03 2,71 0,72 

Συνεργατική ΔΑ εστιασμένη στο πρόβλημα 7,95 2,77 0,91 

Συνεργατική ΔΑ εστιασμένη στο συναίσθημα 3,92 2,15 0,88 

Σημειώσεις. ΔΑ: Δυαδική Αντιμετώπιση.  

 

Πίνακας 4 

Μέσοι όροι (Μ.Ο.), Τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) και Δείκτης Εσωτερικής Συνοχής (alpha) των 

υποκλιμάκων των προβλημάτων εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης 

Υποκλίμακες Μ.Ο. Τ.Α.  alpha 

Θετική κοινωνική συμπεριφορά 7,56 1,79 0,65 

Υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής 4,73 2,36 0,64 

Διαταραχές συναισθήματος 3,50 2,29 0,70 

Σχέσεις με συνομηλίκους 2,87 1,78 0,44 

Διαταραχές διαγωγής 3,38 1,91 0,72 

Συνολικός δείκτης 14,50 5,78 0,76 
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Προτού γίνει περαιτέρω διερεύνηση των σχέσεων των μεταβλητών της έρευνας είναι 

απαραίτητο να διερευνηθεί η συσχέτιση ανάμεσα στην οικογενειακή λειτουργικότητα, όπως 

αυτή αξιολογήθηκε από τους εφήβους και αναδυόμενους ενήλικες και όπως αυτή 

αξιολογήθηκε από τους γονείς. Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

t-test για δείγμα με ζεύγη. Όπως φαίνεται, κάθε υποκλίμακα της οικογενειακής 

λειτουργικότητας, όπως αξιολογήθηκε από τους εφήβους και νεαρούς ενήλικες, συσχετίζεται 

σημαντικά με την αντίστοιχη υποκλίμακα της οικογενειακής λειτουργικότητας, όπως 

αξιολογήθηκε από τους γονείς. Η διαφορά όμως μεταξύ των μέσων όρων των παιδιών και των 

γονέων είναι στατιστικώς σημαντική για τις υποκλίμακες της «επίλυσης προβλημάτων», της 

«επικοινωνίας», των «ρόλων», της «συναισθηματικής ανταποκριτικότητας», της 

«συναισθηματικής εμπλοκής» και της «γενικής λειτουργικότητας», καθώς ανάμεσα στα 

διαστήματα εμπιστοσύνης δεν υπάρχει το μηδέν (0), αλλά δεν είναι σημαντική για την 

υποκλίμακα του «ελέγχου συμπεριφοράς». Παρατηρεί κανείς πως τα παιδιά αξιολογούν τις 

υποκλίμακες της οικογενειακής λειτουργικότητας ως πιο φτωχές σε σύγκριση με τους γονείς 

τους, με εξαίρεση την υποκλίμακα των «ρόλων». 

 

Πίνακας 5 

Αποτελέσματα της σύγκρισης μέσων όρων (paired-samples t-test) των υποκλιμάκων της 

οικογενειακής λειτουργικότητας σε παιδιά και γονείς 

 Παιδιά  Γονείς Διάστημα 

Εμπιστοσύνης 95% 

  

Υποκλίμακα M.Ο. Τ.Α.  M.Ο. Τ.Α. r t 

Επίλυση προβλημάτων 2.36 0.50  2.13 0.42 0.11, 0.34 .36** 3.90** 

Επικοινωνία 2.42 0.61  2.18 0.38 0.09, 0.38 .25** 3.37** 

Ρόλοι 2.35 0.40  2.55 0.43 -0.29, -0.10 .48** -4.24** 

Συν. ανταποκριτικότητα 2.59 0.54  2.25 0.51 0.20, 0.47 .33** 4.95** 

Συν. Εμπλοκή 2.31 0.49  2.05 0.40 0.15, 0.38 .33** 4.60** 

Έλεγχος συμπεριφοράς 2.09 0.37  2.01 0.58 -0.01, 0.16 .41** 1.63 

Γενική λειτουργικότητα 2.36 0.58  2.22 0.49 0.007, 0.27 .40** 2.10* 

 

Σημείωση. Συν.: Συναισθηματική. 

* p < .05, **p < .01.  
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Τέλος, αξίζει να αναφερθούν μερικά περιγραφικά αποτελέσματα για το δείγμα 

αναφορικά με την ύπαρξη προβλημάτων εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης. Γενικά, το 35%  

του δείγματος των εφήβων και αναδυόμενων ενηλίκων παρουσίασε φυσιολογικές τιμές στην 

κλίμακα που αφορούσε προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης, το 22,5% παρουσίασε 

οριακές τιμές και το 42,5% παρουσίασε τιμές που υποδεικνύουν ύπαρξη προβλημάτων 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις διαταραχές διαγωγής, 

το 35% του δείγματος παρουσίασε φυσιολογικές τιμές, το 17,5% οριακές τιμές και το 47,5% 

υψηλές τιμές. Στις διαταραχές συναισθήματος, το 67,5% παρουσίασε φυσιολογικές τιμές, το 

15% παρουσίασε οριακές τιμές, και το 17,5% παρουσίασε υψηλές τιμές. Σχετικά με τα 

προβλήματα υπερκινητικότητας και διάσπασης προσοχής, το 61% του δείγματος παρουσίασε 

φυσιολογικές τιμές, το 11% παρουσίασε οριακές τιμές και το 28% παρουσίασε υψηλές τιμές.  

 

3.2. Συσχετίσεις ανάμεσα στην οικογενειακή λειτουργικότητα, τη γονική δυαδική 

αντιμετώπιση του στρες και τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης 

Μία από τις υποθέσεις της έρευνας ήταν ότι θα υπάρχει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα 

στις μεταβλητές της έρευνας (οικογενειακή λειτουργικότητα, γονική δυαδική αντιμετώπιση 

του στρες, προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των παιδιών). Καθώς οι 

υποκλίμακες των μεταβλητών είναι πολλές και λόγω έλλειψης χώρου, τα αποτελέσμστα των 

συσχετίσεων παρουσιάζονται σε διαφορετικούς πίνακες, ανάλογα με την υπό μελέτη σχέση. 

Αρχικά, γίνεται διερεύνηση για τη συσχέτιση ανάμεσα στις υποκλίμακες της οικογενειακής 

λειτουργικότητας, τόσο όπως την έχουν αξιολογήσει οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες, όσο και 

όπως την έχουν αξιολογήσει οι γονείς, και τις υποκλίμακες της γονικής δυαδικής 

αντιμετώπισης του στρες. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, οι συσχετίσεις είναι πιο πολλές και 

πιο έντονες ανάμεσα στη γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες και την οικογενειακή 
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λειτουργικότητα, όπως αξιολογήθηκε από τους γονείς, παρά όπως αξιολογήθηκε από τους 

εφήβους και αναδυόμενους ενήλικες. Σημειωτέον, το πρόσημο της συσχέτισης είναι αρνητικό 

καθώς οι υποκλίμακες της οικογενειακής λειτουργικότητας μετρούν ελλειμματική 

οικογενειακή λειτουργικότητα. Οι περιπτώσεις που το πρόσημο της συσχέτισης είναι θετικό, 

αφορούν την υποκλίμακα της αρνητικής δυαδικής αντιμετώπισης του στρες.  

 

Πίνακας 6 

Συσχετίσεις ανάμεσα στις υποκλίμακες της γονικής δυαδικής αντιμετώπισης του στρες και της 

(ελλειμματικής) οικογενειακής λειτουργικότητας όπως αξιολογήθηκαν από τους εφήβους και 

αναδυόμενους ενήλικες και όπως αξιολογήθηκαν από τους γονείς (παιδί/γονέας) 

Υποκλίμακες Επίλυση 

προβλ. 

Επικοιν.  Ρόλοι 

 

Συναισθ. 

ανταποκρ. 

 

Συναισθ. 

εμπλοκή 

 

Έλεγχος 

συμπερ. 

 

Γενική 

λειτουργ. 

