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Πεξίιεςε  

Ζ παξνύζα έξεπλα κειέηεζε: α) ηνλ ηξνπνπνηεηηθό ξόιν ηεο πξνζσπηθόηεηαο ζηε ζρέζε 

κεηαμύ ηεο γνλετθήο απνδνρήο – απόξξηςεο θαη ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε θαη β) ηνλ 

δηακεζνιαβεηηθό ξόιν ηεο πξνζσπηθόηεηαο ζηε ζρέζε κεηαμύ ηεο γνλετθήο απνδνρήο – 

απόξξηςεο θαη ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 178 θνηηεηέο, 

ειιεληθήο θαηαγσγήο (57 άλδξεο, 121 γπλαίθεο, 18 – 25 εηώλ) θαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

έγηλε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ απηναλαθνξάο γηα ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ 

αληίιεςε ησλ αηόκσλ γηα ηελ παηξηθή θαη κεηξηθή απόξξηςε, ηελ επαηζζεζία ζηελ 

απόξξηςε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο. Σόζν ε ηξνπνπνηεηηθή όζν θαη ε 

δηακεζνιαβεηηθή επίδξαζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο εμεηάζηεθε κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

PROCESS. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε πξνζσπηθόηεηα δελ αζθεί ηξνπνηεηηθό ξόιν ζηε 

ζρέζε κεηαμύ γνλετθήο απόξξηςεο θαη επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε. Σνπλαληίνλ, ε 

πξνζσπηθόηεηα θαη, ζπγθεθξηκέλα, ν λεπξσηηζκόο αζθεί δηακεζνιαβεηηθό ξόιν ζηελ 

πξναλαθεξζείζα ζρέζε. Αθόκε, βξέζεθε όηη ε δηακεζνιάβεζε είλαη εληνλόηεξε α) ζηε 

ζρέζε κεηαμύ κεηξηθήο απόξξηςεο θη επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε θαη β) ζηνπο άλδξεο ζε 

ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη θιηληθέο εθαξκνγέο ζπδεηνύληαη 

επίζεο. 

Λέμεηο – θιεηδηά: γνλετθή απνδνρή – απόξξηςε, επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε, 

πξνζσπηθόηεηα, κειέηε ηξνπνπνίεζεο - δηακεζνιάβεζεο 

 

 

 

 



[5] 
 

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή 

ὀ ἄνθπωπορ υύσει πολιτκόν ζῷον 

Απιστοτέληρ 

Ο Αξηζηνηέιεο, ζην έξγν ηνπ «Πνιηηηθά» (Αξηζηνηέιεο, 2006), αλαθέξεη όηη ν άλζξσπνο 

είλαη από ηε θύζε ηνπ θνηλσληθό νλ. Με άιια ιόγηα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ην άηνκν λα 

εμειηρζεί ζε νινθιεξσκέλε πξνζσπηθόηεηα, λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηαπηόηεηά ηνπ, λα δώζεη 

λόεκα ζηελ ύπαξμή ηνπ, αιιά θαη λα αλαπηύμεη πγηείο θαη ηζνξξνπεκέλεο ζρέζεηο κε ηνπο 

άιινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, ζα πξέπεη λα έρεη ηθαλνπνηεζεί ε αλάγθε ηνπ λα 

αλήθεη ζε κηα νκάδα θαη λα γίλεηαη απνδεθηό από απηήλ (Butler, Doherty, & Potter, 2007). 

Σνπλαληίνλ, όηαλ ην άηνκν έξρεηαη λσξίο ζε επαθή κε ηελ απόξξηςε από απηνύο πνπ ζεσξεί 

ζεκαληηθνύο, απμάλνληαη νη πηζαλόηεηεο λα αλαπηύμεη ηόζν πξνζσπηθά όζν θαη 

δηαπξνζσπηθά πξνβιήκαηα. Δπνκέλσο, από ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπ, ν άλζξσπνο πξέπεη 

λα ληώζεη απνδεθηόο θαη αγαπεηόο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα αλαδεηρζεί ζε κηα πγηή 

πλεπκαηηθά, ςπρηθά θαη ζσκαηηθά νληόηεηα (Çardak, Sariçam, & Onur, 2012). 

 Ζ αλάγθε ηνπ αλήθεηλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ άλζξσπν. Ο Duck (1999, όπσο αλαθ. 

ζην Rohner, & Khaleque, 2002) ππνζηεξίδεη πσο νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ αλεμαξηήησο ειηθίαο, θύινπ, εζληθόηεηαο, θνπιηνύξαο, 

θαζώο θαη γεσγξαθηθώλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθώλ παξαγόλησλ. Δηδηθόηεξα γηα ην 

αλαπηπζζόκελν άηνκν, ε ζρέζε πνπ ζα δηακνξθσζεί θαηά ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία κεηαμύ ηνπ 

ηδίνπ θαη ησλ γνληώλ ηνπ είλαη κείδνλνο αμίαο. ύκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Rohner, 

& Khaleque, 2002), ε πνηόηεηα απηήο ηεο ζρέζεο, ην αλ, δειαδή, απηή δηαθξίλεηαη από 

απνδνρή θαη αγάπε ή από απόξξηςε εθ κέξνπο ησλ γνληώλ, απνηειεί πξνβιεπηηθό παξάγνληα 

ηεο ςπρνινγηθήο θαη δηαλνεηηθήο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ παγθνζκίσο.  

Δλ νιίγνηο, θαίλεηαη όηη ν ραξαθηήξαο θαη ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ αηόκνπ, από ηελ παηδηθή 
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έσο θαη ηελ ελήιηθε δσή ηνπ, δηακνξθώλεηαη βάζεη ησλ πξώηκσλ ζρέζεσλ πνπ απηό 

αλαπηύζζεη κε ηνπο γνλείο ηνπ (Perris, Eisemann, Ericsson, von Knoring, & Perris, 1983). 

