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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Θ παροφςα  εργαςία επιχειρεί τθ διερεφνθςθ του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ ςτισ 

φιλικζσ ςχζςεισ των εφιβων. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι ςτόχοι που τίκενται είναι θ ανάδειξθ 

τθσ πικανισ ςφνδεςθσ, μεταξφ των γονικϊν και των φιλικϊν δεςμϊν. Επιπρόςκετα, 

γίνεται προςπάκεια για τθ διαςαφινιςθ του επιπζδου ποιότθτασ φιλίασ ςτθν εφθβεία, 

αλλά και τον εντοπιςμό του κυρίαρχου προςϊπου, με το οποίο ο ζφθβοσ επικοινωνεί 

και αλλθλεπιδρά ςτο πλαίςιο του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ. Ακόμθ, επιχειρείται να 

απαντθκεί το ερϊτθμα, αν ο τφποσ δεςμοφ, μεταξφ εφιβων και γονζων, προβλζπει  τθν 

ποιότθτα τθσ εφθβικισ φιλίασ. Σκοπόσ, λοιπόν, τθσ ζρευνασ είναι θ καλφτερθ 

κατανόθςθ των επιρροϊν που δζχεται ο ζφθβοσ από τουσ βαςικοφσ πυλϊνεσ τθσ 

οικογζνειασ και των φίλων του και του τρόπου διαςφάλιςθσ, ςτο ςθμείο που αυτό είναι 

εφικτό, των εφρυκμων κοινωνικϊν του ςχζςεων. 

 Για τθν πραγμάτωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ ςτθριχκικαμε ςτθ κεωρία 

προςκόλλθςθσ, όπωσ διατυπϊκθκε από τουσ Bowlby (1969/1982·1973·1980) και 

Ainsworth (1979·1989·1991), αλλά και άλλουσ μελετθτζσ. Σφμφωνα με τθ κεωρία, οι 

πρϊτεσ ςχζςεισ που αναπτφςςει το άτομο, από τθ βρεφικι, κιόλασ, θλικία, επιδροφν 

ςτισ μετζπειτα διαπροςωπικζσ του ςχζςεισ και τισ κακορίηουν, εξαιτίασ των ενεργϊν 

μοντζλων δεςμοφ, τα οποία μζνουν ςχεδόν αμετάβλθτα ςτον χρόνο.  

Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 203 μακθτζσ Α’ και Γϋ Γυμναςίου του Νομοφ Θρακλείου, 

ςτουσ οποίουσ χορθγικθκαν οι κλίμακεσ Inventory of Parent and Peer Attachment - 

IPPA (Armsden and Greenberg,1987) και Shorten version of friendship qualities 

questionnaire revised - SV-FQQ-R (Nangle, Erdley, Newman,  Mason and Carpenter, 

2003), προςαρμοςμζνεσ ςτα ελλθνικά. Θ ανάλυςθ των δεδομζνων ζδειξε ότι υπάρχει 

ςφνδεςθ ανάμεςα ςτον τφπο δεςμοφ (αςφαλι- αναςφαλι) των εφιβων με τισ τρεισ 

φιγοφρεσ προςκόλλθςθσ (μθτζρα, πατζρα, φίλουσ).  Ακόμθ, βρζκθκε αλλθλεπίδραςθ 

μεταξφ των τφπων δεςμοφ που αναπτφςςουν οι ζφθβοι με τον πατζρα και τουσ φίλουσ. 

Επίςθσ, θ φιγοφρα τθσ μθτζρασ ιταν εκείνθ που ςυγκζντρωςε υψθλότερα ποςοςτά 

ςτον αςφαλι δεςμό των εφιβων. Επιπρόςκετα, ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ και με τισ 

τρεισ φιγοφρεσ προςκόλλθςθσ είχε τθν ικανότθτα να προβλζπει κετικά τθν ποιότθτα τθσ 

φιλίασ. Τζλοσ, τα  κορίτςια αξιολόγθςαν  κετικότερα τισ φιλίεσ τουσ, ςε ςχζςθ με τα 

αγόρια, ενϊ θ επίδραςθ τθσ θλικίασ εντοπίςτθκε μονάχα ςτον ςυναιςκθματικό δεςμό 

με τον πατζρα και τουσ φίλουσ. Συγκεκριμζνα, οι ςυμμετζχοντεσ τθσ πρϊιμθσ εφθβείασ 

είχαν μεγαλφτερα ποςοςτά αςφαλοφσ δεςμοφ με τον πατζρα, ςε ςφγκριςθ με εκείνουσ 

τθσ μζςθσ εφθβείασ. Αντίκετα, ο αςφαλισ δεςμόσ με τουσ φίλουσ φάνθκε να υπερτερεί 

ςτθ μζςθ εφθβεία, ςε ςφγκριςθ με τθν πρϊιμθ εφθβεία. 

Λζξεισ Κλειδιά: ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ, φιλικζσ ςχζςεισ, τφποσ δεςμοφ ςτισ ςχζςεισ με 

τουσ γονείσ και τουσ φίλουσ, ποιότθτα φιλίασ, εφθβεία. 
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SUMMARY 

The present thesis attempts to explore the attachment in teenage friendships. More 

specifically, the aim of the study is to present the possible link among the parental and 

friendly attachments. Additionally, the thesis aims to clarify the quality level of a 

teenage friendship, as well as to identify the dominant person who the teenager 

communicates and interacts with , in the context of attachment. Also, an answer to the 

question whether the type of bond between teenagers and parents defines the quality 

of teenage friendship is seeked. All in all, the goal of the research is a better 

understanding of the influence which family and friends have on the adolescent and the 

way of assurance, as much as possible, of his proper social relationships. 

 For the actualization of this study we relied on the theory of the attachment, as 

expressed by Bowlby (1969/1982·1973·1980) and Ainsworth (1979·1989·1991), but 

additionally by other scholars too. According to the theory, the first relationships that a 

person establishes, even from its infancy, affect its afterwards interpersonal 

relationships and define them, due to the attachment working models, which stay 

almost constant over time.  

In the survey participated 203 students of the first and third grade of high-school, in the 

district of Heraklion, to whom were given two questionnaires translated in Greek, 

Inventory of Parent and Peer Attachment - IPPA (Armsden and Greenberg,1987) and  

Shorten version of friendship qualities questionnaire revised - SV-FQQ-R (Nangle, Erdley, 

Newman,  Mason and Carpenter, 2003). The analyses of the data showed that there is a 

connection between the type of attachment (secure-insecure) of the adolescents with 

the three attachment figures (mother, father, friends). In addition, there was an 

interaction  between the types of attachment, that adolescents developed with their 

father and their friends. Moreover, the mother’s figure was the one that gathered the 

highest percentages in the secure attachment with the adolescents. Additionally, the 

attachment with all three figures had the ability to predict positively the quality of 

friendship. Girls rated more favorably their friendships than boys, while age only 

affected the attachment of the father and friend figures. In particular, participants in the 

early adolescence ages had higher rates of secure attachment with the father figure, in 

comparison with those in middle adolescence ages. On the opposite, the secure 

attachment with their friends’ figures seemed to prevail in the middle puberty 

compared to early puberty. 

Key Words: attachment, friendly relationships,  attachment style with the parents and 
the peers, friendship quality, adolescence. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Σφμφωνα με τθ κεωρία τθσ προςκόλλθςθσ (Bowlby,1969/1982:79-82), ιδθ από τθ 

βρεφικι θλικία το άτομο ζχει τθν ανάγκθ να δθμιουργιςει ζναν ςυμβιωτικό δεςμό, 

ϊςτε να καλφψει τισ βαςικζσ του ανάγκεσ. Για να το πετφχει αυτό ακολουκεί μία 

ςειρά από ςτρατθγικζσ προςκόλλθςθσ και βάςει των εμπειριϊν του καταφζρνει 

τελικά να ανακαλφψει το πρόςωπο που κα ανταποκρίνεται ςτα καλζςματά του. Στισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ το πρόςωπο αυτό είναι θ μθτζρα, αφοφ ο 

ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ με εκείνθ εμπεριζχει τα βαςικά ςτοιχεία τθσ 

προςκόλλθςθσ, δθλαδι τθν εμπιςτοςφνθ, τθν επικοινωνία και, ςυνεπϊσ, τθν 

αςφάλεια και τθν εγγφτθτα. Θ ποιότθτα τθσ ςχζςθσ αυτισ επθρεάηει άμεςα τθν 

ικανότθτα του ατόμου ςτθ διατιρθςθ ςτενϊν διαπροςωπικϊν ςχζςεων, κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ηωισ του. Αυτό ςυμβαίνει εξαιτίασ των ενεργϊν μοντζλων του δεςμοφ, 

δθλαδι των γενικευμζνων αναπαραςτάςεων και ςυναιςκθμάτων που ζχει το παιδί 

για  τθ φιγοφρα τθσ προςκόλλθςθσ. Τα ςυγκεκριμζνα μοντζλα επαναλαμβάνονται 

και ζτςι το άτομο κατορκϊνει τελικά να διαμορφϊςει τον εαυτό του και να ελζγχει 

τθ ςυμπροφορά του, ανάλογα με τουσ ςτόχουσ που κζλει να πετφχει ςε μία 

διαπροςωπικι ςχζςθ (Καφζτςιοσ,2003:5-6).  

Λδιαίτερα, κατά τθ διάρκεια τθσ εφθβείασ θ αλλθλεπίδραςθ με ςυνομιλικα άτομα 

κορυφϊνεται ωσ φψιςτθ προτεραιότθτα και ςυχνά θ ςυμπεριφορά προςκόλλθςθσ 

κατευκφνεται προσ μθ γονικζσ φιγοφρεσ. Οι ςτενοί φίλοι κεωροφνται ωσ 

πρωτογενείσ πθγζσ υποςτιριξθσ και κακοδιγθςθσ και  οι ςχζςεισ αυτζσ μποροφν να 

νοθκοφν, πλζον, ωσ ζνα νζο είδοσ ςχζςθσ προςκόλλθςθσ (Guarnieri, Ponti and Tani, 

2010:104). Θ ςφνδεςθ μεταξφ τθσ οικογζνειασ και των ςυνομθλίκων είναι ορατι και 

αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα ςτθν ανκρϊπινθ εξζλιξθ. Μζςα από τισ φιλικζσ του 

ςχζςεισ ο νζοσ κα προςδιορίςει τισ επικυμίεσ, τισ ανάγκεσ αλλά ίςωσ και τον ίδιο 

του τον εαυτό. Ανάλογα με τθν ποιότθτα που κα φζρει θ εκάςτοτε φιλία, το άτομο 

κα λάβει είτε κετικά ςτοιχεία, όπωσ οικειότθτα, υποςτιριξθ και αςφάλεια είτε 

αρνθτικά, όπωσ ςφγκρουςθ, ηιλια και ανταγωνιςμό. Πλα τα παραπάνω κα 

οικοδομιςουν νζεσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, χρωματιςμζνεσ όμωσ από τα ςχεδόν 

αμετάβλθτα ενεργά μοντζλα του δεςμοφ.  

Ρολλζσ ζρευνεσ ζχουν αςχολθκεί με τθ κεωρία του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ και 

ζχουν εςτιάςει ςε διαφορετικά πρόςωπα προςκόλλθςθσ, όπωσ ςε γονείσ, φίλουσ ι 

και ακόμα ςε ερωτικοφσ ςυντρόφουσ (Card and Hodges,2003 · Δαςκάλου,2006 · 

Engels, Finkenauer,Meeus and Dekovid,2001 · Κυργερίδου,2013 · Ραντοφλθ,2012 

κ.α). Για τθν εφθβεία ειδικότερα, οι περιςςότεροι μελετθτζσ ςτρζφονται προσ τουσ 

φίλουσ, κακϊσ εκείνοι αποτελοφν μία νζα, ανεξερεφνθτθ φιγοφρα  ςτο πεδίο του 

ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ. Ταυτόχρονα, με τισ ποικίλεσ αλλαγζσ που εντοπίηονται 

ςτο άτομο ςε βιολογικό, ςυναιςκθματικό και κοινωνικό επίπεδο κατά τθ 

ςυγκεκριμζνθ περίοδο, θ ζρευνα ςτον τομζα αυτό ποτζ δεν ςτερεφει, αλλά πάντα 
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προκφπτουν νζα ςτοιχεία προσ διερεφνθςθ. Ζνα τζτοιο ςτοιχείο που κα μασ 

απαςχολιςει είναι οι πικανζσ επιδράςεισ που δζχονται οι φιλικζσ ςχζςεισ των 

εφιβων και θ ποιότθτά τουσ από τον ςυναιςκθματικό δεςμό με τισ γονικζσ, κυρίωσ, 

φιγοφρεσ.  

 

Ριο αναλυτικά, θ ςυγκεκριμζνθ μεταπτυχιακι εργαςία δομικθκε ωσ εξισ: 

 

Στο πρϊτο κεφάλαιο επιχειρείται θ κεωρθτικι οικοδόμθςθ του ςυναιςκθματικοφ 

δεςμοφ, όπωσ αυτόσ προζκυψε από τουσ κεμελιωτζσ του, Bowlby 

(1969/1982·1973·1980) και Ainsworth (1979·1989·1991)  και δίνεται ζμφαςθ ςτθν 

αναπτυξιακι του οπτικι κατά τθν περίοδο τθσ εφθβείασ. Ειδικότερα, αναλφονται τα 

εςωτερικά μοντζλα διεργαςίασ του δεςμοφ, το ενδεχόμενο προςκόλλθςθσ και με 

άλλα πρόςωπα, εκτόσ τθσ μθτζρασ, τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ εφθβείασ, θ 

θλικία και θ καταγωγι ωσ προβλεπτικοί παράγοντεσ τθσ ποιότθτασ του δεςμοφ και  

θ ψυχοπακολογία του εφιβου. 

Στο δεφτερο κεφάλαιο περιγράφεται θ φιλία και θ δυναμικι τθσ εξζλιξθ ςε 

ςυναιςκθματικό δεςμό. Συγκεκριμζνα, δίνεται θ κεωρθτικι πλαιςίωςθ τθσ φιλίασ 

από τθ βρεφικι ωσ τθν εφθβικι θλικία. Επιπλζον, τονίηεται θ επιρροι του φφλου 

ςτισ πολφπλευρεσ μορφζσ που μπορεί να πάρει μία φιλικι ςχζςθ. Στθ ςυνζχεια,  

μελετάται θ αναπτυξιακι προοπτικι του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ και τα 

γνωρίςματα που κα πρζπει να φζρει θ κάκε ςχζςθ, ϊςτε να ευδοκιμιςει. 

Κλείνοντασ, αναλφεται ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ με τουσ φίλουσ. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλφονται οι τρείσ βαςικζσ διαςτάςεισ του ςυναιςκθματικοφ 

δεςμοφ:  επικοινωνία, εμπιςτοςφνθ και αποξζνωςθ. Και οι τρεισ διαςτάςεισ 

ςκιαγραφοφνται ςε ζνα ευρφτερο θλικιακό φάςμα, το οποίο φτάνει ωσ τα εφθβικά 

χρόνια. 

Στο τζταρτο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ, με τθν οποία 

επιχειρείται θ διερεφνθςθ όψεων του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ και τθσ φιλίασ κατά 

τθν εφθβεία. Δίνονται πλθροφορίεσ για τουσ ςτόχουσ και τισ υποκζςεισ τθσ 

ζρευνασ, το δείγμα, τα μζςα, τθ διαδικαςία ςυλλογισ δεδομζνων και τθ ςτατιςτικι 

επεξεργαςία τουσ. Θ παράκεςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ πραγματϊνεται 

ςτο πζμπτο κεφάλαιο. 

Τζλοσ ςτο ζκτο κεφάλαιο παρακζτεται θ ςυηιτθςθ των ευρθμάτων και οι πρακτικζσ 

τουσ εφαρμογζσ. Αναφζρονται οι περιοριςμοί τθσ μελζτθσ  και γίνονται προτάςεισ 

για μελλοντικι ζρευνα. 
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ΜΕΟΣ ΡΩΤΟ-ΚΕΩΘΤΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ 

1. Ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ ςτθν εφθβεία 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματϊνεται θ επιςκόπθςθ του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ 

ςτθν εφθβεία. Αρχικά, ςτο πρϊτο υποκεφάλαιο εξετάηεται ο ςυναιςκθματικόσ 

δεςμόσ μζςα από τθ κεωρία προςκόλλθςθσ. Δίνεται μία ςυνοπτικι παρουςίαςθ τθσ 

προεργαςίασ για τθν οικοδόμθςθ τθσ κεωρίασ και αναλφονται τα βαςικά τθσ 

ςθμεία. Στθ ςυνζχεια ακολουκεί θ περιγραφι των εςωτερικϊν μοντζλων 

διεργαςίασ και του δεςμοφ, όπωσ διαμορφϊνονται ςτθν παιδικι και τθν ενιλικθ 

ηωι. Επιπλζον, εξετάηεται το ενδεχόμενο προςκόλλθςθσ και με άλλα πρόςωπα, 

εκτόσ τθσ μθτζρασ. Στο δεφτερο υποκεφάλαιο περιγράφεται το αναπτυξιακό ςτάδιο 

τθσ εφθβείασ. Δίνεται θ κεωρθτικι πλαιςίωςθ τθσ εφθβικισ θλικίασ και τα 

χαρακτθριςτικά τθσ, ϊςτε να γίνουν αντιλθπτζσ οι αλλαγζσ που τελοφνται ςε 

προςωπικό και κοινωνικό επίπεδο ςτο άτομο. Επιπρόςκετα, γίνεται αναφορά ςτον 

ςυναιςκθματικό δεςμό, όπωσ διαμορφϊνεται ςε αυτι τθν περίοδο και ςτον ρόλο 

τθσ μθτζρασ και του πατζρα ωσ ςθμαντικϊν πρόςωπων του ςυναιςκθματικοφ 

δεςμοφ. Ακόμθ, θ θλικία  και θ καταγωγι αναλφονται ωσ προβλεπτικοί παράγοντεσ 

τθσ ποιότθτασ του δεςμοφ. Τζλοσ, ακολουκεί θ ςυηιτθςθ.  

 

1.1 Η εξζλιξθ του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ 

1.1.1 Οικοδόμθςθ τθσ κεωρίασ προςκόλλθςθσ 

Θ κεωρία προςκόλλθςθσ, ζχοντασ ωσ  βαςικοφσ τθσ πυλϊνεσ τθν θκολογία, τθ 

κεωρία ελζγχου των ςυςτθμάτων και τθν ψυχαναλυτικι ςκζψθ, ςυγκροτικθκε 

μζςα από το ζργο του John Bowlby και τθσ Mary Ainsworth. Το ζργο των δφο αυτϊν 

ερευνθτϊν ιταν αλλθλζνδετο, κακϊσ ο Bowlby ζβαλε τα κεμζλια για τθν κατανόθςθ 

τθσ ςχζςθσ μθτζρασ-βρζφουσ, ενϊ θ Ainsworth πραγματοποίθςε εμπειρικι ζρευνα 

και εςτίαςε κυρίωσ ςτθ μελζτθ τθσ  κεωρίασ αςφάλειασ. Στθν ουςία θ κεωρία αυτι 

εξετάηει τθν κοινωνικό-ςυναιςκθματικι εξζλιξθ του ατόμου ςε όλο το φάςμα τθσ 

ανάπτυξισ του, από τθ βρεφικι θλικία μζχρι και τθν ενθλικίωςθ,  για να δθλϊςει τθ  

ςθμαντικι επιρροι των αρχικϊν ςχζςεων του παιδιοφ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 

προςωπικότθτάσ του.   

Σφμφωνα με τον  Bowlby (1969/1982:313-314), θ προςκόλλθςθ μπορεί να οριςτεί 

ωσ μία ςυμπεριφορά, με προβλεπόμενο αποτζλεςμα τθν εγγφτθτα ςε μία φιγοφρα. 

Θ φιγοφρα αυτι, με τθ ςειρά τθσ, κα ζχει ωσ αναπτυξιακι λειτουργία τθν προςταςία 

του βρζφουσ ςε καταςτάςεισ κινδφνου. Θ προςκόλλθςθ ζρχεται να απομακρυνκεί 

από τα ςχιματα του Freud και τθν πεποίκθςθ πωσ αποτελεί το αποτζλεςμα τθσ 
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κάλυψθσ των φυςικϊν αναγκϊν, αλλά ζχει τα δικά τθσ κίνθτρα, τα οποία 

προζρχονται από μία ανεξάρτθτθ, πρωτογενι, ςυναιςκθματικι ανάγκθ των 

παιδιϊν. Συγκεκριμζνα, τα βρζφθ, ςε πρϊτθ φάςθ, απευκφνουν τα μθνφματά τουσ 

προσ διάφορα πρόςωπα, και όχι εςτιαςμζνα ςτο πρόςωπο τθσ μθτζρασ. Θ 

ςυμπεριφορά, ςτθ ςυνζχεια, κα εςτιάςει ςτα πρόςωπα, τα οποία κα 

ανταποκρικοφν ςτο κλάμα τουσ με τθ λογικι του ερεκίςματοσ-αντίδραςθσ. Ζτςι, θ 

ευαιςκθςία ςτα ερεκίςματα αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα για τθν 

αποτελεςματικότθτα του ρόλου που δίνεται ςτο πρόςωπο τθσ προςκόλλθςθσ.  Για 

εκείνα, το πρόςωπο, το οποίο ςυχνά τυχαίνει να είναι θ μθτζρα, δρα ωσ ορμθτιριο, 

αλλά και ωσ καταφφγιο για να εξερευνιςουν τον κόςμο γφρω τουσ (Bowlby, 

1969/1982:314 · Bretherton, 1992/2011:464). 

 Στθν προςχολικι θλικία το ςφςτθμα ςυμπεριφοράσ προςκόλλθςθσ 

αναδιοργανϊνεται και πλζον κάνει τθν εμφάνιςι του και το ςφςτθμα παροχισ 

γονικισ φροντίδασ. Τα δφο αυτά ςυςτιματα δρουν ςυμπλθρωματικά. Θ  μθτζρα 

παφει να είναι το εγϊ και το υπερεγϊ του παιδιοφ και εκείνο αρχίηει να παίρνει 

πρωτοβουλίεσ, ςτισ οποίεσ θ μθτζρα κα ανταποκρικεί. Επιπλζον, ο Bowlby κεωρεί 

πωσ θ προςκόλλθςθ εκτελεί μία φυςικι λειτουργία, θ οποία υφίςταται και ςτθν 

ενιλικθ ηωι  και δεν πρόκειται για κάποια μορφι παλινδρόμθςθσ, όπωσ εκείνθ που 

παρουςιάηει θ εξάρτθςθ τθσ κοινωνικισ μάκθςθσ (Bretherton,1992/2011:455-466 · 

Καφζτςιοσ,2005:38-39 · Ραπαδάκθ-Μιχαθλίδθ,2006:136-137).  

Ταυτόχρονα με τθν οικοδόμθςθ τθσ κεωρίασ πραγματϊνεται και θ πρϊτθ εμπειρικι 

μελζτθ προςκόλλθςθσ μθτζρασ-βρζφουσ από τθν Ainsworth ςτθν Ουγκάντα 

(Bretherton, 1992/2011:459-464). Θ ζρευνα περιελάμβανε τακτικι επίςκεψθ τθσ 

ερευνιτριασ ςε 26 οικογζνειεσ με βρζφθ που κιλαηαν, ϊςτε να μελετθκεί θ 

εκτίμθςθ τθσ μθτρικισ ευαιςκθςίασ απζναντι ςε εκείνα. Στο τζλοσ τθσ ζρευνασ 

προζκυψαν 3 είδθ προςκόλλθςθσ του βρζφουσ : 1) τα βρζφθ με αςφαλι 

προςκόλλθςθ, τα οποία ζκλαιγαν λίγο, αλλά εξερευνοφςαν τον χϊρο με τθν 

παρουςία τθσ μθτζρασ, 2) τα βρζφθ με αναςφαλι προςκόλλθςθ, τα οποία ζκλαιγαν 

ςυχνά  και όταν τα κρατοφςαν ςτθν αγκαλιά τουσ οι μθτζρεσ εκείνα εξερευνοφςαν 

ελάχιςτα και τζλοσ, 3) τα βρζφθ που δεν φαίνεται να είχαν αναπτφξει ακόμθ κάποιο 

δεςμό προςκόλλθςθσ. Επίςθσ από τθν ίδια ζρευνα προζκυψε θ μεγάλθ ςυςχζτιςθ 

τθσ αςφαλοφσ προςκόλλθςθσ με τθν ευαιςκθςία τθσ μθτζρασ ωσ προσ τθν 

απόλαυςθ του κθλαςμοφ. 

 Σε μία δεφτερθ ζρευνα που ζγινε και πάλι από τθν Ainsworth, το 1963, ςτθ 

Βαλτιμόρθ, με επιςκζψεισ ςε  26 οικογζνειεσ πριν και μετά από τθ γζννθςθ του 

βρζφουσ τουσ, φάνθκε ότι οι προςδοκίεσ του παιδιοφ βαςίηονταν ςε προθγοφμενεσ 

εμπειρίεσ ικανοποίθςθσ ι απόρριψθσ από τθ μεριά τθσ μθτζρασ. Ακόμθ, τα ςχιματα 

ςυναλλαγισ που είχε ςυλλζξει θ ίδια κατά τουσ τρείσ πρϊτουσ μινεσ από τθν επαφι 

μθτζρασ-βρζφουσ τα ςυςχζτιςε με μία εργαςτθριακι ςυνκικθ, θ οποία πιρε τθν 
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ονομαςία Συνκικθ του Ξζνου. Από τθν ζρευνα αυτι φάνθκε πωσ τα παιδιά 

εξερευνοφςαν με μεγαλφτερθ όρεξθ το δωμάτιο, ςτο οποίο βρίςκονταν, όςο θ 

μθτζρα τουσ ιταν εκεί. Επιπλζον, κάποια από αυτά είχαν παρόμοιεσ αντιδράςεισ με 

εκείνεσ του παρατεταμζνου αποχωριςμοφ ςτθν επαναςφνδεςθ με εκείνθ. Από τθν 

άλλθ πλευρά κάποια παιδιά εκδιλωναν αναπάντεχο κυμό, όταν θ μθτζρα τουσ 

επζςτρεφε, αλλά ακόμθ και τάςεισ αποφυγισ. Εκείνα είχαν λιγότερο αρμονικι 

ςχζςθ με τθν ίδια και ςτο ςπίτι (Bretherton,1992/2011:459-464).  

 Με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ αυτισ δθμιουργικθκε ςτθ ςυνζχεια το 

ςφςτθμα ταξινόμθςθσ τθσ Συνκικθσ του ξζνου, το οποίο ςτθν ουςία επωμίςτθκε τα 

πρωτεία τθσ φυςικισ παρατιρθςθσ. Θ ταξινόμθςθ, αρχικά, αποτελοφνταν από τρείσ 

κφριουσ τφπουσ αντιδράςεων, τουσ οποίουσ εκδιλωναν τα παιδιά, και ςτθ ςυνζχεια 

προςτζκθκε και ζνασ τζταρτοσ, αφοφ υπιρχε ζνα ποςοςτό νθπίων  που εμφάνιηε 

διαφορετικζσ ςυμπεριφορζσ, οι οποίεσ δεν ταίριαηαν με κανζναν τφπο από τουσ 

τρείσ (Ainsworth, Blehar, Waters and Wall,1978:311-319·Main and 

Solomon,1990:122). Ο πρϊτοσ τφποσ είναι αυτόσ του αςφαλοφσ δεςμοφ, όπου τα 

νιπια ζνιωκαν ςτενοχϊρια με τον αποχωριςμό και εφθςυχαςμό με τθν 

επαναςφνδεςθ. Στθν προςκόλλθςθ αυτι παρατθροφνται τα υγιι ςτοιχεία τθσ 

ςυνδιαλλαγισ  και τθσ ςυςχζτιςθσ. Ο δεφτεροσ τφποσ χαρακτθρίηεται ωσ 

αναςφαλισ-αποφευκτικόσ, με τα παιδιά  να ςτεναχωριοφνται λίγο και να αγνοοφν 

τθ μθτζρα, όταν εκείνθ επιςτρζφει. Ο τρίτοσ είναι ο αναςφαλισ-αμφικυμικόσ, όπου 

ο αποχωριςμόσ προκαλεί μεγάλθ αναςτάτωςθ και θ επαναςφνδεςθ ςυνοδεφεται 

από ςυμπεριφορζσ κυμοφ και προςκόλλθςθσ. Τζλοσ, υπάρχει και ο αναςφαλισ-

αποδιοργανωμζνοσ, ο οποίοσ πρόκειται για τον πιο πρόςφατο τφπο που 

χαρακτθρίηει τα παιδιά με ςυγκεχυμζνεσ ςυμπεριφορζσ κατά τθν επαναςφνδεςθ 

(Holmes,1993/2009:173).   

Ο αςφαλισ δεςμόσ, κατά τον Bowlby (οπ. αναφ. ςτο Holmes,1993/2009:115-117), 

βοθκάει το άτομο, από βρεφικι κιόλασ θλικία,  ςτο να αποκτιςει, εν μζρει, 

ψυχολογικι προςταςία, θ οποία του εξαςφαλίηει ψυχικι ςτακερότθτα. Το βρζφοσ 

νιϊκει, λοιπόν, πωσ βρίςκεται ςε αςφαλι κζςθ, από τθν οποία μπορεί να 

εξερευνιςει το εξωτερικό του περιβάλλον. Υπάρχει μία  αλλθλζνδετθ ςχζςθ μεταξφ  

του μοντζλου εργαςίασ του εαυτοφ και του προςϊπου προςκόλλθςθσ. Με τα 

μοντζλα δεςμοφ, δθλαδι τισ αναπαραςτάςεισ που ζχουν τα παιδιά για τθ ςχζςθ 

τουσ με τον φροντιςτι τουσ, δίνεται θ δυνατότθτα ςε εκείνα να προβλζψουν τθ 

ςυμπεριφορά του προςϊπου προςκόλλθςθσ, αλλά και να προγραμματίςουν τισ 

αντιδράςεισ τουσ. 

Ωςτόςο, μπορεί να επζλκει αμυντικι  παραμόρφωςθ ςτα μοντζλα αυτά,  ϊςτε να 

γίνει αποκλειςμόσ των αρνθτικϊν πλθροφοριϊν από τθ ςυνείδθςθ του ατόμου, 

μζςα από ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, οι οποίεσ προάγουν τθ δυνατότθτα αυτι. Για να 

φτάςει το παιδί ςτο ςθμείο να αποκλείςει το ςυναιςκθματικό φορτίο μίασ  ςχζςθσ-
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απϊλειασ κα πρζπει είτε οι ίδιοι οι γονείσ να μθν κζλουν να το γνωρίςει, είτε θ 

ςυμπεριφορά τουσ να λειτουργεί ωσ ςυμπεριφορά αποφυγισ για το παιδί, είτε 

εκείνο να νιϊκει υπεφκυνο για κάτι που ζκανε και για το οποίο ντρζπεται ςε μεγάλο 

βακμό. Με τθ διαδικαςία του αποκλειςμοφ τα άτομα μποροφν να αποφφγουν 

καταςτάςεισ απόλυτου ψυχικοφ πόνου, όμωσ ταυτόχρονα χάνεται θ ευκαιρία για 

ςυναιςκθματικι εκτόνωςθ. Θ διαδικαςία αυτι τελείται μζςα από τον ζλεγχο των 

ταυτόχρονων ενεργοποιθμζνων ςυςτθμάτων ςυμπεριφοράσ. Με άλλα λόγια, 

υπάρχει ζνασ διμερισ διαχωριςμόσ  ανάμεςα ςτο ανϊτερο τμιμα του κεντρικοφ 

νευρικοφ ςυςτιματοσ, το οποίο μπορεί να είναι άλλοτε ενοποιθμζνο και άλλοτε όχι. 

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ το ςφςτθμα ζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε όλα τα μζρθ 

τθσ μνιμθσ. Αντίκετα, ςτθ δεφτερθ, κάποια μθνφματα δεν καταφζρνουν να 

φτάςουν ςτθ ςυνείδθςθ με αποτζλεςμα να απενεργοποιείται το ςφςτθμα 

προςκόλλθςθσ,  κατάςταςθ θ οποία παρουςιάηεται ςυχνά και ςτο πακολογικό 

πζνκοσ (Holmes,1993/2009:151-160). 

Κλείνοντασ τθ ςυηιτθςθ για τθ κεωρία του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ, αξίηει να 

ςθμειωκεί πωσ μπορεί να οικοδομείται, κατά βάςθ, ςτθ βρεφικι θλικία, όμωσ δεν 

αναφζρεται μονάχα ςε βρζφθ, νιπια  και εφιβουσ, όπωσ προαναφζρκθκε, αλλά και 

ςε ενιλικεσ, κακϊσ καλφπτει ζνα ευρφ θλικιακό φάςμα. Τα ςχιματα προςκόλλθςθσ 

των βρεφϊν ςχετίηονται άμεςα με αυτά των ενθλίκων, από τα οποία προκφπτουν 

τζςςερισ κατθγορίεσ : 1) οι αυτόνομοι-αςφαλείσ ενιλικεσ, οι οποίοι δίνουν ςαφι 

περιγραφι των πρϊτων προςκολλιςεων με τουσ γονείσ τουσ, 2) οι ανιςυχοι-

αμφικυμικοί, οι οποίοι μιλοφν για ςυγκρουόμενεσ μνιμεσ, χωρίσ να ζχουν 

οργανωμζνθ εικόνα, 3) οι απορριπτικοί ενιλικεσ, που είναι ανίκανοι να κυμθκοφν 

και τζλοσ, 4) οι φοβικοί. Συνοψίηοντασ, θ ςχζςθ φροντίδασ που διαμορφϊνει το 

βρζφοσ για να αναπτυχκεί ομαλά δεν φαίνεται να είναι  πάντα με κάποια γυναίκα, 

όπωσ επίςθσ  μπορεί και να είναι με παραπάνω από ζνα άτομα (Bretherton, 

1992/2011:474-480 · Bartholomew and Horowitz,1991:227· Main, Kaplan, and 

Cassidy, 1985:96-79). 

1.1.2  Εςωτερικά μοντζλα προςκόλλθςθσ 

Τα εςωτερικά μοντζλα τθσ προςκόλλθςθσ ι αλλιϊσ τα ενεργά μοντζλα του δεςμοφ, 

τα οποία  απαςχόλθςαν τον Bowlby ςτον τόμο τθσ Απϊλειασ, ςθμάδεψαν 

γενικότερα και ςε μεγάλο βακμό το ζργο του (Καφζτςιοσ,2005:55-57). Στθν ουςία 

κα μποροφςε να πει κανείσ πωσ πρόκειται για  αςυνείδθτουσ μθχανιςμοφσ, οι 

οποίοι ενεργοποιοφνται μζςω των κοινωνικϊν εμπειριϊν. Με άλλα λόγια, το παιδί, 

μζςα από τθν κοινωνικι του εξζλιξθ, προάγει τθν καταςκευι νοθτικϊν 

παραςτάςεων του εαυτοφ και των προτφπων αλλθλεπίδραςθσ με τουσ άλλουσ. Οι 

νοθτικζσ αυτζσ παραςτάςεισ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνεσ με τισ μνιμεσ και τισ ςτενζσ 

διαπροςωπικζσ τουσ ςχζςεισ, όπωσ για παράδειγμα με τθ μθτζρα τουσ, με 

αποτζλεςμα να μορφοποιοφνται κατά ζνα μεγάλο ποςοςτό από τα πρόςωπα αυτϊν 
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των ςχζςεων. Οι άνκρωποι διατθροφν τα μοντζλα των αρχικϊν τουσ  

προςκολλιςεων κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ, αφοφ με τθν πάροδο του 

χρόνου εκείνα αυτοματοποιοφνται. Ζτςι, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, τα μοντζλα αυτά 

αναδεικνφουν και τθν κοινωνικι πραγματικότθτα των ατόμων, όπωσ τθ βίωςαν ςτα 

πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ τουσ (Ραπαδάκθ-Μιχαθλίδθ,2006:185-189).  

Ππωσ ειπϊκθκε και νωρίτερα, τα ενεργά μοντζλα δεςμοφ επιτελοφν επίςθσ πολλζσ 

λειτουργίεσ, κακϊσ με τθ βοικειά τουσ, τα άτομα μποροφν να προβλζπουν 

ςυμπεριφορζσ αλλά και να ςχεδιάηουν τθν προςωπικότθτά τουσ ανάλογα με τουσ 

ςτόχουσ που κζλουν να πετφχουν (Bretherton,1985:12· Βορριά και Ραπαλθγοφρα, 

1999:28-29). Αναλυτικότερα, κα μποροφςε να πει κανείσ πωσ προκακορίηουν τισ 

προςδοκίεσ, τα ςυναιςκιματα και πολλοφσ ακόμθ παράγοντεσ των ςχζςεων των 

ανκρϊπων και των αναγκϊν τουσ. Για τον λόγο αυτό ίςωσ και να προδιαγράφουν, 

όπωσ κζλουμε να ελζγξουμε και ςτθν παροφςα ζρευνα, τθν ποιότθτα αυτϊν των 

δεςμϊν. Θ ενεργοποίθςι τουσ τελείται ςυνικωσ όταν οι ςχζςεισ είναι ιδιαίτερα 

ζντονεσ. Για παράδειγμα, τα παιδιά που μεγαλϊνουν και βιϊνουν ζντονεσ κρίςεισ 

κυμοφ από τουσ γονείσ ι τον περίγυρο τουσ είναι πολφ εφκολο, με τθ ςειρά τουσ, να 

εςωτερικεφςουν τισ κρίςεισ αυτζσ. Αυτό ςυμβαίνει διότι επανζρχονται ςε εκείνα 

εικόνεσ του παρελκόντοσ, οι οποίεσ ρυκμίηουν τα ςυναιςκιματά τουσ, αλλά και 

οργανϊνουν τθ ςκζψθ τουσ (Καφζτςιοσ, 2005:55-57 · Ραπαδάκθ-

Μιχαθλίδθ,2006:185-189). 

Θ ςτακερότθτα των εςωτερικϊν μοντζλων για τον Bowlby (1969/1982:363-364) 

ιταν ςχεδόν δεδομζνθ, κακϊσ κεωροφςε ότι τουλάχιςτον τα βαςικά τουσ ςθμεία, 

ζπειτα από τα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ του παιδιοφ, παραμζνουν ςτακερά και 

ςχεδόν αμετάβλθτα. Με τθ λογικι αυτι, αν ζνα παιδί είχε αςφαλι προςκόλλθςθ με 

τουσ γονείσ του, κα μποροφςε να αναπτφξει υγιείσ ςχζςεισ και ςτθν ενιλικθ ηωι 

του, μζςα από τα λειτουργικά μοντζλα. Με τθν ίδια λογικι θ αναςφαλισ 

προςκόλλθςθ οδθγεί ςε δυςλειτουργικά μοντζλα. Ζνασ ακόμθ παράγοντασ που 

κακορίηει τθ ςτακερότθτα των μοντζλων αυτϊν είναι οι επιλογζσ των ανκρϊπων, 

είτε αυτζσ είναι ςυνειδθτζσ αλλά είτε και αςυνείδθτεσ, ςτο να παραμζνουν ςε 

περιβάλλοντα που δεν αποκλίνουν από τα πιςτεφω τουσ. Το να επιλζγει κανείσ για 

ςφντροφο ζνα άτομο που φζρει πολλά κοινά χαρακτθριςτικά με τθ μθτζρα ι τον 

πατζρα του, διαςφαλίηει ςε ζνα κομμάτι τθν ιςορροπία με το παρελκόν. Το μόνο 

που αρκεί για να μείνει ανκεκτικι θ ςχζςθ ςε βάκοσ χρόνου  είναι  να ςυμφωνεί θ 

ςυμπεριφορά του ενόσ με τισ προςδοκίεσ του άλλου. Με τον τρόπο αυτό, ακόμα και 

μία μθ αρμονικι ςχζςθ καλφπτεται ςε μεγάλο βακμό από αυτά που περιμζνει 

κανείσ να λάβει από τον άλλο, ϊςτε να πάρει τθν επιβεβαίωςθ για τα όςα πίςτευε 

για τον εαυτό του. Ζνασ επιπλζον παράγοντασ που διατθρεί το αμετάβλθτο είναι και 

θ πρόκλθςθ ςυμπεριφορϊν από το άτομο, τισ οποίεσ ςυνικωσ φοβάται. Θ 

ςυγκεκριμζνθ άποψθ δρα με τθ λογικι τθσ «αυτό-προφθτείασ», κακϊσ όταν το 

άτομο περιμζνει μία ςυγκεκριμζνθ ςτάςθ από κάποιον  και είναι προκατειλθμμζνο 
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απζναντι του, τον ωκεί ςτο να εκδθλϊςει τθ ςτάςθ αυτι και να πάρει τθν 

επιβεβαίωςθ (Ραπαδάκθ-Μιχαθλίδθ, 2006:189).  

Ραρόλα αυτά υπιρχαν αρκετοί που διαφϊνθςαν με τισ απόψεισ περί ςτακερότθτασ 

και υποςτιριξαν πωσ τα εςωτερικά μοντζλα ζχουν τθ δυνατότθτα να αλλάξουν, εάν 

όχι εξ’ ολοκλιρου, τότε ςε ςθμαντικό βακμό, μζςα από τισ τρζχουςεσ εμπειρίεσ των 

ανκρϊπων, όπωσ εκείνεσ βιϊνονται ςτο κοινωνικό τουσ περιβάλλον. Βζβαια, ακόμθ 

και ο Bowlby (οπ. αναφ. ςτο Ραπαδάκθ-Μιχαθλίδθ, 2006:193) ςυμφϊνθςε, εν 

μζρει, με τθ μικρι, ςχεδόν επιφανειακι αλλαγι που μπορεί να επζλκει, μονάχα 

όμωσ με τθν προχπόκεςθ τθσ φπαρξθσ δραματικϊν αλλαγϊν ςτον κόςμο του 

ατόμου. 

Θ επίδραςθ του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ, όπωσ ζγινε κατανοθτό και από τισ 

παραπάνω λειτουργίεσ των εςωτερικϊν μοντζλων, είναι άμεςθ  και κακοριςτικι 

ςτισ μετζπειτα ςχζςεισ, τόςο τθσ παιδικισ όςο και τθσ ενιλικθσ ηωισ. Θ άποψθ αυτι 

υποςτθρίχκθκε από πολλοφσ κεωρθτικοφσ τθσ ψυχανάλυςθσ, με πρωτοπόρο τον 

Freud. Θ υγιισ ψυχολογικι ανάπτυξθ του ατόμου επιτυγχάνεται, ςε μεγάλο βακμό, 

μζςα από τισ κετικζσ εμπειρίεσ που εκείνο αποκομίηει από τθ ςχζςθ προςκόλλθςθσ.  

Αντίκετα, οι τραυματικζσ εμπειρίεσ εφκολα προάγουν τθ δθμιουργία 

διαταραγμζνων προςωπικοτιτων. Ο Bowlby (οπ. αναφ. ςτο Ραπαδάκθ-Μιχαθλίδθ, 

2006:194) υποςτιριξε τθν άποψθ πωσ ςε κάκε ςτάδιο τθσ ηωισ κα πρζπει να 

αξιολογοφνται οι τφποι δεςμϊν, εφόςον και για τον ίδιο ο δεςμόσ είναι εκείνοσ που 

ορίηει τθν εξζλιξθ και τθν κοινωνικι ταυτότθτα των ανκρϊπων. Ωσ αρχικι φιγοφρα 

δεςμοφ κεωρείται θ μθτζρα. Θ διαμόρφωςθ τθσ προςωπικότθτασ του παιδιοφ 

εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθ διάκεςθ, τον χαρακτιρα και τθν  ανταπόκριςθ 

τθσ μθτζρασ ςτισ εκκλιςεισ του. Μία χαμογελαςτι μαμά, που δίνει αγάπθ και 

ςτοργι, κάνει το παιδί να αναμζνει να λάβει ανάλογα ςυναιςκιματα από τουσ 

άλλουσ και το οπλίηει επίςθσ με αυτά. Ο αςφαλισ δεςμόσ προωκεί τθν 

εμπιςτοςφνθ, τθν αλλθλεγγφθ αλλά ακόμθ και τθν αποφυγι αρνθτικϊν 

καταςτάςεων, όπωσ τθσ επικετικότθτασ και τθσ κατάκλιψθσ.  Τζλοσ, παρατθρικθκε 

πωσ τα παιδιά με αςφαλι προςκόλλθςθ ιταν πιο ανκεκτικά ςτον πόνο, ςτο ςτρεσ 

αλλά και ςτισ δφςκολεσ εμπειρίεσ.  

Από τθν άλλθ μεριά, μία μθτζρα αρνθτικι, απόμακρθ, μθ ςτοργικι, ωκεί το παιδί 

ςτθν υιοκζτθςθ μίασ αρνθτικισ εικόνασ για τον εαυτό του. Θ απόρριψθ, 

ςυγκεκριμζνα από το πρόςωπο προςκόλλθςθσ,  μπορεί να οδθγιςει και ςτον 

«αμυντικό ςυναιςκθματικό αποκλειςμό», μία κατάςταςθ κατά τθν οποία το άτομο 

δεν μπορεί να αιςκανκεί, αλλά οφτε και να εκδθλϊςει κάποιου είδουσ ςυναίςκθμα. 

Ρζρα όμωσ από τθν «παράλυςθ» του ςυναιςκιματοσ, ο απορριπτικόσ γονζασ 

καλλιεργεί τθν ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ ςτο παιδί του, τθ χαμθλι αυτοεκτίμθςθ και 

αυτοπεποίκθςθ, αλλά ακόμθ και τθν αποφυγι ςτενϊν διαπροςωπικϊν ςχζςεων 

(Bowlby, 1980:68-71). Σφμφωνα με τθ Μακρι-Μπότςαρθ (οπ. αναφ. ςτο Ραπαδάκθ-
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Μιχαθλίδθ, 2006:194-197), οι αναςφαλείσ προςκολλιςεισ με τθ μθτζρα οδθγοφν 

άμεςα ςτθν αποςτροφι δθμιουργίασ ςχζςεων με φίλουσ, όπωσ και ςτθν εκδιλωςθ 

επικετικϊν ςυμπεριφορϊν, κυρίωσ ςτον ανδρικό πλθκυςμό. Στθν αγχϊδθ 

προςκόλλθςθ οι μθτζρεσ, ςυνικωσ, ανταποκρίνονται με αμφικυμία ςτισ ίδιεσ 

ανάγκεσ που εκδθλϊνουν κατά καιροφσ τα παιδία τουσ, με αποτζλεςμα εκείνα να 

νιϊκουν υπερβολικά δειλά ι και επικετικά, με χαμθλι ενεργθτικότθτα και άλλεσ 

δυςλειτουργίεσ. Τζλοσ, ςτθν αποδιοργανωμζνθ προςκόλλθςθ ζχουμε μία μθτζρα 

ψυχωτικι ςτθν ουςία, από τθν οποία το παιδί νιϊκει να απειλείται. Για τον λόγο 

αυτό εκείνο νιϊκει ςφγχυςθ, τρόμο αλλά και αποπροςανατολιςμό ςτον χϊρο. 

Συμπεραςματικά κα μποροφςαμε να ποφμε πωσ θ αςφαλισ προςκόλλθςθ φαίνεται 

τελικά να διαςφαλίηει τθν ψυχικι υγεία ςε αντίκεςθ με τθν αναςφαλι, θ οποία 

ευκφνεται ςε μεγάλο βακμό για ςοβαρζσ καταςτάςεισ ψυχοπακολογίασ 

(Ραπαδάκθ-Μιχαθλίδθ, 2006,193-199).  

1.1.3  Ο δεςμόσ ςτθν παιδικι θλικία και ςτθν ενιλικθ ηωι 

Οι πρωταρχικζσ ςχζςεισ δεςμοφ, λοιπόν, δεν επιδροφν μονάχα ςτθν παιδικι θλικία, 

αλλά ςε όλο το φάςμα τθσ ηωισ του ατόμου και ςε επιμζρουσ τομείσ τθσ, όπωσ ςτθν 

εργαςία, ςτθ ςεξουαλικότθτα, ςτο ςτρεσ κτλ. Θ εκδιλωςθ των επιδράςεων τελείται 

κυρίωσ όταν υπάρξει κάποια ζντονθ κατάςταςθ, ςτθν οποία το άτομο, τισ πιο 

πολλζσ φορζσ, δεν δρα με τθ λογικι αλλά με το ςυναίςκθμα. Σφμφωνα με τουσ 

Kobak και Sceery  (οπ. αναφ. ςτο Ραπαδάκθ-Μιχαθλίδθ, 2006:200) οι άνκρωποι που 

διαμορφϊνουν αςφαλείσ ςχζςεισ ςτα  πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ τουσ ζχουν 

μεγαλφτερθ αυτοπεποίκθςθ, με αποτζλεςμα να τολμοφν να βρουν τθ ρομαντικι 

αγάπθ και να κάνουν μακροχρόνιεσ ςχζςεισ. Αυτι τθ δυνατότθτα τθν αποκτοφν 

μζςα από το αίςκθμα εμπιςτοςφνθσ που νιϊκουν για τον κοινωνικό τουσ περίγυρο, 

ςτον οποίο ςτρζφονται για να δεκοφν ςυναιςκθματικά. Σε άλλθ ζρευνα των 

Grossman και Grossman (οπ. αναφ. ςτο Καφζτςιοσ,2005:60) παρόμοιεσ 

ςυμπεριφορζσ παρατθρικθκαν και ςε εφιβουσ, ςτουσ οποίουσ ο αςφαλισ δεςμόσ 

τουσ  παρακινοφςε ςτο να ςτραφοφν προσ άλλα άτομα, όταν ζνιωκαν κλίψθ ι 

φόβο, ϊςτε να παρθγορθκοφν. Αλλά και ςτο εργαςιακό περιβάλλον τα αςφαλι 

άτομα φαίνεται να δρουν περιςςότερο ομαδικά και υποςτθρικτικά με τουσ 

ςυνεργάτεσ τουσ, χωρίσ να αφινουν τισ «αναποδιζσ» τθσ δουλειάσ να ειςβάλουν και 

να διαταράξουν τισ διαπροςωπικζσ τουσ ςχζςεισ. 

 Πςον αφορά τα ςυναιςκιματα, οι ζρευνεσ και πάλι ζδειξαν πωσ ο τφποσ δεςμοφ 

ςχετίηεται άμεςα είτε με τον κετικό είτε τον αρνθτικό τφπο του ςυναιςκιματοσ. 

Συγκεκριμζνα, οι Simpson και Rholes  (οπ. αναφ. ςτο Ραπαδάκθ-Μιχαθλίδθ, 

2006:201) υποςτιριξαν πωσ ο αςφαλισ δεςμόσ παρζχει τθ δυνατότθτα ελζγχου των 

αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων, κακϊσ οι άνκρωποι είναι διατεκειμζνοι να μιλιςουν 

για ό,τι τουσ απαςχολεί και δεν ςυςςωρεφουν μζςα τουσ τθν πίκρα ι τον κυμό τουσ. 

Επιπλζον, όπωσ ειπϊκθκε και νωρίτερα, τα άτομα αυτά ψάχνουν να βρουν 
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παρθγοριά ςε οικεία πρόςωπα, εφόδιο που προζρχεται από τθ μίμθςθ 

ςυμπεριφορϊν του προςϊπου προςκόλλθςθσ. Πλα τα παραπάνω αφοροφν 

μακθμζνεσ ςτρατθγικζσ, οι οποίεσ διδάςκονται κυρίωσ μζςα από τθν 

αλλθλεπίδραςθ με το οικογενειακό περιβάλλον και  προάγουν τθν ομαδικότθτα και 

τθν κοινωνικοποίθςθ.  

Σε αντίκεςθ με τον αςφαλι δεςμό, ο αναςφαλισ-αποφευκτικόσ περικλείει όλεσ  τισ 

αρνθτικζσ εκφάνςεισ των χαρακτθριςτικϊν τθσ ςυμπεριφοράσ, που φαίνεται να 

προλαμβάνει μία υγιισ προςκόλλθςθ. Αρχικά, το άτομο, ζχοντασ δεχκεί μία 

απορριπτικι ςτάςθ από το πρόςωπο τθσ προςκόλλθςθσ, αιςκάνεται πωσ κανείσ δεν 

κα μπορζςει να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ και ςτα κζλω του. Κατά ςυνζπεια, 

κλείνεται ςτον εαυτό του, ανίκανο να νιϊςει εμπιςτοςφνθ και να προςπακιςει να 

βρει τθν αγάπθ, διότι φοβάται να μθν βιϊςει μία ακόμθ οδυνθρι απόρριψθ. 

Επιπλζον, εκτόσ του ότι δεν κζλει ςυναιςκθματικι επαφι, τθ κεωρεί και ωσ ζνδειξθ 

αδυναμίασ του ίδιου. Οι άνκρωποι αυτοί, αντί να δζνονται με άλλουσ, προτιμοφν να 

ζχουν περιςταςιακζσ ςχζςεισ και να δθμιουργοφν ςχζςθ εξάρτθςθσ με τθν εργαςία 

τουσ. Θ εργαςία καλφπτει το κενό τθσ ςυναιςκθματικισ επαφισ και δεν αφινει ςτο 

άτομο τον χρόνο και τα περικϊρια, ϊςτε να ςκεφτεί κάτι άλλο. Σφμφωνα με τουσ 

Hazan και Shaver (οπ. αναφ. ςτο Ραπαδάκθ-Μιχαθλίδθ, 2006:204), το ίδιο ακριβϊσ 

ςυμβαίνει και ςτθ βρεφικι θλικία, όπου εκεί, κακϊσ δεν υπάρχει θ προςφυγι ςτθν 

εργαςία, τα βρζφθ είναι πικανό να ςτραφοφν ςε διερευνθτικι ςυμπεριφορά, για να 

μθν χρειαςτεί να αλλθλεπιδράςουν με τθν απορριπτικι τουσ μθτζρα. Τζλοσ, ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ, τα άτομα αυτά εκδθλϊνουν ψυχοςωματικζσ διαταραχζσ, 

ζντονθ επικετικότθτα και ανικανότθτα διαχείριςθσ αγχωτικϊν καταςτάςεων. 

Κλείνοντασ, πζρα από τον αςφαλι και τον αναςφαλι δεςμό, τα παιδιά αλλά και οι 

ενιλικεσ εκδθλϊνουν διαφορετικζσ ςυμπεριφορζσ, εάν ζχουν βιϊςει αγχϊδεισ 

δεςμοφσ προςκόλλθςθσ. Ζνα πρϊτο ςτοιχείο των δεςμϊν αυτϊν αποτελεί το 

αίςκθμα αδυναμίασ ελζγχου τθσ ηωισ, με ανικανότθτα αυτονόμθςθσ και 

υπερευαιςκθςία ςτθ διαχείριςθ των αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων. Το άτομα 

φοβοφνται τθν απόρριψθ, διότι ζχουν χαμθλι αυτοεκτίμθςθ και δεν μποροφν να 

δουν τθ κετικι πλευρά τθσ ηωισ. Συγκεκριμζνα, οι Rubenstein και Shaver (οπ. αναφ. 

ςτο Ραπαδάκθ-Μιχαθλίδθ, 2006:205) διαπίςτωςαν πωσ για να ξεπεράςουν το 

αίςκθμα κενοφ που νιϊκουν, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςτρζφονται προσ τα ψϊνια και 

τισ αγορζσ. Ακόμθ, οι ερωτικζσ τουσ ςχζςεισ διζπονται από ςυναιςκθματικι 

αναςφάλεια και ακρότθτεσ, με τθν ζλλειψθ φπαρξθσ ορίων και τθν πίεςθ του 

ερωτικοφ ςυντρόφου για απόλυτθ προςοχι. Συχνά, επίςθσ, τα άτομα καταλιγουν 

ςτο να ςυμπεριφζρονται ψυχαναγκαςτικά και να κυςιάηουν τθ δικι τουσ 

αυτονόμθςθ ςτθν αναηιτθςθ μια αζναθσ κατάςταςθσ δεςμοφ. Με άλλα λόγια, ο 

εαυτόσ μπαίνει ςε δεφτερθ μοίρα και τα ‘’κζλω’’ του προςϊπου βρίςκουν μονάχα 

αντίκριςμα ςτθν ανταπόκριςθ του άλλου. Τζλοσ, κατά τον Morris (οπ. αναφ. ςτο 
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Ραπαδάκθ-Μιχαθλίδθ, 2006: 206) πολλζσ φορζσ θ προςκόλλθςθ αυτι δρα και ωσ 

προάγγελοσ μίασ λανκαςμζνθσ επιλογισ ςυντρόφου.  

 

1.1.4  Συναιςκθματικόσ δεςμόσ με άλλα πρόςωπα  

Στο ςθμείο αυτό, και πριν κλείςουμε τθ ςφντομθ επιςκόπθςθ τθσ κεωρίασ του 

ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ, αξίηει να ςτακοφμε λίγο  ςτισ «πολλαπλζσ 

προςκολλιςεισ». O Bowlby (1969/1982) υποςτιριξε κυρίωσ, τθν ιδζα τθσ 

προςκόλλθςθσ ςε ζνα άτομο, το οποίο ιταν θ μθτζρα. Μετζπειτα ζρευνεσ ζδειξαν 

όμωσ πωσ και άλλα πρόςωπα μποροφν να αναλάβουν τον ρόλο αυτό, είτε ςε 

ατομικό είτε ςε ομαδικό επίπεδο, όπωσ για παράδειγμα, και ςφμφωνα με τον 

Howes (1999: 675), ο πατζρασ, οι παπποφδεσ, οι δίδυμοι, θ τροφόσ αλλά και οι 

δάςκαλοι. Μία πρϊτθ ζρευνα των Ainsworth, Schaffer και Emerson (οπ. αναφ. ςτο 

Ainsworth, 1979:107) φανζρωςε τθν ζντονθ επιλεκτικότθτα που παρουςιάηουν τα 

βρζφθ ωσ προσ το πρόςωπο με το οποίο κα δθμιουργιςουν τον δεςμό 

προςκόλλθςθσ. Κανζνα υποκείμενο βζβαια δεν επζλεξε παραπάνω από μία 

φιγοφρα προςκόλλθςθσ, ωςτόςο, ςτθν ζρευνα του Harlow (οπ. αναφ. ςτο 

Ainsworth,1979:107) φάνθκε πωσ αν δεν υπάρχει κατάλλθλο πρόςωπο ςτο 

οικογενειακό περιβάλλον, το άτομο ςτρζφεται ςτουσ φίλουσ, από τουσ οποίουσ δεν 

επιλζγει πάντα μόνο ζναν. Θ φπαρξθ «πολλαπλϊν φιγοφρων προςκόλλθςθσ» δεν 

ςθμαίνει απαραίτθτα πωσ επιδροφν όλεσ ςτο άτομο με τθν ίδια ζνταςθ. Σφμφωνα 

με τον Bowlby (οπ. αναφ. ςτο Ainsworth,1979:107 · Shulman,1993:274), υπάρχει 

ζνα κυρίαρχο πρόςωπο προςκόλλθςθσ και ζπειτα κάποια δευτερεφοντα, μεταξφ 

των οποίων ζχει κακιερωκεί κάποιου είδουσ ιεραρχία. Τα βρζφθ μποροφν να 

λαμβάνουν τθν αςφάλεια από όλα τα πρόςωπα, όμωσ, ανάλογα με τθν εκάςτοτε 

ςυνκικθ, δείχνουν μία μεγαλφτερθ προτίμθςθ ςε κάποιο από αυτά.  

Τα τελευταία χρόνια γίνονται ζρευνεσ για να απομακρυνκεί το επιςτθμονικό 

ενδιαφζρον από τθν προςκόλλθςθ ςτθ μθτζρα και να επικεντρωκεί ςε άλλα 

πρόςωπα που μπορεί να λειτουργοφν επίςθσ ςαν εκείνθ, όπωσ για παράδειγμα ο 

πατζρασ, θ τροφόσ ι θ μθτριά αλλά ακόμθ και οι φίλοι, κυρίωσ κατά τθν περίοδο 

τθσ εφθβείασ. Αυτό ςυμβαίνει διότι ο δεςμόσ, περιλαμβάνοντασ πολλαπλά επίπεδα, 

όπωσ εμπιςτοςφνθ, επικοινωνία, αποξζνωςθ κτλ και ανάλογα με το φφλο, τθν 

θλικία και άλλουσ παράγοντεσ, δρα διαφορετικά και ζχει άλλα αποτελζςματα ωσ 

προσ τα πρόςωπα τθσ προςκόλλθςθσ. Για παράδειγμα ςτθν ζρευνα των Pace, San 

Martini και Zavattini (2011:87) τα αγόρια ςθμείωςαν μικρότερο ςκορ ςτθν 

αποξζνωςθ από τον πατζρα ςε ςχζςθ με τα κορίτςια, τα οποία ςτισ φιλικζσ τουσ 

ςχζςεισ κατείχαν υψθλότερα ςκορ ςτθν επικοινωνία και τθν εμπιςτοςφνθ. Αυτό 

φανερϊνει ακριβϊσ τθν ποικιλότθτα ςτα πρόςωπα του δεςμοφ, αλλά και ςτθν 

επίδραςι τουσ ςτισ ςυνιςτϊςεσ του. 
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1.2 Εφθβεία 

1.2.1 Ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ ςτθν εφθβεία 

Ροικίλεσ κεωρίεσ ζχουν προτακεί ςχετικά με τθν κατανόθςθ τθσ αναπτυξιακισ 

περιόδου τθσ εφθβείασ, με τισ περιςςότερεσ να τθν ορίηουν ωσ μία μεταβατικι 

περίοδο τθσ ηωισ του ατόμου ανάμεςα ςτθν παιδικότθτα και τθν ενθλικίωςθ. Θ 

ζννοια τθσ εφθβείασ εμφανίηεται κυρίωσ τον 19ο αιϊνα, όπου ςυντελοφνται ζντονεσ 

κοινωνικζσ αλλαγζσ και θ εκβιομθχάνιςθ. Τον 20ο αιϊνα ο Hall, με τθ δίτομθ μελζτθ 

του, ορίηει τθν εφθβεία ωσ ζνα ταραχϊδεσ μεταβατικό ςτάδιο, το οποίο όμωσ 

αποτελεί τθ βάςθ για τθν ολοκλιρωςθ των χαρακτθριςτικϊν του ανκρϊπου. Θ ιδζα 

αυτι βρίςκεται πολφ κοντά και υποςτθρίηεται και από τουσ ειδικοφσ τθσ 

ψυχανάλυςθσ, όπωσ τθν Anna Freud και τον Sigmund Freud, οι οποίοι κεωροφν πωσ 

ςτθν ιβθ τελείται θ εμφάνιςθ των ενςτίκτων. Ειδικότερα, κατά τθν ιβθ  υπάρχει 

ςφγχυςθ ανάμεςα ςτο Εγϊ, το Υπερεγϊ και το Αυτό, με αποτζλεςμα να βιϊνεται 

ξανά θ οιδιπόδεια ςφγκρουςθ τθσ βρεφικισ θλικίασ. Για να αποτρζψει το άτομο τθν 

επικράτθςθ τθσ και ςτθν ενιλικι ηωι διαφοροποιεί τισ αναπαραςτάςεισ του από 

εκείνεσ των γονιϊν του με τθν απομάκρυνςι του από το οικογενειακό περιβάλλον. 

Ραρόμοιεσ ιδζεσ παρουςιάηονται και από τον  Erik Erikson, όπωσ και από τον 

Richard Frankel, που κατατάςςονται ςτουσ υποςτθρικτζσ τθσ κεϊρθςθσ τθσ 

εφθβείασ ωσ περιόδου κφελλασ και ςτρεσ (Coleman,2013:42-44 · Ραναγιωτάκθ, 

2010:66-67).  

Μία διαφορετικι κεωρθτικι προςζγγιςθ, που πλαιςιϊνει τθν εφθβικι θλικία, δίνει 

ζμφαςθ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ. Κφριοι εκφραςτζσ τθσ αποτελοφν οι 

Bronfenbrenner, Baltes και Lerner (οπ. αναφ. ςτο Coleman,2013:44-46), οι οποίοι 

τονίηουν τθ ςπουδαιότθτα του περιβάλλοντοσ και του γενικότερου πλαιςίου ςτο 

οποίο ηει και δραςτθριοποιείται ο ζφθβοσ. Άτομο και οικογζνεια επιδροφν μεταξφ 

τουσ και ςυν-διαμορφϊνονται, με το πρϊτο να ζχει τθν ικανότθτα να δομεί, ςε 

ςθμαντικό βακμό, τθν εφθβεία του. Το πιο βαςικό είναι να υπάρξει μία ςωςτι 

αντιςτοίχθςθ μεταξφ των αναγκϊν και των ςτόχων του ανκρϊπου και τθσ 

δυνατότθτασ επίτευξισ τουσ ςτο πλαίςιο όπου δρα και αναπτφςςεται. Σφμφωνα με 

τουσ Frank, Kerr, Sallis, Miles και Chapman (οπ.αναφ. ςτο Coleman,2013:47), θ 

ατομικι επενζργεια του εφιβου είναι εκείνθ που τελικά ορίηει τθν περίοδο αυτι, 

κακϊσ εάν δεν ςυναινζςει εκείνοσ, ο ζλεγχοσ των γονζων παραμζνει ατελζςφοροσ. 

Το μοντζλο εςτίαςθσ, το οποίο δομικθκε ςτθ μελζτθ του Coleman (οπ. αναφ. ςτο 

Coleman,2013:48-51) για τθ φυςιολογικι ανάπτυξθ των εφιβων, αποτελεί μία 

ακόμθ κεωρθτικι προςζγγιςθ τθσ εφθβείασ. Τα ευριματα από τθν ζρευνα ζδειξαν 

πωσ τόςο οι ςτάςεισ για τισ ςχζςεισ, όςο και οι προβλθματιςμοί για διάφορα 

ηθτιματα διαφοροποιοφνται ανάλογα με το θλικιακό φάςμα και το χρονικό ςθμείο 

τθσ περιόδου ανάπτυξθσ. Από τα παραπάνω ςυνάγεται το ςυμπζραςμα πωσ 
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διαφορετικά κζματα αποκτοφν κυρίαρχθ κζςθ ςτο επίκεντρο τθσ ηωισ του ατόμου, 

ςε διαφορετικζσ φάςεισ τθσ ηωισ του.  

Τα παραπάνω μοντζλα κα μποροφςε να πει κανείσ πωσ ςτθρίηονται ςε μεγάλο 

βακμό ςτθν κοινωνικι κζαςθ των νζο-φροχδικϊν, αλλά και ςτθν κοινωνικό-

γνωςτικι κεωρία του Bandura (οπ. αναφ ςτο Salkind, 1990/2006:248-254), αφοφ θ 

ανάπτυξθ του εαυτοφ τελείται ςε ςυνδυαςμό με το περιβάλλον, και άρα με τον 

κοινωνικό του περίγυρο και τισ διαπροςωπικζσ του ςχζςεισ, μζςα από τα οποία το 

πρόςωπο ανταλλάςςει εμπειρίεσ, διαμορφϊνει και διαμορφϊνεται. Από μία 

διαφορετικι οπτικι προςλαμβάνει τθν περίοδο τθσ ιβθσ ο Piaget (οπ. αναφ. ςτο 

Salkind, 1990/2006:282-304) με τθν κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ, τθν οποία 

ορίηει ωσ το πζραςμα από τισ ςυγκεκριμζνεσ νοθτικζσ ενζργειεσ ςτθν τυπικι ςκζψθ. 

Με βάςθ τθν προςζγγιςθ αυτι τα παιδιά είναι ςε κζςθ να μποροφν να κάνουν 

προβλζψεισ, ςτθριηόμενα ςτθν παρελκοφςα εμπειρία τουσ, ϊςτε να υπολογίηουν 

όλα τα πικανά αποτελζςματα των ενεργειϊν τουσ και ζτςι να διαμορφϊνονται 

ανάλογα. Επιπρόςκετα, κατά τον Vygotsky (οπ. αναφ. ςτο Salkind, 1990/2006:323-

330)  το παιδί τθν περίοδο αυτι μεταβαίνει από τον εγωκεντρικό λόγο ςτθν ςκζψθ 

για τον κόςμο γφρω του. Ο εςωςτρεφισ λόγοσ επθρεάηει τον εξωςτρεφι και 

αντίςτροφα. Κλείνοντασ, ο Erikson (οπ. αναφ. ςτο Salkind, 1990/2006:181-182),  

τοποκετεί τθν εφθβεία ςτο 5ο ςτάδιο τθσ ψυχοκοινωνικισ του  κεωρίασ, ςτθν θλικία 

των 12-18 ετϊν. Για εκείνον θ εφθβεία ςθματοδοτεί το τζλοσ τθσ παιδικισ θλικίασ 

και τθν είςοδο ςτθν κοινωνία των ενθλίκων. Στο άτομο δθμιουργοφνται ερωτιματα 

του τφπου «Ροιοσ είμαι;» και «Ροιεσ είναι οι πεποικιςεισ, τα ςυναιςκιματα και οι 

ςτάςεισ μου;», διότι προςπακεί να αναπτφξει μία ταυτότθτα και να αναλάβει 

ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ (Ραναγιωτάκθ,2010:67-69).    

