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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Αδζαιθζζαήηδηα, μζ ζπέζεζξ ζηδ γςή εκυξ ακενχπμο δζαδναιαηίγμοκ ελαζνεηζηά 

ζδιακηζηυ νυθμ υζμκ αθμνά ηδκ ελέθζλή ημο, ηδ ροπζηή ημο ηαηάζηαζδ ηαζ πμθθέξ αηυια 

παναιέηνμοξ. Καηά ηδκ εκήθζηδ γςή μζ ζοκηνμθζηέξ ζπέζεζξ ανπίγμοκ ηαζ ηαηαθαιαάκμοκ 

μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ «πχνμ» ζηδ γςή ηάπμζμο, ηαζ απμηημφκ ιεβαθφηενδ ζδιαζία. Μζα 

θεζημονβία-ηθεζδί αοηχκ ηςκ ζπέζεςκ είκαζ κα πνμηαθμφκ ζηα άημια ημ αίζεδια πςξ είκαζ 

αβαπδηά ηαζ πςξ βίκμκηαζ απμδεηηά, ιε απμηέθεζια κα πνμςεείηαζ έηζζ ηαζ δ πνμζςπζηή 

ημοξ εοδιενία (Leary, 2001). Σζ ζοιααίκεζ υιςξ υηακ αοηή δεκ επζηοβπάκεηαζ; Μεβάθμ 

εκδζαθένμκ απμηεθεί ημ βεβμκυξ πςξ, μζ εκήθζηεξ οπμζηδνίγμοκ βζα ηζξ δοζημθίεξ ηςκ 

ζπέζεςκ, υηζ είκαζ μ πζμ ημζκυξ θυβμξ πμο ημοξ μδδβεί κα ακαγδηήζμοκ εεναπεία (Leary, 

2001). Βέααζα, πμθθμί πανάβμκηεξ εα ιπμνμφζακ κα εοεφκμκηαζ βζα ηδ ιδ μιαθή ελέθζλδ ηςκ 

ζπέζεςκ. ηδκ πανμφζα ενβαζία ςζηυζμ, εα ακαθοεεί δ εοαζζεδζία ηςκ αηυιςκ ζηδκ 

απυννζρδ, ςξ έκαξ θυβμξ πμο μδδβεί ζηδ δδιζμονβία «ηαναβιέκςκ» ζπέζεςκ ή ηαζ ζηδ 

δζαημπή αοηχκ. Ζ ηαηδβμνία ηςκ εοαίζεδηςκ αηυιςκ, παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ ζοκεπή 

πνμζδμηία ηδξ ζηζβιήξ πμο δ απυννζρδ εα ζοιαεί, ηαζ δ μπμία ακηζδνά οπεναμθζηά ζε 

ακηίζημζπεξ πενζπηχζεζξ (Downey & Feldman, 1996). Χζηυζμ, ζηδκ ένεοκα αοηή, εα 

ιεθεηδεεί ηαζ μ δζαιεζμθααδηζηυξ νυθμξ ηςκ πνχζιςκ δοζθεζημονβζηχκ ζπδιάηςκ πμο 

ακαπηφζζμοκ μζ άκενςπμζ, ηονίςξ ςξ απυηνζζδ ζε ειπεζνίεξ απυννζρδξ ζε κεανή δθζηία 

(π.π. απυ ημοξ βμκείξ), ζηδ ζπέζδ «εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ-πνμθίθ δζαπνμζςπζηχκ 

ζπέζεςκ».  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΡΡΗΦΖ 

Ζ επζεοιία ημο αηυιμο βζα απμδμπή ηαζ απμθοβή ηδξ απυννζρδξ, εεςνείηαζ ςξ έκα 

ηεκηνζηυ ακενχπζκμ ηίκδηνμ (Downey & Feldman, 1996). Τπάνπεζ δζαθμνά υιςξ ακάιεζα 

ζημ ααειυ πμο ηα άημια εα ακηζδνάζμοκ ζηδκ απυννζρδ ή ημ ααειυ πμο ακαιέκμοκ υηζ αοηή 

εα ζοιαεί. ε ηάπμζμοξ, ιία ειπεζνία απυννζρδξ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ εοενβεηζηά ηαζ κα 

ημοξ αθοπκίζεζ. Τπάνπεζ υιςξ ηαζ δ ακηίεεηδ πθεονά ηςκ αηυιςκ, πμο εκαβςκίςξ πνμζιέκεζ 

ηδκ απυννζρδ, ηαζ παναηηδνίγμκηαζ ςξ high rejection sensitive/HRS (Downey & Feldman, 

1996). φιθςκα ιε ημοξ Baumeister ηαζ Leary; Leary ηαζ Downs (υπςξ ακαθένεηαζ ζημ 

Breines & Ayduk, 2015), δ απυννζρδ ζαθχξ ηαζ δεκ είκαζ ιζα εοπάνζζηδ ειπεζνία –

ημοθάπζζημκ βζα ηδκ πθεζμρδθία ηςκ ακενχπςκ. ιςξ, δ δζαθμνά ηςκ αηυιςκ πμο είκαζ 

πμθφ εοαίζεδηα  ιε αοηά πμο δεκ είκαζ, έβηεζηαζ ζημ υηζ ηα πνχηα ηείκμοκ κα επελενβάγμκηαζ 

ηα «ζδιάδζα» ηδξ απυννζρδξ ιε ηνυπμοξ πμο εκζζπφμοκ ηζξ δοζπνμζανιμζηζηέξ ακηζδνάζεζξ, 

εζδζηά αοηέξ πμο ειπενζέπμοκ αία ηαζ επενυηδηα (Downey & Feldman, 1996). Σα HRS άημια 

ιπμνμφιε κα πνμζεέζμοιε πςξ είκαζ πζμ πζεακυ κα οπμεέζμοκ υηζ δ πνμζαμθή απυ ηάπμζμκ 

άθθμ έπεζ ηδκ πνυεεζδ κα ημκ πθδβχζεζ. Έηζζ, εκδέπεηαζ πενζζζυηενμ κα ακηζθδθεμφκ ηδκ 

απυννζρδ ςξ ηάηζ πμο βίκεηαζ «επί ημφημο», ηαζ αηνζαχξ επεζδή ημ εηθαιαάκμοκ 

πενζζζυηενμ πνμζςπζηά (Downey & Feldman, 1996), αβάγμοκ ανκδηζηά ζοιπενάζιαηα βζα 

ημ ηαηά πυζμ μζ ίδζμζ αλίγμοκ. Πμθθέξ θμνέξ ιάθζζηα, ηαηαθήβμοκ ζημ υηζ πνέπεζ κα 

οπμθένμοκ, κα ηζιςνδεμφκ βζα ηδκ ακεπάνηεζά ημοξ (Ayduk, Gyurak, & Luerssen, 2009). 

Αηυια, ιεθέηεξ υπςξ βζα πανάδεζβια ηςκ Ayduk, Gyurak, ηαζ Luerssen (2008), 

οπμζηδνίγμοκ πςξ ηα άημια ςξ απυηνζζδ ζηδκ ημζκςκζηή απυννζρδ εηθνάγμοκ επενυηδηα ή 

αηυια ηαζ αίαζα λεζπάζιαηα. πςξ είκαζ θοζζηυ αέααζα, ηέημζα ιμηίαα ζοιπενζθμνάξ είκαζ 

πμθφ πζεακυ κα οπμκμιεφζμοκ ηδ δδιζμονβία ή δζαηήνδζδ ζηεκχκ ζπέζεςκ ιε άθθμοξ 
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(Downey, Freitas, Michaelis, & Khouri, 1998). ε αοηυ ημ ζδιείμ κα ακαθενεεί πςξ δ 

οπεναμθζηή εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ, ηαεχξ ηαζ ακηίζημζπα ζοιπενζθμνζηά ιμηίαα ςξ 

ακηίδναζδ αηυια ηαζ ζηδκ πζεακυηδηα αοηήξ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή, είκαζ επίζδξ ζημζπεία 

ηςκ δζαβκςζηζηχκ ηνζηδνίςκ μνζζιέκςκ ροπζαηνζηχκ δζαηαναπχκ, υπςξ ιεηαζπιζαηή 

δζαηαναπή πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ απμθεοηηζηή δζαηαναπή πνμζςπζηυηδηαξ/ημζκςκζηή θμαία 

(American Psychiatric Association, 2000). 

 Έκα εφθμβμ ενχηδια πμο πνμηφπηεζ ζε αοηυ ημ ζδιείμ είκαζ, πμζμζ πανάβμκηεξ 

εοεφκμκηαζ χζηε ηάπμζμξ κα είκαζ εοαίζεδημξ ζηδκ απυννζρδ. Φαίκεηαζ πςξ ηα αίηζα ημο 

θαζκμιέκμο έπμοκ ηζξ νίγεξ ημοξ ζηα αζχιαηα ηςκ παζδζηχκ πνυκςκ. Μπμνεί κα ηοιακεμφκ 

απυ βμκεσηή απυννζρδ/παναιέθδζδ ή ηαζ ηάπμζαξ ιμνθήξ ηαημπμίδζδ ημο παζδζμφ. 

φιθςκα ιάθζζηα ιε ημοξ ACHA; Benton, Robertson, Tseng, Newton, & Benton; Braver, 

Bumberry, Green, & Rawson; Kitzrow; Stone & Archer (υπςξ ακαθένεηαζ ζημ Wright, 

Crawford, & Del Castillo, 2009), αζχιαηα παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ ηαζ παναιέθδζδξ 

ζογδημφκηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ απυ θμζηδηέξ ημθθεβίςκ ηαζ έπμοκ πνμζδζμνζζηεί ςξ ιία 

αζηία ηδξ δναιαηζηήξ αφλδζδξ ηςκ ροπμεεναπεουιεκςκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ ζμαανυηδηαξ ηςκ 

πνμαθδιάηςκ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζηα ζοιαμοθεοηζηά ηέκηνα, ηζξ ηεθεοηαίεξ δφμ ιε ηνεζξ 

δεηαεηίεξ. Οζ Feldman ηαζ Downey (1994), επίζδξ εέθδζακ κα ενεοκήζμοκ ακ μζ «νίγεξ» ηδξ 

εοαζζεδζίαξ ζηδκ απυννζρδ έβηεζκηαζ ζε απμννζπηζηέξ ειπεζνίεξ απυ ημοξ βμκείξ (Leary, 

2001). Σμ δείβια πμο ζοιιεηείπε απμηεθμφκηακ απυ θμζηδηέξ, μζ μπμίμζ αθμφ ζοιπθήνςζακ 

ηδκ ακηίζημζπδ ηθίιαηα, απάκηδζακ ζε ενςηήζεζξ ζπεηζηά ιε ηδ θφζδ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ 

ζπέζδξ ημοξ ιε ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ζηδ δζάνηεζα ηδξ παζδζηήξ ημοξ δθζηίαξ. 

Δπζπνυζεεηα, ζοιπθήνςζακ ηαζ ηθίιαηα πμο αθμνμφζε ηδκ αλζμθυβδζή ημοξ βζα ηδκ έηεεζή 

ημοξ ζε ηαηηζηέξ ζςιαηζηήξ ηαημιεηαπείνζζδξ ηςκ βμκέςκ ιεηαλφ ημοξ ή πνμξ αοημφξ ημοξ 

ίδζμοξ. πςξ είπε πνμαθεθεεί, ακ μζ ζοιιεηέπμκηεξ ήηακ εηηεεεζιέκμζ ζε ζοπκή ηαζ ιεβάθδξ 

ζμαανυηδηαξ εκδμμζημβεκεζαηή αία, αημθμοεμφζακ ημ ιμηίαμ ηδξ ζοκεπμφξ πνμζδμηίαξ ηδξ 
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απυννζρδξ ζηζξ ιεηέπεζηα ζπέζεζξ ημοξ ςξ εκήθζηεξ. Ζ ιεθέηδ αοηή οπμκυδζε πςξ οπάνπεζ 

ιζα ζοκμπή ιεηαλφ ηςκ πνχζιςκ ειπεζνζχκ ηαζ ηδξ πνμζιμκήξ ηδξ απυννζρδξ ανβυηενα ζηδ 

γςή, θαζκυιεκμ πμο επζαεααζχεδηε ηαζ απυ ένεοκα ηςκ Downey, Bonica ηαζ Rincon (1999), 

πμο ζπεηζγυηακ ςζηυζμ ιε εθήαμοξ, ηδκ ακάπηολδ αιοκηζηχκ ιδπακζζιχκ ηαζ ηδξ 

πνμζδμηίαξ ηδξ απυννζρδξ, υηακ δ επενζηή ή απμννζπηζηή ζοιπενζθμνά ηςκ θνμκηζζηχκ 

ημοξ απμηεθμφζε πναβιαηζηυηδηα. 

Χζηυζμ, εκχ δ πενίπηςζδ ηδξ ζελμοαθζηήξ ηαζ ζςιαηζηήξ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ έπεζ 

ιεθεηδεεί ανηεηά ακάιεζα ζε θμζηδηέξ, έπεζ δμεεί ζδιακηζηά θζβυηενδ πνμζμπή ζηδκ 

ειπεζνία ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαημιεηαπείνζζδξ πμο έπεζ οπμζηεί μ ίδζμξ πθδεοζιυξ (Cantor 

& Banyard, 2004; Bryant & Range, 1997; Clemmons, DeGue, DiLillo, Jeffcott, & Martinez,  

2003; Loos & Alexander, 1997). πςξ ημκίγμοκ μζ Braver, Bumberry, Green, & Rawson 

(υπςξ ακαθένεηαζ ζημ Wright, Crawford, & Del Castillo, 2009), ζε ιζα ιεθέηδ εκυξ 

πακεπζζηδιζαημφ ζοιαμοθεοηζημφ ηέκηνμο, ημ 1/3 ηςκ ροπμεεναπεουιεκςκ ακέθενακ ιζα 

ζζημνία πμο κα πενζθαιαάκεζ ηάπμζα ιμνθή παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ ηαζ επζπθέμκ έκα ιεβάθμ 

πμζμζηυ (29,8% ημο δείβιαημξ) ακέθενε ειπεζνίεξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαημπμίδζδξ. Ζ παζδζηή 

ηαημιεηαπείνζζδ, κα ζδιεζςεεί εδχ, έπεζ ζπεηζζηεί ιε αολδιέκεξ πζεακυηδηεξ ημ άημιμ κα 

παναηήζεζ ηζξ ζπμοδέξ ημο (Duncan, 2000), κα ακαπηφλεζ ηαηαεθζπηζηή δζαηαναπή (Mazzeo 

& Espelage, 2002; Turner & Butler, 2003), ηαεχξ ηαζ κα δζαπνάλεζ αοημηημκία (Bridgeland, 

Duane, & Stewart, 2001; Bryant & Range, 1997). Δπίζδξ, δ ζοκαζζεδιαηζηή ηαημπμίδζδ 

θαίκεηαζ πςξ ζοκδέεηαζ ιε ζοιπηχιαηα άβπμοξ, ηαηάεθζρδξ, παιδθήξ αοηυ-εηηίιδζδξ, ιε 

παναηηδνζζηζηά ιεηαζπιζαηήξ δζαηαναπήξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ (Briere & Runtz, 1988; 

Rekart, Mineka, Zinbarg, & Griffith, 2007; Sandberg,  & Lynn, 1992) ηαζ ιε δζαηνμθζηέξ 

δζαηαναπέξ (Hund & Espelage, 2006; Kent & Waller, 2000). Δίκαζ αλζμζδιείςημ ιάθζζηα, 

πςξ ζε ένεοκα ηςκ Braver, Bumberry, Green, & Rawson, (υπςξ ακαθένεηαζ ζημ Wright, 

Crawford, & Del Castillo, 2009), μζ ροπμεεναπεουιεκμζ μζ μπμίμζ είπακ αζχζεζ ιυκμ ηδ 
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ζοκαζζεδιαηζηή ηαημιεηαπείνζζδ πανμοζίαγακ πανυιμζα επίπεδα ηαηάεθζρδξ ηαζ ζημζπεία 

ηδξ πνμακαθενεείζαξ δζαηαναπήξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ιε αοημφξ πμο δήθςκακ ηαζ 

ζελμοαθζηή ή ηαζ άθθμοξ ηφπμοξ ηαημπμίδζδξ. οβηεκηνςηζηά, υθα αοηά ηα εονήιαηα 

οπμδεζηκφμοκ ηδ ζδιαζία πμο εα πνέπεζ κα απμδίδεηαζ ζε ακηίζημζπεξ ειπεζνίεξ 

ηαημπμίδζδξ, έηζζ χζηε κα πανέπεηαζ υπζ ιυκμ δ ηαηάθθδθδ πθδνμθυνδζδ, αθθά ηαζ 

πανέιααζδ (Wright, Crawford, & Del Castillo, 2009). 

Ίζςξ ημ βεβμκυξ υηζ δ ζελμοαθζηή ή δ ζςιαηζηή παζδζηή ηαημπμίδζδ εεςνμφκηαζ ςξ 

μζ πζμ ζοπκέξ ιμνθέξ πμο οθίζηακηαζ, πζεακυηαηα απμννέεζ ηαζ απυ ηζξ ακανίειδηεξ ένεοκεξ 

πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ιέπνζ ζήιενα ηαζ αθμνμφκ ημ ζοβηεηνζιέκμ πεδίμ. Ζ αθήεεζα 

είκαζ υιςξ, πςξ μ ηφπμξ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαημπμίδζδξ ηαηέπεζ ηα «πνςηεία» ζε 

πμζμζηά, ηαζ απμηεθεί επίζδξ ηδκ πζμ «ηνοιιέκδ» ιμνθή ηαζ ιε ηζξ θζβυηενεξ ακαθμνέξ. 

Πανυηζ μζ ζοκέπεζέξ ηδξ δεκ έπμοκ ιεθεηδεεί εηηεκχξ, ειπεζνίεξ αοηήξ, αθθά ηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηήξ παναιέθδζδξ, έπμοκ ζοζπεηζζηεί ιε έκημκα ηαζ δζανηή επαηυθμοεα, υπςξ 

είκαζ δ κηνμπή, δ ηαπείκςζδ, μ εοιυξ, ηα αζζεήιαηα ακαλζυηδηαξ ηαεχξ ηαζ δ 

ζοκαζζεδιαηζηή ακαζημθή (Glaser, 2002; Harper & Arias, 2004; Krause, Mendelson, & 

Lynch, 2003; Webb, Heisler, Call, Chickering, & Colburn, 2007). Ζ ζοκαζζεδιαηζηή αιέθεζα 

αέααζα, είκαζ πμθφ πζεακυκ κα εκοπάνπεζ ζε άθθεξ ιμνθέξ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ (Briere & 

Runtz, 1990; Higgins & McCabe, 2001; McGee, Wolfe, &Wilson, 1997), ηαζ πμθφ ζοπκά 

ζοκοπάνπεζ ιε πνμαθήιαηα αθημμθζζιμφ ηςκ βμκέςκ ή ηάπμζα άθθδ μζημβεκεζαηή 

δοζθεζημονβία (Dong et al., 2004; Harter & Vanecek, 2000). 

Δίκαζ πνμθακέξ πςξ ακηίζημζπα αζχιαηα ζηδκ παζδζηή δθζηία έπμοκ ζοκέπεζεξ, μζ 

μπμίεξ είκαζ ζδζαίηενα ειθακείξ ηαηά ηδκ πενίμδμ ζπμοδχκ ηςκ αηυιςκ, ιζα επμπή πμο μφηςξ 

ή άθθςξ πενζθαιαάκεζ ιία ιεβάθδ ιεηάααζδ ηαζ αθθαβή ηδξ ιέπνζ ηυηε ηαεδιενζκυηδηαξ. 

Φμζηδηέξ πμο έπμοκ ειπεζνίεξ ηαημπμίδζδξ ςξ παζδζά, ιπμνεί κα ακαπηφλμοκ 

δοζθεζημονβζηέξ ζηναηδβζηέξ ακηζιεηχπζζδξ ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα λεπενάζμοκ ηαζ κα 
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«πμθειήζμοκ» ηζξ επζδνάζεζξ πμο έπμοκ πνμηθδεεί απυ ημ πανεθευκ ημοξ (Briere & Scott, 

2014; Cicchetti & Toth, 2000; Gipple, Lee, & Puig, 2006). Δίκαζ ζφκδεεξ ζε ηέημζεξ 

πενζπηχζεζξ κα δδιζμονβείηαζ δ δοζημθία ζημ άημιμ κα δζεηπεναζχζεζ ζπεηζηά 

ροπμημζκςκζηά «ηαεήημκηα» ζε αοηή ηδκ δθζηία, υπςξ είκαζ δ εδναίςζδ ηδξ ηαοηυηδηάξ ημο 

ηαζ μ ζπδιαηζζιυξ πενζζζυηενμ χνζιςκ ζπέζεςκ (Wright, Crawford, & Del Castillo, 2009), 

ηάηζ πμο ιπμνεί κα ζοκδεεεί ηαζ ιε ηα πνμακαθενεέκηα πενί ηςκ αηυιςκ εοαίζεδηςκ ζηδκ 

απυννζρδ ηαζ ηδ δδιζμονβία ζοκηνμθζηχκ δεζιχκ ζε αοημφξ. ηδ αζαθζμβναθία ιάθζζηα, 

πνμηείκεηαζ ηαζ ιία αηυιδ έκκμζα πνμηεζιέκμο κα ελδβδεεί ημ θαζκυιεκμ ηδξ εοαζζεδζίαξ 

ζηδκ απυννζρδ, δ «ηαεανυηδηα» ηδξ αοηυ-ακηίθδρδξ (self-concept clarity/ SCC), δ μπμία 

ακαθένεηαζ ζημ ααειυ ζημκ μπμίμ δ αοημβκςζία ημο αηυιμο έπεζ μνζζηεί ιε ζαθήκεζα ηαζ ιε 

ζζβμονζά, έπεζ ζοκμπή ηαζ πνμκζηά ειθακίγεζ ζηαεενυηδηα.. Μεθέηδ επί ημο εέιαημξ έπεζ 

δείλεζ πςξ δ ζοβηεηνζιέκδ έκκμζα ιπμνεί κα οπμκμιεοεεί απυ απμηοπίεξ πμο ζοιααίκμοκ ζε 

ημιείξ ζδιακηζημφξ βζα ημ άημιμ  (Ayduk, Gyurak, & Luerssen, 2009). ηδκ πανμφζα 

ενβαζία εα ιεθεηδεεί θμζπυκ δ εοαζζεδζία ηςκ αηυιςκ ηαζ ημ πνμθίθ ηςκ δζαπνμζςπζηχκ 

ημοξ ζπέζεςκ, ηαεχξ ηαζ ημ νυθμ πμο δζαδναιαηίγμοκ ζηδκ εκ θυβς δζαδζηαζία ηα 

δοζθεζημονβζηά ζπήιαηα πμο ακαπηφζζμοκ. 

  (5) 

(1)                    Δνέεζζια (2)                (3)                                      (4) 

 

  

Εικόνα 1. Πανμοζίαζδ ημο ιμηίαμο ζοιπενζθμνάξ ηςκ εοαίζεδηςκ ζηδκ απυννζρδ 

αηυιςκ, υπςξ δζαιμνθχκεηαζ απυ ηα επακεζθδιιέκα αζχιαηα απυννζρδξ (Furman, Brown, & 

Feiring, 1999). 