Αθόκε, όπσο αλαθέξνπλ νη Baumeister θαη Leary (1995), ε αίζζεζε ηνπ αηόκνπ όηη αλήθεη 

ζε θάπνηα νκάδα απνηειεί ζεκειηώδεο θίλεηξν πξνθεηκέλνπ απηό λα θαιιηεξγήζεη αξκνληθέο 

θαη αλζεθηηθέο ζην ρξόλν ζρέζεηο κε ηνπο απνθαινύκελνπο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

«ζεκαληηθνύο άιινπο». Ζ «Θεσξία δεζκνύ» ηνπ Bowlby (1982) πξνβιέπεη όηη ν βαζκόο ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο ελόο ελήιηθα σο πξνο ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο εμαξηάηαη από ηελ 

πνηόηεηα ηνπ δεζκνύ πνπ απηόο αλέπηπμε κε ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηδηαίηεξα κε ηε κεηέξα ηνπ 

θαηά ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία. Οη θιαζζηθέο ζεσξίεο πξνζσπηθόηεηαο (Downey, & Feldman, 

1996) αλαθέξνπλ όηη βάζεη ηνπ δεζκνύ απηνύ, ην παηδί αλαπηύζζεη ηα λνεηηθά κνληέια ηνπ 

εαπηνύ θαη ησλ ζρέζεώλ ηνπ κε ηνπο άιινπο, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηελ 

πνηόηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ζην κέιινλ. Δπνκέλσο, νη δπζθνιίεο πνπ ζα 

αληηκεησπίζεη ην άηνκν θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο 

εθνξκνύλ από ην πόζν επαίζζεην είλαη σο πξνο ηελ απόξξηςε, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ 

εδξάδεηαη ζηελ γνλετθή απνδνρή ή απόξξηςε πνπ έιαβε θαηά ηελ παηδηθή ειηθία (Downey, & 

Feldman, 1996). 

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνύλ επηρεηξείηαη κηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε, βάζεη ηεο 

δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο, ησλ δεηεκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη ηίζεληαη ν ζθνπόο 

θαη ηα εξσηήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο. 

1.1. Θεσξία γνλετθήο απνδνρήο - απόξξηςεο (Parental Acceptance- Rejection Theory) 

Σν δήηεκα ηεο γνλετθήο απνδνρήο θαη απόξξηςεο απαζρνιεί ηνπο εξεπλεηέο ήδε από ην 1890 

(Rohner, 2008). Χζηόζν, ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ μεθίλεζε κόιηο ηε δεθαεηία 

ηνπ 1930. Ο Sullivan (Hussain, & Munaf, 2012) ππνζηήξημε πσο ε αληίιεςε ηνπ αηόκνπ γηα 

ηνλ εαπηό είλαη βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο πξνζσπηθόηεηαο. Ζ αληίιεςε απηή, ζύκθσλα κε ηε 
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ζεσξία ηνπ, αλαπηύζζεηαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηόκνπ κε ηνπο ζεκαληηθνύο 

άιινπο θαη θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν αιιειεπηδξά αξγόηεξα ζηα 

δηαθνξεηηθά θνηλσληθά πιαίζηα ζηα νπνία βξίζθεηαη. Ο Bowlby (1988) ζηε ζεσξία δεζκνύ 

ηνπ αλέθεξε όηη αλάινγα κε ηελ επαηζζεζία θαη ην βαζκό αληαπόθξηζεο ησλ γνληώλ ζηηο 

αλάγθεο ηνπ παηδηνύ, απηό ζρεκαηίδεη λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ελόο αμηόπηζηνπ άιινπ αιιά 

θη ελόο άμηνπ αγάπεο εαπηνύ.  

Ζ δηακόξθσζε ησλ λνεηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ εαπηνύ, ηνπ άιινπ θαη ηνπ θόζκνπ 

ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνληώλ απέλαληη ζην παηδί ζύκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηνπ Bowlby (Bowlby, 1988; Sentse,  Lindenberg, Omvlee, Ormel, & Veenstra, 2009). 

Αλαιπηηθόηεξα, όηαλ ν γνληόο απνξξίπηεη θαη’ εμαθνινύζεζε ην παηδί, ηα λνεηηθά απηά 

κνληέια ζηξεβιώλνληαη, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη αξλεηηθά ηόζν ν ηξόπνο κε ηνλ 

νπνίν ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηε δξάζε ησλ άιισλ όζν θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο 

απηνύο (Besser, & Priel, 2009). Ζ ζπλερήο απόξξηςε εθ κέξνπο ηνπ γνλέα θαιιηεξγεί ζην 

παηδί αηζζήκαηα δηζηαθηηθόηεηαο, ερζξόηεηαο θη επηζεηηθόηεηαο απέλαληη ζηνπο άιινπο ιόγσ 

ηνπ θόβνπ απόξξηςεο από απηνύο (Dwairy, 2010). Αθόκε, νδεγεί ζε κεησκέλε απηνεηθόλα, 

θαηαζιηπηηθό ζπλαίζζεκα, απαηζηνδνμία θαη άιια αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαζώο ην άηνκν 

ληώζεη αλίθαλν λα θεξδίζεη ηελ αγάπε ησλ άιισλ (Rohner, & Rohner, 1980).  

ύκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ην ίδην κνληέιν δεζκνύ πνπ δξα θαηά ηελ παηδηθή ειηθία 

ζπλερίδεη λα δξα θαη ζηελ ελήιηθε πεξίνδν ηνπ αηόκνπ (Maxwell, Spielmann, Joel, & 

MacDonald, 2013). Καηά ηελ παηδηθή ειηθία, έλαο ηδαληθόο θαη πγηήο δεζκόο κε ηνπο γνλείο 

ιεηηνπξγεί κε δύν ηξόπνπο: ζε πεξίπησζε πνπ ην άηνκν δελ απεηιείηαη, ιεηηνπξγεί σο 

αζθαιέο εθαιηήξην γηα ηελ εμεξεύλεζε ηνπ θόζκνπ ελώ, ζε πεξίπησζε απεηιήο, δξα σο πεγή 

αλαθνύθηζεο θαη αζθάιεηαο (Maxwell et al., 2013). Καηά ηελ ελειηθίσζε, ηνλ ξόιν ηεο 

θηγνύξαο δεζκνύ αλαιακβάλνπλ, πέξα από ηνπο γνλείο θαη άιια άηνκα κε ηα νπνία ην άηνκν 

έρεη αλαπηύμεη ζηελέο ζρέζεηο θαζώο θαη λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο θηγνύξαο απηήο πνπ 
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ελεξγνπνηνύληαη ζε πεξίπησζε θπζηθήο απνπζίαο ηνπ άιινπ. Μάιηζηα, ην ζύζηεκα απηό 

ηείλεη λα ελεξγνπνηείηαη ζε πεξηπηώζεηο απεηιήο θαη δπζηπρίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζεη 

ηελ επηζπκεηή αληίδξαζε ππνζηήξημεο θαη αζθάιεηαο από ηε θηγνύξα δεζκνύ, όπσο αθξηβώο 

θαη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. ύκθσλα κε ηνπο Maxwell et al. (2013), όηαλ ε θηγνύξα δεζκνύ 

δελ είλαη δηαζέζηκε, ζσκαηηθά ή λνεηηθά, ηόηε ε δπζηπρία ηνπ αηόκνπ δελ αλαθνπθίδεηαη, 

γεγνλόο πνπ νδεγεί είηε ζε ζηξαηεγηθέο απνθπγήο είηε ζε ζηξαηεγηθέο ππεξελεξγνπνίεζεο 

απέλαληη ηόζν ζηελ απεηιή όζν θαη ζηε θηγνύξα δεζκνύ.  

Από ηε δεθαεηία ηνπ 1930 θη εθεμήο, ςπρνιόγνη από δηάθνξνπο θιάδνπο ρξεζηκνπνίεζαλ 

δηαθξηηέο κεηαμύ ηνπο κεζόδνπο θη εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηηο παξακέηξνπο ηεο 

γνλετθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο επηδξάζεηο ηεο ζηελ ςπρηθή θαη δηαλνεηηθή αλάπηπμε ηνπ 

αηόκνπ. ηνλ 21
ν
 αηώλα, πέληε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005): ην 

πξόγξακκα ησλ Rollins θαη Thomas γηα ηε γνλετθή ππνζηήξημε (parental support), ην κνληέιν 

ηεο Baumrind   γηα ηνπο ηέζζεξηο ηύπνπο γνλέσλ, ην κνληέιν ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε 

ησλ Downey, Feldman θαη ζπλεξγαηώλ, ην εξεπλεηηθό πξόηππν ησλ λεπξνεπηζηεκώλ 

(Khaleque, & Rohner, 2002), θαζώο θαη ε ζεσξία ηνπ Rohner, ε νπνία ζα εμεηαζηεί 

ιεπηνκεξέζηεξα ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο. Με εμαίξεζε ην ηειεπηαίν κνληέιν, ηα 

ππόινηπα εζηηάδνπλ θπξίσο ζηε κειέηε ησλ Δπξσπαίσλ θαη ησλ Ακεξηθαλώλ. Σέινο, 

ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία δηεζλή εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ απνδνρή – απόξξηςε: 

απηό ησλ Perris, Emmelkamp θαη ζπλεξγαηώλ πνπ βαζίδεηαη ζηε ρνξήγεζε ελόο 

εξσηεκαηνινγίνπ απηναλαθνξάο, ην EMBU (ζνπεδηθό αθξσλύκην γηα ην Embu Minnen 

Betrӓffande Uppfostran), απηό ησλ Parker θαη ζπλεξγαηώλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ρνξήγεζε ελόο 

ςπρνκεηξηθνύ εξγαιείνπ πνπ απνθαιείηαη PBI (Parental Bonding Instrument) θαη απηό ησλ 

Chen θαη ζπλεξγαηώλ (Petrowski, Berth, Schmidt, Schumacher, Hinz, & Brȁhler, 2009).   
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Όπσο αλαθέξνπλ νη Rohner, Khaleque θαη Cournoyer (2012), ε ζεσξία γνλετθήο απνδνρήο - 

απόξξηςεο είλαη κηα ζεσξία γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ 

βαζηζκέλε ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα. Πξσηαξρηθόο ζθνπόο ηεο ζεσξίαο είλαη ε πξόβιεςε αιιά 

θαη ε εξκελεία ησλ βαζηθώλ αηηηώλ, ζπλεπεηώλ θαη άιισλ παξακέηξσλ ηεο δηαπξνζσπηθήο 

απνδνρήο θαη απόξξηςεο, θπξίσο ηεο γνλετθήο (Rohner et al., 2012). Οη ζηαζώηεο ηεο ζεσξίαο 

επηρεηξνύλ λα απαληήζνπλ ζε πέληε βαζηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία εληάζζνληαη ζε ηξεηο 

ππνθαηεγνξίεο ηεο αξρηθήο ζεσξίαο θαη αθνξνύλ δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο ηεο απνδνρήο – 

απόξξηςεο από ηνπο «ζεκαληηθνύο άιινπο»: ηε ζεσξία πξνζσπηθόηεηαο (personality 

subtheory), ηε ζεσξία δηαρείξηζεο (coping subtheory) θαζώο θαη ηε ζεσξία ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθώλ ζπζηεκάησλ (sociocultural systems subtheory) (Rohner, & Khaleque, 

2002). 

ύκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Schaefer (Demetriou, & Christodoulides, 2006), ε αλαηξνθή 

ελόο παηδηνύ νξίδεηαη από δύν άμνλεο. Ο νξηδόληηνο άμνλαο αλαθέξεηαη ζηελ απνδνρή ή 

απόξξηςε πνπ δέρεηαη ην άηνκν από ηνπο γνλείο ηνπ, κε ην έλα άθξν ηνπ ζπλερνύο λα 

απνηειεί ε επηζεηηθόηεηα θαη ην άιιν ε αγάπε θαη ε δεζηαζηά (Roelofs, Meesters, Huurne, 

Bamelis, & Murts, 2006). Ο θάζεηνο άμνλαο αλαθέξεηαη ζην πόζν ειεγθηηθόο ή όρη είλαη ν 

γνλέαο, κε ην έλα άθξν ηνπ άμνλα λα αλαθέξεηαη ζηελ απόιπηε απηνλνκία θαη ην άιιν ζηνλ 

απόιπην έιεγρν εθ κέξνπο ηνπ γνλέα (Rohner, & Pettengrill, 1985). Οη δύν απηνί άμνλεο (ηεο 

ζηνξγήο θαη ηνπ ειέγρνπ) είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμύ ηνπο (Rohner, & Pettengrill, 1985). 

Χζηόζν, όζν πεξηζζόηεξν γίλεηαη αληηιεπηή από ην παηδί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ γνληνύ σο 

ειεγθηηθή, ηόζν απμάλνπλ νη πηζαλόηεηεο λα εθιακβάλεηαη θαη σο απνξξηπηηθή (Rohner, & 

Pettengrill, 1985). Δμαίξεζε ζε απηόλ ηνλ θαλόλα απνηεινύλ θνηλσλίεο, όπσο απηή ηεο 

Κνξέαο, όπνπ ε ππαθνή ζηελ νηθνγέλεηα θξίλεηαη σο αλαγθαία γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ζεζκνύ 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη, σο εθ ηνύηνπ, δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη σο πξνζσπηθή ππόζεζε 

ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο απνηεινύλ νηθνγελεηαθό ζέκα ζπδήηεζεο ζε θνηλσλίεο όπσο ε 
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θνξεάηηθε (Rohner, & Pettengrill, 1985). ύκθσλα κε ην κνληέιν απηό, όιεο νη γνλετθέο 

ζπκπεξηθνξέο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ πάλσ ζηνπο δύν απηνύο άμνλεο, νξίδνληαο θη έλα 

δηαθνξεηηθό ηξόπν αλαηξνθήο (Ahmed, Rohner, Khaleque, & Gielen, 2010).  Σόζν ν 

ππεξβνιηθόο έιεγρνο όζν θαη ε ζπλερήο απόξξηςε νδεγνύλ ζε απμεκέλα επίπεδα 

απηνθξηηηθήο θαη κεησκέλα επίπεδα απηνεπηβεβαίσζεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνύλ 

πιεζώξα γλσζηηθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ δπζιεηηνπξγηώλ, όπσο ε θαηάζιηςε (Irons, 

Gilbert, Baldwin, Baccus, & Palmer, 2006). 

Βάζεη ηεο δηεζλνύο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο , ε γνλετθή 

απόξξηςε εθδειώλεηαη σο ζπλδπαζκόο ηεζζάξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ (Rohner, & Rohner, 

1980): 1) έιιεηςε ζηνξγήο, 2) ερζξόηεηα θη επηζεηηθόηεηα, 3) αδηαθνξία θαη ακέιεηα, 4) κε 

δηαθνξνπνηεκέλε απόξξηςε (Dwairy, 2010; Kitahara, 1987). Χο κε δηαθνξνπνηεκέλε 

απόξξηςε λνείηαη ε αίζζεζε ηνπ αηόκνπ όηη νη γνλείο ηνπ δελ ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα 

απηό ή δελ ην αγαπνύλ αξθεηά, κνινλόηη δελ ππάξρνπλ έκπξαθηεο ελδείμεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ πνπ λα ππνδειώλνπλ θάηη ηέηνην (Dwairy, 2010). Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζε απηή έρεη πνιιά θνηλά θαη κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο Glaser (2002), ε 

νπνία νξίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε βάζεη ησλ εμήο παξακέηξσλ: 1) 

ζπλαηζζεκαηηθή κε δηαζεζηκόηεηα, αλεπζπλόηεηα θαη ακέιεηα, 2) αξλεηηθή αλαηξνθνδόηεζε 

πξνο ην παηδί, 3) αιιειεπίδξαζε κε ην παηδί κε απνδεθηή βάζεη ηνπ αλαπηπμηαθνύ ηνπ 

ζηαδίνπ, 4) απνηπρία αλαγλώξηζεο ή απνδνρήο ηεο απηνλνκίαο θαη ησλ ςπρνινγηθώλ νξίσλ 

ηνπ παηδηνύ, 5) απνηπρία πξνώζεζεο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνύ. 

Αληηζηνίρσο, ε γνλετθή ζηνξγή κπνξεί λα εθδεισζεί κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο (Demetriou, 

& Christodoulides, 2006). Οη εθθξάζεηο ζηνξγήο κπνξεί λα είλαη ζσκαηηθέο, όπσο ε αγθαιηά, 

ην θηιί θαη ε θξνληίδα, ιεθηηθέο, όπσο ε θηινθξόλεζε θαη ζπκβνιηθέο κέζσ, επί 

παξαδείγκαηη, ηεο ρξήζεο θάπνησλ πνιηηηζκηθά απνδεθηώλ ρεηξνλνκηώλ (Rohner et al., 

2005). Οη δηαθνξεηηθέο απηέο εθδειώζεηο ζηνξγήο, ζε ζπλδπαζκό κε πιήζνο άιιεο 
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ζπκπεξηθνξέο θξνληίδαο, αλαηξνθήο, ππνζηήξημεο θαη αγάπεο νξίδνπλ ηα ζπκπεξηθνξηθά 

πιαίζηα εθδήισζεο ηεο γνλετθήο απνδνρήο (Khaleque, & Rohner, 2002).  