Οι ραγδαίεσ αλλαγζσ που βιϊνει το άτομο κατά τθν περίοδο αυτι, ζχουν ωσ ςτόχο 

τθν επίτευξθ του αυτοπροςδιοριςμοφ του. Με άλλα λόγια, ο ζφθβοσ καλείται να 

διαμορφϊςει οριςτικά πλζον τθν προςωπικι του ταυτότθτα, με ςκοπό να ωριμάςει, 

να αυτονομθκεί και αποκτιςει ςτενζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. Θ ταυτότθτα του Εγϊ 

αποτελεί το ζναυςμα για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων. Αρχικά, το παιδί κα 

νιϊςει τθν ανάγκθ να γνωρίςει καλφτερα τθ φφςθ του εαυτοφ του. Μόλισ ξεκινιςει 

θ αναηιτθςθ αυτι κα αντιμετωπίςει ποικίλουσ αναςταλτικοφσ παράγοντεσ, όπωσ το 

ταχφτατα μεταβαλλόμενο κοινωνικό πλαίςιο,  αλλά και τισ εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ 

που το ταλανίηουν. Θ αναηιτθςθ κα λιξει με τθ κζαςθ του εαυτοφ του ωσ ενόσ 

ενιαίου ςυνόλου ι αλλιϊσ μίασ ενιαίασ ατομικότθτασ, μζςω τθσ αυτοεπίγνωςθσ 

(Herbert,1987/1999:21-24).  Θ διαδικαςία αυτισ τθσ αναηιτθςθσ επθρεάηεται 

άμεςα από τθν κατάκτθςθ τθσ τυπικισ ςκζψθσ, δθλαδι τθσ ςφνδεςθσ των 

γεγονότων του παρελκόντοσ, του παρόντοσ και του μζλλοντοσ.  Σφμφωνα με τον 

Piaget και τον Elkind (οπ. αναφ. ςτο Μπάτηου και Τςοφρτου,2014:471), ο εφθβικόσ 

εγωκεντριςμόσ, ο οποίοσ προκφπτει από τισ τυπικζσ λειτουργίεσ, ωκεί το άτομο ςτθ 

διατιρθςθ ι μθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ του.  Ριο ςυγκεκριμζνα, περιλαμβάνει δφο 
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επίπεδα: το φανταςτικό ακροατιριο και τον προςωπικό μφκο. Το πρϊτο απεικονίηει 

τον ζφθβο ωσ το κζντρο όλων  και ο ίδιοσ εκτίκεται προσ αρνθτικι ι κετικι 

αξιολόγθςθ. Το δεφτερο, από τθν άλλθ πλευρά ,τον κάνει να αιςκάνεται 

παντοδφναμοσ και άτρωτοσ. Μζςα από τθν εναλλαγι των λειτουργιϊν αυτϊν, ο 

νζοσ επικεντρϊνει τθ ςκζψθ του ςτο αντικείμενο και ςτο υποκείμενο τθσ εκάςτοτε 

περίςταςθσ. 

Εκτόσ όμωσ από τισ γνωςτικζσ αλλαγζσ, ςτθν εφθβεία βιϊνονται και  οι αλλαγζσ τθσ 

ιβθσ. Για τισ βιολογικζσ αυτζσ αλλαγζσ αρκεί να δει κανείσ τθ ςωματικι ωρίμανςθ 

των εφιβων. Οι ορμονικζσ αυτζσ αλλαγζσ δεν είναι κάτι που μπορεί εφκολα να 

ελζγξει το παιδί , κακϊσ κα πρζπει να μάκει να αντιμετωπίηει τθν αφξθςθ τθσ 

ςεξουαλικισ του διζγερςθσ. Ρζρα από τθν ανάπτυξθ τθσ ςεξουαλικότθτασ, τθν 

αφξθςθ του φψουσ, του βάρουσ, τθσ δφναμισ και τθν εμφάνιςθ των ορμονικϊν 

αλλαγϊν (ζμμθνοσ ριςθ, αφξθςθ ςτικουσ κτλ), ςθμαντικζσ είναι και οι 

τροποποιιςεισ ςτθν ανάπτυξθ του εγκεφάλου (Cobb,1995:93-94· 

Herbert,1987/1999: 25-29).  

Θ ςυγκρότθςθ τθσ προςωπικισ ταυτότθτασ είναι ακόμθ ζνασ ςτόχοσ για τον 

αυτοπροςδιοριςμό, διαμζςου των ςυναιςκθματικϊν αλλαγϊν. Οι νζοι αποκτοφν 

υποκειμενικζσ εντυπϊςεισ για το ςϊμα τουσ και αυτό φαίνεται κυρίωσ μζςα από 

τον κεντρικό ρόλο τθσ εμφάνιςθσ. Επιπλζον, ο ζφθβοσ μπορεί να αναγνωρίηει τον 

εαυτό του ωσ ‘υποκείμενο’, αλλά και ωσ ’αντικείμενο’ υπό καταςκευι. Δθλαδι θ 

εικόνα του εαυτοφ δεν κακορίηεται μονάχα από τον ίδιο και τον κοινωνικό περίγυρο 

αλλά και από τθν ιδζα που κεωρεί πωσ ζχει ο κοινωνικόσ περίγυροσ για εκείνον. 

Μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ αυτι προκφπτει και θ ςφνκεςθ ποικίλων ταυτοτιτων 

(Herbert,1987/1999:32-43). Θ διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ εκφράηει τθν 

αυτοεκτίμθςθ και τθν αυτοαντίλθψθ του ατόμου για τον εαυτό του. Σε πολλζσ 

περιπτϊςεισ όπου απειλείται θ αυτοεκτίμθςθ φαίνεται να ενεργοποιοφνται οι 

μθχανιςμοί άμυνασ του Εγϊ. Μερικοί από αυτοφσ τουσ μθχανιςμοφσ αναφζρκθκαν 

και ςτουσ τφπουσ μθ αςφαλοφσ προςκόλλθςθσ, ςτον απορριπτικό και ςτον 

αμφικυμικό. (Herbert,1987/1999:32-43). Άλλεσ τακτικζσ που χρθςιμοποιοφν  οι 

ζφθβοι για να προφυλάξουν τον εαυτό τουσ είναι θ ονειροπόλθςθ, θ εκλογίκευςθ, θ 

προβολι και τζλοσ, θ μετάκεςθ-μετατόπιςθ των ςυναιςκθμάτων τουσ. Τα 

ςυναιςκιματα ςτθν εφθβεία μπορεί να πει κανείσ πωσ είναι ςτο απόγειο τουσ, διότι 

υπάρχουν ςε πλθκϊρα, βιϊνονται με μεγάλθ ζνταςθ και μεταλλάςςονται διαρκϊσ. 

Ο ζφθβοσ ξεκινά να ςυναναςτρζφεται ςυναιςκθματικά με πρόςωπα του κοινωνικοφ 

του περιβάλλοντοσ, κακϊσ είναι ςε κζςθ να κατανοιςει  βιϊματα μζςω τθσ 

ενςυναίςκθςθσ, να ςυνεργαςτεί και να ανακαλφψει κρυμμζνεσ πτυχζσ του δικοφ 

του εςωτερικοφ κόςμου, όπωσ και να διαχειριςτεί τα προςωπικά του βιϊματα. 

(Μπάτηου και Τςοφρτου,2014: 471).  
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Κλείνοντασ, ςθμαντικζσ αλλαγζσ τελοφνται και ςε κοινωνικό επίπεδο. Οι ζφθβοι 

αποκτοφν κοινωνικι ςυνείδθςθ και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, μζςα από τθ 

ςυνδιαλλαγι τουσ με το περιβάλλον, ςτο οποίο δρουν και αναπτφςςονται. Σε 

πολλζσ περιπτϊςεισ μζνουν ςτακεροί ςε οριςμζνεσ αξίεσ, όπωσ θ οικογζνεια, θ 

αςφάλεια και θ άνεςθ, όμωσ ταυτόχρονα νιϊκουν τθν ανάγκθ να βρεκοφν ςε μία 

ομάδα, ςυνικωσ ςυνομθλίκων, όπου κα αιςκάνονται ελεφκεροι  και ζτοιμοι να 

δράςουν, βάςει προςωπικϊν ενδόμυχων κινιτρων. Θ διαδικαςία αυτι κα τουσ 

βοθκιςει να αποςταςιοποιθκοφν από τουσ γονείσ τουσ και να καλλιεργιςουν άλλεσ 

κοινωνικζσ ςχζςεισ. (Ραντοφλθ,2012:10).  

Σφμφωνα με τουσ Braconnier and Marcelli (1998/2002:67-69), οι ψυχολογικζσ 

διεργαςίεσ που τελοφνται κατά τθν περίοδο τθσ εφθβείασ χωρίηονται κυρίωσ ςε δφο 

φάςεισ: ςτθν πρϊιμθ και ςτθν φςτερθ. Θ πρϊιμθ εφθβεία ανταποκρίνεται ςτθν 

επικυμία για απόλυτθ ανεξαρτθςία και αυτονομία του νζου από τισ αρχικζσ 

φιγοφρεσ του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ. Ραρόλα αυτά, το παράδοξο ζγκειται ςτθν 

φςτερθ φάςθ τθσ, όπου ςυνικωσ, κατά τουσ Allen και Land (1999:319), τα ίδια 

άτομα γίνονται φιγοφρεσ προςκόλλθςθσ για κάποιουσ άλλουσ. Από τθν αρχι όμωσ θ 

εφθβεία ςυνοδεφεται από πολλά παράδοξα, με τθν ταυτόχρονθ ανάγκθ για 

απομόνωςθ και αναδίπλωςθ ςτον εαυτό και παράλλθλα τθν αναηιτθςθ ενόσ 

εξιδανικευμζνου φίλου, ο οποίοσ ςυναγωνίηεται το οικογενειακό περιβάλλον και ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ μετουςιϊνεται ςε πρόςωπο δεςμοφ. Κάτι παρόμοιο 

παρατθρείται και με τον πρϊτο ζρωτα, ο οποίοσ ςυνικωσ βιϊνεται τθν περίοδο 

λίγο μετά τθν ζναρξθ τθσ εφθβείασ, ςτθ μζςθ, με όψιμθ περίοδο. Ρρόκειται για μία 

πειραματικι ςυνκικθ, κατά τθν οποία το άτομο αναηθτά και πάλι μία νζα φιγοφρα 

προςκόλλθςθσ ςτα πρότυπα των πρωταρχικϊν  του προςκολλιςεων. Ππωσ  βζβαια 

υποςτθρίηει θ Ainsworth (1989:710-711), δεν είναι απαραίτθτο πωσ θ εμφάνιςθ και 

εγκακίδρυςθ ενόσ νζου ερωτικοφ προςϊπου ςτθ ηωι του ατόμου ςυνδζεται με τθν 

απϊλεια του δεςμοφ με τουσ γονείσ. Αντίκετα, ςυνεχίηει να υπάρχει μία 

βαρυςιμαντθ ςφνδεςθ ανάμεςα ςτα δφο. Κατά τον Weiss (οπ. αναφ. ςτο 

Καφζτςιοσ,2005:69-70) μία ενδεχόμενθ απϊλεια του ερωτικοφ ςυντρόφου φαίνεται 

να βιϊνεται  από το άτομο με τισ ίδιεσ αντιδράςεισ και ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ 

ςε όλα τα αναπτυξιακά ςτάδια. Σε παρόμοια πλαίςια κινικθκαν και οι Shaver και 

Hazan (οπ. αναφ. ςτο Καφζτςιοσ,2005:70-71) ςτθν ζρευνα τουσ για τθν ςφνδεςθ των 

χαρακτθριςτικϊν  τθσ ερωτικισ ζλξθσ με εκείνων του αρχικοφ δεςμοφ. Από τθν 

ζρευνα αυτι προζκυψε επίςθσ θ ςτενι ςυςχζτιςθ των τφπων δεςμοφ τθσ βρεφικισ 

θλικίασ (αςφαλισ, αναςφαλισ-αμφικυμικόσ τφποσ , αναςφαλισ- αποφευκτικόσ 

τφποσ αποφυγισ) με εκείνων τθσ ενιλικθσ ηωισ. 

 Και ςτθν εφθβικι θλικία όμωσ φαίνεται να προκφπτουν τφποι δεςμοφ ανάλογοι με 

εκείνουσ τθσ Ainsworth και των ςυνεργατϊν τθσ  (οπ. αναφ. ςτο Ραντοφλθ,2012: 

15). Οι ζφθβοι με αςφαλι δεςμό επιδιϊκουν τθ ςφνδεςθ και τθ δθμιουργία ςτενϊν 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων με άτομα από το κοινωνικό τουσ περιβάλλον. Θ 
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αναηιτθςθ τθσ  αυτονομίασ μπορεί να μθν εκλείπει από τον δεςμό αυτό, όμωσ 

μετριάηεται και επιδιϊκεται ςε μικρό βακμό, ενϊ ταυτόχρονα προάγεται μια ςχζςθ 

αμοιβαίου ςεβαςμοφ γονζα-παιδιοφ.  Ο ζφθβοσ είναι ςε κζςθ να ρυκμίςει τα 

ςυναιςκιματά του και να διαχειριςτεί το άγχοσ του. Σε αντίκεςθ με τα παραπάνω, 

οι ζφθβοι με αναςφαλι-αποφευκτικό δεςμό, αποφεφγουν τθ ςτενι επαφι με άλλα 

άτομα και επιλζγουν τθ ςυναιςκθματικι τουσ ανεξαρτθςία. Ζχοντασ γονείσ που δεν 

τουσ προςζφεραν αςφάλεια και ςτοργι και οι ίδιοι με τθ ςειρά τουσ δρουν 

παρόμοια, διότι κεωροφν πωσ δεν κα μπορζςουν να λάβουν ζτςι κι αλλιϊσ κάτι 

διαφορετικό από τουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ. Τζλοσ, υπάρχουν και οι ζφθβοι με 

αναςφαλι- αμφικυμικό δεςμό, οι οποίοι από τθν άλλθ πλευρά επιηθτοφν τθν 

απόλυτθ προςοχι των άλλων, δεςμεφοντασ τθν ανεξαρτθςία τουσ και επιλζγοντασ 

τθν απόλυτθ εξάρτθςθ. Τα παιδιά αυτά επιδιϊκουν ςυνεχϊσ τθν προςωπικι 

ςφνδεςθ με άλλα άτομα, όμωσ νιϊκουν ταυτόχρονα μία αναςφάλεια για το τι 

νιϊκουν οι άλλοι για εκείνουσ και ζναν φόβο για μία ενδεχόμενθ απόρριψθ. Οι 

γονείσ των εφιβων αυτϊν δεν είχαν ςτακερζσ ςχζςεισ με εκείνουσ, κακϊσ 

ανταποκρίνονταν με διαφορετικό τρόπο κάκε φορά ςτισ ανάγκεσ των παιδιϊν τουσ 

(Ραντοφλθ,2012: 15 · Bartholomew and Horowitz, 1991: 229-231).  

Οι τφποι, λοιπόν, του δεςμοφ, όπωσ παρατθρικθκε, παραμζνουν ςχεδόν αυτοφςιοι 

από τθ βρεφικι ςτθν εφθβικι θλικία, με μικρζσ τροποποιιςεισ ανάλογα το πλαίςιο, 

το οποίο ςυνεχϊσ μεταβάλλεται και φυςικά τισ ατομικζσ διαφορζσ, οι οποίεσ δίνουν 

διαφορετικζσ προεκτάςεισ ςτθν ποιότθτα των ςχζςεων προςκόλλθςθσ . Στθν 

ατομικότθτα του εκάςτοτε εφιβου εντοπίηονται και οι ψυχικζσ διεργαςίεσ, οι 

οποίεσ με τθ ςειρά τουσ παρζχουν διαφορετικζσ κατευκφνςεισ ωσ προσ τθ 

δθμιουργία των ςυναιςκθματικϊν δεςμϊν. Συγκεκριμζνα, διακρίνονται τρείσ 

κατθγορίεσ ψυχικϊν διεργαςιϊν (Braconnier and Marcelli,1998/2002:80-81). Ρρϊτθ 

είναι θ κατθγορία που προςδιορίηεται ωσ ςυνεχισ εξζλιξθ. Σε αυτι ανικουν τα 

υποκείμενα, τα οποία νιϊκουν ευχαριςτθμζνα με τον εαυτό τουσ, διότι δεν ζχουν 

βιϊςει αλλά οφτε και βιϊνουν φάςεισ άγχουσ ι κατάκλιψθσ και ζτςι είναι ςε κζςθ 

να δθμιουργιςουν αρμονικζσ ςχζςεισ. Τα άτομα αυτά εκδθλϊνουν ςυχνά αςφαλείσ 

δεςμοφσ. Θ δεφτερθ κατθγορία είναι αυτι τθσ αςυνεχοφσ εξζλιξθσ, θ οποία 

χαρακτθρίηεται από διακυμάνςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι το άτομο ζχει μειωμζνθ 

αυτοεκτίμθςθ και πολλζσ φορζσ βρίςκεται ςτα όρια τθσ κατάκλιψθσ. Οι μθχανιςμοί 

άμυνασ, που υιοκετεί ςυχνά για να προφυλαχκεί ςυναιςκθματικά, γίνονται 

άκαμπτοι και οδθγοφν ςτθν εμφάνιςθ ποικίλων ςυγκροφςεων και αντιφάςεων, 

ςτοιχεία που παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν εξζλιξθ τθσ εφθβείασ. Ζτςι, είναι 

πικανόν το άτομο να δθμιουργιςει αναςφαλι- αποφευκτικό δεςμό.  Ζπειτα θ τρίτθ 

και τελευταία κατθγορία είναι εκείνθ τθσ κυελλϊδουσ εξζλιξθσ. Εδϊ το υποκείμενο 

βιϊνει ζντονα ςυναιςκιματα άγχουσ και κατάκλιψθσ, τα οποία εμφανίηονται ςε 

μεγαλφτερθ ςυχνότθτα και κάνουν τον ζφθβο ανίκανο να τα διαχειριςτεί. Επιπλζον, 

υπάρχει μεγάλθ εξάρτθςθ από τθν οικογζνεια, εφόςον θ ζλλειψθ ςεβαςμοφ προσ 
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τουσ άλλουσ αλλά και προσ τον εαυτό τουσ δεν προωκεί τθ δθμιουργία νζων 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων. Ζτςι, οι ζφθβοι ξεςποφν κυρίωσ ςτουσ γονείσ τουσ και 

μζςω αλλεπάλλθλων ςυγκροφςεων εκδθλϊνουν προβλθματικζσ ςυμπεριφορζσ, με 

άλλα λόγια παρουςιάηουν αναςφαλι- αμφικυμικό δεςμό με εκείνουσ. Θ αναφορά 

ςτισ παραπάνω κατθγορίεσ  αποδεικνφει τθ μεγάλθ ποικιλία και τισ διαφορετικζσ 

εκφάνςεισ που μπορεί να πάρει ςτθν κάκε περίπτωςθ θ εφθβεία και κατ’ επζκταςθ 

ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ, αλλά και θ διαφορετικι τουσ  πρόςλθψθ από τουσ 

νζουσ, ανάλογα με τισ αναπαραςτάςεισ που ζχουν για τον εαυτό τουσ και τουσ 

άλλουσ (Braconnier and Marcelli,1998/2002:80-81). 

Ιδθ από το 10ο ζτοσ τθσ θλικίασ  το παιδί αντιλαμβάνεται πωσ μπορεί να δει τον 

εαυτό του ωσ ‘’αντικείμενο’’, για το οποίο μπορεί να ςτοχαςτεί. Επίςθσ ζχει τθν 

επίγνωςθ πωσ ο εαυτόσ από πακθτικόσ παρατθρθτισ μετουςιϊνεται ςε ενεργόσ 

ρυκμιςτισ τθσ εςωτερικισ του ηωισ. Ο νουσ είναι εκείνοσ που διαμεςολαβεί 

ανάμεςα ςτισ εςωτερικζσ και ςτισ εξωτερικζσ διεργαςίεσ, ϊςτε να μπορζςει πλζον ο 

ζφθβοσ να μεταβεί ςε νοθτικό κυρίωσ, αλλά και λεκτικό επίπεδο ςτθ διαπροςωπικι 

επικοινωνία και ςτθν επίλυςθ των ςυγκροφςεων. Τα εςωτερικά μοντζλα τθσ 

προςκόλλθςθσ,  ενϊ ςυνεχίηουν να επιτελοφν τισ ίδιεσ λειτουργίεσ  με εκείνεσ τθσ 

παιδικισ θλικίασ, τϊρα ομαδοποιοφνται ςε ζνα γενικό μοντζλο, το οποίο αφορά 

όλα τα πρόςωπα τθσ προςκόλλθςθσ και όχι το κάκε ζνα χωριςτά, όπωσ υποςτιριηε 

ο Bowlby  (οπ. αναφ. ςτο Dykas and Cassidy, 2007: 42-43). Το μοντζλο αυτό 

προκφπτει από το ςφνολο των εμπειριϊν του ατόμου, το οποίο αλλθλεπιδρά με 

διαφορετικά πρόςωπα, ϊςτε να αναπτφξει ςχζςεισ δεςμοφ. Θ ςχζςθ ανάμεςα ςτα 

πρόςωπα προςκόλλθςθσ και ςτο ίδιο μετατρζπεται ςε ιςοδφναμθ, με κοινό 

μοίραςμα ςυναιςκθμάτων και φροντίδασ και από τισ δφο πλευρζσ. Με άλλα λόγια, 

παφει να υφίςταται το ςχιμα του ιςχυροφ γονζα ωσ ο μόνοσ παράγοντασ που 

δφναται να φροντίηει τον αδφναμο (παιδί). Επιπλζον, θ γνωςτικι αναπαράςταςθ 

επικρατεί τθσ  ςυμπεριφορικισ και άρα οι νζοι αρκοφνται ςε μία ςυναιςκθματικι 

δζςμευςθ τθσ φιγοφρασ προςκόλλθςθσ, ακόμθ και αν εκλείπει θ φυςικι παρουςία. 

Αυτό εκδθλϊνεται επίςθσ και μζςω τθσ εγγφτθτασ, θ οποία αποδυναμϊνεται ςε ζνα 

βακμό, με αποτζλεςμα να προωκοφνται ςυμβολικοί τρόποι επικοινωνίασ, οι οποίοι 

καλφπτουν τισ ςυναιςκθματικζσ ανάγκεσ  των νζων (Γαλανάκθ,2011:138-139 · 

Ραντοφλθ,2012:15-16). 

Κατά τουσ  Waters, Merrick, Treboux, Crowell  και  Albersheim (2000:688) υπάρχουν, 

ωςτόςο, ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ, οι οποίεσ προάγουν τθ ςτακερότθτα των 

δεςμϊν προςκόλλθςθσ από τθν παιδικότθτα ςτθν εφθβικι θλικία, αλλά και 

γενικότερα ςε όλο το φάςμα τθσ ηωισ. Ρρϊτα από όλα,  πολφ ςθμαντικι είναι θ 

διατιρθςθ τθσ ςυνοχισ ςτθ ςυμπεριφορά του εκάςτοτε φροντιςτι με τθν πάροδο 

του χρόνου. Θ αςυνζπεια και θ εναλλαγι των διακζςεων και τθσ ανταπόκριςθσ από 

τθν πλευρά του, μπορεί να προκαλζςουν ςτον ζφθβο αναςφάλεια και 

ςυναιςκθματικι απομόνωςθ. Ζνα δεφτερο ςτοιχείο αποτελοφν οι πρϊιμεσ νοθτικζσ 
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δομζσ, όπου βάςει εκείνων διαμορφϊνεται ζνα ςτακερό και ςυμπαγζσ πλαίςιο, 

πάνω ςτο οποίο κα ςτθριχκοφν τα εςωτερικά μοντζλα διεργαςιϊν. Ο μετριαςμόσ 

επίςθσ τθσ ζνταςθσ και θ μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ αγχωτικϊν 

καταςτάςεων, οι οποίεσ ςυνδζονται με τθν προςκόλλθςθ, προάγουν τθ διατιρθςθ 

τθσ ςτακερότθτασ ςτισ ςχζςεισ μεταξφ φροντιςτι και εφιβου. Ακόμθ, ζνασ 

παράγοντασ  που ςυμβάλλει ενεργά ςτθ διατιρθςθ αυτι είναι και θ ςτακεροποίθςθ 

των ποικίλων επιδράςεων ςτισ μεταβλθτζσ τθσ προςωπικότθτασ. Κλείνοντασ, οι 

εμπειρίεσ των εφιβων ζχουν επίςθσ πολφ μεγάλο αντίκτυπο ςτθ γενικότερθ 

εναλλαγι των αναπαραςτάςεων τθσ προςκόλλθςθσ  και ςτθ διαςφάλιςθ  τθσ 

ςτακερότθτασ των ςχζςεων. Οι εμπειρίεσ αυτζσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ μπορεί να 

οδθγιςουν ςε αρνθτικζσ επιπτϊςεισ, ωσ προσ τθν ενδυνάμωςθ τθσ αςφάλειασ, 

όμωσ με τθ βοικεια των κοινωνικϊν δομϊν θ ςτακερότθτα παραμζνει ακλόνθτθ 

(Zimmermann and Becker-Stoll,2002: 109-110).  

Οι δφο κφριοι πρωταγωνιςτζσ των εμπειριϊν τθσ εφθβείασ και υποψιφιοι για τθ 

κζςθ τθσ φιγοφρασ προςκόλλθςθσ είναι οι γονείσ και οι φίλοι. Ππωσ 

προαναφζρκθκε θ  απόκτθςθ αυτονομίασ, διαμζςου τθσ ςυναιςκθματικισ 

αποδζςμευςθσ από τουσ γονείσ, είναι μία από τισ ελκυςτικζσ πρακτικζσ υιοκζτθςθσ 

των νζων. Αυτό που διαπιςτϊνεται όμωσ από τουσ Youniss και Smollar (οπ. αναφ 

ςτο Coleman,2013:141) είναι πωσ θ επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ δεν είναι 

απαραίτθτο να ςυνοδεφεται από αποχωριςμό και εγκατάλειψθ τθσ οικογενειακισ 

εςτίασ. Οι ίδιοι πρότειναν μία ςχζςθ αλλθλεξάρτθςθσ, με τθν οικογζνεια να 

επαναδιαπραγματεφεται τον ρόλο τθσ και να μετουςιϊνεται ςε μία υποςτθρικτικι 

δομι, θ οποία δεν παφει να εξαςφαλίηει αςφάλεια ςτον ζφθβο, αλλά αφινει 

περικϊρια ςτθν ατομικότθτά του. Στισ περιπτϊςεισ που κάτι τζτοιο δεν 

επιτυγχάνεται, οι ζφθβοι παρουςιάηουν ζντονεσ τάςεισ αλλοίωςθσ  των 

αναπαραςτάςεων για τουσ γονείσ τουσ, είτε μζςα από καβγάδεσ είτε με  ζνδειξθ 

απαξίωςθσ και ςτρζφονται ςτθ ςυνζχεια ςε φίλουσ ι ερωτικοφσ ςυντρόφουσ, από 

τουσ οποίουσ αναμζνουν να λάβουν υποςτιριξθ. Επιπλζον, και ωσ προσ τθν 

αυτονομία φαίνεται να υφίςτανται διαφοροποιιςεισ από περίπτωςθ ςε περίπτωςθ, 

με αποτζλεςμα να προκφπτουν τελικά τρείσ διαφορετικοί τφποι που μπορεί να 

εμφανίςει ο ζφθβοσ. Αυτοί είναι θ ςυμπεριφορικι αυτονομία, θ οποία βαςίηεται ςε 

ενεργζσ λειτουργίεσ που ρυκμίηουν τθ ςυμπεριφορά και τθ λιψθ αποφάςεων. Ζνασ 

δεφτεροσ τφποσ είναι θ ςυναιςκθματικι αυτονομία, θ οποία υποκινεί το άτομο να 

αντιλθφκεί πωσ οι γονείσ του ζχουν τθ δικι τουσ ηωι και πωσ δεν περιςτρζφονται 

όλα γφρω από τον εαυτό του, οπότε αιςκάνεται εν μζρει ελεφκερο. Τζλοσ, ο τρίτοσ 

τφποσ αποτελείται από τθν αξιακι αυτονομία, κατά τθν οποία το νεαρό άτομο 

αναπτφςςει ζνα δικό του ςφςτθμα θκικισ και αξιϊν (Coleman,2013: 143).  

Κλείνοντασ τθ γενικότερθ ςυηιτθςθ για τον ςυναιςκθματικό δεςμό ςτθν εφθβεία, 

αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ ποιότθτα των ςχζςεων δεν φαίνεται να αλλάηει 

ιδιαίτερα. Αυτό που αλλάηει ωςτόςο, ςφμφωνα με τουσ Buist, Dekovid, Meeus  και 
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Van Aken, (2004:842), είναι θ ςθμαντικι επιρροι των χαρακτθριςτικϊν του ατόμου 

ςε αυτι, τα οποία υπερβαίνουν τα χαρακτθριςτικά τθσ φιγοφρασ προςκόλλθςθσ και 

τθσ μοναδικισ αυτισ ςχζςθσ, αλλά και τθσ οικογζνειασ ςτο ςφνολό τθσ. Από τθν 

άλλθ πλευρά, το οικογενειακό περιβάλλον βρίςκεται πάντα εκεί με το να παρζχει 

ςτον ζφθβο τα εφόδια για να αναπτφξει κοινωνικζσ δεξιότθτεσ και να μπορζςει να 

δθμιουργιςει υγιείσ ςχζςεισ με φίλουσ και ερωτικοφσ ςυντρόφουσ. Οι κοινωνικζσ 

ικανότθτεσ που ςυνδζονται άμεςα με τθ γονικι προςκόλλθςθ είναι θ 

διαπραγμάτευςθ, θ αποδοχι τθσ κριτικισ και θ ενκάρρυνςθ των άλλων με κετικι 

ανατροφοδότθςθ (Grossman and Grossman,2007:3-4).  Ζτςι το άτομο γίνεται ικανό 

να δθμιουργιςει ςτακερζσ φιλίεσ και να επιλφςει τισ ςυγκροφςεισ. Εκεί 

ανακαλφπτει τθ διάκριςθ ανάμεςα ςτον εςωτερικό και εξωτερικό κόςμο, εφόςον 

αντιλθφκεί πωσ πζρα από τθν επιφανειακι ςφγκρουςθ, ςτον πυρινα βρίςκεται 

ζνασ βακφτεροσ δεςμόσ φιλίασ. Κακϊσ μειϊνονται οι κοινζσ δραςτθριότθτεσ με 

τουσ γονείσ, οι δεςμοί φιλίασ βρίςκουν πρόςφορο ζδαφοσ, ϊςτε να εξελιχκοφν. Οι 

φίλοι γίνονται τα ςτθρίγματα των εφιβων ςε μία περίοδο ζντονων αλλαγϊν και 

ςυγκροφςεων. Θ μθτζρα μπορεί να ςυνεχίηει να είναι το κυρίαρχο πρόςωπο του 

δεςμοφ, όμωσ και τα βιϊματα τθσ φιλίασ επιτελοφν τθ δικι τουσ λειτουργία. Για 

παράδειγμα, οι ζφθβοι ςτρζφονται προσ το οικογενειακό περιβάλλον, όταν 

κελιςουν να πάρουν μία ςθμαντικι απόφαςθ για τθ ηωι τουσ, όμωσ για 

κακθμερινζσ ανθςυχίεσ τουσ προτιμοφν να ςυηθτοφν και να ηθτοφν τθ γνϊμθ των 

ςυνομιλικϊν τουσ.  Θ οικογζνεια δεν παφει να διατθρεί μία ςτενι ςχζςθ με τον 

ζφθβο, να προάγει τον ςυναιςκθματικό δεςμό με εκείνον, να του παρζχει αςφάλεια 

και να αποδζχεται τθν ατομικότθτα του. Ταυτόχρονα όμωσ παραχωρεί ζνα 

ςθμαντικό μζροσ  των κακθκόντων τθσ ςε νζα πρόςωπα, που με τθ ςειρά τουσ 

ζρχονται να καλφψουν ενδεχόμενα κενά των αναγκϊν του (Engles, Finkenauer, 

Meeus and Dekovid ,2001:429· Freeman and Brown, 2001:666-668 · 

Ραντοφλθ,2012:17). 

1.2.2 Ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ με τουσ γονείσ ςτθν εφθβεία 

Ο ρόλοσ του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ ςε όλο το φάςμα τθσ ανάπτυξθσ του 

παιδιοφ είναι πολλαπλόσ, αφοφ δεν παρζχει μονάχα ςτο άτομο αςφάλεια και 

προςταςία, αλλά το εφοδιάηει επίςθσ με υλικά και ψυχολογικά αγακά. Ενςαρκϊνει 

ζνα περιβάλλον ταυτόχρονα βιολογικό, ψυχοκοινωνικό και πολιτιςμικό, μζςα από 

το οποίο το άτομο κα γνωρίςει τον εαυτό του και κα ωριμάςει ςυναιςκθματικά. Οι 

επιδράςεισ που δζχεται το παιδί από τουσ γονείσ, εκτόσ του ότι είναι πολλζσ, είναι 

επίςθσ και πολφ ζντονεσ. Αυτζσ ζχουν να κάνουν με γνωςτικά, ςυναιςκθματικά, 

θκικά και κοινωνικά πεδία. Κάποιεσ γονικζσ ςυμπεριφορζσ μποροφν να δράςουν 

κετικά για τον ζφθβο, ενϊ άλλεσ να τον βλάψουν, όπωσ για παράδειγμα μία 

απορριπτικι ςυμπεριφορά του γονζα, θ οποία μπορεί να καλλιεργιςει ςτο άτομο 

τθν επικετικότθτα. Αυτοφ του τφπου ςυμπεριφορζσ δεν είναι μονάχα αποτζλεςμα 

τθσ ιδιοςυγκραςίασ των γονζων, αλλά εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό και από το 
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κοινωνικό και μορφωτικό τουσ επίπεδο. Ππωσ είδαμε και νωρίτερα κυρίωσ δφο 

πρόςωπα ξεχωρίηουν ςε όλθ τθ διαδικαςία: θ μθτζρα και ο πατζρασ. Ειδικότερα ο 

ρόλοσ τθσ μθτζρασ είναι πρωταρχικόσ και κυρίαρχοσ. Θ μθτζρα προςφζρει ςτο παιδί 

τθσ ςχεδόν τα πάντα, χωρίσ να περιμζνει υλικζσ απολαβζσ, παρά μόνο 

ςυναιςκθματικζσ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ βζβαια οι ςχζςεισ με εκείνθ  φαίνεται να 

τροποποιοφνται ανάλογα με τθν ψυχικι τθσ κατάςταςθ. Αυτό δεν ςυμβαίνει 

μονάχα επειδι ζτςι είναι ο χαρακτιρασ τθσ εκάςτοτε μθτζρασ, αλλά διότι επιδροφν 

ςε αυτόν τα προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ. Θ απουςία τθσ από τθ ηωι του 

παιδιοφ μπορεί να αποβεί μοιραία για τθν εξζλιξθ τθσ ψυχικισ του ανάπτυξθσ 

(Ainsworth,1979:108· Κραςανάκθσ,2003:101-111). 

Από τθν άλλθ πλευρά εξζχουςα κζςθ ςτθν ανάπτυξθ του παιδιοφ ζχει και ο 

πατζρασ, αφοφ ςτθν ουςία αποτελεί το ςτιριγμα και τον ςυναιςκθματικό 

υποςτθρικτι τθσ μθτζρασ. Θ διαδικαςία αυτι πραγματϊνεται με το να παρζχει 

αγάπθ και αςφάλεια ςε εκείνθ, ϊςτε να μπορζςει ζμμεςα να τθ μεταδϊςει και ςτο 

παιδί του. Ο ρόλοσ του ιςχυροποιείται κυρίωσ κατά τθν περίοδο τθσ εφθβείασ, όπου 

το παιδί αναηθτά ζνα πρότυπο ωσ κακοδθγθτι του. Οι νζοι ζλκονται από τθ 

δφναμθ, το γόθτρο και τθν εξουςία που φζρει το πρόςωπο του πατζρα. Από εκείνον 

περιμζνουν να λάβουν τόςο φροντίδα και αγάπθ, όςο και δικαιοςφνθ. Από τθ μεριά 

του ο πατζρασ κα πρζπει να προςπακιςει αρκετά, ϊςτε να διαςφαλίςει τθν 

εγγφτθτα με το παιδί, μζςω μίασ φιλικισ ςφνδεςθσ των δφο. Ζτςι, κα είναι ςε κζςθ 

να ςυηθτοφν για προβλιματα που τουσ απαςχολοφν και κα μοιράηονται κοινό χρόνο 

μαηί.  Πλα αυτά βζβαια κακορίηονται και από τθ ςυμπεριφορά του ίδιου, δθλαδι 

από το κατά πόςο είναι ςε κζςθ να αναπτφξει τζτοιου είδουσ ςχζςεισ, κακϊσ μπορεί 

είτε να μθν είναι του χαρακτιρα του είτε να μθν ζχει τθ δυνατότθτα λόγω  

αυξθμζνων επαγγελματικϊν υποχρεϊςεων. Σφμφωνα επίςθσ με ζρευνα των Flouri 

και Buchanan (2003:75), θ πατρικι φιγοφρα μπορεί να μθ ςυνδζεται άμεςα με τθν 

εκδιλωςθ ψυχικϊν διαταραχϊν ςτουσ εφιβουσ, όμωσ δρα προςτατευτικά ζναντι 

τθσ κακισ ψυχολογικισ τουσ προςαρμογισ και τθσ  ψυχολογικισ δυςφορίασ τθσ 

μθτζρασ. Τζλοσ,  μία ενδεχόμενθ αποςτζρθςθ του πατζρα από τθν οικογενειακι 

εςτία λόγω διαηυγίου ι κανάτου μπορεί να ζχει οδυνθρζσ ςυνζπειεσ για το παιδί ι 

τον ζφθβο (Graber and Brooks-Gunn,1996:770-771· Κραςανάκθσ,2003:112-118).  

Ειδικότερα τϊρα, κακϊσ τελείται θ μετάβαςθ από τθν παιδικι θλικία ςτθν εφθβεία, 

οι ρόλοι τόςο του πατζρα όςο και τθσ μθτζρασ αλλάηουν και θ παρουςία τουσ, ενϊ 

μζχρι τότε ιταν μία πθγι ανακοφφιςθσ και θρεμίασ για το παιδί, για τον ζφθβο, ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ, μετατρζπεται ςε πθγι ζνταςθσ και δυςφορίασ. Επιπλζον, θ  

ζνταςθ τείνει να αυξάνεται όςο οι γονείσ παραμζνουν προςθλωμζνοι ςε εκείνα. Για 

τον ζφθβο ιςχυρι επικυμία αποτελεί θ αυτονόμθςθ του. Αυτό γίνεται φανερό μζςα 

από τθ ςθμαντικι μείωςθ του ελεφκερου χρόνου που ξοδεφει  για τθ διεξαγωγι 

δραςτθριοτιτων με τουσ γονείσ του και ζνα παραπάνω με τον πατζρα του (Larson 

Richards,Moneta, Holmbeck and Duckett, 1996: 752 ·Williams and Kelly, 2016: 189). 
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Από τθν άλλθ πλευρά, ενϊ οι γονείσ είναι υπζρ αυτισ τθσ αυτονόμθςθσ, διότι 

κεωροφν πωσ ζτςι το άτομο κα αρχίςει να αναλαμβάνει ευκφνεσ, ϊςτε να ειςζλκει 

ςτον κόςμο του μελλοντικοφ ενιλικα, ταυτόχρονα νιϊκουν αμφίκυμα 

ςυναιςκιματα. Συχνά αιςκάνονται εγκαταλελειμμζνοι και παραμελθμζνοι, αφοφ 

δεν ζχουν πλζον τθν πλιρθ εποπτεία των πραγμάτων και παρουςιάηονται ωσ 

κτθτικοί και επικετικοί. Ο διάλογοσ μεταξφ γονιϊν και εφιβου γίνεται όλο και πιο 

δφςκολοσ, εφόςον μοιάηει να υπάρχει ζνα χάςμα γενεϊν, όμωσ παρόλα αυτά είναι 

απαραίτθτοσ και αυτό γιατί μζςα από τθ ςφγκρουςθ ο ζφθβοσ αντιλαμβάνεται τα 

δικά του όρια, εκδθλϊνει τθν ανάγκθ του για διαφοροποίθςθ και ςυνάμα 

παραμζνει εξαρτθμζνοσ από εκείνουσ. 

Θ φιγοφρα τθσ μθτζρασ ςτθν αναπτυξιακι φάςθ τθσ εφθβείασ παραμζνει για ακόμθ 

μία φορά κυρίαρχθ, ςε ςχζςθ με αυτι του πατζρα. Οι ζφθβοι αφιερϊνουν αρκετό 

χρόνο για ςυηθτιςεισ με τθ μθτζρα τουσ, καλλιεργϊντασ ζτςι μία ςχζςθ 

αμοιβαιότθτασ και αλλθλεγγφθσ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ προάγει τθ γενικότερθ 

κοινωνικι και ςυναιςκθματικι τουσ προςαρμογι (Λεονταρι,2000:73 ·Steinberg and 

Silk,2002:117).Νιϊκουν περιςςότερο αςφαλείσ, ϊςτε να ανοιχτοφν ςε εκείνθ και να 

ςυηθτιςουν για κζματα τθσ κακθμερινότθτασ, τα οποία τουσ απαςχολοφν. Αυτι θ 

αςφαλισ προςκόλλθςθ τουσ παρακινεί ςτο να διαμορφϊςουν ςυγκεκριμζνεσ 

προςδοκίεσ για το ευρφτερο εξωτερικό τουσ περιβάλλον και για τισ κοινωνικζσ 

ςχζςεισ του μζλλοντοσ (Larose and Boivin,1998: 21).Επιπλζον, και θ μθτζρα με τθ 

ςειρά τθσ φαίνεται να ζχει μία μεγαλφτερθ επίβλεψθ πάνω ςτισ κακθμερινζσ 

αςχολίεσ των παιδιϊν τθσ, αφοφ εκδθλϊνει ζντονο ενδιαφζρον και διαςφαλίηει ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ τθν αποτροπι μορφϊν αποκλίνουςασ ςυμπεριφοράσ. Ακόμθ, 

βρίςκεται ςε πλεονεκτικι κζςθ ζναντι του πατζρα, διότι, όντασ πιο ανκεκτικι ςτθ 

διαχείριςθ αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων από εκείνον, δφναται να βοθκιςει με 

μεγαλφτερθ ευκολία τον ζφθβο ςτα προβλιματα που αντιμετωπίηει. Με άλλα 

λόγια,  ο ρόλοσ τθσ είναι περιςςότερο κακοριςτικόσ ςτθ μελλοντικι δθμιουργία 

ςυναιςκθματικϊν δεςμϊν, αφοφ μζςα από τθ ςτάςθ τθσ, οι ζφθβοι μακαίνουν πϊσ 

να διαχειρίηονται τον υπόλοιπο κόςμο γφρω τουσ και να γίνονται είτε πιο ανοιχτοί 

είτε και πιο κλειςτοί ςε ενδεχόμενεσ φιλίεσ, ερωτικζσ ι επαγγελματικζσ ςχζςεισ. 

Ρζρα από τθν επιρροι ςτθν ποιότθτα τθσ φιλίασ και τθν κοινωνικότθτα, θ φιγοφρα 

τθσ μθτζρασ  ςτθν εφθβεία λειτουργεί και ωσ βαςικόσ παράγοντασ τθσ ρφκμιςθσ 

δυςάρεςτων ςυναιςκθμάτων, τθσ αποφυγισ παραβατικϊν ςυμπεριφορϊν, τθσ  

παρότρυνςθσ για επικοινωνία και εκδιλωςθ εμπιςτοςφνθσ, και τζλοσ, τθσ ενίςχυςθσ 

τθσ αυτοεκτίμθςθσ (Allen, Masrh, McFarland,  McElhaney, Land, Jodl and Peck,2002: 

62-63· Ραντοφλθ,2012:21-22).   

Ο ρόλοσ του πατζρα ςτθν εφθβεία, ενϊ παρουςιάηεται από ζρευνεσ να βρίςκεται ςε 

δεφτερθ μοίρα, ςε ςχζςθ πάντα με εκείνον τθσ μθτζρασ, ωςτόςο, δρα ςυνδυαςτικά 

με αυτόν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ. Ο ςυνδυαςτικόσ τουσ ρόλοσ ζγκειται ςτο γεγονόσ 

ότι μποροφν να λειτουργιςουν ωσ προβλεπτικοί παράγοντεσ διαφορετικϊν 
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προεκτάςεων τθσ ςυμπεριφοράσ του εφιβου. Σφμφωνα με τουσ Williams και  Kelly 

(οπ. αναφ. ςτο Ραντοφλθ,2012:21), ςε ζρευνα που διεξιγαγαν παρατιρθςαν πωσ 

ενϊ θ μθτζρα λειτουργεί ωσ κυρίαρχο πρόςωπο του δεςμοφ, ωςτόςο, θ φιγοφρα 

του πατζρα φαίνεται να ζχει μεγάλθ ςυςχζτιςθ με τθν εμφάνιςθ αρνθτικϊν 

ςυμπεριφορϊν, όπωσ τθν εκδιλωςθ επικετικότθτασ και τθν ανυπακοι. Επίςθσ ςε 

άλλθ ζρευνα των Matsuoka, Uji, Hiramura, Chen, Shikai, Kishida και Kitamura 

(2006:28) διαπιςτϊκθκε ότι και το φφλο ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ παίηει ςθμαντικό 

ρόλο, αφοφ τα αγόρια ςτθν εφθβεία παρουςίαςαν μεγαλφτερθ επιρροι από τθν 

πατρικι ςτοργι απ’ ότι τθ μθτρικι, τονίηοντασ για ακόμθ μία φορά πωσ ο πατζρασ 

δεν είναι απϊν από τθν ανάπτυξθ του παιδιοφ, αλλά θ κζςθ του είναι αρκετά 

ςθμαντικι. Ταυτόχρονα, ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ  ανάμεςα ςτον πατζρα και τον 

ζφθβο μπορεί να μελετθκεί ακόμθ και ωσ προσ τθν εκπαίδευςθ και τισ ςχολικζσ 

επιδόςεισ του παιδιοφ. Από ζρευνα των Bell, Allen, Hauser και O’Connor (1996:359-

360) παρατθρικθκε πωσ οι νζοι που τείνουν να ζχουν κακζσ ςχζςεισ με τουσ 

πατεράδεσ τουσ, ζχουν χαμθλότερεσ επιδόςεισ ςτο Λφκειο από εκείνουσ που 

διατθροφν υγιείσ ςχζςεισ. Επιπλζον, για τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ ιταν 

ταυτόχρονα ςθμαντικι θ ςυμπεριφορά των εφιβων προσ το πρόςωπο του πατζρα, 

αλλά και του πατζρα προσ τον ζφθβο. Κατά τουσ Youniss και Smollar (οπ. αναφ. ςτο 

Bell et. al,1996:399), το φαινόμενο τθσ ςφνδεςθσ τθσ πατρικισ φιγοφρασ 

προςκόλλθςθσ με τθν εκπαιδευτικι εξζλιξθ παρατθρείται διότι θ αλλθλεπίδραςθ 

των παιδιϊν με τον πατζρα τουσ ςυνικωσ επικεντρϊνεται ςε βραχυπρόκεςμουσ 

ςτόχουσ, που αφοροφν το μζλλον και τθν επαγγελματικι αποκατάςταςθ. Ο άνδρασ, 

με το γόθτρο που φζρει, παραμζνει ςτερεοτυπικά ςυνδεδεμζνοσ με το κατά πόςο 

αποδοτικόσ μπορεί να είναι τελικά  για τθν ίδια τθν κοινωνία. Ζτςι, οι νζοι 

αντιγράφουν από εκείνουσ ρόλουσ και ςυμπεριφορζσ ςυνυφαςμζνεσ με τον 

οικονομικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό χϊρο. Κλείνοντασ, από άλλεσ ζρευνεσ, 

που αφοροφν τον ςυναιςκθματικό δεςμό του εφιβου με τουσ γονείσ του, βρζκθκε 

πωσ  ο δεςμόσ με τον πατζρα αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για τθν εκδιλωςθ 

αντικοινωνικϊν ςυμπεριφορϊν και διαμαχϊν με φίλουσ, αφοφ εν μζρει ςυντελεί 

ςτθ διαμόρφωςθ των κοινωνικϊν του δεξιοτιτων, αλλά ταυτόχρονα προωκεί και 

τθν αυτονομία του, ςε αντίκεςθ με τθ μθτζρα που είναι υπεφκυνθ για τθ 

δθμιουργία ςτενϊν δεςμϊν και ςχζςεων (Ραντοφλθ,2012:22). 

Επομζνωσ, το οικογενειακό περιβάλλον επιδρά με διαφορετικι ζνταςθ, ςε 

διαφορετικζσ περιπτϊςεισ, αλλά και με διαφορετικό τρόπο ςτθ ηωι του νζου. Σε 

αυτζσ τισ ενζργειεσ ςυμβάλλει αρκετά και το πολιτιςμικό πλαίςιο, αφοφ ανάλογα με 

εκείνο παρατθροφνται αλλαγζσ ςτον χρόνο που αφιερϊνεται για τθν οικογζνεια 

αλλά και ςτθν εκδιλωςθ τθσ ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ, που διαφζρει από μία 

ατομικιςτικι κοινωνία ςε μία ςυλλογικι. Για παράδειγμα, ςε ζρευνα του Cooper 

(οπ. αναφ. ςτο Coleman,2013:157-158) αναδείχκθκαν υψθλότερα ποςοςτά 

εγγφτθτασ ςτισ οικογζνειεσ των Κινζηων, Μεξικανϊν και Βιετναμζηων ςτισ ΘΡΑ από 
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ό,τι ςε εκείνεσ των λευκϊν Αμερικανϊν. Επιπρόςκετα, άκρωσ ςθμαντικόσ είναι και ο 

ρόλοσ του πολιτιςμικοφ πλαιςίου ςτθ διαμόρφωςθ των ζμφυλων ταυτοτιτων. 

Σφμφωνα με τθν ζρευνα των Gjerde και Shimizu (οπ. αναφ. ςτο Coleman,2013:158), 

ςτθν Λαπωνία θ μθτζρα είναι θ κεντρικι γονικι φιγοφρα, ενϊ ο πατζρασ απουςιάηει 

το μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα από τθν οικογενειακι εςτία. Ζτςι, οι ςτενζσ 

ςχζςεισ μθτζρασ- εφιβου είναι εκείνεσ που προάγουν  τθν κοινωνικοποίθςθ του 

νζου.    

 Σε γενικότερα πλαίςια ωςτόςο, για να αντιλθφκεί κανείσ καλφτερα τουσ 

παράγοντεσ που κακορίηουν τθ ςχζςθ μεταξφ οικογζνειασ και εφιβου είναι 

ςθμαντικό να γνωρίηει τισ ςυμπεριφορζσ των γονζων, ωσ προσ τον τρόπο που 

ανατρζφουν τα παιδιά τουσ. Θ Baumrind (οπ. αναφ. ςτο Coleman,2013:151) 

υποςτιριξε  τθν άποψθ πωσ θ ανταπόκριςθ και οι απαιτιςεισ των γονζων είναι δφο 

διαςτάςεισ που διαφοροποιοφνται από οικογζνεια ςε οικογζνεια. Με βάςθ τισ 

διαςτάςεισ αυτζσ υιοκετείται κάκε φορά και άλλο μοντζλο γονικότθτασ. Οι Maccoby 

και Martin (οπ. αναφ. ςτο Coleman,2013:151) ταξινόμθςαν τισ γονικζσ 

ςυμπεριφορζσ ςε τζςςερισ κατθγορίεσ, ανάλογα με τθ ςτοργι και τον ζλεγχο που 

αςκοφν οι γονείσ ςτα παιδιά: αυταρχικι, διαλεκτικι, ανεκτικι-παραχωρθτικι και 

αδιάφορθ. Οι αυταρχικοί γονείσ είναι εκείνοι που ςυνικωσ ελζγχουν τα παιδιά 

τουσ, χωρίσ όμωσ να τουσ δείχνουν ςτοργι. Δίνουν μεγάλθ αξία ςτθν υπακοι και τθ 

ςυμμόρφωςθ, ενϊ ταυτόχρονα δεν ενκαρρφνουν τθν αυτονομία του εφιβου. Από 

τθν άλλθ πλευρά οι διαλεκτικοί είναι περιςςότερο ςτοργικοί, ςυηθτοφν με τα παιδιά 

τουσ για τα προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ, τουσ παρζχουν λφςεισ και 

ςυμβουλζσ  και κζτουν τα δικά τουσ όρια. Θ τρίτθ κατθγορία με τουσ ανεκτικοφσ-

παραχωριτικοφσ γονείσ περιλαμβάνει εκείνουσ που ναι μεν δεν τιμωροφν τα παιδιά 

τουσ και τα δζχονται όπωσ είναι, ωςτόςο  απουςιάηει ο ζλεγχοσ. Τζλοσ, οι 

αδιάφοροι γονείσ ι αλλιϊσ αμζτοχοι, δεν ενδιαφζρονται ςχεδόν κακόλου να 

ενθμερωκοφν για το τι βιϊνουν τα παιδιά τουσ και δεν αφιερϊνουν πολφτιμο χρόνο 

ςε αυτά. 

Τα παιδιά και οι ζφθβοι που μεγαλϊνουν με διαλεκτικοφσ γονείσ και αναπτφςςουν 

ςυναιςκθματικοφσ δεςμοφσ μαηί τουσ τείνουν να ζχουν κετικά αποτελζςματα ςε 

πολλοφσ τομείσ τθσ ηωισ τουσ, αφοφ ζχουν μεγαλφτερθ αυτοεκτίμθςθ και κζλθςθ 

ςτο να δθμιουργιςουν δεςμοφσ με άλλα πρόςωπα. Αντίκετα, εκείνα που 

μεγάλωςαν με αδιάφορουσ γονείσ εμφανίηουν αντικοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ και 

ςυχνά δεν ζχουν τθν αίςκθςθ του κινδφνου. Τα τρία ςτοιχεία τθσ ςυμπεριφοράσ 

που ενυπάρχουν ςτθ διαλεκτικι γονικι πρακτικι, ϊςτε να εξαςφαλίηονται κετικζσ 

επιδόςεισ για τουσ εφιβουσ είναι θ ηεςταςιά των γονζων, τα όρια που κζτουν ςε 

εκείνουσ και θ ενκάρρυνςθ τθσ ατομικότθτασ των παιδιϊν τουσ με τθ ςτιριξθ για 

αυτονομία. Ραρόλο που πολλοί γονείσ προςπακοφν και αποκτοφν τζτοιου είδουσ 

ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ είναι πολφ δφςκολο να τισ διατθριςουν, διότι ςε ζνα 

μεγάλο ποςοςτό εκείνεσ μεταβάλλονται ανάλογα με τισ ςυνκικεσ και τθ 
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ςυμπεριφορά του ίδιου του παιδιοφ. Ρρόκειται για μία αμφίδρομθ κατεφκυνςθ τθσ 

επίδραςθσ, θ οποία παρουςιάηεται και ςε άλλεσ πρακτικζσ, όπωσ για παράδειγμα 

ςτον ζλεγχο από τουσ γονείσ. Oι Stattin και Kerr (οπ. αναφ. ςτο Coleman, 2013:153) 

ζφταςαν ςτο ςυμπζραςμα πωσ για να μπορζςει θ οικογζνεια να αςκιςει εποπτεία 

ςτον ζφθβο, κα πρζπει εκείνοσ πρϊτα να τθσ ζχει αποκαλφψει πλθροφορίεσ για τον 

εαυτό του, κάτι που ςυνδζεται με τθν επικοινωνία των δφο, όπωσ κα αναλυκεί ςε 

άλλο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ μασ. 

Καταλιγοντασ, ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ με τουσ γονείσ ςτθν αναπτυξιακι του 

πορεία μπορεί να διαφζρει ανάλογα με το φφλο του παιδιοφ αλλά και με τθν 

αναπτυξιακι φάςθ, ςτθν οποία βρίςκεται (Storvoll and Wichstrom,2003: 424-425). 

Κατά τον Bowlby (οπ. αναφ. ςτο Ραντοφλθ, 2012: 17) και τα δφο φφλα ζχουν ίςεσ 

πικανότθτεσ ωσ προσ τθν ανάπτυξθ αςφαλοφσ δεςμοφ, ενϊ ςτον αναςφαλι τα 

κορίτςια ςυνικωσ εκδθλϊνουν  προςκόλλθςθ τφπου αποφυγισ, ενϊ τα αγόρια 

τφπου αμφικυμίασ. Ωςτόςο, ςε ζρευνα των Buist και ςυνεργατϊν (οπ. αναφ. ςτο 

Μακρι-Μπότςαρθ,2005:91) τα κορίτςια παρουςίαςαν πιο αςφαλι προςκόλλθςθ 

απ’ ότι τα αγόρια. Στθν ίδια ζρευνα θ φιγοφρα του πατζρα ενδυνάμωνε τθν 

υιοκζτθςθ των κατάλλθλων ςυμπεριφορϊν ανάλογα με το φφλο. Στα αγόρια, για 

παράδειγμα, διαπιςτϊκθκε κετικι ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτθν προςκόλλθςθ με τον 

πατζρα και τθν εκδιλωςθ επικετικϊν ςυμπεριφορϊν. Στθν εφθβεία τόςο τα αγόρια 

όςο και τα κορίτςια παρουςίαηαν ωσ κυρίαρχθ φιγοφρα προςκόλλθςθσ το πρόςωπο 

τθσ μθτζρασ, ενϊ για τα κορίτςια ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ με τον πατζρα 

εμφάνιςε χαμθλότερα επίπεδα αςφάλειασ (Μακρι-Μπότςαρθ,2005:99). Στισ 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ από τθν άλλθ,  τα κορίτςια με αναςφαλι- αποφευκτικό 

δεςμό εκδιλωςαν ανικανότθτα ςυμμετοχισ ςε κοινζσ δραςτθριότθτεσ και δυςκολία 

ςτθν προςαρμογι, κάτι που δεν επιβεβαιϊκθκε για τα αγόρια. Επιπροςκζτωσ, τα 

κορίτςια που είχαν αναςφαλι-αμφικυμικό δεςμό   δεν μπόρεςαν να δείξουν 

ςτοργι, ςε αντίκεςθ με τουσ ςυντρόφουσ τουσ (Κυργερίδου,2013:117). Επίςθσ ςε 

ζρευνα από τουσ Matsuoka και ςυνεργάτεσ (2005:28) ςε ενιλικεσ, διαπιςτϊκθκε 

πωσ για τουσ άνδρεσ θ πατρικι ςτοργι ιταν πιο ςθμαντικι από τθ μθτρικι. Ακόμθ θ 

μθτρικι ςτοργι ςε εκείνουσ δεν φάνθκε να λειτουργεί ωσ προβλεπτικόσ 

παράγοντασ για μία αςφαλι προςκόλλθςθ, ςε αντίκεςθ με τθν προςταςία τθσ 

μθτζρασ, που επιτελεί τθ λειτουργία αυτι. 

 Αναφορικά με τθν ψυχοπακολογία ςτθν εφθβεία, ςτθν ίδια ζρευνα (Matsuoka et 

al.,2005:28) τα αποτελζςματα ζδειξαν πωσ θ ανάπτυξθ διαταραχϊν άγχουσ 

οφειλόταν, για τα αγόρια, ςτθ ςωματικι και ςυναιςκθματικι κακοποίθςθ που 

λάμβαναν από τθ μθτζρα τουσ, ενϊ για τα κορίτςια ςτθν κακομεταχείριςθ τουσ από 

τον πατζρα. Αντίκετα, θ κατάκλιψθ ςυνδζκθκε, για τα αγόρια, με τθ 

ςυναιςκθματικι κακοποίθςθ και από τουσ δφο γονείσ ,ενϊ για τα κορίτςια με τθ 

ςυναιςκθματικι και ςωματικι κακοποίθςθ από τον πατζρα και μονάχα με τθ 

ςωματικι κακοποίθςθ από τθ μθτζρα. Στθν ζρευνα του Rice (1990:533) 
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επιβεβαιϊκθκε για ακόμθ μία φορά θ υπεροχι του ποςοςτοφ των κοριτςιϊν με 

αςφαλι δεςμό ςε ςφγκριςθ με εκείνου των αγοριϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι, τα 

κορίτςια επζδειξαν πολφ μεγαλφτερα ποςοςτά αυτοεκτίμθςθσ και μία κετικι εικόνα 

για τον εαυτό τουσ. Τζλοσ, παρόμοια αποτελζςματα ζδειξε και θ ζρευνα των Song 

Thompson και Ferrer (2009:1279), όπου για τα αγόρια όλεσ οι ςχζςεισ επιδροφςαν 

ιςοδφναμα ςτθν αυτο-αξιολόγθςι τουσ, ςε αντίκεςθ με τα κορίτςια, όπου θ μθτρικι 

ςχζςθ υπερτεροφςε ςε ιςχφ.  

Συμπεραςματικά, κα μποροφςε να πει κανείσ πωσ κατά τθν εφθβεία εκπλθρϊνεται 

ςε ζναν βακμό θ αυτονόμθςθ του παιδιοφ από τουσ γονείσ του, αλλά ο δεςμόσ 

ςυνεχίηει να αναβιϊνει μζςα από τθν επικράτθςθ μίασ καλισ ςχζςθσ των δφο. 

Επιπλζον, ενϊ υπάρχουν αρκετζσ εντάςεισ και ςυγκροφςεισ, οι ςχζςεισ ςτθν 

πλειονότθτά τουσ παραμζνουν κετικζσ, πράγμα που επιτυγχάνεται ςε μεγάλο 

βακμό από τθν επικοινωνία. Θ φροντίδα, θ υπόδειξθ ορίων και θ ενίςχυςθ για 

αυτονομία από τουσ γονείσ αποτελοφν τρείσ βαςικοφσ παράγοντεσ, ϊςτε να 

μπορζςει ο νζοσ να μεταβεί με ευκολία ςε αυτό το νζο αναπτυξιακό φάςμα και να 

δθμιουργιςει ζνα κοινωνικό status. Επιπροςκζτωσ, ο ρόλοσ του πατζρα δεν κα 

πρζπει να παραμζνει ςτο περικϊριο, κακϊσ θ ςθμαςία του για τον ζφθβο είναι 

μεγάλθ και ζνα τυχόν ελλειμματικό μοντζλο πατρικισ πρακτικισ μπορεί να τον 

οδθγιςει ςε υιοκζτθςθ προβλθματικϊν ςυμπεριφορϊν, ακόμθ και ςτθν ενιλικθ 

ηωι του. Το φφλο των εφιβων επίςθσ παίηει τον ρόλο του και κα πρζπει να 

λαμβάνεται υπόψθ, για να κατανοεί κανείσ καλφτερα τθ ςυμπεριφορά του εκάςτοτε 

εφιβου. Τζλοσ, αφοφ θ επίδραςθ των γονζων είναι τόςο ςθμαντικι ωσ δυάδα αλλά 

και ωσ μονάδα, εξαιτίασ τθσ κεϊρθςθσ πωσ ςυγκεκριμζνεσ ςχζςεισ τθσ εφθβικισ ι 

ενιλικθσ ηωισ εδραιϊνονται ςτθ βάςθ των αρχικϊν ςχζςεων προςκόλλθςθσ, κα 

ιταν καλό να μελετάται ιςάξια (Coleman,2013: 169-170 · Weiss,1982:67).  

1.2.3  Η θλικία και θ χϊρα καταγωγισ ωσ προβλεπτικοί παράγοντεσ τθσ ποιότθτασ 

των ςχζςεων 

Θ θλικία είναι επίςθσ ζνασ παράγοντασ, που ακόμθ και αν βριςκόμαςτε ςτο ίδιο 

ςτάδιο, π.χ τθσ εφθβείασ, οι διαφορζσ ανάμεςα ςτθν πρϊιμθ φάςθ του ςταδίου και 

ςτθν φςτερθ ζχουν ςθμαντικζσ διαβακμίςεισ ωσ προσ τθν ποιότθτα του δεςμοφ. Για 

τον Bowlby (1980) τα εςωτερικά μοντζλα με το πζραςμα του χρόνου ζχουν  τθν 

τάςθ να ςτακεροποιοφνται και αυτό διαπιςτϊκθκε και ςτθν ζρευνα των Schneider 

Atkinson και Tardif (2001:95) ςυγκριτικά με τον ςυναιςκθματικό δεςμό με τουσ 

γονείσ και τουσ φίλουσ. Θ ςτακερότθτα βζβαια δεν είναι ςίγουρο πωσ κα ζχει 

πάντοτε αντίκτυπο και ςτισ ςχζςεισ τθσ προςκόλλθςθσ. Στθν εφθβεία, για 

παράδειγμα, ενϊ παρατθρείται πωσ ςτα αρχικά τθσ ςτάδια τα παιδιά ζχουν ζντονεσ 

ςυγκροφςεισ με τουσ γονείσ τουσ και είναι εγωκεντρικά, ςτθν πιο ϊριμθ φάςθ τθσ, 

ακόμα δθλαδι και μετά από 2 χρόνια, τα ίδια άτομα παρουςιάηουν πολφ 

χαμθλότερα επίπεδα αυτϊν των ςτοιχείων. Το ίδιο ςυμβαίνει και με τα 
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κατακλιπτικά ςυμπτϊματα ςτουσ εφιβουσ, τα οποία μειϊνονται με το πζραςμα του 

χρόνου, χωρίσ κάποιο ιδιαίτερο λόγο (Allen, McElhaney, Kuperminc and Jodl, 

2004:1801-1802). Με το πζραςμα από τθν παιδικότθτα ςτθν εφθβεία, θ ςχζςθ, 

περιςςότερο μεταξφ τθσ μθτζρασ και του παιδιοφ, μοιάηει να βελτιϊνεται. Αυτό 

ςυμβαίνει διότι οι νζοι, μζςω τθσ ανεξαρτθτοποίθςισ τουσ, ζρχονται ςε επαφι με 

τουσ ρόλουσ που κα πρζπει να αναλάβουν ωσ ενιλικεσ. Ζτςι, καλλιεργοφνται τα 

αιςκιματα τθσ κατανόθςθσ και του ςεβαςμοφ ανάμεςα ςε εκείνουσ και ςτουσ 

γονείσ τουσ (Thornton, Orbuch and Axinn,1995:560). Θ παραπάνω ςυνκικθ, τθσ 

βελτιςτοποίθςθσ τθσ ςχζςθσ, ζχει αντίκτυπο φυςικά και ςτθν ποιότθτα τθσ. Σε 

ζρευνα που πραγματϊκθκε από τουσ Barber, Ball και Armistead  (2003:370) ςε 

παιδιά μζςθσ και φςτερθσ εφθβείασ αναδείχκθκε πωσ ςτθν φςτερθ εφθβεία τα 

ποςοςτά τθσ ποιότθτασ τθσ γονικισ προςκόλλθςθσ ιταν αρκετά πιο υψθλά από 

εκείνα τθσ μζςθσ. Ακόμθ,  θ αποξζνωςθ με τουσ γονείσ ιταν πιο ζντονθ ςτισ θλικίεσ 

14-17 απϋ ότι ςτισ 18-20 (Joo,2005:97). Από τθν άλλθ, οι Van der Vost, Engels, 

Meeus, Dekovid και Vermlust (2006:114-115), μελετϊντασ τον αλκοολιςμό 

παρατιρθςαν πωσ ο δεςμόσ με τουσ γονείσ μοιάηει να μειϊνεται με τθν είςοδο ςτθν 

εφθβικι ηωι. 

Ο τφποσ του δεςμοφ είναι ακόμθ ζνα ςτοιχείο που επθρεάηεται από το πζραςμα 

του χρόνου. Συγκεκριμζνα, ο αναςφαλισ-αποφευκτικόσ δεςμόσ φαίνεται να 

ςτακεροποιείται ολοζνα και περιςςότερο ςτθν εφθβεία ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ 

τφπουσ.  Αυτό ςυμβαίνει κακϊσ, όπωσ υποςτθρίηει ο Weiss (οπ. αναφ. ςτο 

Ammaniti, van IJzendoorn, Speranza and Tambelli ,2000:340) τα ενεργά μοντζλα 

προςκόλλθςθσ είναι πολφ πικανό να μορφοποιθκοφν από τισ δυςκολίεσ τθσ 

περιόδου, ϊςτε να ενιςχφςουν με τθν ςειρά τουσ τισ ςτρατθγικζσ απόρριψθσ. Ενϊ 

δθλαδι ιδθ από τθν παιδικι θλικία μπορεί να ζχουν ενςωματωκεί οι ςτρατθγικζσ 

αυτζσ, με τθν όλθ διαδικαςία κα αποκτιςουν ςτακερι υπόςταςθ ςτθν εφθβεία. 

Κλείνοντασ, ςε άλλθ ζρευνα από τουσ Bosmans, Braet, Van Leeuwen και  Beyers 

(2006:380), ο αυςτθρόσ ζλεγχοσ από τουσ γονείσ, μονάχα όμωσ ςτθ μζςθ εφθβεία, 

φάνθκε να ςυνδζεται άμεςα με τθν εμφάνιςθ προβλθματικϊν ςυμπεριφορϊν, κάτι 

το οποίο δεν ςυνζβθ ςτθν πρϊιμθ εφθβεία και υποχϊρθςε ςτθν φςτερθ.  