Διπεζνίεξ 

απυννζρδξ 

Δοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ 

Αβςκζχδδξ πνμζδμηία ηδξ 

απυννζρδξ 

Ακηίθδρδ 

απυννζρδξ 

απυ  ημοξ 

άθθμοξ 

Γκςζηζηέξ - 

οκαζζεδιαηζηέξ 

απμηνίζεζξ 

οιπενζθμνζηέξ 

απμηνίζεξ 
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ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΝΣΡΧΝ ΚΑΗ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΜΔ ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΣΖΝ 

ΑΠΟΡΡΗΦΖ 

Δίκαζ βεβμκυξ πςξ δ εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ δεκ πενζμνίγεηαζ ηαζ δεκ ηαεμνίγεηαζ 

αάζεζ θφθμο. Χζηυζμ, είκαζ αλζμπνυζεηημ ημ βεβμκυξ πςξ, ηυζμ μζ άκηνεξ υζμ ηαζ μζ 

βοκαίηεξ δεκ εηδδθχκμοκ πανυιμζεξ ζοιπενζθμνέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ ζοκηνμθζηήξ 

ζπέζδξ ή ζηδκ πενίπηςζδ απυννζρδξ. Απυ δζάθμνεξ ιεθέηεξ θαίκεηαζ πςξ οπάνπμοκ 

ειθακείξ δζαθμνέξ ακάιεζα ζηα δφμ θφθα. Λεπημιενέζηενα, δ ζφβηνζζδ HRS ηαζ ιδ, 

βοκαζηχκ, οπέδεζλε ιία έκημκδ αθθά πζμ «ζζςπδνή» ζπέζδ ηςκ πνχηςκ ακάιεζα ζηδκ 

απυννζρδ ηαζ ηδκ έηθναζδ επενζηχκ ιμηίαςκ ζοιπενζθμνάξ. Αοηυ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ πςξ 

ήηακ πενζζζυηενμ πζεακυ κα οπμηζιήζμοκ ηάπμζμκ ζοκάδεθθμ πμο δε εέθδζε κα ζοκενβαζηεί 

ιαγί ημοξ ή κα ειπθαημφκ ζε δζαιάπδ ιε ημκ ζφκηνμθυ ημοξ, εθυζμκ είπακ κζχζεζ απυννζρδ 

ηαζ βεκζηυηενα κα ακαπηφλμοκ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ επενζηέξ ζηέρεζξ έπεζηα απυ οπυκμζεξ 

απυννζρδξ απυ ημοξ άθθμοξ  (Ayduk, Downey, Testa, Yen, & Shoda, 1999). φιθςκα επίζδξ 

ηαζ ιε ένεοκα, δ απυννζρδ ιπμνεί κα εεςνδεεί ηαζ ςξ αοημηαηαζηνμθζηή βζα ηα HRS άημια 

(Ayduk, Downey, & Kim, 2001). Αοηυ επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ημ εφνδια πςξ HRS βοκαίηεξ 

φζηενα απυ πςνζζιυ ιε ημκ ζφκηνμθυ ημοξ, πανμοζίαζακ πενζζζυηενα ηαηαεθζπηζηά 

ζοιπηχιαηα ζε ζπέζδ ιε βοκαίηεξ παιδθήξ εοαζζεδζίαξ. Μάθζζηα, ζηζξ πενζπηχζεζξ υπμο δ 

επζθμβή ήηακ ημο ζοκηνυθμο, μζ βοκαίηεξ πανμοζίαγακ πενζζζυηενα ηαηαεθζπηζηά ζδιάδζα 

ζοβηνζηζηά ιε αοηέξ πμο είπακ επζθέλεζ ημ πςνζζιυ ή δ δζαημπή ηδξ ζπέζδξ επνυηεζημ βζα 

ημζκή απυθαζδ. Οζ ίδζμζ ενεοκδηέξ (Ayduk, Downey, & Kim, 2001) επζπείνδζακ κα 

πνμηείκμοκ ιδπακζζιμφξ πμο ζοκδέμοκ ηδκ εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ ιε ηδκ ηαηάεθζρδ, 

πενζθαιαάκμκηαξ ηαζ ηδκ έθθεζρδ ημο ακηζθαιαακυιεκμο εθέβπμο πμο κζχεμοκ ηα άημια, 

εθυζμκ δεκ ηαηάθενακ κα απμηνέρμοκ ηδκ απυννζρδ απυ ημ κα ζοιαεί. 

Ένεοκα υιςξ ηςκ Downey, Feldman, ηαζ Ayduk, (2000), οπμζηδνίγεζ πςξ απυ ηδκ 

ίδζα ζφβηνζζδ ζημκ ακηνζηυ πθδεοζιυ, πνμέηορε πςξ μζ HRS άκηνεξ ζε ακηίζημζπδ 
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πενίπηςζδ ήηακ ιάθθμκ πζεακυηενμ κα ακηζδνάζμοκ ιε επζεεηζηυηδηα πνμξ ηζξ ζοκηνυθμοξ 

ημοξ. φιθςκα ιε ηα δεδμιέκα ηθζκζηχκ ενεοκχκ, μζ αίαζμζ ζφγοβμζ κζχεμοκ ζδζαίηενα 

απεζθδιέκμζ απυ ηδκ πζεακυηδηα κα ημοξ εβηαηαθείρεζ δ ζφγοβμξ, ηαζ αηυια ηαζ δ 

πνμζπάεεζα ηςκ δεφηενςκ κα ακελανηδημπμζδεμφκ ιπμνεί κα πονμδμηήζεζ ιία πμθφ αίαζδ 

ζοιπενζθμνά (Browne, 1988; Walker, 2009). Χξ πενζζζυηενμ αηναίεξ ηαηαζηάζεζξ, υπςξ 

ιεθεημφκ μζ Barnard, Vera, Vera, & Newman, (1982), ακαθένμκηαζ ηαζ πενζπηχζεζξ ζογφβςκ, 

μζ μπμίμζ  είπακ πνμαεί ζε δμθμθμκία ηςκ ζογφβςκ ημοξ ιε ηδκ πζμ ημζκή αζηία ηδξ πνάλδξ 

αοηήξ κα είκαζ δ απυννζρδ ηδξ βοκαίηαξ πνμξ ημοξ ίδζμοξ. 

 Οζ Downey, Feldman, & Ayduk, (2000), επζπείνδζακ επίζδξ κα ελεηάζμοκ ηδκ 

οπμεεηζηή ζφκδεζδ ιεηαλφ ηςκ πνμζδμηζχκ ηδξ απυννζρδξ ηαζ ηδξ αίαζδξ ζοιπενζθμνάξ, ζε  

θμζηδηζηυ πθδεοζιυ ημθθεβίμο. Δλεηάζηδηακ μζ ακηζδνάζεζξ ηςκ θμζηδηχκ πνμξ ηζξ 

ζοκηνυθμοξ ημοξ. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ πςξ μζ πνμζδμηίεξ απυννζρδξ ακάιεζα ζε 

θμζηδηέξ πμο ακέθενακ πςξ επεκδφμοκ ζοκαζζεδιαηζηά ζε ιεβάθμ ααειυ, πνμέαθερακ αίαζδ 

ζοιπενζθμνά απυ ιένμοξ ημοξ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, βζα υζμοξ δήθςζακ πςξ δεκ 

πναβιαημπμζμφκ ζοκαζζεδιαηζηή επέκδοζδ ζηζξ ζπέζεζξ ημοξ, μζ πνμζδμηίεξ απυννζρδξ 

μδδβμφζακ ζε πενζμνζζιέκδ ειπθμηή ζε ζπέζεζξ, ημ μπμίμ αέααζα ιε ηδ ζεζνά ημο 

πνμηαθμφζε αφλδζδ ανκδηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ. ε ιζα άθθδ ένεοκα, επίζδξ ιε HRS 

θμζηδηέξ, αοημί πενζβνάθδηακ απυ ηζξ ζοκηνυθμοξ ημοξ ςξ εθεβηηζημί ηαζ γδθζάνδδεξ, αθμφ 

ακηζδνμφζακ ιε εοιυ ηαζ γήθζα ζε ηάεε πζεακή απυννζρδ (Downey & Feldman, 1996). Απυ 

δζαθμνεηζηή ιεθέηδ, δ μπμία αζπμθήεδηε ιε πενζπηχζεζξ ιδ εοηοπζζιέκμο έββαιμο αίμο, 

θάκδηε πςξ μζ ζφγοβμζ πμο εηδήθςκακ αίαζδ ζοιπενζθμνά πνμξ ηζξ ζογφβμοξ ημοξ,  

πανμοζίαγακ ορδθυηενα πμζμζηά ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ ιμνθήξ δεζιμφ (preoccupied 

attachment) απυ υηζ μζ ιδ αίαζμζ άκηνεξ ζε ακηίζημζπεξ πενζπηχζεζξ ζογοβζηήξ γςήξ (Downey, 

Feldman, & Ayduk, 2000). Δδχ κα ζδιεζςεεί πςξ μ ηφπμξ αοημφ ημο δεζιμφ αθμνά πενίπμο 

ημ 20% ημο πθδεοζιμφ ηαζ είκαζ δ δεφηενδ πζμ ιεβάθδ ηαηδβμνία δεζιμφ. Πενζθαιαάκεζ 
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άημια ηςκ μπμίςκ μζ ακάβηεξ ηαηά ηδ ανεθζηή δθζηία έιεζκακ ακζηακμπμίδηεξ ή ηαζ ιδ 

επανηείξ, ιε απμηέθεζια ζηδ ιεηέπεζηα γςή ημοξ κα απμγδημφκ ιε έκημκδ επζεοιία ηδ 

δδιζμονβία ζηεκχκ ζπέζεςκ, αθθά πανάθθδθα δζαηδνχκηαξ ιεβάθεξ αιθζαμθίεξ βζα ηδ δζηή 

ημοξ αλία. Δκημπίγεηαζ ζηα άημια αοηά δ δοζημθία κα ειπζζηεοημφκ ημοξ άθθμοξ ηαζ κα 

πζζηέρμοκ πςξ είκαζ αβαπδημί ηαζ μζ άθθμζ κμζάγμκηαζ βζ’ αοημφξ, δζαηδνχκηαξ ζοκεπχξ ζηζξ 

ζπέζεζξ ημοξ ηαζ ηα ιμηίαα ζοιπενζθμνάξ πμο ιυθζξ πνμακαθένεδζακ. 

 

ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΚΑΗ ΓΝΧΣΗΚΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ 

 Έκαξ εκήθζηαξ μ μπμίμξ έπεζ ακαπηφλεζ άιοκεξ (υπςξ μ εοιυξ) θυβς ηδξ απυννζρδξ 

πμο είπε οπμζηεί ανπζηά απυ ημοξ βμκείξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηαηά ηδκ εθδαεία απυ ημοξ 

ζοκμιδθίημοξ ημο, είκαζ ζαθέξ πςξ εα ειθακίζεζ ιεβαθφηενδ εοαζζεδζία ζηδκ πενίπηςζδ 

απυννζρδξ απυ ημκ/ηδ ζφκηνμθμ ζηδκ ιεηέπεζηα εκήθζηδ ημο γςή (Furman, Brown, & 

Feiring, 1999). φιθςκα ιε ημοξ Mischel ηαζ Shoda (υπςξ ακαθένεηαζ ζημ Furman, Brown, 

& Feiring, 1999), δ εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ πνυηεζηαζ βζα έκα ζφζηδια πμο επδνεάγεζ ηζξ 

βκςζηζηέξ δζενβαζίεξ ηαζ πμο εκενβμπμζείηαζ ζε ημζκςκζηέξ ηαηαζηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ δ 

απυννζρδ είκαζ πζεακή κα ζοιαεί. Οζ ακηζδνάζεζξ ηςκ αηυιςκ ιπμνεί πμθθέξ θμνέξ κα 

λεπενκμφκ ηα υνζα, ηαζ ημ άημιμ κα ιεηαπεζνίγεηαζ ηδ αία. Μάθζζηα, δ απυννζρδ είκαζ έκαξ 

απυ ημοξ πζμ ημζκμφξ πνμάββεθμοξ ηδξ επζεεηζηυηδηαξ (Leary, Twenge, & Quinlivan, 2006). 

πεηζηέξ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ πςξ: ιζηνά δείβιαηα αίαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ νακηεαμφ ηαζ 

ηδξ ζπέζδξ πνζκ ημ βάιμ, ζοπκά πνμδβμφκηαζ ηςκ ζμαανχκ πενζπηχζεςκ ηαημπμίδζδξ ζηδ 

δζάνηεζα ημο έββαιμο αίμο, ζε πμζμζηυ ιάθζζηα 25 ιε 50% ηςκ πενζπηχζεςκ (Gayford, 

1975; O'Leary & Arias, 1988; Roscoe & Benaske, 1985) ηαζ πςξ ακηίζημζπδ αίαζδ 

ζοιπενζθμνά παναηδνείηαζ ηαζ ζε κεανυηενεξ δθζηίεξ, ιε ημ πμζμζηυ κα ηοιαίκεηαζ απυ 9% 

ιέπνζ ηαζ 45% ζηζξ ζπέζεζξ εθήαςκ ιαεδηχκ (Roscoe & Kelsey,  1986; Roscoe & Callahan, 
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1985; O'Keefe, 1997). Ζ ημζκςκζηή απυννζρδ είκαζ μ πανάβμκηαξ ιε ηδ ιεβαθφηενδ 

επζηζκδοκυηδηα βζα επζεεηζηυηδηα ακάιεζα ζε εθήαμοξ, λεπενκχκηαξ αηυια ηαζ ηδ 

ζοιιεημπή ζε ζοιιμνίεξ ηαζ ηδ πνήζδ κανηςηζηχκ μοζζχκ. ημ ζδιείμ αοηυ κα ζδιεζςεεί 

πςξ δεκ ακηζδνμφκ υθα ηα HRS άημια ιε αία, αθθά αοηά πμο εα επζννίρμοκ εοεφκεξ ζημοξ 

άθθμοξ πζεακυκ κα απμηνζεμφκ ηαη’ αοηυ ημκ ηνυπμ. Ακηίζημζπα, υζμζ ηείκμοκ κα εεςνμφκ 

ημκ ίδζμ ημοξ ημκ εαοηυ οπεφεοκμ, ανίζημκηαζ ζε ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ κα ακαπηφλμοκ 

ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα (Leary, 2001). 

 Έκα ημιαζηυ ενχηδια ζημ μπμίμ πνέπεζ κα δμεεί απάκηδζδ είκαζ βζαηί δ 

ζοκαζζεδιαηζηή παναιέθδζδ ημο παζδζμφ έπεζ ηυζμ ζζπονυ ακηίηηοπμ ζηδ ιαηνυπνμκδ 

ηαηάζηαζδ ηδξ ροπζηήξ οβείαξ. Ζ ιέπνζ πνζκ θίβα πνυκζα ένεοκα είπε εκημπίζεζ ηα 

επαηυθμοεα ηέημζςκ αζςιάηςκ, αθθά δεκ είπε μνίζεζ αηνζαχξ ημοξ ιδπακζζιμφξ πμο 

οπυηεζκηαζ ζηδ δδιζμονβία αοηχκ ηςκ επζδνάζεςκ. Ζ ζοκαζζεδιαηζηή παναιέθδζδ ηαζ 

ηαημπμίδζδ δζαθένμοκ ζδιακηζηά απυ ηδ ζςιαηζηή ηαζ ζελμοαθζηή. Καζ αοηυ ζφιθςκα ιε 

ημοξ  Binggeli,  Hart, ηαζ Brassard; Glaser, (υπςξ ακαθένεηαζ ζημ Wright, Crawford, & Del 

Castillo, 2009), μθείθεηαζ ζημ υηζ δ πνχηδ ηαηδβμνία πενζβνάθεζ ηδ ζοκεπή ζπέζδ πμο 

οπάνπεζ ακάιεζα ζε παζδί-βμκέα πανά έκα ζοβηεηνζιέκμ βεβμκυξ ή ζεζνά βεβμκυηςκ, ηαεχξ 

ακηζπνμζςπεφεζ έκα επακαθαιαακυιεκμ ιμηίαμ «ηαηαζηνμθζηχκ» αθθδθεπζδνάζεςκ ιεηαλφ 

παζδζμφ ηαζ βμκέα. Ζ  πανμοζία ζςιαηζηήξ επαθήξ δεκ είκαζ απαναίηδηδ, αθθά είκαζ ζοπκή δ 

θεηηζηή ηαημπμίδζδ, δ απμιυκςζδ, δ ηνμιμηναηία, ηαεχξ ηαζ δ άζηδζδ ροπμθμβζηήξ αίαξ 

ηαζ βεκζηυηενα δ ιδ δζαεεζζιυηδηα ηςκ «ιεβάθςκ» ζφιθςκα ιε ημοξ Barn et al.; Hart, 

Brassard, Binggeli, ηαζ Davidson (υπςξ ακαθένεηαζ ζημ Wright, Crawford, & Del Castillo, 

2009). 

Χζηυζμ, πανυηζ δ εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ θμζπυκ ιπμνεί κα έπεζ ηζξ νίγεξ ηδξ ζηδ 

βμκεσηή παναιέθδζδ, δε ζδιαίκεζ πςξ πενζμνίγεηαζ ιυκμ έπμκηαξ ςξ ζηυπμ ηδκ παηνζηή ή 

ιδηνζηή θζβμφνα, αθθά είκαζ δοκαηυκ κα επεηηαεεί ηαζ ζηδκ εκήθζηδ γςή ηαζ ζε άθθμο ηφπμο 
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ζηεκέξ ζπέζεζξ (θζθζηέξ, ζοκηνμθζηέξ). Άθθςζηε, ηέημζμο είδμοξ αζχιαηα ζηδκ παζδζηή δθζηία 

απμηεθμφκ απεζθή βζα ηδ δδιζμονβία αζθαθχκ δεζιχκ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ (Schmidt, 

Joiner Jr, Young, & Telch, 1995). Τπάνπεζ ιία ένεοκα (Downey & Feldman, 1996) πμο 

ζπεηίγεηαζ ιε ημ εέια ηδξ απυννζρδξ ηαζ ηδκ εοαζζεδζία ζε αοηή, πμο αθμνά ηαζ ημ ημιιάηζ 

ηςκ ζοκηνμθζηχκ ζπέζεςκ. Δηεί οπμζηδνίγεηαζ πςξ, ηα HRS άημια απυ ηδ ζηζβιή πμο εα 

λεηζκήζμοκ ιία ζπέζδ είκαζ πμθφ πζεακυ κα εηδδθχζμοκ ηα ελήξ:  

 Να ακηζθαιαάκμκηαζ ηζξ αζαθείξ ζοιπενζθμνέξ ημο ζοκηνυθμο ςξ απυννζρδ  

 Ακαζθάθεζα ηαζ ιδ ζηακμπμίδζδ απυ ηδ ζπέζδ ημοξ ηαζ 

 Απυηνζζδ ζηδκ ακηζθαιαακυιεκδ ηαηά ηδ βκχιδ ημοξ απυννζρδ ή απεζθχκ 

απυννζρδξ απυ ημοξ ζοκηνυθμοξ, ιε επενυηδηα, γήθζα, εθεβηηζηή ζοιπενζθμνά 

Δπζπθέμκ, ζηα πθαίζζα ιζαξ ζοκηνμθζηήξ ζπέζδξ, ηα άημια πμο είκαζ εοαίζεδηα ζηδκ 

(πζεακή) απυννζρδ απυ ημ ζφκηνμθυ ημοξ, πζεακυηαηα κα οζμεεηήζμοκ ζηναηδβζηέξ ζηδκ 

πνμζπάεεζά ημοξ κα δζαηδνήζμοκ ηδ ζπέζδ αοηή ηδκ μπμία ακηζθαιαάκμκηαζ ςξ «εφεναοζηδ» 

(Harper, Dickson, & Welsh, 2006). Ανπζηά, μζ εοαίζεδημζ ζηδκ απυννζρδ, πνμηεζιέκμο κα 

απμθφβμοκ ηάπμζα δοζάνεζηδ ελέθζλδ, επεκδφμοκ –ζοκαζζεδιαηζηά- πενζζζυηενα ζηζξ 

ζπέζεζξ ημοξ. Τζμεεημφκ ηδκ πεπμίεδζδ πςξ μ/δ ζφκηνμθμξ δε εα ημοξ πθδβχζεζ, αηνζαχξ 

επεζδή έπμοκ ιζα ζηεκή ζπέζδ ηαζ κζχεμοκ αβάπδ πνμξ αοηά (Horney, 1975). Χζηυζμ, δ 

επέκδοζδ αοηή, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ πνμζδμηίεξ βζα απυννζρδ –μζ μπμίεξ ελαημθμοεμφκ κα 

οθίζηακηαζ- ιάθθμκ εα αολήζμοκ ηδκ ηάζδ ημο αηυιμο κα ακηζθαιαάκεηαζ ηζξ ηαηαζηάζεζξ 

ςξ απμννζπηζηέξ, ηαζ δ ακηίδναζδ ημο ζε ιία πναβιαηζηή ειπεζνία –αηυια ηαζ ακ 

πενζθαιαάκεζ πμθφ ιζηνά δείβιαηα απμννζπηζηήξ ζοιπενζθμνάξ απυ ηδκ πθεονά ημο 

ζοκηνυθμο- πζεακυηαηα εα είκαζ πενζζζυηενμ έκημκδ.  

ε πενζπηχζεζξ ζακ αοηή, ηα HRS άημια εκενβμφκ άηνζηα, υπζ ιε αάζδ ηζξ δζηέξ ημοξ 

επζεοιίεξ, αθθά ημο/ηδξ ζοκηνυθμο, πνμηεζιέκμο κα ημκ/ηδκ ηναηήζμοκ. Έηζζ, πανμοζζάγμοκ 

ζοιπενζθμνέξ αοηυ-εοζίαξ, απμζημπχκηαξ ζηδκ απυηηδζδ εφκμζαξ ηςκ άθθςκ, ηάηζ ημ μπμίμ 
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ιπμνεί κα ημοξ μδδβήζεζ αηυια ηαζ ζε ακήεζηεξ πνάλεζξ ή ηαηαπίεζδ ηςκ δζηχκ ημοξ 

πνμζςπζηχκ ζηέρεςκ ηαζ ζοκαζζεδιάηςκ, ζηδκ πνμζπάεεζα επίηεολδξ αοημφ ημο 

απμηεθέζιαημξ (Ayduk, May, Downey, & Higgins, 2003; Purdie & Downey, 2000). Γίκεηαζ 

ακηζθδπηυ θοζζηά, πςξ ηέημζμο είδμοξ ζοιπενζθμνέξ υηακ δεκ είκαζ δζηαζμθμβδιέκεξ ηαζ 

εηηείκμκηαζ ζε οπεναμθζηυ ααειυ, ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ έκημκδ δοζανέζηεζά ζημ άθθμ 

άημιμ ηδξ ζπέζδξ (Downey & Feldman, 1996), ηαζ μζ οπενπνμζπάεεζεξ κα απμθένμοκ 

ιάθθμκ ηα ακηίεεηα απμηεθέζιαηα απυ ηα επζεοιδηά, κα απμδεζπεμφκ ιδ απμηεθεζιαηζηέξ 

ηαζ ηεθζηά κα πνμηαθέζμοκ ημ ηέθμξ ιζαξ ήδδ αζηαεμφξ ζπέζδξ (Downey, Freitas, Michaelis, 

& Khouri, 1998).  