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη ε γνλετθή απνδνρή – απόξξηςε κπνξεί λα κειεηεζεί από δύν 

νπηηθέο γσλίεο. Ζ κία αθνξά ην πώο ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνληώλ 

ηνπ σο απνξξηπηηθή ή όρη θαη αλαθέξεηαη σο θαηλνκελνινγηθή ζθνπηά (Hussain, & Munaf, 

2012). Ζ δεύηεξε αθνξά ην πώο γίλεηαη αληηιεπηή βάζεη ελόο εμσηεξηθνύ παξαηεξεηή θαη 

αλαθέξεηαη σο ζπκπεξηθνξηθή ζθνπηά. πλήζσο, όπσο επηζεκαίλνπλ θαη νη Rohner et al. 

(2012), ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο δύν απηέο ζθνπηέο ζπκπίπηνπλ. Χζηόζν, 

ζε πεξίπησζε πνπ απηέο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, ν εξεπλεηήο νθείιεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηελ 

νπηηθή γσλία ηνπ αηόκνπ, δειαδή ηε θαηλνκελνινγηθή ζθνπηά (Rohner et al., 2005). 

Άιισζηε, όπσο αλαθέξεη ν Kagan (Rohner et al., 2012), ε έθθξαζε ηεο απνδνρήο ή ηεο 

απόξξηςεο γίλεηαη ζπλήζσο κέζσ ζπκβνιηθώλ θαη όρη κέζσ κεηξήζηκσλ ζπκπεξηθνξώλ.  

Πξνηνύ δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ε ζεσξία ηνπ Rohner, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ν όξνο 

«ζεκαληηθόο άιινο» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηόζν από ηνπο ζηαζώηεο ηεο ζεσξίαο όζν θαη από 

ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο δεζκνύ (Kourkoutas, & Erkman, 2011). ύκθσλα κε ηνπο 

εξεπλεηέο «ζεκαληηθόο άιινο» απνθαιείηαη νπνηνζδήπνηε δηαηεξεί κηα ζρεηηθά καθξόρξνλε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε κε ην άηνκν, είηε πξόθεηηαη γηα παηδί είηε γηα ελήιηθν, εθιακβάλεηαη 

από ην άηνκν σο ηδηαίηεξεο αμίαο ζηε δσή ηνπ θαη ν νπνίνο δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί 

από νπνηνλδήπνηε άιινλ (Rohner, 2008). Τπό ην πξίζκα απηό, νη γνλείο λννύληαη σο 

«ζεκαληηθνί άιινη» γηα θάζε άηνκν ελώ, επηπξνζζέησο, θαιύπηνπλ ηελ αλάγθε ηνπ αηόκνπ 

γηα ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα, ραξαθηεξηζηηθό πνπ δελ παξαηεξείηαη ζε όιεο ηηο ζρέζεηο ηνπ 

αηόκνπ κε ηνπο «ζεκαληηθνύο άιινπο» ηεο δσήο ηνπ. Γηα ηνλ ιόγν απηό, νη γνλείο 

αλαθέξνληαη θαη σο θηγνύξεο δεζκνύ. Βάζεη ηεο ζεσξίαο ηνπ Erikson (1977), ε θαιιηέξγεηα 

ηεο εκπηζηνζύλεο θαηά ην πξώην έηνο δσήο ηνπ παηδηνύ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 
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αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ θαη ηελ επηηπρή δηαρείξηζε ησλ ζηόρσλ ησλ 

επόκελσλ αλαπηπμηαθώλ ζηαδίσλ. 

Γίλεηαη αληηιεπηό όηη ν όξνο γνλετθή αλαθέξεηαη πιένλ θαηαρξεζηηθά ζηε ζεσξία (Rohner et 

al., 2012). Ζ ζεσξία αλαθέξεηαη πιένλ σο IPARTheory (interpersonal acceptance – rejection 

theory) θαζώο νη εξεπλεηέο, θαηόπηλ έξεπλαο, παξαηήξεζαλ πσο ηα άηνκα, είηε παηδηά είηε 

ελήιηθεο, αληηιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ηελ απνδνρή θαη ηελ απόξξηςε είηε απηέο 

πξνέξρνληαη από ηνπο γνλείο ηνπο είηε από άιια ζεκαληηθά πξόζσπα ζηε δσή ηνπο. 

Δπηπιένλ, νη Rohner θαη ζπλ. (Rohner, 2014) παξαηήξεζαλ πσο θαη ε απόθξηζε ησλ αηόκσλ 

ζηελ απνδνρή – απόξξηςε από άιια ζεκαληηθά πξόζσπα δε δηαθέξεη από ηελ απόθξηζή ηνπο 

ζηελ απνδνρή – απόξξηςε ησλ γνληώλ ηνπο. Αλαιπηηθόηεξα, νη επηπηώζεηο ηεο απόξξηςεο 

κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο είηε πξνέξρνληαη από ηνπο γνλείο είηε από άιια ζεκαληηθά 

πξόζσπα όπσο είλαη νη ζπλνκήιηθνη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη ν εξσηηθόο ζύληξνθνο θαηά 

ηελ ελήιηθε δσή (Dwairy, 2010; Rohner, 2008). Ζ πξώηε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα 

ηεο δηεπξπκέλεο απηήο ζεώξεζεο ηεο απνδνρήο θαη απόξξηςεο από ηνπο Rohner θαη 

Khaleque ην 2001 έδεημε όηη ν ηζρπξόηεξνο πξνβιεπηηθόο παξάγνληαο ςπρηθήο πγείαο θαη 

πξνζαξκνγήο γηα ηνπο άληξεο είλαη ε απνδνρή από ηε ζύληξνθν, κνινλόηη ζηε ζρέζε απηή 

κεζνιαβεί ε ζύκεζε ηεο παηξηθήο (θαη όρη ηεο κεηξηθήο) απνδνρήο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία 

(Rohner, 2008). Αληηζηνίρσο, ε ςπρηθή πγεία ησλ γπλαηθώλ εμαξηάηαη ηόζν από ηελ παηξηθή 

(αιιά όρη ηε κεηξηθή) απνδνρή όζν θαη από ηελ απνδνρή ηνπ ζπληξόθνπ εμίζνπ (Rohner et 

al., 2005).  