Οι μελζτεσ που προαναφζρκθκαν αποδεικνφουν με ποικίλουσ τρόπουσ πωσ ςτθν 

κάκε περίπτωςθ θ θλικία παίηει διαφορετικό ρόλο και αςκεί άλλθ επιρροι ςτο 

υποκείμενο, ανάλογα με τθν περίςταςθ, τισ φιγοφρεσ προςκόλλθςθσ, αλλά και τθ 

ψυχοςφνκεςι του. Με τθν ίδια ι και παραπάνω ζνταςθ λειτουργεί και ο τόποσ 

καταγωγισ των υποκειμζνων ςτον ςυναιςκθματικό δεςμό. Πταν οι άνκρωποι 

μεταναςτεφουν, τίκενται ςε μια διαδικαςία εςωτερίκευςθσ κανόνων ςυμπεριφοράσ 

μιασ άλλθσ κουλτοφρασ, διαδικαςία που ονομάηεται επιπολιτιςμοποίθςθ. Θ αλλαγι 

που πρόκειται να επζλκει ςτθ ηωι τουσ επθρεάηει άμεςα τθ ψυχολογικι τουσ 

προςαρμογι ςτο νζο και άγνωςτο κοινωνικό περιβάλλον. Θ χϊρα υποδοχισ, ςτο 

ςθμείο αυτό, δεν παραμζνει αμζτοχθ, κακϊσ οι εμπειρίεσ των μεταναςτϊν και οι 
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ςχζςεισ που αναπτφςςονται ςε αυτι δθμιουργοφν ζνα νζο κοινωνικό-πολιτιςμικό 

πλαίςιο (Χρυςοχόου,2005). Εάν το πλαίςιο αυτό δεν είναι και τόςο ευνοϊκό για το 

άτομο, όπωσ και ςυνθκίηεται, λόγω οικονομικϊν και κοινωνικϊν δυςχερειϊν, τότε θ 

μετανάςτευςθ κατά τουσ Arredondo και Dowd (οπ. αναφ. ςτο Van Ecke, Chope and 

Emmelkamp,2005:670) μπορεί να αποβεί τραυματικι. Επιπλζον, ςφμφωνα με τουσ 

Abouguendia και Noels (οπ. αναφ. ςτο Ραντοφλθ,2012:19), τα παιδιά των 

μεταναςτϊν, ωσ μετανάςτεσ δεφτερθσ γενιάσ, επωμίηονται, ςε μεγάλο βακμό, το 

βάροσ που φζρει ο επιπολιτιςμόσ ςτουσ γονείσ τουσ και κατά ςυνζπεια και ςτουσ 

ίδιουσ. 

Θ  κοινωνικι κζςθ, οι αξίεσ που χαρακτθρίηουν μία κουλτοφρα, θ δομι τθσ 

κοινωνίασ και οι διαπροςωπικζσ διαδικαςίεσ αποτελοφν κεμελιϊδθ ςτοιχεία ςτθ 

ςυηιτθςθ περί εκνοτιτων και επιδροφν με τον ανάλογο βακμό ςτθ ηωι των 

υποκειμζνων. Ππωσ αναφζρουν οι Brown και Mounts (2007:3-6), ζνα απλό 

παράδειγμα για να καταλάβουμε τα παραπάνω είναι θ διαφορετικι κζςθ που 

μπορεί να ζχει θ οικογζνεια ςτισ διάφορεσ κοινωνίεσ ι ακόμθ και οι 

προκατειλθμμζνεσ ιδζεσ ςχετικά με τθν επιςφναψθ ςχζςεων με πρόςωπα ποικίλων 

εκνοτιτων. Ο μετανάςτθσ, λοιπόν, ανάλογα με τθ χϊρα υποδοχισ, ζχει να 

αντιμετωπίςει μία άγνωςτθ ωσ τϊρα ςτάςθ, που αναμζνεται να λάβει από τα 

γθγενι άτομα, όπωσ εκείνθ ζχει διαμορφωκεί από το κοινωνικό τουσ πλαίςιο, ενϊ 

ταυτόχρονα κα φζρει μαηί του και ζνα κομμάτι από τον δικό του πολιτιςμό.  

Για να ζρκουμε ςτο κζμα τθσ προςκόλλθςθσ τϊρα, και μόνο θ αρχικι ιδζα τθσ 

μετανάςτευςθσ, με τον ςυνεχι αποχωριςμό και τθν απϊλεια, μπορεί να προκαλζςει 

ςτο άτομο ανικανότθτα επιςφναψθσ ςτακερϊν δεςμϊν. Στθν ζρευνα των Van Ecke 

και ςυν. (2005:670) ςε ντόπιουσ και μετανάςτεσ ενιλικεσ τθσ California, ςθμειϊκθκε 

υψθλι ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτθν καταγωγι και τον ανεπίλυτο τφπο δεςμοφ 

(unresolved). Πςοι είχαν γεννθκεί εκεί δεν εκδιλωςαν αυτόν τον τφπο δεςμοφ, 

παρά μόνο εκείνοι που είχαν ζρκει από κάποια άλλθ περιοχι. Τα άτομα με 

ανεπίλυτο τφπο δεςμοφ εφριςκαν ευχαρίςτθςθ μονάχα ςτθ δουλειά τουσ, ενϊ θ 

προςκόλλθςθ ζκανε εντονότερο το αίςκθμα του κινδφνου και οι ίδιοι εκδιλωναν 

ταραχϊδεισ ςυμπεριφορζσ, κυρίωσ ωσ προσ τθν αποξζνωςθ και τθν απϊλεια. Το 

γεγονόσ αυτό, ςφμφωνα με τον Bowlby (οπ. αναφ. ςτο Van Ecke,2007:440), ζχει να 

κάνει με  τθν παρατιρθςθ των προςϊπων ςε μία ξζνθ χϊρα, κακϊσ όπωσ 

υποςτθρίηει, αν βρίςκονταν ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ ίςωσ να μποροφςαν να 

επιλφςουν τα αιςκιματα του κινδφνου.  

Τα παραπάνω ςχιματα  κα μποροφςε να υποςτθρίξει κανείσ πωσ αποτελοφν 

προάγγελο των ςχζςεων που κα επζλκουν ςτθ ςυνζχεια μεταξφ των μεταναςτϊν 

και των παιδιϊν τουσ. Ππωσ είχαμε δει και ςτο προθγοφμενο υποκεφάλαιο, οι 

ςχζςεισ των γονιϊν και οι δεςμοί που διαμορφϊνουν είναι αντίςτοιχοί, ςτισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, με εκείνουσ που κα υιοκετιςουν και ςτθν ανατροφι 
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των παιδιϊν τουσ. Αν, λοιπόν,  διακρίνονται από ζναν ανεπίλυτο και ακακόριςτο 

τφπο δεςμοφ, είναι πολφ πικανό να δθμιουργιςουν εξίςου μία μθ αςφαλι ςχζςθ.  

1.3 Συηιτθςθ 

Στο παρόν κεφάλαιο ζγινε μία προςπάκεια παρουςίαςθσ των βαςικϊν ςθμείων του 

ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ και τθσ μεταγενζςτερθσ εξζλιξθσ τθσ μορφισ του κατά τθν 

περίοδο τθσ  εφθβείασ. Οι Bowlby και Ainsworth, όντασ βαςικοί κεμελιωτζσ τθσ 

κεωρίασ προςκόλλθςθσ, κατάφεραν να ςυνδυάςουν τα ενδιαφζροντα τουσ ςχετικά 

με τθν απϊλεια τθσ μθτζρασ και τθ κεωρία τθσ αςφάλειασ, ϊςτε μζςα από τθν 

εμπειρικι ζρευνα να  προκφψει τελικά θ ςπουδαιότθτα του ςυναιςκθματικοφ 

δεςμοφ. Θ φφςθ του δεςμοφ με τθ μθτζρα, το άγχοσ του αποχωριςμοφ αλλά και ο 

κρινοσ τθσ απϊλειασ λειτουργοφν με διαφορετικι ζνταςθ ςτο άτομο και 

διαμορφϊνουν τόςο τθν προςωπικι όςο και τθν κοινωνικι του ταυτότθτα. Ζτςι 

μζςα από τισ πρϊιμεσ αυτζσ ςχζςεισ και εμπειρίεσ κα αναδειχκοφν άλλοτε κετικά 

και άλλοτε αρνθτικά εςωτερικά μοντζλα προςκόλλθςθσ που κα ορίςουν και τισ 

μετζπειτα ςχζςεισ των προςϊπων. Με άλλα λόγια οι τφποι του δεςμοφ, όπωσ 

ςυντάχκθκαν από τθ Συνκικθ του Ξζνου, με τθν ελάχιςτθ μεταβλθτότθτά τουσ ςτον 

χρόνο κα κακορίςουν τισ προςδοκίεσ του υποκειμζνου από το κοινωνικό του 

περιβάλλον, ανάλογα με το πρόςωπο προςκόλλθςθσ που ζχουν ωσ ορμθτιριο  ςτθν 

κάκε περίπτωςθ. Το πρόςωπο αυτό, αξίηει να ςθμειωκεί, πωσ δεν είναι πάντοτε θ 

μθτζρα αλλά μπορεί το παιδί να βρίςκει τθν εμπιςτοςφνθ και τθν αςφάλεια ςε 

κάποιο άλλο άτομο, του οικογενειακοφ ι  μθ πλαιςίου. Τζλοσ, υπάρχει θ 

δυνατότθτα πολλαπλϊν προςκολλιςεων, οι οποίεσ δεν δρουν όλεσ με τθν ίδια 

ζνταςθ, όμωσ επιδροφν ςε διαφορετικζσ πτυχζσ τθσ ηωισ του ατόμου, λόγω τθσ 

ποικιλότθτασ των επιπζδων του δεςμοφ.      

Επιπλζον, ςτο δεφτερο υποκεφάλαιο ζγινε μία προςπάκεια παρουςίαςθσ τθσ 

εφθβείασ, υπό το πρίςμα του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ. Ρολλζσ κεωρθτικζσ 

προςεγγίςεισ και μοντζλα ζχουν διατυπωκεί και ςυνεχίηουν να διατυπϊνονται 

μζχρι και ςιμερα για το ςτάδιο αυτό. Οι περιςςότερεσ ςυγκλίνουν ςτθν άποψθ πωσ 

πρόκειται για μία περίοδο που χαρακτθρίηεται από ζντονεσ αλλαγζσ ςτθ ηωι του 

νζου, κακϊσ με τθν είςοδό του ςτον κόςμο των ενθλίκων αλλάηουν οι 

προτεραιότθτεσ του και καλείται να αναλάβει ςυγκεκριμζνεσ ευκφνεσ. Οι γονείσ 

βρίςκονται πάντα εκεί για να βοθκιςουν, όμωσ χάνουν αρκετι από τθν επιρροι 

τουσ, διότι τα παιδία ζχουν πλζον ωσ νζο «ςφμμαχο» τουσ φίλουσ τουσ. Οι φίλοι 

λειτουργοφν διαφορετικά από το οικογενειακό πλαίςιο, κακϊσ επιλζγονται από το 

άτομο βάςει του χαρακτιρα και άλλων εςωτερικϊν ι εξωτερικϊν ςτοιχείων που 

μπορεί να ταιριάηουν ςε εκείνο. Ζτςι, φζρουν μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ ςτο να 

αναπτυχκεί μία ποιοτικι ςχζςθ, κατά τθν οποία ο νζοσ κα μπορεί να βαςιςτεί ςε 

κάποιο πρόςωπο, όμωσ ταυτόχρονα κα εξαςφαλίηει και τθν ανεξαρτθςία του. 

Ραρόλα αυτά θ επιρροι των γονζων φυςικά δεν εκλείπει. Ρεριςςότερο ςτα 
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κορίτςια θ επίδραςθ τθσ μθτζρασ ςε κζματα επικοινωνίασ μεγαλϊνει, εφόςον 

ςτρζφονται αρκετά ςυχνά ςε εκείνθ για ςυμβουλζσ. Τζλοσ, θ θλικία και θ χϊρα 

καταγωγισ αποτελοφν αναπόςπαςτα κομμάτια αυτισ τθσ ςυηιτθςθσ, κακϊσ δίνουν 

με τθ ςειρά τουσ ςτοιχεία για τθ ςτακερότθτα των ςχζςεων και τθν ζκβαςθ που 

μπορεί να ζχουν. 

 

2. Η ποιότθτα τθσ φιλίασ και ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ  

Στο δεφτερο κεφάλαιο περιγράφεται θ φιλία και θ δυναμικι τθσ εξζλιξθ ςε  

ςυναιςκθματικό δεςμό. Αρχικά, ςτο πρϊτο υποκεφάλαιο αναλφεται θ ζννοια τθσ 

φιλίασ και θ αναπτυξιακι τθσ προοπτικι, από τθ βρεφικι ωσ τθν εφθβικι θλικία.  

Στθ ςυνζχεια, ςκιαγραφείται θ επιρροι του φφλου  ςτισ πολφπλευρεσ μορφζσ που 

μπορεί να πάρει μία φιλικι ςχζςθ, ενϊ τζλοσ, διατυπϊνονται τα ςτοιχεία που 

ςυντελοφν ςτθν ανάπτυξθ μίασ φιλίασ με κετικι ι αρνθτικι ποιότθτα. Στο δεφτερο 

υποκεφάλαιο αποτυπϊνεται μία πιο ςτενι ςφνδεςθ τθσ γονικισ και τθσ φιλικισ 

προςκόλλθςθσ, με τθν πρϊτθ να αποτελεί προάγγελο τθσ δεφτερθσ. Ειδικότερα, 

μελετάται θ αναπτυξιακι προοπτικι του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ και τα 

γνωρίςματα που κα πρζπει να φζρει, ϊςτε να ευδοκιμιςει θ κάκε ςχζςθ. Μζςα από 

ζρευνεσ παρουςιάηεται θ μεγάλθ επιρροι τόςο τθσ οικογζνειασ, όςο και των φίλων, 

αλλά και των ερωτικϊν ςυντρόφων ςτθν προςωπικότθτα και τθν κακθμερινότθτα 

των εφιβων. Κλείνοντασ, αναλφεται ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ, όπωσ διαπλάκεται 

ςτθν εφθβεία, με τουσ φίλουσ, αυτι τθ φορά, να ζχουν τον ρόλο του ςυνοδοιπόρου 

και του υποςτθρικτι ςτθ νζα περίοδο τθσ ηωισ του νζου. Τζλοσ, πραγματϊνεται θ 

ςυηιτθςθ.  

 

2.1 Φιλία 

2.1.1 Η ζννοια τθσ φιλίασ 

Θ φιλία αποτελεί μία κοινωνικι ςχζςθ, θ οποία εμφανίηεται ιδθ από το 4ο ζτοσ τθσ 

ηωισ του παιδιοφ, αλλά αλλάηει διαρκϊσ, ωσ προσ το περιεχόμενο τθσ, ανάλογα με 

τθν αναπτυξιακι περίοδο. Εννοιολογικά είναι πολφ κοντά ςτθν αρζςκεια, δθλαδι 

ςτθν ιδζα ότι ζλκομαι από κάποιον που νιϊκει το ίδιο για εμζνα και απολαμβάνω 

τθν παρζα του (Bukowski, Newcomb and Hartup,1996:1). Θ πρϊτθ επαφι, λοιπόν, 

μπορεί να είναι εφιμερθ, ωςτόςο με το πζραςμα του χρόνου μπορεί να γίνει πιο 

ςτενι και να εξελιχκεί ςε ςυναιςκθματικό δεςμό. Σαν δεςμόσ είναι ελεφκεροσ αλλά 

και ςτακερόσ, αφοφ δεν καταπιζηει τα άτομα να ςυμμετάςχουν ςε εκείνον, αλλά 

από τθν ζνταξθ τουσ και ζπειτα δφςκολα αποφαςίηουν να τον εγκαταλείψουν 

(Ραναγιωτάκθ, 2010:24).  Κατά τον Hartup (οπ. αναφ. ςτο Βαϊράμθ,2005:20), 

βαςικά ςυςτατικά τθσ φιλίασ αποτελοφν θ οικειότθτα και θ αμοιβαιότθτα, τα οποία 
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διαςφαλίηουν μία ιςοτιμία ανάμεςα ςτα πρόςωπα που τθ ςτελεχϊνουν. Σε ζρευνα 

του Sullivan (οπ. αναφ. ςτο Berndt, Hawkins and Hoyle,1986: 1294) διαπιςτϊκθκε 

πωσ τα ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία προάγουν επιπλζον τθ διάρκεια των φιλικϊν 

ςχζςεων και θ απουςία τουσ ςυνδζεται με τθν αποδυνάμωςθ των ςχζςεων αυτϊν. 

Στθν παιδικι φιλία εμφανίηεται επίςθσ και ζνασ νζοσ παράγοντασ, αυτόσ τθσ 

υποςτιριξθσ (Βουλγαρίδου,2014:21). Το παιδί, περίπου ςτο τζλοσ τθσ προςχολικισ 

θλικίασ, καταφζρνει να αποςταςιοποιθκεί, εν μζρει,  από τθ ςτενι διαπροςωπικι 

ςχζςθ με τουσ γονείσ και να αντιλθφκεί τθ δυνατότθτά του να ενταχκεί και ςε άλλεσ 

ομάδεσ, οι οποίεσ κα το εφοδιάςουν με κοινωνικζσ και διαπροςωπικζσ αρετζσ και 

κα παίξουν, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, τον υποςτθρικτικό ρόλο που είχε ωσ τότε 

μονάχα θ οικογζνεια (Γαλανάκθ,2011:157). 

Τόςο θ φιλοςοφία όςο και θ ψυχολογία, αλλά και πολλζσ ακόμθ επιςτιμεσ, 

αςχολικθκαν και ςυνεχίηουν να αςχολοφνται με τισ ποικίλεσ εκφάνςεισ τθσ φιλίασ. 

Ιδθ από τθν αρχαία Ελλάδα ςε κάκε φιλοςοφικι ςχολι υπιρχε και μία 

διαφορετικι κεϊρθςι τθσ. Για τον Ρλάτωνα θ ζννοια αυτι εκλαμβάνεται ωσ μία 

ςφνδεςθ που δεν ζχει να κάνει με τισ φυςικζσ ςχζςεισ, αλλά με  τθν αναγνϊριςθ τθσ 

δφναμθσ του ενόσ ςτον άλλο, εάν ο ζνασ υπερζχει κάπου ηωτικά. Ζτςι, ο δεφτεροσ 

κα είναι ςε κζςθ να απολαφςει τθ φροντίδα του. Αυτι θ πεποίκθςθ φαίνεται να μθν 

ςυνάδει με τθν εικόνα που ζχει κακιερωκεί ςτθ ςθμερινι εποχι για τισ φιλικζσ 

ςχζςεισ, ωςτόςο καταπιάνεται με δυαδικζσ ςχζςεισ πάνω ςτθ ςφαίρα τθσ  

οικειότθτασ, που οδθγοφν με τθ ςειρά τουσ ςτθ βάςθ των ςθμερινϊν κοινοτιτων 

(Ξυδιάσ,2004: 47). Αλλά και μζςα από τθν αριςτοτελικι θκικι αναδφονται 

διαφορετικζσ πτυχζσ τθσ, αφοφ εκεί δίνεται ζμφαςθ ςτον θκικό εαυτό, ο οποίοσ 

εξαίρεται και εξαςφαλίηει ευδαιμονία για τθν πολιτεία (Ραναγιωτάκθ,2010:5).  

Για τθν ψυχολογία, θ μελζτθ τθσ φιλίασ ξεκινάει από τθ βρεφικι θλικία και φτάνει 

μζχρι και το τζλοσ τθσ ηωισ του ανκρϊπου. Κυρίωσ μελετάται ςε ςχζςθ με τισ 

κοινωνικζσ ικανότθτεσ, τθν ενδυνάμωςθ τθσ επικοινωνίασ και τθσ ενςυναίςκθςθσ 

μζςα από τθ γνωςτικι, κοινωνικι και αναπτυξιακι τθσ προοπτικι 

(Ραναγιωτάκθ,2012:24). Θ ιδιοςυγκραςία των βρεφϊν είναι αυτι που τοποκετεί τα 

κεμζλια των χαρακτθριςτικϊν τθσ προςωπικότθτασ, και άρα των ενδεχόμενων 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων. Αυτά τα ςχεδόν αμετάβλθτα χαρακτθριςτικά ζχουν να 

κάνουν κυρίωσ με δφο κατθγορίεσ. Θ μία δίνει ςτοιχεία για τθ δεκτικότθτα του 

ατόμου ςε νζεσ καταςτάςεισ, για το εάν δθλαδι τείνει να τισ προςεγγίηει ι να τισ 

αποφεφγει και θ δεφτερθ ζχει να κάνει με τθ ςυναιςκθματικι του εκδιλωςθ, θ 

οποία μπορεί να είναι είτε κετικι είτε αρνθτικι. Κατά τθν παιδικι θλικία το 

χαρακτθριςτικό τθσ προςωπικότθτασ που εξελίςςεται είναι θ κοινωνικότθτα, 

δθλαδι θ τάςθ του ατόμου για ουςιαςτικι επαφι από τθν οποία όμωσ κα λάβει και 

ανταπόκριςθ. Στοιχεία που ευνοοφν τθν τάςθ αυτι είναι θ διαπροςωπικι 

ευαιςκθςία και θ εξωςτρζφεια. Αντίκετα, ο ατομικιςμόσ, ο εγωιςμόσ, θ 
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ςυναιςκθματικι αντιδραςτικότθτα και θ εςωςτρζφεια τθν αναςτζλλουν 

(Γαλανάκθ,2011:160).  

Ραρόλα αυτά, εφόςον υπάρχουν δφο ι και παραπάνω υποκείμενα ςε μία φιλία, 

είναι πολφ πικανό το ζνα άτομο να φζρει ναι μεν τα «ευνοϊκά» ςτοιχεία που 

προαναφζρκθκαν, αλλά ταυτόχρονα να απορρίπτεται από τθν ομάδα των 

ςυνομθλίκων, και άρα να εκδθλϊςει τελικά αντικοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ (Attili, 

Vermigli and Schneider ,1997:284). Αυτό ακριβϊσ υποςτθρίηει και ο Piaget, όταν 

αναφζρεται ςτθν κοινωνικότθτα και τθν κοινωνικι ωριμότθτα ωσ δφο ςτοιχεία που 

ξεπερνάνε τθν προςωπικότθτα του ατόμου και προτείνει να μελετϊνται ςτθ βάςθ 

τθσ διαπροςωπικισ κατανόθςθσ, και όχι τθσ εκάςτοτε ςυμπεριφοράσ. Ο άνκρωποσ 

κα είναι ςε κζςθ με τον τρόπο αυτό να ξεπεράςει τον εαυτό του και να αναηθτιςει 

ςτα χαρακτθριςτικά των άλλων κοινά ςθμεία, ϊςτε να «οικοδομθκεί» μία νζα, 

βελτιωμζνθ εικόνα τθσ ανκρωπότθτασ. Αυτό κα τεκεί ςε εφαρμογι μονάχα εάν 

παραμερίςει τον εγωιςμό του και τον «άλλο», ϊςτε να προαχκεί το αίςκθμα του 

«ςυν-ανικειν» (Youniss,1980:2-3). Ρολλοί ψυχολόγοι αλλά και μελετθτζσ, όπωσ οι 

Sullivan (οπ. αναφ. ςτο Ραναγιωτάκθ,2012:28) και Turner (οπ. αναφ. ςτο Berndt and 

Perry, 198: 135) εφάρμοςαν τισ ιδζεσ του Piaget και εντόπιςαν πζρα από τισ 

κοινωνικζσ, και κεραπευτικζσ λειτουργίεσ  τθσ ςυνδιαλλαγισ αυτισ, αφοφ 

παρατθρικθκε μείωςθ των δυςλειτουργικϊν ςχθμάτων και των αγχωτικϊν 

καταςτάςεων. 

2.1.2  Η φιλία ςτθν εφθβεία 

Θ δθμιουργία των διαπροςωπικϊν ςχζςεων, κατά τθν περίοδο τθσ εφθβείασ, είναι 

μία αρκετά περίπλοκθ διαδικαςία, από τθν οποία ξεχωρίηει το αίςκθμα τθσ 

υποςτιριξθσ που αναμζνουν να λάβουν οι ζφθβοι από τουσ φίλουσ τουσ. Ο ζφθβοσ 

από τθ δθμιουργία μίασ φιλίασ αναμζνει να ολοκλθρωκεί ςε ζνα βακμό, κακϊσ κα 

νιϊςει ότι ανικει κάπου και κα αποκτιςει κοινωνικι δραςτθριότθτα, ϊςτε να γίνει 

αποδεκτόσ από τον φιλικό του ςφντροφό (Newcomb and Bagwell, 1995:337). Θ 

φιλία και θ αποδοχι μπορεί να ςυνδζονται ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, όμωσ 

αποτελοφν δφο διακριτζσ ζννοιεσ. Αυτό ζγκειται ςτθν ιδιότθτα τθσ πρϊτθσ να 

ςτοχεφει ςτισ δυαδικζσ ςχζςεισ, ενϊ τθσ δεφτερθ ςε ομαδικζσ (Γαλανάκθ,2011:161-

162). 

Αυτό που αξίηει να τονιςτεί ιδιαίτερα για τθν αναπτυξιακι φάςθ τθσ εφθβείασ είναι 

θ μετάβαςθ τθσ αναηιτθςθσ εγγφτθτασ του εφιβου από τουσ γονείσ ςτουσ φίλουσ. 

Σε αυτι τθ διαδικαςία βοθκοφν οι νοθτικζσ αναπαραςτάςεισ των ςχζςεων, οι 

οποίεσ διαμορφϊνονται από τθ βρεφικι θλικία και ιςχφουν ακόμθ και μζχρι τθν 

περίοδο αυτι, με τθν ίδια ςφςταςθ που είχαν. Εκείνεσ μζςα από τισ εμπειρίεσ και τα 

βιϊματα τθσ ηωισ δομοφν ςυγκεκριμζνεσ αναπαραςτάςεισ προςκόλλθςθσ, βάςει 

των οποίων τα παιδιά κα επιλζξουν ςτθ ςυνζχεια τουσ φίλουσ τουσ, αν και εφόςον 

ταιριάηουν με τα πρότυπα που ζχουν βιωκεί.  
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Θ αυτοαποκάλυψθ αποτελεί τθ βάςθ των ςχζςεων, αφοφ είναι κάτι που αναμζνει 

να δεχκεί αλλά και να κάνει το άτομο ςτα πλαίςια μίασ φιλίασ. Με τθν ζνταξθ του 

ςε ομάδεσ ςυνομθλίκων ι αλλιϊσ «κλίκεσ» κα μπορζςει να λάβει τθ 

ςυναιςκθματικι αςφάλεια που του παρείχε ωσ τότε το οικογενειακό περιβάλλον 

και να νιϊςει αυτοεπιβεβαίωςθ.Θ οικειότθτα και θ ςτακερότθτα ςτθ ςχζςθ, θ 

ανταπόκριςθ του ενόσ ςτισ ανάγκεσ του άλλου και ο βακμόσ τθσ μεταξφ τουσ 

ομοιότθτασ είναι ςτοιχεία που προκφπτουν επίςθσ  μζςα από τθ ςυνφπαρξθ ςτισ 

ομάδεσ αυτζσ (Berndt,1982: 1448). Ειδικότερα θ οικειότθτα, κατά τον Sullivan 

(οπ.αναφ. ςτο Berndt,1982:1448), αποκτάται μονάχα εάν το άτομο είναι ςε κζςθ να 

προβεί ςτθν αυτοαποκάλυψθ, με το κοινό μοίραςμα προςωπικϊν και 

«απόκρυφων» ςυναιςκθμάτων και ςκζψεϊν του. Εάν κάτι τζτοιο επιτευχκεί, θ 

ςχζςθ είναι πολφ πικανό να αποκτιςει και ςτακερότθτα, αφοφ ζχει υποςτθριχκεί, 

ςφμφωνα με ζρευνεσ των Savin-Williams και Berndt (οπ. αναφ. ςτο Berndt,1999:55), 

πωσ οι εφθβικζσ φιλίεσ τείνουν να διαρκοφν από μινεσ ωσ και χρόνια. Από τθν άλλθ 

πλευρά θ ζνδειξθ αςτάκειασ ςτισ ςχζςεισ αυτζσ και θ ςυχνι αλλαγι φιλικϊν 

ςυντρόφων μπορεί να αποτελοφν ςθμαντικζσ ενδείξεισ φπαρξθσ κοινωνικϊν ι 

ψυχολογικϊν προβλθμάτων (Hartup,1993:5-6). Θ ςτακερότθτα μία φιλίασ, ειδικά 

ςτθν εφθβεία, ναι μεν ζχει πολλζσ πικανότθτεσ να διατθρθκεί, όμωσ ςυνάμα 

διατρζχει και μεγάλο κίνδυνο να καταρριφκεί από τισ νζεσ ςυνκικεσ. Ο 

ανταγωνιςμόσ, που ακμάηει μζςα ςτισ κλίκεσ, αποτελεί μία τζτοια ςυνκικθ. Πλοι 

κζλουν να αποκτιςουν μία ιςχυρι κζςθ μζςα ςε αυτι, με αποτζλεςμα να 

επιδεικνφουν κυριαρχικζσ τάςεισ ςτα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ τουσ, για να 

επιβλθκοφν. Εκείνοι τελικά που καταφζρνουν να αποκτιςουν υψθλότερο status 

γελοιοποιοφν τουσ πιο αδφναμουσ και τουσ φζρονται ςαν να είναι υποταγμζνοι, 

ενϊ οι πιο αδφναμοι προτιμοφν να δεχκοφν τα κοροϊδευτικά ςχόλια, παρά να 

αποχωριςουν από τθν κλίκα (Brown,2004: 380-381).   

Ραρόλα αυτά, από τα πρϊιμα κιόλασ ςτάδια τθσ εφθβείασ οι ςχζςεισ κεμελιϊνονται 

τόςο γερά, ϊςτε οι προ-ζφθβοι προτιμοφν να καταπνίξουν όποιο αίςκθμα κυμοφ 

υπάρχει πάνω ςε μία κόντρα, παρά να διακινδυνεφςουν να διαταράξουν τθν 

ιςορροπία αυτϊν των ςχζςεων (Laursen, Hartup and Koplas,1996:86). Λδιαίτερα οι 

δυαδικζσ ςχζςεισ αποκτοφν μεγαλφτερο νόθμα εδϊ, αφοφ, ςφμφωνα με τον Sullivan 

(οπ. αναφ. ςτο Erdley, Nangle, Newman and Carpenter,2001:10), όταν είναι μεταξφ 

του ίδιου φφλου ξεπερνοφν ςε ςυντροφικότθτα ακόμθ και τθ ςχζςθ του παιδιοφ με 

τθν οικογζνεια του. Αυτό επιτυγχάνεται μζςα από ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ, που 

εξαςφαλίηουν ςτον προ-ζφθβο ςτοργι, οικειότθτα και ζναν δεςμό αντίςτοιχο με 

εκείνον τθσ ςυμμαχίασ (Erdley,2001:10). Οι ςτενζσ φιλίεσ με τουσ κολλθτοφσ ςτα 

παιδιά 10-17 ετϊν, κατά τουσ Horrocks και Thomson (οπ. αναφ. ςτο Fullerton and 

Ursano,1994: 52-53) με τθν πάροδο του χρόνου παραμζνουν αναλλοίωτεσ. 

Επιπλζον, οι Austin και Thomson (οπ. αναφ. ςτο Fullerton and Ursano,1994:53) 

βαςιηόμενοι ςε  μελζτθ τουσ κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα πωσ για τθν επιλογι του 
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καλφτερου φίλου μεγάλθ ζμφαςθ δίνεται ςτα προςωπικά χαρακτθριςτικά και ςε 

δεφτερθ μοίρα κατατάςςονται τα κοινά ςυμφζροντα και οι κοινζσ προτιμιςεισ. 

Τζλοσ, αρκετζσ ζρευνεσ ζχουν επικεντρωκεί ςτθ ςυςχζτιςθ των φιλικϊν εμπειριϊν 

με τον εκπαιδευτικό χϊρο, ωσ προσ τθ ςχολικι αποτυχία και επιτυχία, τθν 

εγκατάλειψθ του ςχολείου και το βακμοκθρικό ανταγωνιςμό (Newman, Erdley and  

Marshall, 2011:219). Συνοπτικά, κα μποροφςαμε να ποφμε πωσ οι τρείσ ςκοποί που 

επιτυγχάνονται τελικά μζςα από το δεςμό με τουσ ςυνομιλικουσ είναι θ 

δθμιουργία του κατάλλθλου πλαιςίου για τθν ανάπτυξθ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων 

και τθν ενίςχυςθ των ςχζςεων, θ προϊκθςθ τθσ ακεραιότθτασ του εαυτοφ και θ 

παροχι ευκαιριϊν για μάκθςθ ςε ποικίλα επίπεδα, μζςω τθσ μίμθςθσ (Berndt, 

Hawkins and Jiao,2005: 13-15·  Zarbatany, Hartmann and Rankin,1990: 1077).  

Για τθν ομοιότθτα των ςχζςεων μίλθςαν  οι Kandel, Savin Williams και Berndt (οπ. 

αναφ. ςτο Berndt,1999:53-55), για τουσ οποίουσ τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα 

ενόσ ατόμου (φφλο, θλικία, εκνότθτα κ.α), όταν είναι κοινά με εκείνα των μελϊν τθσ 

ομάδασ ι με κάποιου άλλου προςϊπου, δφνανται να  οδθγιςουν ςτθν επίτευξθ 

μίασ ςτενισ φιλίασ, βάςει τθσ εικόνασ που ζχουν δομιςει οι ζφθβοι για τον 

κοινωνικό τουσ κόςμο. Αυτό είναι αρκετά λογικό, κακϊσ για να προκφψει μία φιλία 

κα πρζπει ταυτόχρονα να υπάρχουν προοπτικζσ για κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ. Με 

άτομα διαφορετικοφ φφλου, για παράδειγμα, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ δεν 

μπορείσ να μοιραςτείσ κοινζσ δραςτθριότθτεσ π.χ. τα αγόρια παίηουν ποδόςφαιρο, 

ενϊ τα κορίτςια κάνουν χορό. Θ ομοιότθτα βζβαια δεν ζγκειται μονάχα ςτα 

βιολογικά και προκακοριςμζνα χαρακτθριςτικά των ατόμων, αλλά και ςτα 

ενδιαφζροντα και ςτισ απόψεισ τουσ, που βρίςκονται διαρκϊσ υπό διαμόρφωςθ. 

Σφμφωνα με τουσ Duck και Spencer (οπ. αναφ. ςτο Duck,1975:361), μπορεί να 

υπάρχει μία βάςθ όμοιων χαρακτθριςτικϊν και πεποικιςεων, ϊςτε να ειςχωριςει 

ο ζφθβοσ ςτθν ομάδα, όμωσ το υποκείμενο τείνει να γίνεται όλο και πιο όμοιο με 

εκείνθ ςτο πζραςμα του χρόνου.  

Ζνα ακόμθ χαρακτθριςτικό των ςχζςεων τθσ εφθβείασ, όπωσ προαναφζρκθκε, είναι  

θ εξαςφάλιςθ ςυγκεκριμζνων αναγκϊν, που προκφπτουν από το αναπτυξιακό αυτό 

ςτάδιο, για τισ οποίεσ το υποκείμενο χρειάηεται τόςο τισ δυαδικζσ όςο και τισ 

ομαδικζσ ςχζςεισ. Μζςα από τθν ζνταξθ του ςτθν ομάδα ο ζφθβοσ κα λάβει 

αναγνϊριςθ, κα νιϊςει ότι ανικει κάπου και πωσ γίνεται αποδεκτόσ ωσ μζλοσ μίασ 

μικρισ κοινότθτασ. Με τον τρόπο αυτό κα ενδυναμωκοφν οι κοινωνικζσ του 

δεξιότθτεσ και κα αναπτυχκεί μία ςυνεκτικι ταυτότθτα (La Gaipa,1979: 210). Στο 

ςθμείο αυτό αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ δθμοτικότθτα ζχει επίςθσ μεγάλθ αξία και 

δρα ςυνδυαςτικά με τα παραπάνω. Τα δθμοφιλι άτομα ςυνικωσ εμφανίηουν 

αυξθμζνθ αυτοεκτίμθςθ, και άρα εκδθλϊνουν μεγαλφτερθ επικυμία ςτθν 

επιςφναψθ νζων κοινωνικϊν ςχζςεων. Ραρόλα  αυτά θ ζνταξθ τουσ ςε ομάδεσ 

πολλζσ φορζσ τα κάνει απρόςιτα, διότι πολλοί κεωροφν πωσ κα απορριφκοφν 

εφκολα από τθν κλίκα και ζτςι δεν επιχειροφν να επιςυνάψουν ςχζςεισ με τα άτομα 
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που τθν απαρτίηουν (Coleman,2013:281-282·Eder,1985:160-162). Τζλοσ, θ  ανάγκθ 

για ςυντροφικότθτα και οικειότθτα μπορεί να καλυφκεί εν μζρει και ςτα πλαίςια 

τθν ομάδασ, όμωσ κα επιτευχκεί ςτο μζγιςτο με τθ δθμιουργία δεςμοφ με ζνα 

πρόςωπο, που ςυνικωσ είναι ο καλφτεροσ φίλοσ. Σε ζρευνα του Claes (1992,51) 

φάνθκε πωσ εάν και το μζγεκοσ του δικτφου φιλίασ δεν αλλάηει ιδιαίτερα με τα 

χρόνια, ο αρικμόσ των καλφτερων φίλων διαρκϊσ μειϊνεται και τελικά μζνει ζνα 

πολφ μικρό ποςοςτό. Θ τελικι δυάδα είναι εκείνθ που κα επιφζρει αλλαγζσ ςτθ ηωι 

του ατόμου, άλλοτε χρωματιςμζνεσ κετικά και άλλοτε αρνθτικά. Οι κετικζσ 

εμπειρίεσ μία ςτενισ δυαδικισ ςχζςθσ κατοχυρϊνουν τθν κοινωνικοποίθςθ και τθν 

ψυχαγωγία των ςυμμετεχόντων. Αντίκετα, θ φπαρξθ μίασ αντικοινωνικισ 

ςυμπεριφοράσ ςτο ζνα μζλοσ ωκεί ςε πολλζσ περιπτϊςεισ τθν υιοκζτθςθ 

παρόμοιων τακτικϊν και από το άλλο, με αποτζλεςμα οι ςυμπεριφορζσ αυτζσ να 

ενιςχφονται διαρκϊσ και αμφίδρομα (Laird , Pettit,  Dodge and Bates,1999: 430-

431).  

Κλείνοντασ το κεφάλαιο για τθ φιλία ςτθν εφθβεία δεν κα μποροφςε να μθν γίνει 

αναφορά ςτθν προςαρμογι. Και ςε προθγοφμενα κεφάλαια είδαμε πωσ θ ζνταξθ ι 

θ απόρριψθ του ατόμου από τθ δυάδα ι  το ςφνολο, είτε αυτό είναι ομάδα είτε 

είναι κλίκα, λειτοφργει άλλοτε με κετικζσ και άλλοτε με αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για 

εκείνο. Σφμφωνα με τουσ Berndt και Keefe (1995,1325-1326), θ ομοιότθτα που 

προκφπτει ανάμεςα ςτουσ φίλουσ,  με τθν υιοκζτθςθ κοινϊν ςυμπεριφορϊν, 

προωκεί επιπρόςκετα και τθν προςαρμοςτικότθτα του εφιβου. Αυτό ςυμβαίνει 

διότι ο ζνασ αποδζχεται τον άλλο πιο εφκολα με το πζραςμα του χρόνου, αφοφ 

αφομοιϊνει αρκετά ςτοιχεία του χαρακτιρα του και τα ενςτερνίηεται. Εάν κάτι 

τζτοιο δεν ςυμβεί και ο ζφθβοσ απορριφκεί από τουσ άλλουσ ςυνομθλίκουσ 

ςυνικωσ αυτό επιδρά και ςτθ δικι του προςαρμοςτικότθτα, κακϊσ εκδθλϊνει ςτθ 

ςυνζχεια ζντονθ επικετικότθτα και δυςπρόςιτο χαρακτιρα. Θ επίδραςθ τθσ 

απόρριψθσ δεν μζνει μονάχα ςτισ φιλίεσ, αλλά δρα και ςτισ υπόλοιπεσ κοινωνικζσ 

πτυχζσ τθσ ηωισ του, όπωσ ςτθ ςχολικι επίδοςθ. Τα άτομα αυτά τείνουν να ζχουν 

χαμθλότερουσ βακμοφσ και πλικοσ απουςιϊν (Kupersmidt and Coie,1990: 1358-

1359). Κατά τουσ Wentzel και Erdley (οπ. αναφ. ςτο Schonert-Reichl, 1999: 256), θ 

κοινωνικι ςυμπεριφορά είναι τελικά εκείνθ που διαμεςολαβεί ανάμεςα ςτθν 

κοινωνικι ςυλλογιςτικι του ατόμου και ςτθν αποδοχι του από τουσ άλλουσ. Αν 

εκείνθ είναι θκικά αρμονιςμζνθ, τότε και θ προςαρμογι του εφιβου κα είναι πολφ 

πιο εφκολθ. Τζλοσ, θ προςαρμογι επεκτείνεται και προσ άλλεσ κατευκφνςεισ που 

ςυνδζουν τθ φιλία με το ευρφτερο κοινωνικό πλαίςιο.  Στθν περίπτωςθ των ζφθβων 

μεταναςτϊν μία ενδεχόμενθ ςχζςθ με άτομα από τθ χϊρα υποδοχισ κα τουσ 

βοθκιςει ςτο να ενταχκοφν ευκολότερα ςτθ νζα πραγματικότθτα, αφοφ κα 

γνωρίςουν, μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ, τουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ και τουσ 

κοινωνικοφσ ρόλουσ που αναμζνει θ κοινωνία να αναλάβουν (Horenczyk and 

Tatar,1998:70). 
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2.1.3  Διαφορζσ φφλου ςτισ φιλικζσ ςχζςεισ 

Θ αντίλθψθ περί φιλίασ δφναται να διαφοροποιθκεί και να λάβει ποικίλεσ μορφζσ, 

ανάλογα με το φφλο των υποκειμζνων που απαρτίηουν μία φιλικι ςχζςθ. Ωςτόςο 

αποτελεί κοινι παραδοχι και ζχει επιβεβαιωκεί από πολλζσ ζρευνεσ (Hartup,  

Leaper, Macooby, Buhrmester και Furman κ.α.) το γεγονόσ ότι οι ομόφυλεσ φιλίεσ 

υπερτεροφν ζναντι των ετερόφυλων (Γαλανάκθ,2011:199) Ο παράγοντασ τθσ 

θλικίασ ζχει μεγάλθ ςπουδαιότθτα για αυτι τθν παραδοχι, αφοφ ςε μικρότερεσ 

τάξεισ μία ετερόφυλθ ςχζςθ μπορεί να κεωρθκεί ταμποφ, αλλά με τθν είςοδο ςτθν 

εφθβεία οι άμυνεσ αυτζσ παφουν να ζχουν τθν ίδια ιςχφ (Buhrmester and Furman, 

1987:1109-1110). Επιπλζον, ςε ζρευνα των Sharabany, Gershoni και Hofman 

(οπ.αναφ. ςτο Bakken and Romig,1992:304), τα κορίτςια φαίνεται να ξεκινοφν 

νωρίτερα τθν ςφναψθ ςχζςεων με το άλλο φφλο ςυγκριτικά με τα αγόρια. Οι 

διαφορζσ ανάλογα με  το φφλο μποροφν να εξθγιςουν ςε ικανοποιθτικό βακμό για 

ποιο λόγο τα αγόρια αλλθλεπιδροφν  ςτισ ςχζςεισ τουσ με άλλο τρόπο από εκείνον 

που επιλζγουν τα κορίτςια και το αντίςτροφο. Κυρίωσ οι αποκλίςεισ αυτζσ 

φαίνονται εντονότερα ςε τρεισ πτυχζσ τθσ φιλίασ: ςτο εφροσ τθσ, ςτισ 

δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνει και ςτθν ποιότθτα τθσ (Γαλανάκθ,2011:199). 

 Σχετικά με το εφροσ τθσ φιλίασ ζχει παρατθρθκεί πωσ οι φιλίεσ των κοριτςιϊν 

εςτιάηουν ςτθ δυάδα, ενϊ των αγοριϊν ςτθν ομάδα (Eder and Hallinan, 1978:247). 

Σφμφωνα με τουσ Berenson, Apostoleris και Parnass (oπ. αναφ. ςτο Γαλανάκθ,2011: 

199), αυτό ςυμβαίνει διότι τα κορίτςια επιηθτοφν το βάκοσ ςτισ ςχζςεισ τουσ, ϊςτε 

να μπορζςουν να μοιραςτοφν πράγματα και να κάνουν ςυηθτιςεισ. Κζλουν οι 

φιλίεσ τουσ να ζχουν ουςία και διάρκεια, ςε αντίκεςθ με τα αγόρια που εςτιάηουν 

ςτο μζγεκοσ, κακϊσ ςυνικωσ εμπλζκονται ςε μεγαλφτερα κοινωνικά δίκτυα, μζςα 

ςτα οποία υπάρχουν ιδθ διαμορφωμζνεσ ςχζςεισ και απλά επιηθτοφν τθν ζνταξθ 

και όχι τόςο τθν αποκλειςτικότθτα. Οι δραςτθριότθτεσ που κάνουν με τισ παρζεσ 

τουσ είναι επιπλζον ζνα ςτοιχείο που κάνει εφλογθ αυτι τθ διαφορά ςτα μεγζκθ, αν 

αναλογιςτεί κανείσ τθν ομαδικότθτα, για παράδειγμα, των ακλθμάτων που 

επιλζγουν. Τα αγόρια κυρίωσ επιλζγουν παιχνίδια, όπωσ ποδόςφαιρο, μπάςκετ κτλ., 

ςτα οποία κατ’ εξοχιν χρειάηεται κάτι μεγαλφτερο τθσ δυάδασ, ϊςτε να 

πραγματωκοφν (Γαλανάκθ,2011:199). Από τθν άλλθ πλευρά, ςτο μεγαλφτερο 

ςφνολό τουσ, τα κορίτςια αποφεφγουν τισ ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ και προτιμοφν 

τισ ςυηθτιςεισ (McNelles and Connoly,1999:156). Θ εμπλοκι του ςϊματοσ των 

αγοριϊν ςτισ αςχολίεσ τουσ μπορεί να ευκφνεται εν μζρει και ςτθ διατιρθςθ των 

ομόφυλων ςχζςεων. Τα κορίτςια όντασ ευαίςκθτα και λιγότερο δυνατά, δεν κα 

ιταν ςε κζςθ να ςυναγωνιςτοφν το  άλλο φφλο, το οποίο με τθ ςειρά του δεν κα 

επζλεγε να επιςυνάψει ςχζςεισ με εκείνα, εφόςον προτιμά τισ ςωματικζσ 

δραςτθριότθτεσ.  
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Θ τρίτθ ειδοποιόσ διαφορά ζγκειται ςτθν ποιότθτα των φιλικϊν ςχζςεων. Οι φιλίεσ 

των κοριτςιϊν χαρακτθρίηονται από οικειότθτα, αςφάλεια και εγγφτθτα (Crockett, 

Losoff and Petersen, 1984:178). Ρροωκοφν τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του 

ατόμου, αφοφ τθν αποδζχονται όπωσ είναι και ςε ενδεχόμενεσ ςυγκροφςεισ 

επιλεγοφν τον ςυμβιβαςμό και τθν επίλυςθ των προβλθμάτων μζςα από τον 

διάλογο. Οι ςχζςεισ των αγοριϊν από τθν άλλθ διαφζρουν ποιοτικά, αφοφ δεν 

εμφανίηουν τόςο ςυχνά δείγματα ςτοργισ και αλλθλοχποςτιριξθσ, αλλά ςτοιχεία 

αντιπαλότθτασ και επικετικότθτασ. Επιπροςκζτωσ, ςφμφωνα με ζρευνεσ των 

Armsden και Greenberg, O’Koon, Wilkinson, Μακρι-Μπότςαρθ,  Song και ςυν. 

(όπωσ αναφ. ςτο Ραντοφλθ,2012:27), τα κορίτςια παρουςιάηουν μεγαλφτερα 

ποςοςτά αςφαλοφσ προςκόλλθςθσ με τουσ φίλουσ τουσ ζναντι των αγοριϊν, ςτα 

οποία όμωσ εκδθλϊνεται μία μεγαλφτερθ διακφμανςθ ςτθν κατανόθςθ των 

ςχζςεων τθσ φιλίασ  μζςα ςτον χρόνο. Τζλοσ, οι Benenson και Christakos (οπ. αναφ 

ςτο Rose and Rudolph,2006:108-110) υποςτιριξαν πωσ οι ςχζςεισ των κοριτςιϊν 

κεωροφνται πιο εφκραυςτεσ και ζχουν μικρότερθ διάρκεια από εκείνεσ των 

αγοριϊν, διότι εμφανίηουν μεγαλφτερθ ςυχνότθτα ψυχοφκόρων καταςτάςεων, 

όπωσ παραμζλθςθ από τθν καλφτερθ φίλθ και ζλλειψθ ςυναναςτροφισ. Τόςο οι 

γονείσ όςο και θ κοινωνία ζχουν εμπλακεί, ϊςτε να προκφψουν αυτοί οι ζμφυλοι 

ρόλοι ακόμθ και ςτισ φιλικζσ ςχζςεισ, αφοφ από νωρίσ προετοιμάηουν τα κορίτςια 

να αναηθτοφν ςτενζσ επαφζσ που κα τουσ προςφζρουν εγγφτθτα και τα αγόρια να 

είναι αυτόνομα και ικανά να διαχειρίηονται τισ καταςτάςεισ τθσ κακθμερινότθτασ. 

 

2.1.4  Η ποιότθτα τθσ φιλίασ ςτθν εφθβεία 

Θ μετάβαςθ από τθν παιδικι θλικία ςτθν εφθβεία, όπωσ είδαμε και νωρίτερα, 

ςυνοδεφεται από πολλζσ αλλαγζσ ςτο αναπτυξιακό και ςτο γνωςτικό υπόβακρο του 

ατόμου. Οι ιδιότθτεσ τθσ ςχζςθσ, που μποροφν να τθ χαρακτθρίςουν ωσ ποιοτικι ι 

μθ,  είναι φυςικό και επόμενο να μθν παραμζνουν ίδιεσ με το πζραςμα του χρόνου, 

αλλά να αποκτοφν ποικίλεσ όψεισ, ανάλογα με το αναπτυξιακό ςτάδιο. Στα νιπια ο 

αςφαλισ δεςμόσ με τθ μθτζρα είναι ζνασ κακοριςτικόσ παράγοντασ για το πόςο 

απολαυςτικζσ κα βρουν τισ ςχζςεισ τουσ με τουσ ςυνομθλίκουσ. Ωςτόςο, βάςει τθσ 

ζρευνασ των Mendelson και ςυν. (οπ. αναφ. ςτο Aboud and Mendelson, 1996:103), 

ανεξάρτθτα από τισ προθγοφμενεσ προςκολλιςεισ, τα νιπια που ιταν πιο ανιςυχα 

ςτθν τάξθ και εξαιτίασ αυτοφ βρίςκονταν ςτο κζντρο του ενδιαφζροντοσ, 

κατατάςςονταν ςτισ πιο ελκυςτικζσ επιλογζσ για ςφναψθ φιλικϊν ςχζςεων μαηί 

τουσ. Θ αυτοπεποίκθςθ που ςτθν θλικιακι αυτι φάςθ ζδινε καλι ποιότθτα ςτθ 

φιλία δεν είναι ςίγουρο πωσ κα εξακολουκιςει να κατατάςςεται ωσ τζτοιοσ 

παράγοντασ και ςτισ επόμενεσ περιόδουσ. Θ ποιότθτα, λοιπόν, αλλάηει ανάλογα με 

τον χρόνο αλλά και με τθν εκάςτοτε ςχζςθ. Για τον λόγο αυτό κα ιταν καλό να 

μελετάται ωσ προσ τισ ςυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ αναηθτιςεισ του ενόσ και τθ 

δυνατότθτα παροχισ αυτϊν από τον άλλο (Aboud and Mendelson,1996:107). 
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Κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊιμθσ εφθβείασ οι διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ γίνονται το  

μζςο τθσ επίτευξθσ μίασ φιλίασ. Το γεγονόσ αυτό εντοπίηεται κυρίωσ ςε εφιβουσ 

θλικίασ 13-16 ετϊν και όχι τόςο ςε μικρότερουσ, κακϊσ θ ςφνδεςθ των δεξιοτιτων 

με τθν αλλθλεπίδραςθ, τθν αυτοαποκάλυψθ και τθν υποςτιριξθ είναι ςε κζςθ να 

προβλζψει ςε μεγάλο βακμό τθν φπαρξθ οικειότθτασ, βαςικό ςτοιχείο τθσ 

μετάβαςθσ ςτθν εφθβεία. Θ ποιότθτα των φιλικϊν ςχζςεων ςτθν περίπτωςθ αυτι 

κακορίηεται από τισ ατομικζσ διαφοροποιιςεισ ωσ προσ τισ δεξιότθτεσ 

(Buhrmester,1996: 174-175). Τα δθμοφιλι παιδιά τείνουν να  ζχουν πλθκϊρα 

τζτοιων δεξιοτιτων, με αποτζλεςμα να αυξάνονται ςυνεχϊσ οι ευκαιρίεσ τουσ ςτο 

να δθμιουργιςουν νζεσ φιλίεσ, οι οποίεσ προβλζπεται πωσ κα ζχουν και ποιότθτα. 

Μια ποιοτικι φιλία ςτθν εφθβεία δίνει ϊκθςθ ςτθν ευκολότερθ προςαρμογι του 

νζου και τον εφοδιάηει με  το αίςκθμα τθσ ευεξίασ. Επίςθσ θ κοινωνικι υποςτιριξθ 

από τουσ φίλουσ μειϊνει το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ και ςυμβάλλει ςτθν ψυχικι και 

ςωματικι του υγεία (Bagwell, Bender, Andreassi, Kinoshita, Montarello and  Muller, 

2005: 237-238). Ραρόλα αυτά πολλά παιδιά με υψθλι δθμοτικότθτα ςτισ δυαδικζσ 

τουσ ςχζςεισ νιϊκουν μοναξιά και άγχοσ. Αυτό ςυμβαίνει διότι το αίςκθμα 

ςυμπερίλθψθσ και προςαρμογισ ςτθν ομάδα υπερτερεί ζναντι μίασ ςτενισ φιλικισ 

ςχζςθσ, ακόμθ και αν αυτι  παρζχει ςτο άτομο ςτοργι, αγάπθ και αφοςίωςθ 

(Nangle et al.,2003:551-552). Τζλοσ,  από τθν ζρευνα του Eckert (οπ. αναφ. ςτο 

Demir and Urberg, 2004:78) δεν διαπιςτϊκθκε ςυςχζτιςθ τθσ δθμοτικότθτασ με τθν 

ποιότθτα τθσ φιλίασ, αφοφ τα αποτελζςματα ζδειξαν πωσ τα δθμοφιλι άτομα δεν 

είχαν τόςο ποιοτικζσ φιλίεσ όςο τα μθ δθμοφιλι.  

Κατά τον Furman (οπ. αναφ. ςτο Hartup and Stevens,1997:363), για να μπορζςει 

κανείσ να μελετιςει τθν ποιότθτα τθσ φιλίασ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ κα 

πρζπει να ςτραφεί προσ δφο κατευκφνςεισ. Αρχικά να αξιολογιςει τα 

χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςτθν κοινωνικι αυτι ςχζςθ (ςυντροφικότθτα, 

οικειότθτα, ςφγκρουςθ κτλ), ωσ προσ τθ ςυχνότθτα τουσ και ζπειτα να αξιολογιςει 

κατθγορικά τα πρότυπα και τουσ οργανιςμοφσ που ενυπάρχουν ςτθν κοινωνικι 

αλλθλεπίδραςθ και προωκοφν τθν προςαρμογι και τθν κοινωνικι ανάπτυξθ. Για 

τουσ Berscheid, Snyder Omoto και Repinski (οπ. αναφ. ςτο Hartup and 

Stevens,1997:363) θ ποιότθτα ςτθν εφθβεία εντοπίηεται κυρίωσ ςτθν εγγφτθτα και 

ςτθν αλλθλεγγφθ και θ ςυχνότθτα τουσ ερευνάται ςτθ βάςθ των πολυδιάςτατων 

αλλθλεπιδράςεων και τθσ ςυναιςκθματικισ ανταλλαγισ. Στθν ίδια ςυηιτθςθ για τθν 

ανάδειξθ των χαρακτθριςτικϊν που κάνουν τελικά μία φιλία ποιοτικι, οι Berndt και 

Perry (οπ. αναφ. ςτο Berndt,1996:354)  με ζρευνα τουσ ςε μακθτζσ διαφόρων 

βακμίδων, πρότειναν 6 χαρακτθριςτικά, τα οποία ςυνδράμουν ςτο να αποκτιςουν 

ι να μθν αποκτιςουν οι ςχζςεισ αυτζσ ποιότθτα. Αυτά ιταν θ οικειότθτα, θ 

αφοςίωςθ, θ κοινωνικι ςυμπεριφορά, οι ςυγκροφςεισ, το παιχνίδι  ι θ ςυνεργατικι 

ςχζςθ και τζλοσ, θ υποςτιριξθ τθσ προςκόλλθςθσ και τθσ αυτοεκτίμθςθσ  
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Σχετικά με τθν κατθγορικι-τυπολογικι αξιολόγθςθ, ο Furman (οπ. αναφ. ςτο Hartup 

and Stevens,1997:364) βαςίηεται ςτθ κεωρία τθσ προςκόλλθςθσ για να μιλιςει για 

τα κατθγορικά πρότυπα. Ο ίδιοσ αςπάηεται τθν άποψθ πωσ θ οργάνωςθ τθσ 

ςυμπεριφοράσ ςτθ βρεφικι θλικία, με τισ λειτουργίεσ του αποχωριςμοφ και τθσ 

επαναςφνδεςθσ, προβλζπει τθν προςαρμογι ςτθν εφθβεία. Ζτςι, παιδιά και ζφθβοι 

που ζχουν αςφαλι προςκόλλθςθ εκδθλϊνουν λιγότερα ςθμάδια δυςφορίασ και 

άγχουσ, μεγαλφτερθ ςυμμετοχι και κινθτικότθτα, κετικι επίδραςθ και ςυχνι 

επικοινωνία με τουσ φίλουσ τουσ. Ωςτόςο, επειδι ςτθ δομι μίασ φιλίασ μεγαλφτερο 

ρόλο ζχουν οι ςυμμετρικζσ-αμοιβαίεσ ςχζςεισ και όχι τόςο θ αςφάλεια, θ 

οικειότθτα κεωρείται πιο «πειςτικι» ςτο να κακορίςει τθν αναπτυξιακι πορεία των 

ςχζςεων αυτϊν. Στθ γενικότερθ βιβλιογραφία προτείνονται δφο μοντζλα για τθν 

τυπολογικι αξιολόγθςθ τθσ φιλίασ. Το πρϊτο βαςίηεται ςε 4  διαλεκτικοφσ άξονεσ, 

που προτάκθκαν από τον Rawlins (οπ. αναφ. ςτο Hartup and Stevens,1997:364), 

βάςει των οποίων μποροφν να ταξινομθκοφν οι φιλίεσ και να διαφοροποιθκοφν θ 

μία από τθν άλλθ. Αυτοί είναι: θ εξάρτθςθ και θ ανεξαρτθςία, θ ενεργθτικι και θ 

ςυναιςκθματικι εμπλοκι, θ κριτικι ζναντι τθσ αποδοχισ και θ εκφραςτικότθτα 

ζναντι τθσ προςτατευτικότθτασ. Το δεφτερο μοντζλο είναι του Shulman (οπ. αναφ. 

ςτο Hartup and Stevens,1997:364) και ςτθρίηεται ςτο δίπολο εγγφτθτασ-οικειότθτασ 

από τθ μία και ατομικότθτασ από τθν άλλθ. Από το μοντζλο αυτό και τθ κεωρία των 

οικογενειακϊν ςυςτθμάτων, από όπου προζρχεται, προκφπτουν τρείσ κατανομζσ 

τθσ φιλίασ. Θ πρϊτθ είναι θ αλλθλοεξαρτϊμενθ και ζχει ωσ χαρακτθριςτικά τθσ τθ 

ςυνεργαςία και τθν αυτονομία. Θ δεφτερθ βαςίηεται ςτθν αποςφνδεςθ των 

ςυντρόφων και θ τρίτθ ςτισ αλλθλζνδετεσ ςχζςεισ, ςτισ οποίεσ ενυπάρχει ςυμφωνία 

και ςυνοχι. 

 

 Για τον Berndt (1996:355), ο καλφτεροσ τρόποσ για να μάκει κανείσ τθν ποιότθτα 

μιασ φιλίασ και ίςωσ να μελετιςει τισ τυπολογικζσ αξιολογιςεισ και τθ ςυχνότθτα 

των χαρακτθριςτικϊν είναι να ηθτιςει από τα ίδια τα παιδιά ι τουσ ζφθβουσ να 

περιγράψουν μόνοι τουσ τα κετικά και τα αρνθτικά χαρακτθριςτικά που βιϊνουν  

μζςα ςτισ ςχζςεισ τουσ. Είναι πολφ πικανό μζςα ςτθν ίδια φιλιά να εντοπίηονται δφο 

ι και παραπάνω διαφορετικζσ ποιότθτεσ, ανάλογα με τθν οπτικι των υποκειμζνων 

(Parker and Asher,1993:620). Οι πιο ςτενζσ ςχζςεισ, όπωσ αυτι με τον καλφτερο 

φίλο, ςυνικωσ παρουςιάηουν μεγάλθ αφξθςθ των κετικϊν ζναντι των αρνθτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν. Επιπλζον, αν κεωρείται πρωταρχικι θ ςχζςθ παίρνει ακόμα πιο 

κετικό πρόςθμο από τθ δεφτερθ ι τθν τρίτθ ςτθ ςειρά.  

 

Θ ποιότθτα τθσ φιλίασ επιδρά είτε αρνθτικά είτε κετικά ςε δφο κυρίωσ παράγοντεσ 

τθσ ηωισ του εφιβου: α) ςτθν αυτοεκτίμθςθ του και β) ςτθ ςχολικι του 

προςαρμογι (Spencer, Bowker, Rubin, Booth-LaForce and Laursen,2013:122). Μία 

φιλικι ςχζςθ υψθλισ ποιότθτασ κάνει το άτομο να εμπλζκεται ενεργά ςε όλεσ τισ 

ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ και μειϊνει τθ ςχολικι διαρροι. Επιπλζον, προβλζπει τον 
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ρυκμό τθσ ανάπτυξθσ των κοινωνικϊν του δεξιοτιτων, αφοφ θ αυτοεκτίμθςθ 

αναλαμβάνει κεντρικι κζςθ ζναντι άλλων δεικτϊν που αναφζρονται ςτα ενδόμυχα 

προβλιματα. Τα κετικά χαρακτθριςτικά που φζρει μαηί τθσ θ ποιοτικι φιλία, 

ειδικότερα θ φροντίδα και θ επιβεβαίωςθ, ςυνδζονται ςτενά με τισ κετικζσ 

αντιλιψεισ τθσ υποςτιριξθσ των ςυμμακθτϊν, τα χαμθλότερα ποςοςτά άγχουσ και 

τθν ενίςχυςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ ςε ντροπαλά άτομα (Fordham and Stevenson-

Hinde,1999:766 ·  Rubin, Wojslawowicz,  Rose-Krasnor, Booth-LaForce and Burgess,  

2006:154). Επίςθσ, κατά  τουσ Bollmer, Milich, Harris και Maras (2005:708-709), θ 

ποιοτικι ςχζςθ με τον καλφτερο φίλο προςτατεφει επιπλζον το άτομο από τθ 

κυματοποίθςθ και τον εκφοβιςμό (bullying). Ακόμθ όμωσ και ςε μακθτζσ  που 

εκδιλωναν απομόνωςθ και κοινωνικι απόςυρςθ εντοπίςτθκαν φιλίεσ καλισ 

ποιότθτασ, κυρίωσ ςτθ δυάδα και όχι τόςο ςτθν ομάδα. Αυτό φανερϊνει πωσ το 

άτομο μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά ςτθν ποικιλότθτα των ςχζςεων του και να 

ζχει τουσ «πόρουσ» για να αναπτφξει μία ποιοτικι ςχζςθ, απλά να μθν μπορεί να 

τουσ χρθςιμοποιιςει ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ (Schneider,1998:121).  

Από τθν άλλθ πλευρά μία φιλία με αρνθτικά χαρακτθριςτικά μπορεί να βλάψει ςε 

μεγάλο βακμό το άτομο. Σφμφωνα με ζρευνα των Berndt και Keefe (οπ. αναφ ςτο 

Berndt,1996:360), οι ζφθβοι που είχαν αρνθτικι αλλθλεπίδραςθ με τουσ φίλουσ 

τουσ εκδιλωςαν αςτακείσ ςυμπεριφορζσ και με το υπόλοιπο κοινωνικό ςφνολο. 

Είχαν τθν τάςθ να καυγαδίηουν και να κζλουν να κάνουν πάντα εκείνο που ζκριναν 

οι ίδιοι ςωςτό, μζςω του διαπλθκτιςμοφ, κακϊσ θ απόρριψθ, ο κοινωνικόσ 

αποκλειςμόσ και θ μοναξιά είναι ςτοιχεία που ευνοοφν τθν ανάπτυξθ επικετικϊν 

ςυμπεριφορϊν, αλλά και άλλων διαταραχϊν (Hartup,2005:390-391· Kupersmidt and 

Coie,1990: 1358-1359). Επιπλζον ςε άλλθ ζρευνα από τουσ Nangle και ςυνεργάτεσ 

(2003:552-553) οι δυςκολίεσ που προζκυπταν ςτθν επιςφναψθ ςχζςεων με τουσ 

ςυνομιλικουσ ιταν ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ εκδιλωςθσ κατακλιπτικϊν 

ςυμπεριφορϊν, αφοφ επιδροφςαν ςτθ γενικότερθ εικόνα των εφιβων για το 

κοινωνικό τουσ περιβάλλον.  

Συμπεραςματικά, θ ποιότθτα τθσ φιλίασ ςυγκροτείται από το περιεχόμενο των 

αλλθλεπιδράςεων των μελϊν τθσ και τισ ποιότθτεσ αυτισ τθσ ςυνδιαλλαγισ, οι 

οποίεσ πθγάηουν από τισ πρϊτεσ ςχζςεισ με τθ μθτζρα και τον πατζρα (Lieberman, 

Doyle, Markiewicz,1999:209). Κακϊσ οι απόψεισ των μελϊν πολλζσ φορζσ δεν 

ςυμφωνοφν, κα ιταν καλό να εξετάηονται και οι δφο πλευρζσ, ϊςτε να 

χαρακτθρίηεται θ φφςθ τθσ ςχζςθσ όςο το δυνατόν πιο εμπεριςτατωμζνα. Θ κεωρία 

τθσ προςκόλλθςθσ αναδφεται και ςε αυτό το κζμα, αφοφ θ μθτρικι ςτοργι και θ 

αςφάλεια με το πρόςωπο του δεςμοφ κα κάνουν το άτομο δοτικό και πρόκυμο να 

παρζχει από τθ μεριά του φροντίδα και εγγφτθτα ςε μία φιλικι ςχζςθ, 

μετατρζποντάσ τθ ςε ποιοτικι. Αντίκετα, ο αναςφαλισ δεςμόσ κα το μετατρζψει ςε 

άβουλο ον, το οποίο κα αναμζνει τθν απόρριψθ και είτε κα απομονωκεί είτε κα 

εκδθλϊςει προβλθματικι ςυμπεριφορά ςτθ ςυνδιαλλαγι του (Kerns,1996:139-
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143). Σε ζρευνα των Asher, Hymel και Renshaw (οπ. αναφ ςτο Kerns,1996:149) ςε 

εφιβουσ επαλθκεφτθκε θ ςφνδεςθ τθσ κετικισ ποιότθτασ με τθν αςφαλι 

προςκόλλθςθ, αφοφ τα παιδιά που είχαν λάβει αςφάλεια από τισ φιγοφρεσ του 

δεςμοφ, αντιμετϊπιηαν καλφτερα τισ ςυγκροφςεισ με τουσ φίλουσ τουσ, μιλοφςαν 

κετικά για τισ ςχζςεισ τουσ και ζνιωκαν πλιρεισ. Θ κεωρία του δεςμοφ, όπωσ και 

άλλοι επίςθσ παράγοντεσ δίνουν ςτθν ποιότθτα τθσ φιλίασ άλλοτε αρνθτικό και 

άλλοτε κετικό πρόςθμο, με αποτζλεςμα να παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθ 

διαμόρφωςθ τόςο του εαυτοφ όςο και τθσ οπτικισ του άλλου. 