Επικοινωνία του  

στρες (άλλος) 

-.16/-.26* -.24*/-.30** -.19/-.24* -.24*/-.30** -.12/-

.37** 

-.23*/-.42** -.18/-.44** 

Υποστηρικτική ΔΑ 

εστιασμένη στο 

συναίσθημα (εαυτός) 

-.30**/-.43** -.15/-.54** -.17/-.23* -.14/-.43** -.18/-.22* -.29*/-.35** -.28*/-.52** 

Υποστηρικτική ΔΑ 

εστιασμένη στο 

συναίσθημα (άλλος) 

-.23*/-.32** -.20/-.34** -.17/-.10 -.14/-.31** -.10/-

.35** 

-.30**/-.36** -.24*/-.45** 

Υποστηρικτική ΔΑ 

εστιασμένη στο 

πρόβλημα (εαυτός) 

-.21/-.32** -.08/-.27* -.12/-.22* -.19/-.30** -.14/-.16 -.31**/-.30** -.24*/-.36** 

Υποστηρικτική ΔΑ 

εστιασμένη στο 

πρόβλημα (άλλος) 

-.18/-.43** -.14/-.41** -.20/-

.32** 

-.14/-.27* -.11/-.23* -.24*/-.40** -.20/-.59** 

Εξουσιοδοτημένη ΔΑ 

(εαυτός) 

-0.9/-.17 -.09/.16 -.16/-.13 -.10/-.28* -.13/-.10 -.21/-.32** -.10/-.14 

Εξουσιοδοτημένη ΔΑ 

(άλλος) 

-.07/-.23* -.08/-.32** -.14/-.19 -.11/-.36** -.10/-

.41** 

-.25*/-.53** -.19/-.46** 

Αρνητική ΔΑ (εαυτός) .22/.17 -.12/.10 .10/.10 .10/.13 .12/.15 .09/.18 .14/.15 

Αρνητική ΔΑ (άλλος) .13/.11 .24*/.16 .13/.11 .20/.25* .14/.42** .17/.34** .24*/.30** 

Συνεργατική ΔΑ 

εστιασμένη στο 

πρόβλημα 

-.21/-.41** -.08/-.43** -.03/-.20 -.11/-.32* .09/-.18 -.17/-.35** -.18/-.55** 

Συνεργατική ΔΑ 

εστιασμένη στο 

συναίσθημα 

-.12/-.35** -.10/.18 -.03/-.28* -.13/-.19 .10/.11 -.20/-.31** -.17/-.41* 
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Σημειώσεις. ΔΑ: Δυαδική αντιμετώπιση. Προβλ.: προβλήματος. Επικοιν.: επικοινωνία. 

Συναισθ.: συναισθηματική. Ανταποκρ.: Ανταποκριτικότητα. Συμπερ.:συμπεριφορά. 

Λειτουργ.: λειτουργικότητα. 

* p < 0,05 ** p < 0,01. 

 

Ακόμη, χρειάζεται να διερευνηθεί η συσχέτιση ανάμεσα στην οικογενειακή 

λειτουργικότητα, όπως αξιολογήθηκε από τους γονείς και όπως αξιολογήθηκε από τους 

εφήβους και αναδυόμενους ενήλικες, και τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης 

των εφήβων και αναδυόμενων ενηλίκων. Στον Πίνακα 7 φαίνεται πως οι συσχετίσεις είναι 

περισσότερες και πιο έντονες ανάμεσα στα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης και 

την οικογενειακή λειτουργικότητα, όπως την αξιολόγησαν οι ίδιοι οι έφηβοι και αναδυόμενοι 

ενήλικες, παρά όπως την αξιολόγησαν οι γονείς. Σημειωτέον ξανά, το πρόσημο των 

συσχετίσεων είναι θετικό, καθώς οι υποκλίμακες της οικογενειακής λειτουργικότητας μετρούν 

ελλειμματική οικογενειακή λειτουργικότητα. Το πρόσημο της συσχέτισης είναι αρνητικό για 

τη θετική κοινωνική συμπεριφορά. 

 

Πίνακας 7 

Συσχετίσεις ανάμεσα στις υποκλίμακες των προβλημάτων εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης και 

της (ελλειμματικής) οικογενειακής λειτουργικότητας όπως αξιολογήθηκαν από τους εφήβους και 

αναδυόμενους ενήλικες και όπως αξιολογήθηκαν από τους γονείς (παιδί/γονέας) 

Υποκλίμακες Θετική κοιν. 

Συμπεριφορά 

Υπερκινητικότητα, 

διάσπαση  

Διαταραχές 

συναισθήματος 

Διαταραχές 

διαγωγής 

Συνολικός 

δείκτης 

Επίλυση προβλημάτων -.31**/-.21 .13/.10 .20/.14 .27*/.23* .34**/.24* 

Επικοινωνία  -.46**/-.15 .09/.09 .18/.09 .16/.10 .19/.11 

Ρόλοι  -.12/-.09 .18/.10 .23*/.08 .36**/.13 .39**/.16 

Συναισθ. 

ανταποκριτικότητα  

-.37**/-.09 .15/.13 .33*/.14 .26*/.13 .42**/.23* 

Συναισθηματική εμπλοκή -.28*/-.09 .10/.16 .13/.10 .24*/.09 .25*/.19 

Έλεγχος συμπεριφοράς -.28*/-.09 .26*/.20 .24*/.18 .39**/.09 .40**/.29** 

Γενική λειτουργικότητα -.28*/-.15 .23*/.15 .35**/.16 .35**/.10 .49**/.21 
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Σημειώσεις. Κοιν.: κοινωνική. Συναισθ.: συναισθηματική.  

* p < 0,05 ** p < 0,01. 

 

Τέλος, πρέπει να διερευνηθεί η συσχέτιση ανάμεσα στη γονική δυαδική αντιμετώπιση 

του στρες και τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των εφήβων και αναδυόμενων 

ενηλίκων. Οι αναλύσεις συσχέτισης έδειξαν στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα ανάμεσα 

στην υποκλίμακα «υποστηρικτική δυαδική αντιμετώπιση εστιασμένη στο πρόβλημα (εαυτός)» 

και την υποκλίμακα «θετική κοινωνική συμπεριφορά» [r(80)= 0,25, p=0,05], ανάμεσα στην 

υποκλίμακα «υποστηρικτική δυαδική αντιμετώπιση εστιασμένη στο πρόβλημα (εαυτός)» και 

την υποκλίμακα «συνολικός δείκτης» προβλημάτων [r(80)=-0,28, p=0,05], ανάμεσα στην 

υποκλίμακα «υποστηρικτική δυαδική αντιμετώπιση εστιασμένη στο συναίσθημα (εαυτός)» και 

την υποκλίμακα «συνολικός δείκτης» προβλημάτων [r(80)=-0,24, p=0,05] και ανάμεσα στην 

υποκλίμακα «εξουσιοδοτημένη δυαδική αντιμετώπιση (εαυτός)» και την υποκλίμακα 

«συνολικός δείκτης» προβλημάτων [r(80)=-0,26, p=0,05].  

 

3.3. Σχέση ηλικιακής ομάδας, διαστήματος παρακολούθησης του προγράμματος και 

διαστήματος αποχής από τη χρήση ουσιών με τις μεταβλητές της έρευνας 

Προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές σχέσεις μεταξύ των κατηγορικών μεταβλητών της 

έρευνας, δηλαδή της ηλικιακής ομάδας των παιδιών, του διαστήματος παρακολούθησης του 

προγράμματος και του διαστήματος αποχής από τη χρήση ουσιών, με τις άλλες μεταβλητές της 

έρευνας, έγινε σύγκριση δειγμάτων με την ανάλυση t-test. Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται οι 

συγκρίσεις που βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές.  
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Πίνακας 8 

Αποτελέσματα ανάλυσης t-test για τις στατιστικώς σημαντικές διαφορές των μεταβλητών της 

έρευνας ανάλογα με την ηλικία, το χρόνο στο πρόγραμμα και το χρόνο αποχής από τη χρήση 

  M.O. T.A. t p 

Ηλικιακή ομάδα 

Προβλήματα διαγωγής Έφηβοι 3,97 1,75 
2,77 ,007 

Αναδυόμενοι ενήλικες 2,82 1,92 

      

Γενική οικογενειακή 

λειτουργικότητα (γονέας) 

Έφηβοι  2,11 ,49 
-2,00 ,048 

Αναδυόμενοι ενήλικες 2,33 ,48 

 

Διάστημα στο πρόγραμμα 

Προβλήματα διαγωγής 
<6 μήνες 3,94 1,85 

2,41 ,018 
>6 μήνες 2,92 1,87 

      

ΔΑ εστιασμένη στο 

πρόβλημα (άλλος) 

<6 μήνες 2,20 ,96 
1,92 ,047 

>6 μήνες 1,78 ,95 

 

Διάστημα αποχής 

Γενική οικογενειακή 

λειτουργικότητα (παιδί) 

<6 μήνες 2,48 ,58 
2,07 ,041 

>6 μήνες 2,21 ,55 

      

Οικογενειακή επίλυση 

προβλημάτων (γονέας) 

<6 μήνες 2,22 ,39 
2,26 ,026 

>6 μήνες 2,01 ,43 

      