ε πξνεγνύκελε παξάγξαθν επηζεκάλζεθε όηη ηα πέληε βαζηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία 

επηρεηξεί λα απαληήζεη ε ζεσξία ηνπ Rohner ππάγνληαη ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο ηεο ζεσξίαο. 

Κάζε ππνθαηεγνξία απαληά θαη ζε δηαθνξεηηθά εξσηήκαηα (Rohner, & Khaleque, 2002). ηα 

πιαίζηα ηεο ζεσξίαο πξνζσπηθόηεηαο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απαληεζνύλ δύν εξσηήκαηα 
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(Ahmed et al., 2010). Σν πξώην αθνξά ζην θαηά πόζν ηα παηδηά, αλεμαξηήησο θνηλσληθνύ 

θαη πνιηηηζκηθνύ πιαηζίνπ, θπιήο ή εζληθόηεηαο, θύινπ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 

δηαθνξνπνίεζεο, αληηδξνύλ κε ηνλ ίδην ηξόπν ζηελ απνδνρή θαη ηελ απόξξηςε από ηνπο 

γνλείο θαη ελ γέλεη από ηνπο παξόρνπο θξνληίδαο (Rohner, 2008). Σν δεύηεξν εξώηεκα αθνξά 

ζην θαηά πόζν ε αξρηθή απηή αληίιεςε ηεο απνδνρήο ή απόξξηςεο επηδξά ζηε δσή ηνπ 

αηόκνπ κεηέπεηηα, θαηά ηελ εθεβεία θαη ηελ ελήιηθν πεξίνδν. Σνπηέζηηλ, επηρεηξείηαη λα 

πξνβιεθζνύλ θαη λα εξκελεπζνύλ νη βαζηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβάλεηαη ην άηνκν ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνληώλ ηνπ σο απνξξηπηηθή ή όρη ζηελ 

πξνζσπηθόηεηα, θαζώο θαη ζηελ ςπρνινγηθή θαη δηαλνεηηθή ηνπ θαηάζηαζε (Rohner, 2008), 

ζηελ επηινγή ζπληξόθσλ πνπ θέξνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπο γνλείο θαη ζηελ 

θαζνιηθόηεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ «ζπλδξόκνπ απνδνρήο – απόξξηςεο» σο απνηέιεζκα ηεο 

δπζπξνζαξκνζηηθόηεηαο πνπ εκθαλίδνπλ άηνκα πνπ έρνπλ απνξξηθζεί (Demetriou, & 

Christodoulides, 2011).  

ηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο δηαρείξηζεο επηρεηξείηαη λα αλαδπζνύλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ 

επηηξέπνπλ ζε θάπνηα άηνκα λα δηαρεηξίδνληαη πην απνηειεζκαηηθά ηελ απόξξηςε πνπ έρνπλ 

δερζεί θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία (Ahmed et al., 2010). Σέινο, ε ηξίηε ζεσξία εμεηάδεη ηα 

εμήο δύν εξσηήκαηα: αθελόο, ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν νη γνλείο δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο σο πξνο 

ηηο πξαθηηθέο αλαηξνθήο πνπ εθαξκόδνπλ θαη, αθεηέξνπ, ην θαηά πόζν ηόζν ε θνηλσλία όζν 

θαη ην θάζε άηνκν εληόο απηήο δηακνξθώλνπλ ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ απνδνρή θαη ηελ 

απόξξηςε βάζεη ηεο ηάζεο πνπ έρεη ε πιεηνςεθία ησλ γνληώλ ηεο θνηλσλίαο. Σν πιένλ 

αλεπηπγκέλν ηκήκα ηεο ζεσξίαο θαη απηό πνπ απαζρνιεί ηελ πξνθείκελε έξεπλα είλαη απηό 

πνπ αθνξά ηελ πξνζσπηθόηεηα (Ahmed et al., 2010). 

Ο όξνο πξνζσπηθόηεηα αλαθέξεηαη, ζηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο, ζηα ζρεηηθά ζηαζεξά λνεηηθά 

ζρήκαηα αιιά θαη ζηηο ζρεηηθά επαλαιακβαλόκελεο απνθξίζεηο ηνπ αηόκνπ ζε δηαθνξεηηθά 

πιαίζηα θαη θαηαζηάζεηο. Σα λνεηηθά ζρήκαηα αλαθέξνληαη ζηελ νξγαλσκέλε θαη 
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παγησκέλε, αιιά ζπλήζσο άδειε, αληίιεςε ηνπ αηόκνπ γηα ηνλ εαπηό, ηνπο άιινπο θαη ηνλ 

θόζκν (Rohner, & Khaleque, 2002). Σα ζρήκαηα απηά δνκνύληαη βάζεη ζπλαηζζεκαηηθά 

έληνλσλ ζπκβάλησλ ηνπ παξειζόληνο αιιά θαη βάζεη ηεο ηξέρνπζαο εκπεηξίαο (Besser, & 

Priel, 2009). Οη Baldwin (1992), Epstein (1994), Clausen, Crick & Dodge (Rohner et al., 

2012), ζε αλεμάξηεηεο κειέηεο θαηαιήγνπλ ζην όηη, βάζεη ησλ λνεηηθώλ απηώλ ζρεκάησλ, 

πνπ επεξεάδνπλ ην είδνο αιιά θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απνζεθεύνληαη θαη αλαθαινύληαη 

νη κλήκεο, ην άηνκν αληηιακβάλεηαη, εξκελεύεη θαη αληηδξά ζηηο λέεο εκπεηξίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ (Irons et al., 2006; Khaleque, & 

Rohner, 2002). ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό απηό, θάζε ζπκπεξηθνξά ελέρεη έλα θίλεηξν, 

επεξεάδεηαη ηόζν από εμσγελείο (πεξηβαιινληηθνύο) όζν θαη από ελδνγελείο 

(ζπλαηζζεκαηηθνύο, βηνινγηθνύο θαη γλσζηηθνύο) παξάγνληεο θαη ζπλήζσο παξνπζηάδεη 

ζηαζεξόηεηα θαη κεζνδηθόηεηα ζε βάζνο ρξόλνπ θαη αλεμαξηήησο ρώξνπ.  