2.2  Η μετατόπιςθ του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ 

2.2.1  Από τθν οικογζνεια ςτθ φιλία 

Θ μελζτθ του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ, όπωσ είδαμε και ςε προθγοφμενα 

κεφάλαια, επικεντρϊνεται ςτθ ςχζςθ τθσ μθτζρασ με το βρζφοσ τθσ. Ωςτόςο, παρά 

τθν αρχικι κεωρία του Bowlby, αργότερα θ μελζτθ επικεντρϊκθκε και ςε άλλα 

πρόςωπα που μποροφν να αποτελζςουν φιγοφρεσ προςκόλλθςθσ αλλά και ςε 

διαφορετικά αναπτυξιακά ςτάδια πζρα από τθ βρεφικι θλικία, όπωσ ςτθν εφθβεία 

και ςτθν ενιλικθ ηωι. Θ αναπτυξιακι προοπτικι τθσ κεωρίασ προςκόλλθςθσ κάκε 

φορά διαφοροποιείται, ανάλογα με το ςτάδιο τθσ ηωισ του ατόμου και εςτιάηει ςε 

άλλεσ λειτουργίεσ. Στθ βρεφικι θλικία μελετάται ωσ προσ τθ ςυμπεριφορικι τθσ 

διάςταςθ, με ζμφαςθ ςτθν υποςτιριξθ και τθν εγγφτθτα. Άλλθ μία διάςταςθ τθσ 

κεωρίασ που παρουςιάηεται πιο ζντονα ςτθν εφθβικι και τθν ενιλικθ ηωι είναι θ 

γνωςτικι. Τα εςωτερικά μοντζλα τθσ προςκόλλθςθσ διαμορφϊνονται βάςει των 

γνωςτικϊν δεξιοτιτων του ατόμου και αποτελοφν αναπαραςτάςεισ του εαυτοφ, 

δομθμζνεσ ςε κακθμερινζσ του εμπειρίεσ με άλλα άτομα. Στθν εφθβεία ζχει 

κακιερωκεί θ εικόνα του μετριαςμοφ τθσ αρχικισ προςκόλλθςθσ με τουσ γονείσ και 

θ άνοδοσ των ςυγκροφςεων με εκείνουσ (Buist et al.,2002:167-168). Ραρόλα αυτά θ 

ςχζςθ προςκόλλθςθσ, όντασ αναπτυξιακι και πάλι διαφζρει ανάλογα με τθ φάςθ  

τθσ εφθβείασ, αφοφ, ςφμφωνα με τον Colin (οπ. αναφ ςτο Buist et al.,2002:168),  

κακϊσ περνάνε τα χρόνια θ ωριμότθτα διαφοροποιεί τθ ςτάςθ του νζου απζναντι 

ςτθν οικογζνειά του.   

Γενικότερα, για να ευδοκιμιςει μία προςκόλλθςθ, ανεξάρτθτα από το ςτάδιο τθσ 

ηωισ του ατόμου, κα πρζπει να ζχει τα εξισ γνωρίςματα: να λειτουργεί ωσ βάςθ 

αςφάλειασ, από τθν οποία κα αντλείται προςταςία, να διατθρεί τθν εγγφτθτα και να 

είναι πθγι υποςτιριξθσ, ενδυνάμωςθσ και οικειότθτασ. Στθ βρεφικι θλικία και οι 

τρείσ παράγοντεσ εξαςφαλίηονται από τουσ γονείσ. Στθν παιδικι θλικία μονάχα θ 

εγγφτθτα εντοπίηεται ςτισ φιλικζσ ςχζςεισ, ενϊ ςτθν πρϊιμθ εφθβεία θ φιλία γίνεται 

και πθγι υποςτιριξθσ, ενδυνάμωςθσ και οικειότθτασ. Στθν εφθβεία οι γονείσ 

παρατθρείται να χάνουν όλα τα παραπάνω γνωρίςματα, τα οποία μεταφζρονται 

ςτισ ςχζςεισ με τουσ ςυνομθλίκουσ (Hazan and Shaver,1994:4-9). Θ αντιςτροφι των 

ρόλων και θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ τθσ οικογζνειασ ςτθ ηωι του παιδιοφ, 
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ςφμφωνα με τουσ Gaertner, Fite και Colder (2010:106), παρατθρείται κυρίωσ ςτισ 

θλικίεσ των 9-12 ετϊν, όπου και ξεκινά θ μετάβαςθ από τθν παιδικότθτα ςτθν 

εφθβεία. Τθν περίοδο αυτι, θ αυτονομία που αναηθτά ο νζοσ και θ ζντονθ επικυμία 

του για ςφναψθ ςχζςεων με ςυνομιλικα άτομα αλλάηουν τθ κζςθ τθσ οικογζνειασ 

ςτθν ιεραρχία τθσ διαςφάλιςθσ των παραπάνω αγακϊν. Μπορεί, μζχρι τότε, οι 

πρϊτεσ ςχζςεισ να ιταν το ορμθτιριο του παιδιοφ και υπεφκυνεσ για τθν 

οικοδόμθςθ των νζων ςχζςεων, όμωσ οι τελευταίεσ είναι εκείνεσ που ζχουν τθ 

δυνατότθτα να ανακαταςκευάςουν ακόμθ και τθν εικόνα και τθν αντίλθψθ του για 

τουσ πρϊτουσ αυτοφσ δεςμοφσ (Kerns, Klepac and Cole,1996:464). 

Με άλλα λόγια οι τφποι του δεςμοφ, που οικοδομοφνται με τουσ γονείσ και ορίηουν 

ποικίλεσ πτυχζσ τθσ ςυμπεριφοράσ του ατόμου, βρίςκουν αντίκριςμα πλζον ςε 

άλλεσ ςχζςεισ του, όπωσ ςτισ ερωτικζσ και ςτισ φιλικζσ. Τα εςωτερικά μοντζλα του 

δεςμοφ είναι υπεφκυνα για αυτι τθ ςφνδεςθ, κακϊσ ανάλογα με τθν ποιότθτα τθσ 

αρχικισ προςκόλλθςθσ διαμορφϊνεται μία κακοδθγοφμενθ ςυμπεριφορά ςτθ 

ςυνδιαλλαγι με τουσ φίλουσ ι τουσ ερωτικοφσ ςυντρόφουσ (Card and 

Hodges,2003:24-25· Dykas and Cassidy,2007:50-51). Από ζρευνεσ των Kerns, Kerns, 

Klepac και Cole και των Park και Waters (οπ. αναφ. ςτο Card and Hodges,2003:25) 

ζχει προκφψει πωσ τα παιδιά με αςφαλείσ προςκολλιςεισ κάνουν ευκολότερα 

φιλίεσ, οι οποίεσ είναι αρμονικζσ, με λιγότερεσ ςυγκροφςεισ και υψθλισ ποιότθτασ. 

Θ φιλία υψθλισ ποιότθτασ με τθ ςειρά τθσ τα εφοδιάηει με ευεξία, καλφτερθ 

ςχολικι προςαρμογι, ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ, χαμθλότερα επίπεδα μοναξιάσ 

και εφκολθ διαχείριςθ του άγχουσ (Corsano, Majorano and Champretavy,2006:350 · 

Cooper, Shaver and Collins,1998:1392). Σφμφωνα με τον Helsen (οπ. αναφ. ςτο 

Ciairano , Rabaglietti, Roggero, Bonino and Beyers, 2007:540), θ υποςτιριξθ που 

μπορεί να λάβει ο ζφθβοσ από τουσ φίλουσ του, όπωσ ζχουμε αναφζρει ξανά, 

γίνεται εξίςου ςθμαντικι με εκείνθ που του παρείχαν ωσ τότε οι γονείσ του.  

Ρολλζσ υποκζςεισ και ζρευνεσ ζχουν γίνει για να αναδείξουν τθν επιρροι των 

γονιϊν και των φίλων ςτθν κρίςιμθ αυτι περίοδο. Κάποιεσ από αυτζσ, όπωσ των 

Grotevant και Kooper (οπ.αναφ. ςτο Ciairano et al.,2007:540), υποκζτουν πωσ οι 

καλζσ ςχζςεισ με τουσ γονείσ ωκοφν τουσ νζουσ ςτο να αναπτφξουν μθχανιςμοφσ 

που κα τουσ βοθκιςουν να ανεξαρτθτοποιθκοφν. Επίςθσ οι Meeus και ςυν. 

(οπ.αναφ. ςτο Ciairano et al.,2007:541)  υποςτιριξαν πωσ θ επιρροι τόςο τον 

γονιϊν όςο και των φίλων υφίςταται αλλά εςτιάηει ςε διαφορετικζσ πτυχζσ τθσ 

ηωισ του ατόμου. Υπάρχει μία ςφνδεςθ μεταξφ τουσ, θ όποια προζρχεται από τισ 

παραδοχζσ τθσ κεωρίασ τθσ προςκόλλθςθσ, με τισ αρχικζσ ςχζςεισ να 

ανακαταςκευάηονται για να δθμιουργιςουν τισ επόμενεσ. Για  τουσ Bowlby και 

Ainsworth (οπ. αναφ. ςτο Freeman and Brown,2001:666) υπάρχουν τρείσ 

πικανότθτεσ που μπορεί να ςυμβοφν κατά τθ διάρκεια τθσ εφθβείασ, ϊςτε ο δεςμόσ 

με τουσ φίλουσ να γίνει εξίςου ςθμαντικόσ με εκείνον των γονζων. Θ πρϊτθ είναι θ 

ταυτόχρονθ μεταχείριςθ των προςκολλιςεων από τουσ ζφθβουσ ωσ ίςθσ αξίασ. Θ 
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δεφτερθ ζχει να κάνει με τθν πικανότθτα αντικατάςταςθσ τθσ γονικισ φιγοφρασ από 

τθ φιλικι, ςτθν ιεραρχία τθσ ςυναιςκθματικισ υποςτιριξθσ και τζλοσ, θ τρίτθ 

αφορά τθ κζςθ τθσ μθτζρασ, θ οποία παραμζνει ςτο κζντρο τθσ προςκόλλθςθσ και θ 

φιλία αναλαμβάνει δευτερεφοντα ρόλο.  

Κατά τουσ Dekovic και Meeus (1997:172), για να μπορζςει να μελετθκεί αυτι θ 

ςφνδεςθ των δφο, κα πρζπει, ςε πρϊτο ςτάδιο, να γίνει αντιλθπτι θ διςυπόςτατθ 

φφςθ τθσ φιλίασ. Οι ςχζςεισ με ςυνομιλικα άτομα χαρακτθρίηονται από τθν 

εμπλοκι των προςϊπων ςε αυτζσ, μζςα από κοινζσ δραςτθριότθτεσ, ϊςτε να 

προκφψει ςτθν εκάςτοτε περίπτωςθ μία διαφορετικι ποιότθτα. Το αίςκθμα ευεξίασ 

και αυτοπεποίκθςθσ φαίνεται να ενδυναμϊνεται μονάχα ςε ςφγκριςθ με μία κετικι 

ποιότθτα (Paterson, Pryor and Field, 1995:372). Αντίκετα, ςτθν εμπλοκι τουσ τα 

άτομα φανερϊνουν ςυχνά αιςκιματα κατωτερότθτασ και απόρριψθσ. Με παρόμοιο 

τρόπο επενεργεί και θ ποιότθτα τθσ προςκόλλθςθσ με τουσ γονείσ μονάχα ςτο ζνα 

μζροσ τθσ φιλίασ, δθλαδι ςτθν ποιοτικι τθσ αξία. Στθν ζρευνα των Parkers και 

Waters (οπ. αναφ. ςτο Dekovic and Meeus,1997: 172) δεν βρζκθκαν ιδιαίτερεσ 

ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτον αςφαλι ι μθ δεςμό και ςτθν εμπλοκι του εφιβου ςτισ 

δραςτθριότθτεσ. Αντίκετα, ςτθν ζρευνα των Dekovic και Meeus (1997:172) θ κετικι 

ποιότθτα των ςχζςεων με τουσ γονείσ, όςον αφορά τθν αποδοχι και τθν εμπλοκι 

τουσ, ζδραςε ωσ άμεςοσ παράγοντασ για τθ δθμιουργία ςτενϊν ςχζςεων με τουσ 

φίλουσ. Είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί πωσ οι γονείσ των εφιβων αυτϊν γνϊριηαν 

αρκετά ςτοιχεία για τθ ηωι των παιδιϊν τουσ και δεν επζλεγαν τθν απόςυρςθ τθσ 

αγάπθσ τουσ, όταν ικελαν να τα τιμωριςουν.  

Ραρόμοια ευριματα προζκυψαν και από τθν ζρευνα των Furman, Simon, Shaffer 

και Bouchey (2002,250-252) για τθ ςφνδεςθ τθσ γονικισ προςκόλλθςθσ, όχι μόνο με 

τισ φιλικζσ ςχζςεισ των εφιβων αλλά και με τισ ερωτικζσ. Θ υποςτιριξθ από τουσ 

γονείσ λειτουργοφςε ωσ κίνθτρο για το παιδί, ϊςτε να αναπτφξει παρόμοια τακτικι 

και το ίδιο ςτισ ςχζςεισ του. Ζτςι προωκοφνταν θ επικοινωνία και το μοίραςμα. 

Ωςτόςο ςτθν ίδια ζρευνα, όπωσ επίςθσ και ςε εκείνθ των Nickerson και Nagle 

(2005:241), αναδείχκθκε ζνα ποςοςτό που αν και είχε αρνθτικζσ προςκολλιςεισ με 

τουσ γονείσ, οι ςχζςεισ με τουσ φίλουσ και τουσ ερωτικοφσ ςυντρόφουσ 

διακρίνονταν από αςφάλεια. Αυτό μπορεί να οφείλεται ςε πολλοφσ λόγουσ. Ζνασ 

από αυτοφσ ζχει να κάνει με τθν αντίλθψθ των νζων πωσ οι γονείσ τουσ δεν είναι 

διακζςιμοι για εκείνουσ και οφτε νοιάηονται για αυτοφσ, άρα ψάχνουν να βρουν ςε 

άλλα πρόςωπα ικανοποίθςθ. Στρζφονται ζτςι, ςυνικωσ, ςτισ φιλικζσ και ςτισ 

ερωτικζσ ςχζςεισ, διότι από εκεί περιμζνουν να λάβουν κετικζσ εμπειρίεσ. Ζνασ 

άλλοσ λόγοσ πθγάηει από τθ δυνατότθτα τθσ επιλογισ που δίνεται ςτον ζφθβο, 

ϊςτε να βρει τα άτομα που του ταιριάηουν καλφτερα και άρα να ζχει περιςςότερεσ 

πικανότθτεσ να βιϊςει κετικότερεσ εμπειρίεσ από εκείνεσ που είχε με τουσ γονείσ 

του. Κατά τουσ Furman και Flanagan (οπ.αναφ. ςτο Furman et al.,2002:252), όλα τα 

παραπάνω κακορίηονται επίςθσ από το ενδιαφζρον που μπορεί να προκφψει ςτθν 
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κάκε ςχζςθ. Για παράδειγμα, ο αρικμόσ των ερωτικϊν ςχζςεων φαίνεται να 

αυξάνεται ςτθν εφθβεία, επειδι προςφζρονται νζεσ προκλιςεισ και δυνατότθτεσ 

ςτο παιδί, κάτι που ςυνζβαινε με τισ φιλικζσ ςχζςεισ ςτθν παιδικι θλικία. Τζλοσ, 

άλλοι παράγοντεσ, όπωσ το φφλο, θ θλικία, θ καταγωγι κτλ., μπορεί να είναι 

υπεφκυνοι για τισ διαφορζσ αυτζσ ανάμεςα ςτισ ςχζςεισ προςκόλλθςθσ.  

Σε γενικότερο επίπεδο ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ  που μπορεί να δομθκεί ςτθν 

εφθβεία με τουσ φίλουσ και τουσ ερωτικοφσ ςυντρόφουσ και αυτόσ που ζχει ιδθ 

διαμορφωκεί με τουσ γονείσ, επθρεάηουν ποικίλεσ πτυχζσ τθσ ηωισ του εφιβου και 

τον εφοδιάηουν, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, με κετικά χαρακτθριςτικά. Mία 

ςτενι ςχζςθ φροντίδασ με τουσ γονείσ ωκεί τον νζο ςτο να αναπτφξει υψθλι 

αυτοπεποίκθςθ, αίςκθμα ευεξίασ και να διαμορφϊςει τθν προςωπικι του 

ταυτότθτα (Booth-La Force, Rubin, Rose-Krasnor and Burgess, 2005:279· Greenberg, 

Siegel and Leitch, 1983:383 · Laible, Carlo and Roesch ,2004:711-712). Θ ικανότθτα 

προςαρμογισ είναι επιπλζον ζνα εφόδιο που λαμβάνει ο ίδιοσ από τθν αςφαλι 

προςκόλλθςθ με το οικογενειακό και το φιλικό  του περιβάλλον, ςτοιχείο που 

αναδείχκθκε ςτθν ζρευνα των Gauze, Bukowski,  Aquan-Assee και Sippola,   

(1996:2213) αλλά και ςε εκείνθ του Wilkinson (2004:489). Θ καμπι, θ οποία δφναται 

να επζλκει ςτθν ποιότθτα μίασ φιλικισ ςχζςθσ και θ αναγνϊριςθ του ατόμου ωσ 

φιλικό ι μθ, ςχετίηεται άμεςα με τθν προςαρμογι του ίδιου ςτθν οικογζνεια. Το 

γεγονόσ αυτό φανερϊνει τθ ςπουδαιότθτα του ρόλου των γονζων, οι οποίοι 

καλοφνται να προετοιμάςουν το παιδί τουσ για τθν επαφι με νζα πρόςωπα, εκτόσ 

του δικοφ τουσ πλαιςίου. Ζτςι, θ κάκε περίπτωςθ επιςφναψθσ ςχζςεων ςτθν 

εφθβικι θλικία είναι λογικό να διαφζρει. 

Ο δεςμόσ με τουσ γονείσ και εκείνοσ με τουσ φίλουσ λειτουργοφν με τθν ίδια ζνταςθ 

ωσ προσ τθν ζνταξθ του εφιβου ςτθ δυάδα-ομάδα. Εάν υπάρχει ςτενι ςχζςθ 

αςφάλειασ και ςτουσ δφο αυτοφσ δεςμοφσ, επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ προςαρμογι, 

κατά τθν οποία οι πικανότθτεσ για εκδιλωςθ επικετικισ και κατακλιπτικισ 

ςυμπεριφοράσ μειϊνονται ςτο ελάχιςτο, ενϊ παράλλθλα θ ςυμπάκεια μεταξφ των 

ατόμων κορυφϊνεται (Laible, Carlo and Rafaelli, 2000:54-55). Σφμφωνα με ζρευνα 

των Markiewicz, Doyle και Brendgen (2001:440-441), θ αςφαλισ ςχζςθ 

ςυγκεκριμζνα με τθ μθτζρα, και όχι με τον πατζρα, είναι εκείνθ που λειτουργεί ωσ 

εφαλτιριο για μία εξίςου μελλοντικι ςχζςθ αςφάλειασ με τουσ φίλουσ. Θ πατρικι 

φιγοφρα δεν λειτοφργθςε ςτουσ εφιβουσ ωσ τζτοιοσ παράγοντασ, κακϊσ ενϊ 

αναφζρκθκε από τουσ ίδιουσ πωσ οι δραςτθριότθτεσ με εκείνον ιταν πιο 

απολαυςτικζσ ςε ςφγκριςθ με τθ μθτζρα, φαίνεται πωσ με το πζραςμα του χρόνου 

μεγαλϊνει θ ςυναιςκθματικι απόςταςθ μεταξφ τουσ. Τα ίδια αποτελζςματα 

προιλκαν και από τθν ζρευνα των Youngblade, Park και Belsky (1993:583) ςε νιπια 

αυτι τθ φορά, όπου ακόμθ και αν είχαν αςφαλι δεςμό με τον πατζρα τουσ, ιταν 

απρόκυμα ςτο να ςυνεργαςτοφν με τα υπόλοιπα παιδιά και να επιςυνάψουν φιλίεσ 

ςε δυαδικό επίπεδο.  Επιπλζον, θ ζρευνα των Markiewicz και ςυν. (2001:440-441) 
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ζδειξε πωσ ο αςφαλισ δεςμόσ με τουσ φίλουσ ςυνδζεται με τθν ποιότθτα τθσ 

φιλίασ, όπου ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ιταν κετικά φορτιςμζνθ. Τζλοσ, κατά 

τον Laible και ςυνεργάτεσ (2000:55-56) για ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ, όπωσ θ 

επικετικότθτα, θ ςυμπάκεια και θ κατάκλιψθ, ο φιλικόσ δεςμόσ μοιάηει να ζχει 

μεγαλφτερθ επιρροι ςτθν προςαρμογι απ’ ότι τον οικογενειακό. Ταυτόχρονα, 

παρότι ωσ τϊρα θ προςκόλλθςθ ςτουσ γονείσ όριηε τισ μετζπειτα αναπαραςτάςεισ 

των ςχζςεων του παιδιοφ, ςτθν εφθβεία θ φιλικι προςκόλλθςθ λαμβάνει μερίδιο 

και λειτουργεί ςυμπλθρωματικά και ςε αυτι τθν περίπτωςθ.  

Άλλεσ ζρευνεσ που αςχολικθκαν με τθν επίδραςθ τθσ γονικισ προςκόλλθςθσ ςτθν 

ποιότθτα των φιλικϊν ςχζςεων εςτίαςαν ςε κζματα που αφοροφςαν τθν 

ικανοποίθςθ από τθ ηωι, τθ μοναξιά, τθ ρφκμιςθ του ςυναιςκιματοσ, τθ 

δθμοτικότθτα αλλά και τισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ (Allen, Moore, Kuperminc and Bell, 

1998 ·  Kerns and Stevens,1989  · Nickerson and Nagle,2004  · Zimmermann,2004). 

Το φφλο εμπλεκόταν ςε όλα τα παραπάνω και ζδινε διαφορετικι χροιά ςτα 

ευριματα. Αρχικά παρατθρικθκε πωσ θ προςκόλλθςθ μεταξφ ατόμων ίδιου φφλου,  

π.χ αγοριοφ με πατζρα και κοριτςιοφ με μθτζρα, ιταν πιο ποιοτικι από ό,τι ατόμων 

διαφορετικοφ φφλου (Buist et al.,2002:173-174). Επιπρόςκετα, ςε ζρευνα των 

Paterson, Field και Pryor (1994:595) φάνθκε πωσ τα κορίτςια, όςο προχωροφςαν 

προσ τθν ϊριμθ εφθβεία, ςυνικιηαν να αποκτοφν πιο ςτενζσ ςχζςεισ με τισ μθτζρεσ 

τουσ και να επικοινωνοφν περιςςότερο με εκείνεσ, κάτι που δεν ςυνζβαινε με τα 

αγόρια. Αντίκετα, και τα δφο φφλα παρουςίαςαν μείωςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ με 

τον πατζρα, όπωσ επίςθσ μείωςθ προζκυψε και ςτθν ποιότθτα επιρροισ του ςε 

εκείνουσ. Ειδικότερα για τα αγόρια, θ ζλλειψθ επικοινωνίασ και θ αποςταςιοποίθςθ 

από τον πατζρα  μποροφςε να οδθγιςει ςτθν ϊριμθ πλζον θλικία ,ςε ανικανότθτα 

επαφισ και ςυνδιαλλαγισ με άλλα άτομα. Σφμφωνα με τουσ West, Rose, Spreng, 

Sheldon-Keller και Adam (1998:670), τα κορίτςια ςτθν εφθβεία τείνουν να 

απορροφϊνται περιςςότερό από τθν εκάςτοτε προςκόλλθςθ και ταυτόχρονα να 

αναπτφςςουν επικετικζσ ςυμπεριφορζσ και εντάςεισ ωσ προσ τισ  φιγοφρεσ του 

δεςμοφ. Στισ ςχζςεισ με τουσ φίλουσ τα κορίτςια παρουςίαςαν για ακόμθ μία φορά 

μεγαλφτερα ποςοςτά ςτθν επικοινωνία και τθν εμπιςτοςφνθ ςυγκριτικά με τα 

αγόρια, ςτοιχεία που φανερϊνουν τθν φπαρξθ κεμελιωμζνθσ προςκόλλθςθσ (Nada 

Raja, McGee and Stanton,1992:483). Θ ποιότθτα τθσ φιλίασ ςτα αγόρια ιταν άμεςα 

ςυνδεδεμζνθ με κζματα απόρριψθσ και κυματοποίθςθσ, ενϊ ςτα κορίτςια 

αποδείχκθκε πωσ ακόμθ και μία φιλία μζτριασ ποιότθτασ μπορεί να ενιςχφςει, κατά 

πολφ, το αίςκθμα τθσ αυτοπεποίκθςισ τουσ και των αντιλιψεων περί κοινωνικισ 

ικανότθτασ (Rubin, Dwyer, Kim and Burgess,2004:348-350).   
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2.2.2  Ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ των εφιβων με τουσ φίλουσ 

Θ μετάβαςθ από τθν παιδικότθτα ςτθν εφθβεία, όπωσ είδαμε και νωρίτερα, 

τροποποιεί εν γζνει τισ ςχζςεισ μεταξφ του ατόμου και του κοινωνικοφ του 

περίγυρου, ϊςτε να επζλκουν ποικίλεσ αλλαγζσ ςτα «κζλω» του και ςτισ 

υποςτθρικτικζσ δομζσ που κα τα πραγματϊςουν. Με άλλα λόγια ο ζφθβοσ 

εκδθλϊνει μεγαλφτερθ προςκόλλθςθ ςτουσ φίλουσ από ό,τι ςτουσ γονείσ, 

δεδομζνου ότι ψάχνει να βρει υποςτιριξθ. Σφμφωνα με τουσ Furman και 

Buhrmester (1992:108), αυτό ςυμβαίνει εξαιτίασ ςυγκεκριμζνων αλλαγϊν που 

τελοφνται ςτθ φάςθ αυτι. Μία πρϊτθ περίπτωςθ είναι τα προνόμια που 

προςφζρουν οι γνωςτικζσ ικανότθτεσ για μελζτθ του εαυτοφ. Τα άτομα αναηθτοφν 

να  βρουν φίλουσ τθσ ίδιασ θλικίασ που και εκείνοι με τθ ςειρά τουσ να ζχουν ωσ 

ςτόχο τθν εξερεφνθςθ του εαυτοφ τουσ, ϊςτε να μποροφν να μοιράηονται κοινζσ 

εμπειρίεσ. Οι μεταβολζσ ςτθ ςεξουαλικότθτα και τθν εξωτερικι εμφάνιςθ είναι 

επιπρόςκετα ςτοιχεία που ωκοφν τουσ νζουσ ςτουσ ςυνομθλίκουσ  τουσ, αφοφ με 

εκείνουσ κα νιϊςουν άνετα να κάνουν ςυηθτιςεισ για τα ςυγκεκριμζνα κζματα. 

Ζνασ τρίτοσ παράγοντασ που ευνοεί τθσ φιλικζσ ςχζςεισ, τθ δεδομζνθ περίοδο, 

εντοπίηεται ςτθ γζνεςθ ςυμφερόντων και ανθςυχιϊν που δεν ζχουν να κάνουν με 

το οικογενειακό περιβάλλον και άρα δεν μποροφν να ςυηθτθκοφν με άτομα από 

αυτό. Τζλοσ, ο τζταρτοσ παράγοντασ ζχει να κάνει με τθν αυτονόμθςθ του εφιβου 

από τθν οικογενειακι εςτία και άρα τθν αναηιτθςθ υποςτιριξθσ ςτισ φιλικζσ 

ςχζςεισ, λόγω των εντάςεων που κα προκφψουν από το γεγονόσ αυτό. 

Κατά τουσ Main, Caplan και Cassidy (οπ. αναφ. ςτο Carlivati, 2001: 5-6), θ 

ςθμαντικότερθ διαφορά τθσ κεωρίασ τθσ προςκόλλθςθσ ςτθν παιδικι θλικία, όπωσ 

τθν περιζγραψε ο Bowlby, ςε ςχζςθ με τθν εφθβεία, είναι ότι θ αςφάλεια πλζον δεν 

εντοπίηεται ςτθν ποιότθτα τθσ ςχζςθσ τθσ προςκόλλθςθσ, αλλά ςτθ δυνατότθτα του 

ατόμου να ςυλλζξει πλθροφορίεσ από τα γεγονότα τθσ κακθμερινότθτασ και να 

διαμορφϊςει βάςει αυτϊν  τισ προςκολλιςεισ του. Οι ζφθβοι μοιάηει να επικυμοφν  

ταυτόχρονα τθν εγγφτθτα αλλά και τθ διαςφάλιςθ τθσ ατομικότθτάσ τουσ. Ο Baxter 

(οπ. αναφ. ςτο Bauminger, Finzi-Dottan, Chason and Har-Even,2008:413) διατυπϊνει 

αυτι τθν άποψθ με όρουσ του εαυτοφ. Αναφζρει πωσ θ ιςορροπία ανάμεςα ςτα 

δφο πραγματϊνεται με τθν φπαρξθ ενόσ αυτόνομου εαυτοφ και ενόσ εαυτοφ, ο 

οποίοσ ςυνδιαλζγεται με τον κοινωνικό του περίγυρο, είτε ςε αυτόν ενυπάρχουν 

φίλοι, είτε γονείσ, είτε και οι δφο. Ζτςι αναπτφςςεται ςτθν τελικι ζνασ εαυτόσ που 

φζρει τθν ομοιότθτα αλλά και τθ διαφοροποίθςθ και αντικατοπτρίηεται μζςα από 

τα μάτια των άλλων. Πταν τα παιδιά ξεφφγουν από τθν παιδικότθτα, θ εικόνα του 

εαυτοφ που προαναφζρκθκε, κα τα παραπζμψει ςτθν επιςφναψθ δεςμϊν 

προςκόλλθςθσ με ςυνομιλικα άτομα, τα οποία κα τα αποδεχτοφν αλλά κα 

ςεβαςτοφν και τθν προςωπικι τουσ ταυτότθτα.  
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Σπουδαίο ρόλο για τθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων ςυντρόφων διαδραματίηουν οι 

εμπειρίεσ που είχαν τα  παιδιά με τουσ γονείσ τουσ. Ππωσ υποςτιριξε ο Bowlby, 

μζςα από τθν κακθμερινότθτα και τα κοινά βιϊματα δθμιουργοφνται 

ςυγκεκριμζνεσ αναπαραςτάςεισ για τα πρόςωπα τθσ οικογζνειασ (εςωτερικά 

μοντζλα προςκόλλθςθσ), οι οποίεσ μεταβιβάηονται και αναηθτοφνται και ςτα 

πρόςωπα των μετζπειτα ςχζςεων (Marusic,2010: 1120-1121).  Σφμφωνα με τουσ 

Dodge και ςυνεργάτεσ (οπ. αναφ. ςτο Cassidy, Kirsh, Scolton and Parke,1996:900-

901), θ φπαρξθ κετικϊν αναπαραςτάςεων για τουσ γονείσ κα οδθγιςει ςτθ κετικι 

ςυμπεριφορά των νζων ωσ προσ τισ παρζεσ τουσ και ςτθν ευθμερία των 

νεοδομθμζνων ςχζςεων. Επιπλζον, θ αποδοχι από τουσ γονείσ και θ ανάπτυξθ τθσ 

προςαρμοςτικότθτασ του εφιβου είναι πολφ πικανό να οδθγιςει και τουσ φίλουσ 

τουσ ςτθν υιοκζτθςθ παρόμοιων ςυμπεριφορϊν. Τζλοσ, και οι ίδιοι οι νζοι κα 

προτιμιςουν να αφομοιϊςουν ςυμπεριφορζσ που ςτο παρελκόν είδαν πωσ ιταν 

ωφζλιμεσ για εκείνουσ και τουσ βοικθςαν ςτο να γίνουν πιο εφκολα αποδεκτοί.  

Βάςει των εςωτερικϊν μοντζλων τθσ προςκόλλθςθσ κα προκφψει μία αμφίδρομθ 

ςχζςθ, όπου τα ενδιαφζροντα και θ προςωπικότθτα του εφιβου κα επθρεάηουν τθν 

επιλογι των φίλων του, ενϊ παράλλθλα οι φίλοι μεταξφ τουσ κα επιδροφν ο ζνασ 

ςτα ενδιαφζροντα και ςτισ ςυμπεριφορζσ του άλλου (Coleman, 2013:284). Οι φίλοι 

κα λειτουργοφν πλζον ωσ ςφντροφοι, οι οποίοι κα ςυμβουλεφουν, κα υποςτθρίηουν 

και κα κακοδθγοφν τον ζφθβο, ο οποίοσ με τθ ςειρά του κα ανατροφοδοτεί τισ 

ςυμπεριφορζσ αυτζσ. Στισ δυαδικζσ ςχζςεισ των νζων θ φπαρξθ κετικϊν μοντζλων 

προςκόλλθςθσ και από τισ δφο πλευρζσ προάγει αυτόματα τθ ςφνδεςθ μεταξφ τουσ 

και τθν καλφτερθ επικοινωνία. Αυτό ςυμβαίνει διότι δίνεται μεγαλφτερθ ζμφαςθ 

ςτο ςφνολο παρά ςτο άτομο και θ λειτουργία του ςυνόλου δρα  για το ςυμφζρον 

και των δφο πλευρϊν (Weimer, Kerns and Oldenburg,2004:116). Θ προςκόλλθςθ με 

τον καλφτερο φίλο ςτθν εφθβεία, πζρα από τθ διαςφάλιςθ τθσ οικειότθτασ και τθσ 

ςυντροφικότθτασ, αποτελεί και παράγοντα πρόλθψθσ ψυχολογικϊν προβλθμάτων. 

Σε ζρευνα του Wilkinson (2010:715) τα αποτελζςματα ζδειξαν πωσ ναι μεν θ 

μθτρικι φιγοφρα προςκόλλθςθσ ζχει τθ μεγαλφτερθ επιρροι ςτθν προςαρμογι των 

εφιβων, όμωσ θ αφξθςθ ςτισ αγχϊδεισ και απορριπτικζσ προςκολλιςεισ με τουσ 

φίλουσ λειτουργοφςε ωσ προβλεπτικόσ παράγοντασ τθσ αφξθςθσ των κατακλιπτικϊν 

ςυμπεριφορϊν. Ακόμθ και ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία φαίνεται θ απιχθςθ του 

ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ με τουσ φίλουσ, αφοφ κατά τουσ Berndt και Keefe ( οπ. 

αναφ. ςτο Carlivati, 2001:9) τα αρνθτικά χαρακτθριςτικά τθσ φιλίασ κάνουν το 

άτομο να εκδθλϊςει διαταραχζσ του εαυτοφ, οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ οδθγοφν  

ςτθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ του ςτισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ. Επιπλζον, 

θ επιρροι των αρνθτικϊν χαρακτθριςτικϊν που μπορεί να προκφψουν ςε μια φιλία 

είναι μεγαλφτερθ και καλφπτει ακόμθ και τα κετικά χαρακτθριςτικά που ίςωσ να 

είχε δθμιουργιςει ο ζφθβοσ μζςω τθσ ςχζςθσ αυτι. Αντίκετα, εάν οι νζοι ζχουν 

προςκολλιςεισ αςφάλειασ με τουσ γονείσ και κατ’ επζκταςθ με τουσ φίλουσ 
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ζρχονται αντιμζτωποι με πολφ λιγότερεσ δυςκολίεσ ςτθν προςπάκεια για ςχολικι 

επιτυχία (Carlivati, 2001:32).  

 Μπορεί, λοιπόν, θ εξάρτθςθ από τουσ γονείσ να παραμζνει και άρα τα αιςκιματα 

αγάπθσ, αποδοχισ και φροντίδασ να πθγάηουν κυρίωσ από αυτι, όμωσ κατά τθν 

περίοδο τθσ εφθβείασ οι νζεσ ανάγκεσ που προκφπτουν, τοποκετοφν τουσ φίλουσ ςε 

ζνα εξίςου υψθλό βάκρο (Buhrmester,1992:25). Είναι αρκετά πικανό θ ςτενι 

ςφνδεςθ με ζνα ςυγκεκριμζνο φιλικό πρόςωπο, ςτθ βάςθ των δυαδικϊν αλλά και 

των ομαδικϊν ςχζςεων, να προκαλζςει τόςο δυναμικό δεςμό, όπου το πρόςωπο 

αυτό να κεωρθκεί μοναδικισ αξίασ και αναντικατάςτατο (Ainsworth,1991:44). 

Σφμφωνα με ζρευνα του Youniss (οπ. αναφ. ςτο Ainsworth,1991:45), ο ουςιαςτικόσ 

δεςμόσ με τουσ φίλουσ αποτελεί αναπτυξιακό  καταςκεφαςμα, αφοφ ςε μικρότερεσ 

θλικίεσ κυρίωσ τα άτομα αναηθτοφν απλά ζναν ςφντροφο για παιχνίδι ι μία «χείρα 

βοθκείασ» και ζτςι νοθματοδοτοφν τισ ςχζςεισ τουσ. Αντίκετα, ςτισ θλικίεσ των 12-

14 οι ζννοιεσ τθσ αμοιβαιότθτασ, τθσ εμπιςτοςφνθσ και τθσ ςυνεργαςίασ δίνουν 

ποιότθτα πλζον ςτον δεςμό αυτό. 

2.3  Συηιτθςθ 

Θ φιλία αποτελεί ζνα ςτακμό-ορόςθμο, όχι μόνο για τον ζφθβο αλλά και για το 

κάκε υποκείμενο, ςε όποια θλικιακι φάςθ τθσ ηωισ του και αν βρίςκεται. Οι φίλοι 

ςυμπλθρϊνουν ςτθν πραγματικότθτα τα κενά του υποκειμζνου, ωσ προσ τα 

πράγματα που δεν είναι ικανό να αποκτιςει μόνο του. Λδιαίτερα κατά τθν περίοδο 

τθσ εφθβείασ οι φίλοι βρίςκονται εκεί, κυρίωσ,  για να τονϊςουν ςυναιςκθματικά 

και ψυχολογικά το άτομο ςτισ δφςκολεσ αποφάςεισ τισ ηωισ του. Τα κορίτςια με 

μεγαλφτερθ οικειότθτα και εγγφτθτα αναλαμβάνουν τον ρόλο αυτό, ενϊ τα αγόρια 

προτιμοφν να αποφεφγουν τισ τόςο προςωπικζσ ςχζςεισ και απλά επιλζγουν να 

μετζχουν ςτο ςφνολο.  Θ αποδοχι από το ςφνολο ζχει φψιςτθ αξία ωσ προσ τθν 

προςαρμοςτικότθτα τόςο ςτα αγόρια όςο και ςτα κορίτςια. Ο αςφαλισ και ο 

αναςφαλισ δεςμόσ με τουσ γονείσ είναι εκείνοσ που κα δϊςει κετικι ι αρνθτικι 

κατεφκυνςθ ςτθν επιρροι τθσ εκάςτοτε φιλίασ, κακϊσ ζχει τθ δυνατότθτα να ορίςει 

τθν ποιότθτα των ςχζςεων. Μία φιλία με κετικι ποιότθτα εξαςφαλίηει ςτο άτομο 

αρετζσ όπωσ εμπιςτοςφνθ, ενςυναίςκθςθ, καλι επικοινωνία και δθμοτικότθτα. 

Αντίκετα, μία αρνθτικι ποιότθτα μπορεί να το ωκιςει ςτθν αποξζνωςθ, τθ 

δυςπιςτία και τθν εκδιλωςθ ψυχοπακολογίασ. Επιπρόςκετα, ο ςυναιςκθματικόσ 

δεςμόσ με τουσ φίλουσ ακμάηει κατά τθν περίοδο τθσ εφθβείασ, ζχοντασ ωσ 

πρότυπο τισ αρχικζσ φιγοφρεσ προςκόλλθςθσ. Τα κοινά εξωτερικά χαρακτθριςτικά 

και θ ομοιότθτα με τα ςυνομιλικα άτομα δίνουν ςτουσ νζουσ τθν εντφπωςθ πωσ ςε 

αυτά τα πρόςωπα κα βρουν κοινζσ εςωτερικζσ αναηθτιςεισ, με αποτζλεςμα να 

προβαίνουν ευκολότερα ςτθν αυτό-αποκάλυψθ τουσ, κάτι που δεν κα επζλεγαν να 

κάνουν ςτουσ γονείσ τουσ. Ζτςι δθμιουργείται μία ςτενι ςχζςθ άλλοτε ςε ατομικό 

και άλλοτε ςε ομαδικό επίπεδο, θ οποία επιδρά ςε πολλζσ πτυχζσ τθσ ηωισ του 
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προςϊπου, όπωσ ςτθ ςχολικι του επίδοςθ, ςτθν ψυχοπακολογία του, ςτθ 

ςεξουαλικότθτά του κτλ. 

 

3. Οι διαςτάςεισ του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ 

Στο 3ο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ γίνεται αναφορά ςτισ τρείσ βαςικζσ διαςτάςεισ του 

ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ: τθν επικοινωνία, τθν εμπιςτοςφνθ και τθν αποξζνωςθ. 

Αρχικά περιγράφονται οι μορφζσ τθσ επικοινωνίασ από τθ βρεφικι μζχρι και τθν 

εφθβικι θλικία, με το ενδιαφζρον να επικεντρϊνεται ςτθν εγγφτθτα και τθ 

ςφγκρουςθ. Επίςθσ αναλφεται και θ κεραπευτικι τθσ ιδιότθτα, μζςω τθσ 

ανακαταςκευισ των εςωτερικϊν μοντζλων προςκόλλθςθσ. Στθ ςυνζχεια ακολουκεί 

το δίπολο εμπιςτοςφνθσ-δυςπιςτίασ, όπωσ αναλφκθκε ςτο πρϊτο ςτάδιο τθσ 

ψυχοκοινωνικισ κεωρίασ του Erikson. Στο υποκεφάλαιο αυτό μεγάλθ ζμφαςθ  

δίνεται ςτουσ παράγοντεσ που νοθματοδοτοφν τθν εμπιςτοςφνθ ςε προςωπικό και 

κοινωνικό επίπεδο. Ζπειτα παρουςιάηεται θ αποξζνωςθ μζςα από οικογενειακά και 

φιλικά βιϊματα και τζλοσ, το κεφάλαιο ολοκλθρϊνεται με τθ ςυηιτθςθ.   

 

3.1 Η επικοινωνία ςτθν εφθβεία 

Από τθ βρεφικι κιόλασ θλικία ξεκινάει θ αλλθλεπίδραςθ του ατόμου με το 

περιβάλλον γφρω του, εξαιτίασ των ζμφυτων-εγγενϊν χαρακτθριςτικϊν του. Μζςα 

από τθν ζμφυτθ διυποκειμενικότθτα, όπωσ υποςτθρίχκθκε από τον Trevarthen 

(1979:321-330), τα βρζφθ αντιλαμβάνονται πλιρωσ τθ διαφορά ανάμεςα ςτον 

εαυτό τουσ και ςτον άλλο, κάτι που ιταν αμφίβολο ςε παλαιότερα χρόνια. Ο 

εαυτόσ, ιδθ από τθ γζννθςθ, είναι προικιςμζνοσ με ζνα ζμφυτο κίνθτρο 

ςυντροφικότθτασ και ςυνεργατικότθτασ. Από τουσ 12 κιόλασ πρϊτουσ μινεσ τα 

βρζφθ ζχουν αναπτφξει μία πλιρθ γκάμα με κοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ, τισ οποίεσ 

εκφράηουν με ποικίλουσ τρόπουσ, ϊςτε να εγείρουν το ενδιαφζρον του εκάςτοτε 

ςυνομιλθτι και να προβοφν ςτθν επικοινωνία (Ραναγιωτάκθ,2012:39).  

Ριο αναλυτικά, οι ανάγκεσ που κζλουν να καλφψουν  τα βρζφθ, όπωσ το φαγθτό, ο 

φπνοσ κτλ., τα ωκοφν ςτο να αναπτφξουν μία μθ λεκτικι επικοινωνία με τθ μθτζρα 

τουσ. Θ βλεμματικι επαφι, το κλάμα, οι μορφαςμοί αλλά ακόμθ και οι κραυγζσ του 

μωροφ αποτελοφν ςτοιχεία αυτισ τθσ αλλθλεπίδραςθσ και τθσ δθμιουργίασ ενόσ 

δυνθτικοφ διαλόγου. Ο κθλαςμόσ, όπωσ ακριβϊσ και το κλάμα, ζχει ζνα 

ςυγκεκριμζνο ρυκμό, με παφςεισ και εξάρςεισ, μζςα ςτισ οποίεσ παρεμβάλλεται και 

θ μθτζρα. Στισ ςτιγμζσ τθσ ζξαρςθσ, θ μθτζρα παραμζνει ςιωπθλι και ιρεμθ, ενϊ 

αντίκετα, ςτισ παφςεισ δράττεται τθσ ευκαιρίασ να μιλιςει ςτο βρζφοσ τθσ και να 

παίξει μαηί του. Θ διαδικαςία αυτι είναι αμφίδρομθ, με εναλλαςςόμενουσ ρόλουσ, 

αφοφ κατά τθν διάρκεια του ταΐςματοσ το παιδί είναι ο πρωταγωνιςτισ και θ 
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μθτζρα ο κεατισ, ενϊ ςτισ παφςεισ ςυμβαίνει το αντίκετο. Αυτι θ αλλθλεπίδραςθ 

δεν ςυμβαίνει μονάχα όμωσ κατά τθ διάρκεια του κθλαςμοφ. Τα βρζφθ ςτθν θλικία 

των 6-9 μθνϊν είναι ςε κζςθ να βγάλουν ςυγκεκριμζνουσ ιχουσ, ϊςτε να 

μπορζςουν να τραβιξουν το ενδιαφζρον τθσ μθτζρασ, θ οποία κα ανταποκρικεί ςτα 

καλζςματά τουσ. Ζτςι ςε κάκε ιχο του μωροφ, θ μθτζρα ακοφει προςεκτικά και 

μόλισ εκείνο ςταματάει, αναλαμβάνει τον ρόλο του ομιλθτι. Το ίδιο ςυμβαίνει και 

όταν εκείνθ ςταματάει, αφοφ το μωρό αρχίηει εκ νζου το βάβιςμα. Με τον τρόπο 

αυτό, αν και το βρζφοσ δεν είναι ακόμθ ςε κζςθ να αποτελζςει ζναν ικανό 

ςυνομιλθτι, ωςτόςο, δθμιουργείται θ εικόνα ενόσ υποτικζμενου διαλόγου και μιασ 

κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ. Στο ςθμείο αυτό αξίηει να αναφερκεί πωσ και οι δφο 

πλευρζσ των ςυνομιλθτϊν κα πρζπει να είναι πρόκυμεσ ςτο να ςυνδιαλεχκοφν, 

κακϊσ εάν θ χρονικι οργάνωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του βρζφουσ είναι 

διαταραγμζνθ και θ ευαιςκθςία των ενθλίκων περιοριςμζνθ, τότε ο διάλογοσ δεν 

κα  μπορζςει να ευδοκιμιςει (Bowlby,1988:6-8 · Schaffer,1984/1996:23-26).    

Το πρόςωπο τθσ μθτζρασ και  οι εκφράςεισ τθσ μποροφν να ερμθνευτοφν από το 

βρζφοσ ωσ ςτοιχεία διαλόγου, κυρίωσ ςτα μζςα του πρϊτου ζτουσ και όχι νωρίτερα, 

όπωσ δθλϊνει ο Oster (οπ. αναφ. ςτο Camras,1985:142). Σφμφωνα με τουσ Kreutzer 

και Charlesworth (οπ. αναφ. ςτο Camras,1985:142), τότε είναι θ περίοδοσ που και 

το παιδί χρθςιμοποιεί τισ εκφράςεισ του προςϊπου του αλλά και θχθτικζσ 

επεμβάςεισ για να επικοινωνιςει. Το δείξιμο με το χζρι και θ κατεφκυνςθ του 

βλζμματοσ αποτελοφν επίςθσ βαςικζσ διόδουσ για τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ. Θ 

φφςθ τθσ επικοινωνίασ, ωςτόςο, δεν μζνει ςτακερι. Κακϊσ περνάνε τα χρόνια 

κάνει τθν εμφάνιςι τθσ θ γλϊςςα. Αν και τα βρζφθ δεν ζχουν τθν ικανότθτα οφτε να 

ερμθνεφςουν αλλά οφτε και να μιλιςουν τθ γλϊςςα, ωςτόςο, πολφ ςυχνά οι 

μθτζρεσ, και όχι μόνο, ςυνομιλοφν μαηί τουσ, τουσ απευκφνουν ερωτιςεισ και τουσ 

δίνουν εντολζσ. Με άλλα λόγια, ενϊ γνωρίηουν πωσ όςα ηθτάνε από το βρζφοσ δεν 

κα πραγματωκοφν, εκείνεσ ςυνεχίηουν να χρθςιμοποιοφν τον μθτρικό λόγο χωρίσ να 

ζχουν προςδοκίεσ. Ο μθτρικόσ λόγοσ διαφζρει από τισ κακθμερινζσ ςυνομιλίεσ με 

το υπόλοιπο κοινωνικό ςφνολο, αφοφ ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: υπερβολι, 

ιρεμο και αργό ρυκμό, απλοποίθςθ των λζξεων και φράςεων και επανάλθψι τουσ. 

Ρζρα από τθ μθτζρα και όλοι οι υπόλοιποι ενιλικεσ κα χρθςιμοποιιςουν τα ίδια 

μοτίβα για να απευκφνουν τον λόγο τουσ ςε ζνα μωρό. Εκείνο μπορεί να μθν 

καταλαβαίνει ωσ τότε τθν ανκρϊπινθ ομιλία, όμωσ θ επαφι αυτι κα το βοθκιςει 

ςτθ ςυνζχεια να κατανοιςει τθν γλϊςςα πιο εφκολα (Schaffer,1984/1996:27-30).  

Από τθν θλικία των 4 ετϊν το παιδί μπορεί να αναγνωρίςει ςωςτά τισ κετικζσ 

εκφράςεισ, ενϊ ςτθν θλικία των 5-6 ετϊν το ίδιο ςυμβαίνει και με τισ αρνθτικζσ, τισ 

οποίεσ νωρίτερα μπζρδευε. Για να μπορζςει βζβαια να γίνει όλθ αυτι θ διαδικαςία 

τθσ αναγνϊριςθσ, ςθμαντικό ρόλο ζχουν οι εμπειρίεσ του παιδιοφ ςτο κοινωνικό 

του περιβάλλον, με πρωταγωνιςτι για ακόμα μία φορά τθ μθτζρα. Τα εςωτερικά 

μοντζλα τθσ προςκόλλθςθσ, που διαμορφϊνονται ςτθ βρεφικι θλικία και ο τφποσ 
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του δεςμοφ, που αναπτφςςεται ανάμεςα ςτθ μθτζρα και το βρζφοσ, κακορίηουν όχι 

μόνο τθ επικοινωνία των δφο, αλλά και τθν επικοινωνία των παιδιϊν με το 

ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο (Bretherton,1990:241). Σφμφωνα με τθν ζρευνα των 

Daly και ςυνεργατϊν (οπ. αναφ. ςτο Camras,1985:144), οι μθτζρεσ που είχαν τθν 

ικανότθτα να κωδικοποιοφν τα μθνφματα που κζλουν να περάςουν ςτα βρζφθ τουσ 

μζςα από τισ εκφράςεισ, βοθκοφςαν τα παιδιά τουσ, με τον καιρό, να είναι ικανά να 

κάνουν μόνα τουσ τισ αποκωδικοποιιςεισ. Σε αντίςτοιχθ ζρευνα από τουσ Camras 

και ςυνεργάτεσ (οπ. αναφ. ςτο Camras,1985:144) ςε κακοποιθμζνα παιδία θλικίασ 3 

½ και 6 ½ ετϊν παρατθρικθκε πωσ δεν μποροφςαν εφκολα να ταυτίςουν 

ςυγκεκριμζνεσ φωτογραφίεσ που τουσ είχαν δοκεί με το ςυναίςκθμα του 

απεικονιηόμενου προςϊπου, ςε αντίκεςθ με τα μθ κακοποιθμζνα παιδιά. Και ςε 

αυτι τθν περίπτωςθ διαφαίνεται για ακόμθ μία φορά το εφροσ τθσ επιρροισ τθσ 

οικογζνειασ και του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ ςτθ ηωι του ατόμου.   

Με τθν είςοδο του ατόμου ςτθν εφθβεία, ςτθν οποία εςτιάηεται και θ παροφςα 

μελζτθ, οι ςωματικζσ και ψυχολογικζσ μεταβολζσ που τελοφνται επθρεάηουν άμεςα 

τον ίδιο και ζμμεςα τθν οικογζνειά του. Θ ποιότθτα των ςχζςεων δφναται να 

αλλάξει, κακϊσ οι γονείσ κα πρζπει να προςαρμοςτοφν ςτα νζα δεδομζνα και να 

λειτουργιςουν ωσ πθγι ψυχοςυναιςκθματικισ υποςτιριξθσ για τον ζφθβο, μζςα 

από κοινζσ τουσ δραςτθριότθτεσ και τθ ςυνομιλία μαηί του. Θ επικοινωνία των δφο 

αποτελεί ςθμαντικό δείκτθ των ςχζςεων, όπωσ εκείνεσ ζχουν διαμορφωκεί και 

ςυνεχίηουν να διαμορφϊνονται (Κοκκζβθ, Κίτςοσ και Φωτίου,2000:8). Θ ζντονθ 

ανάγκθ των νζων για αυτονόμθςθ και θ τάςθ των γονιϊν για διατιρθςθ του δεςμοφ 

και τθσ οικειότθτασ, ςτελεχϊνουν τα κζματα προσ ςυηιτθςθ, που αφοροφν το 

ςτάδιο αυτό. Κα μποροφςε να πει κανείσ πωσ θ επικοινωνία λειτουργεί ςτθν ουςία 

ςαν μζςο για τθ δθμιουργία μίασ νζασ ςχζςθσ, θ οποία κα χαρακτθρίηεται από 

λιγότερο ζλεγχο και ιςοτιμία. Κατά τουσ Steinberg και Silverberg (οπ. αναφ. ςτο 

Keijsers and Poulin,2013:2302), πζρα από τθν αυτονομία, θ τάςθ για εξατομίκευςθ 

των νζων τουσ ωκεί επιπλζον ςτθν απόκρυψθ πολλϊν ςτοιχείων τθσ ηωισ τουσ από 

τουσ γονείσ, με αποτζλεςμα να δθμιουργείται μεγαλφτερο χάςμα ςτθ ςυνδιαλλαγι. 

Το ςτοιχείο αυτό είναι πολφ ςθμαντικό, αν ςκεφτεί κανείσ πωσ οι ςυηθτιςεισ των 

γονζων με τα παιδιά τουσ ςε κζματα που αφοροφν τθν ςυμπεριφορά μειϊνουν τισ 

πικανότθτεσ ανάπτυξθσ παραβατικϊν τάςεων και επιβαρυντικϊν κινδφνων για τθν 

υγεία  (Κοκκζβθ και ςυν.,2000:8).Θ ποιότθτα τθσ επικοινωνίασ, λοιπόν, όπωσ 

διαμορφϊνεται ςτο ςπίτι, δεν παραμζνει μονάχα ςε εκείνο το πλαίςιο αλλά 

εμφανίηεται και επιδρά ςε πολλζσ πτυχζσ τθσ ηωισ και τθσ προςωπικότθτασ του 

νζου. Ο ποιοτικόσ διάλογοσ μεταξφ του εφιβου και των γονιϊν του ςυνδζεται με 

τθν ιςχυροποίθςθ του αιςκιματοσ τθσ αξίασ του ατόμου και τθσ ικανοποίθςθσ για 

τθν οικογενειακι του ηωι. Αποτζλεςμα των παραπάνω αποτελεί θ ενίςχυςθ των 

κοινωνικϊν του ικανοτιτων, όπωσ τθσ αυτοεκτίμθςθσ, τθσ κοινωνικισ υποςτιριξθσ 

και τθσ ευεξίασ (Jackson, Bijstra, Oostra and Bosma,1998:318-319).  
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Σφμφωνα με τθ κεωρία του Bowlby (οπ. αναφ. ςτο Laursen and Collins,2004:336), θ 

ςυμπεριφορά του ατόμου ςτθν επικοινωνία του με τα άλλα πρόςωπα αποτελεί ζνα 

ςυνονκφλευμα γνωςτικϊν αναπαραςτάςεων, οι οποίεσ ζχουν αποκτθκεί από 

προγενζςτερεσ ςυνδιαλλαγζσ και εμπειρίεσ. Θ άποψθ αυτι ςτθρίηει το επιχείρθμα 

τθσ ςτακεροποίθςθσ των ςχζςεων προςκόλλθςθσ ςε βάκοσ χρόνου και άρα και τθσ 

επικοινωνίασ, κακϊσ οι αναπαραςτάςεισ που προαναφζρκθκαν δφναται να 

παραμείνουν αμετάβλθτεσ. Ωςτόςο, ο  Youniss (οπ. αναφ. ςτο Laursen and 

Collins,2004:336) υποςτθρίηει πωσ ναι μεν κάποια μοτίβα επικοινωνίασ μπορεί να 

μεταφζρονται από τουσ γονείσ και να ζχουν αυτι τθ ςυνζχεια, όμωσ θ γνωςτικι 

εξζλιξθ είναι εκείνθ που κάνει τουσ εφιβουσ να αντιλθφκοφν πωσ θ αμοιβαιότθτα 

και θ κοινωνικι ανταλλαγι διαφζρει ανάλογα με το πρόςωπο που ζχουν απζναντί 

μασ, π.χ. φίλουσ  ι γονείσ. Για τισ αναπαραςτάςεισ των ςχζςεων με τουσ γονείσ, δφο 

παράγοντεσ ζχουν μεγάλθ βαρφτθτα: θ εγγφτθτα και θ ςφγκρουςθ.  

Θ εγγφτθτα αντικατοπτρίηει τθν ουςιαςτικι επαφι των ατόμων, όπου ο ζνασ 

επθρεάηει και επθρεάηεται από τον άλλο. Βαςικά τθσ γνωρίςματα, κατά τουσ Collins 

και Repinski (οπ. αναφ. ςτο Laursen and Collins,2004:337), είναι θ εμπιςτοςφνθ, θ 

οικειότθτα, θ αλλθλεξάρτθςθ, θ ςυνοχι, θ αγάπθ και θ ςυντροφικότθτα. Οι μορφζσ 

που μπορεί να πάρει είναι ποικίλεσ και διαφζρουν ανάλογα με τισ ςχζςεισ, τα 

πρόςωπα, τθν θλικία, το φφλο, τον τόπο καταγωγισ κτλ. Ζνα απλό παράδειγμα για 

να γίνει αντιλθπτι θ αλλαγι αυτι είναι θ εικόνα τθσ οικειότθτασ ςτθν παιδικι 

θλικία και ςτθν εφθβεία. Στα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ του παιδιοφ, οι γονείσ με τισ 

αγκαλιζσ και τα παιχνίδια διατθροφν τθν επαφι με εκείνο. Στθν εφθβεία όμωσ θ 

οικειότθτα μετατοπίηεται και εντοπίηεται ςτισ ςυηθτιςεισ με τουσ εφιβουσ, κυρίωσ 

για τα προβλιματα που τουσ απαςχολοφν. Κατά τουσ Collins, Maccoby, 

Steinberg,Hetherington και Bornstein (οπ. αναφ. ςτο Laursen and Collins,2004:336), 

θ επιρροι του γονζα είναι μεγαλφτερθ από όλεσ τισ άλλεσ φιγοφρεσ προςκόλλθςθσ 

και επιδρά ςε όλεσ τισ άλλεσ ςχζςεισ, ςε κζματα λιψθσ αποφάςεων και επιλογϊν. 

Ειδικότερα θ επίβλεψθ των νζων από εκείνουσ δίνει μεγαλφτερθ ςτακερότθτα ςτθν 

επικοινωνία μεταξφ τουσ, αφοφ οι γονείσ με τον τρόπο αυτό δθλϊνουν πωσ είναι 

παρόντεσ, νοιάηονται πραγματικά και μποροφν να ςυμβουλζψουν τα παιδιά τουσ 

για καταςτάςεισ που γνωρίηουν. Στθν φςτερθ εφθβεία, ωςτόςο, ο χρόνοσ που 

περνάνε οι γονείσ με τα παιδιά τουσ μειϊνεται όλο και περιςςότερο και ζτςι χάνεται 

θ ευκαιρία για διεξαγωγι δραςτθριοτιτων που προάγουν τθν εγγφτθτα, όπωσ ζγινε 

αντιλθπτό και ςτθν ζρευνα των Reis, Collins και Berscheid (οπ. αναφ. ςτο Laursen 

and Collins,2004:339). Σε αυτι τθ δφςκολθ περίοδο κα γίνει φανερό εάν οι γονείσ 

καταφζρουν να επωφελθκοφν από τθν εφθβικι ωριμότθτα και ενϊ υπάρχει 

περιοριςμζνοσ χρόνοσ, εκείνοι να διατθριςουν τθν ψυχολογικι εγγφτθτα, ϊςτε να 

μθ διαταραχκεί θ ςυνζχεια τθσ επικοινωνίασ. Σφμφωνα με τουσ Steinberg και Silk 

(οπ. αναφ. ςτο Laursen and Collins,2004:339), πολλζσ οικογζνειεσ δεν είναι ικανζσ 

να αντιλθφκοφν τισ νζεσ ανάγκεσ που προκφπτουν και κατά ςυνζπεια να 
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προςαρμοςτοφν ςε αυτζσ, με αποτζλεςμα να εκδθλϊνονται διαταραχζσ και 

παρανοιςεισ ςτθν επικοινωνία. 

Θ ςφγκρουςθ από τθν άλλθ πλευρά ενυπάρχει και πάλι ςε όλεσ τισ ςχζςεισ, όμωσ 

εντοπίηεται κυρίωσ ςτο οικογενειακό περιβάλλον. Θ μθτζρα είναι θ πθγι των 

περιςςοτζρων ςυγκροφςεων, κακϊσ οι ζφθβοι εκδθλϊνουν πιο πολλζσ διαφωνίεσ 

με εκείνθ παρά με τουσ φίλουσ και τουσ πατεράδεσ τουσ, όπωσ διαπιςτϊνεται από 

τουσ Laursen και Collins,1994 (οπ. αναφ. ςτο Laursen and Collins,2004:340). Αυτό 

μπορεί να ςυμβαίνει λόγω τθσ ανικανότθτασ τθσ μθτρικισ φιγοφρασ να 

λειτουργιςει ωσ μζςο ςυμβιβαςμοφ. Από τθν άλλθ και οι ζφθβοι μζςα από τισ 

ςυγκροφςεισ αναμζνουν να επαναπροςδιορίςουν τον ρόλο τθσ οικογζνειασ, ο 

οποίοσ ςτθρίηεται, κατά βάςθ, ςτο πρόςωπο τθσ μθτζρασ, οπότε πικανότατα να 

βρίςκεται εκεί τελικά θ αιτία. Σε γενικότερο πλαίςιο, για να υπάρξει μία ςφγκρουςθ 

κα πρζπει  τουλάχιςτον δφο ςυνομιλθτζσ να ζχουν διαφορετικζσ απόψεισ πάνω ςε 

ζνα κζμα, να υπάρχει μία επιπλοκι ςτθ ςυηιτθςθ, θ οποία καταλιγει ςτθν κρίςθ 

και τζλοσ, ζνα αποτζλεςμα. Θ ζνταςθ και το μζγεκοσ των ςυγκροφςεων φζρουν 

διαφορετικά αποτελζςματα ςτθν αλλθλεπίδραςθ των ςυνομιλθτϊν. Σε ζρευνα του 

Smentana (οπ. αναφ. ςτο Laursen and Collins,2004:340) διαπιςτϊκθκε πωσ οι 

παροδικζσ ςυγκροφςεισ δεν διαταράςςουν τθ  ςυνοχι των ςχζςεων, όμωσ οι 

χρόνιεσ μποροφν να προκαλζςουν εφθβικζσ δυςλειτουργίεσ. Επιπλζον, από άλλθ 

ζρευνα των Laursen, Coy και Collins (1998:825) φάνθκε να ακολουκείται μία 

φκίνουςα πορεία του μεγζκουσ των ςυγκροφςεων από τθν πρϊιμθ ςτθν φςτερθ 

εφθβεία. 

 Οι ζφθβοι, περιςςότερο από τουσ γονείσ, είναι ςε κζςθ να καταλάβουν καλφτερα 

τισ αρνθτικζσ εκφάνςεισ των ςχζςεϊν τουσ και να βρουν το βακφτερο νόθμα ςε 

αυτζσ. Τόςο θ ςωματικι ωρίμανςθ όςο και το φφλο, το οποίο κα αναλφςουμε ςτθ 

ςυνζχεια, λειτουργοφν προβλεπτικά για τθν εξζλιξθ των ςυγκροφςεων που 

επιτελοφνται ςτισ ςχζςεισ αυτζσ. Για τουσ Hills  και Steinberg (οπ. αναφ. ςτο Laursen 

and Collins,2004:342) θ πατρικι φιγοφρα καταφζρνει να διατθριςει τθν κυριαρχία 

του ρόλου τθσ ςε όλο αυτό το «παιχνίδι εξουςίασ», αφοφ ζχει τον τελευταίο λόγο 

ςτθ ςφγκρουςθ με τουσ εφιβουσ. Από τθν άλλθ θ μθτζρα, ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ, δείχνει ανίκανθ να επιβλθκεί ςτθ διαμάχθ με το παιδί τθσ, θ οποία 

αντικατοπτρίηει ζναν αγϊνα για το ποιοσ κα υπερτεριςει ζναντι του άλλου.  Ζτςι, 

χάνει ςταδιακά τθν επιρροι τθσ κζςθσ τθσ. Ραρόλα αυτά οι ςυγκροφςεισ τελικά 

μποροφν να επιφζρουν αρκετά οφζλθ ςτθ ςχζςθ με τα παιδιά, αν βζβαια οι γονείσ 

είναι ςε κζςθ να τισ διαχειριςτοφν κατάλλθλα. Μζςα από εκείνεσ ανακεωροφνται οι 

προςδοκίεσ και γίνεται επαναδιαπραγμάτευςθ των ρόλων και των ευκυνϊν του 

κάκε ςυμμετζχοντα τθσ ςυηιτθςθσ. Τα υγιι πρότυπα επικοινωνίασ, αν ζχουν 

δομθκεί ςωςτά από τουσ γονείσ, κα μπορζςουν να διαχειριςτοφν τισ νζεσ 

προκλιςεισ, ϊςτε να προκφψει τελικά μία νζα εποικοδομθτικι ςυηιτθςθ. Αντίκετα, 

οι οικογζνειεσ που δεν καταφζρνουν να αντιμετωπίςουν τισ νζεσ προκλιςεισ 
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διατρζχουν τον κίνδυνο να χάςουν, όχι μόνο τθν εγγφτθτα, αλλά και τθν τυπικι 

επαφι με τα παιδιά τουσ (Laursen and Collins,2004:342-343). 

Ρζρα από τθν εγγφτθτα και τισ ςυγκροφςεισ όμωσ, θ διαβάκμιςθ και οι εκφάνςεισ 

τθσ επικοινωνίασ μορφοποιοφνται κατά πολφ, όπωσ είδαμε και νωρίτερα, ανάλογα 

με το φφλο του ατόμου, τθν θλικία, αλλά και το κοινωνικό-πολιτιςμικό πλαίςιο, 

παράγοντεσ που μελετϊνται ςχεδόν ςε κάκε ζρευνα ςχετικι με το κζμα. Ραρακάτω 

κα αναφερκοφμε ςε ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα που υποςτθρίηουν τθ 

μεταβλθτότθτα τθσ αλλθλεπίδραςθσ, ανάλογα με ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά του 

ανκρϊπου.  

Σχετικά με το φφλο, ςτθν ζρευνα των Keijsers και Poulin, (2013:2305) τα αγόρια 

παρουςίαςαν μία ςτακερότθτα ςτθν επικυμία τουσ να μθν αποκαλφπτουν πολλά 

ςτοιχεία τθσ ηωισ τουσ. Επίςθσ, αναφορικά με τθν θλικία,  θ μυςτικότθτα που 

φαίνεται να διατθροφςαν για διάφορα περιςτατικά παρζμενε αμείωτθ από τθν 

πρϊιμθ εφθβεία μζχρι και τθν μζςθ. Από τθν άλλθ πλευρά τα κορίτςια, ενϊ ςτθν 

αρχι είχαν και εκείνα διςταγμοφσ ωσ προσ τθν αλλθλεπίδραςθ, ςτθ ςυνζχεια 

κζλθςαν να ςυηθτιςουν για όλο και περιςςότερεσ πλθροφορίεσ τθσ 

κακθμερινότθτάσ τουσ και να λάβουν ςυμβουλζσ για κζματα που τα 

απαςχολοφςαν. Το γεγονόσ αυτό  επαλθκεφει και δίνει νόθμα ςτθν άποψθ πωσ οι 

ςχζςεισ των κοριτςιϊν με τα άτομα τθσ προςκόλλθςθσ διακρίνονται από 

μεγαλφτερθ ωριμότθτα από  ότι εκείνεσ των αγοριϊν. Ζτςι επιτυγχάνεται και θ 

αυτονόμθςθ τουσ, αλλά και θ διατιρθςθ του δεςμοφ. Στθν φςτερθ εφθβεία  θ 

ανεξαρτθςία των αγοριϊν φάνθκε ακόμα πιο ζντονθ, με μεγαλφτερθ 

αποςταςιοποίθςθ και αποξζνωςθ από το οικογενειακό περιβάλλον.  