Δκαθθαηηζηά, ηα HRS άημια ιπμνεί κα οζμεεημφκ ηδκ ηαηηζηή κα ιδ δδιζμονβμφκ ζηεκέξ 

ζπέζεζξ, βζα ηδκ απμθοβή ηδξ απυννζρδξ. Δδχ, δ ζηέρδ πμο πναβιαημπμζείηαζ είκαζ δ ελήξ: 

«Ακ απμζονεχ ζοκαζζεδιαηζηά, ηυηε ηίπμηα δε ιπμνεί κα ιε πθδβχζεζ» (Horney, 1975). 

Πνμζπαεμφκ έηζζ κα εςναηίζμοκ ημκ εαοηυ ημοξ απυ ηδκ απυννζρδ ιέζς ηδξ ιζηνήξ 

ειπθμηήξ ημοξ ζε ζπέζεζξ αολδιέκδξ μζηεζυηδηαξ, υπζ ιυκμ ζοκηνμθζηέξ, αθθά ηαζ θζθζηέξ 

(Leary, 2001). Γίκεηαζ εφημθα ακηζθδπηυ υιςξ, πςξ ιε ηδ ζηναηδβζηή αοηή, καζ ιεκ ημ άημιμ 

πζεακυκ κα ιδ αζχζεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ απυννζρδ, κα ιδκ απμηηήζεζ δε ηαζ ηδκ αίζεδζδ 

ηδξ απμδμπήξ απυ ημοξ άθθμοξ, ιε απμηέθεζια ηεθζηά κα αζχκεζ ζοκεπή ιμκαλζά ή αηυια ηαζ 

κα μδδβδεεί ζηδκ ακάπηολδ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ. 

Δίκαζ θακενυ πςξ ηαζ μζ δφμ ζηναηδβζηέξ αοηέξ δεκ επζηοβπάκμοκ ημκ ζημπυ ημοξ, αθθά 

ακηζεέηςξ παναηείκμοκ ζοκεπχξ ηδκ φπανλδ ηδξ εοαζζεδζίαξ. Άναβε εα ιπμνμφζαιε κα 

πμφιε πςξ ζε ακηίζημζπεξ πενζπηχζεζξ ηα HRS άημια αζχκμοκ έκα θαφθμ ηφηθμ; Δίκαζ 

πζεακυ ηαζ μζ ζφκηνμθμί ημοξ κα δζαηυπημοκ ηδ ζπέζδ, υκηαξ δοζανεζηδιέκμζ απυ αοηή ηαζ 

ηα ιμηίαα ζοιπενζθμνάξ ημο άθθμο, επζαεααζχκμκηαξ έηζζ ηαζ ηδκ ανπζηή πεπμίεδζδ ηδξ  

απυννζρδξ; Ακ ζζπφεζ αοηυ, εα είκαζ ιάθθμκ ζακ κα ιζθάιε βζα ηάπμζα αοημεηπθδνμφιεκδ 

πνμθδηεία. Μία ιεθέηδ (Downey, Freitas, Michaelis, & Khouri, 1998), επζαεααζχκεζ ηδκ 



15 

 

φπανλδ αοημφ ημο ιμηίαμο ηαζ ηδξ «πνμθδηείαξ». Καηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ, 

αζκηεμζημπήεδηακ γεοβάνζα εκχ πνμζπαεμφζακ κα ζογδηήζμοκ ζπεηζηά ιε ιζα ακεπίθοηδ 

δζαιάπδ ημοξ. Παναηδνήεδηε θμζπυκ, πςξ μζ HRS βοκαίηεξ εηθνάγμκηακ πζμ επζεεηζηά ζημ 

ζφκηνμθυ ημοξ, ανκμφκηακ ιάθζζηα πςξ έπμοκ ηαζ μζ ίδζεξ εοεφκδ ζε πνμαθήιαηα πμο 

οπάνπμοκ ζηδκ ζπέζδ, αηυια πθεφαγακ ημ άθθμ άημιμ ηαζ ελέθναγακ ηδκ απέπεεζά ημοξ 

πμθφ πζμ ζοπκά απυ ηζξ βοκαίηεξ πμο ήηακ θίβμ εοαίζεδηεξ ζηδκ απυννζρδ (low rejection 

sensitive/LRS). Οζ ζφκηνμθμζ δήθςζακ πςξ, ιεηά ηδ ζογήηδζδ, μζ HRS βοκαίηεξ 

ζοιπενζθένμκηακ ιε πενζζζυηενδ ικδζζηαηία απυ ηζξ LRS, ζοιπενζθμνά δ μπμία ιπμνεί κα 

βεκζηεοεεί ζηζξ πενζζζυηενεξ –ακ υπζ υθεξ- δζεκέλεζξ πμο ιπμνεί κα πνμηφρμοκ ζε έκα 

ηέημζμο ηφπμο γεοβάνζ. Χζηυζμ, δ ακηίδναζδ ηςκ βοκαζηχκ ηεθζηά εηιαζεφεζ ιζα απμννζπηζηή 

ζηάζδ απυ ηδκ πθεονά ηςκ ζοκηνυθςκ, απμδεζηκφμκηαξ ηα παναπάκς θεβυιεκα.  

 

 

Εικόνα 2 

 

 

 

 

 

 

 

 Αληίδραζε ηφλ άιιφλ 

Διπεζνίεξ απυννζρδξ 

Γολεχθή απόρρηυε 

-Καημιεηαπείνζζδ 

-Αιέθεζα 

-Απυννζρδ 

-Δπενυηδηα 

 

Απόρρηυε από ηοσς 

ζσλοκήιηθοσς 

-ςιαηζηή εοιαημπμίδζδ 

 

Απόρρηυε από ηο/ηε 

ζύληροθο 

 

Απόρρηυε ιόγφ 

ταραθηερηζηηθώλ όπφς: 

-Δεκζηυηδηα 

-Ακαπδνία 

-ελμοαθζηυ 

πνμζακαημθζζιυ 

 

Δσαηζζεζία ζηελ 

απόρρηυε 

-Τπεναμθζηή 

ακηίδναζδ ζηδκ 

απυννζρδ 

-ζοκεπήξ πνμζιμκή 

ηδξ απυννζρδξ 

-ζοκεπήξ ακηίθδρδ 

φπανλδξ απυννζρδξ 

 

ηραηεγηθή 

«αποθσγής» 

-απμθοβή νμιακηζηχκ 

ζπέζεςκ 

-ακααμθή ιεηάααζδξ 

ζε νμιακηζηή ζπέζδ 

-απμθοβή ζοκαζζε/ηήξ 

επέκδοζδξ ζε ζπέζδ 

 ηραηεγηθή σπερβοιηθής 

επέλδσζες 

-πνήζδ επζεεηζηυηδηαξ ςξ ιέζμ 

ελακαβηαζιμφ κα ιείκεζ μ 

ζφκηνμθμξ ζηδ ζπέζδ 

-απεζθέξ πνυηθδζδξ αοημ-

αθάαδξ 

-ακμπή ζςιαηζηήξ, ζοκαζζε/ηήξ, 

ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ 

 

Δπίζδξ: 

-απυζονζδ 

-εοιυξ ηαζ επενυηδηα 
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Εικόνα 2. ηναηδβζηέξ πμο αημθμοεμφκ ηα εοαίζεδηα ζηδκ απυννζρδ άημια, πνμηεζιέκμο κα 

απμθφβμοκ ηάπμζα ακηίζημζπδ ειπεζνία απυννζρδξ απυ ημοξ «ζδιακηζημφξ άθθμοξ» 

ζφιθςκα ιε ημοξ Furman, Brown ηαζ Feiring, (1999), (δ εζηυκα έπεζ ιεηαθναζηεί ζηα 

εθθδκζηά).   

  

 ηδκ εζηυκα 2 (Furman, Brown, & Feiring, 1999), ειθακίγμκηαζ μζ δφμ ζηναηδβζηέξ 

πμο είκαζ πζεακυ κα αημθμοεήζμοκ ηα HRS άημια ηαζ ιάθζζηα υπζ ιυκμ μζ εκήθζηεξ αθθά ηαζ 

μζ έθδαμζ, ιζαξ ηαζ δ εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ δεκ είκαζ εέια πμο αθμνά ιυκμ ημοξ 

πνχημοξ, αθθά πνμτπάνπεζ ηαζ είκαζ ειθακήξ ηαζ ζημοξ ζοκηνμθζημφξ δεζιμφξ ηδξ εθδαζηήξ 

πενζυδμο.  

φιθςκα ιε ημοξ Furman, Brown ηαζ Feiring, (1999) μζ ακηζδνάζεζξ εθήαςκ 

εοαίζεδηςκ ζηδκ απυννζρδ ιπμνμφκ κα δζαηνζεμφκ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ: αοηέξ πμο επζδζχημοκ 

ημκ έθεβπμ ηδξ ηαηάζηαζδξ ιέζς ημο ελακαβηαζιμφ ηαζ ηδξ πίεζδξ ηαζ αοηέξ πμο 

επζδζχημοκ ημ ίδζμ απμηέθεζια ιέζς ηδξ οπμηαβήξ ηαζ ηδξ οπμπςνδηζηυηδηαξ. 

Αημθμοεχκηαξ ηδκ πνχηδ ηαηηζηή ημ άημιμ: 

α) εκδέπεηαζ κα ηάκεζ πνήζδ επζεεηζηυηδηαξ ή κα εηθένεζ απεζθέξ πνμηεζιέκμο κα 

«ηναηήζεζ» ημ/ηδ ζφκηνμθμ, θμαμφιεκμ ηζξ ζοκέπεζεξ υηακ αοηυξ θφβεζ ηαζ δ ζπέζδ δζαημπεί 

α) είκαζ πζεακυ κα νοειίγεζ/ηακμκίγεζ ηζξ ημζκςκζηέξ επαθέξ ημο/ηδξ ζοκηνυθμο, 

ζημπεφμκηαξ ζηδκ ελάνηδζδ ημο άθθμο ζηδ ζπέζδ ημοξ ηαζ ζημκ πενζμνζζιυ ηδξ πνυζααζήξ 

ημο ζε «εκαθθαηηζηέξ». Σμ HRS άημιμ εέθεζ ζοκεπχξ κα πθδνμθμνείηαζ βζα ημ πμφ ανίζηεηαζ 

μ/δ ζφκηνμθυξ ημο ή ιε πμζμκ επζημζκςκεί/ανίζηεηαζ ζε επαθή 

β) απεζθεί πςξ εα αθάρεζ ημκ εαοηυ ημο ζε ιζα πνμζπάεεζα εηαζαζιμφ ημο/ηδξ 

ζοκηνυθμο, έηζζ χζηε κα παναιείκεζ ζηδ ζπέζδ. 
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ζμκ αθμνά ηδ δζάζηαζδ ηδ οπμπςνδηζηυηδηαξ μνζζιέκα παναδείβιαηα αοηήξ είκαζ 

ηα ελήξ: 

 α) δ ζοκαίκεζδ ημο HRS αηυιμο κα ειπθαηεί ζε ιζα πνχηδ ζελμοαθζηή ζοκεφνεζδ 

αηυια ηαζ ακ δε κζχεεζ έημζιμ 

 α) κα εκδχζεζ ημ HRS άημιμ ζηδ ζελμοαθζηή ζοκεφνεζδ εεςνχκηαξ πςξ αοηυ εα 

εκζζπφζεζ ηδ δέζιεοζδ ημο/ηδξ ζοκηνυθμο ηαζ πνμηεζιέκμο δ απυννζρδ κα είκαζ θζβυηενμ 

πζεακή ςξ εκδεπυιεκμ 

 β) δ ακμπή ημο ζε ζοιπενζθμνέξ ημο/ηδξ ζοκηνυθμο πμο εέημοκ ζε ηίκδοκμ ηδκ 

αζθάθεζά ημο. Μπμνεί κα πενζθαιαάκεζ ακμπή ζε ζοκαζζεδιαηζηή, ζςιαηζηή ηαζ ζελμοαθζηή 

ηαημπμίδζδ βζα κα ιδ αζχζεζ ηδκ απυννζρδ  

 δ) δ ζοκαίκεζδ ημο αηυιμο κα ειπθαηεί ζε πνάλεζξ υπςξ δ πνήζδ κανηςηζηχκ μοζζχκ 

ηαζ δ ηαηακάθςζδ αθημυθ, ηαεχξ ηαζ δ ηθμπή, ζφιθςκα ιε ηδ εέθδζδ ημο/ηδξ ζοκηνυθμο 

 ε) δ οζμεέηδζδ επζηίκδοκςκ ζοιπενζθμνχκ πμο ζημπεφμοκ ζηδκ επίηεολδ ηςκ 

ζδακζηχκ πνμηφπςκ μιμνθζάξ. Δοαίζεδηα ημνίηζζα ιπμνεί κα πνμαμφκ ζε εκένβεζεξ υπςξ δ 

οπεναμθζηή άζηδζδ ή δίαζηα, έηζζ χζηε κα πθδζζάζμοκ ηα πνυηοπα αοηά ηαζ κα ιπμνέζμοκ 

κα δζαηδνήζμοκ ημ εκδζαθένμκ ημο/ηδξ ζοκηνυθμο. 

Δίκαζ θακενέξ μζ μιμζυηδηεξ ηαζ ζημκ ηνυπμ ζηέρδξ αθθά ηαζ ζηζξ πνάλεζξ πμο 

πνμααίκμοκ ηαζ μζ εκήθζηεξ ηαζ μζ έθδαμζ πνμηεζιέκμο κα δζαηδνδεεί δ ζπέζδ ιε ημ/ηδ 

ζφκηνμθμ ηαζ κα απμθφβμοκ ηδκ πζμ δοζάνεζηδ ηαηάθδλδ ηαη’ αοημφξ, ηδκ απυννζρδ.  

Δπζπθέμκ, κα ακαθενεεί πςξ μζ Ayduk, Downey ηαζ Kim, (2001), ημκίγμοκ υηζ δ ιέπνζ 

ηχνα ειπεζνζηή ιεθέηδ έπεζ οπμδείλεζ ηδ ζπέζδ –ζε ζδιακηζηυ ααειυ ιάθζζηα- ιεηαλφ ηςκ 

αηυιςκ πμο είκαζ εοαίζεδηα ζηδκ απυννζρδ ηαζ ηδκ αοηυ-ακαθμνά ημοξ βζα ηαηαεθζπηζηέξ 

ειπεζνίεξ. Οζ ίδζμζ επζπεζνμφκ κα πνμηείκμοκ ιδπακζζιμφξ πμο ζοκδέμοκ ηδκ εοαζζεδζία ζηδκ 

απυννζρδ ιε ηδκ ηαηάεθζρδ, πενζθαιαάκμκηαξ παναιέηνμοξ υπςξ μζ πενζμνζζιέκεξ ή ιδ 

επανηείξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ, ηαεχξ ηαζ πζεακυηαηα δ έθθεζρδ εθέβπμο υζμκ αθμνά ηδκ 
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πνυθδρδ ηδξ απυννζρδξ απυ ημ κα ζοιαεί. ηδ αζαθζμβναθία ακαθένεηαζ ηαζ ιία άθθδ έκκμζα 

δ “self-silencing” ή αθθζχξ «απμζζχπδζδ» ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ επζεοιζχκ –πμο 

πναβιαημπμζμφκ ηα HRS άημια-, ηαζ δ μπμία ακαβκςνίζεδηε ςξ ιία δζαιεζμθααμφζα 

ιεηααθδηή ζηδ ζπέζδ εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ-ηαηαεθζπηζηή ζοιπηςιαημθμβία (Harper, 

Dickson, & Welsh, 2006). Να ζδιεζςεεί πςξ δ εεςνία αοηή ημο Jack (1991), έπεζ ιεηαλφ 

άθθςκ ηαζ ηζξ αάζεζξ ηδξ ζηδ εεςνία ηςκ δεζιχκ ημο Bowlby (1969).  Αοηυ ζδιαίκεζ πςξ 

πνυηεζηαζ βζα ιένμξ ημο ιδπακζζιμφ, ιέζς ημο μπμίμο ιπμνεί κα ελδβδεεί ημ βεβμκυξ πχξ δ 

ζοβηεηνζιέκδ εοαζζεδζία είκαζ ζηακή κα μδδβήζεζ ζηδκ ηαηάεθζρδ. Μάθζζηα, δ ζοζπέηζζδ 

ηςκ δφμ παναβυκηςκ είκαζ εεηζηή, αθμφ μζ πενζζζυηενμ εοαίζεδημζ έθδαμζ –ζηδκ παναπάκς 

ένεοκα ηςκ Harper, Dickson ηαζ Welsh- ακέθενακ ηαζ ορδθυηενα επίπεδα ηςκ 

ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, ζε ζφβηνζζδ ιε αοημφξ πμο ζδιείςζακ ιζηνυηενμ ζημν ζηδκ 

ηθίιαηα πενί εοαζζεδζίαξ. Σμ εφνδια αοηυ οπμδεζηκφεζ υηζ ηα HRS άημια οζμεεημφκ 

πανυιμζεξ ζοιπενζθμνέξ «απμζζχπδζδξ», πνμηεζιέκμο κα ιδ δοζανεζηήζμοκ ημ/ηδ 

ζφκηνμθμ. Βέααζα, υπςξ είκαζ θοζζηυ, δ ακαζημθή ηδξ αοηυ-έηθναζδξ ιπμνεί ηεθζηά κα 

απμηεθέζεζ ιεβάθμ ειπυδζμ ζηδκ μιαθή ροπμθμβζηή θεζημονβία ηαζ ζζμννμπία, ηάηζ ημ μπμίμ 

επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ηζξ ακαθμνέξ πενί ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ. Μάθζζηα, δ ηαηηζηή 

αοηή ηδξ «απμζζχπδζδξ» πμο αημθμοεμφκ ηα άημια ζηζξ δζαπνμζςπζηέξ ημοξ 

αθθδθεπζδνάζεζξ, έπεζ ζοκδεεεί αηυια ηαζ ιε δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ –ζδζαίηενα ζηα 

ημνίηζζα- υπςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ζπεηζηή ιεθέηδ (Zaitsoff, Geller, & Srikameswaran, 2002). 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΠΡΧΗΜΧΝ ΓΤΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΥΖΜΑΣΧΝ 

Οζ εκένβεζεξ ζοκαζζεδιαηζηήξ αιέθεζαξ εζξ αάνμξ ηςκ παζδζχκ έπεζ ήδδ ακαθενεεί πςξ 

είκαζ ζηακέξ κα ηνμθμδμηήζμοκ ζηέρεζξ ακαλζυηδηαξ ζημκ πθδεοζιυ αοηυ, ηαεχξ επίζδξ ημ 

αίζεδια υηζ δεκ είκαζ αβαπδηά ηαζ πςξ δεκ ηα εέθμοκ μζ άθθμζ (Glaser, 2002), ζηέρεζξ πμο 
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δζαηδνμφκηαζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δδιζμονβμφκ ζοβηεηνζιέκα ιμηίαα ζοιπενζθμνάξ ζημκ έθδαμ 

ηαζ ιεηέπεζηα εκήθζηα. Μία ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ επζπεζνεί ιεηαλφ άθθςκ κα εκημπίζεζ ηδκ 

φπανλδ ζοβηεηνζιέκςκ εζςηενζηεοιέκςκ ζπδιάηςκ, ηα μπμία πζεακυηαηα απμηεθμφκ ημκ 

«ιεζμθααδηή» ακάιεζα ζηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαημπμίδζδ ηαζ παναιέθδζδ ηαζ ηςκ ιεηέπεζηα 

δοζημθζχκ ροπμθμβζηήξ θφζεςξ (Young, Klosko, & Weishaar, 2003).  

Δίκαζ βκςζηυ πςξ δ βκςζηζηή-ζοιπενζθμνζηή εεναπεία (CBT) έπεζ ηαεζενςεεί ηαζ 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα έκα ιεβάθμ εφνμξ δζαηαναπχκ ηαζ ακηίζημζπςκ ροπμθμβζηχκ 

πνμαθδιάηςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ: ηαηάεθζρδ (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979), 

άβπμξ (Barlow, 1988), δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ (Garner, Fairburn, & Davis, 1987; Hsu, 1990), 

ηαζ πζμ πνυζθαηα ζηδ θίζηα πνμζηέεδηακ μζ δζαηαναπέξ πνμζςπζηυηδηαξ (Beck, Freeman, & 

Associates, 1990). ηδκ ηεθεοηαία πενίπηςζδ, δ CBT επζδζχηεζ κα «ηαηαπναΰκεζ» ηδ 

ζοιπηςιαημθμβία ιέζς ηδξ ηνμπμπμίδζδξ ηςκ δοζθεζημονβζηχκ βκςζηζηχκ δμιχκ πμο 

οπμαυζημοκ. Οζ δμιέξ αοηέξ ή αθθζχξ ζπήιαηα, πνμηαθμφκ δοζηοπία ηαζ άβπμξ ιέζς 

βκςζηζηχκ πνμηαηαθήρεςκ, μζ μπμίεξ μδδβμφκ ζε ιζα επίζδξ δοζθεζημονβζηή ζφκεεζδ ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ ηαζ εκδμπνμζςπζηχκ δεδμιέκςκ. Αοηυ, ζφιθςκα ιε ημοξ Bartlett; Fiske 

ηαζ Taylor; Markus (υπςξ ακαθένεηαζ ζημ Mor & Inbar, 2009), ζοιααίκεζ δζυηζ ηα ζπήιαηα 

ακαπηφζζμκηαζ ιέζα απυ ηζξ ειπεζνίεξ ημο πανεθευκημξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ακαθαιαάκμοκ 

«δβεηζηυ» νυθμ ζηδκ επελενβαζία ηαζ ηδκ ενιδκεία κέςκ πθδνμθμνζχκ. Άλζμ ακαθμνάξ 

απμηεθεί ημ βεβμκυξ πςξ δ δζενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ αάζεζ ηςκ ζπδιάηςκ –ζδζαίηενα αοηχκ 

πμο είκαζ ζφιθςκα ιε ηα ζπήιαηα πμο έπεζ ακαπηφλεζ ημ άημιμ-, έπεζ ζοζπεηζζηεί αηυια ηαζ 

ιε ημκ κεονςηζζιυ (Chan, Goodwin, & Harmer, 2007). Έηζζ, μ εκημπζζιυξ ηαζ δ 

ηαοημπμίδζδ αοηχκ ηςκ ζπδιάηςκ είκαζ ιάθθμκ έκα ααζζηυ ζοζηαηζηυ ζηδ βκςζηζηή εεςνία 

βζα ηζξ δζαηαναπέξ πνμζςπζηυηδηαξ. Πανά ημκ ηεκηνζηυ νυθμ πμο δζαδναιαηίγμοκ ηα 

ζπήιαηα ζηδ βκςζηζηή ακηίθδρδ, ηαεχξ ηαζ ζηδ εεναπεία ηςκ δζαηαναπχκ πνμζςπζηυηδηαξ, 

οπάνπμοκ πμθφ θίβεξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ υζμκ αθμνά ηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ ηδκ 
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αλζμθυβδζή ημοξ. Δλαίνεζδ απμηεθεί δ ένεοκα ημο Young (1990), ημο μπμίμο δ εζηζαζιέκδ 

ζηα ζπήιαηα εεναπεία, πενζθαιαάκεζ ζημ πνςηυημθθυ ηδξ ηαζ ηδ δζαδζηαζία εηηίιδζδξ ηςκ 

ζπδιάηςκ. Ζ εεναπεία αοηή απμηεθείηαζ απυ έκα εκκμζμθμβζηυ πθαίζζμ ημ μπμίμ μνζμεεηεί 

ιεηαλφ άθθςκ ηδκ ακάπηολδ ηςκ ζπδιάηςκ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ αοηχκ, ηαεχξ ηαζ ηα βεκζηά 

παναηηδνζζηζηά ημοξ. 