Ζ ζεσξία ηνπ Rohner ππνζηεξίδεη όηη ε γνλετθή απόξξηςε έρεη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηελ 

πξνζσπηθόηεηα ηνπ αηόκνπ (Rohner, & Rohner, 1980). Ζ άπνςε απηή ζπκθσλεί κε ηελ 

ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία πξεζβεύεη όηη νη πξώηκεο εκπεηξίεο ηνπ αηόκνπ κε ηνπο 

γνλείο ηνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ 

(Schlette, Brandstrom, Eisemann, Sigvardsson, Nylander, Adolfsson & Perris, 1998). 

Δηδηθόηεξα, ηα άηνκα πνπ ληώζνπλ όηη έρνπλ δερηεί απόξξηςε από ηνπο «ζεκαληηθνύο 

άιινπο» ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζόηεξν αγρώδε θαη αλαζθαιή (Ahmed et al., 2010). Καζώο ε 

αλάγθε ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο είλαη εγγελήο (Rohner, 2008), ηα άηνκα απηά, ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε ηνπο θαη λα απνζβέζνπλ ηα αξλεηηθά απηά 

ζπλαηζζήκαηα ζπρλά εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο επίηεπμεο ζεηηθήο απόθξηζεο ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. Χο ελήιηθεο, ηα άηνκα κπνξεί λα αλαδεηήζνπλ ηε ζεηηθή 

απόθξηζε ησλ ζεκαληηθώλ άιισλ κέζσ πεξηζζόηεξν ζπκβνιηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, όπσο ε 

εμαζθάιηζε ηεο επηβεβαίσζεο, ηεο ππνζηήξημεο ή ηεο παξεγνξηάο (Khaleque, & Rohner, 
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2002). Με άιια ιόγηα, ηείλνπλ λα αλαπηύζζνπλ κεγαιύηεξε εμάξηεζε ζε ζρέζε κε ηα άηνκα 

πνπ ληώζνπλ όηη γίλνληαη απνδεθηά από ηνπο άιινπο (Maxwell et al., 2013; Rohner, & 

Rohner, 1980). Σν θαηλόκελν απηό παξαηεξείηαη πην έληνλα ζηηο γπλαίθεο από ηνπο άληξεο 

(Kitahara, 1987).  

Πέξα από ηελ εμαξηεηηθή ζπκπεξηθνξά, ε απόξξηςε από ηνπο «ζεκαληηθνύο άιινπο» κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ ςπρνινγηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

δπζπξνζαξκνζηηθόηεηαο (Hussain, & Munaf, 2012) θαζώο θαη γλσζηηθήο αλεπάξθεηαο 

(Ahmed et al., 2010; Hamilton, 1972). Αλαιπηηθόηεξα, ηα άηνκα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο ερζξόηεηαο θη επηζεηηθόηεηαο (Ahmed et al., 2010). Βάζεη εξεπλώλ, ε 

παηξηθή απόξξηςε θαίλεηαη λα επηδξά πεξηζζόηεξν ζηελ αλάπηπμε ερζξόηεηαο θαη γηα ηα δύν 

θύια ζε ζρέζε κε ηε κεηξηθή απόξξηςε, αθόκε θαη ζηελ αλάπηπμε ζπκπεξηθνξάο ηύπνπ Α 

(Emmelkamp, & Karsdorp, 1987; Meesters, Muris, & Esselink, 1995). Αθόκε, ηα άηνκα απηά 

είλαη ζπλαηζζεκαηηθά αλώξηκα θη αλαπηύζζνπλ είηε κηα αλώξηκε εμάξηεζε, όπσο 

επηζεκάλζεθε πξνεγνπκέλσο, είηε κηα ακπληηθή αλεμαξηεζία ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο 

ζρέζεηο (Demetriou, & Christodoulides, 2006). Σα ακπληηθώο αλεμάξηεηα άηνκα κπνξεί λα 

κελ αλαδεηνύλ ηόζν έθδεια ζεηηθή αληαπόθξηζε σζηόζν, αλ θαη ζπρλά δελ ην αλαγλσξίδνπλ 

ή ην αξλνύληαη, εμαθνινπζνύλ θαη απνδεηνύλ ηε δεζηαζηά θαη ηελ ππνζηήξημε πνιύ πην 

έληνλα από άηνκα ηα νπνία αηζζάλνληαη ζπλαηζζεκαηηθά αζθαιή (Rohner, & Rohner, 1980). 

Δμνύ θαη νξηζκέλα ζπρλά απνξξίπηνπλ πξώηνη άηνκα πνπ αηζζάλνληαη είηε όηη ζα ηα 

απνξξίςνπλ είηε όηη δελ ηα απνδέρνληαη όπσο επηζπκνύλ, γεγνλόο πνπ επηθέξεη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο (Besser, & Priel, 2009; Stimpson, Tyler, & 

Hoyt, 2005). Σν θαηλόκελν απηό νθείιεηαη ζηε ρακειή απηνεθηίκεζε, ζηελ πςειή 

παξνξκεηηθόηεηα, ζηελ απμεκέλε επηζεηηθόηεηα θαη ζηνλ αλαζθαιή δεζκό πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηα άηνκα απηά (Demetriou, & Christodoulides, 2011).  
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Δπηπιένλ, νη Schlette et al., (1998) δηαπίζησζαλ όηη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο όπσο ε επζπλνθνβία θαη ε εμάξηεζε από αληακνηβή παξνπζηάδνπλ ζεηηθή 