Σε άλλθ ζρευνα από τουσ Jackson και ςυνεργάτεσ (1998:318) ςχετικά με τθν οπτικι 

των εφιβων ςτθν επικοινωνία τουσ με τουσ γονείσ διαπιςτϊκθκε να μθν υπάρχει 

κάποια διαφορά των φφλων ςε ςχζςθ με τθ μθτζρα, ενϊ τα αγόρια ανζφεραν 

λιγότερθ δυςκολία και μεγαλφτερθ άνεςθ ςτθν επικοινωνία με τον πατζρα, κάτι που 

δεν ςυνζβθ με τα  κορίτςια. Ακόμθ από τουσ Κοκκζβθ και ςυν. (2008:10-12) ςτθ 

μελζτθ παιδιϊν θλικίασ 11-15 και 14-18 ετϊν φάνθκε μεγαλφτερθ ευκολία ςτθν 

επικοινωνία με τουσ γονείσ ςτο μικρότερο, θλικιακά, γκρουπ. Οι περιςςότεροι 

ςυμμετζχοντεσ ιταν ικανοποιθμζνοι από τθ ςχζςθ τουσ, κυρίωσ με τθ μθτζρα, ενϊ 

υπιρχαν διαφορζσ, ανάλογα με το φφλο, ςτθ ςχζςθ με τον πατζρα. Σθμαντικό 

ςτοιχείο τθσ μελζτθσ αυτισ ιταν και θ επικοινωνία με τα αδζρφια, όπου και για τα 

δφο φφλα θ ςυνδιαλλαγι με εκείνα χαρακτθριηόταν από ευκολία.  Κλείνοντασ, ο 

Burleson (1982:1585-1586), αναφερόμενοσ ςτισ «ανακουφιςτικζσ» ικανότθτεσ τθσ 

επικοινωνίασ ςτθ μελζτθ του, ςυμπζρανε πωσ με τθν ωρίμανςθ του παιδιοφ  οι 

ικανότθτεσ διαχείριςθσ προβλθματικϊν καταςτάςεων αυξάνονται ςτον αρικμό, 

ζναντι εκείνων τθσ πρϊιμθσ θλικίασ. Ζτςι ζνασ ζφθβοσ ζχει τθν ικανότθτα να 

κατανοιςει τα ςυναιςκιματα του ςυνομιλθτι του και να μπει ςτθ κζςθ του, 
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αναπτφςςοντασ ςτρατθγικζσ που ςτοχεφουν ακριβϊσ ςτθν επίλυςθ των 

προβλθμάτων που ζχουν αναδυκεί. Τα μικρότερα παιδιά από τθν άλλθ ςυνικωσ 

αγνοοφν  τα ςυναιςκιματα του ςυνομιλθτι και εκφράηουν μία άρνθςθ ωσ προσ τθν 

ενςυναίςκθςθ. Τζλοσ, τα κορίτςια, ειδικά ςτισ δυτικζσ κοινωνίεσ, μοιάηουν να είναι 

αυκεντίεσ ςτθν κατανόθςθ των ςυναιςκθμάτων και τθσ ψυχολογικισ κατάςταςθσ 

του άλλου, με αποτζλεςμα να ζχουν μεγαλφτερθ γκάμα επικοινωνιακϊν ικανοτιτων 

κατευναςμοφ από τα αγόρια.   

Για  τισ κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ τθσ επικοινωνίασ μίλθςε και ο Bowlby ςτο ζργο του 

ςχετικά με τισ κλινικζσ εφαρμογζσ τθσ κεωρίασ προςκόλλθςθσ. Ο ίδιοσ εςτίαςε τθν 

προςοχι του ςτθ ςχζςθ μεταξφ κεραπευτι και κεραπευόμενου, θ οποία αποκτά 

νόθμα μονάχα εάν το άτομο κατορκϊςει να εξερευνιςει τισ αναπαραςτάςεισ του 

εαυτοφ του και των άλλων,  με βάςθ τισ εμπειρίεσ του ςιμερα και τθν επικοινωνία 

του με τον κεραπευτι. Ο τελευταίοσ κα λειτουργιςει ωσ πθγι αςφαλείασ, από τθν 

οποία κα μπορζςει ο κεραπευόμενοσ να νιϊςει ανακοφφιςθ και να προβεί ςτθ 

ςυηιτθςθ γεγονότων που μζχρι τϊρα των απαςχολοφςαν. Τελικόσ ςτόχοσ τθσ 

ςυνδιαλλαγισ αυτισ είναι να αντιλθφκεί το άτομο πωσ πολλά από τα γεγονότα που 

του προκαλοφςαν πόνο και ςτεναχϊρια ιταν ςυνδεδεμζνα με εμπειρίεσ του 

παρελκόντοσ και ίςωσ να διαςτρεβλϊνονταν και να ζπαιρναν μεγαλφτερθ αρνθτικι 

ζνταςθ από αυτι που είχαν ςτθν πραγματικότθτα. Με τον τρόπο αυτό κα μπορζςει, 

λοιπόν, να ανακεωριςει και να ανακαλφψει νζεσ εναλλακτικζσ αντιμετϊπιςθσ των 

καταςτάςεων, οι οποίεσ, αυτι τθ φορά, κα ταιριάηουν καλφτερα ςτθ ηωι του ςτο 

παρόν (Bowlby,1988:138-140). 

Ρολλζσ φορζσ οι αςκενείσ δεν μποροφν να αιςκανκοφν άνετα και να 

εξωτερικεφςουν τισ ςκζψεισ τουσ για τα ηθτιματα που τουσ απαςχολοφν, κακϊσ θ 

οικογζνεια ζχει περάςει ςε εκείνουσ, από μικρι θλικία, τθν ιδζα πωσ ότι ςυμβαίνει 

μζςα ςτο ςπίτι κα πρζπει να παραμζνει εκεί. Επίςθσ ςε άλλεσ περιπτϊςεισ νιϊκουν 

πωσ μζςα από τθν επικοινωνία μπορεί να λάβουν απόρριψθ και κριτικι, ςτοιχεία 

που ςυνδζονται με τουσ αρνθτικοφσ τφπουσ προςκόλλθςθσ, με αποτζλεςμα να 

αποφεφγουν τελικά κάκε είδουσ ςυνδιαλλαγισ. Οι γονείσ ζχουν και εδϊ, λοιπόν, 

ςπουδαίο ρόλο, διότι ςτθν πραγματικότθτα εκείνοι είναι υπεφκυνοι για τθ 

δθμιουργία αυτϊν των πρϊιμων εςωτερικϊν ςχθμάτων που κα προάγουν ι κα 

καταςτείλουν τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ των παιδιϊν τουσ. Οι απειλζσ 

εγκατάλειψθσ ι αποςτζρθςθσ τθσ αγάπθσ,  που πολλζσ φορζσ χρθςιμοποιοφν για να  

επαναφζρουν το παιδί ςτθν τάξθ, αποβαίνουν τελικά μοιραίεσ τόςο για τθν 

προςωπικι όςο και για τθν κοινωνικι του ανάπτυξθ (Bowlby,1988:142-150). Με τθ 

ςυναιςκθματικι επικοινωνία, ο κεραπευτισ κα προςπακιςει να ανακαταςκευάςει 

τα εςωτερικά δυςλειτουργικά μοντζλα που διαμορφϊκθκαν από τον κοινωνικό 

περίγυρο, ϊςτε το παιδί, ο ζφθβοσ ι ο ενιλικασ να μπορζςει και πάλι να  αιςκανκεί 

αςφάλεια ςτισ ςχζςεισ του, ϊςτε να εκφράηεται με άνεςθ και χωρίσ ενοχζσ για τα 

ςυναιςκιματά του (Bowlby,1988:154-157).  
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Αντίςτοιχο ρόλο με εκείνον του κεραπευτι βλζπουμε να παίηουν ςτθ ηωι του 

ατόμου και οι φίλοι. Ιδθ από πολφ μικρι θλικία τα παιδιά επικοινωνοφν με τισ 

εκφράςεισ του προςϊπου τουσ, όχι μόνο με τα άτομα τθσ οικογζνειασ, αλλά και με 

άλλα παιδιά, από τα οποία λαμβάνουν και ανταπόκριςθ. Με αφορμι τθ μελζτθ των 

εκφράςεων του προςϊπου, ωσ ςτοιχείο επικοινωνίασ, θ Camras (1985:150-151) ςε 

ζρευνα τθσ ζδωςε ςε νιπια ζνα κουτί με ηωάκια, το οποίο κα είχε κάκε φορά ζνα 

άτομο και ςτθ ςυνζχεια κα το ζδινε και ςτουσ υπόλοιπουσ. Πταν κάποιο παιδί 

επιχειροφςε, χωρίσ να είναι θ ςειρά του, να πάρει τα κουτί, ο κάτοχοσ 

χρθςιμοποιοφςε ςυγκεκριμζνεσ εκφράςεισ, όπωσ κατεβαςμζνα φρφδια ι 

ςουφρωμζνα χείλθ για να αντιςτακεί. Τα ερεκίςματα αυτά λειτουργοφςαν ωσ 

αντίδραςθ ςτο άλλο παιδί, που τελικά οπιςκοχωροφςε και δεν απειλοφςε και πάλι 

το άτομο, ωςότου να περάςει κάποια ϊρα. Θ μθ λεκτικι επικοινωνία με 

ςυνομιλικουσ, όπωσ είδαμε ςε αυτό το παράδειγμα, μπορεί να διαφζρει από μία 

αντίςτοιχθ με τουσ γονείσ. Αυτό ςυμβαίνει διότι ςτθν κάκε περίςταςθ 

χρθςιμοποιοφνται κοινζσ αλλά και νζεσ εκφράςεισ, τισ οποίεσ το άτομο 

αντιλαμβάνεται και ςυνδζει διαφορετικά ςτο μυαλό του.  

Θ μθ λεκτικι επικοινωνία, εκτόσ του ότι είναι ο μοναδικόσ τρόποσ που μπορεί να 

εκφραςτεί το παιδί ςτα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ του, καταλαβαίνουμε ότι αποτελεί 

επιπροςκζτωσ και ζνα μζςο άςκθςθσ κοινωνικοφ ελζγχου, όχι μόνο ςτα άλλα 

άτομα, αλλά και ςε μικρζσ ομάδεσ. Πςο διατθρείται θ μορφι αυτισ τθσ 

επικοινωνίασ, θ κοινωνικι ςυμπεριφορά παραμζνει πιο απλι και φυςικι (Skynner, 

1976/1987:222-224). Θ ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων διαμζςου τθσ γλϊςςασ από 

τθν άλλθ μπορεί να μοιάηει πιο απλι υπόκεςθ, όμωσ το εφροσ των μθνυμάτων και θ 

ςτάςθ του πομποφ αλλά και του δζκτθ τθν κακιςτοφν ολοζνα και πιο περίπλοκθ. Σε 

κάκε περίπτωςθ θ γλϊςςα μορφοποιείται ανάλογα με τθ διλωςθ που κζλει να 

κάνει ο ομιλθτισ. Για παράδειγμα, ο λόγοσ μπορεί να είναι άλλοτε περιγραφικόσ και 

άλλοτε επιτακτικόσ και αυτό κακορίηεται από το κζμα, τθ ςχζςθ με τον ςυνομιλθτι  

και τθν ψυχικι κατάςταςθ του ίδιου του πομποφ (Camras,1985:153-154). 

 Θ ευχζρεια του λόγου ςτθν εφθβικι θλικία επιτυγχάνεται κυρίωσ όταν υπάρχει για 

ςυνομιλθτισ ζνασ φίλοσ. Σφμφωνα με τον Selman (οπ. αναφ. ςτο Kafka and 

London,1991:595), θ φφςθ τθσ φιλίασ που ζχει ο ζφθβοσ με τον εκάςτοτε 

ςυνομιλθτι διαμορφϊνει το πλαίςιο αλλά και τα  όρια τθσ εξωτερίκευςθσ των 

ςυναιςκθμάτων, διαμζςου τθσ γλϊςςασ. Επιπλζον ο ρόλοσ που μπορεί να ζχει ο 

φίλοσ κάκε φορά λειτουργεί διαφορετικά ωσ προσ τθ ςυνδιαλλαγι μαηί του. Από 

τθν άλλθ πλευρά ο εξουςιαςτικόσ ρόλοσ, που φαίνεται να υιοκετοφν αρκετοί γονείσ 

ςτισ ςχζςεισ τουσ με τα παιδιά, διαφοροποιεί το περιεχόμενο μίασ «ανοιχτισ» 

ςυηιτθςθσ, κακϊσ οι νζοι δεν μποροφν με τθν ίδια ευκολία να τουσ μιλιςουν είτε 

για κζματα που νιϊκουν ντροπι (ερωτικζσ ςχζςεισ), είτε για παραβατικζσ τουσ 

ςυμπεριφορζσ, είτε και για πιο απλά κζματα τθσ κακθμερινότθτασ, τα οποία είναι 

εκτόσ οικογενειακοφ πλαιςίου. Στθν ζρευνα των Kafka και London (1991:594-596) 
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διαπιςτϊκθκε να υπάρχει μεγάλθ ςφνδεςθ ανάμεςα ςτθ χριςθ ουςιϊν από νζουσ 

και ςτθν επικοινωνία τουσ με τουσ φίλουσ, κάτι που ιταν αντιςτρόφωσ ανάλογο για 

τθν επικοινωνία με τουσ γονείσ. Ενϊ κάποια άτομα ςχολίαςαν τθν πίεςθ από τουσ 

ςυνομθλίκουσ ωσ παράγοντα ζναρξθσ τθσ χριςθσ ουςιϊν, ωςτόςο κάτι τζτοιο δεν 

διαπιςτϊκθκε από τθν ζρευνα. Αυτό που προζκυψε ιταν ζνα περιςςότερο 

εγωκεντρικό μοντζλο, κατά το οποίο θ χριςθ ουςιϊν είχε να κάνει με τθν εικόνα 

του ατόμου ωσ προσ το ςφνολο, αν δθλαδι κα γινόταν αποδεκτόσ από τθν ομάδα 

και κα μποροφςε να ενςωματωκεί ςε εκείνθ. Κανείσ όμωσ από τουσ χριςτεσ ουςιϊν 

δεν ανζφερε ότι πιζςτθκε για να το κάνει, αλλά ότι επρόκειτο για  μία προςωπικι 

επιλογι. 

Συμπεραςματικά, λοιπόν, κα λζγαμε πωσ θ επικοινωνία μπορεί να πάρει πολλζσ 

μορφζσ και να αλλάξει με τθν πάροδο του χρόνου. Ξεκινάει από τθ βρεφικι θλικία 

και ςυνεχίηει να διαμορφϊνεται μζχρι και το τζλοσ τθσ ηωισ του ατόμου. Στθν 

εφθβεία, θ εγγφτθτα και θ ςφγκρουςθ αποτελοφν τα κεμζλια του διαλόγου 

ανάμεςα ςτθν οικογζνεια και το παιδί. Αν οι γονείσ είναι κατάλλθλα 

προετοιμαςμζνοι για τισ νζεσ ανάγκεσ που κα προκφψουν ςτουσ νζουσ, κα ζχουν 

ςτα χζρια τουσ τθ δφναμθ να ανατρζψουν τθν κάκε διαμάχθ ςε εποικοδομθτικι 

ςυηιτθςθ, θ οποία κα ενιςχφει τον δεςμό μεταξφ τουσ. Αν κάτι τζτοιο δεν ςυμβεί, το 

άτομο κα «κουβαλάει» τισ αρνθτικζσ εμπειρίεσ ςε κάκε του προςπάκεια για 

ουςιαςτικι επικοινωνία. Ο κεραπευτισ ίςωσ να ζχει τθν ικανότθτα να βοθκιςει, 

ϊςτε να ανατραποφν τα ςυγκεκριμζνα εςωτερικά μοντζλα και το άτομο να 

αποκτιςει και πάλι άνεςθ ςτισ ςυηθτιςεισ του. Ραρόμοιο ρόλο με τον κεραπευτι 

παίηουν και οι φίλοι, κακϊσ επθρεάηουν αλλά και επθρεάηονται ο ζνασ από τον 

άλλο και διαμορφϊνουν κοινζσ εμπειρίεσ, που άλλοτε προάγουν τθν ψυχικι και 

ςωματικι υγεία και άλλοτε μπορεί να δράςουν αρνθτικά ωσ προσ τα ιδθ 

διαμορφωμζνα εςωτερικά μοντζλα. Τζλοσ, το φφλο και θ θλικία λειτουργοφν ςε 

κάκε περίςταςθ επικοινωνίασ με τθ δικι τουσ ζνταςθ και φζρουν διαφορετικά 

αποτελζςματα, ανάλογα με τον ςυνομιλθτι και το περιεχόμενο τθσ ςυηιτθςθσ.    

3.2 Η εμπιςτοςφνθ ςτθν εφθβεία 

Για τθ μελζτθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτθν εφθβεία κα ξεκινιςουμε τθ ςυηιτθςθ μασ από 

το ζργο του Erikson (1950/1976) «Ραιδικι θλικία και κοινωνία», ςτο οποίο ο ίδιοσ 

περιγράφει τισ οκτϊ κφριεσ κρίςεισ του Εγϊ, όπωσ διαμορφϊνονται μζςα από τα 

εξελικτικά ςτάδια που καλφπτουν όλθ τθν πορεία ηωισ, από τθ βρεφικι μζχρι τθ 

γεροντικι θλικία. Το ςτάδιο που μασ ενδιαφζρει ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ είναι 

το πρϊτο, το οποίο ονομάηει ωσ ςτάδιο τθσ εμπιςτοςφνθσ και τθσ δυςπιςτίασ, το 

οποίο ξεκινάει με τθ γζννθςθ του παιδιοφ και ολοκλθρϊνεται ςτουσ 12 μινεσ τθσ 

ηωισ του. 

Στο ςτάδιο αυτό το βρζφοσ αποκτά τισ πρϊτεσ του εμπειρίεσ με το άμεςο 

περιβάλλον. Το παιδί λαμβάνει το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ευχαρίςτθςισ του με 
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βιολογικό τρόπο και ςυγκεκριμζνα με το ςτόμα του.  Το φαγθτό, ο φπνοσ και θ 

χαλάρωςθ των εντζρων είναι οι αρχικζσ ενδείξεισ τθσ εμπιςτοςφνθσ. Θ εμπιςτοςφνθ 

ζγκειται ςτθν εικόνα τθσ μθτζρασ και τθν προςπάκεια του βρζφουσ να ελζγξει το 

υπερβολικό άγχοσ, όταν τθν αποχωρίηεται. Θ ικανότθτα αυτι οδθγεί ςε μια ςχζςθ 

εξωτερικι αλλά και εςωτερικι και καταλιγει ςτθν αξιοπιςτία που προςδίδεται ςτον 

εαυτό του βρζφουσ. Θ απουςία τθσ βαςικισ εμπιςτοςφνθσ, από τθν πλευρά τθσ 

ψυχοπακολογίασ, μπορεί να μελετθκεί ςτθ νθπιακι ςχιηοφρζνεια, αλλά και ςε 

κατακλιπτικζσ καταςτάςεισ τθσ ενιλικθσ ηωισ. Θ αλλθλεπίδραςθ που αςκοφν οι 

εμπειρίεσ και το περιβάλλον ςτο παιδί οδθγεί ςτθ ςφγκρουςθ μεταξφ εμπιςτοςφνθσ 

και δυςπιςτίασ, κακϊσ κυριαρχεί το ερϊτθμα-ςτόχοσ «Μπορϊ να εμπιςτευτϊ τον 

κόςμο;». Αν οι ανάγκεσ του βρζφουσ καλφπτονται και το άμεςο περιβάλλον του 

εξαςφαλίςει αγάπθ, τότε κα νιϊςει και αυτό με τθ ςειρά του εμπιςτοςφνθ και 

αςφάλεια. Θ εμπιςτοςφνθ αυτι ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθ μθτζρα και πολφ ςθμαντικι 

δεν είναι μόνο θ ποςότθτα αλλά και θ ποιότθτα τθσ. Θ υπερβολικι δυςπιςτία από 

τθν άλλθ πλευρά οδθγεί ςτθν υπερβολικι επιφυλακτικότθτα, όπωσ και θ 

υπερβολικι εμπιςτοςφνθ δθμιουργεί αφζλεια. Με αυτό τον τρόπο το άτομο δεν κα 

ξζρει τι κα πρζπει να επιτελζςει και τι όχι για τθν εξζλιξι του 

(Ραραςκευόπουλοσ,1984). 

Τα παραπάνω ςτοιχεία κυμίηουν ςε μεγάλο βακμό τθ κεωρία τθσ προςκόλλθςθσ και 

ςυγκεκριμζνα τθ ςχζςθ μθτζρασ-βρζφουσ, αναφορικά με τον δεςμό, τον 

αποχωριςμό και τθν απϊλεια. Σφμφωνα με τουσ Holmes και Zanna (οπ αναφ. ςτο 

Mikulincer,1998:1209), για να κεωρεί μία διαπροςωπικι ςχζςθ ωσ ςχζςθ 

εμπιςτοςφνθσ κα πρζπει να ζχει τρία ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά. Αρχικά τα μζλθ 

τθσ κα πρζπει να διακρίνονται από αξιοπιςτία και να είναι προβλζψιμα, με τθν 

ζννοια πωσ διατθροφν μία ςτακερι ςτάςθ απζναντι ςτα πράγματα. Ζνα δεφτερο 

ςτοιχείο είναι το ενδιαφζρον για τα προβλιματα του ςυντρόφου και το αίςκθμα 

πωσ ο ζνασ κα μπορζςει να λειτουργιςει ωσ ςτιριγμα για τον άλλο. Τζλοσ, πολφ 

βαςικό είναι και θ ίδια θ δυναμικι τθσ ςχζςθσ να εμπνζει το αίςκθμα τθσ 

εμπιςτοςφνθσ. Θ αξιοπιςτία και θ πίςτθ είναι τα κυρίαρχα χαρακτθριςτικά που 

αναηθτοφν τα υποκείμενα ςτισ διαπροςωπικζσ τουσ ςχζςεισ και ςυνδζονται άμεςα 

με τθν εμπιςτοςφνθ. Ο τφποσ τθσ αςφαλοφσ προςκόλλθςθσ περιλαμβάνει, κα 

μποροφςαμε να ποφμε, όλα τα γνωρίςματα που προαναφζρκθκαν, αφοφ 

αποτελείται από μία ςτενι ςχζςθ, όπου ο ζνασ ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ και ςτισ 

επικυμίεσ του άλλου, κακϊσ και είναι άμεςα διακζςιμοσ. Κατά τουσ Shaver και 

Hazan (οπ. αναφ ςτο Mikulincer,1998:1209),τα ςτοιχεία αυτά ςτελεχϊνουν και τον 

βαςικό κορμό των εςωτερικϊν μοντζλων τθσ προςκόλλθςθσ ςτα άτομα που ζχουν 

αναπτφξει κετικζσ εμπειρίεσ με τον κοινωνικό τουσ περίγυρο. Ζρευνεσ από τουσ 

Brennan και Shaver, Collins και Read, Keelan και Dion και Dion (οπ. αναφ. ςτο 

Mikulincer,1998:1210) ζχουν υποςτθρίξει τθ ςφνδεςθ του τφπου τθσ προςκόλλθςθσ 

με το επίπεδο τθσ εμπιςτοςφνθσ που ζχει το άτομο ςτισ διαπροςωπικζσ του ςχζςεισ, 
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τθ γενίκευςθ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ του αιςκιματοσ αυτοφ και ςε άλλεσ πτυχζσ τθσ 

ηωισ και τθ ςτακερότθτα των επιπζδων τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτον χρόνο. Ωςτόςο, θ 

ζννοια τθσ εμπιςτοςφνθσ δφναται να διαφζρει τόςο ωσ προσ τθ ςθμαςιολογία τθσ 

από τα άτομα, όςο και ωσ προσ τθν αντίλθψθ των ςυναιςκθμάτων που μπορεί να 

περιλαμβάνει. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ θ κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να μελετάται 

εξατομικευμζνα.  

Οι αναμνιςεισ είναι ζνασ μθ αμελθτζοσ παράγοντασ ςτθ ςυηιτθςθ περί 

εμπιςτοςφνθσ. Για τα αςφαλι άτομα, όπωσ αναφζρουν οι Collins και Read (οπ. 

αναφ. ςτο Mikulincer,1998:1210), θ διακεςιμότθτα τθσ ανάκλθςθσ κετικϊν 

εμπειριϊν υπερτερεί ζναντι των αρνθτικϊν περιςτατικϊν, κάτι που δεν ςυμβαίνει 

με τα άτομα που ζχουν αναςφαλι τφπο δεςμοφ. Τα κετικά εςωτερικά μοντζλα που 

ζχουν διαμορφωκεί για τουσ άλλουσ δίνουν τθ δυνατότθτα μίασ πιο ξεκάκαρθσ 

εικόνασ των αναμνιςεων, όπου οι φροντιςτζσ ιταν δοτικοί και υπεφκυνοι. Στα 

αναςφαλι άτομα τα αρνθτικά εςωτερικά μοντζλα λειτουργοφν αντίςτροφα, 

μπλοκάροντασ ςτθν ουςία τισ αναμνιςεισ, οι οποίεσ ζρχονται κυρίωσ ςτθν 

επιφάνεια ςαν γεγονότα προδοςίασ και παραμζλθςθσ. 

 Επίςθσ, ζνασ δεφτεροσ παράγοντασ που κακορίηει τθν αξία τθσ εμπιςτοςφνθσ είναι 

οι προςωπικζσ φιλοδοξίεσ του ατόμου, ωσ προσ τισ κοινωνικζσ του ςυνδιαλλαγζσ. Οι 

Collins και Read (οπ. αναφ. Mikulicer,1998:1210-1211) υποςτθρίηουν με τθ ςειρά 

τουσ τθν φπαρξθ επικοινωνίασ μεταξφ των τφπων δεςμοφ και τθσ κατεφκυνςθσ των 

προςδοκιϊν. Σε μία αςφαλι προςκόλλθςθ, οι άνκρωποι ζχουν ςυνθκίςει να 

αιςκάνονται οικειότθτα και εγγφτθτα με τα πρόςωπα του δεςμοφ. Για τον λόγο 

αυτό επιηθτοφν από τισ νζεσ ςχζςεισ που κα προκφψουν είτε με φίλουσ είτε με 

ερωτικοφσ ςυντρόφουσ, να ζχουν τα ίδια χαρακτθριςτικά, ϊςτε να νιϊςουν πωσ 

ανταμείβονται από τθ ςυνδιαλλαγι και πωσ βρίςκονται ςτο επίκεντρο. Αντίκετα, οι 

ςχζςεισ που αναπτφςςουν τα μθ αςφαλι άτομα με φροντιςτζσ απόμακρουσ, οι 

οποίοι δεν ανταποκρίνονταν ςτισ ανάγκεσ τουσ, τα εφοδιάηουν με τθν αίςκθςθ του 

ανικανοποίθτου και τθσ δυςαρζςκειασ, με αποτζλεςμα να αναπτφςςουν άμυνεσ 

απζναντι ςτα άγχθ που προκφπτουν και άλλοτε να αναηθτοφν μανιωδϊσ τθν 

αίςκθςθ αςφάλειασ (αμφικυμικι προςκόλλθςθ) , ενϊ άλλοτε να επιλζγουν τθν 

αυτονομία (αποφευκτικι προςκόλλθςθ).   

Το οικογενειακό περιβάλλον λειτουργεί ωσ πρόδρομοσ για τθ μετζπειτα εικόνα που 

κα ςχθματίςουν τα παιδιά ςχετικά με τον κόςμο και τουσ ανκρϊπουσ γφρω τουσ. 

Ανάλογα με τον δεςμό που ζχει δθμιουργθκεί ωσ τότε, κα μπορζςουν είτε να 

εμπιςτευτοφν είτε να εκδθλϊςουν δυςπιςτία ωσ προσ τα γεγονότα και τα δρϊντα 

πρόςωπα. Θ πρϊιμθ κοινωνικι ςυμπεριφορά κα εξαρτθκεί ςε μεγάλο βακμό από 

τθν όποια ςτάςθ τουσ απζναντι ςτθν εμπιςτοςφνθ. Σε ζρευνα που πραγματϊκθκε 

από τουσ Rotenberg, Fox, Green και Slater (2005:2287-288) ςε παιδιά θλικίασ 5-10 

ετϊν φάνθκε μεγάλθ ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτθν εμπιςτοςφνθ προσ τουσ γονείσ και 
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τθν παροχι βοικειασ ςτουσ ςυμμακθτζσ. Τα παιδιά που λάμβαναν οικειότθτα και 

καλπωρι από τθ μθτζρα αλλά και τον πατζρα τουσ είχαν τθν τάςθ να διοχετεφουν 

αυτά τα ςυναιςκιματα και ςτισ άλλεσ ςχζςεισ τουσ, με αποτζλεςμα να γίνονται με 

τθ ςειρά τουσ δρϊντα πρόςωπα και να ςυμπεριφζρονται με ςτοργι και αγάπθ 

ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Επιπλζον από τθν ίδια ζρευνα προζκυψε ςφνδεςθ μεταξφ 

τθσ παροχισ βοικειασ ςτουσ φίλουσ και τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτο πρόςωπο των 

δαςκάλων. Στθν ουςία αυτι θ ςυμπεριφορά των παιδιϊν προσ τουσ ςυμμακθτζσ 

τουσ μπορεί να κατευκυνόταν τελικά από το κίνθτρο για αποδοχι από τον δάςκαλο.  

Συγκεκριμζνα ςτθν εφθβεία το κζμα τθσ εμπιςτοςφνθσ για τουσ γονείσ γίνεται 

ολοζνα και πιο κρίςιμο, κακϊσ δεν μποροφν να ζχουν πλζον τθν πλιρθ εποπτεία 

των παιδιϊν τουσ, πράγμα το οποίο ςε πολλζσ περιπτϊςεισ οδθγεί ςτθν υιοκζτθςθ 

ριψοκίνδυνων ςυμπεριφορϊν από τουσ νζουσ. Τόςο θ εμπιςτοςφνθ που δείχνουν 

προσ τα παιδιά τουσ, όςο και θ εμπιςτοςφνθ των εφιβων προσ τουσ γονείσ τουσ 

διαμορφϊνουν το πλαίςιο δράςθσ των υποκειμζνων μζςα ςτθν αμφίδρομθ αυτι 

ςχζςθ. Ωςτόςο, για τθν οικοδόμθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτθν κάκε περίπτωςθ 

ςυντρζχουν διαφορετικζσ λειτουργίεσ, αφοφ τα δρϊντα πρόςωπα δεν ζχουν τθν 

ίδια εξουςία και εξάρτθςθ και βζβαια οφτε κοινζσ προγενζςτερεσ εμπειρίεσ ςχετικά 

με το κζμα (Kerr, Stattin and Trost,1999:737-738).  

Θ γνϊςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του εφιβου ςτο πριν και ςτο ςιμερα μπορεί να 

αποτελζςει ζνα προνόμιο για τουσ γονείσ ςτθν αναηιτθςθ τθσ αμοιβαιότθτασ και 

ςτθν κατάκτθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ. Για παράδειγμα κα ιταν καλό να γνωρίηουν εάν 

το παιδί τουσ είχε εκδθλϊςει ποτζ τάςεισ παραβίαςθσ των κανόνων. Επίςθσ να 

ζχουν μία εικόνα για τα ςυναιςκιματα και τισ ανθςυχίεσ των νζων, μζςα από τα 

οποία αναδφονται οι ςτάςεισ και οι αξίεσ του ατόμου. Επιπλζον θ γνϊςθ για τισ 

κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ κα ζδινε ςτουσ γονείσ τθ δυνατότθτα να αντιλθφκοφν 

τα πράγματα που ενδιαφζρουν τα παιδιά τουσ και το κατά πόςο υπεφκυνα είναι 

προσ αυτά που τα αφοροφν. Ζτςι όςο μεγαλφτερθ γνϊςθ και εποπτεία υπιρχε για 

τα παραπάνω ηθτιματα τόςο πιο εφκολα κα ζδειχναν και εμπιςτοςφνθ ςτουσ νζουσ. 

Θ υπόκεςθ αυτι επιβεβαιϊκθκε από τθν ζρευνα των Kerr και ςυν. (1999:749), 

κυρίωσ ωσ προσ τθν παρατιρθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ και των εξωςχολικϊν 

δραςτθριοτιτων.  

Από τθν άλλθ πλευρά οι ζφθβοι μποροφν να νιϊςουν εμπιςτοςφνθ για τουσ γονείσ 

τουσ, αν οι αλλθλεπιδράςεισ με εκείνουσ διακρίνονται από ηεςταςιά, υποςτιριξθ 

και αξιοπιςτία. Θ εμπιςτοςφνθ αυτι κα διοχετευτεί μζςα από τα εςωτερικά 

μοντζλα, όπωσ υποςτιριξε ο Bowlby (οπ. αναφ. ςτο Callina ,Johnson, Bukingham 

and Lerner,2014:871), ςτισ ςχζςεισ τουσ και με άλλα πρόςωπα. Ζτςι, από τισ 

αναπαραςτάςεισ που κα δθμιουργθκοφν για τον κόςμο γφρω τουσ, οι νζοι κα ζχουν 

τθ δυνατότθτα να κζςουν ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και ελπίδεσ για το μζλλον τουσ. 

Θ υποςτθρικτικι ςχζςθ με τουσ γονείσ κα τουσ κάνει να αποκτιςουν 
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αυτοπεποίκθςθ και να πιςτζψουν πραγματικά πωσ ότι κελιςουν κα μπορζςει να 

επιτευχκεί.  

Στο ςθμείο αυτό αξίηει να αναφερκεί θ ςπουδαιότθτα τθσ μεταςτροφισ των 

κοινωνικϊν τουσ ικανοτιτων ςτθν όλθ διαδικαςία τθσ πραγμάτωςθσ τθσ 

εμπιςτοςφνθσ. Σφμφωνα με τουσ Martin και ςυν. (οπ. αναφ. ςτο Van den Bos 

Westenberg, Van Dijk and Crone,2010:90), ενϊ μζχρι τθν παιδικι θλικία οι 

ικανότθτεσ αυτζσ ιταν προςαρμοςμζνεσ ςτο να προωκοφν τον ανταγωνιςμό και τθν 

ατομικότθτα, ςτθν εφθβεία  αλλάηουν πορεία και πλζον ςτοχεφουν ςτθν 

κοινωνικοποίθςθ και τθν καλφτερθ γνϊςθ του εαυτοφ, του άλλου και του 

κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ. Θ εμπιςτοςφνθ και θ αμοιβαιότθτα είναι τα κεμζλια 

αυτισ τθσ πρϊτθσ κοινωνικισ ςυνδιαλλαγισ, πάνω ςτα οποία χτίηονται οι ςχζςεισ. 

Στθν ζρευνα των Fett, Schergill, Gromann, Dumontheil, Blakemore, Yakub και 

Krabbendam (2014:181) ςε νζουσ θλικίασ 13-18 ετϊν παρατθρικθκε να υπάρχει 

μεγάλθ ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ εικόνασ του άλλου και τθσ κοινωνικισ εξζλιξθσ του 

ατόμου. Σε μία δυάδα, εάν ο ζνασ είχε αποβάλλει κάκε ςτοιχείο εγωκεντριςμοφ και 

ιταν ςυνεργάςιμοσ, τότε και ο άλλοσ εκδιλωνε υψθλά επίπεδα ςυμμετοχικότθτασ 

ςτθν αλλθλεπίδραςθ. Ταυτόχρονα, ςτθν περίπτωςθ αυτι, εμφανίςτθκε μείωςθ τθσ 

πικανότθτασ υιοκζτθςθσ άδικων ςυμπεριφορϊν και ςτακερότθτα του επιπζδου τθσ 

εμπιςτοςφνθσ.  

Θ κοινωνικι εμπιςτοςφνθ, λοιπόν, κα μποροφςαμε να ποφμε πωσ δρα ωσ φίλτρο 

των κοινωνικϊν ςυνδιαλλαγϊν του ατόμου και διαμορφϊνει τθ ςτάςθ του απζναντι 

ςε ολόκλθρθ τθν ανκρωπότθτα. Συγκεκριμζνα, θ πρϊιμθ εφθβεία είναι θ περίοδοσ 

που τελοφνται οι πρϊτεσ αυτζσ ςυνδιαλλαγζσ μζςα από τισ φιλίεσ με τουσ 

ςυνομθλίκουσ. Θ επαφι με εκείνουσ ςθματοδοτεί και τθν είςοδο του ατόμου ςτον 

κοινωνικό κόςμο. Θ διαπροςωπικι εμπιςτοςφνθ με τουσ φίλουσ και θ επικοινωνία 

με οικεία πρόςωπα κα διαπλάςει τισ πεποικιςεισ των νζων για τθν ευρφτερθ 

κοινωνικι τουσ εμπιςτοςφνθ (Flanagan and Stout,2010:750). Θ δυνατότθτα των 

εφιβων να μιλιςουν ςτουσ φίλουσ τουσ για προβλιματα που τουσ απαςχολοφν και 

να πάρουν ςυμβουλζσ, χωρίσ να δεχκοφν κριτικι, κα τουσ βοθκιςει ςτο να 

μπορζςουν να εκμυςτθρεφονται πράγματα για τθ ηωι τουσ, να νιϊςουν αποδοχι 

και αςφάλεια. Αντίκετα, θ αποκάλυψθ ενόσ μυςτικοφ και θ ςυηιτθςθ για εκείνουσ 

εν αγνοία τουσ κεωροφνται ςθμάδια προδοςίασ ςε μία φιλία και άρα κλονίηουν τθν 

εμπιςτοςφνθ τουσ (Rawlins and Holl, 1987:353-355). Τζλοσ και ο ςχολικόσ κεςμόσ 

λειτουργεί  επίςθσ ωσ πρόδρομοσ τθσ κοινωνικισ εμπιςτοςφνθσ, αφοφ μζςα από 

αυτόν τα παιδιά  κα αιςκανκοφν πωσ ανικουν ςε ζνα ςφνολο. Ακόμθ κα μάκουν να 

ςζβονται και να εμπιςτεφονται τα άτομα που είναι ςε πιο υψθλι ιεραρχία και κα 

αντιλθφκοφν το νόθμα τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ δθμοκρατίασ (Flanagan and  

Stout,2010:751). 
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Κατά τθν Mitchell (1990:847), τα άτομα που εκδθλϊνουν ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ 

ςτισ ςχζςεισ τουσ, ςυνικωσ διακρίνονται από μειωμζνθ αυτοπεποίκθςθ, 

αναςφάλεια, χαμθλι δθμοτικότθτα και μοναχικότθτα. Θ ανάπτυξθ τθσ 

διαπροςωπικισ εμπιςτοςφνθσ, όπωσ είδαμε και ςτο πρϊτο ςτάδιο τθσ 

ψυχοκοινωνικισ κεωρίασ του Erikson, αποτελεί πρόδρομο τθσ μετζπειτα εξζλιξθσ 

του ανκρϊπου, κακϊσ ςε κάκε ςτάδιο κα πρζπει να λφνεται θ κρίςθ που προκφπτει 

για να μπορζςει να γίνει θ μετάβαςθ ςτο επόμενο. Θ ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ μπορεί 

να οφείλεται ςε ποικίλουσ παράγοντεσ. Συνικωσ ζχει να κάνει με κάποιο 

τραυματικό επειςόδιο που ςθμάδεψε το παιδί ι με μία γενικότερθ προβλθματικι 

κατάςταςθ που επικρατοφςε. Για να μπορζςει να λυκεί θ κρίςθ αυτι και να ξεφφγει 

κανείσ  από τθ δυςπιςτία, αρκεί να αναλογιςτεί τα αρνθτικά χαρακτθριςτικά που 

φζρει εκείνθ μαηί τθσ. Αρχικά με τθ δυςπιςτία θ ψυχοκοινωνικι ικανότθτα του 

ατόμου μειϊνεται, με αποτζλεςμα να αιςκάνεται απομονωμζνοσ και προδομζνοσ, 

με τθν αίςκθςθ τθσ απόρριψθσ να τον κατακλφηει. Επίςθσ αφοφ δεν ζχει μάκει να 

εμπιςτεφεται τουσ άλλουσ δυςκολεφεται ςτο να εμπιςτευτεί και τον ίδιο του τον 

εαυτό και ζτςι χάνει τόςο τθν αυτοπεποίκθςθ όςο και τθν αυτοεκτίμθςι του. Ζνα 

τρίτο ςτοιχείο είναι θ κατάρρευςθ τθσ ψυχικισ του υγείασ, κακϊσ δεν εξωτερικεφει 

τα αρνθτικά του ςυναιςκιματα και βρίςκεται μόνοσ, αντιμζτωποσ με τα 

προβλιματά του. Τζλοσ, δυςκολεφεται να προςαρμοςτεί ςτθν εκάςτοτε ομάδα και 

ςυνικωσ επιλζγει τθν αποξζνωςθ. 

Το αίςκθμα τθσ εμπιςτοςφνθσ μπορεί να αναπτυχκεί μζςα από τθ ςυνεργαςία του 

νζου με κάποιον ειδικό, όπωσ τον ςχολικό ςφμβουλο. Αν το άτομο ι ο ζφθβοσ, ςτθν 

προκειμζνθ φάςθ, καταφζρει να αφοςιωκεί ςε μία ςχζςθ, θ αυτό-αποκάλυψθ του 

και το αμοιβαίο μοίραςμα ςτοιχείων του εαυτοφ κα ενκαρρφνουν τθν εμπιςτοςφνθ 

και τθν αίςκθςθ τθσ αξιοπρζπειασ. Θ αυτοπεποίκθςθ επίςθσ κα ενιςχφςει τουσ δφο 

αυτοφσ παράγοντεσ, ϊςτε ο νζοσ, με τθν παρατιρθςθ και τον αυτοζλεγχο, να 

μπορζςει τελικά να αντιλθφτεί πότε κα πρζπει να είναι δφςπιςτοσ απζναντι ςε μία 

κατάςταςθ και πότε όχι. Συνικωσ  θ εμπιςτοςφνθ κα αναηθτθκεί ςε άτομα από το 

οικείο περιβάλλον. Τα επικυμθτά χαρακτθριςτικά μιασ τζτοιασ ςχζςθσ είναι θ 

ςτακερότθτα, θ αφοςίωςθ και θ επίδειξθ των καλφτερων ςτοιχείων των 

υποκειμζνων. Επίςθσ είναι πολφ πικανό ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ να προκφψουν και 

ςτον εργαςιακό χϊρο. Τζλοσ, ακόμθ και ανυπόφορεσ ςυμπεριφορζσ, που μπορεί να 

προβάλουν το άτομο ωσ αναξιόπιςτο, δφναται να αλλάξουν με τθν βοικεια τθσ 

κεραπείασ (Mitchell,1990:848).  

3.3 Η αποξζνωςθ ςτθν εφθβεία 

Θ εφθβικι περίοδοσ, όπωσ ζχει αναφερκεί και ςε προθγοφμενα κεφάλαια, 

χαρακτθρίηεται από αναδιαμορφωτικζσ ‘κρίςεισ’ ςε βιολογικό, ςυναιςκθματικό, 

γνωςτικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι ζφθβοι ενίοτε αιςκάνονται αποκομμζνοι από 

το περιβάλλον αλλά και από τον ίδιο τουσ τον εαυτό. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 
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δρουν ςαν να είναι απλοί παρατθρθτζσ των γεγονότων που βιϊνουν και όχι ςαν 

δράςτεσ των πράξεϊν τουσ. Με άλλα λόγια, ςυχνά κεωροφν πωσ δεν μποροφν να 

μετζχουν ςτθν οικοδόμθςθ αυτοφ του νζου και άγνωςτου κόςμου που 

ξεδιπλϊνεται μπροςτά τουσ, με αποτζλεςμα να οδθγοφνται ςτθν αποξζνωςθ.  Το 

γεγονόσ που κάνει όλο και πιο δελεαςτικι τθν ιδζα τθσ απομόνωςθσ και τθσ φυγισ 

είναι το αίςκθμα του ανικανοποίθτου, το οποίο «τρζφεται» από τθν απϊλεια τθσ 

παιδικότθτασ και τθν αναηιτθςθ του νζου ρόλου που καλοφνται να αναλάβουν 

(Cobb,1995:537). 

Οι νζεσ εμπειρίεσ που φζρει μαηί του το ςτάδιο αυτό είναι άγνωςτεσ για τα άτομα 

και δφςκολεσ ωσ προσ τθ διαχείριςι τουσ. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ θ εγκατάλειψθ 

τθσ παιδικότθτασ ςυνοδεφεται από κρίςεισ κυμοφ, άγχουσ και κλίψθσ. Ακόμθ ςτθν 

προςπάκεια τουσ να ορίςουν νζεσ αξίεσ και ςτόχουσ, οι νζοι απομακρφνονται όλο 

και περιςςότερο από τθν οικογζνειά τουσ και από τα ωσ τότε «πιςτεφω» και «κζλω» 

τουσ. Ρρόκειται για μία τεράςτια και ριηικι αλλαγι, θ οποία τουσ αναγκάηει να 

οριςτοφν ωσ ενιλικεσ, χωρίσ όμωσ να ζχουν ςτθν πραγματικότθτα τα ίδια 

πλεονεκτιματα με εκείνουσ. Είναι ςαν να εγκαταλείπουν ζνα κομμάτι του εαυτοφ 

τουσ, για τθν απϊλεια του οποίου πρζπει να κρθνιςουν και ταυτόχρονα να πρζπει 

θ κζςθ αυτι να αντικαταςτακεί από κάτι  μθ οικείο και ξζνο. Μία τζτοια ενζργεια 

άλλοτε καταλιγει ςε  κρίςεισ κυμοφ και άλλοτε ςτθν άμυνα (Cobb,1995:538).  

Εκτόσ όμωσ από τθν ατομικι τθσ διάςταςθ, θ αποξζνωςθ ζχει αντίκτυπο και ςτθν  

κοινωνία. Μπορεί να αποτελεί ζνα προςωπικό φαινόμενο, όμωσ το φαινόμενο αυτό 

δεν παραμζνει εςωτερικευμζνο. Με τθ βοικεια τθσ γλϊςςασ και τθσ επικοινωνίασ 

εξωτερικεφεται, διαδίδεται και επθρεάηει επίςθσ τον κοινωνικό περίγυρο. Θ κάκε 

κρίςθ αποξζνωςθσ που προκφπτει, λοιπόν, εξετάηεται από τθν κοινωνία, όχι μόνο 

ωσ προσ το άτομο, αλλά και ωσ προσ τθν κατάςταςθ, ςτα πλαίςια τθσ οποίασ 

εκδθλϊκθκε. Ο ςχολικόσ χϊροσ, για παράδειγμα, είναι ζνα πλαίςιο ςτο οποίο 

εκδθλϊνονται αρκετά ςυχνά τζτοιου είδουσ ςυμπεριφορζσ. Θ κατάκλιψθ, οι τάςεισ 

αυτοκτονίασ, θ χριςθ ουςιϊν και άλλεσ παρόμοιεσ ςυμπεριφορζσ ςυνδζονται εν 

μζρει με τον ςχολικό αποκλειςμό και τθ ςχολικι αποτυχία. Σφμφωνα με τον 

Alschuler (οπ. αναφ. ςτο Calabrese and Schumer,1986:676), τα γεγονότα που είναι 

υπεφκυνα για αυτι τθν ζκβαςθ και ςχετίηονται με τθ ςχολικι κοινότθτα είναι: 1) θ 

αδυναμία τθσ τελευταίασ να προάγει το αίςκθμα τθσ ευκφνθσ ςτουσ μακθτζσ τθσ, 2) 

θ ζλλειψθ επικοινωνίασ μεταξφ των μακθτϊν και τθσ κοινωνίασ των ενθλίκων, ϊςτε 

να μπορζςει να γίνει μία πρϊτθ επαφι και ςφνδεςθ,3) θ ζλλειψθ εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων που να προλαμβάνουν τθ μακθτικι αποξζνωςθ και τζλοσ, 4) θ 

αδυναμία λιψθσ αποφάςεων από τουσ εφιβουσ. Στθν ζρευνα των Calabrese και 

Schumer (1986:685) υποςτθρίηεται πωσ με τθν ανάπτυξθ των κοινωνικϊν 

ικανοτιτων και τθ ςυμμετοχι ςτισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ υπάρχει θ δυνατότθτα 

μείωςθσ των όποιων επιπζδων αποξζνωςθσ ζχουν δθμιουργθκεί. Επιπροςκζτωσ θ 

ςυνεργαςία με ενιλικεσ κα ςυνειςφζρει ακόμα περιςςότερο ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
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αυτοπεποίκθςθσ και τθσ ςιγουριάσ ςτουσ νζουσ. Ζτςι, μζςα από τθν επικείμενθ 

ςυναναςτροφι των μακθτϊν με τουσ κακθγθτζσ τουσ, ςε πρϊτο επίπεδο, κα είναι 

δυνατό να προβλεφκοφν παραβατικζσ ςυμπεριφορζσ και ψυχολογικζσ αςτάκειεσ.  

Ωςτόςο, τα πράγματα δεν είναι τόςο απλά. Το οικογενειακό περιβάλλον, εάν δεν 

είναι ςε κζςθ να αναλάβει τισ ευκφνεσ του και να λειτουργιςει υποςτθρικτικά ςε 

όλθ αυτι τθν προςπάκεια του εφιβου για να βρει τον εαυτό του είτε μζςω τθσ 

επικοινωνίασ με τον ίδιο είτε ζμμεςα μζςα από το ςχολείο και τουσ φίλουσ, 

υποβοθκά ςε μεγάλο βακμό τθν ενίςχυςθ του αιςκιματοσ τθσ αποξζνωςθσ. Και ςε 

αυτι τθν περίπτωςθ τα εςωτερικά μοντζλα τθσ προςκόλλθςθσ διαδραματίηουν 

ςθμαντικό ρόλο, κακϊσ, όπωσ υποςτιριξε και ο Bowlby (οπ. αναφ. ςτο Simons, 

Paternite and Shore,2001:183), θ πρϊτθ ςχζςθ μθτζρασ-βρζφουσ είναι εκείνθ που 

κα διαμορφϊςει τελικά μία κετικι ι αρνθτικι εικόνα για τισ εμπειρίεσ μασ με τουσ 

άλλουσ αλλά και για τον ίδιο μασ τον εαυτό. Αν δεν υπάρχει αςφάλεια ςτον δεςμό, 

το άτομο κινδυνεφει να υιοκετιςει αντικοινωνικι ςυμπεριφορά, αφοφ, ςφμφωνα 

με τον Greenberg (οπ. αναφ. ςτο Simons et. al., 2001:184), καταπνίγεται με 

αιςκιματα κυμοφ, δυςπιςτίασ και αναςφάλειασ. Θ αρνθτικι κζαςθ που δίνουν τα 

εςωτερικά μοντζλα ςτισ προκζςεισ των άλλων κάνουν τουσ νζουσ όλο και πιο 

απόμακρουσ, με αποτζλεςμα να επικυμοφν τθν εγκατάλειψθ τθσ οικογενειακισ 

εςτίασ και τθν ανεξαρτθςία τουσ.  

Το προφίλ των ατόμων που επιλζγουν τθν απομάκρυνςθ από τθν οικογενειακι 

εςτία είτε λόγω παραμζλθςθσ είτε λόγω γενικότερων ςυνκθκϊν κακομεταχείριςθσ, 

παρουςιάηει ςυνικωσ τα εξισ χαρακτθριςτικά: χαμθλι αυτοεκτίμθςθ και 

αυτοπεποίκθςθ, ζλλειψθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων, αναςφάλεια, άγχοσ και αδυναμία 

ελζγχου καταςτάςεων. Θ εγκατάλειψθ τθσ κατοικίασ δεν αποτελεί λφςθ ςτο 

πρόβλθμα, αντίκετα, φανερϊνει τθν αδυναμία του υποκειμζνου να ανταπεξζλκει 

ςτα γεγονότα. Θ ϊκθςθ δίνεται από τα οικεία πρόςωπα, τα οποία ωσ τότε 

προςζφεραν μόνο αρνθτικζσ εμπειρίεσ και διακζςεισ ςτο άτομο που τρζπεται προσ 

φυγι. Θ ηωι ςτο ςπίτι κεωρείται χαοτικι και τα προβλιματα δεν περιορίηονται ςε 

ζνα μικρό χρονικό διάςτθμα, αλλά ζχουν διάρκεια ςτον χρόνο. Ειδικότερα για τουσ 

νζουσ, από τθν ζρευνα του Farber (οπ. αναφ. ςτο Cobb, 1995:542) αναδείχκθκε πωσ 

ζνα μεγάλο ποςοςτό, τθσ τάξεωσ του 78%, που τρζπεται ςε φυγι, ζχει δεχκεί 

ταυτόχρονα και φυςικι κακομεταχείριςθ.  

Θ ςεξουαλικι κακομεταχείριςθ, ιδθ από τα χρόνια τθσ προ-εφθβείασ, όπου κάνει 

ςυχνά τθν εμφάνιςθ τθσ, αποτελεί επίςθσ ζναν παράγοντα που ωκεί τουσ νζουσ να 

τραποφν ςε φυγι. Κατά τον Finkelhor (οπ. αναφ. ςτο Cobb,1995:545) υπάρχουν δφο 

τφποι οικογζνειασ που ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να εμφανίςουν ςτο 

εςωτερικό τουσ τζτοια χαρακτθριςτικά. Θ μία είναι εκείνθ που δεν εκδθλϊνει 

κανζνα ενδιαφζρον και οφτε επιβλζπει τισ εξωτερικζσ δραςτθριότθτεσ του παιδιοφ 

και θ άλλθ είναι εκείνθ που μετρά ιδθ ςτο ενεργθτικό τθσ περιςτατικά ςωματικισ 
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και λεκτικισ βίασ. Τα περιςςότερα κφματα είναι κοπζλεσ και ςυνικωσ οι κόρεσ τθσ 

οικογζνειασ, οι οποίεσ κακομεταχειρίηονται είτε από τον ίδιο τον πατζρα ι πατριό 

είτε από κάποιο άλλο ςυγγενικό πρόςωπο. Συχνό φαινόμενο αποτελεί θ απόκρυψθ 

τθσ κακομεταχείριςθσ από τα κφματα, διότι νιϊκουν εν μζρει υπεφκυνα και κζλουν 

να αποφφγουν μία ενδεχόμενθ διαταραχι τθσ ιςορροπίασ των ςχζςεων. Θ 

υιοκζτθςθ αυτισ τθσ ςυμπεριφοράσ μπορεί να οδθγιςει ςε κατάκλιψθ, δυςπιςτία 

απζναντι ςτον εαυτό και τουσ άλλουσ, ντροπι και απομόνωςθ (Cobb,1995:545-550).  

Εκτόσ βζβαια από τουσ ψυχολογικοφσ παράγοντεσ και οι κοινωνικοί είναι ςε κζςθ 

να προάγουν το αίςκθμα τθσ αποξζνωςθσ ςτουσ νζουσ και όχι μόνο. Στθν πρϊιμθ 

εφθβεία ο χρόνοσ που οι ζφθβοι περνάνε εκτόσ ςπιτιοφ αυξάνεται ραγδαία, ενϊ 

ταυτόχρονα αυξάνεται και θ επαφι με τουσ φίλουσ. Τα παιδιά ζχουν πλζον τθν 

ικανότθτα να δικτυωκοφν πζρα από το οικογενειακό πλαίςιο, κάτι που δεν είναι 

κακόλου ευχάριςτο για τουσ γονείσ, οι οποίοι αντιλαμβάνονται πωσ χάνουν τθ 

δφναμθ του ελζγχου τουσ, αναφορικά με τισ δραςτθριότθτεσ και τισ αποφάςεισ των 

νζων. Ζτςι ξεκινάει ζνα ζντονο ενδιαφζρον, από πλευράσ τθσ οικογζνειασ  για τα 

άτομα με τα οποία ςυναναςτρζφονται οι ζφθβοι, το κοινωνικό τουσ status, τισ 

κρθςκευτικζσ τουσ πεποικιςεισ και γενικότερα τα ςτοιχεία του χαρακτιρα τουσ. Αν 

κάποιο άτομο δεν ταιριάηει με τισ δικζσ τουσ αξίεσ ι επιδιϊξεισ κα προςπακιςουν 

να το απομακρφνουν από τθ ηωι του παιδιοφ τουσ με τθ χριςθ αρνθτικοφ 

ςχολιαςμοφ ι επιτακτικότατοσ, πρακτικζσ που κα καταλιξουν ςε ςφγκρουςθ 

(Newman and Newman,1976:266-267).  

Για παρόμοιουσ λόγουσ αλλά και για τα δεδομζνα τθσ θλικίασ, οι νζοι κα επιλζξουν 

να ενςωματωκοφν ςε μία ομάδα με άτομα που ταιριάηουν, τουσ καταλαβαίνουν και 

αιςκάνονται άνετα μαηί τουσ. Κα απομακρυνκοφν αρκετά από το οικογενειακό 

πλαίςιο και κα διαμορφϊςουν μία νζα κοινωνικι ταυτότθτα. Μζςα από το γκρουπ 

κα αναηθτιςουν τθ κζςθ τουσ ςτθν κοινωνία, τισ αρμοδιότθτεσ τουσ αλλά και τα 

«κζλω» τουσ, ϊςτε να αυτό-προςδιοριςτοφν. 

 Πλθ αυτι θ διαδικαςία μπορεί να λειτουργιςει τόςο κετικά όςο και αρνθτικά, ωσ 

προσ το αίςκθμα τθσ αποξζνωςθσ. Θ κετικι τθσ πλευρά ζγκειται ςτο γεγονόσ τθσ 

αποδοχισ του ατόμου, τθσ ενίςχυςθσ των κοινωνικϊν του ικανοτιτων και τθσ 

ενίςχυςθσ του αιςκιματοσ του «ςυνανικειν». Τα παραπάνω αποτελοφν εφόδια και 

ενκαρρφνουν τον ζφθβο ςτθν αναηιτθςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ και τθσ 

ςυντροφικότθτασ (Newman and Newman,1976:267-268). Από τθν άλλθ πλευρά 

υπάρχουν πολλζσ πικανότθτεσ ενίςχυςθσ τθσ αποξζνωςθσ, εάν το άτομο νιϊςει 

άβολα ι μθ αποδεκτό από τθ ςυμμετοχι του ςτθν ομάδα.  Ζνασ λόγοσ που μπορεί 

να ςυμβεί αυτό είναι εάν οι ίδιοι οι γονείσ του άςκθςαν πίεςθ ςτο να επιλζξει 

ςυγκεκριμζνεσ φιλίεσ, οι οποίεσ ταίριαηαν ςτουσ ίδιουσ αλλά όχι ςε εκείνον. Στθν 

περίπτωςθ αυτι το παιδί κα βιϊςει τθν απόλυτθ μοναξιά, αφοφ δεν κα ςυμβαδίηει 

οφτε με τα κζλω τισ οικογζνειασ, αλλά οφτε και με εκείνα τθσ παρζασ. Επιπλζον 
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μπορεί να υπάρχει θ κζλθςθ από τθ μεριά του ατόμου να ενςωματωκεί ςτα νζα 

δεδομζνα, όμωσ το ςφνολο να μθν είναι δεκτικό, λόγω των εξωτερικϊν 

χαρακτθριςτικϊν του προςϊπου, τθσ δθμοτικότθτάσ του κτλ. Και εδϊ τα κοινωνικά 

πρότυπα κα δράςουν καταλυτικά ςτισ ψυχολογικζσ διεργαςίεσ του ατόμου, που κα 

το απομακρφνουν από το ςφνολο. Τζλοσ, θ αποξζνωςθ μπορεί να επζλκει επίςθσ 

μζςα από μία αζναθ προςπάκεια ενςωμάτωςθσ των προτφπων τθσ ομάδασ ςτθν 

ατομικι του ταυτότθτα ι ςτθν εικόνα του εαυτοφ, τα οποία όμωσ ταυτόχρονα να 

ζρχονται ςε αντιδιαςτολι με τισ προςωπικζσ του πεποικιςεισ. Ο ζφθβοσ, από τθν 

διαδικαςία αυτι, κα βιϊςει μεγάλθ ζνταςθ και εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ, που κα 

τον οδθγιςουν ςτθν αντίλθψθ για ανικανότθτα ςφνδεςθσ με κοινωνικζσ ομάδεσ και 

ςτθν αποξζνωςθ από ςτενζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ (Newman and 

Newman,1976:268-269).  

Συμπεραςματικά κα λζγαμε πωσ, για να μπορζςει τελικά το υποκείμενο να 

διατθριςει μία καλι ςχζςθ με το οικογενειακό και με το κοινωνικό του περιβάλλον, 

ϊςτε να μθν επιλζξει τθν αποξζνωςθ, κα πρζπει τόςο οι γονείσ και οι εμπειρίεσ με 

εκείνουσ να του ζχουν δθμιουργιςει ,από νωρίσ, κετικζσ εςωτερικζσ διεργαςίεσ, οι 

οποίεσ κα προωκοφν τθν επικοινωνία και τθν εμπιςτοςφνθ, όςο και οι φίλοι να 

ενιςχφουν τισ δφο αυτζσ παραμζτρουσ με τθ ςυντροφικότθτα και τθν υποςτιριξι 

τουσ.   

5.4 Συηιτθςθ 

Θ ποιότθτα τθσ επικοινωνίασ, θ αμοιβαία εμπιςτοςφνθ και θ αποξζνωςθ ςε μία 

ςχζςθ ζχουν ιδιαίτερθ αξία, κακϊσ απαρτίηουν τθ γνωςτικι και τθ ςυναιςκθματικι 

διάςταςθ του εκάςτοτε ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ. Θ επικοινωνία, όπωσ 

διαμορφϊνεται μζςα ςτα χρόνια, αποτελεί το πρϊτο βιμα ςτθ δόμθςθ μίασ ςχζςθσ 

προςκόλλθςθσ. Ιδθ από τθ βρεφικι θλικία,  με τον κθλαςμό, θ μθτζρα και το μωρό 

κατορκϊνουν να επικοινωνιςουν και να αναπτφξουν ζναν ιςχυρό δεςμό. Με τθ 

λεκτικι επικοινωνία θ ςυνδιαλλαγι και θ κοινωνικι ανταλλαγι του ατόμου με το 

περιβάλλον του κορυφϊνονται και ςχθματοποιοφνται, ζτςι ϊςτε να εξυπθρετοφν 

τισ ανάγκεσ που προκφπτουν  και να δίνουν τθ δυνατότθτα για πλιρθ ζκφραςθ. Στθν 

περίοδο τθσ εφθβείασ βαςικοί παράγοντεσ, ϊςτε να μθν υπάρξουν προβλιματα 

ςτθν επικοινωνία μεταξφ γονζων και παιδιϊν, λόγω του χάςματοσ τθσ θλικίασ, είναι 

θ ςωςτι διαχείριςθ των ςυγκροφςεων, από πλευράσ των γονιϊν και ο μετριαςμόσ 

τθσ εγγφτθτασ ςτο ςθμείο που και το παιδί να νιϊκει ελεφκερο. Αν θ οικογζνεια 

αντιλθφκεί τθν αλλαγι που τελείται ςτθν ψυχοςφνκεςθ του νζου ωσ μία ευκαιρία 

για αναδιοργάνωςθ τθσ ςχζςθσ με εκείνον και ενκάρρυνςθσ των νζων του αναγκϊν, 

τότε θ πρόςλθψθ τθσ επικοινωνίασ και από τισ δφο πλευρζσ κα είναι κετικά 

φορτιςμζνθ, με αποτζλεςμα να προάγεται ςε γενικότερο επίπεδο ο 

ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ. Με τουσ φίλουσ τα πράγματα διαφζρουν, αφοφ ο ζφθβοσ 

ζχοντασ κοινζσ παραδοχζσ και βιϊματα με τουσ ςυνομθλίκουσ του, μπορεί εφκολα 
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να επικοινωνιςει μαηί τουσ, να νιϊςει αςφάλεια και να ανοιχτεί για κζματα και 

δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει. Το φφλο αλλά και θ θλικία λειτουργοφν διαφορετικά 

ςτθν κάκε κατάςταςθ ςυνδιαλλαγισ και διαμορφϊνουν ανάλογα τθν εκάςτοτε 

ςχζςθ επικοινωνίασ. 

 Στθν εμπιςτοςφνθ επικρατοφν περίπου τα ίδια μοτίβα. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ 

από τθν οικογζνεια και ςυγκεκριμζνα από το πρόςωπο τθσ μθτζρασ δίνεται θ 

ϊκθςθ για εμπιςτοςφνθ ι δυςπιςτία απζναντι ςτο ευρφτερο περιβάλλον. Θ 

εμπιςτοςφνθ διαπλάκεται από τα βιϊματα τθσ κακθμερινότθτασ και ανάλογα με τισ 

κετικζσ ι αρνθτικζσ πτυχζσ των ανκρϊπων ςε άλλεσ περιπτϊςεισ κατακτάται και ςε 

άλλεσ απορρίπτεται. Στθν εφθβεία υπάρχει θ ανάγκθ και από τθν πλευρά τθσ 

οικογζνειασ αλλά  και από εκείνθ των νζων να αιςκανκοφν εμπιςτοςφνθ ο ζνασ για 

τον άλλο. Οι γονείσ, με το να είναι κοντά ςτα παιδία τουσ και να τα επιβλζπουν ςε 

λογικά βζβαια πλαίςια, ζχουν τθ δυνατότθτα να γνωρίηουν πτυχζσ τθσ 

κακθμερινότθτάσ του και ζτςι να τα εμπιςτεφονται ευκολότερα. Από τθν άλλθ 

πλευρά οι νζοι, με τθν απομάκρυνςι τουσ από τθν οικογενειακι εςτία, ναι μεν 

κζλουν τθν αυτονομία τουσ, όμωσ αναμζνουν και επιηθτοφν να διατθρθκεί θ 

ςτοργικι ςχζςθ φροντίδασ με τουσ γονείσ, ζτςι ϊςτε να μθ χακεί και θ εμπιςτοςφνθ. 

Βζβαια, εκτόσ από το οικογενειακό πλαίςιο και το κοινωνικό περιβάλλον παίηει 

μεγάλο ρόλο ςτθ δόμθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ. Ειδικότερα ςτισ φιλίεσ τουσ οι ζφθβοι 

γίνονται εφκολα δφςπιςτοι, αν αιςκανκοφν ότι προδίδονται ι ςχολιάηονται εν 

αγνοία τουσ. Μζςα από το ςχολείο και από άλλουσ φορείσ μπορεί να καλλιεργθκεί 

το αίςκθμα τθσ εμπιςτοςφνθσ ακόμθ και ςε άτομα που δεν είχαν τα κατάλλθλα 

οικογενειακά πρότυπα, ϊςτε να το προάγουν.  

Κλείνοντασ θ αποξζνωςθ και το ζντονο αίςκθμα του κυμοφ που μπορεί να 

προκφψει ςτον νζο είτε για το οικογενειακό του περιβάλλον είτε για το φιλικό του 

περιβάλλον, αποτελοφν άμεςεσ ςυνζπειεσ των εμπειριϊν του με τα πρόςωπα 

προςκόλλθςθσ και των τφπων του δεςμοφ που είχε με εκείνα. Συνικωσ άτομα που 

ζχουν δεχκεί λεκτικι ι ςωματικι κακομεταχείριςθ, ειδικότερα ςτθν εφθβικι θλικία, 

τρζπονται ςε φυγι και προτιμοφν τθν απομόνωςθ. Οι φιλίεσ τουσ με δυςκολία 

ευδοκιμοφν, ενϊ θ προςαρμοςτικότθτα τουσ είναι ςε αρκετά χαμθλά επίπεδα είτε 

εξαιτίασ των ίδιων είτε λόγω τθσ ςτάςθσ του ςυνόλου απζναντί τουσ. Τα άτομα αυτά 

διακρίνονται από ζλλειψθ κοινωνικϊν ικανοτιτων, χαμθλι αυτοεκτίμθςθ- 

αυτοπεποίκθςθ και χαμθλι δθμοτικότθτα. Τζλοσ, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, οι 

προςκολλιςεισ τουσ με άλλα άτομα είναι αναςφαλείσ.    
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ΜΕΟΣ ΔΕΥΤΕΟ-ΕΕΥΝΑ ΚΑΛ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4. Μεκοδολογία 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλφονται οι ςτόχοι τθσ ζρευνασ, μζςα από τα ερευνθτικά 

ερωτιματα και τισ υποκζςεισ που κζςαμε, όπωσ επίςθσ αναφζρονται πλθροφορίεσ 

για το δείγμα, τα μζςα που χρθςιμοποιικθκαν, τθ διαδικαςία ςυλλογισ των 

δεδομζνων και τθν ςτατιςτικι τουσ ανάλυςθ.  