Συνεργατική ΔΑ 

εστιασμένη στο πρόβλημα 

<6 μήνες 2,47 ,96 
-1,96 ,049 

>6 μήνες 2,87 ,83 

      

Συνεργατική ΔΑ 

εστιασμένη στο συναίσθημα 

<6 μήνες 1,71 1,08 
-2,43 ,017 

>6 μήνες 2,28 ,98 

      

Σημείωση. ΔΑ: Δυαδική Αντιμετώπιση. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι οι έφηβοι του δείγματος παρουσιάζουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό προβλήματα διαγωγής από τους αναδυόμενους ενήλικες, ενώ οι γονείς των 

εφήβων αναφέρουν καλύτερη γενική οικογενειακή λειτουργικότητα από τους γονείς των 

αναδυόμενων ενηλίκων. Ακόμη, φαίνεται ότι τα άτομα που παρακολουθούν το πρόγραμμα για 

παραπάνω από έξι μήνες παρουσιάζουν λιγότερα προβλήματα διαγωγής σε σχέση με τα άτομα 

που το παρακολουθούν για λιγότερο από 6 μήνες, ενώ οι γονείς που παρακολουθούν το 
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πρόγραμμα για παραπάνω από 6 μήνες αναφέρουν καλύτερη υποστηρικτική δυαδική 

αντιμετώπιση του στρες εστιασμένη στο πρόβλημα σε σύγκριση με εκείνους που το 

παρακολουθούν για λιγότερο από 6 μήνες. Παράλληλα, τα άτομα που απέχουν από τη χρήση 

ουσιών για περισσότερο από έξι μήνες αναφέρουν καλύτερη γενική οικογενειακή 

λειτουργικότητα σε σύγκριση με τα άτομα που απέχουν για λιγότερο από έξι μήνες, και οι 

γονείς των οποίων τα παιδιά απέχουν για περισσότερο από έξι μήνες αναφέρουν καλύτερη 

οικογενειακή επίλυση προβλημάτων και καλύτερη συνεργατική δυαδική αντιμετώπιση 

προβλημάτων σε σύγκριση με τους γονείς των οποίων τα παιδιά απέχουν για λιγότερο από έξι 

μήνες.  

Παρατηρεί, ωστόσο, κανείς πως για τις περισσότερες υποκλίμακες της έρευνας δε 

βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα στις αναλύσεις t-test με βάση την ηλικιακή 

ομάδα, το διάστημα παρακολούθησης του προγράμματος και το διάστημα αποχής από τη 

χρήση ουσιών. Για παράδειγμα, δε βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά για καμία από τις 

υποκλίμακες της γονικής δυαδικής αντιμετώπισης του στρες ανάλογα με την ηλικία. Ακόμη, 

δε βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά για καμία από τις υποκλίμακες της οικογενειακής 

λειτουργικότητας ανάλογα με το χρόνο παρακολούθησης του προγράμματος, και δε βρέθηκε 

στατιστικώς σημαντική διαφορά για καμία από τις υποκλίμακες των προβλημάτων 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης ανάλογα με το χρόνο αποχής από τη χρήση ουσιών. Από τις 

υποκλίμακες των προβλημάτων εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης μόνο  τα «προβλήματα 

διαγωγής» βρέθηκαν να διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και ανάλογα με το χρόνο 

παρακολούθησης του προγράμματος.  
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 3.4. Διαμεσολάβηση της οικογενειακής λειτουργικότητας στη σχέση ανάμεσα στη 

γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες και τα προβλήματα εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης 

Μία από τις υποθέσεις της έρευνας ήταν ότι η σχέση ανάμεσα στη γονική δυαδική 

αντιμετώπιση του στρες και τα συνολικά προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των 

εφήβων και αναδυόμενων ενηλίκων θα διαμεσολαβείται από την οικογενειακή 

λειτουργικότητα όπως την αντιλαμβάνονται οι έφηβοι και αναδυόμενοι ενήλικες. Για να 

εξεταστεί η υπόθεση αυτή χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διαμεσολάβησης με την τεχνική 

bootstrapping με τη χρήση του εργαλείου PROCESS στο SPSS, όπως προτείνει ο Hayes (2013). 

Σημειωτέον, κατά τις αναλύσεις έγινε έλεγχος της πιθανής επίδρασης των συμμεταβλητών της 

ηλικιακής ομάδας, του διαστήματος παρακολούθησης του προγράμματος και του διαστήματος 

αποχής από τη χρήση ουσιών. Παρακάτω γίνεται αναφορά στις αναλύσεις διαμεσολάβησης για 

τις οποίες βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα.  

Στην Εικόνα 2 παρουσιάζονται οι διαδρομές α΄ (σχέση ανεξάρτητης και 

διαμεσολαβητικής μεταβλητής) και β΄ (σχέση διαμεσολαβητικής και εξαρτημένης μεταβλητής) 

για τις αναλύσεις διαμεσολάβησης, ενώ στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 

έμμεσων επιδράσεων. 
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Εικόνα 2. Συνοπτική διαγραμματική παρουσίαση των διαδρομών α΄ (σχέση ανεξάρτητης και 

διαμεσολαβητικής μεταβλητής) και β΄ (σχέση διαμεσολαβητικής και εξαρτημένης μεταβλητής) 

για τις αναλύσεις παλινδρόμησης. 

 

 

Πίνακας 9 

Αξιολόγηση στατιστικής σημαντικότητας της έμμεσης επίδρασης της γονικής δυαδικής 

αντιμετώπισης του στρες συνολικά προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης μέσω της 

οικογενειακής λειτουργικότητας όπως αξιολογήθηκε από τους εφήβους και νεαρούς ενήλικες, με 

την αξιολόγηση των διαστημάτων εμπιστοσύνης της τεχνικής Bootstrapping.  

Έμμεση επίδραση μεταβλητών στα Συνολικά 

προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης 

Β SE Διάστημα 

εμπιστοσύνης 95% 

   Κατώτερο Ανώτερο 

 Διαμεσολαβητής: Γενική οικογενειακή 

λειτουργικότητα (παιδί) 
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Υποστηρικτική ΔΑ στο συναίσθημα (εαυτός) -,9510 ,4795 -2,1248 -,2026 

Υποστηρικτική ΔΑ στο πρόβλημα (εαυτός) -,9148 ,4982 -2,0015 -,0062 

 Διαμεσολαβητής: Οικογενειακή επίλυση 

προβλημάτων (παιδί) 

Υποστηρικτική ΔΑ στο συναίσθημα (εαυτός) -,5840 ,3673 -1,6328 -,0764 

 Διαμεσολαβητής: Οικογενειακός έλεγχος 

συμπεριφοράς (παιδί) 

Υποστηρικτική ΔΑ στο πρόβλημα (εαυτός) -,8541 ,4309 -1,8487 -,1376 

Υποστηρικτική ΔΑ στο συναίσθημα (εαυτός) -,8433 ,4396 -1,9873 -,1838 

Εξουσιοδοτημένη ΔΑ (άλλος) -,5894 ,3053 -1,3475 -,1238 

Σημειώσεις. ΔΑ: Δυαδική Αντιμετώπιση. Τα αποτελέσματα κρίνονται στατιστικώς σημαντικά 

καθώς ανάμεσα στα κατώτερα και ανώτερα όρια των διαστημάτων εμπιστοσύνης δεν 

περιλαμβάνεται η τιμή μηδέν (0).  

 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1 και τον Πίνακα 9, η «γενική οικογενειακή 

λειτουργικότητα» διαμεσολαβεί στη σχέση ανάμεσα στην «υποστηρικτική δυαδική 

αντιμετώπιση του στρες εστιασμένη στο συναίσθημα (εαυτός)» και τα «συνολικά προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης». H «γενική οικογενειακή λειτουργικότητα» διαμεσολαβεί 

και στη σχέση ανάμεσα στη «υποστηρικτική δυαδική αντιμετώπιση του στρες εστιασμένη στο 

πρόβλημα (εαυτός)» και τα «συνολικά προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης». 

Παράλληλα, η διάσταση της «οικογενειακής επίλυσης προβλημάτων» διαμεσολαβεί στη σχέση 

ανάμεσα στη «γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες εστιασμένη στο συναίσθημα (εαυτός)» 

και τα «συνολικά προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης». Τέλος, η διάσταση του 

«οικογενειακού ελέγχου της συμπεριφοράς» διαμεσολαβεί στη σχέση ανάμεσα στη «γονική 

δυαδική αντιμετώπιση του στρες εστιασμένη στο συναίσθημα (εαυτός)» και τα «συνολικά 

προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης». Ακόμη, η διάσταση του «οικογενειακού 

ελέγχου της συμπεριφοράς» διαμεσολαβεί στη σχέση ανάμεσα στη «γονική δυαδική 

αντιμετώπιση του στρες εστιασμένη στο πρόβλημα (εαυτός)» και τα «συνολικά προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης». H διάσταση του «οικογενειακού ελέγχου της 

συμπεριφοράς» διαμεσολαβεί και στη σχέση ανάμεσα στη «εξουσιοδοτημένη δυαδική 
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αντιμετώπιση του στρες (άλλος)» και τα «συνολικά προβλήματα εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης».  