Ο Young (1990), πνυηεζκε υηζ ηα ζπήιαηα/πνχζια δοζθεζημονβζηά ζπήιαηα (early 

maladaptive schemas (EMS), ακαπηφζζμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ ηαζ 

ζπεηίγμκηαζ άννδηηα ιε ηζξ ζπέζεζξ ιε ημοξ ζδιακηζημφξ θνμκηζζηέξ ημο αηυιμο. Αθμφ 

εβηαεζδνοεμφκ, επζθεηηζηά «θζθηνάνμοκ» ηζξ ειπεζνίεξ ημο αηυιμο ηαζ επζθέβμοκ ηζξ 

«επζαεααζςηζηέξ» βζ’ αοηά ειπεζνίεξ, έηζζ χζηε κα παναηείκμοκ ηδ θεζημονβία ημοξ ζε υθδ ηδ 

δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο αηυιμο. ηδκ παζδζηή δθζηία αέααζα, έκα ζπήια ιπμνεί κα αμδεήζεζ 

ημ παζδί κα ηαηακμήζεζ ηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ ημ πενζαάθθμκ. Καηά ηδκ εκήθζηδ πενίμδμ υιςξ, 

δ ζηέρδ αοηή ανπίγεζ ηαζ «γςκηακεφεζ» ηδκ πενζμνζζιέκδ έςξ ηυηε πνδζζιυηδηά ημο ηαζ 

δδιζμονβεί άβπμξ ηαζ/ή ηαηάεθζρδ υηακ εκενβμπμζείηαζ απυ ζπεηζηέξ ιε αοηυ πενζζηάζεζξ. 

Γζα πανάδεζβια, ημ ζπήια ηδξ εβηαηάθεζρδξ εκενβμπμζείηαζ ζε αθδεζκμφξ ή ζε 

ακηζθαιαακυιεκμοξ πςνζζιμφξ. Πανά ηδ δοζθεζημονβζηή θφζδ ημοξ, έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα 

δζαζςκίγμκηαζ, ηαεχξ είκαζ ηαζ ελαζνεηζηά ακεεηηζηά ζηδκ αθθαβή. Άθθςζηε, αηνζαχξ επεζδή 

δ «εέζδ» ημοξ εκημπίγεηαζ ζημκ πονήκα ηδξ αοηυ-ακηίθδρδξ ημο αηυιμο, πνυηεζηαζ βζα ηάηζ 

πμθφ μζηείμ βζα αοηυ, ηαζ έηζζ αζζεάκεηαζ άκεηα ιε αοηή ηδ ζοιαίςζδ (Swarm, 1983). 

Δπζπνυζεεηα, ηα ζπήιαηα εηθνάγμοκ έκα είδμξ απμθοηυηδηαξ, δ μπμία ηα απμηνέπεζ κα 

πναβιαημπμζμφκ νεαθζζηζηέξ δζενβαζίεξ ηςκ πθδνμθμνζχκ μζ μπμίεξ δε ζοιθςκμφκ ιε αοηά. 

ε βκςζηζηυ επίπεδμ, ημ δοζθεζημονβζηυ ζπήια ιπμνεί κα δζαηδνδεεί υηακ ημ άημιμ 

«ιεβεεφκεζ» ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο είκαζ ζοιααηέξ ιε ημ ζπήια ή υηακ θαιαάκεζ ζημ εθάπζζημ 

οπυρζκ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο δεκ ηαζνζάγμοκ ιαγί ημο. Ζ εεςνία ημο Young κα ζδιεζςεεί πςξ 

είκαζ ζε πμθφ ιεβάθμ ααειυ ζφιθςκδ ιε άθθεξ εεςνίεξ ζπδιάηςκ (Beck, 1967; Segal, 
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1988). Οζ Beck, Segal, ηαζ Young, πενζέβναρακ –μ ηαεέκαξ λεπςνζζηά- ηα ζπήιαηα ζακ 

ζηαεενέξ ηαζ δζανηείξ δμιέξ, μζ μπμίεξ ζπδιαηίγμοκ, υπςξ πνμακαθένεδηε, ημκ πονήκα ηδξ 

αοηυ-ακηίθδρδξ ημο αηυιμο. Σα ζπήιαηα δζαζηνεαθχκμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ημκ 

εαοηυ ηαζ ημ πενζαάθθμκ, βεβμκυξ πμο εκζζπφεζ ηζξ αοηυιαηεξ ανκδηζηέξ ζηέρεζξ ηαζ ηδκ 

απεθπζζία ηάπμζμο. ε αοηυ ημ ζδιείμ κα ημκζζηεί πςξ ιία ζδιακηζηή εεςνδηζηή δζαθμνά 

ακάιεζα ζηδ εεςνία ημο Young ηαζ αοηή ημο Beck, είκαζ πςξ ηα EMS ημο πνχημο 

εεςνμφκηαζ απυθοηα (π.π. δεκ είιαζ αβαπδηυξ), εκχ μζ οπμαυζημοζεξ παναδμπέξ βζα ηζξ 

μπμίεξ ιζθάεζ μ Beck, δεκ πενζέπμοκ αοηυ ημ ζημζπείμ ηαζ δ παναπάκς ζηέρδ ιεηαηνέπεηαζ 

ςξ: «Ακ ιπμνχ πάκηα κα εοπανζζηχ ημοξ άθθμοξ, εα είιαζ αβαπδηυξ», μζ μπμίεξ δδθαδή 

πνμτπμεέημοκ ηδκ πανμοζία ζοβηεηνζιέκςκ ζηνεζμβυκςκ παναβυκηςκ ή ζοκεδηχκ 

πνμηεζιέκμο κα ειθακζζημφκ. 

 ηδ ζοκέπεζα εα ακαθοεεί δ εεςνία ηςκ ζπδιάηςκ έηζζ υπςξ ηδκ ακέπηολε μ Young. 

Σμ πνχημ ζπήια ακαθένεηαζ ζηδκ «εβηαηάθεζρδ ηαζ ζηδκ αζηάεεζα» 

(abandonment/instability). Πενζθαιαάκεζ ηδκ αίζεδζδ ημο αηυιμο πςξ μζ ζδιακηζημί άθθμζ 

δε εα ζηαεμφκ ζηακμί κα πανέπμοκ ζε αοηυ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή/πναηηζηή ζηήνζλδ ηαζ δφκαιδ 

πμο πνεζάγεηαζ. Αοηυ ζοιααίκεζ, βζαηί μζ ζδιακηζημί άθθμζ εεςνμφκηαζ ζοκαζζεδιαηζηά 

αζηαεείξ, ιδ άλζμζ ειπζζημζφκδξ, δζυηζ πνυηεζηαζ –ηαηά ηδκ άπμρδ ημο αηυιμο- κα πεεάκμοκ 

ή κα ημ εβηαηαθείρμοκ βζα ηάπμζμκ άθθμκ ηαθφηενμ απυ αοηυ. Ζ δεφηενδ δοζθεζημονβζηή 

ζηέρδ (mistrust/abuse) απμηεθείηαζ απυ ηδκ πνμζδμηία ημο αηυιμο πςξ μζ άθθμζ εα ημ 

πθδβχζμοκ, ηαημιεηαπεζνζζημφκ, ηαπεζκχζμοκ, πνμδχζμοκ ηαζ εηιεηαθθεοημφκ. οκήεςξ 

οπάνπεζ δ άπμρδ πςξ μζ άθθμζ άκενςπμζ εέθμοκ ζηυπζια κα αθάρμοκ ημ άημιμ ή υηζ δ πνάλδ 

ημοξ αοηή μθείθεηαζ ζε αδζηαζμθυβδηδ ηαζ οπεναμθζηή αιέθεζα. Μπμνεί επίζδξ κα εκοπάνπεζ 

ηαζ δ ζηέρδ πςξ ηάπμζμξ πάκηα ηαηαθήβεζ κα πνμδίδεηαζ ζε ζπέζδ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ. ηδκ 

ηνίηδ δοζθεζημονβζηή ζηέρδ, αοηή ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ζηένδζδξ (emotional deprivation), 

ηάπμζμξ εεςνεί πςξ δ επζεοιία ημο βζα έκα θοζζμθμβζηυ ααειυ ζοκαζζεδιαηζηήξ ζηήνζλδξ δε 
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εα ακηζιεηςπζζηεί ιε επάνηεζα απυ ημοξ οπυθμζπμοξ. Δδχ πενζθαιαάκμκηαζ 3 ηφνζεξ ιμνθέξ 

ζηένδζδξ: 

 ζηένδζδ ηδξ θνμκηίδαξ (έθθεζρδ πνμζμπήξ, ζημνβήξ)    

 ζηένδζδ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ (έθθεζρδ ηαηακυδζδξ, αηνυαζδξ ηαζ αιμζααίμο 

ιμζνάζιαημξ ζοκαζζεδιάηςκ) 

 ζηένδζδ πνμζηαζίαξ (έθθεζρδ δφκαιδξ, ηαηεφεοκζδξ ή ηαεμδήβδζδξ απυ άθθμοξ) 

οκεπίγμκηαξ, έπμοιε ηδ κηνμπή ηαζ ηδκ αίζεδζδ ημο αηυιμο πςξ είκαζ 

«εθαηηςιαηζηυξ» (defectiveness/shame). ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ είκαζ ειθακήξ δ 

ακηίθδρδ ηάπμζμο πςξ είκαζ ηαηυξ, ακεπζεφιδημξ, ηαηχηενμξ ή αηυια ηαζ ακεπανηήξ βζα 

ζδιακηζηά εέιαηα. Δπζπθέμκ, εεςνεί πςξ ακ εηηεεεί εα είκαζ ηαζ ιδ αβαπδηυξ ζημοξ 

ζδιακηζημφξ άθθμοξ ηδξ γςήξ ημο. Ζ οπενεοαζζεδζία ζηδκ ηνζηζηή ηαζ ηδκ απυννζρδ 

είκαζ πμθφ πζεακυ κα οπάνπμοκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ κα πναβιαημπμζμφκηαζ ζοβηνίζεζξ ιε 

άθθμοξ ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ αζζεάκεηαζ ηαζ ακαζθάθεζα. Σέθμξ, ημ άημιμ κζχεεζ ζοπκά 

έκα αίζεδια κηνμπήξ ζπεηζηά ιε ηα ακηζθαιαακυιεκα εθαηηχιαηα ημο, ηα μπμία ιπμνεί 

κα είκαζ είηε εζςηενζηά, είηε ελςηενζηά (ελςηενζηή ειθάκζζδ, ημζκςκζηή αδελζυηδηα).  

ηδκ πέιπηδ ζηέρδ (social isolation/alienation), πενζθαιαάκεηαζ ημ αίζεδια υηζ 

ηάπμζμξ είκαζ απμιμκςιέκμξ απυ ημκ ηυζιμ, δζαθμνεηζηυξ απυ ημοξ άθθμοξ ή/ηαζ δεκ 

απμηεθεί ιένμξ ηδξ μιάδαξ/ημζκυηδηαξ, εκχ πνμπςνχκηαξ ζηo έηημ ζπήια, ανίζηεηαζ δ 

«ελάνηδζδ/ακεπάνηεζα» (dependence/incompetence). ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, ημ 

άημιμ εεςνεί πςξ είκαζ ακίηακμ κα πεζνζζηεί ηαεδιενζκέξ εοεφκεξ πςνίξ κα θάαεζ 

αλζμζδιείςηδ αμήεεζα απυ άθθμοξ. Πνμπςνχκηαξ, ημ έαδμιμ ζπήια μκμιάγεηαζ 

«εοαθςηυηδηα ζε αθάαδ ή αζεέκεζα» (vulnerability to harm or illness), ηαζ πενζθαιαάκεζ 

ημκ οπεναμθζηυ θυαμ ηάπμζμο πςξ ιζα επζηείιεκδ ηαηαζηνμθή εα «πηοπήζεζ» απυ ζηζβιή 

ζε ζηζβιή ηαζ μ ίδζμξ δε εα ηαηαζηεί ζηακυξ κα ηδκ απμηνέρεζ. Ο θυαμξ ημο 

επζηεκηνχκεηαζ ζημοξ παναηάης ημιείξ: 



23 

 

 Ηαηνζηέξ ηαηαζηνμθέξ (εκδεπυιεκμ έιθναβια, AIDS) 

 οκαζζεδιαηζηέξ ηαηαζηνμθέξ (π.π. ηνέθα) 

 Δλςηενζηέξ ηαηαζηνμθέξ (αηφπδια ιε αενμπθάκμ, ζεζζιμί) 

Ζ οπεναμθζηή ειπθμηή ηαζ μ ακεηπθήνςημξ εαοηυξ (enmeshment/undeveloped self) είκαζ 

ημ υβδμμ δοζθεζημονβζηυ ζπήια ηδξ εεςνίαξ ημο Young. Απμηεθείηαζ απυ οπεναμθζηή 

ζοκαζζεδιαηζηή ειπθμηή ηαζ εββφηδηα ιε έκακ ή πενζζζυηενμοξ ζδιακηζημφξ άθθμοξ (πμθφ 

ζοπκά είκαζ μζ βμκείξ αοημί), ιε ηυζημξ κα ιδκ οπάνπεζ θοζζμθμβζηή ημζκςκζηή ακάπηολδ. 

Παναηδνείηαζ ανηεηά ζοπκά ημ άημιμ κα έπεζ ηδκ πεπμίεδζδ πςξ, μζ άκενςπμζ δε ιπμνμφκ κα 

επζαζχζμοκ ή κα είκαζ πανμφιεκμζ πςνίξ ηδ δζανηή οπμζηήνζλδ ηάπμζμο άθθμο. Δπίζδξ, δ 

αίζεδζδ «πκζλίιαημξ» ή αηυια ηαζ ακεπάνηεζαξ ημο εαοημφ εκοπάνπμοκ εδχ. Βζχκεηαζ έκα 

αίζεδια ηεκμφ, ημ άημιμ κζχεεζ πςξ δεκ μδδβείηαζ πνμξ ηάπμζα ηαηεφεοκζδ ηαζ ζε αηναίεξ 

πενζπηχζεζξ αιθζζαδηεί αηυια ηαζ ηδκ ίδζα ημο ηδκ φπανλδ. Ζ ζηέρδ ηδξ απμηοπίαξ (failure 

to achieve) ημο αηυιμο κα ηαημνεχζεζ ηάηζ, δε εα ιπμνμφζε κα θείπεζ απυ ιία ηέημζα εεςνία. 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή, είκαζ δζάποηδ δ πεπμίεδζδ ηάπμζμο είηε πςξ έπεζ απμηφπεζ, είηε πςξ 

ακαπυθεοηηα εα απμηφπεζ ή πςξ είκαζ μοζζαζηζηά ακεπανηήξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ 

ημο, ζε ημιείξ υπςξ ημ ζπμθείμ ηαζ δ δμοθεζά. Οζ ζηέρεζξ: «είιαζ παγυξ, αηάθακημξ, θζβυηενμ 

επζηοπδιέκμξ», είκαζ πμθφ ζοπκέξ. Ζ δέηαηδ ζηέρδ –αοημκυδημ δζηαίςια/ιεβαθμιακία 

(entitlement/grandiosity)-, είκαζ δζαθμνεηζηή απυ ηζξ πνμακαθενεείζεξ ηαεχξ εδχ ημ άημιμ 

πζζηεφεζ πςξ είκαζ ακχηενμ απυ ημοξ άθθμοξ, πςξ έπεζ εδζηά πνμκυιζα ή πςξ δε ζπεηίγεηαζ ιε 

ημοξ ηακυκεξ ηδξ αιμζααζυηδηαξ πμο δζέπμοκ ηδ θοζζμθμβζηή ημζκςκζηή αθθδθεπίδναζδ. 

Πμθθέξ θμνέξ πενζθαιαάκεζ ηδκ επζιμκή υηζ ηάπμζμξ ιπμνεί κα ηάκεζ υ,ηζ εέθεζ, ακελανηήηςξ 

ημο ηζ είκαζ νεαθζζηζηυ ή ηζ μζ οπυθμζπμζ άκενςπμζ εεςνμφκ θμβζηυ, αηυια ηαζ εζξ αάνμξ ηςκ 

οπυθμζπςκ. Δίκαζ πζεακή ηαζ ιζα οπεναμθζηή εζηίαζδ ζηδκ ακςηενυηδηα ηφπμο «είιαζ μ πζμ 

ζηακυξ, εοηαηάζηαημξ ηθπ.», ζηδκ πνμζπάεεζα κα επζηεοπεεί ηονίςξ δ απυηηδζδ δφκαιδξ ηαζ 

εθέβπμο (ηαζ υπζ ηυζμ δ πνμζμπή ηαζ δ απμδμπή). Μενζηέξ θμνέξ ημ άημιμ είκαζ ζε πμθφ 
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ιεβάθμ ααειυ ακηαβςκζζηζηυ, πςνίξ ίπκμξ εκζοκαίζεδζδξ ή έβκμζαξ βζα ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα άθθςκ. οκεπίγμκηαξ, δ δζάποηδ δοζημθία ή δ άνκδζδ ημο αηυιμο κα 

ελαζηδεεί χζηε κα έπεζ επανηή αοηυ-έθεβπμ ηαζ ακμπή ιέπνζ κα επζηεοπεμφκ μζ πνμζςπζημί 

ζηυπμζ ή αηυια ηαζ κα πενζμνίζεζ ηδκ οπένιεηνδ έηθναζδ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ/πανμνιήζεχκ ημο, παναηηδνίγμοκ ημ εκδέηαημ ζπήια: «ακεπανηήξ αοηυ-

έθεβπμξ/αοημπεζεανπία» (insufficient self-control/self discipline). ηδκ δπζυηενδ ιμνθή ημο, 

ημ άημιμ θαίκεηαζ κα δίκεζ ιεβάθδ έιθαζδ ζηδκ απμθοβή: απμθοβή πυκμο, εοεφκδξ, 

ακηζιεηχπζζδξ, ηάηζ ημ μπμίμ έπεζ ςξ ηυζημξ ηδ ιδ πνμζςπζηή ζηακμπμίδζδ, ηδ ιδ-δέζιεοζδ 

ηαζ ηδ ιδ-αηεναζυηδηά ημο. Σμ ζπήια πμο αημθμοεεί είκαζ δ οπμηαηηζηυηδηα (subjugation). 

Αοηυ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ ηδκ οπεναμθζηή οπμηαβή ζημκ έθεβπμ ηςκ άθθςκ, ηαεχξ ημ άημιμ 

κζχεεζ ελακαβηαζιέκμ κα ζοιπενζθένεηαζ έηζζ, ζοκήεςξ παναηζκμφιεκμ απυ ημ θυαμ ημο βζα 

ηα εκδεπυιεκα ακηίπμζκα ή ηαζ ηδκ εβηαηάθεζρδ απυ ημοξ άθθμοξ. Οζ δφμ ηφνζεξ ιμνθέξ ηδξ 

είκαζ:  

 Τπμηαβή ηςκ ακαβηχκ ημο αηυιμο: ηαηαπίεζδ ηςκ πνμηζιήζεχκ ημο, επζεοιζχκ 

ημο 

 Τπμηαβή ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ: ηαηαπίεζδ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ έηθναζδξ ηαζ 

ζδζαίηενα ημο εοιμφ 

 Σμ άημιμ εκδέπεηαζ επίζδξ κα εεςνεί πςξ μζ επζεοιίεξ, δ βκχιδ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά 

ημο δεκ αλίγμοκ βζα ημοξ άθθμοξ. Ζ ζηέρδ αοηή παίνκεζ ζοπκά ηδ ιμνθή ιζαξ έκημκδξ 

οπμπςνδηζηυηδηαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε οπενεοαζζεδζία ημο ίδζμο ζημ κα κζχεεζ εβηθςαζζιέκμξ. 

Γεκζηά μδδβεί ζηδ ζοβηέκηνςζδ εοιμφ, μ μπμίμξ ιπμνεί κα εηδδθςεεί ιε δοζθεζημονβζηά 

ζοιπηχιαηα (ροπμζςιαηζηά, ιδ εθεβπυιεκα λεζπάζιαηα). Ο θυαμξ ηδξ εβηαηάθεζρδξ ηαζ δ 

επζεοιία ημο αηυιμο κα δζαηδνήζεζ ηδ ζπέζδ ιε ημοξ άθθμοξ παναηδνμφιε πςξ είκαζ 

παναηηδνζζηζηά ιμηίαα ζηα δοζθεζημονβζηά ζπήιαηα. Μαγί ιε ηδκ απμθοβή πνυηθδζδξ 

πυκμο ζημοξ άθθμοξ ηαζ ηφρεςκ ημο ίδζμο θυβς ημο εβςζζιμφ ημο, είκαζ μζ πζμ ημζκμί 
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πανάβμκηεξ πμο μδδβμφκ ζηδκ οπεναμθζηή εζηίαζδ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ 

άθθςκ ζε ηαεδιενζκέξ ηαηαζηάζεζξ, εζξ αάνμξ ηδξ πνμζςπζηήξ ζηακμπμίδζήξ ημο. Με άθθα 

θυβζα, πνυηεζηαζ βζα ηδκ αοημεοζία (self sacrifice), ηδκ επυιεκδ δοζθεζημονβζηή ζηέρδ πμο 

ζοκακημφιε ζηδ εεςνία ημο Young. Πμθθέξ θμνέξ απμννέεζ απυ ιζα μλεία εοαζζεδζία ζημκ 

πυκμ ηςκ άθθςκ. ηδ ζοκέπεζα, ζοκακηάιε ηδκ ακαγήηδζδ βζα επζδμηζιαζία-ακαβκχνζζδ 

(approval-seeking/recognition-seeking), ημ μπμίμ πναηηζηά ζδιαίκεζ πςξ δίκεηαζ οπεναμθζηή 

έιθαζδ ζημ κα ηενδίζεζ ηάπμζμξ ηδκ απμδμπή ηαζ πνμζμπή ηςκ άθθςκ, εζξ αάνμξ υιςξ ηδξ 

δδιζμονβίαξ ιζαξ αζθαθμφξ ηαζ αθδεζκήξ αίζεδζδξ ημο εαοημφ. Ο ααειυξ ηδξ αοημεηηίιδζδξ 

ανίζηεηαζ πενζζζυηενμ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ οπυθμζπςκ, πανά ζπεηίγεηαζ ιε 

ηζξ θοζζηέξ ηθίζεζξ ημο αηυιμο. Σμ ιέζμκ βζα κα οπάνλεζ δ απμδμπή ηςκ άθθςκ, μδδβεί ημ 

άημιμ κα δίκεζ πμθφ ιεβάθδ αλία ζημ “status”, ηδκ ειθάκζζδ ηαζ ηδκ απυηηδζδ πνδιάηςκ. 