 

4.1 Στόχοι, ερευνθτικά ερωτιματα και υποκζςεισ τθσ ζρευνασ 

Θ παροφςα ζρευνα επιχειρεί να διερευνιςει τθν πικανι επιρροι του 

ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ ςτισ φιλικζσ ςχζςεισ των εφιβων. Συγκεκριμζνα, βαςικόσ 

τθσ ςκοπόσ είναι να κακοριςτεί θ ποιότθτα του δεςμοφ με τθ μθτζρα, τον πατζρα 

και τουσ φίλουσ, ϊςτε να γίνει αντιλθπτό αν υπάρχει επίδραςθ των πρϊτων 

ςχζςεων του παιδιοφ ςτισ μετζπειτα φιλίεσ του ςτθν εφθβεία. Πςον αφορά τθν 

ποιότθτα του δεςμοφ, αρχικά κζλουμε να μελετιςουμε τον τφπο του δεςμοφ 

(αςφαλισ-αναςφαλισ) που ζχει διαμορφϊςει ο ζφθβοσ με τα πρόςωπα που 

προαναφζρκθκαν και ςτθ ςυνζχεια να δοφμε εάν ο τφποσ του ςυναιςκθματικοφ 

δεςμοφ ςχετίηεται με τθν ποιότθτα τθσ φιλίασ 

Οι βαςικοί ςτόχοι τθσ μελζτθσ μασ επικεντρϊνονται ςτθν αναηιτθςθ των τρόπων με 

τουσ οποίουσ, ίςωσ, ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ με τουσ γονείσ ςχετίηεται με τον 

ςυναιςκθματικό δεςμό με τουσ φίλουσ. Επιπλζον, εξετάηεται εάν ο 

ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ  με τθ μθτζρα, τον πατζρα και τουσ φίλουσ αντίςτοιχα 

μπορεί να προβλζψει τθν ποιότθτα φιλίασ ςτθν εφθβεία. Τζλοσ, ωσ ανεξάρτθτεσ 

μεταβλθτζσ κεωρικθκαν θ φιλία (ςχολικι τάξθ) και το φφλο των εφιβων. 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθ διεξαγωγι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ κζςαμε τισ 

παρακάτω ερευνθτικζσ υποκζςεισ: 

 

1: Υποκζτουμε ότι υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ των δφο φφλων, αναφορικά με 

τουσ διαφορετικοφσ δεςμοφσ προςκόλλθςθσ που μελετϊνται (μθτζρασ, πατζρα, 

φίλων).  

2: Υποκζτουμε ότι υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ των θλικιακϊν ομάδων, 

αναφορικά με τουσ διαφορετικοφσ δεςμοφσ προςκόλλθςθσ που μελετϊνται 

(μθτζρασ, πατζρα, φίλων). 
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3: Υποκζτουμε ότι ςτο δείγμα μασ κα βρεκοφν ομοιότθτεσ μεταξφ των τφπων 

δεςμοφ προςκόλλθςθσ που μελετϊνται (μθτζρασ, πατζρα, φίλων). 

4: Υποκζτουμε ότι οι δεςμοί προςκόλλθςθσ (μθτζρασ, πατζρα, φίλων) κα 

ςυςχετίηονται μεταξφ τουσ, αλλά και με τθν ποιότθτα τθσ φιλίασ. 

5: Υποκζτουμε ότι θ θλικία (ςχολικι τάξθ) επιδρά ςτθν ποιότθτασ τθσ φιλίασ.  

6: Υποκζτουμε ότι το φφλο επιδρά ςτθν ποιότθτασ τθσ φιλίασ.  

7: Υποκζτουμε ότι υπάρχει αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των δεςμϊν προςκόλλθςθσ 

(μθτζρασ-πατζρα-φίλων) και τθσ ποιότθτασ τθσ φιλίασ.  

8: Υποκζτουμε ότι υπάρχει διαφορά ςτθν ποιότθτα τθσ φιλίασ μεταξφ των 

αγοριϊν και των κοριτςιϊν.  

9: Υποκζτουμε ότι υπάρχει διαφορά ςτισ υποκλίμακεσ ελζγχου ποιότθτασ τθσ 

φιλίασ (φροντίδα-αναγνϊριςθ, επίλυςθ ςυγκροφςεων, ςφγκρουςθ-προδοςία, 

βοικεια-κακοδιγθςθ, παρζα- επαναςφνδεςθ, οικεία ανταλλαγι) μεταξφ των 

αγοριϊν και των κοριτςιϊν.  

10: Υποκζτουμε ότι υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ των υποκλιμάκων ελζγχου του 

ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ (εμπιςτοςφνθ, επικοινωνία, αποξζνωςθ) και τθσ 

ποιότθτασ τθσ φιλίασ.  

11: Υποκζτουμε ότι ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ μπορεί να προβλζψει τθν 

ποιότθτα τθσ φιλίασ των εφιβων.  

 

4.2  Διαδικαςία ςυλλογισ δεδομζνων 

Θ διαδικαςία ςυλλογισ δεδομζνων πραγματϊκθκε με τθ διανομι 

ερωτθματολογίων, όπου τελζςτθκε κατά τον μινα Μάιο του ςχολικοφ ζτουσ 2016-

2017.  Θ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων ζγινε μζςα ςτθ ςχολικι αίκουςα 

(ομαδικι χοριγθςθ), με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του διευκυντι και των κακθγθτϊν του 

ςχολείου, όπου ςε προθγοφμενθ ςυνάντθςθ είχαν ενθμερωκεί για τθν ταυτότθτα 

τθσ ερευνιτριασ και τον ςκοπό τθσ ζρευνασ.  

Το κζμα του απορριτου και τθσ ανωνυμίασ αναγραφόταν ςτο ενθμερωτικό 

ςθμείωμα τθσ πρϊτθσ ςελίδασ των ερωτθματολογίων (βλ. Ραράρτθμα Λ, ςελ.134). 

Επίςθσ  κατά τθ διαδικαςία διανομισ, θ ερευνιτρια τόνιηε και πάλι τθν εχεμφκεια, 

ϊςτε οι μακθτζσ να νιϊςουν πλιρθ αςφάλεια και να μθ διςτάςουν να απαντιςουν 

με ειλικρίνεια ςτισ ερωτιςεισ. 
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Ο χρόνοσ ςυμπλιρωςθσ των ερωτθματολογίων ιταν περίπου 30 λεπτά. Οι 

διευκρινίςεισ που δόκθκαν από τθν ερευνιτρια ιταν κοινζσ προσ όλα τα 

υποκείμενα. Σθμαντικό ιταν να ςκεφτοφν για τθν κάκε πρόταςθ προςεκτικά και να 

μθ δϊςουν απαντιςεισ ςτθν τφχθ. Ακόμθ, κακϊσ υπιρχαν αρνθτικά 

κατευκυνόμενεσ ερωτιςεισ, θ ερευνιτρια ηιτθςε τθν προςοχι των μακθτϊν και 

εξιγθςε τισ διαβακμίςεισ τθσ 5-βάκμιασ κλίμακασ Likert που χρθςιμοποιικθκε, οι 

οποίεσ βζβαια ιταν και ζντυπα διατυπωμζνεσ. Τονιηόταν ακόμθ ςτο ζντυπο, αλλά 

και από τθν ίδια  πωσ δεν υπάρχουν ςωςτζσ ι λανκαςμζνεσ απαντιςεισ και ότι θ 

ςυμμετοχι των παιδιϊν ιταν προαιρετικι. Επιπλζον, αν κάποιοσ δεν ικελε να 

ςυνεχίςει να ςυμμετζχει ςτθν ζρευνα, μποροφςε να διακόψει  ανά πάςα ϊρα ι και 

να  μθν ςυμπλθρϊςει κακόλου κάποια ερϊτθςθ, αν τον ζφερνε ςε δφςκολθ κζςθ.  

Για τθ ςυμμετοχι των εφιβων δεν δόκθκε κάποια χρθματικι ι άλλθ ανταμοιβι, 

παρά μόνο προφορικζσ ευχαριςτίεσ για τον χρόνο που διζκεταν. Σε κάκε 

περίπτωςθ, τόςο οι μακθτζσ όςο και οι γονείσ είχαν ενθμερωκεί από νωρίσ μζςω 

επιςτολϊν (βλ. Ραράρτθμα Λ, ςελ.134), οι οποίεσ είχαν δοκεί από τουσ υπεφκυνουσ 

διδάςκοντεσ προσ τουσ γονείσ, ϊςτε να δϊςουν τθν ςυγκατάκεςθ τουσ για τθν 

ςυμμετοχι των παιδιϊν τουσ, όντασ ανιλικα. Στθν επιςτολι αυτι δίνονταν ςτοιχεία 

για τθν ταυτότθτα του ερευνθτι και του υπεφκυνου διδάςκοντα, για το 

περιεχόμενο και τισ προςδοκίεσ τθσ ζρευνασ, για τον τρόπο και τον χρόνο 

διεξαγωγισ τθσ και φυςικά για τθν ανωνυμία και τθν προαιρετικι ςυμμετοχι των 

παιδιϊν.  

Θ διανομι των ερωτθματολογίων πραγματοποιικθκε ςε Γυμνάςιο αςτικισ περιοχισ 

του διμου Θρακλείου. Συγκεκριμζνα, οι κακθγθτζσ επζτρεψαν ςτθν ερευνιτρια να 

απαςχολιςει τουσ μακθτζσ του κάκε τμιματοσ για 5-10 λεπτά, δθλαδι, όςο ιταν 

απαραίτθτο για να διανείμει τα ερωτθματολόγια, δίνοντασ παράλλθλα τισ 

απαραίτθτεσ διευκρινιςεισ και επεξθγιςεισ ςε τυχόν απορίεσ. Στθ διάρκεια αυτοφ 

του χρονικοφ διαςτιματοσ, θ ερευνιτρια ζκανε τθν απαιτοφμενθ ςυνεννόθςθ με 

τουσ μακθτζσ και τουσ κακθγθτζσ για τον ακριβι τόπο, τρόπο και χρόνο, όπου κα  

ζπαιρνε πίςω τα ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια. Συνικωσ, επειδι οι διδάςκοντεσ 

δεν ικελαν να διακόψουν τθν διδαςκαλία τουσ, άφθναν το χρονικό περικϊριο των 

30 λεπτϊν ςτο τζλοσ του μακιματοσ και οι ίδιοι ςυγκζντρωναν τα ερωτθματολόγια 

και τα παρζδιδαν αμζςωσ ςτθν ερευνιτρια. Σε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ, ο πρόεδροσ 

του τμιματοσ ι κάποιοσ άλλοσ μακθτισ ανζλαβε αυτι τθν αρμοδιότθτα. Θ 

ερευνιτρια χρειάςτθκε να επιςκεφτεί το ςχολείο δφο ςυνεχόμενεσ μζρεσ για να 

ολοκλθρϊςει τθ ςυλλογι του δείγματοσ, ωςτόςο αν κάποιο ερωτθματολόγιο τθσ 

επιςτρεφόταν εκ των υςτζρων, δεν το λάμβανε υπόψθ τθσ ςτο δείγμα, κακϊσ ίςωσ 

είχε ςυμπλθρωκεί εκτόσ του ςχολικοφ χϊρου και μπορεί το παιδί να είχε 

επθρεαςτεί από τρίτα πρόςωπα, ωσ προσ τισ απαντιςεισ του. Μετά τθ ςυλλογι, οι 

απαντιςεισ κωδικοποιικθκαν και αναλφκθκαν με τθ χριςθ του προγράμματοσ SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences, version 21.0). 
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4.3 Δείγμα - Δημογπαθικά σαπακηηπιζηικά ηος επεςνώμενος πληθςζμού  

Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ ζρευνασ δόκθκαν, ςε πρϊτο επίπεδο, ςυνολικά 240 

επιςτολζσ ενθμζρωςθσ από τθν ερευνιτρια ςτο ςχολείο και από τουσ διδάςκοντεσ 

ςτουσ γονείσ των μακθτϊν. Οι 120 απευκφνονταν ςε γονείσ μακθτϊν τθσ Α’ 

Γυμναςίου και οι υπόλοιπεσ 120 ςε γονείσ μακθτϊν Γ ϋΓυμναςίου. Οι τάξεισ αυτζσ 

επιλζχκθκαν, ϊςτε να φανεί θ αναπτυξιακι προοπτικι, ενϊ δεν επιλζχκθκε το 

Λφκειο, διότι το δεφτερο ερωτθματολόγιο που ενδιζφερε τθν ερευνιτρια (Σφντομθ 

Ζκδοςθ του Ανακεωρθμζνου Ερωτθματολογίου Ροιότθτασ Φιλικϊν Σχζςεων, 

SV-FQQ-R), ιταν προςανατολιςμζνο ςε μικρότερεσ θλικίεσ.  Από τισ επιςτολζσ 

ενθμζρωςθσ επεςτράφθςαν οι 223, ενϊ τελικά δόκθκαν προσ ςυμπλιρωςθ 

ςυνολικά 216 ερωτθματολόγια, κακϊσ οι 7 μακθτζσ απουςίαηαν. Στο ςφνολο θ 

ερευνιτρια ζλαβε ςυμπλθρωμζνα 211 ερωτθματολόγια, όπου τα 8 ιταν ελλιπϊσ 

ςυμπλθρωμζνα και με βάςθ τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν τουσ κεωρικθκαν 

άκυρα. Δεν αποκλείςτθκαν από τισ αναλφςεισ ερωτθματολόγια, τα οποία μπορεί να 

είχαν αναπάντθτεσ κάποιεσ ερωτιςεισ, που δεν επθρζαηαν όμωσ το τελικό 

αποτζλεςμα. 

Τελικά, το δείγμα τθσ ζρευνασ αποτζλεςαν 203 ζφθβοι θλικίασ 12-17 ετϊν 

(Μ.Ο=13,85, Τ.Α=1,075) (βλ. Ραράρτθμα ΛΛ, Ρίνακασ 1). Τα αγόρια ιταν 76 (37%) και 

τα κορίτςια 127 (62,6%) (βλ.Ραράρτθμα ΛΛ, Ρίνακασ 2. Το δείγμα ςτα κορίτςια ιταν 

αρκετά μεγαλφτερο, διότι ο πλθκυςμόσ τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο 

υπερτεροφςε κατά πολφ ζναντι των αγοριϊν. Επίςθσ και τα 8 ερωτθματολόγια που 

ιταν ελλιπϊσ ςυμπλθρωμζνα και κεωρικθκαν άκυρα αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ιταν 

από αγόρια. Συνολικά οι μακθτζσ τθσ Αϋ Γυμναςίου που πιραν μζροσ ιταν 104 

(51,2%) και τθσ Γϋ Γυμναςίου 99 (48,8%) (βλ. Ραράρτθμα ΛΛ, Ρίνακασ 3). 

Επάγγελμα γονζων: Αναφορικά με το επάγγελμα του πατζρα των ςυμμετεχόντων, οι 

177 (87,2%) ιταν ιδιωτικοί υπάλλθλοι και μόνο 26 (12,8%) ιταν δθμόςιοι 

υπάλλθλοι, ενϊ κανείσ δεν αναφζρκθκε ωσ άνεργοσ (βλ. Ραράρτθμα ΛΛ, Ρίνακασ 4). 

Για τισ μθτζρεσ αναδείχκθκε επιπλζον θ κατθγορία τθσ αςχολίασ με τα οικιακά. Οι 

μιςζσ περίπου από το ςυνολικό δείγμα, δθλαδι οι 104 (51,2%) ιταν ιδιωτικοί 

υπάλλθλοι. Οι 46 (22,7%) ιταν δθμόςιοι υπάλλθλοι, οι 38 (18,7%) αςχολοφνταν με 

τα οικιακά και τζλοσ οι 15 (7,4%) ιταν άνεργεσ (βλ. Ραράρτθμα ΛΛ, Ρίνακασ 5).  

Αδζλφια: Από τουσ ςυμμετζχοντεσ, οι 26 διλωςαν πωσ δεν ζχουν αδζρφια, ενϊ από 

τουσ υπόλοιπουσ οι 58 (28,6%) είχαν μόνο μεγαλφτερα αδζρφια, οι 82 (40,4%) είχαν 

μόνο μικρότερα και οι 37 (18,2%) ιταν τα μεςαία παιδιά τθσ οικογζνειασ (βλ. 

Ραράρτθμα ΛΛΛ, Ρίνακασ 6).  

Τόποσ διαμονισ: Θ πλειονότθτα (97,5%) των εφιβων, δθλαδι τα 198 από τα 203 

άτομα διζμεναν ςτθν πόλθ του Θρακλείου. Σε κωμόπολθ διζμενε μονάχα 1 άτομο 

(0,5%) και ςε χωρίο 4 (2,0%) (βλ.Ραράρτθμα ΛΛ, Ρίνακασ 7). 
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Εκπαίδευςθ γονζων: Στον Ρίνακα 1 που ακολουκεί παρουςιάηεται ο αρικμόσ των 

πατζρων και των μθτζρων των ςυμμετεχόντων ανάλογα με το επίπεδο τθσ 

εκπαίδευςισ τουσ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Καηαλνκή γνλέσλ αλά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα 

 

 Δθμοτικό 
υχνότθτεσ (ποςοςτά %) 

 Γυμνάςιο 
  υχνότθτεσ (ποςοςτά %) 

               Λφκειο 
      υχνότθτεσ (ποςοςτά %) 

 
Ρατζρασ 9 (4,4%) 28 (13,8%) 166 (81,8%) 

 

Μθτζρα 5 (2,5%) 15 (7,4%) 183 (90,1%) 

 

 

Καταγωγι γονζων: Σχετικά με τθν καταγωγι του πατζρα των ςυμμετεχόντων, οι 186 

(91,6%) ιταν Ζλλθνεσ και μόλισ 17 (8,4%) ιταν αλλοδαποί (βλ. Ραράρτθμα ΛΛ, 

Ρίνακασ 8). Από τισ μθτζρεσ οι 183 (90,1%) ιταν Ελλθνίδεσ και 20 (9,9%) αλλοδαπζσ 

(βλ. Ραράρτθμα ΛΛ, Ρίνακασ 9). Συνικωσ θ άλλθ χϊρα καταγωγισ των γονιϊν που 

δεν ιταν Ζλλθνεσ, ιταν θ Αλβανία και ςε λιγότερεσ περιπτϊςεισ θ Βουλγαρία. 

Επίςθσ, αναφζρκθκαν δφο περιπτϊςεισ εφιβων με μθτζρεσ από τθ ωςία και μία 

περίπτωςθ, όπου και οι δφο γονείσ ιταν από τθν Κίνα. 

4.4  Ερευνθτικι διαδικαςία - Ερευνθτικά εργαλεία 

Θ τεχνικι ζρευνασ που χρθςιμοποιικθκε ιταν θ διανομι και ςυμπλιρωςθ 

ερωτθματολογίου, το οποίο αποτελείται από επτά ςελίδεσ, εκ των οποίων ςτθν 

πρϊτθ δίνονται κάποιεσ οδθγίεσ και επεξθγιςεισ για τον ςκοπό και τθν διαδικαςία 

ςυμπλιρωςθσ. Στθ δεφτερθ ςελίδα οι ερωτιςεισ αφοροφν τα βαςικά δθμογραφικά 

και κοινωνικά ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων όπωσ : 1) τθν τάξθ που 

παρακολουκοφςαν ςτο ςχολείο, 2) το φφλο τουσ, 3) τθν θλικία τουσ, 4) το 

επάγγελμα των γονζων τουσ, 5) τθν φπαρξθ και τον αρικμό αδερφϊν, 6) τον τόπο 

διαμονισ τουσ και τζλοσ 7) τθν εκπαίδευςθ και τον τόπο καταγωγισ των γονζων 

τουσ (βλ. Ραράρτθμα Λ, ςελ.136).  

Το πρϊτο ερωτθματολόγιο, που χρθςιμοποιικθκε και καλφπτει τισ ςελίδεσ 3-6 είναι 

το Ερωτθματολόγιο για το Δεςμό με τουσ Γονείσ και τουσ Συνομθλίκουσ (Inventory 

of Parent and Peer Attachment, IPPA) των Armsden και Greenberg (1987) (μτφ.- 

προςαρμογι Ραντοφλθ, 2012), (βλ. Ραράρτθμα Λ, ςελ.137-140). 

 

Το εν λόγω εργαλείο αποτελεί ζνα ερωτθματολόγιο αυτοαναφοράσ, το οποίο 

καταςκευάςτθκε με βάςθ τθ κεωρία τθσ προςκόλλθςθσ, όπωσ ορίςτθκε από τον 

Bowlby, αλλά και από άλλουσ κεωρθτικοφσ (Armsden and Greenberg,1987:428-
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429). Οι καταςκευαςτζσ του κζλθςαν να απομακρυνκοφν από τθν προςκόλλθςθ τθσ 

βρεφικισ και τθσ παιδικισ θλικίασ και επικεντρϊκθκαν ςτθν εφθβεία, όπου εκεί, 

ςφμφωνα με τον Weiss (οπ. αναφ. ςτο Armsden and Greenberg,1987:429-430), 

ςυνικωσ θ ςυμπεριφορά τθσ προςκόλλθςθσ κατευκφνεται προσ μθ γονικζσ 

φιγοφρεσ, όπωσ για παράδειγμα προσ τουσ φίλουσ. Αυτι θ ποικιλία των προςϊπων 

προςκόλλθςθσ τουσ ϊκθςε ςτο να κελιςουν να δουν τισ αρνθτικζσ και τισ κετικζσ 

αντιλιψεισ που ζχουν οι ζφθβοι για τισ ςχζςεισ τουσ με τουσ γονείσ και φίλουσ τόςο 

ςε ςυναιςκθματικό όςο και ςε γνωςτικό επίπεδο. Ειδικότερα, αναηιτθςαν το κατά 

πόςο τα πρόςωπα αυτά λειτουργοφν ωσ πθγι αςφάλειασ για τουσ νζουσ και αν 

τελικά λαμβάνουν οι νζοι, και ςε τι βακμό, εγγφτθτα και υποςτιριξθ από εκείνα 

(Greenberg,2009:1).  

 

Θ αρχικι μορφι του ερωτθματολογίου είχε τθν ονομαςία Inventory of Adolescent 

Attachments (Greenberg και ςυν., 1983) και περιελάμβανε μία κλίμακα για τον 

δεςμό με τουσ γονείσ με 28 ερωτιςεισ και μία για τουσ ςυνομθλίκουσ (φίλουσ) με 

25 ερωτιςεισ. Θ αξιολόγθςθ των ερωτιςεων από τουσ εφιβουσ γινόταν με τθν 

χριςθ  5-βάκμιασ κλίμακασ Likert και ςτο τζλοσ προζκυπταν δφο ςκορ για τθν 

προςκόλλθςθ. Το ςυγκεκριμζνο εργαλείο ιταν από τα πρϊτα που μελετοφςαν τον 

δεςμό ςτθν εφθβικι θλικία, εφόςον τα περιςςότερα ακολουκοφςαν πιςτά τθ 

κεωρία του Bowlby και εςτίαηαν ςτθ βρεφικι θλικία.  Ωςτόςο, ςε ζρευνα τθσ 

Armsden (οπ. αναφ. ςτο Greenberg,2009) φάνθκε να υπάρχουν διαφορζσ ανάμεςα 

ςτισ αντιλιψεισ των νζων απζναντι ςτθ μθτζρα και ςτον πατζρα και άρα οι 

καταςκευαςτζσ κεϊρθςαν πωσ οι δφο αυτζσ φιγοφρεσ κα ιταν καλό να 

διαχωριςτοφν ωσ κλίμακεσ ςτο ερωτθματολόγιο. Ζτςι, προζκυψε θ ανακεωρθμζνθ 

εκδοχι του IPPA (Mother, Father and Peer Version), θ οποία αποτελοφνταν από 

τρεισ κλίμακεσ, μία για το κάκε πρόςωπο του δεςμοφ, με 25 ερωτιςεισ για τθ 

μθτζρα, 25 ερωτιςεισ, με το ίδιο περιεχόμενο, για τον πατζρα και 25 για τουσ 

φίλουσ, ςτο ςφνολό τουσ δθλαδι 75 ερωτιματα (Greenberg,2009:1).   

 

Τα ερωτιματα αυτά, βάςει των νοθμάτων και του περιεχομζνου τουσ, χωρίηονται ςε 

τρείσ κατθγορίεσ: τθν εμπιςτοςφνθ (trust), τθν επικοινωνία (communication) και 

τζλοσ τθν αποξζνωςθ (alienation). Για τθν εμπιςτοςφνθ υπάρχουν δζκα ερωτιςεισ 

του τφπου ‘Εμπιςτεφομαι τον πατζρα/ τθν μθτζρα/ τουσ φίλουσ μου’, οι οποίεσ 

αξιολογοφν τθν εμπιςτοςφνθ του νζου απζναντι ςτα πρόςωπα τθσ προςκόλλθςθσ. Θ 

δεφτερθ κατθγορία (επικοινωνία) φανερϊνει τθν ποιότθτα τθσ αλλθλεπίδραςθσ με 

τα ίδια πρόςωπα και αποτελείται από εννζα ερωτιςεισ, όπωσ π.χ ‘ Μου αρζςει να 

παίρνω τθν γνϊμθ τθσ μθτζρασ/ του πατζρα/ των φίλων μου για πράγματα που με 

απαςχολοφν’. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ επικοινωνία φανερϊνει αν τελικά οι φιγοφρεσ 

του δεςμοφ μποροφν να λειτουργιςουν υποςτθρικτικά ςτισ ςυναιςκθματικζσ 

ανάγκεσ του εφιβου. Θ αποξζνωςθ από τθν άλλθ πλευρά, ζχοντασ αρνθτικό φορτίο 

ςτθν ςθμαςιολογία τθσ, ςε αντίκεςθ με τισ άλλεσ δφο (εμπιςτοςφνθ και 
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επικοινωνία), αξιολογεί τισ αρνθτικζσ πτυχζσ του δεςμοφ, όπωσ τον κυμό για κάποιο 

από τα τρία πρόςωπα, τθν απελπιςία και τθ ςυναιςκθματικι απομόνωςθ. Θ εν 

λόγω κατθγορία ςτελεχϊνεται από ζξι ερωτιματα του τφπου ‘Εφχομαι να είχα 

διαφορετικι μθτζρα/ διαφορετικό πατζρα/ διαφορετικοφσ φίλουσ’. Κακϊσ τα 

ερωτιματα είναι ίδια διατυπωμζνα για τον πατζρα και τθ μθτζρα και αλλάηουν 

ελάχιςτα για τουσ φίλουσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ ελζγχονται οι ίδιεσ κατθγορίεσ, 

μόνο που ο αρικμόσ των ερωτιςεων αλλάηει. Στθν ενότθτα για τουσ φίλουσ 

υπάρχουν 10 ερωτιςεισ για τθν εμπιςτοςφνθ, 8 για τθν επικοινωνία και 7 για τθν 

αποξζνωςθ. Επίςθσ, κάποιεσ ερωτιςεισ δεν είναι κοινζσ, όπωσ για παράδειγμα θ 

ερϊτθςθ ‘ Οι φίλοι μου ακοφνε αυτά που ζχω να τουσ πω’ δεν υπάρχει αντιςτοίχωσ 

διατυπωμζνθ γα τθν μθτζρα ι τον πατζρα αλλά οφτε και θ ερϊτθςθ ‘Η μθτζρα/ 

πατζρασ μου περιμζνει πάρα πολλά από εμζνα’ εμπεριζχεται ςτθν ενότθτα για τουσ 

φίλουσ (Armsden and Greenberg, 1987:433-434 · Ραντοφλθ,2012:73-74).  

 

Αφοφ εξεταςτεί θ κάκε κατθγορία ςτο τζλοσ δίνεται μία ςυνολικι βακμολογία, με 

τθν οποία υπολογίηεται ο βακμόσ του δεςμοφ με κακζνα από τα τρία πρόςωπα. Θ 

βακμολογία καταχωρείται και πάλι ςφμφωνα με τθν 5-βάκμια κλίμακα Likert. Στισ 

ερωτιςεισ που είναι αρνθτικά κατευκυνόμενεσ ζγινε recoding. Από τθν αξιολόγθςθ 

των παραγόντων τθσ εμπιςτοςφνθσ, επικοινωνίασ και αποξζνωςθσ, οι 

καταςκευαςτζσ του ερωτθματολογίου μπόρεςαν να ορίςουν κάποιεσ περιπτϊςεισ, 

όπου τα άτομα δφναται να παρουςιάςουν αςφαλι ι αναςφαλι δεςμό. 

Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τον μζςο όρο των παραγόντων αυτϊν, δθλϊνεται θ 

ζνταςθ τουσ ςε χαμθλι, μζτρια και υψθλι. Για παράδειγμα, το άτομο που εμφάνιηε 

Μ.Ο πάνω από 3,6 τθσ κλίμακασ Likert ςτισ ερωτιςεισ τθσ εμπιςτοςφνθσ με τθ 

μθτζρα, κεωροφνταν πωσ ζχει υψθλι ζνταςθ εμπιςτοςφνθσ με εκείνθ. Ζτςι, μζςα 

από κάποιουσ ςυνδυαςμοφσ, που φαίνονται ςτον Ρίνακα 2, οι Armsden και 

Greenberg (1987:442:443) ταξινόμθςαν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε υψθλισ αςφάλειασ 

και άρα άτομα με αςφαλι δεςμό και χαμθλισ αςφάλειασ και άρα άτομα με 

αναςφαλι δεςμό. Υπιρχαν βζβαια και περιπτϊςεισ που δεν βρζκθκαν να 

ταιριάηουν ςε καμία από τισ δφο περιπτϊςεισ, με αποτζλεςμα να μείνουν εκτόσ 

κατθγοριοποίθςθσ (Ραντοφλθ, 2012:74-75). Θ ςυγκεκριμζνθ κλίμακα, λοιπόν, δεν 

δφναται να αναδείξει επιμζρουσ τφπουσ δεςμϊν πχ αναςφαλισ αποφευκτικόσ ι 

αμφικυμικόσ, αλλά οφτε και τθν κλιμάκωςθ τθσ αςφάλειασ ι και αναςφάλειασ που 

μπορεί να προκφψει ςτον ςυναιςκθματικό δεςμό.  

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 2: Κατθγοριοποίθςθ των εφιβων ςε αςφαλι και αναςφαλι δεςμό 

 

 Εμπιςτοςφνθ Επικοινωνία Αποξζνωςθ 

    
 Μζςο επίπεδο Μζςο επίπεδο Χαμθλό επίπεδο 

 Υψθλό επίπεδο Μζςο επίπεδο Χαμθλό επίπεδο 

Αςφαλισ δεςμόσ Μζςο επίπεδο Υψθλό επίπεδο Χαμθλό επίπεδο 

 Υψθλό επίπεδο Υψθλό επίπεδο Χαμθλό επίπεδο 

 Υψθλό επίπεδο Υψθλό επίπεδο Μζςο επίπεδο 

 

 

Υψθλό επίπεδο Μζςο επίπεδο Μζςο επίπεδο 

 Χαμθλό επίπεδο Χαμθλό επίπεδο Μζςο επίπεδο 

Αναςφαλισ δεςμόσ Χαμθλό επίπεδο Χαμθλό επίπεδο Υψθλό επίπεδο 

 Μζςο επίπεδο Χαμθλό επίπεδο Υψθλό επίπεδο 

 Χαμθλό επίπεδο Μζςο επίπεδο Υψθλό επίπεδο 

  

Για τθν καταςκευι του ερωτθματολογίου οι Armsden και Greenberg (οπ. αναφ. ςτο 

Greenberg,2009:2) βαςίςτθκαν ςε εφιβουσ θλικίασ 16-20 ετϊν, όμωσ ςε μετζπειτα 

ζρευνεσ φάνθκε θ χρθςιμότθτα του και ςε μικρότερεσ θλικίεσ, με κατϊτατο όριο τθν 

θλικία των 12 ετϊν. Ωσ προσ τθν αξιοπιςτία τθσ μθ ανακεωρθμζνθσ ζκδοςθσ, οι ίδιοι 

διεξιγαν επανζλεγχο μετά από τρεισ εβδομάδεσ ςε 27 άτομα θλικίασ 18-20 ετϊν, τα 

οποία ςυμπλιρωςαν ξανά το ερωτθματολόγιο και προζκυψε θ εςωτερικι 

αξιοπιςτία (Cronbach’s α) να είναι α=.93 για τουσ γονείσ και α=.86 για τουσ φίλουσ. 

Στθν ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ οι αντίςτοιχεσ τιμζσ ιταν α=.87 για τον δεςμό με τθν 

μθτζρα, α=.89 για τον δεςμό με τον πατζρα και α=.92 για τον δεςμό με τουσ φίλουσ. 

Για τισ κατθγορίεσ τθσ εμπιςτοςφνθσ, τθσ επικοινωνίασ και τθσ αποξζνωςθσ, ςτθν 

ενότθτα για τουσ γονείσ τθσ αρχικισ ζκδοςθσ, θ αξιοπιςτία ιταν α=.91 για τθν 

πρϊτθ, α=.91 για τθ δεφτερθ και α=.86 για τθν τρίτθ. Αντίςτοιχα, για τουσ 

ςυνομιλικουσ,  θ αξιοπιςτία ςτισ υποκλίμακεσ  ιταν α=.91 για τθν εμπιςτοςφνθ, 

α=.87 για τθν επικοινωνία και α=.72 για τθν αποξζνωςθ. 

Κακϊσ είχε πραγματωκεί θ μετάφραςθ του ερωτθματολογίου ςτα ελλθνικά από τθν 

Ραντοφλθ (2012) μζςα από όλεσ τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ και είχε ελεγχκεί θ 

αντιςτοιχία του με το πρωτότυπο κείμενο, ωσ προσ τα νοιματα των οδθγιϊν και των 

ερωτιςεων, θ ερευνιτρια το χρθςιμοποίθςε αυτοφςιο. Για να γίνει αυτό 

ςυνομίλθςε αρχικά με τθν επιβλζπουςα κακθγιτρια τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ, 

όπου είχε γίνει θ χριςθ του εργαλείου ςτα ελλθνικά και θ ίδια τθν παρζπεμψε 
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ςτουσ καταςκευαςτζσ του πρωτότυπου κειμζνου, από όπου θ ερευνιτρια πιρε τθν 

τελικι άδεια. 

 

Το δεφτερο ερωτθματολόγιο, που χρθςιμοποιικθκε και καλφπτει τθ ςελίδα 7,   

αποτελεί τθ ςφντομθ ζκδοςθ του ανακεωρθμζνου ερωτθματολογίου ποιότθτασ 

φιλικϊν ςχζςεων (Shorten version of friendship qualities questionnaire revised, SV-

FQQ-R) των Nangle και ςυν. (2003) με 18 ςτοιχεία, το οποίο χρθςιμοποιικθκε και 

από τουσ Festa και Ginsburg (2011) (μτφ.- προςαρμογι Βουλγαρίδου,2014),         

(βλ. Ραράρτθμα Λ,ςελ.141). 

 

Θ ζκδοςθ αυτι περιλαμβάνει τα τρία πρϊτα ςτοιχεία που εμφάνιηαν υψθλότερο 

δείκτθ Cronbach’s α  ςε κάκε μία από τισ διαςτάςεισ του ερωτθματολογίου FQQ-R 

των 40 δθλϊςεων των Parker και Asher (1993), το οποίο ςχεδιάςτθκε για τθν 

αξιολόγθςθ των αντιλιψεων των παιδιϊν προεφθβικισ και πρϊτθσ εφθβικισ 

θλικίασ για τισ διάφορεσ ποιοτικζσ πτυχζσ των φιλικϊν τουσ ςχζςεων. Οι 18 

δθλϊςεισ του SV-FQQ-R κατατάςςονται ςε ζξι κατθγορίεσ: α) Φροντίδα και 

Αναγνϊριςθ (Validation & Caring), β) Επίλυςθ Συγκροφςεων (Conflict Resolution), 

 γ) Σφγκρουςθ και Ρροδοςία (Conflict & Betrayal), δ) Βοικεια και Κακοδιγθςθ (Help 

& Guidance), ε) Ραρζα και Επαναςφνδεςθ(Companionship & Recreation) και ςτ) 

Οικεία Ανταλλαγι (Intimate Exchange). 

 

Στο ςυγκεκριμζνο εργαλείο για τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων χρθςιμοποιείται 

θ  4-βάκμια κλίμακα Likert, θ οποία κυμαίνεται από το 0 = Δεν ιςχφει κακόλου ωσ το  

4 =  Λςχφει απόλυτα. Επιπλζον, θ πιλοτικι χοριγθςθ του εργαλείου ςτθν ζρευνα τθσ 

Βουλγαρίδου (2014)  κατζδειξε τθν ανάγκθ αλλαγϊν ςε 4 από τισ 18 ερωτιςεισ. Μία 

από αυτζσ, όπωσ αναφζρεται από τθν ίδια, είναι θ ερϊτθςθ 5 ‘Ο φίλοσ 

μου κι εγϊ πάντα κακόμαςτε μαηί ςτο φαγθτό’, όπου χρειάςτθκε τροποποίθςθ με 

τθν προςκικθ ενόσ παραδείγματοσ, ζτςι ϊςτε να ςυμβαδίηει με τα ελλθνικά 

δεδομζνα και μεταποιικθκε ςε ‘Ο φίλοσ μου κι εγϊ πάντα κακόμαςτε μαηί 

ςτο ίδιο κρανίο ι ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. φαγθτό)’. 

 

 Από τισ ζρευνεσ των Festa και Ginsburg και  Nangle, Erdley, Newman, Mason και 

Carpenter (οπ.αναφ. ςτο Βουλγαρίδου,2014:62),  παρατθρικθκε ςυςχζτιςθ μεταξφ 

τθσ αφξθςθσ των τιμϊν των δθλϊςεων και τθσ εμφάνιςθσ υψθλότερων επιπζδων 

για κάκε ποιότθτα τθσ φιλικισ ςχζςθσ.  Τζλοσ, και από άλλεσ ςφγχρονεσ ζρευνεσ, 

όπωσ εκείνεσ των Newman και ςυν., Spencer, και ςυν., Booth-LaForce και Laursen, 

Crawford και Manassis, McDonald και ςυν. (οπ.αναφ. ςτο Βουλγαρίδου,2014:62), 

ζχει αναδειχκεί θ υψθλι αξιοπιςτία του FQQ-R. 
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4.5 Στατιςτικι ανάλυςθ  δεδομζνων 

Για τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων χρθςιμοποιικθκε το ςτατιςτικό πακζτο SPSS 

21. 

 

Το πρϊτο βιμα, πριν τθν ανάλυςθ των δεδομζνων, ιταν ο ςχθματιςμόσ των 

ερευνθτικϊν υποκζςεων, όπωσ διατυπϊκθκαν ςε προθγοφμενο υποκεφάλαιο τθσ 

ενότθτασ. Στθν ςυνζχεια, δθμιουργιςαμε μία κατάλλθλθ βάςθ δεδομζνων για τισ 

μεταβλθτζσ τθσ ζρευνασ, όπου εφαρμόςτθκαν και κωδικοποιικθκαν τα δεδομζνα 

των 203 εφιβων.  

 

Στθν παροφςα μελζτθ θ ερευνιτρια επζλεξε να χειριςτεί τισ μεταβλθτζσ, ανάλογα 

με τισ αναλφςεισ, ωσ ςυνεχείσ ποςοτικζσ (πχ ποιότθτα φιλίασ) και άλλεσ ωσ 

κατθγορικζσ (φφλο, ςχολικι τάξθ, ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ), όπωσ είχε γίνει και ςε 

προθγοφμενεσ ςυναφείσ μελζτεσ. Επιπρόςκετα, ζγινε recoding ςτισ αρνθτικά 

κατευκυνόμενεσ ερωτιςεισ των δφο ερωτθματολογίων. Τζλοσ, εξετάςκθκε θ 

κατανομι του δείγματόσ, θ οποία βρζκθκε προςεγγιςτικά κανονικι, αφοφ οι τιμζσ 

ςε κφρτωςθ και αςυμμετρία ιταν ανάμεςα ςτο -2 και 2.   

 

Για τθν υποςτιριξθ των υποκζςεων 1,2 και 3 εφαρμόςτθκε το κριτιριο ελζγχου 

ανεξαρτθςίασ χ2. Στθ ςυνζχεια, για τθν υπόκεςθ 4 πραγματοποιικθκε χριςθ του 

ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ r  του Pearson, ϊςτε να διαπιςτωκεί αν υφίςταται αφενόσ 

ςυςχζτιςθ μεταξφ των δεςμϊν προςκόλλθςθσ που μελετϊνται και αφετζρου 

ςυςχζτιςθ εκείνων με τθν ποιότθτα τθσ φιλίασ . Επιπλζον, ζγινε χριςθ τθσ ανάλυςθσ 

διακφμανςθσ ANOVA για τθν αναηιτθςθ φπαρξθσ αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των 

μεταβλθτϊν τθσ θλικίασ (ςχολικισ τάξθσ), του φφλου και των δεςμϊν 

προςκόλλθςθσ με τθν ποιότθτα τθσ φιλίασ αντίςτοιχα (υπόκεςθ 5, 6, 7). Ζπειτα, για 

τθν εφρεςθ διαφορϊν ςτθν ποιότθτα φιλίασ ανάμεςα ςτα αγόρια και τα κορίτςια 

(υπόκεςθ 8)  ζγινε ζλεγχοσ t test για ανεξάρτθτα δείγματα. Ο ίδιοσ ζλεγχοσ 

χρθςιμοποιικθκε και για τθν εφρεςθ διαφορϊν μεταξφ αγοριϊν και κοριτςιϊν ςε 

ςυγκεκριμζνεσ, αυτι τθ φορά, υποκλίμακεσ τθσ ποιότθτασ φιλίασ (υπόκεςθ 9). 

Ακόμθ, ο ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ Pearson (r) χρθςιμοποιικθκε ξανά ςτθν 

αναηιτθςθ ςυςχετίςεων μεταξφ των υποκλιμάκων του δεςμοφ και τθσ ποιότθτασ 

φιλίασ (υπόκεςθ 10). Κλείνοντασ, για τθν υπόκεςθ (11), αναφορικά με τθ 

δυνατότθτα πρόβλεψθσ τθσ ποιότθτασ φιλίασ από τον ςυναιςκθματικό δεςμό, 

εφαρμόςτθκε θ  γραμμικι παλινδρόμθςθ (linear regression analysis).    
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5. Αποτελζςματα  

 

5.1  Κατανομι δείγματοσ ωσ προσ τον  ςυναιςκθματικό δεςμό 

 

Για να μπορζςει να γίνει θ κατάταξθ των ςυμμετεχόντων ςτον εκάςτοτε τφπο 

δεςμοφ χρειάςτθκε, αρχικά, να πραγματωκεί ζλεγχοσ των  Μ.Ο που ςυγκζντρωναν 

ςτισ κατθγορίεσ τθσ εμπιςτοςφνθσ, τθσ επικοινωνίασ και τθσ αποξζνωςθσ με κάκε 

πρόςωπο προςκόλλθςθσ, ϊςτε να εντοπιςτεί αν εμφανίηουν χαμθλό, μζτριο ι 

υψθλό επίπεδο ςε εκείνεσ. Για να γίνει αυτό ομαδοποιικθκαν τα ερωτιματα που 

αφοροφςαν τθν κάκε υποκλίμακα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν, 

και ορίςτθκε πωσ  το χαμθλό επίπεδο  κα περιελάμβανε τιμζσ από 1,00-2,59, 

εφόςον θ βακμολόγθςθ τελοφνταν ςε 5-βάκμια κλίμακα Likert , το μζτριο επίπεδο 

κα εμπεριείχε τιμζσ από 2,60-3,59 και το υψθλό τιμζσ από 3,60-5,00. 

 

Στον δεςμό με τθ μθτζρα, μονάχα 5 (2,5%) από τουσ ςυμμετζχοντεσ βρζκθκαν να 

ζχουν χαμθλό επίπεδο εμπιςτοςφνθσ, ενϊ 18 άτομα (8,9%) παρουςίαςαν μζτριο 

επίπεδο εμπιςτοςφνθσ. Θ πλειονότθτα και ςυγκεκριμζνα τα 180 από τα 203 άτομα 

(88,7%) είχε υψθλό επίπεδο εμπιςτοςφνθσ. Στθν επικοινωνία οι 15 (7,4%) από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ είχαν χαμθλό επίπεδο, οι 42 (20,7%) μζτριο και πάλι θ πλειοψθφία 

(71,9%), με χαμθλότερο ποςοςτό βζβαια από τθν εμπιςτοςφνθ, παρουςίαςε υψθλό 

επίπεδο επικοινωνίασ. Στθν αποξζνωςθ, όπωσ ιταν αναμενόμενο, το μεγαλφτερο 

ποςοςτό των ατόμων (87,7%) βρζκθκε να ζχει χαμθλό επίπεδο, ενϊ 18 άτομα 

(8,9%) εκδιλωςαν μζτριο και 7 (3,4%) υψθλό. Στον Ρίνακα 3 δίνονται αναλυτικά τα 

παραπάνω αποτελζςματα. 

 

 
ΡΛΝΑΚΑΣ 3: Κατανομι του δείγματοσ ςτισ τρεισ υποκλίμακεσ του δεςμοφ με τθ 
μθτζρα  
 

επίπεδο Εμπιςτοςφνθ 
υχνότθτεσ (ποςοςτά %) 

Επικοινωνία 
υχνότθτεσ (ποςοςτά %) 

Αποξζνωςθ 
υχνότθτεσ (ποςοςτά %) 

 
Χαμθλό 

 
 

 
             5 (2,5%) 

 
 

            18 (8,9%) 
 
 

180 (88,7%) 

 
15 (7,4%) 

 
 

42 (20,7%) 
 
 

146 (71,9%) 

 
178 (87,7%) 

 
 

18 (8,9%) 
 
 

7 (3,4%) 

Μζτριο 

Υψθλό 
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Στον δεςμό με τον πατζρα, αναφορικά με τθν εμπιςτοςφνθ, το 11% (5,4%) από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ βρζκθκαν να ζχουν χαμθλό επίπεδο εμπιςτοςφνθσ, ενϊ 28 άτομα 

(8,9%) παρουςίαςαν μζτριο επίπεδο εμπιςτοςφνθσ. Θ πλειοψθφία και 

ςυγκεκριμζνα τα 164 από τα 203 άτομα (80,8%) είχαν υψθλό επίπεδο 

εμπιςτοςφνθσ. Ωςτόςο δεν μπόρεςε να φτάςει το υψθλότερο ποςοςτό 

εμπιςτοςφνθσ που εντοπίςτθκε ςτον δεςμό με τθ μθτζρα. Στθν επικοινωνία οι 39 

(19,2%) από τουσ ςυμμετζχοντεσ είχαν χαμθλό επίπεδο, οι 60 (29,6%) μζτριο και  

υψθλό  μόλισ το (51,2%). Θ επικοινωνία των νζων φαίνεται να μθν είναι τόςο ιςχυρι 

με τθ φιγοφρα του πατζρα όςο με τθσ μθτζρα και των φίλων. Τζλοσ, ςτθν 

αποξζνωςθ το μεγαλφτερο ποςοςτό των ατόμων (79,8%) βρζκθκε να ζχει χαμθλό 

επίπεδο, ενϊ 29 άτομα (14,3,%) εκδιλωςαν μζτριο και 12 (5,9%) υψθλό.  Στον 

Ρίνακα 4 δίνονται αναλυτικά τα παραπάνω αποτελζςματα. 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 4: Κατανομι του δείγματοσ ςτισ τρεισ υποκλίμακεσ του δεςμοφ με τον 
πατζρα 
 

επίπεδο Εμπιςτοςφνθ 
υχνότθτεσ (ποςοςτά %) 

Επικοινωνία 
υχνότθτεσ (ποςοςτά %) 

Αποξζνωςθ 
υχνότθτεσ (ποςοςτά %) 

 
Χαμθλό 

 
 

 
               11 (5,4%) 

 
 

  28 (13,8%) 
 
 

  164 (80,8%) 

 
39 (19,2%) 

 
 

60 (29,6%) 
 
 

104 (51,2%) 

 
162 (79,8%) 

 
 

29 (14,3%) 
 
 

12 (5,9%) 

Μζτριο 

Υψθλό 

 

 

Για τον δεςμό με τουσ φίλουσ τα ποςοςτά τθσ εμπιςτοςφνθσ ιταν και πάλι ςτθν 

πλειονότθτά τουσ υψθλά, με 170 άτομα να ανικουν ςε αυτι τθν κατθγορία. Το 

11,8%  βρζκθκε να ζχει μζτριο επίπεδο και το 4,4% χαμθλό. Στθν επικοινωνία 

εμφάνιςαν υψθλό επίπεδο 152 (74,9%) από τουσ ςυμμετζχοντεσ, μζτριο 34 άτομα 

(16,7%)  και χαμθλό 17 (8,4%). Τζλοσ, ωσ προσ τθν αποξζνωςθ, τα ποςοςτά ιταν 2% 

για το υψθλό επίπεδο, 13,8% για το μζτριο και 84,2% για το υψθλό (βλ. Ρίνακα 5). 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 5: Κατανομι του δείγματοσ ςτισ τρεισ υποκλίμακεσ του δεςμοφ με τουσ 
φίλουσ 
 

επίπεδο Εμπιςτοςφνθ 
υχνότθτεσ (ποςοςτά %) 

Επικοινωνία 
υχνότθτεσ (ποςοςτά %) 

Αποξζνωςθ 
υχνότθτεσ (ποςοςτά %) 

 
Χαμθλό 

 
 

 
               9 (4,4%) 

 
 

  24 (11,8%) 
 
 

  170 (83,7%) 

 
17 (8,4%) 

 
 

34 (16,7%) 
 
 

152 (74,9%) 

 
171 (84,2%) 

 
 

28 (13,8%) 
 
 

4 (2%) 

Μζτριο 

Υψθλό 

 

 

 

Από τα παραπάνω ευριματα παρατθρεί κανείσ πωσ θ εμπιςτοςφνθ ςτο πρόςωπο 

τθσ μθτζρασ ςυγκεντρϊνει το μεγαλφτερο ποςοςτό υψθλοφ επιπζδου, όπωσ το ίδιο 

ςυμβαίνει και με το χαμθλό επίπεδο αποξζνωςθσ από εκείνθ. Πςον αφορά τθν 

επικοινωνία, το μεγαλφτερο ποςοςτό υψθλοφ επιπζδου ςυγκεντρϊκθκε ςτον δεςμό 

με τουσ φίλουσ, ενϊ το χαμθλό επίπεδο είχε τα περιςςότερα άτομα (39) ςτον δεςμό 

με τον πατζρα. Γενικότερα όμωσ και ςτισ 3 κατθγορίεσ (εμπιςτοςφνθ, επικοινωνία, 

αποξζνωςθ) τα μικρότερα ποςοςτά φάνθκαν ςτον δεςμό με τον πατζρα.  

 

 Στον Ρίνακα 6 που ακολουκεί, παρουςιάηονται οι ςυχνότθτεσ κατανομισ του 

δείγματοσ ανάλογα με τον τφπο δεςμοφ των ςυμμετεχόντων με κάκε πρόςωπο 

προςκόλλθςθσ χωριςτά (μθτζρα, πατζρασ,φίλοι), όπωσ αυτοί  προζκυψαν από το 

ερωτθματολόγιο IPPA. Θ ςτιλθ “μθ κατθγοριοποιιςιμοσ” αφορά τα άτομα εκείνα, 

τα οποία με βάςθ τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν δεν ανικαν οφτε ςτθν κατθγορία 

“αςφαλισ δεςμόσ” οφτε ςτθν κατθγορία “αναςφαλισ δεςμόσ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Καηανομή δείγμαηορ ζηοςρ ηύποςρ δεζμού με ηη μηηέπα, ηον παηέπα και 

ηοςρ θίλοςρ 

 

πρόςωπα
δεςμοφ 

Αςφαλισ 
υχνότθτεσ (ποςοςτά %) 

Αναςφαλισ 
υχνότθτεσ (ποςοςτά %) 

Μθ κατθγοριοποιιςιμοσ 
υχνότθτεσ (ποςοςτά %) 

 
Μθτζρα 

 
182 (89,7%) 

 
 

159 (78,3%) 
 
 

170 (83,7%) 

 
7 (3,4%) 

 
 

14 (6,9%) 
 
 

7 (3,4%) 

 
14 (6,9%) 

 
 

30 (14,8%) 
 
 

26 (12,8%) 

 
 

Ρατζρασ 

 
 

Φίλοι 

 

 

 

Με βάςθ τον Ρίνακα 6 διαπιςτϊνεται πωσ το μεγαλφτερο ποςοςτό αςφαλοφσ 

δεςμοφ το ζχουν οι ζφθβοι όχι με τον πατζρα ι τουσ φίλουσ τουσ, αλλά με τθ 

μθτζρα τουσ. Επίςθσ ο αναςφαλισ δεςμόσ, όπωσ και τα -μθ κατθγοριοποιιςιμα- 

άτομα εμφανίηονται ςυχνότερα ςτον δεςμό με τον πατζρα. Τα αναςφαλι άτομα 

παρουςιάηουν ακριβϊσ το ίδιο ποςοςτό ςτον δεςμό με τθ μθτζρα και ςτον δεςμό 

με τουσ φίλουσ, ενϊ τα άτομα που δεν εντάςςονται ςε κανζναν τφπο δεςμοφ είναι 

λιγότερα ςτον δεςμό με τθ μθτζρα. Γενικότερα τα ποςοςτά κυμαίνονταν ςε 

παρόμοια επίπεδα και για τα τρία πρόςωπα τθσ προςκόλλθςθσ.  

 

 

5.2  Διαφορζσ ανάμεςα ςτο φφλο, τθν θλικία και τουσ τφπουσ δεςμοφ 

 

Ο πρϊτοσ ζλεγχοσ που ζγινε ςτο δείγμα μασ ιταν το κριτιριο ζλεγχου ανεξαρτθςίασ  

𝜒2, ϊςτε να διερευνθκεί θ επίδραςθ του φφλου και τθσ ςχολικισ τάξθσ ςτον 

ςυναιςκθματικό δεςμό με τθ μθτζρα, τον πατζρα και τουσ φίλουσ. Επίςθσ ο ίδιοσ 

ζλεγχοσ χρθςιμοποιικθκε και για τθν αναηιτθςθ πικανισ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ 

των τριϊν δεςμϊν προςκόλλθςθσ.  

 

Αναφορικά με τον δεςμό τθσ μθτζρασ βρζκθκε επίδραςθ του φφλου ςε αυτόν 

(χ²=12,117, df=2, p<.05), (βι. Παξάξηεκα ΙΙΙ, Πίλαθαο 1). Επίςθσ φαίνεται ότι τα 

κορίτςια εμφανίηουν ςυχνότερα αςφαλι δεςμό με τθ μθτζρα, ςε ςχζςθ με τα 

αγόρια (βλ. Σχιμα 1). 
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ΣΧΘΜΑ 1: Επίδραςθ φφλου ςτον δεςμό με τθ μθτζρα 

 
 
 

Από τθν άλλθ πλευρά ο ζλεγχοσ επίδραςθσ τθσ ςχολικισ τάξθσ ςτον δεςμό με τθ 

μθτζρασ δεν εμφάνιςε ςθμαντικά ευριματα (𝜒2= 1,999, df=2, p >.05). Το γεγονόσ 

αυτό μπορεί να οφείλεται ςτθν αρκετά μικρι διαφορά θλικίασ ανάμεςα ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ των δφο τάξεων (βλ. Ραράρτθμα ΛΛΛ, Ρίνακασ 2) 

Ραράλλθλα, ςτον ςυναιςκθματικό δεςμό με τον πατζρα δεν βρζκθκε να υπάρχει 

ςθμαντικι επίδραςθ του φφλου (𝜒2= 2,747,df=2, p>.05), (βλ. Ραράρτθμα ΛΛΛ, 

Ρίνακασ 3). Αντίκετα  ςθμαντικι φάνθκε να είναι θ επίδραςθ τθσ ςχολικισ τάξθσ  

(𝜒2= 16,237,df=2, p<.001), (βλ. Ραράρτθμα ΛΛΛ, Ρίνακασ 4) . Θ ςθμαντικι επίδραςθ, 

ςφμφωνα με το Σχιμα 2, εντοπίηεται και πάλι ςτον αςφαλι δεςμό. Ριο 

ςυγκεκριμζνα οι ςυμμετζχοντεσ τθσ Αϋ Γυμναςίου βρζκθκαν να εμφανίηουν 

ςυχνότερα αςφαλι δεςμό με τον πατζρα ςε ςφγκριςθ με τουσ μακθτζσ τθσ Γϋ 

Γυμναςίου. Αντίκετα οι ςυμμετζχοντεσ τθσ Γϋ Γυμναςίου εμφανίηουν ςυχνότερα 

αναςφαλι δεςμό ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ τθσ Α’ Γυμναςίου.  
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ΣΧΘΜΑ 2: Επίδραςθ ςχολικισ τάξθσ ςτον δεςμό με τον  πατζρα 

 
 

 

Τζλοσ, θ επίδραςθ του φφλου(𝜒2= 21,591,df=2, p<.001), αλλά και τθσ ςχολικισ 

τάξθσ(𝜒2= 11,392,df=2, p<.05) βρζκθκαν αρκετά ςθμαντικζσ ςτον δεςμό με τουσ 

φίλουσ (βλ. Ραράρτθμα ΛΛΛ, Ρίνακασ 5 και 6). Ριο αναλυτικά τα κορίτςια εμφάνιςαν 

ςυχνότερα  αςφαλι δεςμό με τουσ φίλουσ, ςε ςχζςθ με τα αγόρια. Αντίκετα, τα 

αγόρια εμφάνιςαν ςυχνότερα αναςφαλι δεςμό ι βρζκθκαν ‘μθ 

κατθγοριοποιιςιμα’. Επίςθσ, οι μακθτζσ τθσ Γϋ Γυμναςίου εμφάνιςαν ςυχνότερα 

αςφαλι δεςμό με τουσ φίλουσ, ςυγκριτικά με τουσ μακθτζσ τθσ Α’ Γυμναςίου. 

Τζλοσ, οι μακθτζσ τθσ Αϋ Γυμναςίου ςθμείωςαν μεγαλφτερα ποςοςτά ςτον ‘μθ 

κατθγοριοποιιςιμο’ δεςμό. Τα παρακάτω Σχιματα (3 και 4) παρουςιάηουν 

διαγραμματικά τθ ςθμαντικι επίδραςθ του φφλου και τθσ ςχολικισ τάξθσ, όπωσ 

διαφαίνεται ςτον αςφαλι δεςμό. 
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ΣΧΘΜΑ 3: Επίδραςθ φφλου ςτον δεςμό με τουσ φίλουσ 

 
 

 

ΣΧΘΜΑ 4: Επίδραςθ ςχολικισ τάξθσ ςτον δεςμό με τουσ φίλουσ 
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Σε δεφτερο επίπεδο μελετικθκε, όπωσ προαναφζρκθκε, θ επίδραςθ μεταξφ των 

δεςμϊν προςκόλλθςθσ. Μεταξφ των τφπων δεςμοφ του εφιβου με τθ μθτζρα και 

των τφπων δεςμοφ του εφιβου με τον πατζρα βρζκθκε ςθμαντικι αλλθλεπίδραςθ 

( 𝜒2= 36,812,df=2, p<.001), (βι. Παξάξηεκα ΙΙΙ, Πίλαθαο 7). 

 

Ππωσ φαίνεται και ςτον Ρίνακα 7 που ακολουκεί, ο αςφαλισ δεςμόσ εφιβου-

μθτζρασ ςχετίηεται με τον αςφαλι δεςμό εφιβου-πατζρα, και αυτι είναι θ πιο 

ςυχνά εμφανιηόμενθ μορφι αλλθλεπίδραςθσ ςτο δείγμα μασ (83%), ςε ςχζςθ με τα 

υπόλοιπα είδθ δεςμοφ. Ο αναςφαλισ δεςμόσ εφιβου-μθτζρασ ςυνδζεται είτε με 

αςφαλι είτε με αναςφαλι δεςμό μεταξφ εφιβου με πατζρα (42,9%) και είναι θ 

λιγότερο ςυχνι αλλθλεπίδραςθ. Τζλοσ, ο ‘μθ κατθγοριοποιιςιμοσ δεςμόσ’ εφιβου 

με τθ μθτζρα εμφανίηεται ςυχνότερα με τον ‘μθ κατθγοριοποιιςιμο’ δεςμό εφιβου 

με τον πατζρα (57,1%). 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 7: Συχνότθτεσ των τφπων δεςμοφ με μθτζρα κατά τφπουσ δεςμοφ με 

πατζρα 

  

 
Αςφαλισ δεςμόσ με 

πατζρα 
Αναςφαλισ δεςμόσ 

με πατζρα 

Μθ 
κατθγοριοποιιςιμοσ 

δεςμόσ με πατζρα 

Αςφαλισ δεςμόσ με 
μθτζρα 

 
151 (83%) 10 (5,5%) 21 (11,5%) 

Αναςφαλισ δεςμόσ 
με μθτζρα 

 
 3 (42,9%) 3 (42,9%) 1 (14,3%) 

Μθ 
κατθγοριοποιιςιμοσ 

δεςμόσ με μθτζρα 
5 (35,7%) 1 (7,1%) 8 (57,1%) 

 

 

 

Ανάμεςα ςτον δεςμό με τθ μθτζρα και τουσ φίλουσ  δεν βρζκθκε ςθμαντικι 

αλλθλεπίδραςθ (𝜒2= 5,184,df=2, p >.05), (βι. Παξάξηεκα ΙΙΙ, Πίλαθαο 8). Ωςτόςο ο 

αςφαλισ δεςμόσ με τθ μθτζρα ςχετίηεται με τον αςφαλι δεςμό με τουσ φίλουσ, ςε 

ποςοςτό 84,6%. Επιπρόςκετα ο αναςφαλισ δεςμόσ με τθ μθτζρα ςχετίηεται με τον 

αςφαλι δεςμό με τουσ φίλουσ ςε ακόμθ μεγαλφτερο ποςοςτό (85,7%). Τζλοσ, ο ‘μθ 

κατθγοριοποιιςιμοσ’ δεςμόσ εφιβου με τθ μθτζρα εμφανίηεται ςυχνότερα με τον 

αςφαλι δεςμό του εφιβου με τουσ φίλουσ (71,4,%), (βι. Παξάξηεκα ΙΙ, Πίλαθαο 

15).  

 

Τζλοσ, εντοπίςτθκε ςθμαντικι αλλθλεπίδραςθ  μεταξφ του δεςμοφ με τον πατζρα 

και του δεςμοφ με τουσ φίλουσ (𝜒2= 16,746,df=2, p <.05), (βι. Παξάξηεκα ΙΙΙ, 
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Πίλαθαο 9).Συγκεκριμζνα, ο αςφαλισ δεςμόσ με τον πατζρα ςχετίηεται με τον 

αςφαλι δεςμό του εφιβου με τουσ φίλουσ, ςε ποςοςτό 85,5%. Το ίδιο ιςχφει και με 

τον αναςφαλι δεςμό με τον πατζρα και τον αςφαλι με τουσ φίλουσ, όμωσ ςε 

μικρότερο ποςοςτό (57,1%). Ολοκλθρϊνοντασ, ανάμεςα ςτον ‘μθ 

κατθγοριοποιιςιμο’ δεςμό με τον πατζρα και ςτον αςφαλι δεςμό με τουσ φίλουσ 

υπάρχει και πάλι υψθλι ςυςχζτιςθ (86,7%), (βι. Παξάξηεκα ΙΙ, Πίλαθαο 16).  

 

5.3  Συςχζτιςθ ανάμεςα ςτουσ δεςμοφσ και ςτθν ποιότθτα φιλίασ 

Στθ ςυνζχεια κζλοντασ να ερευνθκεί αν υπάρχει κάποια ςχζςθ μεταξφ των τριϊν 

δεςμϊν, δθλαδι τθσ μθτζρασ, του πατζρα και των φίλων , όπωσ επίςθσ και τθσ 

ςχζςθσ αυτϊν με τθν ποιότθτα φιλίασ, εφαρμόςτθκε ο ςυντελεςτι Pearson (r), τα 

αποτελζςματα του οποίου παρατίκενται ςτον Ρίνακα 8 που ακολουκεί. 

 

 ΡΛΝΑΚΑΣ 8: Συςχζτιςθ  των ςυναιςκθματικϊν δεςμϊν μεταξφ τουσ και με τθν 

ποιότθτα φιλίασ 

 
Δεςμόσ με 

μθτζρα 
Δεςμόσ με 

πατζρα 
Δεςμόσ με 

φίλουσ 
Ποιότθτα 

φιλίασ 

Δεςμόσ με 
μθτζρα  

- ,311
** ,083 

 
,184

**
 

Δεςμόσ με 
πατζρα 

 - ,187
** 

 
,213

**
 

Δεςμόσ με 
φίλουσ 

  - 
 

Ροιότθτα φιλίασ   ,615
** - 

 

Από τον πίνακα προκφπτει ςθμαντικι ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτον δεςμό  τθσ μθτζρασ 

και τον δεςμό του πατζρα ( r=0,311, p<.05). Ο δεςμόσ με τουσ φίλουσ δεν 

παρουςιάηει ςυςχζτιςθ με τον δεςμό τθσ μθτζρασ (r=0,083, p=0,239 >.05), αλλά με 

εκείνον του πατζρα (r=0,187, p<.05). Ωςτόςο και οι τρεισ δεςμοί παρουςιάηουν 

ςθμαντικι ςυςχζτιςθ με τθν ποιότθτα φιλίασ (βλ. Ραράρτθμα ΛΛΛ, Ρίνακασ 10).   

 

5.4 Επίδραςθ φφλου, θλικίασ και ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ ςτθν ποιότθτα τθσ 

φιλίασ 

 

Ο επόμενοσ ζλεγχοσ που ζγινε ςτο δείγμα τθσ ζρευνασ ιταν θ ανάλυςθ 

διακφμανςθσ (Analysis of Variance, ANOVA), κακϊσ θ ερευνιτρια ικελε να 

αναηθτιςει αν το φφλο, θ τάξθ και ο δεςμόσ με τον πατζρα και τθ μθτζρα και τουσ 
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φίλουσ  αλλθλεπιδροφν με τθν ποιότθτα τθσ φιλίασ (βλ. Ραράρτθμα ΛΛΛ, Ρίνακεσ 

11,12,13 και 14).  

 

Στον Ρίνακα 9 παρουςιάηονται τα αποτελζςματα ςχετικά με τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ 

ποιότθτασ φιλίασ με το φφλο (F=61,493, p<0,5) και τθν ςχολικι τάξθ (F=1,040, p= 

0,309>0,5). Ριο ςυγκεκριμζνα, τα κορίτςια φαίνεται να ςθμειϊνουν μεγαλφτερουσ 

μζςουσ όρουσ ςτθ κλίμακα ‘ποιότθτα τθσ φιλίασ’, ςε ςχζςθ με τα αγόρια (t=-7,802, 

p<0.05). Επίςθσ παρατθρείται, τόςο ςτα αγόρια όςο και ςτα κορίτςια, ότι οι 

μακθτζσ τθσ Α’ Γυμναςίου ζχουν μεγαλφτερουσ μζςουσ όρουσ από ό,τι ςτθ Γϋ 

Γυμναςίου. 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 9: Μζςοσ όροσ ποιότθτασ φιλίασ κατά φφλο και ςχολικι τάξθ 

 

Φύλο Τάξη 

Μ.Ο 

Ποιόηηηαρ 

θιλίαρ 

Τ.Α. N 

Κοπίηζια 
Α' 3,3138 ,53183 64 

Γ' 3,3126 ,46780 63 

Αγόπια 
Α' 2,7396 ,76412 40 

Γ' 2,5694 ,59723 36 

 

 

Στον Ρίνακα 10 παρακζτονται οι μζςοι όροι για τθν ποιότθτα φιλίασ κατά τφπο 

δεςμοφ με τθ μθτζρα (F=7,691, p<0.05). Ειδικότερα τον υψθλότερο μζςο όρο ςτθν 

ποιότθτα φιλίασ ςυγκεντρϊνουν οι ςυμμετζχοντεσ με αςφαλι δεςμό με τθ μθτζρα. 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 10: Μζςοσ όροσ ποιότθτασ φιλίασ κατά τφπο δεςμοφ με μθτζρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ρίνακασ 11 περιλαμβάνει περιγραφικά ςτατιςτικά για τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ 

ποιότθτασ φιλίασ με τον ςυναιςκθματικό δεςμό με τον πατζρα (F=4,947, p<0.05). 

Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ οι ςυμμετζχοντεσ με αςφαλι δεςμό εμφανίηουν 

αυξθμζνο μζςο όρο ςτθν ποιότθτα τθσ φιλίασ.  