Χρειάζεται να αναφερθεί ότι οι αναλύσεις διαμεσολάβησης που μελετούσαν το 

διαμεσολαβητικό ρόλο της οικογενειακής λειτουργικότητας όπως την αντιλαμβάνεται το παιδί 

στη σχέση ανάμεσα στη γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες και τα συνολικά προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης είχαν στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα για τρεις από 

τις δώδεκα υποκλίμακες της γονικής δυαδικής αντιμετώπισης του στρες [«υποστηρικτική 

δυαδική αντιμετώπιση του στρες εστιασμένη στο συναίσθημα (εαυτός)», «υποστηρικτική 

δυαδική αντιμετώπιση του στρες εστιασμένη στο πρόβλημα (εαυτός)», «εξουσιοδοτημένη 

γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες (άλλος)»]. Ακόμη υπήρξαν στατιστικώς σημαντικά 

αποτελέσματα για τρεις από τις εφτά υποκλίμακες της οικογενειακής λειτουργικότητας όπως 

την αντιλαμβάνεται το παιδί («γενική λειτουργικότητα», «επίλυση προβλημάτων», «έλεγχος 

συμπεριφοράς»). Οι αναλύσεις διαμεσολάβησης για τις υπόλοιπες υποκλίμακες δεν είχαν 

στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα.  

 

3.5. Ρυθμιστικός ρόλος της ηλικίας, του χρόνου παρακολούθησης του προγράμματος 

και του χρόνου αποχής από τη χρήση ουσιών 

Μία από τις υποθέσεις της έρευνας ήταν ότι η ηλικιακή ομάδα του ατόμου, το διάστημα 

παρακολούθησης του προγράμματος και το διάστημα αποχής των εφήβων και αναδυόμενων 

ενηλίκων από τη χρήση ουσιών θα ρύθμιζε τη σχέση της γονικής δυαδικής αντιμετώπισης του 

στρες και της οικογενειακής λειτουργικότητας με τα προβλήματα εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης των εφήβων και αναδυόμενων ενηλίκων.  Για την εξέταση αυτής της υπόθεσης 

πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες αναλύσεις με τη χρήση του εργαλείου PROCESS στο 

SPSS, όπως προτείνει ο Hayes (2013), για καθεμία από τις σχέσεις που βρέθηκαν στατιστικώς 

σημαντικές στις αναλύσεις διαμεσολάβησης. 
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Ωστόσο, καμία ανάλυση δεν απέφερε στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα. Καθώς οι 

σχέσεις που εξετάστηκαν ήταν πολλές, δε θα αναφερθούν τα αποτελέσματα όλων προς 

εξοικονόμηση χώρου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δε βρέθηκε ρυθμιστικός ρόλος της ηλικιακής 

ομάδας [b=.0362, se=.1218, Cl= -.2782 έως .2063 – παραδειγματική τιμή από την εξέταση για 

ρύθμιση της ηλικιακής ομάδας στη σχέση ανάμεσα στη «γονική δυαδική αντιμετώπιση 

εστιασμένη στο συναίσθημα – εαυτός» (ανεξάρτητη μεταβλητή) και  τη «γενική 

λειτουργικότητα (παιδί)» (διαμεσολαβητική μεταβλητή) με εξαρτημένη μεταβλητή τα 

«συνολικά προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης»], δε βρέθηκε ρυθμιστικός ρόλος 

του διαστήματος παρακολούθησης του θεραπευτικού προγράμματος [b=2.2014, se=7.2732, 

Cl= - 1.8626 έως 6.2694 – παραδειγματική τιμή από την εξέταση για ρύθμιση του διαστήματος 

παρακολούθησης του προγράμματος στη σχέση ανάμεσα στη «γενική λειτουργικότητα 

(παιδί)» (διαμεσολαβητική μεταβλητή) και τα «συνολικά προβλήματα εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης» (εξαρτημένη μεταβλητή) με ανεξάρτητη μεταβλητή τη «γονική δυαδική 

αντιμετώπιση εστιασμένη στο πρόβλημα – εαυτός»] και δε βρέθηκε ρυθμιστικός ρόλος του 

διαστήματος αποχής από τη χρήση ουσιών [b= -1.9804, se=2.1014, Cl= -6.1676 έως 2.2068 -

παραδειγματική τιμή από την εξέταση για ρύθμιση του διαστήματος αποχής από τη χρήση στη 

σχέση ανάμεσα στη «γενική λειτουργικότητα (παιδί)» (διαμεσολαβητική μεταβλητή) και τα 

«συνολικά προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης» (εξαρτημένη μεταβλητή) με 

ανεξάρτητη μεταβλητή τη «γονική δυαδική αντιμετώπιση εστιασμένη στο πρόβλημα – 

εαυτός»]. Παρόμοια, στατιστικώς μη σημαντικά ήταν τα αποτελέσματα και κατά την εξέταση 

της ρύθμισης ανάμεσα σε άλλες σχέσεις, με τον αριθμό μηδέν (0) να υπάρχει ανάμεσα στα 

διαστήματα εμπιστοσύνης. 

Το γεγονός αυτό σημαίνει πως η σχέση των υποκλιμάκων της γονικής δυαδικής 

αντιμετώπισης του στρες και της οικογενειακής λειτουργικότητας με τα συνολικά προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης παραμένει η ίδια ανεξαρτήτως του αν το άτομο είναι έφηβος 
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ή αναδυόμενος ενήλικας, του διαστήματος παρακολούθησης του προγράμματος και του 

διαστήματος αποχής από τη χρήση ουσιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

  Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η σχέση της γονικής 

δυαδικής αντιμετώπισης του στρες με την οικογενειακή λειτουργικότητα και τα προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης σε εφήβους και αναδυόμενους ενήλικες που 

παρακολουθούν πρόγραμμα απεξάρτησης για τη χρήση ουσιών. Συγκεκριμένα έγινε η υπόθεση 

ότι η γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες θα σχετίζεται με τα προβλήματα εσωτερίκευσης 

και εξωτερίκευσης μέσω της οικογενειακής λειτουργικότητας ως διαμεσολαβητικής 

μεταβλητής. Δευτερεύων σκοπός ήταν να εξεταστεί το κατά πόσον η σχέση των οικογενειακών 

παραγόντων με τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης διαφοροποιείται ανάλογα 

με την ηλικία του ατόμου, το χρόνο παρακολούθησης του προγράμματος και το χρόνο αποχής 

από τη χρήση ουσιών.  

Στα αποτελέσματα της έρευνας βρέθηκε πως η οικογενειακή λειτουργικότητα όπως την 

αντιλαμβάνεται το παιδί (υποκλίμακες «γενικής λειτουργικότητας», «επίλυσης προβλημάτων» 

και «ελέγχου συμπεριφοράς») διαμεσολαβεί ανάμεσα στη σχέση της γονικής δυαδικής 

αντιμετώπισης του στρες [υποκλίμακες «υποστηρικτικής γονικής δυαδικής αντιμετώπισης του 

στρες εστιασμένης στο συναίσθημα (εαυτός)», «υποστηρικτικής γονικής δυαδικής 

αντιμετώπισης του στρες εστιασμένης στο πρόβλημα (εαυτός)» και «εξουσιοδοτημένης 

δυαδικής αντιμετώπισης του στρες (άλλος)»] με τα προβλήματα εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης του ατόμου (συνολικός δείκτης προβλημάτων). Δηλαδή, η θετική ή αρνητική 

γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες σχετίζεται με αντίστοιχα θετική ή αρνητική αντίληψη 

του παιδιού για την οικογενειακή λειτουργικότητα, η οποία με τη σειρά της σχετίζεται με 

αντίστοιχα μειωμένα ή αυξημένα επίπεδα προβλημάτων εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης του 

παιδιού. Αυτό αφενός επιβεβαιώνει την υπάρχουσα βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία τόσο 
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η οικογενειακή λειτουργικότητα (Guberman, & Manassis, 2011. Henderson, και συν., 2006) 

όσο και η γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες (Zemp, και συν., 2016) σχετίζονται με 

προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των παιδιών. Αφετέρου συνδέει για πρώτη 

φορά τη γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες με τα προβλήματα εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης ατόμων με προβλήματα χρήσης ουσιών και εξηγεί αυτή τη σχέση ως το 

αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης της οικογενειακής λειτουργικότητας. Σημειωτέον, στην 

υπάρχουσα βιβλιογραφία η γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες δεν είχε σχετιστεί μέχρι 

στιγμής με την οικογενειακή λειτουργικότητα.  