Χζηυζμ, αοηυ έπεζ ζοπκά ςξ απμηέθεζια κα οπάνπμοκ ιεβάθεξ πενίμδμζ ζηδ γςή ημο πμο κα 

ιδκ είκαζ αοεεκηζηέξ ηαζ ζηακμπμζδηζηέξ βζα ημ ίδζμ. Πνμπςνχκηαξ πνμξ ηα ηεθεοηαία 

ζπήιαηα, ανίζημοιε ηδκ ανκδηζηυηδηα/απαζζζμδμλία (negativity/pessimism), ημ μπμίμ έπεζ 

ηδκ ίδζα ζδιαζία πμο υθμζ βκςνίγμοιε ηαζ εκκμμφιε ζηδκ ηαεδιενζκή ιαξ γςή. Δίκαζ ιζα 

δζάποηδ, πνυκζα εζηίαζδ ζηζξ ανκδηζηέξ πηοπέξ ηδξ γςήξ (π.π. πυκμξ, εάκαημξ, απμβμήηεοζδ, 

εκμπή), ιε ιζα πανάθθδθδ αβκυδζδ –απυ ιένμοξ ημο αηυιμο- ηςκ εεηζηχκ ηαζ αζζζυδμλςκ 

βεβμκυηςκ. Δίκαζ ειθακήξ αηυια δ οπεναμθζηή πνμζδμηία υηζ ηα πνάβιαηα ζε ημιείξ υπςξ δ 

δμοθεζά, ηα μζημκμιζηά ηαζ μζ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ, αηυια ηαζ ακ ααίκμοκ ηαθχξ, ηάπμηε 

εα ηαηαννεφζμοκ. Ζ ζοκαζζεδιαηζηή ακαζημθή (emotional inhibition), επίζδξ 

πενζθαιαάκεηαζ ζηδ εεςνία ημο ηςκ ζπδιάηςκ. Οοζζαζηζηά πνυηεζηαζ βζα ιεβάθδ ακαζημθή 

ημο αοεμνιδηζζιμφ ηαζ ηδξ επζημζκςκίαξ, ηάηζ ημ μπμίμ ζημπεφεζ ζηδκ απμθοβή ηδξ 

απυννζρδξ απυ ημοξ άθθμοξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ αζζεδιάηςκ κηνμπήξ. Σα πζμ ημζκά ζδιεία ηδξ 

είκαζ ηα ελήξ: 
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 Ακαζημθή ημο εοιμφ ηαζ ηδξ επζεεηζηυηδηαξ 

 Ακαζημθή ηςκ εεηζηχκ πανμνιήζεςκ  

 Γοζημθία έηθναζδξ ηδξ εοαθςηυηδηαξ 

 Τπεναμθζηή έιθαζδ ζηδ θμβζηή, ηαεχξ ηαζ αβκυδζδ ζοκαζζεδιάηςκ 

Τπάνπεζ δ πίζηδ ημο αηυιμο πςξ πνέπεζ κα παζπίγεζ πνμηεζιέκμο κα πθδνμί πμθφ ορδθά 

“standards” ιέζς ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο ηαζ ημο βεκζηυηενμο πανμοζζαζηζημφ ημο, ζοκήεςξ 

ιάθζζηα ιε ζηυπμ ηδκ απμθοβή ηνζηζηήξ. Αοηυ υιςξ έπεζ ςξ απμηέθεζια κα δδιζμονβμφκηαζ 

αζζεήιαηα ηαηαπίεζδξ, ηαζ ημ άημιμ κα είκαζ οπεναμθζηά επζηνζηζηυ πνμξ ημοξ άθθμοξ αθθά 

ηαζ ημκ εαοηυ ημο. Σμ ζπήια αοηυ πενζθαιαάκεζ ζε ιεβάθμ ααειυ δοζημθίεξ  ζηα παναηάης: 

εοπανίζηδζδ, παθάνςζδ, οβεία, αοηυ-εηηίιδζδ ηαζ δδιζμονβία ζηακμπμζδηζηχκ ζπέζεςκ. Σα 

ορδθά “standards” πμο εέηεζ ημ άημιμ ιπμνμφκ κα ειθακζζημφκ ςξ:  

 Σεθεζμιακία, οπένιεηνδ εζηίαζδ ζηδ θεπημιένεζα 

 Τζμεέηδζδ άηαιπηςκ ηακμκζζιχκ ηαζ «πνέπεζ» ζε πμθθμφξ ημιείξ ηδξ γςήξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ιδ νεαθζζηζηά «ορδθχκ» δεζηχκ, πμθζηζζηζηχκ ή 

ενδζηεοηζηχκ ανπχκ 

  Δκαζπυθδζδ ιε ημ πνυκμ ηαζ ηδκ απμδμηζηυηδηα-επάνηεζα, ζε ζδιείμ υιςξ πμο κα 

ιδκ είκαζ εθζηηυ ημ επζεοιδηυ απμηέθεζια 

Σέθμξ, ζοκακημφιε ηδ ζηέρδ ηδξ «ηζιςνδηζηυηδηαξ» (punitiveness), δδθαδή ηδκ 

πεπμίεδζδ πςξ μζ άκενςπμζ εα πνέπεζ κα ηζιςνμφκηαζ πμθφ αοζηδνά βζα ηα θάεδ ημοξ. 

Αηυια, πενζθαιαάκεζ ηδκ ηάζδ ημ άημιμ κα είκαζ εοιςιέκμ, ιδ ακεηηζηυ, ηζιςνδηζηυ ηαζ 

ακοπυιμκμ ιε ημοξ ακενχπμοξ (ηαζ ιε ημκ εαοηυ ημο) πμο δεκ πθδνμφκ ηζξ πνμζδμηίεξ ηαζ ηα 

ζδακζηά. Δπζπνυζεεηα, πζεακή είκαζ ηαζ δ φπανλδ δοζημθίαξ ζημ κα ζοβπςνήζεζ θάεδ δζηά 

ημο ή άθθςκ, θυβς ηδξ απνμεοιίαξ ημο κα δεπεεί ηζξ ακενχπζκεξ αηέθεζεξ ή κα ηαηακμήζεζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα. 
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Να ζδιεζςεεί ζε αοηυ ημ ζδιείμ πςξ, εηηυξ απυ ηδ CBT, βζα ηδκ «ηαηαπμθέιδζδ» ηςκ 

δοζθεζημονβζηχκ ζπδιάηςκ οπάνπεζ ηαζ δ εεναπεία ηςκ ζπδιάηςκ (schema therapy), δ μπμία 

ακαπηφπεδηε απυ ημκ Young ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο ηαζ πμο μοζζαζηζηά επεηηείκεηαζ 

αηυια πενζζζυηενμ απυ ηα υνζα ηςκ παναδμζζαηχκ βκςζηζηχκ ζοιπενζθμνζηχκ εεναπεζχκ 

(Young, Klosko, & Weishaar, 2003). Διπθέηεζ ζημζπεία ιεηαλφ άθθςκ απυ ηδ Gestalt εεςνία, 

απυ ηδ CBT, ηαεχξ ηαζ απυ δζάθμνεξ ροπακαθοηζηέξ ζπμθέξ. Ζ εκ θυβς εεναπεία ηαζνζάγεζ 

ζδζαίηενα ηαθά ζε αζεεκείξ ιε πνυκζεξ ροπμθμβζηέξ δζαηαναπέξ, μζ μπμίεξ παθαζυηενα 

εεςνμφκηακ ανηεηά δφζημθεξ ςξ πνμξ ηδκ ακηζιεηχπζζή ημοξ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 Δείγμα 

Ζ ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία απμηεθεί ιένμξ ιζαξ ιεβαθφηενδξ ένεοκαξ πμο ιεθεηά ανηεηέξ 

ιεηααθδηέξ, ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ηδ βμκεσηή απυννζρδ, ηδ ροπζηή εοδιενία ημο αηυιμο ηαζ ηδκ 

εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ. Δπζπεζνεί κα εκημπίζεζ ηδ ζφκδεζδ ηςκ ιεηααθδηχκ ηαζ κα 

πνμαθέρεζ ζε πμζμ ααειυ αοηή ζζπφεζ. Σμ ζοκμθζηυ δείβια πμο ζοιιεηείπε πενζεθάιαακε 729 

άημια (344 άκηνεξ/384 βοκαίηεξ) ηαζ επνυηεζημ βζα θμζηδηέξ πνμπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, δθζηίαξ 

18 έςξ 25 εηχκ (ιέζμξ υνμξ δθζηίαξ 21,24 έηδ ηαζ 3,5 έηδ θμίηδζδξ). Ζ πθεζμρδθία ηςκ 

ζοιιεηεπυκηςκ πνμενπυηακ απυ ημ Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ ηαζ εζδζηυηενα απυ ηζξ Κμζκςκζηέξ 

ή Παζδαβςβζηέξ Δπζζηήιεξ. Χζηυζμ οπήνλακ ηαζ θμζηδηέξ υπζ ιυκμ απυ άθθα ηιήιαηα ημο 

Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, αθθά ηαζ δζάθμνςκ πακεπζζηδιίςκ ηδξ Δθθάδαξ απυ πενζμπέξ υπςξ 

δ Αεήκα ηαζ δ Θεζζαθμκίηδ. Πεναζηένς δδιμβναθζηά ζημζπεία πμο γδημφκηακ ήηακ μ 
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ζελμοαθζηυξ πνμζακαημθζζιυξ, μ ανζειυξ ηςκ αδενθχκ, ηαεχξ ηαζ ημ εηπαζδεοηζηυ επίπεδμ 

ιδηέναξ-παηένα. ζμκ αθμνά ημ ηεθεοηαίμ, ηαζ ζηζξ δφμ ηαηδβμνίεξ ηςκ βμκέςκ δ 

πθεζμρδθία εκηάζζεηαζ ζηδκ επζθμβή «απυθμζημξ Λοηείμο» (266-παηέναξ/285-ιδηένα) ηαζ δ 

αιέζςξ επυιεκδ ηαηδβμνία απμηεθεί δ επζθμβή «απυθμζημξ ακχηενδξ/ακχηαηδξ ζπμθήξ» 

(240-παηέναξ/251-ιδηένα), ιε πμζμζηυ 32.9% ηαζ 34.4% ακηίζημζπα, δδιζμονβχκηαξ 

ζοκμθζηά ηδκ εκηφπςζδ εκυξ ηαθμφ ιμνθςηζημφ επζπέδμο ηαζ βζα ημοξ δφμ βμκείξ. Αηυια, μζ 

πενζζζυηενμζ απυ ημοξ ενςηχιεκμοξ δήθςζακ ςξ ηυπμ ιυκζιδξ ηαημζηίαξ ηδκ «πυθδ» (10 

έςξ 80.000 ηαημίημοξ), ιε ηδ «ιεβάθδ πυθδ» (80 έςξ 250.000 ηαημίημοξ) κα ηαηέπεζ ηδκ 

επυιεκδ εέζδ, αθθά ηαζ ημ «πςνζυ» (έςξ 2.000 ηαημίημοξ) κα ανίζηεηαζ ηνίημ. 

Διαδικαζία 

 Ζ ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ επεηεφπεδ ιε ηδ ζοιπθήνςζδ ενςηδιαημθμβίςκ, 

δζαηδνχκηαξ ηδκ ακςκοιία ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ. Οζ ίδζμζ, πθδνμθμνήεδηακ απυ ηδκ ανπή βζα 

ημ ζημπυ ηδξ ένεοκαξ, ηαεχξ ηαζ ημ υηζ ηα δεδμιέκα ημοξ εα παναιείκμοκ πθήνςξ 

πνμζηαηεοιέκα. Ζ ζοιιεημπή δεκ ήηακ θοζζηά οπμπνεςηζηή ηαζ ηα ενςηδιαημθυβζα 

ζοιπθδνχκμκηακ ηονίςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηάπμζμο αηαδδιασημφ ιαεήιαημξ, αθθά ηαζ εηηυξ 

ημο πακεπζζηδιζαημφ πχνμο, ιε ηδκ πανμοζία πάκηα ηςκ ενεοκδηχκ, ζε πενίπηςζδ πμο 

γδημφκηακ πεναζηένς δζεοηνζκίζεζξ απυ ημοξ ενςηδεέκηεξ. Ζ δζάνηεζα ζοιπθήνςζδξ ημο 

ηάεε ενςηδιαημθμβίμο οπμθμβίζεδηε πενίπμο πςξ ήηακ 40-45 θεπηά. Ζ δζαδζηαζία αοηή 

λεηίκδζε ηαζ μθμηθδνχεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο εανζκμφ ελαιήκμο ημο αηαδδιασημφ έημοξ 

2015-2016. 

Επγαλεία 

ηα ενςηδιαημθυβζα πενζθαιαάκμκηακ ηθίιαηεξ ιέηνδζδξ βζα υθεξ ηζξ ιεηααθδηέξ. Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία επζπεζνεί κα ακαθφζεζ ηα δεδμιέκα  βζα ηνεζξ ιεηααθδηέξ, 

πνμενπυιεκα απυ ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ ηθίιαηεξ: 
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1. Δοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ (Rejection Sensitivity Questionnaire, Downey & Feldman, 

1996, ενςηδιαημθυβζμ ημ μπμίμ ιεηαθνάζηδηε ζηα εθθδκζηά βζα ημοξ ζημπμφξ αοηήξ ηδξ 

ένεοκαξ). Πενζθαιαάκεζ πνμηάζεζξ υπςξ «Πυζμ εα ζαξ απαζπμθμφζε ή εα ζαξ άβπςκε ακ μ/δ 

ζφκηνμθυξ ζαξ εα ήεεθε κα ιείκεηε ιαγί;», "πυζμ εα ζαξ απαζπμθμφζε ή εα ζαξ άβπςκε ημ 

ακ μζ βμκείξ ζαξ εα ήεεθακ κα ένεμοκ ζε ιία ζδιακηζηή βζα εζάξ πενίζηαζδ;", ελεηάγεζ 

δδθαδή οπμεεηζηέξ πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ ημ άημιμ γδηάεζ έκα αίηδια απυ ηάπμζμ/α 

ζδιακηζηυ/ά πνυζςπμ/α ζηδ γςή ημο, ηάηζ πμο πζεακχξ εα ημ ελέεεηε ηαζ ζε ηάπμζμο είδμοξ 

απυννζρδ, ηαεχξ ηαζ ηζξ πνμζδμηίεξ ημο βζα ηζξ ακηζδνάζεζξ αοηχκ ηςκ πνμζχπςκ. 

Πενζθαιαάκεζ ενςηήζεζξ υπζ ιυκμ βζα ηζξ ενςηζηέξ ζπέζεζξ, αθθά ηζξ θζθζηέξ ηαζ ηζξ 

μζημβεκεζαηέξ. Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ηθήεδηακ κα απακηήζμοκ ζε ιία ηθίιαηα Likert δ μπμία 

ηοιάκεδηε απυ ημ 1 (ηαευθμο) έςξ 6 (πάνα πμθφ). Σμ ενςηδιαημθυβζμ πανμοζίαζε ιεβάθδ 

εζςηενζηή ζοκμπή (Cronbach's alpha=0.874). 

2. Πνχζια δοζθεζημονβζηά ζπήιαηα (Schema Questionnaire, Young-επίζδξ 

ιεηαθναζιέκμ ζηα εθθδκζηά). Ζ ηθίιαηα βζα ηα ζπήιαηα πενζεθάιαακε 90 πνμηάζεζξ, μζ 

μπμίεξ απμηεθμφκ ιένμξ 18 ηαηδβμνζχκ –υζεξ ηαζ μζ δοζθεζημονβζηέξ ζηέρεζξ- ηαζ δ ηαεειία 

ελεηάγεζ δζαθμνεηζηυ εέια. Πνυηαζδ υπςξ «Δίιαζ ζδζαίηενμ άημιμ ηαζ δεκ εα έπνεπε κα 

δέπμιαζ ημοξ πενζμνζζιμφξ πμο οπάνπμοκ βζα ημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ» ηαζ «Απεπεάκμιαζ κα 

ιε πενζμνίγμοκ ή κα ιε ειπμδίγμοκ κα ηάκς αοηυ πμο εέθς», ακηζπνμζςπεφμοκ βζα 

πανάδεζβια ημ δοζθεζημονβζηυ ζπήια ηδξ ιεβαθμιακίαξ. Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ηθήεδηακ κα 

δδθχζμοκ ημ ααειυ ηδξ ζοιθςκίαξ ημοξ ζε ηάεε ιία απυ αοηέξ, επίζδξ ζε ηθίιαηα Likert, 

έπμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα κα ζδιεζχζμοκ απυ 1 έςξ 6 (1=δεκ ζζπφεζ ηαευθμο βζα ιέκα/6=ιε 

πενζβνάθεζ ηέθεζα). Δδχ, μ δείηηδξ Cronbach's alpha οπμθμβίζεδηε πςξ είκαζ a=0.955, 

οπμδεζηκφμκηαξ επίζδξ πμθφ ορδθή εζςηενζηή ζοκμπή. 

3. Πνμθίθ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ. Πενζείπε πνμηάζεζξ υπςξ «Πθδβχκμιαζ εφημθα ιε 

ηδκ ηνζηζηή», «Αζζεάκμιαζ άκεηα κα γδηήζς αμήεεζα». Δδχ κα ακαθενεεί πςξ δ εκ θυβς 
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ηθίιαηα ιπμνεί κα πςνζζηεί ζε ηνία ζζμιενή ημιιάηζα, απυ ηα μπμία ημ ηάεε έκα ζπεηίγεηαζ 

ιε δζαθμνεηζηή ιεηααθδηή απυ ηζξ ελήξ: δοζθεζημονβζηή οπενελάνηδζδ (destructive 

overdependence-DO), δοζθεζημονβζηή απμιάηνοκζδ, «απμζφκδεζδ» απυ ημοξ άθθμοξ 

(dysfunctional detachment-DD) ηαζ οβζήξ ελάνηδζδ (healthy dependency-HD). Οζ απακηήζεζξ 

ηοιάκεδηακ απυ ημ 1 (δζαθςκχ απυθοηα) έςξ ημ 5 (ζοιθςκχ απυθοηα). Καζ αοηυ ημ 

ενςηδιαημθυβζμ ζδιείςζε ιεβάθδ εζςηενζηή ζοκμπή (Cronbach's alpha=0.723).  

Σηαηιζηική ανάλςζη  

Όζηενα απυ ηδ δζαδζηαζία ζοιπθήνςζδξ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ, αημθμφεδζε δ 

ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ δ ζηαηζζηζηή ημοξ ακάθοζδ ιε ηδ αμήεεζα ημο πνμβνάιιαημξ 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Ανπζηά, ιεηνήεδηε δ αλζμπζζηία 

(reliability), ανέεδηακ μζ ιέζμζ υνμζ, ελεηάζηδηε ακ οπάνπμοκ αηναίεξ ηζιέξ. ημκ πίκαηα 

παναηάης (Πίκαηαξ 1), θαίκεηαζ δ αλζμπζζηία ηδξ ηθίιαηαξ βζα ηδκ εοαζζεδζία ζηδκ 

απυννζρδ, δ μπμία υπςξ ακαθένεδηε ηαζ παναπάκς ζδιεζχεδηε πςξ είκαζ a=0.874 -βζα υζα 

ενςηδιαημθυβζα εεςνμφκηαζ έβηονα (710)-, βεβμκυξ πμο απμδεζηκφεζ ορδθή αλζμπζζηία ηδξ 

ιέηνδζδξ. 

Πίκαηαξ 1 

Μέηπηζη ηηρ Αξιοπιζηίαρ για ηην εςαιζθηζία ζηην απόππιτη 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,874 36 

 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα,  πναβιαημπμζήεδηακ ιεηνήζεζξ ηδξ αλζμπζζηίαξ ζε υθεξ ηζξ 

ηθίιαηεξ ηαζ ηζξ οπμηθίιαηεξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ πανμφζα ενβαζία, ηαζ πνμέηορε 
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πςξ δ αλζμπζζηία ήηακ ανηεηά ηαθή ζε υθεξ. Δζδζηυηενα, δ παιδθυηενδ ηζιή ζδιεζχεδηε 

ζηδκ έκαηδ οπμηθίιαηα ηδξ ηθίιαηαξ βζα ηα δοζθεζημονβζηά ζπήιαηα (οπεναμθζηή 

ειπθμηή/ακεηπθήνςημξ εαοηυξ), δ μπμία ήηακ a=0.694 εκχ δ ορδθυηενδ πμο ζδιεζχεδηε 

ήηακ αοηή ηδξ ακηίζημζπδξ ζοκμθζηήξ ηθίιαηαξ ηςκ ζπδιάηςκ (a=0.955), ιε ηζξ εκδζάιεζεξ 

ηζιέξ κα ηοιαίκμκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ημκηά ζημ 0.7, πνμζδίδμκηαξ βεκζηυηενα ιζα ηαθή 

αλζμπζζηία ζηδκ ένεοκα. 

ηδ ζοκέπεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ, πναβιαημπμζήεδηε μ έθεβπμξ t (t-test), ιε ζημπυ ηδ 

ζφβηνζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ζημκ ακηνζηυ ηαζ ζημ βοκαζηείμ πθδεοζιυ. Ο έθεβπμξ t βζα 

ακελάνηδηα δείβιαηα πνδζζιμπμζείηαζ υηακ ηα δφμ ζφκμθα παναηδνήζεςκ πνμένπμκηαζ απυ 

δφμ δζαθμνεηζηά δείβιαηα αηυιςκ ηαζ είκαζ απαναίηδημ κα οπμθμβζζεεί ακ μζ ιέζμζ υνμζ 

αοηχκ ηςκ δεζβιάηςκ δζαθένμοκ ζδιακηζηά μ έκαξ απυ ημκ άθθμ (Κμκηάημξ, 2006). 

Πνυηεζηαζ βζα ηδκ πζμ ζοπκά πνδζζιμπμζμφιεκδ εηδμπή ημο εθέβπμο t. ζμκ αθμνά ηδκ 

πανμφζα ένεοκα, ηα t-test πανμοζίαζακ ηζξ δζαθμνέξ ηςκ ακηνχκ ηαζ ηςκ βοκαζηχκ πμο 

απάκηδζακ ζημ ενςηδιαημθυβζμ, ζπεηζηά ιε ηζξ ελεηαγυιεκεξ ηθίιαηεξ.  

Δκδεζηηζηά κα ακαθενεεί πςξ απυ ηα απμηεθέζιαηα πμο αθμνμφκ ηδ ζοκμθζηή 

ηθίιαηα βζα ηδκ εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ, πνμηφπηεζ υηζ μζ άκδνεξ (Μ=115.83, SD=23.14) 

ηαζ μζ βοκαίηεξ (M=123.67, SD=26.41) πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ t 

(725)= -4.2, p = 0.0. Μάθζζηα, μζ βοκαίηεξ υπςξ θαίκεηαζ, ζδιεζχκμοκ ιεβαθφηενμ ιέζμ υνμ 

ζηδκ εκ θυβς ηθίιαηα, ηάηζ ημ μπμίμ ιπμνεί κα ενιδκεοεεί βεκζηά ςξ ιεβαθφηενδ 

εοαζζεδζία αοηχκ. ηδ ζοκέπεζα, πναβιαημπμζήεδηακ t-test ζε υθεξ ηζξ ηθίιαηεξ ηαζ ηζξ 

οπμηαηδβμνίεξ ημοξ. Πνμπςνχκηαξ, ζημοξ επυιεκμοξ πίκαηεξ (2,3,4 ηαζ 5), εα 

πανμοζζαζημφκ ηαζ μζ οπυθμζπμζ ιέζμζ υνμζ βζα ημ ηάεε θφθμ λεπςνζζηά, ζε ηάεε ιία απυ ηζξ 

ηθίιαηεξ-οπμηθίιαηεξ: 
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Πίκαηαξ 2 

Μέζοι Όποι και Τςπικέρ Αποκλίζειρ ηυν κύπιυν κλιμάκυν και ςποκλιμάκυν ηοςρ, ζηον 

ανηπικό πληθςζμό (Ν=344) 

 

Κλίμακερ                                                 Μ.Ο.                 Τ.Α. 