Δεζμόρ με μηηέπα 

Μ.Ο 

Ποιόηηηαρ 

θιλίαρ 

Τ.Α. N 

Αζθαλήρ 3,1218 ,61854 182 

Αναζθαλήρ 2,9444 ,90835 7 

Μη καηγοπιοποιήζιμορ 2,4345 ,73844 14 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 11: Μζςοσ όροσ ποιότθτασ φιλίασ κατά τφπο δεςμοφ με πατζρα 

 

Δεζμόρ με παηέπα 

Μ.Ο 

Ποιόηηηαρ 

θιλίαρ 

Τ.Α. N 

Αζθαλήρ 3,1420 ,64117 159 

Αναζθαλήρ 2,7202 ,73803 14 

Μη καηηγοπιοποιήζιμορ 2,8398 ,62641 30 

 

 

Επιπρόςκετα, ο  Ρίνακασ 12 παρουςιάηει τα περιγραφικά ςτατιςτικά για τθν 

αλλθλεπίδραςθ τθσ ποιότθτασ φιλίασ με τον ςυναιςκθματικό δεςμό με τουσ φίλουσ 

(F=65,991, p<0.05). Και εδϊ ο μζςοσ όροσ τθσ ποιότθτασ φιλίασ φαίνεται να 

αυξάνεται, όταν ο δεςμόσ με τουσ φίλουσ είναι αςφαλισ. 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 12: Μζςοσ όροσ ποιότθτασ φιλίασ κατά τφπο δεςμοφ με φίλουσ 

 

Δεζμόρ με  θίλοςρ 
Μ.Ο Ποιόηηηαρ 

θιλίαρ 
Τ.Α. N 

Αζθαλήρ 3,2492 ,50645 170 

Αναζθαλήρ 1,8810 ,63297 7 

Μη καηηγοπιοποιήζιμορ 2,2051 ,52863 26 

 

 

Από τον ζλεγχο univariate ΑNOVA παρατθρείται πωσ : 

 υπάρχει ςθμαντικι αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτο φφλο και τθν ποιότθτα 

φιλίασ (F= 61,493, df=1, p<.05)  

 δεν υπάρχει ςθμαντικι αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτθν τάξθ και τθν ποιότθτα 

φιλίασ (F= 1,040, df=1, p<.05) 

  υπάρχει ςθμαντικι αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτον δεςμό με τθ μθτζρα και 

τθν ποιότθτα φιλίασ (F= 7,691, df=2, p<.05) 

  υπάρχει ςθμαντικι αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτον δεςμό με τoν πατζρα και 

τθν ποιότθτα φιλίασ (F= 4,947, df=2, p<.05) 

 τζλοσ, υπάρχει ςθμαντικι αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτον δεςμό με τoυσ 

φίλουσ  και τθν ποιότθτα φιλίασ (F= 65,991, df=2, p<.05) 
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5.5   Διαφορζσ φφλου ςτισ υποκλίμακεσ τθσ ποιότθτασ φιλίασ 

Ζπειτα κζλοντασ να μελετθκεί περαιτζρω θ φπαρξθ διαφορϊν  ςτθν ποιότθτα 

φιλίασ ανάμεςα  ςτα αγόρια και ςτα κορίτςια, εφαρμόςτθκε ζλεγχοσ t-test για 

ανεξάρτθτα δείγματα. Σε πρϊτο επίπεδο παρατθρικθκε πωσ τα κορίτςια τείνουν να 

απαντοφν πιο κετικά από τα αγόρια, αφοφ ο Μ.Ο των απαντιςεων ςχετικά με  τθν 

ποιότθτα τθσ φιλίασ τουσ είναι Μ.Ο=3,3132, ςε ςφγκριςθ με των αγοριϊν  που 

παρουςιάηουν Μ.Ο=2,6590 (βλ. Ρίνακα 18).   

ΡΛΝΑΚΑΣ 13:  Μζςοσ όροσ τθσ ποιότθτασ φιλίασ κατά φφλο 

 

Τα αποτελζςματα ζδειξαν τελικά πωσ υπάρχει ςθμαντικι διαφορά ςτθν ποιότθτα 

τθσ φιλίασ ανάμεςα ςτα αγόρια και ςτα κορίτςια *t(122,068)= -7,206, p<.001], (βλ. 

Ραράρτθμα III, Ρίνακασ 15). 

Αφοφ παρατθρικθκε να υπάρχει διαφορά ςτθν ποιότθτα τθσ φιλίασ τουσ, κρίκθκε 

ςκόπιμο να μελετθκεί ςτθ ςυνζχεια θ διαφορά αυτι ςε κάκε μία από τισ ζξι 

υποκλίμακεσ (φροντίδα- αναγνϊριςθ, επίλυςθ ςυγκροφςεων, ςφγκρουςθ- 

προδοςία, βοικεια-κακοδιγθςθ, παρζα- επαναςφνδεςθ και οικεία ανταλλαγι) του 

ερωτθματολογίου SV-FQQ-R. Στον Ρίνακα 14 παρατίκενται οι Μ.Ο των απαντιςεων 

αγοριϊν-κοριτςιϊν, όπωσ προζκυψαν από τον ζλεγχο t-test για ανεξάρτθτα 

δείγματα. 

ΡΛΝΑΚΑΣ 14: Μζςοι όροι αγοριϊν-κοριτςιϊν ςτισ υποκλίμακεσ τθσ ποιότθτασ φιλίασ 

Υποκλίμακερ θιλίαρ Φύλο                       N                 Μ.Ο  Τ.Α 

Φπονηίδα - αναγνώπιζη 
Κοπίηζι 127 3,3753 ,72495 

Αγόπι 76 2,7632 ,99304 

 Δπίλςζη ζςγκπούζεων 
Κοπίηζι 127 3,4147 ,58148 

Αγόπι 76 3,0066 ,67793 

Σύγκποςζη - πποδοζία 
Κοπίηζι 127 ,6470 ,76336 

Αγόπι          76 1,2390 1,07715 

Βοήθεια - καθοδήγηζη 
Κοπίηζι 127 3,0577 ,80436 

Αγόπι 76 2,3531 ,93491 

Παπέα - επαναζύνδεζη 
Κοπίηζι 127 3,1627 ,89960 

Αγόπι 76 2,5746 1,09862 

Οικεία ανηαλλαγή 
Κοπίηζι 127 3,5157 ,70349 

Αγόπι 76 2,4956 1,11753 

 

 Φύλο N Μ.Ο Τ.Α 

Ποιόηηηα θιλίαρ 
αγόπι 76 2,6590 ,69093 

κοπίηζι 127 3,3132 ,49910 
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Πςον αφορά τθ φροντίδα-αναγνϊριςθ, τα κορίτςια ςτισ απαντιςεισ τουσ 

ςυγκζντρωςαν Μ.Ο= 3,3753, ενϊ τα αγόρια Μ.Ο=2,7632, πράγμα που φανερϊνει 

πωσ τα κορίτςια απαντοφν πιο κετικά ςε αυτι τθν υποκλίμακα τθσ φιλίασ από ότι τα 

αγόρια *t (123,021)= 4,680, p<.001].  

Και ςτθν επίλυςθ ςυγκροφςεων τα κορίτςια είχαν πιο κετικζσ απαντιςεισ με 

Μ.Ο=3,4147 από τα αγόρια με Μ.Ο=3,0066, [t(201)= 4,545, p<.001]. 

Στθν υποκλίμακα τθσ ςφγκρουςθσ-προδοςίασ τα κορίτςια ςτισ απαντιςεισ τουσ 

είχαν Μ.Ο= 0,6470 και τα αγόρια Μ.Ο=1,2390. Εδϊ τα κορίτςια απαντοφςαν πιο 

αρνθτικά ςε ςχζςθ με τα αγόρια και οι μζςοι όροι ιταν γενικά χαμθλοί, όπωσ ιταν 

αναμενόμενο, κακϊσ πρόκειται για μία αρνθτικά κατευκυνόμενθ υποκλίμακα,          

[t (120,385)= -4,202, p<.001).  

Στθ βοικεια-κακοδιγθςθ τα κορίτςια είχαν Μ.Ο=3,0577 και τα αγόρια Μ.Ο=2,3531. 

Τα κορίτςια για ακόμα μία φορά βρζκθκαν να απαντοφν πιο κετικά *t (139,830)= 

5,470, p<.001].  

Για τθν παρζα-επαναςφνδεςθ τα κορίτςια απάντθςαν και πάλι πιο κετικά με 

Μ.Ο=3,1627 ζναντι των αγοριϊν με Μ.Ο=2,5746, [t (134,385)= 3,943, p<.001]. 

Τζλοσ, για τθν υπολίμακα  τθσ οικείασ ανταλλαγισ, ο Μ.Ο ςτισ απαντιςεισ των 

κοριτςιϊν ιταν 3,5157, ενϊ των αγοριϊν 2,4956. Τα αγόρια απάντθςαν πιο 

αρνθτικά από ότι τα κορίτςια, *t(111,071)= 7,155, p<.001], (βλ. Ραράρτθμα III, 

Ρίνακασ 16).  

 

5.6  Συςχζτιςθ υποκλιμάκων δεςμοφ με ποιότθτα φιλίασ 

Με αντίςτοιχο τρόπο εφαρμόςτθκε ξανά ζλεγχοσ ςυςχζτιςθσ Pearson (r) ανάμεςα 

ςτισ υποκλίμακεσ του δεςμοφ (εμπιςτοςφνθ, επικοινωνία, αποξζνωςθ) και τθν 

ποιότθτα τθσ φιλίασ για κάκε φιγοφρα προςκόλλθςθσ (μθτζρα, πατζρασ, φίλοι). 

Αρχικά, για κάκε πρόςωπο του δεςμοφ, οι  Μ.Ο των απαντιςεων των 

ςυμμετεχόντων ςτισ υποκλίμακεσ εμπιςτοςφνθ, επικοινωνία, αποξζνωςθ και 

ποιότθτα φιλίασ διζφεραν. Ειδικότερα για τον δεςμό με τθ μθτζρα: Μ.Ο 

εμπιςτοςφνθσ= 4,2956 (Τ.Α= 0,58973), Μ.Ο επικοινωνίασ= 3,8928 (Τ.Α= 0,75518), 

Μ.Ο αποξζνωςθσ= 1,8057 (Τ.Α= 0,70855) και Μ.Ο ποιότθτασ φιλίασ= 3,0683 (Τ.Α= 

0,65831). Για τον δεςμό με τον πατζρα: Μ.Ο εμπιςτοςφνθσ= 4,1175 (Τ.Α=0,75469), 

Μ.Ο επικοινωνίασ= 3,5444 (Τ.Α= 0,96453), Μ.Ο αποξζνωςθσ= 1,9506 (Τ.Α= 0,80178) 

και M.O ποιότθτασ φιλίασ= 3,0683 (Τ.Α= 0,65831). Τζλοσ, για τον δεςμό με τουσ 

φίλουσ: Μ.Ο εμπιςτοςφνθσ= 4,2617 (Τ.Α=0,78935), Μ.Ο επικοινωνίασ= 4,0366 (Τ.Α= 

0,92452), Μ.Ο αποξζνωςθσ= 2,0520 (Τ.Α= 0,60936) και Μ.Ο ποιότθτασ φιλίασ= 

3,0683  (Τ.Α= 0,65831) (βλ. Ραράρτθμα II, Ρίνακεσ 12, 13  και 14). 
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Ζπειτα παρατίκενται οι ςυςχετίςεισ μεταξφ των υποκλιμάκων τθσ εμπιςτοςφνθσ, 

επικοινωνίασ, αποξζνωςθσ και ποιότθτασ φιλίασ για τον δεςμό με τθ μθτζρα, τον 

πατζρα και τουσ φίλουσ. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 15: Συςχετίςεισ μεταξφ των υποκλιμάκων του δεςμοφ με τθ μθτζρα και τθσ 

ποιότθτασ τθσ φιλίασ 

 
Εμπιςτοςφνθ 

προσ τθ 
μθτζρα 

Επικοινωνία με 
τθ μθτζρα 

Αποξζνωςθ 
από τθ 
μθτζρα 

Ποιότθτα 
φιλίασ 

Εμπιςτοςφνθ 
προσ τθ μθτζρα 

 
- ,719** -,628

** ,306
** 

Επικοινωνία με 
τθ μθτζρα 

 
 -  ,355

** 

Αποξζνωςθ 
από τθ μθτζρα 

 
 -,651

** -  

Ροιότθτα 
φιλίασ 

  -,292
** - 

** Θ ςυςχζτιςθ είναι ςθμαντικι ςε επίπεδο δίπλευρθσ ςθμαντικότθτασ 0.01 (p<.01) 

 

Ππωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 15  όλεσ οι υποκλίμακεσ του ερωτθματολογίου IPPA  

για τον δεςμό με τθ μθτζρα και θ ποιότθτα τθσ φιλίασ ςυςχετίηονται υψθλά και ςε 

ςθμαντικό βακμό μεταξφ τουσ. Μονάχα θ υποκλίμακα τθσ αποξζνωςθσ ζχει 

αρνθτικι ςυςχζτιςθ με τισ υπόλοιπεσ, πράγμα που ςθμαίνει πωσ όςο υψθλότερθ 

είναι θ βακμολογία ενόσ υποκειμζνου ςτισ υποκλίμακεσ τθσ εμπιςτοςφνθσ, 

επικοινωνίασ και τθσ ποιότθτασ φιλίασ τόςο χαμθλότερθ κα είναι ςτθν υποκλίμακα 

τθσ αποξζνωςθσ και αντίςτροφα. 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

ΡΛΝΑΚΑΣ 16: Συςχετίςεισ μεταξφ των υποκλιμάκων του δεςμοφ με τον πατζρα και 

τθσ ποιότθτασ τθσ φιλίασ 

 
Εμπιςτοςφνθ 

προσ τον 
πατζρα 

Επικοινωνία με 
τον πατζρα 

Αποξζνωςθ από 
τον πατζρα 

Ποιότθτα φιλίασ 

Εμπιςτοςφνθ 
προσ τον πατζρα 

 
- ,774

** -,685
** ,258

** 

Επικοινωνία με 
τον πατζρα 

 
 

 -  ,136 

Αποξζνωςθ από 
τον πατζρα 

 
 -,668

** -  

Ροιότθτα φιλίασ   -,125 - 

** Θ ςυςχζτιςθ είναι ςθμαντικι ςε επίπεδο δίπλευρθσ ςθμαντικότθτασ 0.01 (p<.01) 
 
 

Στον Ρίνακα 16 παρουςιάηεται υψθλι ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτο 

πρόςωπο του πατζρα και τθσ ποιότθτασ τθσ φιλίασ. Ωςτόςο δεν υπάρχει ςυςχζτιςθ 

μεταξφ τθσ ποιότθτασ φιλίασ και τθσ αποξζνωςθσ (p=0,076>.05), αλλά οφτε και τθσ 

ποιότθτασ φιλίασ με τθν επικοινωνία (p=0,054>.05). Θ εμπιςτοςφνθ ςτον δεςμό με 

τον πατζρα, πζρα από τθν ποιότθτα τθσ φιλίασ, ςχετίηεται κετικά και με τθν 

επικοινωνία, αλλά και με τθν αποξζνωςθ και το αντίςτροφο. Επίςθσ επικοινωνία και 

αποξζνωςθ ςυςχετίηονται ςθμαντικά μεταξφ τουσ. Τζλοσ, θ αποξζνωςθ φζρει 

αρνθτικό πρόςθμο ςυςχζτιςθσ με τισ υποκλίμακεσ του δεςμοφ, αλλά και με τθν 

ποιότθτα τθσ φιλίασ. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 17: Συςχετίςεισ μεταξφ των υποκλιμάκων του δεςμοφ με τουσ φίλουσ και 

τθσ ποιότθτασ τθσ φιλίασ 

 
Εμπιςτοςφνθ 

προσ τουσ 
φίλουσ 

Επικοινωνία με 
τουσ φίλουσ 

Αποξζνωςθ 
από τουσ 
φίλουσ 

Ποιότθτα 
φιλίασ 

Εμπιςτοςφνθ 
προσ τουσ 

φίλουσ 
 

- ,858
** -,590

** ,258
** 

Επικοινωνία με 
τουσ φίλουσ 

 
 -  ,763

** 

Αποξζνωςθ από 
τουσ φίλουσ 

 -,413
** -  

Ροιότθτα φιλίασ   -,488
** - 

** Θ ςυςχζτιςθ είναι ςθμαντικι ςε επίπεδο δίπλευρθσ ςθμαντικότθτασ 0.01 (p<.01) 
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Ππωσ ιταν αναμενόμενο οι υποκλίμακεσ του δεςμοφ με τουσ φίλουσ ςυςχετίηονται 

όλεσ ςε ςθμαντικό βακμό με τθν ποιότθτα τθσ φιλίασ, όπωσ αναδεικνφεται και από 

τον Ρίνακα 17. Επίςθσ μεταξφ τουσ θ εμπιςτοςφνθ, επικοινωνία και αποξζνωςθ 

ςυςχετίηονται κετικά και μονάχα θ αποξζνωςθ φζρει αρνθτικι ςυςχζτιςθ τόςο με 

τισ άλλεσ δφο όςο και με τθν ποιότθτα τθσ φιλίασ.  

 

5.7  Προβλεπτικότθτα τθσ ποιότθτασ τθσ φιλίασ από  τον ςυναιςκθματικό δεςμό 

Ο τελευταίοσ μασ ζλεγχοσ ιταν θ γραμμικι παλινδρόμθςθ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ 

επιλζχκθκε διότι κζλαμε να ερευνιςουμε αν κάποιοσ από τουσ τρεισ 

ςυναιςκθματικοφσ δεςμοφσ μποροφςε τελικά να προβλζψει τθν ποιότθτα τθσ 

φιλίασ. Ραρακάτω, ςτουσ Ρίνακεσ 18, 19 και 20 αναγράφονται τα αποτελζςματα του 

ελζγχου μασ για τα τρία πρόςωπα του δεςμοφ χωριςτά.   

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 18:  Ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ με τθ μθτζρα ωσ προβλεπτικόσ παράγοντασ 

τθσ ποιότθτασ τθσ φιλίασ 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 19:  Ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ με τον πατζρα ωσ προβλεπτικόσ 

παράγοντασ τθσ ποιότθτασ τθσ φιλίασ  

 

 

 

 

 

 B Τ.Α Beta t Sig. 

 
Σηαθεπά 2,272 ,304  7,473 ,000 

Γεζμόρ με μηηέπα ,278 ,105 ,184 2,647 ,009 

a. Δξαπηημένη μεηαβληηή: Ποιόηηηα θιλίαρ 

 B Τ.Α Beta t Sig. 

 
Σηαθεπά 2,419 ,215  11,260 ,000 

Γεζμόρ με παηέπα ,239 ,077 ,213 3,089 ,002 

b. Δξαπηημένη μεηαβληηή: Ποιόηηηα θιλίαρ 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 20:  Ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ με τουσ φίλουσ ωσ προβλεπτικόσ 

παράγοντασ τθσ ποιότθτασ τθσ φιλίασ  

 

Σφμφωνα με τον Ρίνακα 18, ο δεςμόσ με τθ μθτζρα μπορεί να προβλζψει τθν 

ποιότθτα φιλίασ  (Beta=0,184, t=2,647, p=<.05). Tο ίδιο παρουςιάηεται να ςυμβαίνει 

και με τον δεςμό με τον πατζρα (Beta=0,213, t= 3,089, p<.05), (βλ. ΡΛΝΑΚΑΣ 19). 

Κλείνοντασ, ο δεςμόσ με τουσ φίλουσ ζχει και αυτόσ τθν ικανότθτα πρόβλεψθσ τθσ 

ποιότθτασ φιλίασ (Beta=0,615, t=11,052 p<.05), (βλ. ΡΛΝΑΚΑΣ 20). 

 

 Εφόςον παρατθρικθκε πωσ και οι τρεισ δεςμοί μποροφν να λειτουργιςουν ωσ 

προβλεπτικοί παράγοντεσ τθσ ποιότθτασ φιλίασ, ζγινε επιπρόςκετα χριςθ του 

ςυντελεςτι προςδιοριςμοφ R2 , ϊςτε να εντοπιςτεί το ποςοςτό πρόβλεψθσ του κάκε 

ζνα. Στθν περίπτωςθ του δεςμοφ μθτζρασ περίπου το 3,4% τθσ διακφμανςθσ 

ερμθνεφεται από το ςυγκεκριμζνο υπόδειγμα, ενϊ υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι 

γραμμικι ςχζςθ μεταξφ τθσ ανεξάρτθτθσ και εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ (βλ. 

Ραράρτθμα ΛΛΛ, Ρίνακασ 17). Το ίδιο ιςχφει και για τον δεςμό με τον πατζρα, με το 

4,5% τθσ διακφμανςθσ, αφτθ τθ φορά να ερμθνεφεται από το ςυγκεκριμζνο 

υπόδειγμα (βλ. Ραράρτθμα ΛΛΛ, Ρίνακασ 18). 

 

Τζλοσ, ςτθν περίπτωςθ πρόβλεψθσ τθσ ποιότθτασ φιλίασ από τον δεςμό με τουσ 

φίλουσ  περίπου το 38% τθσ διακφμανςθσ ερμθνεφεται από το ςυγκεκριμζνο 

υπόδειγμα και υφίςταται ςτατιςτικά ςθμαντικι γραμμικι ςχζςθ μεταξφ των δφο 

μεταβλθτϊν (βλ. Ραράρτθμα ΛΛΛ, Ρίνακασ 19). 

 

    6. υηιτθςθ- υμπεράςματα τθσ ζρευνασ 

6.1 Συηιτθςθ 

Στθν παροφςα ζρευνα μελετικθκε ο  ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ που μπορεί να 

αναπτφξει ο ζφθβοσ με τισ τρεισ φιγοφρεσ προςκόλλθςθσ (μθτζρα, πατζρα, φίλουσ) 

και θ επίδραςθ που μπορεί να επιφζρει εκείνοσ ςτθν ποιότθτα των φιλικϊν 

ςχζςεων του ατόμου. Αρχικά, εντοπίςτθκε ςθμαντικι αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των 

δεςμϊν του νζου με τθ μθτζρα και τον πατζρα του, όπωσ επίςθσ το ίδιο ςυνζβθ και 

για τον δεςμό με τον πατζρα και τουσ φίλουσ.  Επιπλζον, βρζκθκε πωσ και οι τρεισ 

δεςμοί μποροφν να αποτελζςουν προβλεπτικοφσ παράγοντεσ, άλλοι ςε μικρότερο 

 B Τ.Α Beta t Sig. 

 
Σηαθεπά ,649 ,218  3,185 ,002 

Γεζμόρ με θίλοςρ ,847 ,077 ,615 11,052 ,000 

c. Δξαπηημένη μεηαβληηή: Ποιόηηηα θιλίαρ 
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και άλλοι ςε μεγαλφτερο βακμό, για τθν ποιότθτα τθσ φιλίασ. Ακόμθ, ο παράγοντασ 

του φφλου ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο, κακϊσ βρζκθκε ςθμαντικι διαφορά ανάμεςα 

ςτισ απαντιςεισ αγοριϊν και κοριτςιϊν, αναφορικά με τθν ποιότθτα φιλίασ. Τζλοσ, 

και θ θλικία (ςχολικι τάξθ) αποτζλεςε πεδίο μελζτθσ, εφόςον φάνθκε να επιδρά 

τόςο ςτον δεςμό με τον πατζρα όςο και ςτον δεςμό με τουσ φίλουσ. Ραρακάτω 

ακολουκεί αναλυτικι ςυηιτθςθ των αποτελεςμάτων, βάςει τθσ βιβλιογραφίασ. 

6.1.1 Τφποι δεςμοφ και φιγοφρεσ προςκόλλθςθσ 

Ππωσ προζκυψε από τθν κατανομι των ςυμμετεχόντων ςτουσ δφο 

επιβεβαιωμζνουσ τφπουσ δεςμοφ (αςφαλι - αναςφαλι) ςφμφωνα με τουσ Armsden 

και Greenberg (1987), το 89,7% των εφιβων είχαν αςφαλι δεςμό με τθ μθτζρα 

τουσ, ενϊ το 3,4% αναςφαλι. Αντίςτοιχα για τον δεςμό με τον πατζρα το 78,3% 

παρουςίαςε αςφαλι δεςμό και το 6,9% αναςφαλι. Τζλοσ, αναφορικά με τουσ 

φίλουσ, το 83,7% εμφάνιςε αςφαλι δεςμό και το 3,4% αναςφαλι. Τα ςτοιχεία αυτά 

δείχνουν πωσ  οι ςυμμετζχοντεσ παρόλο που βρίςκονται ςε ζνα ιδιαίτερα κρίςιμο 

ςτάδιο τθσ ηωισ τουσ, ζχουν μία κετικι οπτικι για τισ ςχζςεισ με το κοντινό τουσ 

περιβάλλον και ίςωσ θ φιγοφρα τθσ μθτζρασ φαίνεται να ανταποκρίνεται ςε 

μεγαλφτερο βακμό ςτισ ανάγκεσ τουσ (Haigler, Day and Marshall,1995:213). Στθν 

ζρευνα τουσ οι Leondari και Kioseoglou (2000: 458), οι οποίοι χρθςιμοποίθςαν το 

ίδιο εργαλείο ςε ςυμμετζχοντεσ από τθν Ελλάδα, βρικαν και εκείνοι μεγαλφτερο 

ποςοςτό ςτον αςφαλι δεςμό (51,6%) ςε ςχζςθ με τον αναςφαλι (19%). Βζβαια, τα 

ποςοςτά ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι μικρότερα, όπωσ ακριβϊσ και ςτθν ζρευνα 

τθσ Ραντοφλθ (2012:143), γεγονόσ που μπορεί να οφείλεται ςτθν θλικία των 

ςυμμετεχόντων που επζλεξαν οι πρϊτοι (18-24 ετϊν) και ςτο ευρφ φάςμα θλικιϊν 

που επζλεξε να μελετιςει θ δεφτερθ. Σε αντίςτοιχθ ζρευνα των Muris, Meesters, 

van Melick και Zwambag (2001:813), όπου οι θλικίεσ των ςυμμετεχόντων ιταν πιο 

κοντά ςτισ δικζσ μασ, το ποςοςτό για τον αςφαλι δεςμό γενικά, και όχι προσ κάποιο 

ςυγκεκριμζνο πρόςωπο, ιταν ςτο 72,9%.  

Στθν παροφςα ζρευνα κρίκθκε ςκόπιμο να μελετθκεί και ο μθ κατθγοριοποιιςιμοσ 

τφποσ  δεςμοφ, ο οποίοσ αφοροφςε ςτα άτομα που δεν μποροφςαν να  

κατθγοριοποιθκοφν, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των Armsden και Greenberg (1987) 

οφτε ςτον αςφαλι, αλλά οφτε και ςτον αναςφαλι δεςμό. Τα άτομα αυτά κάλυπταν 

ζνα αρκετά μεγάλο ποςοςτό του δείγματοσ (30%) ςτον δεςμό με τον πατζρα, ενϊ 

ζπειτα ακολουκοφςε ο δεςμόσ με τουσ φίλουσ (26%) και τζλοσ, ο δεςμόσ με τθ 

μθτζρα (14%). Στθν ζρευνα των Guarnieri, Ponti και Tani (2010:115) φάνθκε το 

μεγαλφτερο ποςοςτό των ςυμμετεχόντων  να  εμπίπτει ςε αυτι τθν κατθγορία, ενϊ 

μεγαλφτερεσ ιταν οι τιμζσ ςτον δεςμό με τθ μθτζρα αυτι τθ φορά. Αυτό ίςωσ 

προζκυψε λόγω τθσ μεγαλφτερθσ διακφμανςθσ τθσ θλικίασ των ςυμμετεχόντων ςτθν 

εν λόγω ζρευνα (12-20 ετϊν). Κακϊσ ςτθν εφθβεία μετριάηεται θ αρχικι 

προςκόλλθςθ με τουσ γονείσ και εντείνονται οι ςυγκροφςεισ με εκείνουσ, κατά τουσ 
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Buist et al.,2002:167-168, κεωρείται λογικό να υπάρξει μία ςφγχυςθ, ωσ προσ τα 

αιςκιματα που τρζφουν για τισ δφο αυτζσ φιγοφρεσ. Κλείνοντασ, ςε ζρευνα των 

Paterson και ςυν. (1994:595) και τα δφο φφλα παρουςίαςαν μείωςθ τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ με τον πατζρα ςτθν εφθβεία, κάτι που ίςωσ επαλθκεφεται από τον 

μθ κατθγοριοποιιςιμο δεςμό και ςτθ δικι μασ ζρευνα.  

Ριο ςυγκεκριμζνα τϊρα, από τισ διαςτάςεισ του δεςμοφ φάνθκε οι ςυμμετζχοντεσ 

να ζχουν ςε μεγαλφτερο ποςοςτό εμπιςτοςφνθ και ςε μικρότερο αποξζνωςθ προσ 

το πρόςωπο τθσ μθτζρασ. Τα ίδια ςτοιχεία, αλλά ςε μικρότερθ ζνταςθ εντοπίςτθκαν 

ςτον δεςμό με τουσ φίλουσ και τζλοσ ςτον δεςμό με τον πατζρα. Αντίκετα, ςτθν 

υποκλίμακα τθσ επικοινωνίασ υψθλότερα ιταν τα επίπεδα για τουσ φίλουσ.  Στθν 

ζρευνα των Nickerson και Nagle (2005:49) φαίνεται πωσ τα άτομα κατά τθν περίοδο 

τθσ εφθβείασ ςτρζφονται κυρίωσ προσ τουσ φίλουσ τουσ, όςον αφορά τθν 

επικοινωνία, για να λφςουν διάφορα ηθτιματα που τουσ απαςχολοφν. Αντίςτοιχα τα 

αποτελζςματα των Freeman και Brown (2001:664) ζδειξαν τθ μθτζρα ωσ κυρίαρχο 

πρόςωπο εμπιςτοςφνθσ, ενϊ θ πατρικι φιγοφρα βρίςκεται και πάλι ςτθν τελευταία 

κζςθ. Γενικότερα, οι ζφθβοι μπορεί να ζχουν καλφτερθ επικοινωνία με τουσ φίλουσ, 

κακϊσ μοιράηονται κοινζσ ανθςυχίεσ και προβλθματιςμοφσ, όπωσ επίςθσ νοιϊκουν 

και πιο άνετα να ςυνδιαλεχκοφν με εκείνουσ, όμωσ θ μθτζρα είναι το πρόςωπο που 

κα εμπιςτευκοφν και κα ζχουν ωσ κυρίαρχθ φιγοφρα προςκόλλθςθσ (Rosenthal and 

Kobak,2010:698-699). Ωςτόςο ςε άλλεσ ζρευνεσ φαίνεται θ προτίμθςθ των εφιβων 

ςτθν ανάδειξθ των φίλων τουσ ωσ πρόςωπα εμπιςτοςφνθσ (Howard and 

Medway,2004: 397 · Ραντοφλθ,2012:151) 

6.1.2  Η επίδραςθ του φφλου και τθσ θλικίασ ςτον ςυναιςκθματικό δεςμό  

Σφμφωνα με τθν πρϊτθ μασ υπόκεςθ, αναμζναμε να αναδειχκεί επίδραςθ του 

φφλου ςτον τφπο δεςμοφ και για τα τρία πρόςωπα προςκόλλθςθσ (μθτζρα, πατζρα, 

φίλουσ).Τελικά, θ επίδραςθ αυτι εντοπίςτθκε μονάχα ςτο πρόςωπο τθσ μθτζρασ 

και των φίλων. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα κορίτςια εμφάνιςαν πιο ςυχνά, ςε ςφγκριςθ με 

τα αγόρια, αςφαλι δεςμό και ςτισ δφο περιπτϊςεισ. Ππωσ είχε αναφερκεί και ςε 

προθγοφμενο κεφάλαιο, οι ςχζςεισ των κοριτςιϊν είτε με φίλουσ είτε με τθ μθτρικι 

φιγοφρα χαρακτθρίηονται από οικειότθτα, αςφάλεια και εγγφτθτα, ςτοιχεία που 

προωκοφν τθν εκδιλωςθ ενόσ αρμονικοφ δεςμοφ. Σε ζρευνα των Muris και 

ςυνεργατϊν (2001:814) εντοπίςτθκε επίςθσ διαφορά ανάμεςα ςτα φφλα, ωσ προσ 

τισ υποκλίμακεσ του δεςμοφ. Τα κορίτςια είχαν υψθλότερα επίπεδα εμπιςτοςφνθσ 

με τουσ φίλουσ και επικοινωνίασ με τουσ γονείσ και τουσ φίλουσ, ςε ςχζςθ με τα 

αγόρια.  Διαφορά επίςθσ παρατθρικθκε και ςτθ φιγοφρα προςκόλλθςθσ που 

επιλζγουν τα δφο φφλα, κακϊσ τα αγόρια προτιμοφν να κεωροφν ωσ κυρίαρχο 

πρόςωπο προςκόλλθςθσ τθ μθτζρα, ενϊ τα κορίτςια τον πατζρα τουσ (Forbes and 

Adam-Curtis, 2000:259). Τζλοσ ςτθν ζρευνα των Song και ςυνεργατϊν (2009:1279) 

τα κορίτςια φάνθκαν να ζχουν πιο αςφαλι δεςμό με τθ μθτζρα από ότι τα αγόρια, 
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κάτι όμωσ που δεν εντοπίςτθκε και ςτον δεςμό με τον πατζρα. Μολονότι τα 

παραπάνω ευριματα  υποδεικνφουν, εν μζρει, τθν επίδραςθ του φφλου ςτον 

δεςμό, ωςτόςο υπάρχουν ζρευνεσ που δεν εντόπιςαν ουςιαςτικι διαφορά 

ανάμεςα ςτα δφο φφλα (Liu,2006:715-716 · Ma and Huebner,2008:186) 

Θ δεφτερθ υπόκεςθ τθσ μελζτθσ ςτθριηόταν ςτο ενδεχόμενο εμφάνιςθσ επίδραςθσ 

μεταξφ τθσ θλικίασ, θ οποία κυρίωσ είχε μελετθκεί μζςω των τάξεων τθσ Α’ (πρϊιμθ 

εφθβεία) και Γϋ Γυμναςίου (φςτερθ εφθβεία) και των τριϊν δεςμϊν (μθτζρασ, 

πατζρα, φίλων). Στο ςθμείο αυτό κζλαμε να ελζγξουμε αν υφίςταται αναπτυξιακι 

προοπτικι ςτον ςυναιςκθματικό δεςμό. Θ θλικία βρζκθκε να επιδρά ςτον δεςμό με 

τον πατζρα, κακϊσ οι μακθτζσ ςτθν πρϊιμθ εφθβεία εμφάνιςαν πιο ςυχνά αςφαλι 

τφπο, ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ ςτθ μζςθ εφθβεία. Πςον αφορά ςτο δεςμό με τουσ 

φίλουσ, τα παιδιά τθσ μζςθσ εφθβείασ εμφάνιςαν πιο ςυχνά αςφαλι δεςμό, 

ςυγκριτικά με τα παιδιά τθσ πρϊιμθσ εφθβείασ. Στθ μελζτθ τουσ οι Laible και 

ςυνεργάτεσ (2000: 56)  βρικαν πωσ τα μικρότερα παιδιά είχαν πιο υψθλά επίπεδα 

ςτον αςφαλι δεςμό με τθ μθτζρα και τον πατζρα, από ό,τι οι ςυμμετζχοντεσ με 

μεγαλφτερθ θλικία. Επιπλζον, θ αςφάλεια του δεςμοφ με τουσ γονείσ ζχει 

παρατθρθκεί πωσ μειϊνεται κατά τθ μζςθ εφθβεία (Furman and Buhrmester 

,1992:111· Song et al.,2009:1283). Στθν ίδια μελζτθ των Furman και Buhrmester 

(1992:111) παρατθρικθκε πωσ όςο περνάμε από τθν παιδικότθτα ςτθν εφθβεία, τα 

άτομα τείνουν να απομακρφνονται από τισ γονικζσ φιγοφρεσ και να «επενδφουν» 

ςτουσ φίλουσ. Είναι εφλογο λοιπόν το αποτζλεςμα τθσ επίδραςθσ τθσ θλικίασ ςτον 

δεςμό με τουσ φίλουσ, αν αναλογιςτεί κανείσ πωσ όςο μεταβαίνουμε ςτθν πιο 

όψιμθ περίοδο τθσ εφθβείασ, ο νζοσ ψάχνει ευκαιρία να αποδεςμευτεί από το 

οικογενειακό περιβάλλον και να νοιϊςει τισ κετικζσ επιδράςεισ τθσ φιλικισ 

υποςτιριξθσ. Για αυτόν ακριβϊσ το λόγο, ςφμφωνα με τον Berndt (οπ. αναφ. ςτο 

Ραναγιωτάκθ,2010:69), με το πζραςμα του χρόνου οι φιλίεσ ελαττϊνονται και 

μζνουν οι πραγματικοί φίλοι, με τουσ οποίουσ αιςκάνεται κανείσ αςφάλεια, 

οικειότθτα και προςταςία. Σε μία επίςθσ μελζτθ του, ο Berndt (1981:413) ζκανε 

ςαφζσ πωσ θ ευαιςκθςία προσ τισ επικυμίεσ τουσ φίλου αυξάνεται με τα χρόνια, 

ζνα βαςικό ςτοιχείο για να μπορζςουμε να ποφμε πωσ πλζον ο δεςμόσ μπορεί να 

χαρακτθριςτεί ωσ αςφαλισ. Κλείνοντασ, άλλεσ ζρευνεσ ζδειξαν ςτακερότθτα του 

δεςμοφ ςτο πζραςμα του χρόνου (Armsden, McCauley, Greenberg, Burke and 

Mitchell,1990: 690· Greenberg et al.. 1983: 379).  

6.1.3 Συςχζτιςθ μεταξφ του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ με τθ μθτζρα, τον πατζρα και 

τουσ φίλουσ 

Για τθν τρίτθ και τθν τζταρτθ υπόκεςθ κεωριςαμε ότι εφόςον ο ζφθβοσ ζχει 

κατορκϊςει να πλάςει μία ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ με τθν εκάςτοτε φιγοφρα 

προςκόλλθςθσ, είτε αυτι χαρακτθρίηεται από αςφάλεια είτε όχι, θ επίδραςθ τθσ κα 

είναι φανερι και ςτον δεςμό με τισ άλλεσ φιγοφρεσ ι και ακόμθ κα μπορεί να 
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ςυςχετιςτεί ωσ προσ τον τφπο δεςμοφ που φζρουν. Ριο αναλυτικά, ςτο δείγμα μασ 

θ ςθμαντικότερθ ςυςχζτιςθ βρζκθκε ανάμεςα ςτον αςφαλι δεςμό με τθ μθτζρα και 

ςτον αςφαλι δεςμό με τον πατζρα. Το ίδιο εφρθμα εντοπίςτθκε και ςτθ μελζτθ τθσ 

Ραντοφλθ (2012:149). Ππωσ αναφζρει και θ ίδια, ςφμφωνα με τον Bowlby,  τα 

εςωτερικά πρότυπα διεργαςίασ είναι εκείνα που ζχουν τθ δυνατότθτα, αφοφ 

εδραιωκοφν νοθτικά, να διευρυνκοφν και να δθμιουργιςουν ζνα ενιαίο μοντζλο 

δεςμοφ, ςτο οποίο κα ενυπάρχουν κοινζσ εμπειρίεσ από τα πρόςωπα 

προςκόλλθςθσ. Πταν το άτομο βιϊνει κετικζσ εμπειρίεσ με το ζνα πρόςωπο του 

δεςμοφ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, αυτό επιδρά ι και κακορίηει τθ ςχζςθ με τον άλλο 

δεςμό. Κατ’ επζκταςθ ςτο δείγμα μασ βρζκθκε να υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ των 

δεςμϊν μθτζρασ και πατζρα, αφοφ ςτθν ουςία θ ζφθβοι από ζνα ςθμείο και μετά 

αποκτοφν μία κοινι οπτικι για τουσ δφο γονείσ και θ ποιότθτα του ενόσ δεςμοφ 

διαπλάκει και μετουςιϊνει τον άλλο. Ειδικότερα, από το ςυνολικό δείγμα μασ που 

ιταν 203 άτομα, τα 182 άτομα εμφάνιςαν αςφαλι δεςμό με τθ μθτζρα. Από αυτά, 

τα 151 παρουςίαςαν αςφαλι δεςμό και με τον πατζρα, κάτι που δείχνει πωσ 

υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα ταφτιςθσ τθσ ποιότθτασ δεςμοφ με τισ γονικζσ 

φιγοφρεσ. H ζρευνα των Gomez και MacLaren (2007:164), ςε ςυμμετζχοντεσ 

μεγαλφτερθσ βζβαια θλικίασ, φανζρωςε και πάλι μία κετικι ςυνάφεια μεταξφ των 

δεςμϊν που αναπτφςςουν οι ζφθβοι με τουσ γονείσ τουσ. Ραρόλα αυτά, μζχρι και 

ςιμερα, το ενδιαφζρον για τθν εφρεςθ ςυςχετίςεων μεταξφ του τφπου δεςμοφ τθσ 

μθτζρασ και του πατζρα είναι περιοριςμζνο.  

Πςον αφορά τουσ φίλουσ τϊρα, αν και βρζκθκε ςθμαντικι ςυςχζτιςθ μεταξφ των 

τφπων δεςμοφ με τον πατζρα και με τουσ φίλουσ, κάτι τζτοιο δεν ςυνζβθ με τον 

δεςμό τθσ μθτζρασ. Βζβαια, και πάλι οι ςυμμετζχοντεσ που εμφάνιηαν αςφαλι 

τφπο με τθ μθτζρα, ςε ποςοςτό 84,6%, εμφάνιηαν και αςφαλι τφπο με τουσ φίλουσ. 

Το ίδιο ςυνζβθ με τον αναςφαλι δεςμό με τθ μθτζρα και τον αςφαλι δεςμό με 

τουσ φίλουσ, ςε μεγαλφτερο κιόλασ ποςοςτό (85,7%). Τα ςτοιχεία αυτά μασ δίνουν 

δφο πολφ ςθμαντικά ευριματα. Αρχικά τα άτομα που ζχουν αςφάλεια ςτθ ςχζςθ 

τουσ με τθ μθτζρα, ςυνικωσ εκδθλϊνουν αςφάλεια και με τουσ φίλουσ , κάτι που 

μασ παραπζμπει και πάλι ςτα εςωτερικά μοντζλα διεργαςίασ. Από τθν άλλθ 

ςθμαντικό εφρθμα αποτελεί το γεγονόσ, πωσ όταν ζνασ ζφθβοσ ζχει διαταραγμζνθ 

ςχζςθ με τθ μθτζρα, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ καλλιεργεί ςχζςεισ αςφαλείασ με τουσ 

φίλουσ. Στθν ζρευνα τθσ θ Lieberman (1977:1285) ζδειξε πωσ όταν ο δεςμόσ με τθ 

μθτζρα είναι ποιοτικόσ, το παιδί τείνει να δθμιουργεί αντίςτοιχεσ ςχζςεισ με τουσ 

φίλουσ του. Βζβαια, δεν γνωρίηει κανείσ αν τελικά το εγχείρθμα αυτό κα ςτεφκεί με 

επιτυχία, όμωσ αυτό που μασ ενδιαφζρει είναι το αρχικό ερζκιςμα που του 

επιτρζπει να προςεγγίςει τουσ ενδεχόμενουσ φίλουσ με κετικι διάκεςθ. Το γεγονόσ 

αυτό μπορεί να οφείλεται ςτθ δυνατότθτα που χαρίηει ο αςφαλισ δεςμόσ με τουσ 

γονείσ ςτθν οικοδόμθςθ μίασ κετικισ εικόνασ του εαυτοφ. Από τθ ςτιγμι που το 

άτομο, και πιο ςυγκεκριμζνα ο ζφθβοσ, ο οποίοσ διανφει μία κρίςιμθ περίοδο ςτθ 
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ηωι του, ζχει αυτοπεποίκθςθ και αυτοεκτίμθςθ, είναι λογικό να εκδθλϊνει 

ευκολότερα  κοινωνικι ςυμπεριφορά και να δθμιουργεί κατ’ επζκταςθ με 

μεγαλφτερθ ευκολία ςχζςεισ (Laible et al.,2004:711). Το παραπάνω εφρθμα ίςωσ 

ζρχεται ςε αντίκεςθ με το γεγονόσ πωσ ςτο δικό μασ δείγμα, άτομα με αναςφαλι 

δεςμό με το ζνα πρόςωπο, ιταν ςε κζςθ να δθμιουργιςουν ςχζςεισ αςφάλειασ με 

το άλλο. Εδϊ ςθμαντικό ρόλο παίηουν οι φιγοφρεσ προςκόλλθςθσ. Κάτι τζτοιο, για 

παράδειγμα, δεν ςυνζβθ ανάμεςα ςτο δεςμό με τον πατζρα και τουσ φίλουσ. Με 

άλλα λόγια, θ μθτζρα κατά πλειονότθτα , όπωσ είδαμε και ςε προθγοφμενο 

κεφάλαιο, λειτουργεί ωσ βάςθ αςφάλειασ, που παρζχει υποςτιριξθ, ενδυνάμωςθ 

και οικειότθτα ςτο παιδί. Από τθν ςτιγμι που αυτι θ βάςθ δεν κα υπάρχει, ο 

ζφθβοσ κυρίωσ κα ςτραφεί ςτουσ φίλουσ, για να «καλφψει» όλα τα παραπάνω κενά 

(Hazan and Shaver,1994:4-9).  

Ζνα επίςθσ ςθμαντικό εφρθμα τθσ μελζτθσ μασ αποτελεί το γεγονόσ πωσ ο τφποσ 

δεςμοφ με τον πατζρα ςυςχετίηεται με τον τφπο δεςμοφ με τουσ φίλουσ. Ππωσ 

εντόπιςαν και οι Graber and Brooks-Gunn (1996:770-771) ςτθν ζρευνα τουσ, κατά 

τθν περίοδο τθσ εφθβείασ θ πατρικι είναι θ φιγοφρα εκείνθ, όπου κα κακοδθγιςει 

τον ζφθβο, κακϊσ ςτο πρόςωπο του πατζρα εντοπίηονται ςτοιχεία εξουςίασ και 

δφναμθσ που ζλκουν τον νζο. Ταυτόχρονα, από εκείνον περιμζνουν να λάβουν τόςο 

φροντίδα και αγάπθ, όςο και δικαιοςφνθ. Εφόςον κάτι τζτοιο πραγματωκεί, το 

παιδί κα μπορζςει να επιςυνάψει μία ποιοτικι ςχζςθ με εκείνον, κάτι που όπωσ 

φαίνεται, κα ζχει αντίκτυπο και ςτισ φιλικζσ του ςχζςεισ. Ωςτόςο θ ζρευνα ςε αυτό 

το πεδίο, αν και αρκετά ενδιαφζρουςα, είναι περιοριςμζνθ, κακϊσ οι περιςςότεροι 

μελετθτζσ εξετάηουν τον ςυναιςκθματικό δεςμό ωσ μία μεταβλθτι και για τουσ δφο 

γονείσ. 

Τζλοσ, το αποτζλεςμα τθσ κετικισ ςυςχζτιςθσ μεταξφ μονάχα του δεςμοφ με τον 

πατζρα και του δεςμοφ με τουσ φίλουσ ζρχεται ςε αντίκεςθ τόςο με τθ κεωρία 

δεςμοφ, όςο και με άλλεσ ζρευνεσ που μελζτθςαν τον δεςμό με τουσ ςυνομθλίκουσ 

και εντόπιςαν ςφνδεςθ με τον δεςμό και με τουσ δφο γονείσ, και κυρίωσ με τθν 

μθτζρα (Fass and Tubman,2002:569· Nada- Raja et al.,1992:482).  

6.1.4 Η επίδραςθ του φφλου και τθσ θλικίασ ςτθν ποιότθτα τθσ φιλίασ  

Θ 5θ και 6θ υπόκεςι αφοροφςαν τθν ποιότθτα τθσ φιλίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτον 

ζλεγχο για ανίχνευςθ πικανισ επίδραςθσ του φφλου και τθσ θλικίασ ςτθν ποιότθτα 

τθσ φιλίασ, μονάχα το φφλο βρζκθκε να επιδρά ςε εκείνθ. 

Από πολλζσ ζρευνεσ ζχει υποςτθριχκεί θ υπόκεςθ αλλθλεπιδράςεων μεταξφ του 

φφλου και τθσ ποιότθτασ φιλίασ. Αυτό, κατά τον Piaget (οπ. αναφ. ςτο 

Ραναγιωτάκθ,2010:77), μπορεί να ερμθνευκεί από τθ κεϊρθςθ τθσ ιςότθτασ ωσ 

πρωταρχικοφ ςτοιχείου τθσ οικοδόμθςθσ μίασ φιλικισ ςχζςθσ. Ειδικότερα, τα 

κορίτςια, ςφμφωνα με τθν ζρευνα των Sharabany, Gershoni και Hofman (οπ.αναφ. 
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ςτο Bakken and Romig,1992:304), φαίνεται να ξεκινοφν νωρίτερα τθν επιςφναψθ 

ςχζςεων με το άλλο φφλο, ςυγκριτικά με τα αγόρια. Επίςθσ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 

επιλζγουν τισ δυαδικζσ ςχζςεισ (Eder and Hallinan, 1978:247). Αυτό καταδεικνφει 

ίςωσ και τθν ποιότθτα των ςχζςεων τουσ, όπωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια, αφοφ τα 

κορίτςια επιηθτοφν οι φιλίεσ τουσ να ζχουν ουςία και διάρκεια. Αντικζτωσ, τα 

αγόρια επιλζγουν να δθμιουργοφν ομάδεσ φίλων, από τθσ οποίεσ αναμζνουν να 

λάβουν αποδοχι, και όχι τθν αποκλειςτικότθτα (Γαλανάκθ,2011: 199). Διαφορετικά, 

κα μποροφςε να πει κανείσ πωσ τα αγόρια δεν νοιάηονται τόςο για τθν ανάπτυξθ 

μια ποιοτικισ φιλίασ, κακϊσ κατά τθν περίοδο τθσ εφθβείασ αυτό που μετράει 

κυρίωσ για εκείνα είναι το «φαίνεςκαι» και όχι τόςο το «είναι». Αντίκετα, τα 

κορίτςια, όντασ από τθ φφςθ τουσ πιο ευαίςκθτα, επενδφουν ςε ςχζςεισ 

οικειότθτασ, αςφάλειασ και εγγφτθτασ (Crockett,1984:178). Βροντερό παράδειγμα 

για τθν επαλικευςθ των παραπάνω αποτελεί θ ζρευνα των  Benenson και 

Christakos (οπ. αναφ ςτο Rose and Rudolph,2006:108-110), οι οποίοι υποςτιριξαν 

πωσ οι ςχζςεισ των κοριτςιϊν κεωροφνται πιο εφκραυςτεσ και ζχουν μικρότερθ 

διάρκεια από εκείνεσ των αγοριϊν, διότι εμφανίηουν μεγαλφτερθ ςυχνότθτα 

ςτρεςογόνων καταςτάςεων, όπωσ παραμζλθςθ από τθν καλφτερθ φίλθ και ζλλειψθ 

ςυναναςτροφισ. 

Αναφορικά τϊρα με τθν θλικία, κακϊσ λάβαμε υπόψθ μασ τθν αναπτυξιακι οπτικι, 

κεωριςαμε πωσ οι πιο νεαροί ζφθβοι (Α’ Γυμναςίου), επειδι ακόμθ δεν ζχουν 

κατορκϊςει να δθμιουργιςουν ιςχυροφσ φιλικοφσ δεςμοφσ ςε ζνα νζο ςχολικό 

περιβάλλον, κάτι βζβαια που δεν είναι απόλυτο, δεν κα είχαν τόςο ποιοτικζσ 

ςχζςεισ όςο τα παιδιά τθσ μζςθσ εφθβείασ (ΓϋΓυμναςίου). Το ςτοιχείο αυτό δεν 

επιβεβαιϊκθκε από τθν ζρευνα μασ, κακϊσ από τθ μία δεν φάνθκε να υπάρχει 

επίδραςθ τθσ θλικίασ (τάξθσ), όπωσ προαναφζρκθκε, ςτθν ποιότθτα των φιλικϊν 

ςχζςεων και από τθν άλλθ οι μακθτζσ τθσ πρϊιμθσ εφθβείασ είχαν υψθλότερουσ 

μζςουσ όρουσ ςτθν ποιότθτα φιλίασ, από ότι εκείνοι τθσ μζςθσ εφθβείασ. Στισ 

περιςςότερεσ ζρευνεσ, ωςτόςο, θ υπόκεςθ τθσ επίδραςθσ ζχει επιβεβαιωκεί, και 

κυρίωσ ςε άτομα τθσ όψιμθσ εφθβείασ. Σφμφωνα με τον Berndt (οπ. αναφ. ςτο 

Ραναγιωτάκθ,2010:69), ο αρικμόσ των φίλων μειϊνεται από τθν παιδικι θλικία 

ςτθν εφθβεία και παραμζνει τελικά ζνα πολφ μικρό ποςοςτό κατά τθν περίοδο τθσ 

ενθλικίωςθσ. Επιπλζον, κατά τον Youniss (οπ. αναφ. ςτο Ραναγιωτάκθ,2010:71), 

ςτισ εφθβικζσ παρζεσ υπάρχουν τα ςτοιχεία τθσ ανοχισ και του ςεβαςμοφ ςε 

μεγαλφτερο βακμό, από ό,τι ςυμβαίνει ςτισ παιδικζσ φιλίεσ. Τζλοσ ,ςε ζρευνα του 

Claes (1992:51) φάνθκε πωσ εάν και το μζγεκοσ του δικτφου φιλίασ δεν αλλάηει 

ιδιαίτερα με τα χρόνια, ο αρικμόσ των καλφτερων φίλων είναι αυτόσ που διαρκϊσ 

μειϊνεται. Οι κετικζσ εμπειρίεσ μία ςτενισ δυαδικισ ςχζςθσ τελικά κατοχυρϊνουν 

τθν κοινωνικοποίθςθ και τθν ψυχαγωγία των ςυμμετεχόντων. Αντίκετα, θ φπαρξθ 

μίασ αντικοινωνικισ ςυμπεριφοράσ ςτο ζνα μζλοσ ωκεί ςε πολλζσ περιπτϊςεισ τθν 

υιοκζτθςθ παρόμοιων τακτικϊν και από το άλλο (Laird et al.,1999: 430-431).     
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6.1.5  Διαφορζσ ςτισ επιμζρουσ υποκλίμακεσ τθσ ποιότθτασ τθσ φιλίασ μεταξφ 

αγοριϊν και κοριτςιϊν 

Σφμφωνα με τα αποτελζςματα των υποκζςεων 8 και 9, τα κορίτςια φάνθκε να 

απαντοφν πιο κετικά από τα αγόρια ςε όλεσ τισ υποκλίμακεσ τθσ φιλίασ (φροντίδα-

αναγνϊριςθ, επίλυςθ ςυγκροφςεων, βοικεια-κακοδιγθςθ, παρζα- επαναςφνδεςθ, 

οικεία ανταλλαγι), πζραν τθσ αρνθτικά κατευκυνόμενθσ υποκλίμακασ «ςφγκρουςθ-

προδοςία», ςτθν οποία  ςθμείωςαν μικρότερο ποςοςτό. Τα ςτοιχεία αυτά 

υποςτθρίηονται και ςτθν ζρευνα τθσ Ραναγιωτάκθ (2010:128), όπου φαίνεται πωσ 

οι φιλίεσ των κοριτςιϊν εμπεριζχουν περιςςότερθ βοικεια και αςφάλεια, κάτι που 

τα κάνει να χαρακτθρίηουν τισ ςχζςεισ με τουσ φίλουσ τουσ ποιοτικά ανϊτερεσ. 

Ραράλλθλα, τα κορίτςια αναφζρουν ςυχνότερα από τα αγόρια πωσ λαμβάνουν 

ςυναιςκθματικι υποςτιριξθ από τουσ φίλουσ τουσ (Berndt and Perry, 1986:647), 

όπωσ επίςθσ πωσ πραγματϊνουν οικείεσ ςυηθτιςεισ με εκείνουσ και χαίρουν 

υψθλισ εκτίμθςθσ (Ραναγιωτάκθ, 2010:125). Αναφορικά με τθν οικειότθτα, οι 

Douvan και Andelson (οπ. αναφ. ςτο Ραναγιωτάκθ,2010:125) υποςτθρίηουν πωσ τα 

κορίτςια, κατά κφριο λόγο, δίνουν βαρφτθτα ςτθν ενςυναίςκθςθ και τθν 

οικοδόμθςθ ςτενϊν διαπροςωπικϊν ςχζςεων, ςε αντίκεςθ με τα αγόρια που 

επιηθτοφν τθν  επίτευξθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων με τθν επιςφναψθ δεςμϊν. Ακόμθ, 

ςε μελζτθ του Berndt (1982:1457), τα κορίτςια βρζκθκαν να μθν μποροφν να 

δθμιουργιςουν τόςο εφκολα καινοφργιεσ φιλίεσ, όπωσ επίςθσ απζφευγαν να 

εντάξουν ςε φιλικζσ ςυηθτιςεισ άτομα που βρίςκονταν εκτόσ τθσ παρζασ.  

Αναφορικά τϊρα με τθ ςφγκρουςθ, τα αγόρια προτιμοφν να κάνουν χριςθ τθσ 

λεκτικισ επικετικότθτασ ςτισ διαμάχεσ με τουσ φίλουσ τουσ, ςε αντίκεςθ με τα 

κορίτςια που επιλζγουν τθν αρμονικι λφςθ των ςυγκροφςεων που προκφπτουν 

(Rose and Rudolph, 2006:101). Ταυτόχρονα, οι ςχζςεισ των αγοριϊν δεν εμφανίηουν 

τόςο ςυχνά  δείγματα ςτοργισ και αλλθλοχποςτιριξθσ, αλλά ςτοιχεία 

αντιπαλότθτασ και επικετικότθτασ. Επίςθσ, θ ςυηιτθςθ, ο ςυμβιβαςμόσ και θ 

αιτιολόγθςθ χαρακτθρίηουν, επί το πλείςτον, τισ κοριτςίςτικεσ ςυηθτιςεισ 

(Ραναγιωτάκθ, 2010:116). Τζλοσ, και θ ζρευνα τθσ Βουλγαρίδου (2014:117) για τθν 

επικετικότθτα ζδειξε διαφορζσ ςτθν ποιότθτα φιλίασ, αφοφ τα αγόρια ςθμείωςαν 

υψθλότερεσ βακμολογίεσ ςτισ κλίμακεσ τθσ χειριςτικότθτασ και τθσ ςφγκρουςθσ, 

ενϊ τα κορίτςια ςτθν οικεία ανταλλαγι. Πλα τα παραπάνω υποςτθρίηουν, ςε 

ικανοποιθτικό βακμό, το πόριςμα τθσ παροφςασ ζρευνασ ςχετικά με τθν φπαρξθ 

διαφορϊν ςτθν ποιότθτα τθσ φιλίασ ανάμεςα ςτα  δφο φφλα.   

6.1.6  Οι υποκλιμάκεσ δεςμοφ και θ  ποιότθτα τθσ φιλίασ  

Με τθν εξζταςθ τθσ 10θσ υπόκεςθσ τθσ ζρευνάσ μασ κζλαμε να εντοπίςουμε αν 

υπάρχουν τυχόν ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτισ υποκλίμακεσ του ςυναιςκθματικοφ 

δεςμοφ (επικοινωνία, εμπιςτοςφνθ, αποξζνωςθ) και  τθν ποιότθτα φιλίασ. Από τον 

ςυγκεκριμζνο ζλεγχο προζκυψε για τον δεςμό με τθ μθτζρα υψθλι κετικι 
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ςυςχζτιςθ μεταξφ των υποκλιμάκων τθσ εμπιςτοςφνθσ, τθσ επικοινωνίασ και τθσ 

ποιότθτασ τθσ φιλίασ, ενϊ βρζκθκε αρνθτικι ςυςχζτιςθ με τθ διάςταςθ τθσ 

αποξζνωςθσ. Επιπλζον και οι υποκλίμακεσ του δεςμοφ ςυςχετίηονταν μεταξφ τουσ, 

και όςο υψθλότερθ ιταν θ βακμολογία ςτθν εμπιςτοςφνθ και ςτθν επικοινωνία, 

τόςο χαμθλότερθ εμφανιηόταν ςτθν αποξζνωςθ. Τα ίδια ακριβϊσ αποτελζςματα 

προζκυψαν και ςτον δεςμό με τουσ φίλουσ. Ωςτόςο ςτον δεςμό με τον πατζρα, ενϊ 

οι διαςτάςεισ του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ ςυςχετίηονται όλεσ μεταξφ τουσ, όπωσ 

και παραπάνω, όςον αφορά τθν ποιότθτα τθσ φιλίασ,  θ ςυςχζτιςθ εντοπίςτθκε 

μονάχα με τθν υποκλίμακα τθσ εμπιςτοςφνθσ. 

 Ππωσ διαπιςτϊνουν οι Corsano και ςυν. (2006:350), οι κετικζσ διαπροςωπικζσ 

ςχζςεισ των εφιβων με τουσ γονείσ και τουσ φίλουσ, δθλαδι μία ςχζςθ βαςιςμζνθ 

ςτθν εμπιςτοςφνθ και τθν αλλθλοκατανόθςθ (επικοινωνία), τουσ ζκαναν να 

νοιϊκουν ψυχικι ευθμερία. Αντίκετα, όταν οι ςχζςεισ δεν ιταν ικανοποιθτικζσ για 

εκείνουσ, οι νζοι βίωναν δυςάρεςτα ςυναιςκιματα, και πιο ςυγκεκριμζνα μοναξιά. 

Αυτό παρζχει μία γενικι εικόνα για τθν αντίςτροφθ ςυςχζτιςθ που υπάρχει 

ανάμεςα ςτθν εμπιςτοςφνθ και τθν επικοινωνία με τθν αποξζνωςθ, ςε όλουσ τουσ 

ςυναιςκθματικοφσ δεςμοφσ. Σε παρόμοια ζρευνα του Cook (2000:292) 

διαπιςτϊκθκε πωσ θ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ με τθ μθτζρα λειτουργοφςε κετικά και 

προβλεπτικά ςτθ δθμιουργία παρόμοιασ ςχζςθσ με τον πατζρα και τουσ φίλουσ. 

Επιπλζον,  από τθ μελζτθ των Nickerson και Nagle (2004:43) προζκυψε ςθμαντικι 

ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτθ ςχζςθ με τoυσ γονείσ και με τουσ φίλουσ και τθν εμφάνιςθ 

ικανοποίθςθσ κατά τθν περίοδο τθσ εφθβείασ. Τζλοσ, και ςτθν ζρευνα τθσ Ραντοφλθ 

(2012:96), αλλά και των Nada-Raja και ςυν. (1992:478) διαπιςτϊκθκε ανάλογθ 

ςυςχζτιςθ ςτισ υποκλίμακεσ του δεςμοφ. 

 Ειδικότερα, ςε ζρευνα των Rotenberg και ςυν. (2005:2287-288), φάνθκε μεγάλθ 

ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτθν εμπιςτοςφνθ προσ τουσ γονείσ και τθν παροχι βοικειασ 

ςτουσ ςυμμακθτζσ. Θ βοικεια αποτελεί μία βαςικι διάςταςθ τθσ φιλίασ, θ οποία 

όπωσ και ςτθν ζρευνα μασ, φαίνεται να προκφπτει από τθν εμπιςτοςφνθ και των 

δφο βαςικϊν φιγοφρων προςκόλλθςθσ. Αν και θ επικοινωνία με τον πατζρα δεν 

ζδειξε να επιδρά ςτθν ποιότθτα φιλίασ, ωςτόςο θ ζρευνα του Collins (1997:10) 

υποςτιριξε πωσ θ ςυνεργαςία, θ αλλθλεξάρτθςθ και τα κετικά ςυναιςκιματα 

μεταξφ των φίλων ςχετίηονται περιςςότερο με τθ φιγοφρα του πατζρα παρά τθσ 

μθτζρασ. Αντίκετα, ςε άλλθ ζρευνα των Laursen και Collins (2004:339) οι ζφθβοι 

προτιμοφςαν να αφιερϊνουν περιςςότερο χρόνο ςτισ ςυηθτιςεισ με τθ μθτζρα από 

ότι με τον πατζρα, κάτι που αιτιολογικά μπορεί να οδθγιςει ςτο πόριςμα πωσ θ 

επικοινωνία τθσ μθτζρασ, και όχι του πατζρα, ςχετίηεται με  τθν ποιότθτα τθσ 

φιλίασ. Τζλοσ, όςον αφορά τθν αποξζνωςθ, δεν βρζκθκαν παρόμοιεσ μελζτεσ, από 

τισ οποίεσ να αναδεικνφεται θ ςυςχζτιςθ με τθν ποιότθτα τθσ φιλίασ. Ωςτόςο, 

ςφμφωνα με τθν ζρευνα τθσ Ραντοφλθ (2012:61), εφόςον ο δεςμόσ με τουσ γονείσ 

ςυςχετίηεται  με τισ μετριςεισ τθσ προςαρμογισ και τθν αναηιτθςθ εγγφτθτασ, 
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λογικά μιλϊντασ, ζνασ δεςμόσ που βαςίηεται ςτθν αποξζνωςθ είναι αρκετά πικανό 

να επιφζρει και φιλίεσ χρωματιςμζνεσ με ςτοιχεία αντικοινωνικότθτασ και 

απομόνωςθσ.  

 

6.1.7  Ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ ωσ προβλεπτικόσ παράγοντασ για τθν ποιότθτα 

τθσ φιλίασ  και οι επιδράςεισ του ςε εκείνθ 

Επιςτρζφοντασ πίςω ςτθν ζβδομθ υπόκεςθ, και αφοφ είχαμε ελζγξει τθν επίδραςθ 

τθσ θλικίασ και του φφλου ςτθν ποιότθτα φιλίασ, όπωσ φαίνεται και παραπάνω, 

κελιςαμε να ερευνιςουμε τθν πικανι επίδραςθ του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ, 

αυτι τθ φορά, ςτθν ποιότθτα των φιλικϊν ςχζςεων των ςυμμετεχόντων. Ιταν 

φυςικό να υποκζςουμε πωσ υπάρχει επίδραςθ μεταξφ των μεταβλθτϊν αυτϊν, 

βαςιηόμενοι ςτθ βιβλιογραφία που ζχει προθγθκεί. Και για τουσ τρεισ δεςμοφσ θ 

υπόκεςθ αυτι επιβεβαιϊκθκε και οι μεγαλφτεροι μζςοι όροι ςτθν ποιότθτα φιλίασ 

εντοπίςτθκαν ςτον αςφαλι δεςμό και ςτα τρία πρόςωπα. Ροικίλεσ ζρευνεσ 

παρζχουν, επί το πλείςτον, ςτοιχεία που επιβεβαιϊνουν τθν παραπάνω υπόκεςθ. 

Ζνα τζτοιο παράδειγμα αποτελοφν οι μελζτεσ των Kerns, Kerns, Klepac και Cole και 

των Park και Waters (οπ. αναφ. ςτο Card and Hodges,2003:25), από τισ οποίεσ ζχει 

προκφψει πωσ τα παιδιά με αςφαλείσ ςυναιςκθματικοφσ δεςμοφσ κάνουν 

ευκολότερα φιλίεσ, οι οποίεσ είναι αρμονικζσ, με λιγότερεσ ςυγκροφςεισ και  

διακρίνονται από υψθλι ποιότθτα. Επίςθσ, από τθ μελζτθ των Gauze και 

ςυνεργατϊν (1996:2213) ςε νζουσ τθσ πρϊιμθσ εφθβείασ φάνθκε πωσ όταν θ ςχζςθ 

με τουσ γονείσ χαρακτθρίηεται από προςαρμοςτικότθτα, τότε ςε μία ενδεχόμενθ 

αρνθτικι εμπειρία ςτον τομζα τθσ φιλίασ δεν κα υπάρξει άγχοσ και δυςφορία. Τα 

ςτοιχεία αυτά βρίςκουν πρόςφορο ζδαφοσ και ςτθ κεωρία του Furman (οπ. αναφ. 

ςτο Hartup and Stevens,1997:364), θ οποία βαςίηεται ςτθ κεωρία τθσ 

προςκόλλθςθσ και ςτθ διαμόρφωςθ κατθγορικϊν προτφπων. Τζλοσ, θ Βαϊράμθ 

(2005:162) εντόπιςε πωσ όςο αυξάνονται οι ςυγκροφςεισ ςτθν οικογζνεια, ςε 

ςθμείο τζτοιο όπου τα παιδιά να αιςκάνονται υπεφκυνα, τόςο μειϊνονται τα 

χαρακτθριςτικά τθσ αςφάλειασ και τθσ οικειότθτασ ςτισ ςχζςεισ φιλίασ τουσ.   

Αν και ςε μικρό ποςοςτό (3,4%), ο δεςμόσ με τθ μθτζρα βρζκθκε να ζχει τθν 

ικανότθτα πρόβλεψθσ τθσ ποιότθτασ των ςχζςεων μεταξφ φίλων, κάτι το οποίο 

δφναται να κάνει και ο δεςμόσ με τον πατζρα, και μάλιςτα ςε μεγαλφτερο ποςοςτό 

(4,5%). Οι Meeus, Oosterwegel και Vollebergh (2002:103) ςε ζρευνα τουσ για τον 

κακοριςμό τθσ ταυτότθτασ των εφιβων βρικαν αντίςτοιχα αποτελζςματα, όπωσ 

ακριβϊσ και θ Ραντοφλθ (2012:150), αναφορικά όμωσ με τθν πρόβλεψθ του δεςμοφ 

με τον καλφτερο φίλο. Επιπλζον, θ Μάκρθ-Μπότςαρθ (2005:242) ςτθ μελζτθ τθσ για 

τθν εφρεςθ προβλεπτικότθτασ του δεςμοφ ςτθν εκδιλωςθ επικετικϊν 

ςυμπεριφορϊν παρατιρθςε πωσ θ προςκόλλθςθ με τθ μθτζρα αποτελεί άμεςο  και 

ςθμαντικό προβλεπτικό παράγοντα των φιλικϊν ςχζςεων. Άλλωςτε, κατά τουσ 

Dodge και ςυν. (οπ. αναφ. ςτο Cassidy et al., 1996:900-901), οι κετικζσ 
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αναπαραςτάςεισ για τουσ γονείσ, κα οδθγιςουν ςτθ δθμιουργία  κετικϊν 

ςυμπεριφορά των νζων προσ τισ παρζεσ τουσ. Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με τουσ Allen 

και ςυν.(2002: 62-63), οι γονικζσ φιγοφρεσ, κατά κφριο λόγο, είναι υπεφκυνεσ  για 

τθν μελλοντικι δθμιουργία ςυναιςκθματικϊν δεςμϊν, κάτι που υποςτθρίχκθκε 

αρχικά από τον Bowlby και τθν Ainsworth. Τζλοσ, θ ζρευνα των Markiewicz και 

ςυνεργατϊν (2001:440-441) υποςτιριξε πωσ θ αςφαλισ ςχζςθ ςυγκεκριμζνα με τθ 

μθτζρα είναι εκείνθ που λειτουργεί προβλεπτικά για μία εξίςου μελλοντικι ςχζςθ 

αςφάλειασ με τουσ φίλουσ, ενϊ από τθν ζρευνα των Rice και ςυν. (1997:97) 

προζκυψε πωσ ο αςφαλισ δεςμόσ με τον πατζρα είναι κατά βάςθ υπεφκυνοσ για 

τθν επίτευξθ τθσ κοινωνικισ προςαρμογισ των εφιβων. Λαμβάνοντασ όλα τα 

παραπάνω υπόψθ, ιταν εφλογο να περιμζνουμε, ςφμφωνα με τθν 11θ υπόκεςι 

μασ, πωσ και οι δφο ι ζςτω κάποιοσ από τουσ δφο δεςμοφσ κα προζβλεπε τθν 

ποιότθτα φιλίασ.  