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα που προέκυψε από τις αναλύσεις διαμεσολάβησης αφορά 

τις συγκεκριμένες διαστάσεις της οικογενειακής λειτουργικότητας που βρέθηκαν ως 

διαμεσολαβητικές. Ειδικότερα, εκτός από τη γενική λειτουργικότητα, διαμεσολαβητική 

ανάμεσα στη γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες και τα προβλήματα εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης των παιδιών, βρέθηκε να είναι η διάσταση της «οικογενειακής επίλυσης 

προβλημάτων» σύμφωνα με τις αναφορές των παιδιών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς 

φαίνεται πως οι στρατηγικές με τις οποίες αντιμετωπίζουν το στρες ως ζευγάρι οι γονείς 

σχετίζεται με την αντίληψη που αποκτά το παιδί για την ικανότητα της οικογένειας να επιλύει 

προβλήματα. Ερευνητικά έχει γίνει σύνδεση της ατομικής ικανότητας επίλυσης προβλημάτων 

με τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης (Chinaveh, 2013), αλλά φαίνεται πως η 

οικογενειακή ικανότητα επίλυσης προβλημάτων είναι επίσης σημαντική. Ακόμη, 

διαμεσολαβητική βρέθηκε να είναι και η διάσταση του «ελέγχου της συμπεριφοράς», η οποία 

βιβλιογραφικά έχει σχετιστεί με προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των παιδιών 

(Youngblade, και συν., 2007). 

Αναφορικά με τη σχέση που βρέθηκε στην παρούσα έρευνα ανάμεσα στη γονική δυαδική 

αντιμετώπιση του στρες με την οικογενειακή λειτουργικότητα και τα προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης, κρίνεται ότι οι υποθέσεις που διαμορφώθηκαν βασισμένες 
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στο θεωρητικό υπόβαθρο επιβεβαιώθηκαν μερικώς. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει καθώς η 

γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες αν και παρουσίασε έντονη συσχέτιση με την αντίληψη 

του γονέα για την οικογενειακή λειτουργικότητα, παρουσίασε μικρότερη συσχέτιση με την 

αντίληψη του παιδιού για την οικογενειακή λειτουργικότητα. Επίσης, αν και βρέθηκαν σχέσεις 

διαμεσολάβησης μεταξύ των μεταβλητών, αυτές αφορούσαν συγκεκριμένες μόνο υποκλίμακες 

της γονικής δυαδικής αντιμετώπισης του στρες και της οικογενειακής λειτουργικότητας όπως 

την αντιλαμβάνεται το παιδί. Πρέπει να σημειωθεί ότι στις υπάρχουσες έρευνες που μελετούν 

τη σχέση της γονικής δυαδικής αντιμετώπισης του στρες με τα προβλήματα εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης των παιδιών, η αξιολόγηση και των δύο αυτών μεταβλητών γίνεται από τους 

γονείς (Zemp, και συν., 2016). Επομένως, η παρούσα έρευνα διευρύνει αυτήν την παράμετρο 

της υπάρχουσας σχετικής βιβλιογραφίας, συμπεριλαμβάνοντας αξιολογήσεις τόσο γονέων όσο 

και παιδιών.  

Όσον αφορά το ρόλο της ηλικιακής ομάδας των ατόμων (έφηβοι/αναδυόμενοι ενήλικες), 

το διάστημα παρακολούθησης του προγράμματος και το διάστημα αποχής από τη χρήση 

ουσιών, φαίνεται πως αυτός ήταν περιορισμένος. Αρχικά, βρέθηκαν ορισμένες διαφορές μέσων 

όρων για τους παράγοντες αυτούς. Συγκεκριμένα, βρέθηκε πως  τα προβλήματα διαγωγής είναι 

πιο συχνά στους εφήβους παρά στους αναδυόμενους ενήλικες. Το εύρημα αυτό μπορεί αφενός 

να αντανακλά μία αναπτυξιακή διαφορά (Moffitt, 2001), αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί να 

σχετίζεται περισσότερο με το γεγονός ότι στην παρούσα έρευνα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

συμμετέχοντες βρίσκονταν και για μεγαλύτερο χρόνο σε θεραπεία, η οποία βιβλιογραφικά έχει 

βρεθεί να επιδρά θετικά στα προβλήματα συμπεριφοράς (Santisteban, Coatsworth, Perez-

Vidal, Kurtines, Schwartz, LaPerriere, και συν., 2003. Weisz, Chorpita, Palinkas, Schoenwald, 

Miranda, Bearman, και συν., 2012). Παράλληλα, οι γονείς των εφήβων αναφέρουν καλύτερη 

γενική οικογενειακή λειτουργικότητα από τους γονείς των αναδυόμενων ενηλίκων. Αυτό το 

εύρημα, αν και μη αναμενόμενο, θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως η αντανάκλαση της δυσκολίας 
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που βιώνουν οι γονείς, οι οποίοι, αν και τα παιδιά τους έχουν πια ενηλικιωθεί, δεν έχουν 

καταφέρει λόγω της χρήσης και της προσπάθειας απεξάρτησης να αυτονομηθούν. Άλλωστε, η 

συμβίωση των γονέων με τα ενήλικα παιδιά τους έχει βρεθεί να αποτελεί συχνά 

συναισθηματική και οικονομική πίεση για τους γονείς (Burn & Szoeke, 2016). Επίσης, είναι 

πιθανό να αντανακλά δυσκολίες λόγω του ότι οι γονείς αυτοί μπορεί να έχουν διαχειριστεί για 

περισσότερα χρόνια τα προβλήματα χρήσης ουσιών των παιδιών τους. Η διαχείριση αυτή έχει 

σχετιστεί ερευνητικά με δυσάρεστα συναισθήματα των γονέων και δυσκολίες στην 

ανταπόκριση στο γονικό και συζυγικό τους ρόλο μέσα στην οικογένεια (Smith & Estefan, 

2014). Ακόμη, φαίνεται ότι προβλήματα διαγωγής είναι πιο συχνά στα άτομα που 

παρακολουθούν το πρόγραμμα για λιγότερο από έξι μήνες, ενώ η υποστηρικτική δυαδική 

αντιμετώπιση του στρες εστιασμένη στο πρόβλημα είναι καλύτερη για τους γονείς που 

παρακολουθούν το πρόγραμμα για περισσότερο από έξι μήνες. Όσον αφορά το χρόνο αποχής, 

η γενική οικογενειακή λειτουργικότητα των ατόμων που απέχουν από τη χρήση ουσιών για 

περισσότερο από έξι μήνες φαίνεται να είναι καλύτερη. Και οι γονείς των ατόμων που απέχουν 

από τη χρήση για περισσότερο από έξι μήνες φαίνεται να παρουσιάζουν καλύτερη 

οικογενειακή επίλυση προβλημάτων και καλύτερη συνεργατική δυαδική αντιμετώπιση του 

στρες εστιασμένη στο πρόβλημα. Εντούτοις, δε βρέθηκαν διαφορές ανάλογα με την ηλικιακή 

ομάδα, το διάστημα παρακολούθησης του προγράμματος και το διάστημα αποχής από τη 

χρήση για τις περισσότερες από τις υποκλίμακες των μεταβλητών της έρευνας. Παράλληλα, 

είχε διατυπωθεί η υπόθεση ότι η ηλικιακή ομάδα, ο χρόνος παρακολούθησης του 

προγράμματος και ο χρόνος αποχής από τη χρήση θα ρυθμίζουν τη σχέση των οικογενειακών 

παραγόντων με τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης. Η υπόθεση αυτή βασίστηκε 

στο γεγονός πως η αυτονομία των αναδυόμενων ενηλίκων από την οικογένεια είναι μεγαλύτερη 

από αυτή των εφήβων (Arnett, 2000), η θεραπεία έχει θετική επίδραση στα προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης (Weisz, και συν., 2004), και τα προβλήματα εσωτερίκευσης 
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και εξωτερίκευσης συνυπάρχουν πολύ συχνά και αλληλεπιδρούν με τη χρήση ουσιών (Hyman 

& Sinha, 2009). Ωστόσο, η ηλικιακή ομάδα, ο χρόνος παρακολούθησης του προγράμματος και 

ο χρόνος αποχής από τη χρήση δε βρέθηκαν να ρυθμίζουν τη σχέση των οικογενειακών 

παραγόντων με τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης. Με άλλα λόγια, η σχέση 

ανάμεσα στους οικογενειακούς παράγοντες και τα προβλήματα εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης υπήρχε ανεξάρτητα από το την ηλικία, το χρόνο παρακολούθησης του 

προγράμματος και το χρόνο αποχής από τη χρήση. Αυτό, αν και δε συνάδει με την αρχική 

υπόθεση και το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο αυτή στηρίχτηκς, αποτελεί ενδιαφέρον εύρημα 

αφού υποδηλώνει τη σταθερότητα της σχέσης των οικογενειακών παραγόντων με τα 

προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των ατόμων.  