1.RPT-tot       90.20      12.01 

2.RPT-DO       29.09      6.69 

3.RPT-DD       32.93      6.04 

4.RPT-HD       31.72      5.85 

5.YSQ-tot       225.39      52.21 

6.RSQ-tot          115.83      23.14 

 
Σημείυζη. RPT-tot = Δνςηδιαημθυβζμ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ, RPT-DO = Τπμηθίιαηα 

δοζθεζημονβζηήξ οπενελάνηδζδξ, RPT-DD = Τπμηθίιαηα δοζθεζημονβζηήξ απμιάηνοκζδξ, 

RPT-HD = Τπμηθίιαηα οβζμφξ ελάνηδζδξ, YSQ-tot = Δνςηδιαημθυβζμ δοζθεζημονβζηχκ ζπδιάηςκ.  

 

Πίκαηαξ 3 

Μέζοι Όποι και Τςπικέρ Αποκλίζειρ ηυν κύπιυν κλιμάκυν και ςποκλιμάκυν ηοςρ, ζηο 

γςναικείο πληθςζμό (Ν=384) 

 

Κλίμακερ                                                 Μ.Ο.                 Τ.Α. 

1.RPT-tot       91.32      10.82 

2.RPT-DO       30.53       6.22 

3.RPT-DD       32.73       5.65 

4.RPT-HD       32.69       5.11 

5.YSQ-tot       217.10       53.91 

6.RSQ-tot       123.67       26.41 

 

Σημείυζη. RPT-tot = Δνςηδιαημθυβζμ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ, RPT-DO = Τπμηθίιαηα 

δοζθεζημονβζηήξ οπενελάνηδζδξ, RPT-DD = Τπμηθίιαηα δοζθεζημονβζηήξ απμιάηνοκζδξ, 

RPT-HD = Τπμηθίιαηα οβζμφξ ελάνηδζδξ, YSQ-tot = Δνςηδιαημθυβζμ δοζθεζημονβζηχκ ζπδιάηςκ.  
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Πίκαηαξ 4 

Μέζοι Όποι και Τςπικέρ Αποκλίζειρ ηυν Μεηαβληηών ηηρ Υποκλίμακαρ για ηα ππώιμα 

δςζλειηοςπγικά ζσήμαηα, ζηον ανηπικό πληθςζμό (Ν=344) 

Μεηαβληηέρ       Μ.Ο         Τ.Α 

1.οκαζζεδιαηζηή ζηένδζδ    11.73                                          5.12             

2.Δβηαηάθεζρδ/αζηάεεζα    12.28                                          4.43   

3.Καποπμρία/ηαημιεηαπείνζζδ   12.55         4.60 

4.Κμζκςκζηή απμιυκςζδ/απμλέκςζδ   11.71                                          4.89         

5.Δθαηηςιαηζηυηδηα/κηνμπή                           9.08         4.23 

6.Απμηοπία                 9.44                               4.28  

7.Δλάνηδζδ/ακεπάνηεζα               9.64                    3.97   

8.Δοαθςηυηδηα ζε αθάαδ ή αζεέκεζα              10.51                    4.71     

9.Τπεναμθζηή ειπθμηή/ακεηπθήνςημξ εαοηυξ          9.86                                          3.82                         

10.Τπμηαηηζηυηδηα     9.88                    3.89        

11.Αοημεοζία      15.19                                          4.52           

12.οκαζζεδιαηζηή ακαζημθή   14.42                                5.58     

13.Ακεθαζηζηά πνυηοπα/οπενεπζηνζηζηυηδηα        17.50                               4.80       

14.Αοημκυδημ δζηαίςια/ιεβαθμιακία      15.84                    4.72         

15.Ακεπανηήξ αοημέθεβπμξ/αοημπεζεανπία  14.24                    4.80 

16.Ακαγήηδζδ επζδμηζιαζίαξ/ακαβκχνζζδξ  14.76                             4.76          

17.Ανκδηζηυηδηα/απαζζζμδμλία   13.19                                          5.21          

18.Σζιςνδηζηυηδηα                13.97         4.74 
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Πίκαηαξ 5 

Μέζοι Όποι και Τςπικέρ Αποκλίζειρ ηυν Μεηαβληηών ηηρ Υποκλίμακαρ για ηα ππώιμα 

δςζλειηοςπγικά ζσήμαηα, ζηο γςναικείο πληθςζμό (Ν=384) 

Μεηαβληηέρ          Μ.Ο        Τ.Α 

1.οκαζζεδιαηζηή ζηένδζδ       10.40                   4.77     

2.Δβηαηάθεζρδ/αζηάεεζα       13.03        5.29    

3.Καποπμρία/ηαημιεηαπείνζζδ      12.34        4.85 

4.Κμζκςκζηή απμιυκςζδ/απμλέκςζδ                 10.35        4.66                                                                                                                                                                                                                                                                      

5.Δθαηηςιαηζηυηδηα/κηνμπή                               7.83                                                    3.69                                                                                                

6. Απμηοπία                                                          9.15                                         4.12             

7.Δλάνηδζδ/ακεπάνηεζα                   9.26        3.64 

8.Δοαθςηυηδηα ζε αθάαδ ή αζεέκεζα                 10.65                   4.73  

9.Τπεναμθζηή ειπθμηή/ακεηπθήνςημξ εαοηυξ  10.07                     4.34             

10.Τπμηαηηζηυηδηα         10.08                   4.18      

11.Αοημεοζία          16.59                                4.94 

12.οκαζζεδιαηζηή ακαζημθή                  12.33                     5.40  

13.Ακεθαζηζηά πνυηοπα/οπενεπζηνζηζηυηδηα     16.53                             4.71      

14.Αοημκυδημ δζηαίςια/ιεβαθμιακία                14.49                      4.67  

15.Ακεπανηήξ αοημέθεβπμξ/αοημπεζεανπία      13.82                             4.93         

16.Ακαγήηδζδ επζδμηζιαζίαξ/ακαβκχνζζδξ      13.89                                        4.80          

17.Ανκδηζηυηδηα/απαζζζμδμλία       13.48                             5.11           

18.Σζιςνδηζηυηδηα                    12.81                                        4.55 

 

 

ΤΥΔΣΗΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

Μεηά ημοξ εθέβπμοξ t αημθμοεεί δ ζοζπέηζζδ ηςκ ιεηααθδηχκ ιεηαλφ ημοξ. Ο 

ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ (correlation coefficient) πνυηεζηαζ βζα έκα ανζειδηζηυ δείηηδ πμο 

δείπκεζ ηδκ ζζπφ ηαζ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ. Παναηάης 

δζαηνίκμκηαζ υθμζ μζ ζοκδοαζιμί ηςκ ηνζχκ ηφνζςκ ιεηααθδηχκ πμο πανμοζζάγεζ δ ενβαζία 

ηαζ μζ ιεηαλφ ημοξ ζοζπεηίζεζξ. ημκ πίκαηα 6, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηζξ ακαθφζεζξ ιε ημ 
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πνυβναιια SPSS, παναηδνείηαζ πςξ δ πζμ ζζπονή ζοζπέηζζδ οπάνπεζ ιεηαλφ ηδξ ζοκμθζηήξ 

ηθίιαηαξ ηςκ πνχζιςκ δοζθεζημονβζηχκ ζπδιάηςκ ηαζ ηδξ ακηίζημζπδξ ηςκ δζαπνμζςπζηχκ 

ζπέζεςκ (r=0.467**, p <0.01), δ μπμία ιάθζζηα είκαζ ηαζ εεηζηή. Πναηηζηά αοηυ ιπμνεί κα 

ενιδκεοεεί ςξ ελήξ: «ζμ πενζζζυηενα δοζθεζημονβζηά ζπήιαηα ακαπηφζζεζ ηάπμζμξ, ηυζμ 

ιεβαθφηενδ δοζημθία ακηζιεηςπίγεζ ζηζξ δζαπνμζςπζηέξ ημο ζπέζεζξ». Σδ ζπέζδ αοηή εα 

ιπμνμφζαιε κα ηδ παναηηδνίζμοιε ςξ ορδθή εζδζηά βζα έκα ηθάδμ υπςξ δ Φοπμθμβία. Οζ 

οπυθμζπμζ ζοκηεθεζηέξ ζοζπέηζζδξ έπμοκ αηυια ιζηνυηενεξ ηζιέξ, ηαεχξ απυ ηδ ζπέζδ 

εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ-πνχζια δοζθεζημονβζηά ζπήιαηα πνμηφπηεζ r=0.208** ηαζ απυ 

εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ-πνμθίθ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ r=0.321**. 

 

Πίκαηαξ 6 

Δείκηερ Σςζσέηιζηρ ανάμεζα ζηιρ μεηαβληηέρ ηηρ έπεςναρ, ζηο ζςνολικό πληθςζμό (728) 

 

    RS          YS   RPT 

1. RS   1   0.208**  0.321** 

2. YS   0.208**  1   0.467** 

3.RPT   0.321**  0.467**  1 

 

Σημείυζη. RPT =   Πνμθίθ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ, YS =  Γοζθεζημονβζηά ζπήιαηα, RS = 

Δοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ. 

* p < 0.05;  **p < 0.01 
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Εικόνα 3. Γζάβναιια δζαζπμνάξ πμο απεζημκίγεζ ηδ ζπέζδ «εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ-

δοζθεζημονβζηά ζπήιαηα». 

ημ παναπάκς δζάβναιια (Δζηυκα 3) απεζημκίγεηαζ δ ζπέζδ ηςκ RS ηαζ YS. Ζ εεηζηή 

ζοζπέηζζδ θαίκεηαζ ηαζ απυ ηδ θμνά (ηάης ανζζηενά πνμξ ηα πάκς δελζά). Δπίζδξ, οπάνπεζ 

ηάπμζα δζαζπμνά ζηζξ ηζιέξ –θμβζηυ, αθμφ δ ζπέζδ πμο ανέεδηε πςξ οπάνπεζ είκαζ ιέηνζα 

(r=0.208**)-, αθθά υπζ ηυζμ ιεβάθδ χζηε κα ηάκμοιε θυβμ βζα ιζηνή ή ιδδεκζηή ζοζπέηζζδ. 

Οζ ζοζπεηίζεζξ ςζηυζμ δεκ πενζμνίζηδηακ ιυκμ ζηζξ ζοκμθζηέξ ηθίιαηεξ αθθά ηζξ 

οπμηθίιαηεξ ηαζ ηςκ δοζθεζημονβζηχκ ζπδιάηςκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ. 

Δπζπνυζεεηα, οπμθμβίζεδηακ 94 ζοζπεηίζεζξ, ηαζ μζ μπμίεξ αημθμοεμφκ ζημοξ πίκαηεξ 

παναηάης. Γεκ ήηακ αέααζα, υθεξ μζ ζοζπεηίζεζξ ζδιακηζηέξ, αθθά αοηέξ πμο εα παναηεεμφκ 

είκαζ μζ ορδθυηενεξ (r >.20*) πμο πνμέηορακ απυ υθεξ ηζξ ακαθφζεζξ. 
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Πίκαηαξ 7 

Δείκηερ Σςζσέηιζηρ ανάμεζα ζηιρ μεηαβληηέρ ηηρ έπεςναρ 

 

Δοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ (RSQ_tot) 

1.RPT_tot             0.321** 

2.RPT_DO             0.242** 

3.RPT_DD             0.060** 

4.RPT_HD            -0.154** 

 

Σημείυζη. RPT-tot =  Δνςηδιαημθυβζμ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ, RPT-DO = Τπμηθίιαηα 

δοζθεζημονβζηήξ οπενελάνηδζδξ, RPT-DD = Τπμηθίιαηα δοζθεζημονβζηήξ απμιάηνοκζδξ, 

RPT-HD = Τπμηθίιαηα οβζμφξ ελάνηδζδξ. 

* p < 0.05;  **p < 0.01 

 

ημκ παναπάκς πίκαηα (πίκαηαξ 7) απμηοπχκμκηαζ μοζζαζηζηά μζ ζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ 

ηδξ Α.Μ. ηαζ ηδξ Δ.Μ. –δ μπμία αέααζα πενζθαιαάκεζ ηαζ ηνεζξ οπμηθίιαηεξ- πςνίξ κα 

πανειαάθθεηαζ δ δζαιεζμθααμφζα ηζιή. Φαίκεηαζ πςξ, δ ζοζπέηζζδ δεκ είκαζ πμθφ ορδθή, 

εκχ ιάθζζηα ζηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ οπμηθίιαηεξ εεςνείηαζ ηαζ ανηεηά παιδθή, ιε ηδκ 

αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηδξ εοαζζεδζίαξ ζηδκ απυννζρδ ηαζ ηδξ «δοζθεζημονβζηήξ 

απμιάηνοκζδξ» κα είκαζ ιυκμ r=0.060**, ζφιθςκα πάκηα ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο 

ζοβηεηνζιέκμο δείβιαημξ. 
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Πίκαηαξ 8 

Δείκηερ Σςζσέηιζηρ ανάμεζα ζηιρ μεηαβληηέρ ηηρ έπεςναρ 

  

 Τπμηθίιαηα YS                    RPT_DO       RPT_DD      RPT_HD       RPT_tot         RSQ_tot   

1.οκαζζεδιαηζηή ζηένδζδ   0.223**        0.234**        -0.347**       0.345**      0.215** 

2.Δβηαηάθεζρδ/αζηάεεζα             0.313**       0.212** 

3.Καποπμρία/ηαημιεηαπείνζζδ 0.263**          -0.385**       0.451** 

4.Κμζκςκζηή απμιυκςζδ   0.332**       -0.345**       0.389** 

5.Δθαηηςιαηζηυηδηα/κηνμπή    0.250**          -0.347**       0.326** 

6. Απμηοπία      0.321**                            -0.218**        0.250** 

7.Δλάνηδζδ/ακεπάνηεζα     0.343**           -0.204**       0.252** 

8. Δοαθςηυηδηα ζε αθάαδ ή      0.294**           -0.212**       0.294** 

    αζεέκεζα  

9.Τπεναμθζηή ειπθμηή/    0.268**          0.212** 

   ακεηπθήνςημξ εαοηυξ    

10.Τπμηαηηζηυηδηα      0.398**           -0.264**       0.335** 

11.Αοημεοζία 

12.οκαζζεδιαηζηή ακαζημθή    0.359**      -0.358**       0.366** 

13.Ακεθαζηζηά πνυηοπα/     0.385**        0.207** 

      οπενεπζηνζηζηυηδηα  

14.Αοημκυδημ δζηαίςια/     0.376**         0.234** 

     ιεβαθμιακία  

15.Ακεπανηήξ αοημέθεβπμξ/     0.267**           0.306** 

     αοημπεζεανπία  

16.Ακαγήηδζδ επζδμηζιαζίαξ/    0.313**           0.304** 

     ακαβκχνζζδξ 

17.Ανκδηζηυηδηα/απαζζζμδμλία   0.351**     0.249** -0.248**     0.387**        0.212** 

18.Σζιςνδηζηυηδηα         0.217**          0.218** 

 

Σημείυζη. RPT-tot =  Δνςηδιαημθυβζμ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ, RPT-DO = Τπμηθίιαηα 

δοζθεζημονβζηήξ οπενελάνηδζδξ, RPT-DD = Τπμηθίιαηα δοζθεζημονβζηήξ απμιάηνοκζδξ, 

RPT-HD = Τπμηθίιαηα οβζμφξ ελάνηδζδξ, RSQ-tot = Δνςηδιαημθυβζμ εοαζζεδζίαξ ζηδκ 

απυννζρδ. 

* p < 0.05;  ** p < 0.01 
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Παναηδνμφιε πςξ, ζπεδυκ υθεξ μζ οπμηθίιαηεξ ηςκ δοζθεζημονβζηχκ ζπδιάηςκ 

έπμοκ ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ ιε ηδ ζοκμθζηή ηθίιαηα βζα ηζξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ, Να 

ζδιεζςεεί, πςξ ζηα ζδιεία πμο δεκ ειθακίγεηαζ ηάπμζα ζοζπέηζζδ, δ ηζιή αοηήξ έπεζ 

οπμθμβζζεεί πςξ είκαζ ιζηνυηενδ απυ 0.2. 

 

ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ 

ημ ιμκηέθμ πμο ελεηάγεηαζ ζηδκ ενβαζία αοηή, ημ νυθμ ηδξ ακελάνηδηδξ ιεηααθδηήξ 

(x) έπεζ δ εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ, εκχ ηδξ ελανηδιέκδξ (y), ημ πνμθίθ ηςκ 

δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ. Σμ δζαιεζμθααδηζηυ ιμκηέθμ, ημ μπμίμ εα ακαθοεεί ζηδ ζοκέπεζα, 

μοζζαζηζηά πενζθαιαάκεζ εηηυξ απυ ηδκ ακελάνηδηδ ηαζ ηδκ ελανηδιέκδ ιεηααθδηή, ηαζ ιία 

ηνίηδ, ηδ δζαιεζμθααμφζα. Τπμθμβίγεηαζ θμζπυκ δ δζηή ηδξ επίδναζδ ακάιεζα ζηδ ζπέζδ 

Α.Μ. ηαζ Δ.Μ. –δ μπμία πενζμνίγεηαζ ζδιακηζηά ακ ηεθζηά υκηςξ οπάνπεζ δζαιεζμθάαδζδ- 

ηαζ ηαηά πυζμ ηεθζηά ηαζ αοηή μδδβεί ζημ απμηέθεζια πμο ακηζπνμζςπεφεζ δ Δ.Μ. ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ημ νυθμ αοηυ δζαδναιαηίγεζ δ ιεηααθδηή «πνχζια δοζθεζημονβζηά 

ζπήιαηα».  

 

  

a=0.4390 b=0.0896 

 

   

c=0.1060 

 

Εικόνα 3. Απεζηυκζζδ ημο δζαιεζμθααδηζημφ ιμκηέθμο ηαζ πανμοζίαζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

ημο ζηζξ ηφνζεξ ιεηααθδηέξ ηδξ ένεοκαξ. 

Rejection 

sensitivity=Δοαζζεδζία 

ζηδκ απυννζρδ 

Δ 

Maladaptive 

schemas=Γοζθεζημονβζηά 

ζπήιαηα 

Relationship 

profile=πνμθίθ 

δζαπνμζςπζηχκ 

ζπέζεςκ 
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Ζ «δζαδνμιή» C ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ άιεζδ ζπέζδ Α.Μ.-Δ.Μ. ηαζ ζηα απμηεθέζιαηα 

ημο SPSS ειθακίγεηαζ ςξ “direct effect”.  Οζ A ηαζ B απυ ηδκ άθθδ, ςξ “indirect effect”. ε 

πενίπηςζδ πθήνμοξ δζαιεζμθάαδζδξ, δ C ιδδεκίγεηαζ, ηαεχξ ηδ ζπέζδ ηςκ δφμ ιεηααθδηχκ 

ηδκ έπεζ «ηνααήλεζ» δ δζαιεζμθααμφζα, ηαζ δ ηζιή indirect effect είκαζ ορδθή. 

ηακ οπάνπεζ ιενζηή δζαιεζμθάαδζδ, ζδιακηζηυ είκαζ κα οπμθμβζζεεί ακ δ ιείςζδ 

πμο οπέζηδ δ αθθδθεπίδναζδ ηςκ Α.Μ. ηαζ Δ.Μ., είκαζ ζδιακηζηή, πανάβμκηαξ πμο ηαεζζηά 

ημ δζαιεζμθααδηζηυ ιμκηέθμ ζζπονυ ή υπζ. Δπίζδξ, ελεηάγεηαζ δ ζηαηζζηζηή ζδιακηζηυηδηα 

ιέζς ημο βκςζημφ δείηηδ p, αθθά ηαζ ηςκ δζαζηδιάηςκ ειπζζημζφκδξ. Σμ δζάζηδια 

ειπζζημζφκδξ μοζζαζηζηά απμηεθεί ημ δζάζηδια ηζιχκ ιέζα ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ δ 

πναβιαηζηή ηζιή ηδξ εηάζημηε παναιέηνμο πμο εκδζαθένεζ ημκ ενεοκδηή (Ρμφζζμξ & 

Σζαμφζδξ, 2011). Ονίγεηαζ απυ δφμ ηζιέξ, ιία ακχηενδ (upper limit) ηαζ ιία ηαηχηενδ 

(lower limit), ακάιεζα απυ ηζξ μπμίεξ ακαιέκεηαζ ακ ανίζηεηαζ μ ιέζμξ υνμξ ημο πθδεοζιμφ. 

ηδκ πανμφζα ένεοκα, ελεηάγεηαζ ζοβηεηνζιέκα ακ ηαζ μζ δφμ ηζιέξ είκαζ ανκδηζηέξ ή 

εεηζηέξ, ζε ηάεε πενίπηςζδ ιέηνδζδξ, δζυηζ αοηυ οπμδεζηκφεζ ηαζ ζηαηζζηζηή ζδιακηζηυηδηα. 

Δάκ ιία είκαζ εεηζηή ηαζ δ άθθδ ανκδηζηή, βίκεηαζ ηαηακμδηυ πςξ αοηυ ηυηε δεκ ζζπφεζ.  

Γζα ηδ δζαδζηαζία ηδξ δζαιεζμθάαδζδξ δε πνδζζιμπμζήεδηακ υθεξ μζ ιεηααθδηέξ ιε 

ηζξ οπμηθίιαηεξ ημοξ, αθθά επζθέπεδηακ μζ «ζοκδοαζιμί» πμο πανμοζίαζακ ηζξ ορδθυηενεξ 

ζοζπεηίζεζξ απυ αοηέξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ηαζ ζημκ πίκαηα 8. Δπζπνυζεεηα, μζ ιεηνήζεζξ δεκ 

πενζμνίζηδηακ ιυκμ ζημ ζοκμθζηυ πθδεοζιυ, αθθά πναβιαημπμζήεδηακ ηαζ λεπςνζζηέξ βζα 

άκηνεξ ηαζ βοκαίηεξ, πνμηεζιέκμο κα εκημπζζηεί ακ οπάνπμοκ αλζμζδιείςηεξ δζαθμνέξ ιεηαλφ 

ηςκ δφμ μιάδςκ. Δλεηάγμκηαζ ζοβηεηνζιέκα απμηεθέζιαηα ηαζ ζημζπεία πνμηεζιέκμο κα 

αλζμθμβδεεί ημ δζαιεζμθααδηζηυ ιμκηέθμ ζε ηάεε πενίπηςζδ. Ο δείηηδξ effect ημο ιμκηέθμο 

Preacher and Kelley (ή αθθζχξ k
2
) απμηεθεί έκα απυ αοηά ηα ζημζπεία, μ μπμίμξ δείπκεζ πυζμ 

ζζπονυ είκαζ ημ δζαιεζμθααδηζηυ ιμκηέθμ. Σζιέξ απυ 0.001 έςξ 0.11 οπμδεζηκφμοκ ιζηνήξ 

ζζπφμξ δζαιεζμθάαδζδ, εκχ απυ 0.11 έςξ 0.20 ιέηνζαξ. Αηυια, μ δείηηδξ ζδιακηζηυηδηαξ, ηα 
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δζαζηήιαηα ειπζζημζφκδξ είκαζ ζδιακηζηά ζημζπεία βζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ δζαιεζμθάαδζδξ. 