Στο ςθμείο αυτό πρζπει να αναφερκεί πωσ μία δεφτερθ ςκζψθ που μασ 

απαςχόλθςε ιταν να δοφμε μιπωσ και ο  ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ με τουσ φίλουσ 

μπορεί να προβλζψει τθν ποιότθτα τθσ φιλίασ. Κάτι παρόμοιο δεν φαίνεται να ζχει 

απαςχολιςει ςε μεγάλο βακμό τουσ ερευνθτζσ, διότι ίςωσ αυτζσ οι δφο ζννοιεσ να 

ακοφγονται ταυτόςθμεσ. Ωςτόςο, κεωρθτικά μπορεί ο ζφθβοσ να νομίηει πωσ ζχει 

μία ςχζςθ αςφάλειασ, και αυτό να προκφπτει από το ερωτθματολόγιο τθσ 

προςκόλλθςθσ, θ οποία όμωσ ςτθ ςυνζχεια να μθν εκδθλϊςει και αντίςτοιχθ 

ποιότθτα. Τα αποτελζςματα μασ ζδειξαν πωσ ςε ποςοςτό 38% ο δεςμόσ με τουσ 

φίλουσ  μπορεί να προβλζψει τθν ποιότθτα φιλίασ. Ραρόμοια αποτελζςματα 

προζκυψαν και από τθν ζρευνα των Weimer και ςυνεργατϊν (2004:116), θ οποία 

υποςτιριξε πωσ αν και τα δφο άτομα εντοπιςτοφν με αςφαλι δεςμό απζναντι 

ςτουσ φίλουσ, τότε ςτθ φιλία τουσ προωκείται αυτόματα θ αίςκθςθ τθσ 

οικειότθτασ.  Σφμφωνα με τα ςτοιχεία αυτά, από τον αςφαλι δεςμό με τουσ φίλουσ 

αναμζνουμε να λάβουμε και φιλία κετικισ ποιότθτασ, ενϊ για τον αναςφαλι δεςμό  

φιλίεσ αρνθτικϊν ποιοτιτων. Στισ τελευταίεσ πικανότατα κα επικρατοφν οι 

ςυγκροφςεισ και θ αντικοινωνικι ςυμπεριφορά.   

Οι παραπάνω παράγοντεσ μπορεί να επιδροφν προβλεπτικά ςτθν ποιότθτα τθσ 

φιλίασ, όμωσ μζνει ζνα μεγάλο ποςοςτό προβλεπτικϊν παραγόντων, το οποίο δεν 

ζχει εντοπιςτεί. Μια υπόκεςθ είναι πωσ για αυτό μπορεί να ευκφνονται τα 

ςυγκεκριμζνα πρόςωπα προςκόλλθςθσ που επιλζχκθκαν. Σφμφωνα με τον Howes 

(1999: 675), οι παπποφδεσ, οι νταντάδεσ αλλά και οι δάςκαλοι μποροφν να 

λειτουργιςουν επίςθσ ωσ φιγοφρεσ προςκόλλθςθσ και άρα να εφοδιάςουν το παιδί 

με τα κατάλλθλα εςωτερικά μοντζλα, ϊςτε να είναι ςε κζςθ, ςτθ ςυνζχεια, να 

δομιςει ποιοτικζσ ςχζςεισ φιλίασ. Ακόμθ, μπορεί να  ευκφνονται και άλλοι λόγοι, 

κυρίωσ κοινωνικοί και ψυχολογικοί. Για παράδειγμα, ςφμφωνα με τθν ζρευνα των 

Nangle και ςυνεργατϊν (2003:551), θ δθμοτικότθτα αλλά και το αίςκθμα τθσ 

μοναξιάσ παίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν πρόβλεψθ τθσ ποιότθτασ των φιλικϊν 
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ςχζςεων. Τζλοσ,  κατά τουσ Rubin και ςυνεργάτεσ (2006:144), το αίςκθμα τθσ 

ντροπισ προβλζπει επιπρόςκετα τθν ποιότθτα φιλίασ, αφοφ απομονϊνει το άτομο 

από τουσ φίλουσ του και ζτςι εκείνο δεν δφναται να απολαφςει τα κετικά ποιοτικά 

ςτοιχεία μίασ φιλίασ. 

6.2.  Συμπεράςματα και πρακτικζσ εφαρμογζσ 

Στθν παροφςα ζρευνα μελετικθκαν οι ςχζςεισ των νζων, τθσ πρϊιμθσ  και τθσ 

μζςθσ εφθβείασ, με τουσ γονείσ αλλά και με τουσ φίλουσ τουσ. Διερευνικθκε ο 

ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ με τθ μθτζρα, τον πατζρα και τουσ φίλουσ, θ επίδραςθ 

που μπορεί να ζχει ο ζνασ ςτον άλλο,  όπωσ επίςθσ και θ δυνατότθτα του 

ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ να προβλζψει τθν ποιότθτα τθσ φιλίασ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, όλα τα παραπάνω εξετάςτθκαν υπό το πρίςμα του φφλου αλλά και 

τθσ αναπτυξιακισ οπτικισ, θ οποία ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι οι ςυμμετζχοντεσ ιταν 

μακθτζσ δφο διαφορετικϊν τάξεων (Α’ και Γϋ Γυμναςίου). Επίςθσ, για να 

μπορζςουμε να ςυλλζξουμε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ κζςαμε επιπλζον ωσ 

μεταβλθτζσ τισ διαςτάςεισ του δεςμοφ αλλά και τθσ φιλίασ, τiσ οποίεσ και 

ςυςχετίςαμε.  

Από τα αποτελζςματα προζκυψε πωσ  οι ζφθβοι τείνουν να εκδθλϊνουν ςχζςεισ 

αςφάλειασ και με τισ τρεισ φιγοφρεσ προςκόλλθςθσ. Συγκεκριμζνα, οι περιςςότεροι 

ςυμμετζχοντεσ εμφάνιςαν αςφαλι δεςμό με τθ μθτζρα, ζπειτα ακολουκοφςε ο 

δεςμόσ με τουσ φίλουσ  και ςτο τζλοσ εκείνοσ με τον πατζρα. Επιπλζον, βρζκθκε να 

υπάρχει ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτον τφπο αςφάλειασ του δεςμοφ με τθ μθτζρα και 

ςτον αντίςτοιχο με τον πατζρα. Για τον αςφαλι δεςμό με τουσ φίλουσ αυτό ςυνζβθ 

μόνο με τον αςφαλι δεςμό με τον πατζρα και όχι με τθν μθτζρα. Επιπρόςκετα, 

εντοπίςτθκε ςυςχζτιςθ μεταξφ των τριϊν δεςμϊν, και πιο ςυγκεκριμζνα μεταξφ του 

δεςμοφ με τθ μθτζρα και του δεςμοφ με τον πατζρα, αλλά και μεταξφ του δεςμοφ 

με τον πατζρα και του δεςμοφ με τουσ φίλουσ. Ακόμθ, ςυςχζτιςθ παρατθρικθκε 

ανάμεςα και ςτισ υποκλίμακεσ τθσ επικοινωνίασ, τθσ εμπιςτοςφνθσ και τθσ 

αποξζνωςθσ. Κλείνοντασ, το φφλο των ςυμμετεχόντων βρζκθκε να επιδρά ςτον 

δεςμό με τθ μθτζρα και τουσ φίλουσ, αλλά όχι ςτον δεςμό με τον πατζρα. Από τθν 

άλλθ πλευρά θ αναπτυξιακι φάςθ τθσ εφθβείασ ςθμείωςε επίδραςθ ςτον δεςμό με 

τον πατζρα και ςτον δεςμό με τουσ φίλουσ, αλλά όχι ςτον δεςμό με τθ μθτζρα. Με 

άλλα λόγια μονάχα ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ με τουσ φίλουσ κα μποροφςαμε να 

ποφμε πωσ επθρεάηεται και από τισ δφο μεταβλθτζσ.  

Αναφορικά τϊρα με τθν ποιότθτα φιλίασ, τα κορίτςια απαντοφςαν πιο κετικά ςτισ 

ερωτιςεισ που ςχετίηονταν με τισ κετικζσ υποκλίμακεσ τθσ φιλίασ, όπωσ θ 

οικειότθτα, θ βοικεια και θ φροντίδα, ςε ςφγκριςθ με τα αγόρια. Επίςθσ, και ςτθν 

αρνθτικά κατευκυνόμενθ διάςταςθ τθσ ςφγκρουςθσ ςθμείωςαν μικρότερο βακμό, 

αν και για τα δφο φφλα ο μζςοσ όροσ απαντιςεων κυμαινόταν ςε χαμθλά επίπεδα. 

Από τθν άλλθ πλευρά, ο αςφαλισ δεςμόσ με τουσ φίλουσ φάνθκε να ςυςχετίηεται 
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περιςςότερο με τθν ποιότθτα τθσ φιλίασ. Εν κατακλείδι, ςτον ζλεγχο για τθ 

δυνατότθτα πρόβλεψθσ τθσ ποιότθτασ φιλίασ από τον ςυναιςκθματικό δεςμό και οι 

τρείσ φιγοφρεσ φάνθκε πωσ είχαν αυτι τθν ικανότθτα, όμωσ οι φιγοφρεσ του 

πατζρα και τθσ μθτζρασ, κυρίωσ, ςε περιοριςμζνο βακμό. 

Από τα παραπάνω αποτελζςματα κα λζγαμε ότι οι περιςςότερεσ από τισ υποκζςεισ 

μασ επιβεβαιϊνονται, κακϊσ τελικά φάνθκε πωσ οι αρχικζσ ςχζςεισ των παιδιϊν με 

τα πρόςωπα προςκόλλθςθσ παίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν οικοδόμθςθ τθσ 

ηωισ των εφιβων και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν υιοκζτθςθ προτφπων για τθν 

ανάπτυξθ ποιοτικϊν ςχζςεων φιλίασ. Ακόμα και ςτθ δφςκολι αυτι περίοδο οι νζοι 

εξακολουκοφν να βλζπουν κετικά τισ ςχζςεισ τουσ με τα κοντινά τουσ πρόςωπα και 

να εμφανίηουν αςφαλείσ δεςμοφσ με εκείνουσ. Αυτό ςίγουρα επθρεάηει και τθν 

ποιότθτα των φιλικϊν τουσ ςχζςεων, κακϊσ θ φπαρξθ εμπιςτοςφνθσ και 

επικοινωνίασ τροφοδοτεί το άτομο με αιςκιματα οικειότθτασ, ςυμπόνιασ και 

ςτιριξθσ απζναντι ςτα φιλικά τουσ πρόςωπα. Βζβαια, ςε όλο αυτό το εγχείρθμα 

φάνθκε πωσ θ μθτρικι φιγοφρα κεωρείται από τα βαςικότερα πρόςωπα του 

δεςμοφ, αν και όλεσ οι φιγοφρεσ αλλθλεπιδροφν με τθν ποιότθτα φιλίασ και 

μποροφν να προβλζψουν τθν εξζλιξθ τθσ. 

Τα δεδομζνα αυτά μποροφν να ζχουν και πρακτικζσ εφαρμογζσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

κακϊσ θ εφθβεία κεωρείται μία δφςκολθ περίοδοσ για το άτομο, όλοι κα πρζπει να 

ςυμβάλουν, ϊςτε να βοθκιςουν το παιδί να περάςει όςο πιο ανϊδυνα γίνεται το 

ςτάδιο αυτό. Αρχικά, ο ςχολικόσ ψυχολόγοσ κα μποροφςε να απευκυνκεί ςτουσ 

γονείσ και να τουσ ενθμερϊςει για τον ςπουδαίο ρόλο που διαδραματίηει θ 

επίτευξθ μίασ υγιοφσ ςχζςθσ με το παιδί τουσ ςτθ μετζπειτα κοινωνικι και 

ψυχολογικι του εξζλιξθ. Επιπρόςκετα, κα μποροφςαν να πραγματωκοφν 

εκπαιδευτικά προγράμματα για τουσ κακθγθτζσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ, αν 

χρειαςτεί, να λειτουργιςουν ωσ υποκατάςτατο τθσ ςχζςθσ δεςμοφ. Με αυτό τον 

τρόπο κα ενκάρρυναν τον νζο, μζςα από ςυηθτιςεισ, να δθμιουργιςει μία κετικι 

εικόνα για τον εαυτό του, ϊςτε να αποκτιςει αυτοπεποίκθςθ και να μπορζςει να 

ςυμμετάςχει ςε κοινωνικζσ ομάδεσ. Τζλοσ, και οι ίδιοι οι μακθτζσ, μζςα από 

παρεμβάςεισ, κα μποροφςαν να ευαιςκθτοποιθκοφν και να ενιςχφςουν τουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ, οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίηουν προβλιματα ςτον 

οικογενειακό τουσ χϊρο. 

6.3  Περιοριςμοί - Προτάςεισ για μελλοντικι ζρευνα 

 Στθν παροφςα μελζτθ υπάρχουν κάποιοι περιοριςμοί, για τον λόγο αυτό θ 

ερμθνεία και θ γενίκευςθ των αποτελεςμάτων είναι περιοριςμζνθ. 

 

Αρχικά το δείγμα ςυλλζχκθκε μονάχα από μία ςχολικι μονάδα, γεγονόσ που μπορεί 

να υποδθλϊνει ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν κοινά, ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά, 

ενϊ ςε ζνα διαφορετικό περιβάλλον τα άτομα να είχαν άλλεσ εμπειρίεσ ωσ προσ τθ 
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ςχζςθ με τουσ γονείσ και τουσ φίλουσ τουσ. Επιπλζον, κακϊσ θ πρόςβαςθ ςτο 

δθμόςιο ςχολείο δεν ιταν ιδιαίτερα εφκολθ, δεν κατορκϊςαμε να καλφψουμε τθν 

ευρφτερθ γκάμα τθσ εφθβείασ, με το να ενςωματϊςουμε δθλαδι ςτουσ  

ςυμμετζχοντεσ άτομα και από το Λφκειο (φςτερθ εφθβεία).Τζλοσ, κακϊσ δεν 

υπάρχει μία ίςθ κατανομι, βάςει φφλου, ςτα τμιματα του ςχολείου, το δείγμα μασ 

βρζκθκε να αποτελείται ωσ επί το πλείςτον από κορίτςια, με αποτζλεςμα να μθν 

ζχουμε ζνα τόςο αντιπροςωπευτικό δείγμα για τα αγόρια. Για τουσ παραπάνω 

λόγουσ κα ιταν χριςιμο ςε επόμενθ μελζτθ το δείγμα να προζρχεται από ςχολεία 

διαφορετικϊν περιοχϊν  και να είναι  πιο αντιπροςωπευτικό, ϊςτε να μποροφν τα 

αποτελζςματα να γενικευκοφν ςε όλουσ τουσ εφιβουσ. 

 

Αναφορικά με τα ερωτθματολόγια που δόκθκαν για ςυμπλιρωςθ, ο όγκοσ των 

ερωτιςεων ιταν αρκετά μεγάλοσ, αν και επιλζχκθκε ζςτω θ ςφντομθ εκδοχι του 

ερωτθματολογίου για τθν ποιότθτα τθσ φιλίασ (FQQ-R- Nangle et al.,2003), γεγονόσ 

που κα μποροφςε να κουράςει τα παιδιά και να απαντοφν περιςςότερο με τυχαία 

επιλογι. Επιπλζον, για το ερωτθματολόγιο του δεςμοφ (Ε.Δ.Γ.Σ- Armsden and 

Greenberg, 1987) κα μποροφςε να είχε γίνει αναδιαμόρφωςθ ςτισ ερωτιςεισ 

ςχετικά με τουσ φίλουσ, ϊςτε να απαντοφν οι ςυμμετζχοντεσ ςυγκεκριμζνα για τον 

καλφτερο φίλο και ζτςι να εςτιάςουμε ςτθ δυαδικι ςχζςθ, θ οποία κεωρείται 

περιςςότερο δεςμόσ. Tαυτόχρονα, το ίδιο εργαλείο επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτουσ 

δφο τφπουσ δεςμϊν και δεν υπάρχουν περικϊρια ανάδειξθσ επιμζρουσ τφπων του 

δεςμοφ (αμφικυμικόσ, αποφευκτικόσ). Επιπρόςκετα, από το δείγμα μασ ζνα μεγάλο 

ποςοςτό που βρζκθκε εκτόσ των δφο κατθγοριοποιιςεων δεςμοφ ζμεινε ςχεδόν 

ανεκμετάλλευτο. Για αυτό το γεγονόσ μασ ενθμερϊνει θ Ραντοφλθ (2012:159) πωσ 

ζχει προτακεί από τθ Vivona ζνασ διαφορετικόσ τρόποσ αξιολόγθςθσ του 

ερωτθματολογίου Ε.Δ.Γ.Σ , ο οποίοσ ζχει τθ δυνατότθτα να διακρίνει τουσ επιμζρουσ 

τφπουσ δεςμϊν. Ωςτόςο αυτόσ ο τρόποσ δεν ζχει εφαρμοςτεί ακόμθ ευρζωσ ςε 

μελζτεσ. 

 

Κλείνοντασ, κακϊσ και τα δφο εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν ιταν 

ερωτθματολόγια αυτοαναφοράσ, απουςίαηε θ άμεςθ επικοινωνία που κα 

μποροφςε να ζχει ο μελετθτισ με τον ςυμμετζχοντα, αν επιλζγαμε τθ ςυνζντευξθ 

ωσ μζςο ζρευνασ.  Ακόμθ, με τθν τεχνικι τθσ ςυνζντευξθσ ο ερευνθτισ κα μποροφςε 

να  παρατθριςει  τθ ςυμπεριφορά, τθ ςτάςθ του ςϊματοσ, τον τόνο τθσ φωνισ και 

άλλα τζτοια χαρακτθριςτικά του ςυμμετζχοντα, ζτςι ϊςτε να υπάρξει δυνατότθτα 

για μία ολιςτικι μελζτθ των ερευνθτικϊν μασ υποκζςεων. Ταυτόχρονα, οι 

ςυμμετζχοντεσ μπορεί να επθρεάηονταν από τθ διάκεςθ ι ςυγκεκριμζνεσ 

καταςτάςεισ που ίςχυαν τθν θμζρα ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου και να μθν 

ζδιναν αλθκείσ απαντιςεισ. Ζνα άλλο ηιτθμα είναι πωσ  τα ερωτθματολόγια 

απευκφνονταν μόνο ςτον μακθτι  και δεν μποροφςαμε να ζχουμε μία ςφαιρικι 

εικόνα των ςχζςεων προςκόλλθςθσ, αλλά βλζπαμε μονάχα τθν εικόνα που είχε ο 
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ζνασ για τθν εκάςτοτε ςχζςθ. Επίςθσ, και τα πρόςωπα του ςυναιςκθματικοφ 

δεςμοφ ιταν περιοριςμζνα, εφόςον ζνα ςθμαντικό ποςοςτό πρόβλεψθσ τθσ 

ποιότθτασ φιλίασ απουςιάηει και μπορεί να προζρχεται από τρίτα πρόςωπα ι από 

άλλουσ παράγοντεσ. Τζλοσ, οι Burge και ςυν. (οπ. αναφ. ςτο Ραντοφλθ,2012:159) 

ζχουν προτείνει πωσ τα παιδιά που ζχουν αναςφαλι δεςμό μπορεί να αποφεφγουν 

να απαντοφν αμυντικά για να μθν αιςκανκοφν αρνθτικά ςυναιςκιματα, όποτε το 

γεγονόσ αυτό ενδζχεται να μασ δίνει εςφαλμζνα πορίςματα. 

 

Κα ιταν αρκετά ενδιαφζρον μελλοντικζσ ζρευνεσ να μελετοφςαν και άλλεσ μορφζσ 

δεςμοφ, όπωσ με τα αδζρφια, τουσ παπποφδεσ ι και τουσ ερωτικοφσ ςυντρόφουσ. 

Επιπλζον, ςτθν Ελλάδα ςυγκεκριμζνα κα μποροφςε να διερευνθκεί περαιτζρω ο 

δεςμόσ με τουσ γονείσ ωσ δυάδα και όχι ωσ μονάδα. Εν ςυνεχεία, ζνα ςθμαντικό 

κζμα προσ ςυηιτθςθ κα μποροφςε να αποτελζςει θ ποιότθτα του δεςμοφ, 

ειδικότερα με τον πατζρα, εφόςον το ενδιαφζρον ςτο κομμάτι αυτό είναι αρκετά 

περιοριςμζνο. Ταυτόχρονα, κα μποροφςε να επικεντρωκεί κανείσ ςτισ αλλαγζσ που 

τεκταίνονται ςτθν οικογενειακι δομι και κατ’ επζκταςθ ςτον ςυναιςκθματικό 

δεςμό με τουσ γονείσ, όταν τα ηευγάρια είναι ομόφυλα ι θ οικογζνεια μονογονεϊκι.  

Επίςθσ, και θ ςφνδεςθ ανάμεςα ςτθν ποιότθτα φιλίασ και τον ςυναιςκθματικό 

δεςμό δφναται να διερευνθκεί περιςςότερο, κυρίωσ ωσ προσ τισ διατάςεισ των δφο 

πχ αποξζνωςθ-ςφγκρουςθ. Τζλοσ, όςον αφορά τον ςυναιςκθματικό δεςμό με τουσ 

φίλουσ και τθν ποιότθτα φιλίασ, τα δφο πρόςωπα τθσ φιλικισ ςχζςθσ κα μποροφςαν 

να εξετάηονταν από κοινοφ, ϊςτε να διαπιςτωνόταν, αν τελικά θ οπτικι για τθν 

ποιότθτα τθσ ςχζςθσ τουσ ιταν μονόπλευρθ ι αμφίδρομθ.   
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ΡΑΑΤΘΜΑ Λ: Επιςτολι ενθμζρωςθσ και ερωτθματολόγια ζρευνασ 

 

Επιςτολι ενθμζρωςθσ- ςυναίνεςθσ γονζα ι κθδεμόνα για τθ ςυμμετοχι του παιδιοφ του 

ςε ερευνθτικι εργαςία με κζμα «Ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ και οι φιλίεσ των εφιβων» 

 

Επιβλζπουςα: Τςοφρτου Βαςιλικι, Επίκουρθ κακθγιτρια Αναπτυξιακισ Ψυχολογίασ, Τμιμα  

Φιλοςοφικϊν και Κοινωνικϊν Σπουδϊν, Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ 

Ερευνιτρια: Ρθρουνάκθ αφαζλα, μεταπτυχιακι φοιτιτρια ςτο ΡΜΣ «Ρολιτιςμόσ, Ραιδεία και 

Ανκρϊπινθ Ανάπτυξθ», Τμιμα Φιλοςοφικϊν και Κοινωνικϊν Σπουδϊν, 

Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ 

 

Αγαπθτοί γονείσ, 

 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι να μελετθκεί θ ποιότθτα των φιλικϊν ςχζςεων ςτθν εφθβεία.  

Για το ςκοπό τθσ ζρευνασ κα ςυμπλθρωκοφν από τουσ μακθτζσ δφο ερωτθματολόγια τα οποία ζχουν 

να κάνουν με τα ςυναιςκιματα που βιϊνουν μζςα ςτισ ςχζςεισ τουσ και τθν αξιολόγθςθ τθσ φιλίασ 

τουσ. Θ όλθ διαδικαςία κα διαρκζςει περίπου μιςι ϊρα. Θ ςυμπλιρωςθ των ερωτιςεων κα γίνει 

εντόσ ωρολογίου προγράμματοσ, μζςα ςτθ ςχολικι αίκουςα, με τθν εποπτεία του εκάςτοτε 

κακθγθτι των μακθτϊν.  

Κακϊσ θ οικογζνεια και οι ςυνομιλικοι αποτελοφν δφο από τα πιο ςθμαντικά κοινωνικά πλαίςια για 

τουσ νζουσ, θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, εςτιαςμζνθ ςτθν εφθβεία, κα βοθκιςει ςτθν ανάδειξθ τθσ 

επίδραςθσ των ςχζςεων αυτϊν ςτθν εξζλιξθ του ατόμου ι ακόμα και ςτθν πρόλθψθ των αρνθτικϊν 

επιπτϊςεων που μπορεί να φζρει θ ζλλειψι τουσ ςτθν κακθμερινότθτα του.  

Θ ερευνιτρια κα δϊςει ςαφείσ διευκρινίςεισ για τθ ςυμπλιρωςθ των ερωτιςεων και κα απαντά ςε 

απορίεσ των μακθτϊν.  

Για τθ διαςφάλιςθ τθσ ανωνυμίασ και τθσ προςταςίασ των μακθτών, ςταερευνθτικά εργαλεία κα 

περιλαμβάνεται μόνο ο κωδικόσ του ςυμμετζχονταμακθτι, όχι το όνομα.  

 

Θ ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα είναι εκελοντικι, οπότε αν το κελιςει, ο μακθτισ μπορεί να αποχωριςει 

από τθ διαδικαςία. Επίςθσ, ο γονζασ ι κθδεμόνασ ζχει το δικαίωμα να μθ ςυναινζςει ςτθ ςυμμετοχι 

του παιδιοφ του ςτθν ζρευνα.  

 

Σασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για τθν πολφτιμθ ςυνεργαςία και για το χρόνο ςασ. 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ / ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

Δθλώνω υπεφκυνα ότι αποδζχομαι τθ ςυμμετοχι του παιδιοφ μου ςτθν ζρευνα. Σο παιδί μου 

διατθρεί το δικαίωμα να αποςυρκεί από τθ διαδικαςία τθσ ζρευνασ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 

διεξαγωγισ τθσ. 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ……………….     ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ…………………. 

ΥΡΟΓΑΦΘ ΓΟΝΕΑ Ι ΚΘΔΕΜΟΝΑ    ΥΡΟΓΑΦΘ ΕΕΥΝΘΤΛΑΣ 

………………………………………………………    ……………………………………………            
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ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 
ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
ΠΜ: ΠΟΛΙΣΙΜΟ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

 

 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

Το φυλλάδιο αυτό δεν είναι διαγϊνιςμα γνϊςεων, αλλά ζνα 

ςυνθκιςμζνο ερωτθματολόγιο που αναφζρεται ςτισ ςχζςεισ ςασ με τουσ 

γονείσ και τουσ ςυμμακθτζσ ςασ, τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά ςασ 

γι’ αυτοφσ. Δεν υπάρχουν ςωςτζσ  ι λανκαςμζνεσ απαντιςεισ. Επειδι 

το κάκε άτομο διαφζρει από το άλλο, ο κακζνασ ςασ μπορεί να δϊςει 

διαφορετικζσ απαντιςεισ. 

Τα ερωτθματολόγια είναι ανώνυμα και δεν χρειάηεται να γράψετε 

πουκενά το όνομά ςασ. Γι αυτό το λόγο ςασ ηθτοφμε να απαντιςετε με 

ειλικρίνεια τισ ερωτιςεισ, κακϊσ και να μθν αφιςετε καμία ερϊτθςθ 

αναπάντθτθ. Οι πλθροφορίεσ που κα δϊςετε κα χρθςιμοποιθκοφν 

κακαρά για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ και κανείσ δεν κα μπορεί να 

αναγνωρίςει τισ δικζσ ςασ απαντιςεισ. 

 

Ευχαριςτοφμε πολφ. 
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Ραρακάτω καλείςαι να δϊςεισ κάποιεσ πλθροφορίεσ για εςζνα και τθν οικογζνειά 

ςου. Ππου ζχει τελίτςεσ, γράψε τθν απάντθςθ που λείπει, ι, βάλε ζνα Χ ςτθν κατάλλθλθ 

απάντθςθ ςτισ ερωτιςεισ 2, 7, 8, 10, 11, 12 και 13. 

 

1) Τάξθ :  ……………………………………..... 

 

2)  Αγόρι               Κορίτςι  

 

3) Ρόςο χρονϊν είςαι; ………………..... 

 

4) Τι δουλειά κάνει ο πατζρασ ςου; ………………………………………………………….. 

 

5) Τι δουλειά κάνει θ μθτζρα ςου; …………………………………………………………….. 

 

6) Ρόςα παιδιά ζχει θ οικογζνειά ςασ; ………………………………………………………. 

 

7) Ζχεισ μεγαλφτερα αδζρφια;  NAI                OXI  

 

8) Ζχεισ μικρότερα αδζρφια;     NΑΛ                ΟΧΛ 

 

9) Ρου μζνεισ;   α) ςε πόλθ. Σε ποια; …………………………………………………………… 

                        β) ςε κωμόπολθ. Σε ποια; …………………………………………………… 

                        γ) ςε χωριό. Σε ποιο;  ………………………………………………………….. 

      10)  Ο πατζρασ ςου ζχει φοιτιςει μζχρι το:  Δθμοτικό    

                                                                                     Γυμνάςιο  

                                                                                     Λφκειο   

      11) Θ μθτζρα ςου ζχει φοιτιςει μζχρι το:  Δθμοτικό  

                                                                                  Γυμνάςιο  

                                                                                    Λφκειο 

   12) Κατάγεται ο πατζρασ ςου από άλλθ χϊρα;   NAI                         OXI  

          Αν ΝΑΛ από ποια; ……………………………………………… 

   13) Κατάγεται θ μθτζρα ςου από άλλθ χϊρα;      ΝΑΛ                        ΟΧΛ  

        Αν ΝΑΛ από ποια; …………………………………………….. 
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ  ΓΙΑ  ΣΗ  ΦΕΗ  ΜΕ  ΓΟΝΕΙ  ΚΑΙ  

ΥΙΛΟΤ (IPPA-R) 

 

Αυτό το ερωτθματολόγιο περιζχει ερωτιςεισ για τισ ςχζςεισ ςου με ςθμαντικά άτομα ςτθ 

ηωι ςου: τθ μθτζρα ςου, τον πατζρα ςου και τουσ ςτενοφσ (“κολλθτοφσ”) ςου φίλουσ. 

Ραρακαλϊ διάβαςε προςεκτικά τισ οδθγίεσ ςε κάκε ενότθτα. 

ΕΝΟΤΘΤΑ 1θ 

 

Κάποιεσ από τισ παρακάτω δθλϊςεισ αναφζρονται ςτα ςυναιςκιματά ςου για τθ μθτζρα 

ςου ι για το άτομο που ζχει ενεργιςει ςαν μθτζρα ςου. Αν ζχεισ περιςςότερα από ζνα 

άτομα που λειτουργοφν ςαν μθτζρα ςου (π.χ. μια βιολογικι μθτζρα και μια μθτριά) 

απάντθςε τισ ερωτιςεισ για εκείνθ που νιϊκεισ ότι ςε ζχει επθρεάςει περιςςότερο. 

 

Ραρακαλϊ διάβαςε τισ παρακάτω προτάςεισ – δθλϊςεισ, και για κακεμία κφκλωςε ΕΝΑΝ 

αρικμό, αυτόν που περιγράφει πόςο ιςχφει θ διλωςθ για εςζνα ςτο παρόν. 

 

 

  
Δελ Ιζρύεη 

Καζόινπ 

Ιζρύεη 

Λίγν 

Ιζρύεη 

Κάπσο 

Ιζρύεη 

Πνιύ 

Ιζρύεη 

Απόιπηα 

1. Η κεηέξα κνπ ζέβεηαη ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ. 1 2 3 4 5 

2. Νηώζσ όηη ε κεηέξα κνπ είλαη κηα θαιή κεηέξα. 1 2 3 4 5 

3. Εύρνκαη λα είρα κηα δηαθνξεηηθή κεηέξα. 1 2 3 4 5 

4. Η κεηέξα κνπ κε απνδέρεηαη όπσο είκαη. 1 2 3 4 5 

5. 
Μνπ αξέζεη λα δεηώ ηε γλώκε ηεο κεηέξαο κνπ γηα ζέκαηα πνπ 

κε αθνξνύλ. 
1 2 3 4 5 

6. 
Νηώζσ όηη δελ έρεη λόεκα λα δείρλσ ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ ζηε 

κεηέξα κνπ. 
1 2 3 4 5 

7. 
Η κεηέξα κνπ κπνξεί λα θαηαιάβεη πόηε είκαη αλαζηαησκέλνο/ε 

γηα θάηη. 
1 2 3 4 5 

8. 
Νηξέπνκαη ή ληώζσ άβνια όηαλ ζπδεηώ ηα πξνβιήκαηά κνπ κε 

ηε κεηέξα κνπ. 
1 2 3 4 5 

9. 
Η κεηέξα κνπ πεξηκέλεη πάξα πνιιά (έρεη κεγάιεο πξνζδνθίεο) 

από εκέλα . 
1 2 3 4 5 

10. 
Αλαζηαηώλνκαη / ηαξάδνκαη εύθνια όηαλ είκαη ζηνλ ίδην ρώξν 

κε ηε κεηέξα κνπ. 
1 2 3 4 5 

11. 
Αλαζηαηώλνκαη πνιύ πεξηζζόηεξν από όζν γλσξίδεη ε κεηέξα 

κνπ. 
1 2 3 4 5 
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Δελ 

Ιζρύεη 

Καζόινπ 

Ιζρύεη 

Λίγν 

Ιζρύεη 

Κάπσο 

Ιζρύεη 

Πνιύ 

Ιζρύεη 

Απόιπηα 
 

12. 
 Όηαλ ζπδεηάκε, ε κεηέξα κνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηθή κνπ   

 άπνςε. 
1 2 3 4 5 

13. Η κεηέξα κνπ εκπηζηεύεηαη ηελ θξίζε κνπ. 1 2 3 4 5 

14. 
 Η κεηέξα κνπ έρεη ηα δηθά ηεο πξνβιήκαηα, γη' απηό δελ ηελ  

 απαζρνιώ κε ηα δηθά κνπ. 
1 2 3 4 5 

15. Η κεηέξα κνπ κε βνεζά λα θαηαιάβσ θαιύηεξα ηνλ εαπηό κνπ. 1 2 3 4 5 

16.  Μηιώ ζηε κεηέξα κνπ γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλεζπρίεο κνπ. 1 2 3 4 5 

17. Νηώζσ ζπκσκέλνο/ε κε ηε κεηέξα κνπ. 1 2 3 4 5 

18.  Η κεηέξα κνπ δε κνπ δείρλεη αξθεηή πξνζνρή. 1 2 3 4 5 

19. Η κεηέξα κνπ κε ελζαξξύλεη λα κηιώ γηα ηηο δπζθνιίεο κνπ. 1 2 3 4 5 

20.  Η κεηέξα κνπ κε θαηαιαβαίλεη. 1 2 3 4 5 

21. 
Όηαλ είκαη ζπκσκέλνο/ε γηα θάηη, ε κεηέξα κνπ πξνζπαζεί λα 

δείρλεη θαηαλόεζε. 
1 2 3 4 5 

22.  Εκπηζηεύνκαη ηε κεηέξα κνπ. 1 2 3 4 5 

23. 
Η κεηέξα κνπ δελ θαηαιαβαίλεη ηη “θάζε” πεξλάσ απηόλ ηνλ 

θαηξό. 
1 2 3 4 5 

24. 
 Μπνξώ λα βαζηζηώ ζηε κεηέξα κνπ όηαλ ρξεηάδεηαη λα  

 μαιαθξώζσ / γιηηώζσ από θάηη δπζάξεζην. 
1 2 3 4 5 

25. 
Αλ ε κεηέξα κνπ γλσξίδεη όηη θάηη κε απαζρνιεί, κε ξσηάεη γηα 

απηό. 
1 2 3 4 5 

 

 

ΕΝΟΤΘΤΑ 2θ 

Αυτι θ ενότθτα αφορά τα ςυναιςκιματά ςου για τον πατζρα ςου ι για το άτομο που ζχει 

ενεργιςει ςαν πατζρασ ςου. Αν ζχεισ περιςςότερα από ζνα άτομα που λειτουργοφν ςαν 

πατζρασ ςου (π.χ. βιολογικόσ πατζρασ και πατριόσ) απάντθςε τισ ερωτιςεισ για εκείνον που 

νιϊκεισ ότι ςε ζχει επθρεάςει περιςςότερο. 

 

  
Δελ 

Ιζρύεη 

Καζόινπ 

Ιζρύεη 

Λίγν 

Ιζρύεη 

Κάπσο 

Ιζρύεη 

Πνιύ 

Ιζρύεη 

Απόιπηα 

1. Ο παηέξαο κνπ ζέβεηαη ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ. 1 2 3 4 5 

2. Νηώζσ όηη ν παηέξαο είλαη έλαο θαιόο παηέξαο. 1 2 3 4 5 

3. Εύρνκαη λα είρα έλαλ δηαθνξεηηθό παηέξα. 1 2 3 4 5 



138 
 

  

Δελ 

Ιζρύεη 

Καζόινπ 

Ιζρύεη 

Λίγν 

Ιζρύεη 

Κάπσο 

Ιζρύεη 

Πνιύ 

Ιζρύεη 

Απόιπηα 

4. Ο παηέξαο κνπ κε απνδέρεηαη όπσο είκαη. 1 2 3 4 5 

5. 
Μνπ αξέζεη λα δεηώ ηε γλώκε ηνπ παηέξα κνπ γηα ζέκαηα πνπ 

κε αθνξνύλ. 
1 2 3 4 5 

6. 
Νηώζσ όηη δελ έρεη λόεκα λα δείρλσ ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ ζηνλ 

παηέξα κνπ. 
1 2 3 4 5 

7. 
Ο παηέξαο κνπ κπνξεί λα θαηαιάβεη πόηε είκαη 

αλαζηαησκέλνο/ε γηα θάηη. 
1 2 3 4 5 

8. 
Νηξέπνκαη ή ληώζσ άβνια όηαλ ζπδεηώ ηα πξνβιήκαηά κνπ κε 

ηνλ παηέξα κνπ. 
1 2 3 4 5 

9. 
Ο παηέξαο κνπ πεξηκέλεη πάξα πνιιά (έρεη κεγάιεο πξνζδνθίεο) 

από εκέλα. 
1 2 3 4 5 

10. 
Αλαζηαηώλνκαη / ηαξάδνκαη εύθνια όηαλ είκαη ζηνλ ίδην ρώξν 

κε ηνλ παηέξα κνπ. 
1 2 3 4 5 

11. 
Αλαζηαηώλνκαη πνιύ πεξηζζόηεξν από όζν γλσξίδεη ν παηέξαο 

κνπ. 
1 2 3 4 5 

12. 
 Όηαλ ζπδεηάκε, ν παηέξαο κνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηθή κνπ   

 άπνςε. 
1 2 3 4 5 

13. Ο παηέξαο κνπ εκπηζηεύεηαη ηελ θξίζε κνπ. 1 2 3 4 5 

14. 
 Ο παηέξαο κνπ έρεη ηα δηθά ηνπ πξνβιήκαηα, γη' απηό δελ ηνλ  

 απαζρνιώ κε ηα δηθά κνπ. 
1 2 3 4 5 

15. Ο παηέξαο κνπ κε βνεζά λα θαηαιάβσ θαιύηεξα ηνλ εαπηό κνπ. 1 2 3 4 5 

16.  Μηιώ ζηνλ παηέξα κνπ γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλεζπρίεο κνπ 1 2 3 4 5 

17. Νηώζσ ζπκσκέλνο/ε κε ηνλ παηέξα κνπ. 1 2 3 4 5 

18.  Ο παηέξαο κνπ δε κνπ δείρλεη αξθεηή πξνζνρή. 1 2 3 4 5 

19. Ο παηέξαο κνπ κε ελζαξξύλεη λα κηιώ γηα ηηο δπζθνιίεο κνπ. 1 2 3 4 5 

20. Ο παηέξαο κνπ κε θαηαιαβαίλεη. 1 2 3 4 5 

21. 
Όηαλ είκαη ζπκσκέλνο/ε γηα θάηη, ν παηέξαο κνπ πξνζπαζεί λα 

δείρλεη θαηαλόεζε. 
1 2 3 4 5 

22.  Εκπηζηεύνκαη ηνλ παηέξα κνπ. 1 2 3 4 5 

23. 
Ο παηέξαο κνπ δελ θαηαιαβαίλεη ηη “θάζε” πεξλάσ απηόλ ηνλ 

θαηξό. 
1 2 3 4 5 

24. 
 Μπνξώ λα βαζηζηώ ζηνλ παηέξα κνπ όηαλ ρξεηάδεηαη λα  

 μαιαθξώζσ / γιηηώζσ από θάηη δπζάξεζην. 
1 2 3 4 5 

25. 
Αλ ν παηέξαο κνπ γλσξίδεη όηη θάηη κε απαζρνιεί, κε ξσηάεη γηα 

απηό. 
1 2 3 4 5 

ΕΝΟΤΘΤΑ 3θ 

Αυτι θ ενότθτα αφορά τα ςυναιςκιματά ςου για τθ ςχζςθ ςου με τουσ ςτενοφσ ςου φίλουσ 

(“κολλθτοφσ”).  
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Ραρακαλϊ διάβαςε τισ παρακάτω προτάςεισ – δθλϊςεισ, και για κακεμία κφκλωςε ΕΝΑΝ 

αρικμό, αυτόν που περιγράφει πόςο ιςχφει θ διλωςθ για εςζνα ςτο παρόν. 

  
Δελ 

Ιζρύεη 

Καζόινπ 

Ιζρύεη 

Λίγν 

Ιζρύεη 

Κάπσο 

Ιζρύεη 

Πνιύ 

Ιζρύεη 

Απόιπηα 

1. 
Μνπ αξέζεη λα δεηώ ηε γλώκε ησλ θίισλ κνπ γηα ζέκαηα πνπ 

κε αθνξνύλ. 
1 2 3 4 5 

2. 
Οη θίινη κνπ κπνξνύλ λα θαηαιάβνπλ πόηε είκαη 

αλαζηαησκέλνο/ ε γηα θάηη. 
1 2 3 4 5 

3. 
Όηαλ ζπδεηάκε, νη θίινη κνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε δηθή κνπ 

άπνςε.  
1 2 3 4 5 

4. 
Νηξέπνκαη ή ληώζσ άβνια όηαλ ζπδεηώ ηα πξνβιήκαηά κνπ κε 

ηνπο θίινπο κνπ.  
1 2 3 4 5 

5. Εύρνκαη λα είρα δηαθνξεηηθνύο θίινπο. 1 2 3 4 5 

6. Οη θίινη κνπ κε θαηαιαβαίλνπλ.  1 2 3 4 5 

7. Οη θίινη κνπ κε ελζαξξύλνπλ λα κηιώ γηα ηηο δπζθνιίεο κνπ. 1 2 3 4 5 

8. Οη θίινη κνπ κε απνδέρνληαη όπσο είκαη. 1 2 3 4 5 

9. 
Νηώζσ ηελ αλάγθε λα επηθνηλσλώ/ λα είκαη κε ηνπο θίινπο κνπ 

πην ζπρλά. 
1 2 3 4 5 

10. 
Οη θίινη κνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ ηη “θάζε” πεξλάσ απηόλ ηνλ 

θαηξό. 
1 2 3 4 5 

11. Νηώζσ κόλνο/ε ή απνθνκκέλνο/ε όηαλ είκαη κε ηνπο θίινπο κνπ 1 2 3 4 5 

12.  Οη θίινη κνπ αθνύλε απηά πνπ έρσ λα πσ. 1 2 3 4 5 

13. Νηώζσ όηη νη θίινη κνπ είλαη θαινί θίινη. 1 2 3 4 5 

14.  Μνπ είλαη αξθεηά εύθνιν λα κηιάσ ζηνπο θίινπο κνπ. 1 2 3 4 5 

15. 
Όηαλ είκαη ζπκσκέλνο/ε γηα θάηη, νη θίινη κνπ πξνζπαζνύλ λα 

δείρλνπλ θαηαλόεζε. 
1 2 3 4 5 

16. Οη θίινη κνπ κε βνεζάλε λα θαηαιάβσ θαιύηεξα ηνλ εαπηό κνπ. 1 2 3 4 5 

17. Οη θίινη κνπ λνηάδνληαη γηα ην πώο αηζζάλνκαη. 1 2 3 4 5 

18.  Νηώζσ ζπκσκέλνο/ε κε ηνπο θίινπο κνπ. 1 2 3 4 5 

19. 
Μπνξώ λα βαζηζηώ ζηνπο θίινπο κνπ όηαλ ρξεηάδεηαη λα  

 μαιαθξώζσ / γιηηώζσ από θάηη δπζάξεζην. 
1 2 3 4 5 

20.  Εκπηζηεύνκαη ηνπο θίινπο κνπ. 1 2 3 4 5 

21. Οη θίινη κνπ ζέβνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ.  1 2 3 4 5 

22. 
 Αλαζηαηώλνκαη πνιύ πεξηζζόηεξν από όζν γλσξίδνπλ νη θίινη   

 κνπ. 
1 2 3 4 5 

23. 
Φαίλεηαη ζαλ νη θίινη κνπ λα είλαη ελνριεκέλνη /λεπξηαζκέλνη 

καδί κνπ ρσξίο ιόγν. 
1 2 3 4 5 

24. 
 Μπνξώ λα κηιάσ ζηνπο θίινπο κνπ γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο  

 αλεζπρίεο κνπ. 
1 2 3 4 5 

25. 
Αλ νη θίινη κνπ μέξνπλ όηη θάηη κε απαζρνιεί, κε ξσηάλε γηα 

απηό. 
1 2 3 4 5 
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ύντομη Έκδοση του Αναθεωρημένου 

Ερωτηματολογίου  Ποιότητας Υιλικών χέσεων 

(SVFQQ-R) 

 

 Διάβαςε προςεκτικά τισ παρακάτω προτάςεισ και απάντθςε πόςο αλθκζσ είναι αυτό που 

περιγράφει κάκε πρόταςθ. Κφκλωςε τθν απάντθςθ που εκφράηει το τι ιςχφει ςτθν 

περίπτωςι ςου. 

 

 Δεν 
ιςχφει 
κακόλου 

Λςχφει   
λίγο 

Λςχφει 
κάπωσ 

Λςχφει 
αρκετά 

Λςχφει 
απόλυτα 

1. Ο/Θ φίλοσ/θ μου με κάνει να νιϊκω καλά για τισ ιδζεσ 
μου. 

0 1 2 3 4 

2. Εγϊ και ο/θ φίλοσ/θ μου τα ξαναβρίςκουμε μετά από 
ζναν καυγά. 

0 1 2 3 4 

3. Ο/Θ φίλοσ/θ μου κι εγϊ τςακωνόμαςτε πολφ. 0 1 2 3 4 

4. Ο/Θ φίλοσ/θ μου με βοθκάει να τελειϊνω πιο γριγορα 
όταν κάνω κάτι και του/τθσ ηθτιςω βοικεια. 

0 1 2 3 4 

5. Ο/Θ φίλοσ/θ μου κι εγϊ πάντα κακόμαςτε μαηί ςτο ίδιο 
κρανίο ι ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ (πχ φαγθτό). 

0 1 2 3 4 

6. Ο/Θ φίλοσ/θ μου κι εγϊ πάντα λζμε ο ζνασ ςτον άλλον τα 
προβλιματά μασ. 

0 1 2 3 4 

7. Ο/Θ φίλοσ/θ μου, μου λζει ότι είμαι  καλόσ/θ ςε διάφορα 
πράγματα. 

0 1 2 3 4 

8. Ο/Θ φίλοσ/θ μου κι εγϊ ξεπερνάμε τισ διαφωνίεσ μασ 
πολφ γριγορα. 

0 1 2 3 4 

9. Ο/Θ φίλοσ/θ μου κι εγϊ καυγαδίηουμε πολφ. 0 1 2 3 4 

10. Ο/Θ φίλοσ/θ κι εγϊ βοθκάμε πολφ ο ζνασ τον άλλον με 
τισ εργαςίεσ του ςχολείου. 

0 1 2 3 4 

11. Ο/Θ φίλοσ/θ μου κι εγϊ πάντα επιλζγουμε ο ζνασ τον 
άλλον για ηευγάρι για διάφορα πράγματα. 

0 1 2 3 4 

12. Ο/Θ φίλοσ/θ μου κι εγϊ μιλάμε για πράγματα που μασ 
ςτεναχωροφν. 

0 1 2 3 4 

13. Ο/Θ φίλοσ/θ μου κι εγϊ κάνουμε ο ζνασ τον άλλον να 
νιϊκει ςθμαντικόσ και ξεχωριςτόσ. 

0 1 2 3 4 

14. Ο/Θ φίλοσ/θ μου κι εγϊ ςυηθτάμε για το πϊσ να 
ξεπεράςουμε το κυμό μασ ο ζνασ για τον άλλον. 

0 1 2 3 4 

15. Ο/Θ φίλοσ//θ μου κι εγϊ κυμϊνουμε πολφ μεταξφ μασ. 0 1 2 3 4 

16. Ο/Θ φίλοσ/θ μου, μου δίνει ςυμβουλζσ για να καταλάβω 
διάφορα πράγματα. 

0 1 2 3 4 

17. Ο/Θ φίλοσ/θ μου κι εγϊ πάντα παίηουμε μαηί ςτο 
διάλειμμα. 

0 1 2 3 4 

18. Μιλάω ςτο/θ φίλο/θ μου όταν είμαι κυμωμζνοσ/θ για 
κάτι. 

0 1 2 3 4 
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Παρακαλώ, βεβαιώςου ότι απάντθςεσ ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ! 

ΡΑΑΤΘΜΑ II: Στοιχεία περιγραφικισ ςτατιςτικισ 

 

             ΡΛΝΑΚΑΣ 1: Περιγραφικά ςτατιςτικά για τον Μ.Ο και τθν Τ.Α ςτθν θλικία 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ηλικία 203 12 17 13,85 1,075 

Valid N (listwise) 
203     

 

 

 
                    ΡΛΝΑΚΑΣ 2: Κατανομι ςυμμετεχόντων ωσ προσ το φφλο 

 

Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

αγόπι 76 37,4 37,4 37,4 

κοπίηζι 127 62,6 62,6 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 3: Κατανομι ςυμμετεχόντων ωσ προσ τθ ςχολικι τάξθ 

Τάξη 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Α' γςμν 104 51,2 51,2 51,2 

Γ' γςμν 99 48,8 48,8 100,0 

Total 203 100,0 100,0  
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ΡΛΝΑΚΑΣ 4: Επάγγελμα του πατζρα των ςυμμετεχόντων 

Επγαζία παηέπα 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ιδιωηικόρ 

ςπάλληλορ 

177 87,2 87,2 87,2 

δημόζιορ 

ςπάλληλορ 

26 12,8 12,8 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 5: Επάγγελμα τθσ μθτζρασ των ςυμμετεχόντων 

Επγαζία μηηέπαρ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Άνεπγη 15 7,4 7,4 7,4 

ιδιωηικόρ ςπάλληλορ 104 51,2 51,2 58,6 

δημόζιορ ςπάλληλορ 46 22,7 22,7 81,3 

Οικιακά 38 18,7 18,7 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 6: Φπαρξθ και θλικία αδερφοφ-αδερφισ 

Αδέπθια 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

κανένα 26 12,8 12,8 12,8 

μεγαλύηεπα 58 28,6 28,6 41,4 

μικπόηεπα 82 40,4 40,4 81,8 

μεζαίο 37 18,2 18,2 100,0 

Total 203 100,0 100,0  
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ΡΛΝΑΚΑΣ 7: Τόποσ διαμονισ ςυμμετεχόντων 

Καηοικία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

πόλη 198 97,5 97,5 97,5 

κωμόπολη 1 ,5 ,5 98,0 

σωπιό 4 2,0 2,0 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 8: Τόποσ προζλευςθσ του πατζρα των ςυμμετεχόντων 

Καηαγωγή παηέπα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

αλλοδαπόρ 17 8,4 8,4 8,4 

Έλληναρ 186 91,6 91,6 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 9: Τόποσ προζλευςθσ τθσ μθτζρασ  των ςυμμετεχόντων 

Καηαγωγή μηηέπαρ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

αλλοδαπή 20 9,9 9,9 9,9 

Δλληνίδα 183 90,1 90,1 100,0 

Total 203 100,0 100,0  
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ΡΛΝΑΚΑΣ 10: Κατανομι ανά φφλο ςτον τφπο δεςμοφ με τθ μθτζρα 

Crosstab 

Count 

 δεζμόρ_ μηηέπαρ Total 

αζθαλήρ αναζθαλήρ μη 

καηηγοπιοποιή

ζιμορ 

Φύλο 
αγόπι 64 1 11 76 

κοπίηζι 118 6 3 127 

Total 182 7 14 203 

 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 11: Κατανομι ανά ςχολικι τάξθ ςτον τφπο δεςμοφ με τθ μθτζρα 

Crosstab 

Count 

 δεζμόρ_ μηηέπαρ Total 

αζθαλήρ αναζθαλήρ μη 

καηηγοπιοποιήζ

ιμορ 

Τάξη 
Α' γςμν. 96 2 6 104 

Γ' γςμν. 86 5 8 99 

Total 182 7 14 203 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 13: Κατανομι ανά φφλο ςτον τφπο δεςμοφ με τον πατζρα 

Crosstab 

Count 

 Φύλο Total 

κοπίηζι αγόπι 

δεζμόρ_παηέπα 

αζθαλήρ 104 55 159 

αναζθαλήρ 8 6 14 

μη 

καηηγοπιοποιήζιμορ 

15 15 30 

Total 127 76 203 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 14: Κατανομι ανά ςχολικι τάξθ ςτον τφπο δεςμοφ με τον πατζρα 

Crosstab 

Count 

 Τάξη Total 

Α' γςμν. Γ' γςμν. 

δεζμόρ _παηέπα 

αζθαλήρ 92 67 159 

αναζθαλήρ 1 13 14 

μη 

καηηγοπιποιήζιμορ 

11 19 30 

Total 104 99 203 

 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 13: Κατανομι ανά φφλο ςτον τφπο δεςμοφ με τουσ φίλουσ 

Crosstab 

Count 

 Φύλο Total 

Κοπίηζι αγόπι 

δεζμόρ _θίλοι 

αζθαλήρ 118 52 170 

αναζθαλήρ 1 6 7 

μη 

καηηγοπιοποιήζιμορ 

8 18 26 

Total 127 76 203 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 14: Κατανομι ανά ςχολικι τάξθ ςτον τφπο δεςμοφ με τουσ φίλουσ 

Crosstab 

Count 

 Τάξη Total 

Α' γςμν Γ' γςμν 

δεζμόρ_ θίλοι 

αζθαλήρ 81 89 170 

αναζθαλήρ 2 5 7 

μη 

καηηγοπιοποιήζιμορ 

21 5 26 
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Total 104 99 203 

ΡΛΝΑΚΑΣ 15: Κατανομι ςυχνοτιτων ςτον δεςμό με μθτζρα και ςτον δεςμό με  

πατζρα 

 

Crosstab 

 δεζμόρ_θίλοι Total 

αζθαλήρ αναζθαλήρ Μη 

καηηγοπιοπ

οιήζιμορ 

δεζμόρ_μηηέπαρ 

αζθαλήρ 

Count 154 5 23 182 

% within δεζμόρ_μηηέπαρ 84,6% 2,7% 12,6% 100,0% 

% within δεζμόρ_θίλοι 90,6% 71,4% 88,5% 89,7% 

αναζθαλήρ 

Count 6 1 0 7 

% within δεζμόρ_μηηέπαρ 85,7% 14,3% 0,0% 100,0% 

% within δεζμόρ_θίλοι 3,5% 14,3% 0,0% 3,4% 

μη 

καηηγοπιοποι

ήζιμορ 

Count 10 1 3 14 

% within δεζμόρ_μηηέπαρ 71,4% 7,1% 21,4% 100,0% 

% within δεζμόρ_θίλοι 5,9% 14,3% 11,5% 6,9% 

Total 

Count 170 7 26 203 

% within δεζμόρ_μηηέπαρ 83,7% 3,4% 12,8% 100,0% 

% within δεζμόρ_θίλοι 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 16: Κατανομι ςυχνοτιτων ςτον δεςμό με μθτζρα και ςτον δεςμόσ με 

φίλουσ 

δεζμόρ_παηέπα * δεζμόρ_θίλοι Crosstabulation 

 δεζμόρ_θίλοι Total 

αζθαλήρ αναζθαλήρ μη 

καηηγοπιοποι

ήζιμορ 

δεζμόρ_παηέπα 

αζθαλήρ 

Count 136 4 19 159 

% within δεζμόρ_παηέπα 85,5% 2,5% 11,9% 100,0% 

% within δεζμόρ_θίλοι 80,0% 57,1% 73,1% 78,3% 

αναζθαλήρ 

Count 8 3 3 14 

% within δεζμόρ_παηέπα 57,1% 21,4% 21,4% 100,0% 

% within δεζμόρ_θίλοι 4,7% 42,9% 11,5% 6,9% 

μη 

καηηγοπιοποι

ήζιμορ 

Count 26 0 4 30 

% within δεζμόρ_παηέπα 86,7% 0,0% 13,3% 100,0% 

% within δεζμόρ_θίλοι 15,3% 0,0% 15,4% 14,8% 

Total 

Count 170 7 26 203 

% within δεζμόρ_παηέπα 83,7% 3,4% 12,8% 100,0% 

% within δεζμόρ_θίλοι 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 12:  Περιγραφικά ςτατιςτικά για τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςτισ 

υποκλίμακεσ του δεςμοφ με τθ μθτζρα και ςτθν ποιότθτα φιλίασ 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Μέζορ_εμπιζηοζύνηρ_μ 4,2956 ,58973 203 

Μέζορ_επικοινωνίαρ_μ 3,8928 ,75518 203 

Μέζορ_αποξένωζηρ_μ 1,8057 ,70855 203 

Μεζορ_ποιοηηηαρ 3,0683 ,65831 203 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 13:  Περιγραφικά ςτατιςτικά για τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςτισ 

υποκλίμακεσ του δεςμοφ με τον πατζρα και ςτθν ποιότθτα φιλίασ 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Μεζορ_ποιοηηηαρ 3,0683 ,65831 203 

Μέζορ_εμπιζηοζύνηρ_π 4,1175 ,75469 203 

Μέζορ_αποξένωζηρ_π 1,9506 ,80178 203 

Μέζορ_επικοινωνίαρ_π 3,5444 ,96453 203 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 14:  Περιγραφικά ςτατιςτικά για τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςτισ 

υποκλίμακεσ του δεςμοφ με τουσ φίλουσ και ςτθν ποιότθτα φιλίασ 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Μέζορ_εμπιζηοζύνηρ_θ 4,2617 ,78935 203 

Μέζορ_επικοινωνίαρ_θ 4,0366 ,92452 203 

Μέζορ_αποξένωζηρ_θ 2,0520 ,60936 203 

Μεζορ_ποιοηηηαρ 3,0683 ,65831 203 
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ΡΑΑΤΘΜΑ IΛI: Στατιςτικοί ζλεγχοι  

 

 

      ΡΛΝΑΚΑΣ 1: Επίδραςθ φφλου ςτον ςυναιςκθματικό δεςμό  με τθ μθτζρα 
 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,117
a
 2 ,002 

Likelihood Ratio 12,137 2 ,002 

Linear-by-Linear Association 7,304 1 ,007 

N of Valid Cases 203   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,62. 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 2: Επίδραςθ ςχολικισ τάξθσ  ςτον ςυναιςκθματικό δεςμό  με τθ μθτζρα 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,999
a
 2 ,368 

Likelihood Ratio 2,042 2 ,360 

Linear-by-Linear Association 1,080 1 ,299 

N of Valid Cases 203   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,41. 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 3: Επίδραςθ φφλου ςτον ςυναιςκθματικό δεςμό  με τον πατζρα 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,747
a
 2 ,253 

Likelihood Ratio 2,685 2 ,261 

Linear-by-Linear Association 2,732 1 ,098 

N of Valid Cases 203   
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a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 5,24. 

 

  

 ΡΛΝΑΚΑΣ 4: Επίδραςθ ςχολικισ τάξθσ  ςτον ςυναιςκθματικό δεςμό  με τον πατζρα 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,237
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 18,187 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 8,274 1 ,004 

N of Valid Cases 203   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 6,83. 

 

 

    ΡΛΝΑΚΑΣ 5: Επίδραςθ φφλου ςτον ςυναιςκθματικό δεςμό  με τουσ φίλουσ 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 21,591
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 21,268 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 17,947 1 ,000 

N of Valid Cases 203   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,62. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 6: Επίδραςθ ςχολικισ τάξθσ  ςτον ςυναιςκθματικό δεςμό  με τουσ φίλουσ 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,392
a
 2 ,003 

Likelihood Ratio 12,169 2 ,002 

Linear-by-Linear Association 8,050 1 ,005 

N of Valid Cases 203   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,41. 



151 
 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 7:  Αλλθλεπίδραςθ μεταξφ δεςμοφ με  μθτζρα και δεςμοφ με πατζρα 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 36,812
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 23,579 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 22,815 1 ,000 

N of Valid Cases 203   

a. 4 cells (44,4%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,48. 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 8:  Αλλθλεπίδραςθ μεταξφ δεςμοφ με  μθτζρα και δεςμοφ με φίλουσ 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,184
a
 4 ,269 

Likelihood Ratio 4,785 4 ,310 

Linear-by-Linear Association ,881 1 ,348 

N of Valid Cases 203   

a. 4 cells (44,4%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,24. 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 9:  Αλλθλεπίδραςθ μεταξφ δεςμοφ με  πατζρα και δεςμοφ με φίλουσ 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,746
a
 4 ,002 

Likelihood Ratio 10,636 4 ,031 

Linear-by-Linear Association ,245 1 ,620 

N of Valid Cases 203   

a. 4 cells (44,4%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,48. 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 10:  Σςζσέηιζη  ηων ζςναιζθημαηικών δεζμών μεηαξύ ηοςρ και με ηην 

ποιόηηηα θιλίαρ 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 11:  Αλλθλεπίδραςθ ποιότθτασ φιλίασ με φφλο και τάξθ 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Μεζορ_ποιοηηηαρ 

Source Type III Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
b
 

Corrected Model 20,899
a
 3 6,966 20,802 ,000 62,406 1,000 

Intercept 1690,340 1 1690,340 5047,553 ,000 5047,553 1,000 

Φύλο 20,593 1 20,593 61,493 ,000 61,493 1,000 

Τάξη ,348 1 ,348 1,040 ,309 1,040 ,174 

Φύλο * Τάξη ,339 1 ,339 1,011 ,316 1,011 ,170 

Error 66,642 199 ,335     

Total 1998,654 203      

Corrected Total 87,540 202      

a. R Squared = ,239 (Adjusted R Squared = ,227) 

b. Computed using alpha = ,05 

 

 

Correlations 

 δεζμόρ_μηηέπαρ δεζμόρ_παηέπα δεζμόρ_θίλοι Μεζορ_ποιοηηηα

ρ 

δεζμόρ_μηηέπαρ 

Pearson Correlation 1 ,311
**
 ,083 ,184

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,239 ,009 

N 203 203 203 203 

δεζμόρ_παηέπα 

Pearson Correlation ,311
**
 1 ,187

**
 ,213

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,008 ,002 

N 203 203 203 203 

δεζμόρ_θίλοι 

Pearson Correlation ,083 ,187
**
 1 ,615

**
 

Sig. (2-tailed) ,239 ,008  ,000 

N 203 203 203 203 

Μεζορ_ποιοηηηαρ 

Pearson Correlation ,184
**
 ,213

**
 ,615

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,009 ,002 ,000  

N 203 203 203 203 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 12:  Αλλθλεπίδραςθ ποιότθτασ φιλίασ- δεςμοφ με μθτζρα 

 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 13:  Αλλθλεπίδραςθ ποιότθτασ φιλίασ- δεςμοφ με πατζρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Μεζορ_ποιοηηηαρ 

Source Type III Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
b
 

Corrected Model 6,252
a
 2 3,126 7,691 ,001 15,381 ,946 

Intercept 328,797 1 328,797 808,959 ,000 808,959 1,000 

δεζμόρ_μηηέπαρ 6,252 2 3,126 7,691 ,001 15,381 ,946 

Error 81,289 200 ,406     

Total 1998,654 203      

Corrected Total 87,540 202      

a. R Squared = ,071 (Adjusted R Squared = ,062) 

b. Computed using alpha = ,05 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Μεζορ_ποιοηηηαρ 

Source Type III Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
b
 

Corrected Model 4,127
a
 2 2,063 4,947 ,008 9,894 ,805 

Intercept 681,904 1 681,904 1634,992 ,000 1634,992 1,000 

δεζμόρ_παηέπα 4,127 2 2,063 4,947 ,008 9,894 ,805 

Error 83,414 200 ,417     

Total 1998,654 203      

Corrected Total 87,540 202      

a. R Squared = ,047 (Adjusted R Squared = ,038) 

b. Computed using alpha = ,05 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 14:  Αλλθλεπίδραςθ ποιότθτασ φιλίασ- δεςμοφ με φίλουσ 

 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 15: Διαφορά μεταξφ αγοριϊν και κοριτςιϊν ςτθν ποιότθτα φιλίασ 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Μεζορ_ποι

οηηηαρ 

Equal variances 

assumed 

10,891 ,001 -7,802 201 ,000 -,65422 ,08385 -,81955 -,48888 

Equal variances 

not assumed 

  -7,206 122,068 ,000 -,65422 ,09079 -,83395 -,47449 

 

 

 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Μεζορ_ποιοηηηαρ 

Source Type III Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
b
 

Corrected Model 34,802
a
 2 17,401 65,991 ,000 131,982 1,000 

Intercept 287,424 1 287,424 1090,008 ,000 1090,008 1,000 

δεζμόρ_θίλοι 34,802 2 17,401 65,991 ,000 131,982 1,000 

Error 52,738 200 ,264     

Total 1998,654 203      

Corrected Total 87,540 202      

a. R Squared = ,398 (Adjusted R Squared = ,392) 

b. Computed using alpha = ,05 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 16: Διαφορά μεταξφ αγοριϊν και κοριτςιϊν ςτισ υποκλίμακεσ τθσ 

ποιότθτασ φιλίασ 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Μέζορ_θπονηίδαρ

_αναγνώπιζηρ 

Equal variances 

assumed 

25,605 ,000 5,055 201 ,000 ,61217 ,12111 ,37336 ,85098 

Equal variances 

not assumed 

  4,680 123,021 ,000 ,61217 ,13082 ,35322 ,87112 

Μέζορ_επίλςζηρ_

ζςγκπούζεων 

Equal variances 

assumed 

,799 ,373 4,545 201 ,000 ,40812 ,08980 ,23104 ,58520 

Equal variances 

not assumed 

  4,373 139,485 ,000 ,40812 ,09333 ,22360 ,59263 

Μέζορ_ζύγκποςζ

ηρ_πποδοζίαρ 

Equal variances 

assumed 

11,200 ,001 -4,569 201 ,000 -,59205 ,12957 -,84754 -,33657 

Equal variances 

not assumed 

  -4,202 120,385 ,000 -,59205 ,14091 -,87103 -,31308 

Μέζορ_βοήθειαρ_

καθοδήγηζηρ 

Equal variances 

assumed 

4,027 ,046 5,680 201 ,000 ,70467 ,12405 ,46006 ,94929 

Equal variances 

not assumed 

  5,470 139,830 ,000 ,70467 ,12882 ,44998 ,95936 

Μέζορ_παπέαρ_ε

παναζύνδεζηρ 

Equal variances 

assumed 

9,534 ,002 4,144 201 ,000 ,58817 ,14192 ,30832 ,86801 

Equal variances 

not assumed 

  3,943 134,385 ,000 ,58817 ,14918 ,29313 ,88320 

Μέζορ_οικείαρ_αν

ηαλλαγήρ 

Equal variances 

assumed 

32,173 ,000 7,984 201 ,000 1,02013 ,12777 ,76819 1,27208 

Equal variances 

not assumed 

  7,155 111,071 ,000 1,02013 ,14258 ,73760 1,30267 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 17: Ποςοςτό πρόβλεψθσ τθσ ποιότθτασ φιλίασ από τον δεςμό με τθ μθτζρα 

 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 18: Ποςοςτό πρόβλεψθσ τθσ ποιότθτασ φιλίασ από τον δεςμό με τον πατζρα 

 

Model Summary 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,213
a
 ,045 ,041 ,64481 ,045 9,545 1 201 ,002 

a. Predictors: (Constant), δεζμόρ_παηέπα 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 19: Ποςοςτό πρόβλεψθσ τθσ ποιότθτασ φιλίασ από τον δεςμό με τουσ 

φίλουσ 

 

Model Summary 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,615
a
 ,378 ,375 ,52048 ,378 122,148 1 201 ,000 

a. Predictors: (Constant), δεζμόρ_θίλοι 

 

 

 

Model Summary 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,184
a
 ,034 ,029 ,64873 ,034 7,009 1 201 ,009 

a. Predictors: (Constant), δεζμόρ_μηηέπαρ 