Στα αποτελέσματα υπήρξε και ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα. Ειδικότερα, βρέθηκε πως 

υπήρχε σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στις αναφορές που έδωσαν οι έφηβοι και 

αναδυόμενοι ενήλικες και εκείνες που έδωσαν οι γονείς τους για την οικογενειακή 

λειτουργικότητα. Συγκεκριμένα, βρέθηκε πως τα παιδιά αξιολόγησαν πιο αυστηρά την 

οικογενειακή λειτουργικότητα σε σύγκριση με τους γονείς τους. Αυτό το φαινόμενο 

συνηθίζεται σε έρευνες που συγκρίνουν τις αναφορές παιδιών και γονέων για την οικογενειακή 

λειτουργικότητα (De Los Reyes, 2013) και τα τελευταία χρόνια η διαφοροποίηση αυτή έχει 

συνδεθεί με προβλήματα εσωτερίκευσης στους εφήβους (Bagley, Bertrand, Bolitho, & Mallick, 

2001) χωρίς το πολιτισμικό πλαίσιο να επηρεάζει τα αποτελέσματα (Phinney & Ong, 2002). 

Στην παρούσα έρευνα η διαφοροποίηση αυτή φάνηκε και στη σχέση της οικογενειακής 

λειτουργικότητας με τις άλλες μεταβλητές, αφού η οικογενειακή λειτουργικότητα σύμφωνα με 

τις αναφορές των παιδιών σχετιζόταν περισσότερο από ότι η οικογενειακή λειτουργικότητα 

σύμφωνα με τις αναφορές των γονέων με τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης 

που τα ίδια ανέφεραν, ενώ η οικογενειακή λειτουργικότητα σύμφωνα με τις αναφορές των 
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γονέων σχετιζόταν περισσότερο από ότι η οικογενειακή λειτουργικότητα σύμφωνα με τις 

αναφορές των παιδιών με τη δυαδική αντιμετώπιση του στρες που οι ίδιοι ανέφεραν.  

Συνολικά, τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής στοχεύουν στο να συμπληρώσουν την 

εικόνα που έχουμε μέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία για τις διεργασίες εντός της 

οικογένειας που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και συντήρηση των προβλημάτων 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης σε εφήβους και αναδυόμενους ενήλικες με προβλήματα 

χρήσης ουσιών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένης της επίδρασης που ασκούν στη 

χρήση ουσιών τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης (Costello, και συν., 2003. 

Hyman & Sinha, 2009). Μία πιθανή «ανάγνωση» των ευρημάτων της έρευνας είναι ότι τα 

προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης που παρουσιάζει σημαντικό ποσοστό εφήβων 

και αναδυόμενων ενηλίκων χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών σχετίζονται άμεσα με την 

οικογενειακή λειτουργικότητα όπως την αντιλαμβάνεται το ίδιο το άτομο. Άλλωστε, και οι 

αποκλίσεις που βρέθηκαν στην παρούσα έρευνα ανάμεσα στην αντίληψη του γονέα και την 

αντίληψη του παιδιού για την οικογενειακή λειτουργικότητα, έχουν βρεθεί ερευνητικά να 

υποδεικνύουν προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των παιδιών (Bagley, και συν., 

2001). Η αντίληψη όμως του παιδιού για την οικογενειακή λειτουργικότητα φαίνεται να 

σχετίζεται με  τις υποστηρικτικές δυαδικές στρατηγικές που υιοθετούν οι γονείς για να 

αντιμετωπίσουν το στρες. Έμμεσα, λοιπόν, η γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες μοιάζει 

να σχετίζεται με τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των νεαρών χρηστών, 

ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες, όπως η ηλικία, το διάστημα παρακολούθησης του 

θεραπευτικού προγράμματος και το διάστημα αποχής από τη χρήση ουσιών. Αυτή η έμμεση 

σχέση της γονικής δυαδικής αντιμετώπισης του στρες με τα προβλήματα εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης των νεαρών χρηστών είναι πιθανό να αντανακλά – εξαιτίας της άρρηκτης 

σχέσης των προβλημάτων εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης με τη χρήση ουσιών (Costello, 

και συν., 2003. Hyman & Sinha, 2009) – και μια έμμεση σχέση της γονικής δυαδικής 
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αντιμετώπισης με την ίδια τη χρήση ουσιών, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο 

μελλοντικής έρευνας.  

 

4.1. Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η παρούσα έρευνα είχε ορισμένους περιορισμούς που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη. 

Καταρχάς, οι περιορισμοί αφορούν το διαθέσιμο δείγμα. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων 

ήταν αγόρια (64 αγόρια και 16 κορίτσια), γεγονός που συνηθίζεται στα προγράμματα 

απεξάρτησης. Επίσης, η βαρύτητα της χρήσης των ατόμων που παρακολουθούν το πρόγραμμα 

της Μονάδας Εφήβων «Ατραπός» ποικίλει, με κάποια άτομα να βρίσκονται στο πρόγραμμα 

λόγω προβληματικής χρήσης κάνναβης και κάποια άλλα επειδή αντιμετωπίζουν σοβαρή 

εξάρτηση από αυτή. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου πληθυσμού που λειτουργεί 

περιοριστικά είναι το γεγονός ότι τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα συνήθως είναι και αυτά που 

έχουν παρακολουθήσει για μεγαλύτερο διάστημα το πρόγραμμα και έχουν το μεγαλύτερο 

χρόνο αποχής από τη χρήση ουσιών, ενώ τα μικρότερα σε ηλικία άτομα είναι συνήθως τα πιο 

πρόσφατα μέλη του προγράμματος που δεν έχουν ακόμη προλάβει να κάνουν σημαντικές 

θεραπευτικές αλλαγές.  

Άλλοι περιορισμοί αφορούν τις πληροφορίες που λήφθηκαν. Συγκεκριμένα, πρέπει να 

αναφερθεί ότι ο χρόνος που παρακολουθεί ένα άτομο το θεραπευτικό πρόγραμμα αποτελεί μια 

κατά προσέγγιση ένδειξη της θεραπευτικής προόδου, αφού για το κάθε άτομο ο χρόνος που 

χρειάζεται για να ξεκινήσει ουσιαστικά η θεραπευτική διαδικασία ποικίλει (πχ, πολλά άτομα 

ξεκινούν το θεραπευτικό πρόγραμμα υπό την πίεση των γονιών τους, χωρίς προσωπικό 

κίνητρο). Ακόμη, η πληροφορία σχετικά με το χρόνο που απέχει το άτομο από τη χρήση 

προήλθε από αυτοαναφορά και ενέχει τον κίνδυνο λάθους.  
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Τέλος, χρειάζεται να τονιστεί ότι πρόκειται για μια συγχρονική μελέτη η οποία 

περιλάμβανε μικρό δείγμα, επομένως είναι δύσκολο να γίνει λόγος για αιτιότητα μεταξύ των 

μεταβλητών. 

Έχοντας τα παραπάνω κατά νου, αξίζει να πραγματοποιηθεί περαιτέρω έρευνα, η οποία 

να λάβει υπόψη και να προλάβει τους παραπάνω περιορισμούς. Φαίνεται πως η γονική δυαδική 

αντιμετώπιση του στρες χρειάζεται να μελετηθεί περισσότερο σε εφήβους και αναδυόμενους 

ενήλικες με προβλήματα χρήσης ουσιών. Δεδομένης της σχέσης ανάμεσα στη γονική δυαδική 

αντιμετώπιση του στρες και τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης που βρέθηκε 

στην παρούσα έρευνα, και της άρρηκτης σύνδεσης των προβλημάτων εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης με τη χρήση ουσιών (Costello, και συν., 2003. Hyman & Sinha, 2009), θα 

μπορούσε να διερευνηθεί η πιθανή σχέση της γονικής δυαδικής αντιμετώπισης του στρες με 

την έναρξη της χρήσης ουσιών. Παράλληλα, θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθεί εάν η γονική 

δυαδική αντιμετώπιση του στρες σχετίζεται (μέσω πιθανώς άλλων παραγόντων) με την 

επιτυχία των ατόμων στην απεξάρτηση και τη θεραπευτική τους πορεία στο πρόγραμμα. 