Παναηάης, ζημοξ πίκαηεξ 9, 10 ηαζ 11 πανμοζζάγμκηαζ ηα ζπεηζηά απμηεθέζιαηα. 

 Δλεηάζηδηακ ανηεηά ιμκηέθα, υπςξ βζα πανάδεζβια: εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ-

ημζκςκζηή απμιυκςζδ/απμλέκςζδ-οβζήξ ελάνηδζδ ηαζ εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ-

ελάνηδζδ/ακεπάνηεζα - δοζθεζημονβζηή οπενελάνηδζδ. Δκδεζηηζηά, κα ακαθενεεί πςξ δ 

ιεβαθφηενδ δζαιεζμθάαδζδ (0.0786) -ή αθθζχξ δ ιεβαθφηενδ πηχζδ (0.0404) ζηδ ζπέζδ 

Α.Μ.-Δ.Μ.- πναβιαημπμζήεδηε ζημ ζοκδοαζιυ: εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ-ζοκαζζεδιαηζηή 

ζηένδζδ-πνμθίθ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ, οπμδεζηκφμκηαξ πςξ ζημ ελεηαγυιεκμ δείβια, δ 

ζοκαζζεδιαηζηή ζηένδζδ είκαζ μ πζμ ζζπονυξ πανάβμκηαξ πμο ελδβεί πςξ δ εοαζζεδζία ζηδκ 

απυννζρδ αζηεί επίδναζδ ζημ πνμθίθ ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ.  

 

Πίκαηαξ 9 

Σηοισεία εκηίμηζηρ ηος διαμεζολαβηηικού μονηέλος, ζηο ζςνολικό πληθςζμό (Ν=728) 

                                   k
2
                               indirect effect            

1.RS-ημζκςκζηή απμιυκςζδ-RPT_HD        0.0446    -0.0095 

2.RS-οπμηαηηζηυηδηα-RPT_DO                     0.0710            0.0178             

3.RS-ελάνηδζδ/ακεπάνηεζα-RPT_DO        0.0345     0.0086                            

4.RS-ιεβαθμιακία-RPT_DD                     0.0020     0.0004                            

5.RS-εθαηηςιαηζηυηδηα-RPT_HD        0.0514    -0.0110              

6.RS-ζοκαζζε/ηή ζηένδζδ-RPT_tot               0.0640        0.0281                             

7.RS-ηζιςνδηζηυηδηα-RPT_DD                     0.0268     0.0062             

8.RS-αοημεοζία-RPT_DO                              0.0117     0.0029 

Σημείυζη. RS = εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ, RPT-HD= Τπμηθίιαηα οβζμφξ ελάνηδζδξ,  

RPT-DO = Τπμηθίιαηα δοζθεζημονβζηήξ οπενελάνηδζδξ, RPT-DD = Τπμηθίιαηα 

δοζθεζημονβζηήξ απμιάηνοκζδξ, RPT-tot = οκμθζηή ηθίιαηα ημο πνμθίθ δζαπνμζςπζηχκ 

ζπέζεςκ. 
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Πίκαηαξ 10 

Σηοισεία εκηίμηζηρ ηος διαμεζολαβηηικού μονηέλος, ζηο γςναικείο πληθςζμό (Ν=384) 

           k
2
                                             indirect effect          

1.RS-ημζκςκζηή απμιυκςζδ-RPT_HD                0.0293         -0.0055 

2.RS-οπμηαηηζηυηδηα-RPT_DO                           0.0706                0.0162  

3.RS-ελάνηδζδ/ακεπάνηεζα-RPT_DO              0.0358         0.0082  

4.RS-ιεβαθμιακία-RPT_DD                           0.0019         0.0001  

5.RS-εθαηηςιαηζηυηδηα-RPT_HD                       0.0485        -0.0091          

6.RS-ζοκαζζε/ηή ζηένδζδ-RPT_tot                     0.0591         0.0234  

7.RS-ηζιςνδηζηυηδηα-RPT_DD                   0.0264                     0.0056   

8.RS-αοημεοζία-RPT_DO                    0.0050         0.0012 

Σημείυζη. RS = εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ, RPT-HD= Τπμηθίιαηα οβζμφξ ελάνηδζδξ,  

RPT-DO = Τπμηθίιαηα δοζθεζημονβζηήξ οπενελάνηδζδξ, RPT-DD = Τπμηθίιαηα 

δοζθεζημονβζηήξ απμιάηνοκζδξ, RPT-tot = οκμθζηή ηθίιαηα ημο πνμθίθ δζαπνμζςπζηχκ 

ζπέζεςκ. 

Πίκαηαξ 11 

Σηοισεία εκηίμηζηρ ηος διαμεζολαβηηικού μονηέλος, ζηον ανδπικό πληθςζμό (Ν=344) 

                  k2                         indirect effect           

1.RS-ημζκςκζηή απμιυκςζδ-RPT_HD       0.0720                    -0.0183  

2.RS-οπμηαηηζηυηδηα-RPT_DO                           0.0728                             0.0204             

3.RS-ελάνηδζδ/ακεπάνηεζα-RPT_DO  0.0425         0.0119              

4.RS-ιεβαθμιακία-RPT_DD   0.0223                     0.0055  

5.RS-εθαηηςιαηζηυηδηα-RPT_HD  0.0673                   -0.0171             

6.RS-ζοκαζζε/ηή ηένδζδ-RPT_tot           0.0786                     0.0404             

7.RS-ηζιςνδηζηυηδηα-RPT_DD       0.0370                     0.0098   

8.RS-αοημεοζία-RPT_DO                0.0147         0.0041 

Σημείυζη. RS = εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ, RPT-HD= Τπμηθίιαηα οβζμφξ ελάνηδζδξ,  

RPT-DO = Τπμηθίιαηα δοζθεζημονβζηήξ οπενελάνηδζδξ, RPT-DD = Τπμηθίιαηα 

δοζθεζημονβζηήξ απμιάηνοκζδξ, RPT-tot = οκμθζηή ηθίιαηα ημο πνμθίθ δζαπνμζςπζηχκ 

ζπέζεςκ. 
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Αηυια, βζα ηδκ ελαβςβή πενζζζυηενςκ ζοιπεναζιάηςκ ζπεηζηά ιε ηα απμηεθέζιαηα, 

οπμθμβίζηδηε ηαζ δ ζπέζδ ηδξ δζαιεζμθααμφζαξ ιεηααθδηήξ ιε ηδκ ελανηδιέκδ (Path B-αθ. 

Δζηυκα 4), ιε ηδκ πθεζμρδθία ηςκ απμηεθεζιάηςκ κα ηοιαίκμκηαζ βφνς ζημ 0.4, ιε ηδκ πζμ 

ζζπονή αθθδθεπίδναζδ (0.7345), κα ειθακίγεηαζ ζε: ζοκαζζεδιαηζηή ζηένδζδ-πνμθίθ 

δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ, ζηζξ βοκαίηεξ ημο δείβιαημξ, εκχ δ ιζηνυηενδ ηαζ ιε ηδκ ηζιή ηδξ 

κα είκαζ 0.2466, αθμνά ημ ζπήια ηδξ ηζιςνδηζηυηδηαξ ηαζ ηδκ εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ. 

ηδ δζαιεζμθάαδζδ επίζδξ θαιαάκεηαζ οπυρδ εηηυξ απυ ηδ ζπέζδ Α.Μ-Δ.Μ. πνζκ 

ηαζ ιεηά ηδ ζοκεήηδ ηδξ δζαιεζμθάαδζδξ, ηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ηδξ ακελάνηδηδξ ζηδ 

δζαιεζμθααμφζα ιεηααθδηή (path A-αθ. Δζηυκα 4), ηαζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ηδκ 

αθθδθεπίδναζδ ηδξ εοαζζεδζίαξ ζηδκ απυννζρδ ζημ εηάζημηε δοζθεζημονβζηυ ζπήια. 

Δκδεζηηζηά, ζημκ πίκαηα παναηάης πανμοζζάγεηαζ δ ζπέζδ ηδξ εοαζζεδζίαξ ιε ημ ζπήια ηδξ 

οπμηαηηζηυηδηαξ, ζημοξ άκδνεξ ιυκμ, μ δείηηδξ coefficient (0.0331) πενζβνάθεζ αηνζαχξ ηδκ 

ζζπφ αοηήξ ηδξ ζπέζδξ. Καζ εδχ, ιεβάθδ ζδιαζία έπεζ μ δείηηδξ ζδιακηζηυηδηαξ (p=0.0002) 

ηαζ ηα δζαζηήιαηα ειπζζημζφκδξ (0.0159/0.0504), ηα μπμία ιανηονμφκ έκα ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηυ απμηέθεζια. Πεναζηένς ζογήηδζδ ηαζ πανμοζίαζδ απμηεθεζιάηςκ αημθμοεεί 

ζηα ζοιπενάζιαηα. 

 

Πίκαηαξ  12 

Σηοισεία ηος διαμεζολαβηηικού μονηέλος ζηη ζσέζη εςαιζθηζία ζηην απόππιτη-ςποηακηικόηηηα 

(path a), ζηον ανδπικό πληθςζμό (344)  

     coefficient                    p                             LLCI/ULCI 

Rejection sensitivity x Subjugation    0.331          0.0002         0.0159/0.0504 
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ΤΕΖΣΖΖ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Γζααάγμκηαξ ηδκ ενβαζία αοηή, αθθά ηαζ υθα ηα άνενα πμο ιέπνζ ζήιενα έπμοκ 

αζπμθδεεί ιε ημ εέια ηδξ εοαζζεδζίαξ ζηδκ απυννζρδ, βίκεηαζ εφημθα ακηζθδπηυ πςξ, ιζα 

ακηίζημζπδ ειπεζνία δεκ απμηεθεί ιζα απθή ζοκεήηδ βζα ηα εοαίζεδηα άημια, ηαεχξ 

ζφιθςκα ιε ημοξ Wood, Heimpel, Manwell ηαζ Whittington (2009), ιπμνεί κα οπμκμιεφζεζ 

ηα αζζεήιαηα ηδξ αοηυ-αλίαξ ημοξ, ηαεχξ ηαζ ημ αίζεδια πςξ αλίγμοκ ηδκ εοηοπία ή ηδ 

εεηζηή έηααζδ ζε ηαηαζηάζεζξ ηδξ γςήξ ημοξ. Οζ ίδζμζ ακαθένμοκ επίζδξ πςξ ηα αζζεήιαηα 

αοηά ειθακίγμκηαζ πενζζζυηενμ έκημκα ζε άημια πμο μφηςξ ή άθθςξ έπμοκ παιδθή αοηυ-

εηηίιδζδ.  

 Δπίζδξ, ίζςξ είκαζ θμβζηυ ηάπμζμξ κα εεςνήζεζ πςξ, μζ πενζπηχζεζξ πμθφ ιεβάθδξ 

απυννζρδξ πνμηαθμφκ πζεακυηαηα ηαζ ιεβαθφηενδ ζοκαζζεδιαηζηή απεθπζζία ή υηζ 

απμηεθμφκ ιεβαθφηενδ απεζθή βζα ηδκ αοηυ-εηηίιδζδ, απυ αοηέξ πμο πενζθαιαάκμοκ πζμ 

«ήπζαξ» ιμνθήξ απυννζρδ. Ακηίζημζπα, υηζ δ ιεβάθδ απμδμπή δδιζμονβεί ηαζ ορδθυηενα 

επίπεδα ζηακμπμίδζδξ. Χζηυζμ, ηα ζημζπεία απυ ένεοκεξ δζαρεφδμοκ ιία ηέημζα οπυεεζδ, 

ηαεχξ δείπκμοκ πςξ, δ ζπέζδ ιεηαλφ ημο ααειμφ ηδξ απμννζπηζηήξ ζηάζδξ ή ηδξ απμδμπήξ 

ηαζ ηζξ ακενχπζκεξ ακηζδνάζεζξ, δεκ αημθμοεεί πάκηα ιζα βναιιζηή πμνεία (Buckley, Winkel, 

& Leary, 2004). ε πείναια ιάθζζηα, μζ ζοιιεηέπμκηεξ ηδξ ζοκεήηδξ απυννζρδξ, είηε αοηή 

ήηακ ιέηνζμο επζπέδμο είηε επνυηεζημ βζα  «ζζπονή» απυννζρδ, ακηέδναζακ πανυιμζα. Σμ 

ίδζμ ζοκέαδ ακηίζημζπα ηαζ ιε ηδκ απμδμπή. Δκδζαθένμκ απμηεθεί πςξ ηα ίδζα ηα άημια πμο 

δέπμκηακ ηδκ απυννζρδ, δε δζέθενακ ζδιακηζηά ηαζ ζημ πχξ αλζμθυβδζακ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή 

ημοξ ηαηάζηαζδ φζηενα. αθχξ, δ απυννζρδ ζπεηίζηδηε ιε ζζπονυηενα ανκδηζηά 

ζοκαζζεήιαηα απυ ηδκ απμδμπή, υπςξ ιεβαθφηενμ εοιυ, θφπδ, βεβμκυξ ημ μπμίμ δεκ 

πνμηάθεζε έηπθδλδ. Πανυθα αοηά, θάκδηε υηζ ηα επίπεδα άβπμοξ δεκ επδνεάζηδηακ απυ ηδ 

ζοκεήηδ απυννζρδξ, ηάηζ πμο δεκ επζαεααζχκεζ ηδ εέζδ ηςκ Baumeister ηαζ Tice, (1990) πςξ 
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ημ άβπμξ πνυηεζηαζ βζα ηδκ πζμ ααζζηή ακηίδναζδ ζηδκ απυννζρδ (Buckley, Winkel, & Leary, 

2004). 

πςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί πμθθάηζξ, ημ κα είκαζ έκα άημιμ εοαίζεδημ ζηδκ απυννζρδ 

απμηεθεί ιεβάθδ ηνμπμπέδδ βζα ηδκ μιαθή ελέθζλδ ηςκ ζπέζεςκ ηαζ δδ, ηςκ ζοκηνμθζηχκ. 

Σα γεοβάνζα δδθαδή πμο πενζθαιαάκμοκ έκα πμθφ εοαίζεδημ ζηδκ απυννζρδ άημιμ, έπμοκ 

ηνεζξ θμνέξ πενζζζυηενεξ πζεακυηδηεξ κα δζαηυρμοκ ηδ ζπέζδ ημοξ εκηυξ ημο πνχημο 

πνυκμο, ζε ζφβηνζζδ ιε ηα γεοβάνζα ζηα μπμία δεκ οπάνπεζ HRS άημιμ (Downey, Freitas, 

Michaelis, & Khouri, 1998). Σμκίγεηαζ έηζζ, ηαζ δ ζοκέπεζα πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ηςκ 

αζςιάηςκ απυννζρδξ απυ ηδκ παζδζηή πενίμδμ αηυια, ηαζ ημ ιμηίαμ ζοιπενζθμνάξ ηςκ 

αηυιςκ, ςξ εκήθζηεξ πζα. Άθθςζηε, εονήιαηα απυ ηδ αζαθζμβναθία πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ 

δζάζηαζδ αοηή, ζοιθςκμφκ απυ ημζκμφ πςξ δ πνμζπάεεζα απυηηδζδξ ηδξ εφκμζαξ ηαζ 

εκηοπςζζαζιμφ ηςκ άθθςκ, είκαζ έκα θαζκυιεκμ ημ μπμίμ εα ειθακζζηεί ιάθθμκ έπεζηα απυ 

δφζημθεξ ηαζ ζηθδνέξ ειπεζνίεξ απυννζρδξ, μζ μπμίεξ ιάθζζηα απεζθμφκ ημκ αοηυ-ηαεμνζζιυ 

ημο αηυιμο (Romero‐Canyas, Downey,  Berenson, Ayduk, & Kang, 2010). Άθθςζηε, δ 

οπμεεςνία πνμζςπζηυηδηαξ ζηδ εεςνία βζα ηδκ βμκεσηή απμδμπή-απυννζρδ, οπμζηδνίγεζ πςξ 

δ ακηίθδρδ ηδξ απυννζρδξ απυ ζδιακηζημφξ άθθμοξ -ηαζ εζδζηά απυ πνυζςπα πμο έπμοκ 

ακαπηφλεζ ζζπονμφξ δεζιμφξ ιε ημ άημιμ- πζεακυηαηα εα μδδβήζεζ ανβυηενα ζε άβπμξ, 

ηαεχξ ηαζ αίζεδζδ ακαζθάθεζαξ (Rohner, 2008). Αηυια, υηακ ηα άημια θάκδηε πςξ είπακ 

έθθεζρδ απμδμπήξ απυ ημοξ βμκείξ ημοξ ή οπήνπε πενζμνζζιέκδ ειπθμηή αοηχκ ζηδ γςή 

ημοξ, έηεζκακ κα αοημ-αλζμθμβμφκηαζ ανκδηζηά, εκχ υηακ δ ζπέζδ ιε ημοξ βμκείξ 

πενζεθάιαακε αοζηδνυηδηα ηαζ επίαθερδ, οπήνπε έκημκδ έβκμζα υζμκ αθμνά ηδκ ανκδηζηή 

αλζμθυβδζδ απυ ημοξ άθθμοξ (Koydemir-Özden, & Demir, 2009). Ο θυαμξ αοηυξ ιε ηδ ζεζνά 

ημο μδδβμφζε ζοπκά ζε θυαμ απυννζρδξ ηαζ ηαη' επέηηαζδ πνμηαθμφζε ιεβάθδ ζοζημθή ηαζ 

κηνμπαθμζφκδ ζηα άημια αοηά. ε δζαθμνεηζηή ένεοκα (Ripoll-Núñez & Alvarez, 2008) 

πνμηφπηεζ πςξ, ημοθάπζζημκ βζα ηζξ βοκαίηεξ, δ εκεοιμφιεκδ ιδηνζηή ηαζ παηνζηή απμδμπή 
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ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ, δζαιεζμθααμφζε εκ ιένεζ ζηδκ επίδναζδ πμο είπε δ 

ακηζθαιαακυιεκδ απμδμπή απυ ημ ζφκηνμθυ ημοξ, ζηδ νφειζζδ ηδξ ροπμθμβίαξ ημοξ. 

Δπζπθέμκ, ζε ιζα άθθδ ένεοκα (Rohner, Melendez, & Kraimer-Rickaby, 2008) πμο δζελήπεδ 

ζε αιενζηάκζημ πθδεοζιυ, έδεζλε πςξ ζημοξ εκήθζηεξ, ηυζμ ζηζξ βοκαίηεξ υζμ ηαζ ζημοξ 

άκηνεξ, δ απμδμπή ημο/ηδξ ζοκηνυθμο, δζαδναιάηζγε πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ ροπμθμβζηή 

ημοξ ηαηάζηαζδ, ημκίγμκηαξ έηζζ ηδ ζδιαζία πμο έπεζ βζα ηα άημια.  

Γίκεηαζ ακηζθδπηυ πςξ εθυζμκ ηα ζημζπεία βμκεσηή απμδμπή- δδιζμονβία ζπέζεςκ- 

απμδμπή απυ ημ/ηδ ζφκηνμθμ, είκαζ ζηεκά ζοκδεδειέκα ηαζ αζημφκ ζζπονή επίδναζδ ζημ 

άημιμ, εα πνέπεζ ζημ ιέθθμκ κα πναβιαημπμζδεμφκ πενζζζυηενεξ ιεθέηεξ πμο κα ειπθέημοκ 

ηαζ ημκ πανάβμκηα εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ ιε δζάθμνεξ παναιέηνμοξ ηδξ γςήξ ημο. Ζ 

ενβαζία αοηή, απμηέθεζε ιζα ακηίζημζπδ πνμζπάεεζα, ζημπεφμκηαξ ζηδκ απυηηδζδ κέαξ 

βκχζδξ ζπεηζηά ιε ημ εέια ηαζ ζημκ ειπθμοηζζιυ ηδξ ήδδ οπάνπμοζαξ αζαθζμβναθίαξ. Ζ 

ζηαηζζηζηή ακάθοζδ λεηζκχκηαξ απυ ηδκ εηηίιδζδ ηδξ αλζμπζζηίαξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ 

ηαηαθήβμκηαξ ζηδκ ακάθοζδ ηδξ δζαιεζμθάαδζδξ, οπέδεζλε μνζζιέκα απμηεθέζιαηα ζπεηζηά 

ιε ηζξ ζοιπενζθμνέξ ημο ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ, ηαεχξ ηαζ βζα ημοξ άκδνεξ ηαζ ηζξ βοκαίηεξ 

λεπςνζζηά. Φάκδηε πςξ, ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ οπήνλε δζαιεζμθάαδζδ -αηυια ηαζ ακ δεκ 

ήηακ πάκηα ζζπονή-, ηαζ πςξ ηα δοζθεζημονβζηά ζπήιαηα ηεθζηά ηαηέπμοκ έκα νυθμ ηθεζδί 

ζηδ ζπέζδ εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ-δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ. 