Δυαδικές αναλύσεις με στοιχεία που έχουν συλλεχθεί και από τους δύο γονείς θα ήταν επίσης 

βοηθητικές. Καθώς, σε άλλες έρευνες η ατομική αντιμετώπιση του στρες έχει συνδεθεί με 

προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης (Forns, και συν., 2011. Herman-Stabl, 

Stemmler, & Petersen, 1995. Jaffee, & D’Zurilla, 2003. Mahmoud, Staten, Hall, & Lennie, 

2012. Seiffge-Krenke, 2000), θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθεί ο πιθανός διαμεσολαβητικός ή 

ρυθμιστικός ρόλος της ατομικής αντιμετώπισης του στρες στη σχέση ανάμεσα στη γονική 

δυαδική αντιμετώπιση του στρες και τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των 

ατόμων.   
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4.2. Πλεονεκτήματα και προεκτάσεις 

  Η αντιμετώπιση των εξαρτήσεων σε έφηβους και αναδυόμενους χρήστες ουσιών 

αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί την επιστημονική έρευνα, την κλινική πράξη και τον τομέα 

της πρόληψης και προαγωγής της υγείας. Και στους τρεις τομείς ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον 

τομέα της οικογένειας, με την επιστημονική έρευνα να μελετά τους οικογενειακούς παράγοντες 

που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών, την κλινική πράξη να δίνει βάρος στην οικογενειακή 

θεραπεία και στην αλλαγή του οικογενειακού συστήματος προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 

εξάρτηση (Lochman & van den Steenhoven, 2002), και τον τομέα της πρόληψης να 

διαμορφώνει προγράμματα τα οποία να απευθύνονται στην οικογένεια (Kumpfer, και συν., 

2003). Ακόμη, ερευνητικά γίνεται διερεύνηση της σύνδεσης που παρουσιάζει η χρήση ουσιών 

με τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης (Costello, και συν., 2003. Hyman & 

Sinha, 2009), ενώ κλινικά, στη θεραπεία των εξαρτήσεων γίνεται προσπάθεια βελτίωσης των 

συμπτωμάτων αυτών (Lin, Mack, Enright, Krahn, & Baskin, 2004).  

Η παρούσα έρευνα στοχεύει τόσο στο να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό της 

επιστημονικής γνώσης, όσο και να προσφέρει πιθανές προεκτάσεις για την κλινική πράξη και 

την πρόληψη της χρήσης ουσιών. Όσον αφορά την επιστημονική γνώση, αρχικά, στόχος ήταν 

να διερευνηθούν οι οικογενειακοί παράγοντες που συνδέονται με τα προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των εφήβων και αναδυόμενων ενηλίκων με προβλήματα 

χρήσης ουσιών. Μέσα από τα ευρήματα επιβεβαιώθηκε η σχέση της οικογενειακής 

λειτουργικότητας με τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των εφήβων και 

αναδυόμενων ενηλίκων (Guberman, & Manassis, 2011. Henderson, και συν., 2006). Επίσης, 

στα πλαίσια αυτής της διερεύνησης, στόχος ήταν η μελέτη μιας σχετικά νέας έννοιας, της 

γονικής δυαδικής αντιμετώπισης του στρες, η οποία, αν και έχει συσχετιστεί σε άλλες έρευνες 

με τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των παιδιών (Zemp, και συν., 2016), δεν 

έχει ωστόσο ακόμη συσχετιστεί με τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης εφήβων 
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και αναδυόμενων ενηλίκων με προβλήματα χρήσης ουσιών.  Επομένως, πλεονέκτημα αυτής 

της έρευνας μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι διερευνά και συνδέει για πρώτη φορά τη γονική 

δυαδική αντιμετώπιση του στρες με την οικογενειακή λειτουργικότητα και τα προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης σε εφήβους και αναδυόμενους ενήλικες που 

παρακολουθούν θεραπευτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της χρήσης ουσιών.  

Μάλιστα, δίνει τη θεωρητική προοπτική ότι η γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες 

συνδέεται με τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των παιδιών μέσω της 

αντίληψής τους για την οικογενειακή λειτουργικότητα (ως διαμεσολαβητικής μεταβλητής), και 

συγκεκριμένα μέσω της αντίληψης τους για την ικανότητα της οικογένειας να επιλύει 

προβλήματα και τον έλεγχο που υπάρχει στην οικογένεια σε σχέση με τις συμπεριφορές των 

μελών της. Έτσι, η έρευνα αυτή παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι διερευνά για πρώτη φορά τη 

διεργασία μέσω της οποίας η γονική δυαδική αντιμετώπιση του στρες συνδέεται με τα 

προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των παιδιών και προσφέρει μια πρώτη «δειλή» 

εικόνα θεωρητικής σημασίας για τον τρόπο που σχετίζεται η γονική δυαδική αντιμετώπιση του 

στρες με συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα στα παιδιά.  

Όσον αφορά την κλινική πράξη, τα ευρήματα αυτής της έρευνας και τα θεωρητικά 

συμπεράσματα που προκύπτουν μπορούν να έχουν σημαντικές προεκτάσεις. Όπως 

προαναφέρθηκε, η οικογενειακή θεραπεία αποτελεί τον κανόνα για την αντιμετώπιση των 

εξαρτήσεων και των συναφών προβλημάτων (Lochman & van den Steenhoven, 2002). Τα 

ευρήματα της παρούσας έρευνας στρέφουν την προσοχή προς τις δυαδικές στρατηγικές 

αντιμετώπισης του στρες που υιοθετούν οι γονείς που μπορούν πιθανώς να επιδράσουν στην 

οικογενειακή λειτουργικότητα και τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των 

ατόμων. Οι στρατηγικές αυτές μπορούν να βελτιωθούν θεραπευτικά, με απώτερο στόχο τη 

βελτίωση της οικογενειακής λειτουργικότητας και των προβλημάτων εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης, δύο παραγόντων άρρηκτα συνδεδεμένων με τη χρήση ουσιών στην εφηβεία 
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και την αναδυόμενη ενηλικίωση (Costello, και συν., 2003. Guberman, & Manassis, 2011. 

Henderson, και συν., 2006.  Hyman & Sinha, 2009). Η επίδραση της θεραπευτικής ενίσχυσης 

των γονικών δυαδικών στρατηγικών αντιμετώπισης του στρες  στα προβλήματα 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης παιδιών έχει ήδη μελετηθεί με ενθαρρυντικά αποτελέσματα 

(Bodenmann, και συν., 2008. Zemp, και συν., 2016). Επομένως, στο χώρο της απεξάρτησης 

νεαρών χρηστών, θα μπορούσε να ενταχθεί μια τέτοιου είδους θεραπευτική μέθοδος η οποία 

εστιάζει στους γονείς ως ζευγάρι, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της οικογενειακής 

λειτουργικότητας, τη βελτίωση των προβλημάτων εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των 

ατόμων και, μέσω αυτών, πολύ πιθανά τη διευκόλυνση της διακοπής της χρήσης ουσιών. 

Ασφαλώς, περισσότερη σχετική έρευνα είναι αναγκαία.  

Τέλος, τα ευρήματα της έρευνας προσφέρουν πιθανές προεκτάσεις σε ό,τι αφορά τον 

τομέα της πρόληψης των προβλημάτων εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης και τη χρήση 

ουσιών, όπου η οικογένεια βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο πολλών αποτελεσματικών 

προγραμμάτων πρόληψης (Kumpfer & Alvarado, 2003. Kumpfer, και συν., 2003). Η παρούσα 

έρευνα, μέσω των σχέσεων που βρέθηκαν, τονίζει τη σημασία που απαιτεί η οικογενειακή 

λειτουργικότητα στην πρόληψη των προβλημάτων εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης, τα 

οποία σε πολλές έρευνες βρίσκονται να προϋπάρχουν της χρήσης ουσιών (Costello, και συν., 

2003. Hyman & Sinha, 2009). Ακόμη, πιο συγκεκριμένα, υποδεικνύει ότι δύο συγκεκριμένες 

διαστάσεις της οικογενειακής λειτουργικότητας που χρειάζεται να συναποτελέσουν στόχο σε 

προγράμματα πρόληψης είναι η ικανότητα της οικογένειας για επίλυση προβλημάτων και ο 

έλεγχος της συμπεριφοράς. Πιο σημαντικά, ίσως, υποδεικνύει ότι  η ενίσχυση της ικανότητας 

των ζευγαριών να ανταπεξέρχονται μαζί σε στρεσογόνες συνθήκες δύναται να ενδυναμώσει 

ακόμη περισσότερο την οικογενειακή λειτουργικότητα ως στόχο ενός προγράμματος 

πρόληψης με απώτερο σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και την αποφυγή 

της έναρξης της χρήσης ουσιών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α) DYADIC COPING INVENTORY 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν έχουν ως στόχο να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο εσείς και ο/η 

σύντροφός σας αντιμετωπίζετε το στρες. Παρακαλούμε επιλέξτε την πρώτη απάντηση που σας φαίνεται 

σωστή για εσάς και το/τη σύντροφό σας και σημειώστε το αντίστοιχο νούμερο στην παύλα που προηγείται 

των ερωτήσεων. Παρακαλώ προσπαθείστε να είστε όσο πιο ειλικρινής γίνεται. 

 

0------------------------1-------------------------2-------------------------3-------------------------4 

Πολύ     Σπάνια    Μερικές      Συχνά     Πολύ   

Σπάνια        φορές        συχνά 

 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο ΕΣΕΙΣ επικοινωνείτε στο/στη 

σύντροφό σας ότι είστε πιεσμένος/-η. 

 

_____  1. Αναφέρω στο/στη σύντροφό μου ότι εκτιμώ την πρακτική υποστήριξη που μου δίνει, τις 

συμβουλές του/της και/ή τη βοήθειά του/της. 

 

_____  2. Ζητώ από το/τη σύντροφό μου να κάνει πράγματα για μένα όταν έχω υπερβολικά πολλά να 

κάνω. 

 

_____  3. Δείχνω στο/στη σύντροφό μου, με τη συμπεριφορά μου, ότι δεν τα καταφέρνω ή ότι έχω 

προβλήματα. 

 

_____  4. Λέω στο/στη σύντροφό μου ανοικτά το πώς αισθάνομαι και ότι θα εκτιμούσα την υποστήριξή 

του/της. 

 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο τι κάνει Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΣΑΣ όταν εσείς 

αισθάνεστε πιεσμένη. 

 

_____  5. Ο/Η σύντροφός μου δείχνει συμπόνια και κατανόηση. 

 

_____  6. Ο/Η σύντροφός μου δηλώνει ότι είναι στο πλευρό μου. 

 

_____  7. Ο/Η σύντροφός μου με κατηγορεί ότι δεν τα καταφέρνω αρκετά καλά με το στρες. 

 

_____  8. Ο/Η σύντροφός μου με βοηθά να δω τις στρεσογόνες καταστάσεις από ένα διαφορετικό πρίσμα. 

 

_____  9. Ο/Η σύντροφός μου με ακούει και μου δίνει την ευκαιρία να συζητήσω τι πραγματικά με 

ενοχλεί. 

 

_____  10. Ο/Η σύντροφός μου δεν παίρνει το στρες που βιώνω στα σοβαρά. 

 

_____  11. Ο/Η σύντροφός μου προσφέρει υποστήριξη αλλά το κάνει απρόθυμα και χωρίς ενθουσιασμό. 

 

_____  12. Ο/Η σύντροφός μου αναλαμβάνει πράγματα που κανονικά θα έκανα εγώ για να με βοηθήσει. 

 

_____  13. Ο/Η σύντροφός μου με βοηθά να αναλύσω μία κατάσταση έτσι ώστε να μπορέσω να 

αντιμετωπίσω το πρόβλημα καλύτερα. 

 

_____  14. Όταν είμαι υπερβολικά απασχολημένος/-η, ο/η σύντροφός μου με βοηθά. 

 

_____  15. Όταν είμαι πιεσμένος/-η, ο/η σύντροφός μου τείνει να αποσύρεται. 
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Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο Ο/Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΣΑΣ 

επικοινωνεί ότι αισθάνεται πιεσμένος/-η.  

 

_____  16. Ο/Η σύντροφός μου μού λέει ότι εκτιμά την πρακτική υποστήριξη που του δίνω, τις συμβουλές 

μου και/ή τη βοήθειά μου. 

 

_____  17. Ο/Η σύντροφός μου μού ζητά να κάνω πράγματα για εκείνον/-η όταν έχει υπερβολικά πολλά να 

κάνει. 

 

_____  18. Ο/Η σύντροφός μου δείχνει με τη συμπεριφορά του/της ότι δεν τα καταφέρνει ή ότι έχει 

προβλήματα. 

 

_____  19. Ο/Η σύντροφός μου μού λέει ανοικτά το πώς αισθάνεται και ότι θα εκτιμούσε την υποστήριξή 

μου. 

 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο τι κάνετε ΕΣΕΙΣ όταν ο/η σύντροφός σας είναι 

πιεσμένος/-η. 

 

_____  20. Δείχνω συμπόνια και κατανόηση. 

 

_____  21. Δηλώνω στο σύντροφό μου ότι είμαι στο πλευρό του/της. 

 

_____  22. Τον/την κατηγορώ ότι δεν τα καταφέρνει αρκετά καλά με το στρες. 

 

_____  23. Λέω στο/στη σύντροφό μου ότι το στρες που αντιμετωπίζει δεν είναι και τόσο σοβαρό και 

τον/την βοηθώ να δει τις στρεσογόνες καταστάσεις από ένα διαφορετικό πρίσμα. 

 

_____  24. Ακούω το/τη σύντροφό μου και του/της δίνω την ευκαιρία να συζητήσει τι πραγματικά τον/την 

ενοχλεί. 

 

_____  25. Δεν παίρνω το στρες που βιώνει ο/η σύντροφός μου στα σοβαρά. 

 

_____  26. Όταν ο/η σύντροφός μου είναι πιεσμένος/-η, εγώ τείνω να αποσύρομαι. 

 

_____  27. Προσφέρω υποστήριξη στο/στη σύντροφό μου αλλά το κάνω απρόθυμα και χωρίς ενθουσιασμό 

επειδή θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του/της μόνος/-η του/της. 

 

_____  28. Αναλαμβάνω πράγματα που κανονικά θα έκανε ο/η σύντροφός μου για να τον/την βοηθήσω. 

 

_____  29. Προσπαθώ να αναλύσω την κατάσταση με έναν αντικειμενικό τρόπο μαζί με τον/την σύντροφό 

μου έτσι ώστε να τον/την βοηθήσω να καταλάβει και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. 

 

_____  30. Όταν ο/η σύντροφός μου αισθάνεται ότι έχει πάρα πολλά να κάνει, τον/την βοηθώ. 

  

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο τι κάνετε ΕΣΕΙΣ και Ο/Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΣΑΣ όταν 

και οι δύο αισθάνεστε ότι είστε πιεσμένοι. 

 

_____  31. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μαζί και προσπαθούμε να βρούμε κοινές 

λύσεις. 

 

_____  32. Κάνουμε μία σοβαρή συζήτηση για το πρόβλημα και σκεφτόμαστε διεξοδικά τι πρέπει να γίνει. 

 

_____  33. Βοηθούμε ο ένας τον άλλο να πάρουμε μία απόσταση από το πρόβλημα και να το δούμε με 

διαφορετικό τρόπο. 
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_____  34. Βοηθούμε ο ένας τον άλλο να χαλαρώσει κάνοντας πράγματα μαζί. Για παράδειγμα, μπορεί να 

πάμε μία βόλτα ή να ακούσουμε μουσική μαζί. 

 

_____  35. Είμαστε τρυφεροί ο ένας με τον άλλο, κάνουμε έρωτα και προσπαθούμε με αυτό τον τρόπο να 

αντιμετωπίσουμε το στρες. 

 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο πως εσείς αξιολογείτε τον τρόπο που αντιμετωπίζετε 

τα προβλήματα σαν ζευγάρι. 

 

_____  36. Είμαι ικανοποιημένος/-η από την υποστήριξη που παίρνω από τον/την σύντροφό μου και τον 

τρόπο που αντιμετωπίζουμε το στρες μαζί. 

 

_____  37. Είμαι ικανοποιημένος/-η από την υποστήριξη που παίρνω από τον/την σύντροφό μου και 

θεωρώ ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε το στρες μαζί σαν ζευγάρι είναι αποτελεσματικός. 
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B) STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONNAIRE 
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