ηδ ζοκέπεζα ηςκ ακαθφζεςκ, υπςξ πανμοζζάζηδηακ ηαζ απυ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ t-

test, ζδζαίηενα ζηζξ οπμηθίιαηεξ ηςκ δοζθεζημονβζηχκ ζπδιάηςκ, παναηδνήεδηακ δζαθμνέξ 

ιεηαλφ ηςκ δφμ θφθςκ. Μάθζζηα, ζηδκ πθεζμρδθία αοηχκ, μζ άκηνεξ ήηακ εηείκμζ ζημοξ 

μπμίμοξ μ ιέζμξ υνμξ ήηακ ορδθυηενμξ απυ ηςκ βοκαζηχκ. Δκδζαθένμκ απμηεθεί ημ βεβμκυξ 

πςξ μ βοκαζηείμξ πθδεοζιυξ ζδιείςζε ορδθυηενμ ζημν, ζε ζπήιαηα υπςξ δ 

εβηαηάθεζρδ/αζηάεεζα ηαζ δ αοημεοζία, ημ μπμίμ ιπμνεί κα ιαξ βονίζεζ πίζς ζηδ εεςνία ηαζ 

ηδ νμπή ηςκ εοαίζεδηςκ βοκαζηχκ πνμξ ηδκ ακάπηολδ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, ηαεχξ 
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ηαζ ηδκ επζθμβή ηδξ ηαηηζηήξ ηδξ αοημεοζίαξ ηαζ ηδξ οπμηαβήξ, πνμηεζιέκμο κα ιδ «πάζμοκ» 

ημ/ηδ ζφκηνμθμ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ άκηνεξ πανμοζίαζακ ιεβαθφηενμ ιέζμ υνμ ζημ 

ζπήια ηδξ ημζκςκζηήξ απμιυκςζδξ, ηαζ ίζςξ ιπμνμφιε έηζζ κα ηάκμοιε ηάπμζα δζάηνζζδ 

ζπεηζηά ιε ηδ "ζηναηδβζηή" πμο αημθμοεεί ημ ηάεε έκα απυ ηα δφμ θφθα, ζηδκ πνμζπάεεζά 

ημο κα απμθφβεζ ηδκ ειπεζνία ηδξ απυννζρδξ. Δπίζδξ, υπςξ θάκδηε ηαζ απυ ηα απμηεθέζιαηα 

ηςκ Πζκάηςκ 2 ηαζ 3, μζ βοκαίηεξ ηαζ πάθζ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ έπμοκ εθάπζζηα πζμ 

ορδθμφξ ιέζμοξ υνμοξ ιε ηδ ιεβαθφηενδ δζαθμνά απυ ημοξ άκηνεξ κα ζδιεζχκεηαζ ζηδκ 

ηαηδβμνία RPT-HD (οβζήξ ελάνηδζδ). Χζηυζμ, ζηδκ ηθίιαηα βζα ηα δοζθεζημονβζηά 

ζπήιαηα (Πίκαηεξ 4 ηαζ 5), μζ δεφηενμζ πανμοζζάγμοκ ορδθυηενμ ζημν ηαζ ιάθζζηα ιε 

ανηεηή δζαθμνά απυ ημ ακηίζημζπμ ηςκ βοκαζηχκ. Δπζαεααζχκεηαζ έηζζ δ ανπζηή δζαθμνά 

ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ ζηδ ζοκμθζηή ηθίιαηα ηςκ ζπδιάηςκ. Δδχ, βζα ηδκ πθεζμρδθία ηςκ 

δοζθεζημονβζηχκ ζηέρεςκ, μζ βοκαίηεξ έπμοκ ζδιεζχζεζ ιε θίβδ δζαθμνά, ιζηνυηενμοξ 

ιέζμοξ υνμοξ απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ ηςκ ακηνχκ. Να ακαθενεεί πςξ βζα ηζξ ιεκ πνχηεξ, μ 

ορδθυηενμξ ιέζμξ υνμξ αθμνά ημ ζπήια ηδξ αοημεοζίαξ, εκχ βζα ημοξ άκδνεξ ηςκ 

ακεθαζηζηχκ πνμηφπςκ/οπενεπζηνζηζηυηδηαξ. Ο παιδθυηενμξ ι.μ. είκαζ ημζκυξ, ζημ ζπήια 

ηδξ εθαηηςιαηζηυηδηαξ/κηνμπήξ. Οζ πζμ ιζηνέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ιεηαλφ ημοξ, ειθακίγμκηαζ 

ζηα ελήξ ζπήιαηα: ηαποπμρία/ηαημιεηαπείνζζδ, απμηοπία, εοαθςηυηδηα ζε αθάαδ ή 

αζεέκεζα ηαζ ηέθμξ ζηδκ ανκδηζηυηδηα/απαζζζμδμλία.  

Πνμπςνχκηαξ, πναβιαημπμζήεδηακ μζ ζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ ηςκ ηθζιάηςκ, υπμο 

παναηδνήεδηε πςξ, ζπεδυκ υθεξ μζ οπμηθίιαηεξ ηςκ δοζθεζημονβζηχκ ζπδιάηςκ έπμοκ 

ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ ιε ηδ ζοκμθζηή ηθίιαηα βζα ηζξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ, ιε ηδ 

ιζηνυηενδ κα είκαζ r= 0.207** (Ακεθαζηζηά πνυηοπα/οπενεπζηνζηζηυηδηα-RPT_tot) ηαζ ηδ 

ιεβαθφηενδ r= 0.45** (ηαποπμρία/ηαημιεηαπείνζζδ-RPT_tot) (Πίκαηαξ 8). Οζ ανκδηζηέξ 

ζοζπεηίζεζξ πμο επίζδξ παναηδνμφκηαζ ζημκ πίκαηα ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ ηαηδβμνία 

«δοζθεζημονβζηυ ζπήια-οβζήξ ελάνηδζδ», ιπμνμφκ κα ενιδκεοεμφκ ςξ ελήξ: π.π. «υζμ 
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ιεβαθφηενδ οπμηαηηζηυηδηα ειθακίγεζ μ άκενςπμξ, ηυζμ ιζηνυηενδ οβζή ελάνηδζδ εα έπεζ 

απυ ημοξ άθθμοξ». 

Μεηαλφ ηςκ οπμηθζιάηςκ ηαζ ηςκ δφμ ηαηδβμνζχκ, μζ πενζζζυηενεξ ζδιακηζηέξ 

ζοζπεηίζεζξ ανίζημκηαζ ζηδκ ηαηδβμνία «δοζθεζημονβζηά ζπήιαηα-δοζθεζημονβζηή οπεν-

ελάνηδζδ». Δπίζδξ, παναηδνείηαζ πςξ ζε ζπήιαηα υπςξ δ ζοκαζζεδιαηζηή ακαζημθή, 

οπμηαηηζηυηδηα ηαζ ημζκςκζηή απμιυκςζδ, οπάνπμοκ ηάπμζεξ απυ ηζξ πζμ ορδθέξ 

ζοζπεηίζεζξ. Αοηυ ιπμνεί κα ζοκδεεεί ηαζ ιε υζα έπμοκ ήδδ ακαθενεεί πζμ πάκς ηαζ κα 

επζαεααζχζεζ ηδ εεςνία πενί ηςκ ζηναηδβζηχκ πμο αημθμοεμφκ ηα εοαίζεδηα άημια 

(οπμηαηηζηυηδηα ζημοξ ζδιακηζημφξ άθθμοξ ή απμιυκςζδ), ηαεχξ ηαζ ηδ self-silencing 

εεςνία, πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ακαζημθή. Χζηυζμ, εκδζαθένμκ απμηεθεί ημ 

βεβμκυξ, πςξ, εκχ ζημ ζπήια ηδξ αοημεοζίαξ είπακ ζδιεζςεεί απυ ηα ορδθυηενα ζημν ηαζ 

βζα ηα δφμ θφθα, ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ζοζπεηίζεςκ δεκ οπήνλε ηάπμζα αλζμζδιείςηδ 

αθθδθεπίδναζδ ιε ηζξ οπυθμζπεξ ιεηααθδηέξ. 

ηδ ζοκέπεζα ηαζ αθμφ μθμηθδνχεδηε δ δζαδζηαζία ηςκ ζοζπεηίζεςκ, 

πναβιαημπμζήεδηε δ εηηίιδζδ ημο δζαιεζμθααδηζημφ ιμκηέθμο. Παναηδνείηαζ πςξ, ζε υθεξ 

ηζξ παναπάκς πενζπηχζεζξ δ δζαιεζμθάαδζδ ζφιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ Preacher & Kelley (k
2
) 

είκαζ ιζηνήξ ζζπφμξ. Ζ πζμ ιζηνή δζαθμνμπμίδζδ ιεηά ηδ δζαιεζμθάαδζδ –ιε πηχζδ ιυθζξ 

0.0001- ζδιεζχεδηε ζημ ζοκδοαζιυ: εοαζζεδζία-αοημκυδημ δζηαίςια/ιεβαθμιακία-πνμθίθ 

δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ ζηδκ οπμηθίιαηα ηδξ δοζθεζημονβζηήξ απμιάηνοκζδξ, ζηζξ 

βοκαίηεξ. Παναιέκμκηαξ ζηδκ ίδζα πθδεοζιζαηή μιάδα, ημ ιμκηέθμ Preacher & Kelley 

ειθακίγεηαζ πζμ ζζπονυ ιε ημ ζπήια ηδξ οπμηαηηζηυηδηαξ ηαζ ηδ “δοζθεζημονβζηή οπεν-

ελάνηδζδ”, εκχ δ ιεβαθφηενδ πηχζδ ιεηά ηδ δζαιεζμθάαδζδ οπήνλε ιε ημ ζπήια  ηδξ 

αοημεοζίαξ ζε ζπέζδ αοηή ηδ θμνά ιε ημ ζφκμθμ ημο πνμθίθ ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ. 

Σμ δζαιεζμθααδηζηυ ιμκηέθμ επίζδξ ζημοξ άκηνεξ πανμοζζάγεηαζ πζμ ζζπονυ, ηαεχξ 

δ άιεζδ ζπέζδ Α.Μ-Δ.Μ. έπεζ οπμζηεί ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ιεβαθφηενδ πηχζδ ιεηά ηδκ 
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πνμζεήηδ ημο δζαιεζμθααδηζημφ πανάβμκηα ηαζ ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ αθθδθεπίδναζήξ ημο, 

απυ ηδκ ακηίζημζπδ ηςκ βοκαζηχκ. Ζ πζμ αζζεδηή δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ εκημπίγεηαζ ζημ 

ζοκδοαζιυ πμο αθμνά ηδκ εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ, ημ ζπήια ηδξ ημζκςκζηήξ 

απμιυκςζδξ/απμλέκςζδξ ηαζ ηδκ οβζή ελάνηδζδ. Δδχ, κα βίκεζ οπεκεφιζζδ πςξ, ζημ ίδζμ 

ζπήια μζ άκδνεξ επίζδξ είπακ ζδιεζχζεζ ορδθυηενμ ζημν απυ ηζξ βοκαίηεξ υπςξ έπεζ ήδδ 

θακεί απυ ημ ακηίζημζπμ t-test, ηαζ εα ιπμνμφζαιε αάζεζ αοηχκ ηςκ απμηεθεζιάηςκ κα 

ακαθενεμφιε ζε πζμ ζζπονή επίδναζδ ημο πανάβμκηα «απμιυκςζδ» ζημ πνμθίθ 

δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ ηςκ ακδνχκ, ηαζ ζε ιζα πζμ δοκαηή ζφκδεζδ αοηχκ ηςκ δφμ. Άλζεξ 

ακαθμνάξ είκαζ αηυια ηαζ μζ δζαθμνέξ ζηα ζπήιαηα «αοημκυδημ δζηαίςια/ιεβαθμιακία», 

«εθθαηςιαηζηυηδηα/κηνμπή» ηαζ «ζοκαζζεδιαηζηή ζηένδζδ». Μάθζζηα, ζημ δοζθεζημονβζηυ 

ζπήια ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ζηένδζδξ, μ δείηηδξ indirect effect ζηζξ βοκαίηεξ είκαζ ιυθζξ 

0.0234, εκχ ζημοξ άκδνεξ ανηεηά ορδθυηενα, 0.0404. οκεπίγμκηαξ ιε ακαθμνά ζημ ζπήια 

ηδξ «αοημεοζίαξ», μζ βοκαίηεξ είπακ πανμοζζάζεζ ζε αοηυ ημκ ορδθυηενμ ιέζμ υνμ (αθ. 

Πίκαηα 5), ζηδ δζαιεζμθάαδζδ ςζηυζμ δε ζδιεζχεδηε ηάπμζα ακάθμβδ επίδναζδ ημο 

πανάβμκηα αοημφ, ιε ημ δείηηδ k
2
 κα είκαζ ιυθζξ 0.0050 ηαζ μ indirect effect 0.0012. 

Δπζπνυζεεηα, ελεηάζηδηακ υπςξ ήδδ έπεζ ακαθενεεί ηαζ ηα path a ηαζ b ηαζ απυ υθεξ 

αοηέξ ηζξ ακαθφζεζξ πνμέηορε πςξ, δ πζμ ζζπονή ζπέζδ ηδξ εοαζζεδζίαξ ζηδκ απυννζρδ ήηακ 

ιε ηδκ ημζκςκζηή απμιυκςζδ, ζημκ ακδνζηυ πθδεοζιυ, ιζα ιεηααθδηή πμο ήδδ έπεζ 

ακαθενεεί παναπάκς πςξ ζπεηίγεηαζ –ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ ημοθάπζζημκ- πενζζζυηενμ ιε 

ηδκ μιάδα αοηή, υπςξ θάκδηε ηαζ απυ ημ ακάθμβμ t-test. Ζ πζμ αδφκαιδ ζπέζδ ζδιεζχεδηε 

ιεηαλφ ηδξ εοαζζεδζίαξ ηαζ ημο ζπήιαημξ «αοημκυδημ δζηαίςια/ιεβαθμιακία», ζημ δείβια 

ηςκ βοκαζηχκ αοηή ηδ θμνά (0.0008), ημ μπμίμ υπςξ παναηδνείηαζ ηαζ ζημκ Πίκαηα 10, 

απμηέθεζε ηδκ πζμ αδφκαιδ πενίπηςζδ δζαιεζμθάαδζδξ απυ υθεξ ηζξ ιεηααθδηέξ πμο 

ελεηάζηδηακ. Χζηυζμ, ζηδκ ηεθεοηαία πενίπηςζδ, ηα απμηεθέζιαηα δε ιπμνμφκ κα 

εεςνδεμφκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά, δεδμιέκμο υηζ ημ ηαηχηενμ δζάζηδια ειπζζημζφκδξ είκαζ 
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ανκδηζηυ (-0.0137) ηαζ ημ ακχηενμ, εεηζηυ (0.0155). Δπζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ημ δείηηδ p μ 

μπμίμξ είκαζ ιεβαθφηενμξ απυ 0.005, ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα p=0.9006. 

 Γε ιπμνμφιε αέααζα ζε ιία ένεοκα κα παναθείρμοιε ηδκ ακαθμνά ζε ακηίζημζπα 

απμηεθέζιαηα -ηα μπμία δε εεςνμφκηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά-, ηαεχξ ιπμνμφκ κα 

«ιανηονήζμοκ» πμθθά ζημζπεία ζπεηζηά ιε ζθάθιαηα ή πνμαθήιαηα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

δζαδζηαζίαξ, πμο μδήβδζακ ζε αοηυ. ηδκ πνμηεζιέκδ, ηα ιδ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηά 

απμηεθέζιαηα ήηακ πμθφ θζβυηενα ζε ζφβηνζζδ ιε ηα ζδιακηζηά, ηαζ ηονίςξ αθμνμφκ ημ 

ζπήια ηδξ ιεβαθμιακίαξ, ηαεχξ ηαζ ηδξ ηζιςνδηζηυηδηαξ. 

 οιπεναζιαηζηά, ιπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε ιέζα απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ 

δεδμιέκςκ, πςξ μζ βοκαίηεξ ζοκδέμκηαζ πενζζζυηενμ ιε ζπήιαηα υπςξ δ οπμηαηηζηυηδηα ηαζ 

δ αοημεοζία, εκχ μζ άκδνεξ απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ιε ηδ ζοκεήηδ ηδξ ημζκςκζηήξ 

απμιυκςζδξ. Αοηυ απμδεζηκφεηαζ άθθςζηε ιέζα απυ υθεξ ηζξ ιεηνήζεζξ πμο πνμδβήεδηακ 

(ιέζμξ υνμξ, t-test, δζαιεζμθάαδζδ). Άναβε, εα ιπμνμφζε κα ελαπεεί ζε αοηυ ημ ζδιείμ 

ηάπμζμ ζοιπέναζια ημ μπμίμ κα οπμζηδνίγεζ πςξ, δ ένεοκα αοηή, επζαεααζχκεζ δεδμιέκα πμο 

πνμένπμκηαζ απυ άθθεξ ιεθέηεξ ζπεηζηά ιε ημ θφθμ ηαζ ηδκ απυηνζζδ ημο ηάεε έκα ζηζξ 

δζαπνμζςπζηέξ ημο ζπέζεζξ θυβς ηδξ εοαζζεδζίαξ ζηδκ απυννζρδ;  

Χζηυζμ, άλζα παναηήνδζδξ ηαζ ακαθμνάξ ζηδκ πανμφζα ένεοκα απμηεθμφκ επίζδξ  

ηαζ ηα απμηεθέζιαηα, ηα μπμία δεκ απμδείπεδηακ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηά ηαζ ηα μπμία 

ιπμνεί κα μθείθμκηαζ ζε δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ ηαηά ηδ δζαδζηαζία δζελαβςβήξ αοηήξ. ημ 

ζδιείμ αοηυ θμζπυκ, εα ήηακ ηαθυ κα ακαθενεμφκ πνμαθήιαηα, ηα μπμία εκδέπεηαζ ια 

επδνέαζακ ηδκ απυδμζδ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ηαζ επμιέκςξ ηα απμηεθέζιαηα. Έκα ηφνζμ 

πνυαθδια πμο οπήνπε ζηδκ ένεοκα αοηή, είκαζ ίζςξ ημ ιέβεεμξ ημο ενςηδιαημθμβίμο πμο 

πνδζζιμπμζήεδηε. Ήηακ απαναίηδημ κα πμνδβδεμφκ ζε υθα ηα άημια μζ ηθίιαηεξ υθςκ ηςκ 

ιεηααθδηχκ, βεβμκυξ  πμο εκδεπμιέκςξ κα δδιζμφνβδζε αζζεήιαηα ηυπςζδξ απυ ηδ ιέζδ 

ηαζ πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ. Πνμηεζιέκμο κα εθεβπεεί αοηυ, κα πενζμνζζηεί υζμ ημ 
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δοκαηυκ πενζζζυηενμ δ φπανλδ ζθάθιαημξ ηαζ κα ιδ δίκμκηαζ ακαθδεείξ απακηήζεζξ 

ζοζηδιαηζηά ζηζξ ίδζεξ ηθίιαηεξ -μζ μπμίεξ εα ανίζημκηακ ηεθεοηαίεξ- δ ζεζνά ηςκ ηθζιάηςκ 

πμο αημθμοεήεδηε ζηα ενςηδιαημθυβζα ήηακ δζαθμνεηζηή, ιε απμηέθεζια κα 

ζζμζηαειζζεμφκ ηέημζεξ εκδεπυιεκεξ απακηήζεζξ. Δπζπθέμκ, δ πμνήβδζή ημοξ 

πναβιαημπμζμφηακ ανηεηέξ θμνέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ή ιεηά ημ ηέθμξ ημο αηαδδιασημφ 

ιαεήιαημξ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ ηυπςζδ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ή υπζ ιεβάθδ δζάεεζδ 

βζα ηδ ζοιπθήνςζδ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ. Σέθμξ, ημ δείβια πνμενπυηακ ηονίςξ απυ ηδκ 

πενζμπή ηδξ Κνήηδξ, ηαεχξ επίζδξ απυ ηζξ Κμζκςκζηέξ Δπζζηήιεξ, ημ μπμίμ δεκ ηαεζζηά 

εφημθδ ηδ βεκίηεοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ή ηδ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ηςκ πθδεοζιχκ. Χζηυζμ, δ 

ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ απμηέθεζε έκα πμθφ ηαθυ πνχημ αήια έηζζ χζηε δ ένεοκα αοηή κα 

ζοκεπζζεεί ηαζ ηα απμηεθέζιαηα κα ζπμθζαζεμφκ, κα επζαεααζςεμφκ ή ηαζ υπζ, ζε επυιεκεξ, 

ηαεχξ απυ ηδ "ζημπζά" ηδξ ζηαηζζηζηήξ, ηάπμζα απυ ηα ζοβηεηνζιέκα απμηεθέζιαηα δε 

ιπμνμφκ κα παναηηδνζζημφκ ςξ ζζπονά. Δίκαζ απαναίηδημ κα δζενεοκδεεί πεναζηένς δ 

ζφκδεζδ υθςκ αοηχκ ηςκ ιεηααθδηχκ, δζυηζ πνυηεζηαζ βζα βεβμκυηα ηαζ ηαηαζηάζεζξ πμο έκα 

ιεβάθμ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ έπεζ αζχζεζ. Δπίζδξ, δ ζπέζδ βμκέςκ-παζδζμφ ηαζ δ ζηάζδ ηςκ 

πνχηςκ, θαίκεηαζ πςξ ηαεμνίγεζ ζε ιεβάθμ πμζμζηυ ημ πχξ ημ άημιμ ανπζηά ηαηακμεί ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα ακηζθαιαάκεηαζ, υπζ ιυκμ ημκ ηυζιμ, αθθά ηαζ ημκ εαοηυ ημο, δδιζμονβχκηαξ 

πανάθμβεξ ηαζ ακαθδεείξ πμθθέξ θμνέξ πεπμζεήζεζξ. Οζ πεπμζεήζεζξ αοηέξ, -μζ μπμίεξ ιπμνεί 

κα θεζημονβμφκ ηαζ ςξ ιδπακζζιμί άιοκαξ- υπςξ ήδδ έπεζ ακαθενεεί, ιπμνμφκ κα 

"ζοκηνμθεφμοκ" ημ άημιμ ζε υθδ ημο ηδ γςή ηαζ κα επδνεάγμοκ ηζξ ζπέζεζξ ημο ιε ημοξ 

ζδιακηζημφξ άθθμοξ. Πνμηεζιέκμο ηάπμζμξ κα απαθθαπεεί απυ ηζξ δοζθεζημονβζηέξ ζηέρεζξ 

απαζηείηαζ εεναπεία πμο κα θαιαάκεζ οπυρδ ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά, υπςξ βζα 

πανάδεζβια ημ θφθμ. Άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ ακηζδνμφκ δζαθμνεηζηά ηαζ ήδδ αηυια απυ ηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιεθέηδξ θαίκεηαζ πςξ νέπμοκ ζε δζαθμνεηζημφ είδμοξ 

δοζθεζημονβζηέξ ζηέρεζξ. Χζηυζμ, ακελανηήηςξ δθζηίαξ, θφθμο, εεκζηυηδηαξ η.θπ., 
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ζδζαζηένςξ ζδιακηζηή είκαζ δ πθήνδξ ζοκεζδδημπμίδζή ηςκ ζοκεπεζχκ ηαζ δ πνμζπάεεζα 

ακάηαιρδξ φζηενα απυ ηζξ ανκδηζηέξ ειπεζνίεξ, πανά δ πνμζπάεεζα απμηνμπήξ ημοξ απυ ημ 

κα ζοιαμφκ. Έηζζ, ακηίζημζπεξ ένεοκεξ υζμκ αθμνά ημκ ηθάδμ ηδξ Φοπμθμβίαξ, έπμοκ πάκηα 

πμθφ ιεβάθδ ζδιαζία, ηαεχξ θένκμοκ ηαζ ημοξ εζδζημφξ έκα αήια πζμ ημκηά ζηδκ ηαθφηενδ 

ακηζιεηχπζζδ ημο εηάζημηε ροπμεεναπεουιεκμο, ηδ ροπμθμβία ημο, ημκ ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ ηδ 

ζφκδεζδ υθςκ αοηχκ ηςκ ζημζπείςκ ιε ηζξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ηαζ/ή δοζημθίεξ.   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Εικόνα 4. Ζ ηθίιαηα βζα ηδ ιέηνδζδ ημο πνμθίθ ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ. 

 



63 

 

 

Εικόνα 5 
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Εικόνα 6 
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Εικόνα 7 

     Οζ εζηυκεξ 5, 6 ηαζ 7 αθμνμφκ ηδκ ηθίιαηα βζα ηα δοζθεζημονβζηά ζπήιαηα (Schema 

Questionnaire -ιεηαθναζιέκδ ζηα εθθδκζηά) πμο ζοιπθήνςζακ μζ ζοιιεηέπμκηεξ. 
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Εικόνα 8 

 

Εικόνα 9 
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Εικόνα 10 

 

Εικόνα 11  

 Οζ εζηυκεξ 8, 9, 10 ηαζ 11, αθμνμφκ ηδκ ηθίιαηα βζα ηδκ εοαζζεδζία ζηδκ απυννζρδ 

(Rejection Sensitivity Questionnaire, Downey & Feldman, 1996, επίζδξ ιεηαθναζιέκδ ζηα 

εθθδκζηά), πμο ζοιπθήνςζακ μζ ζοιιεηέπμκηεξ. 