εμάξηεζε κε ηελ απόξξηςε. Σνπλαληίνλ, απηνθαηεπζπλόκελεο ζπκπεξηθνξέο θαη ζεηηθή 

θνηλσληθή πξνζέγγηζε έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε γνλετθέο πξαθηηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο 

απόθξηζεο (Schlette et al., 1998). Δπίζεο, ηα άηνκα πνπ ληώζνπλ όηη ηα έρνπλ απνξξίςεη 

έρνπλ κεησκέλε απηνεηθόλα, απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξόηεηα, 

ελώ ζπρλά έρνπλ αξλεηηθή αληίιεςε ηνπ θόζκνπ (Dwairy, 2010; Kitahara, 1987). ύκθσλα 

κε ηνπο Khaleque, & Rohner, (2012) απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ηα παηδηά ηείλνπλ λα 

ζρεκαηίδνπλ ηελ εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηνπο ζηε βάζε ηεο γλώκεο πνπ πηζηεύνπλ όηη νη 

ζεκαληηθνί άιινη έρνπλ γηα απηά. Δπνκέλσο, όηαλ αληηιακβάλνληαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

άιισλ σο απνξξηπηηθή, ληώζνπλ όηη δελ είλαη άμηα λα αγαπεζνύλ θη, επηπιένλ, γεληθεύνπλ 

απηό ην αίζζεκα ζε κηα γεληθόηεξε αληθαλόηεηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο όπνηεο απαηηήζεηο 

ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, ζηνηρείν πνπ ηνπο αθνινπζεί θαη ζηελ ελήιηθε πεξίνδν (Khaleque, & 

Rohner, 2012). Σα άηνκα απηά αληηιακβάλνληαη ηνλ θόζκν, ηε δσή, ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο θαη ηελ ίδηα ηε θύζε ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο σο ερζξηθή, αλάμηα εκπηζηνζύλεο, κε 

αζθαιή ζπλαηζζεκαηηθά, απεηιεηηθή ή επηθίλδπλε (Demetriou, & Christodoulides, 2006). 

Αθόκε, ηα επίπεδα άγρνπο είλαη απμεκέλα, ε απόθξηζε ζε ζηξεζνγόλεο ζπλζήθεο κεησκέλε 

θαη ε πξνζδνθία αξλεηηθήο έθβαζεο ησλ γεγνλόησλ απμεκέλε (Irons et al., 2006; Petrowski, 

Brȁhler, & Zenger, 2014). Απηό νθείιεηαη ζηα δηαζηξεβισκέλα λνεηηθά κνληέια ηνπ εαπηνύ, 

ησλ άιισλ θαη ηνπ θόζκνπ πνπ έρνπλ θαηαζθεπάζεη βάζεη ηεο απόξξηςεο πνπ έρνπλ δερηεί 

(Schlette et al., 1998). Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, αληαπνθξίλνληαη ιηγόηεξν ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

ζπρλά αδπλαηνύλ λα εθθξάζνπλ αιιά θαη λα δερηνύλ ηελ αγάπε (Perris et al., 1983).   

Δλ γέλεη, αλαιόγσο ηεο ζπρλόηεηαο, ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο έληαζεο ηεο απόξξηςεο αιιά θαη 

βάζεη ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ θάζε αηόκνπ, ηόζν ηα παηδηά όζν θαη νη ελήιηθεο πνπ έρνπλ 

δερηεί απόξξηςε ηείλνπλ λα αηζζάλνληαη ζπκό, κλεζηθαθία θαη πιήζνο άιια αξλεηηθά θη 
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επίπνλα ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηά ηνπο (Petrowski et 

al., 2014). Μάιηζηα, έξεπλεο θαηαδεηθλύνπλ όηη ε ςπρνινγηθή πξνζαξκνζηηθόηεηα ησλ 

ελειίθσλ εμεγείηαη ζε πνζνζηό 21% από ηηο εκπεηξίεο απνδνρήο ή απόξξηςεο πνπ είραλ σο 

παηδηά (Demetriou, & Christodoulides, 2011). Σν αληίζηνηρν πνζνζηό γηα ηα παηδηά αγγίδεη ην 

26% (Rohner et al., 2005).  

Σέινο, επηπηώζεηο ηεο γνλετθήο απόξξηςεο γίλνληαη αληηιεπηέο θαη ζε κηα ζεηξά ςπρηθώλ 

αζζελεηώλ (Petrowski et al., 2014), όπσο ζηελ αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή νθεηιόκελε ζε 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο (developmental trauma disorder) ή ζηε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνύ 

ζηξεο (complex PTSD). Αθόκε, ρξήζηεο νπζηώλ (Campo, & Rohner, 1992; Rohner, & 

Khaleque, 2002), άηνκα κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Rohner, & Khaleque, 2002) θαη 

παξαβαηηθή ή εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά (Rohner, & Rohner, 1980) θαη άηνκα κε θαηάζιηςε 

(Hussain, & Munaf, 2012; Perris et al., 1983; Rohner, & Khaleque, 2002; Stimpson et al., 

2005) θαίλεηαη λα έρνπλ δερηεί απόξξηςε σο παηδηά. ύκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ε ρξήζε 

νπζηώλ θαη ε αλάπηπμε παξαβαηηθήο ή δπζπξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο απνηειεί έλαλ 

κεραληζκό δηαρείξηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνθαιεί ζην άηνκν ε ρξόληα 

απόξξηςε (Campo, & Rohner, 1992). Ζ επίδξαζε ηεο γνλετθήο απόξξηςεο δηαθαίλεηαη θαη ζε 

πεξηπηώζεηο απηηζκνύ θαη ρξόλησλ ςπρηθώλ αζζελεηώλ όπσο ε ζρηδνθξέλεηα (Hussain, & 

Munaf, 2012), ζε πεξηπηώζεηο λεπξώζεσλ (Ahmed et al., 2010), δηαθόξσλ αιιεξγηώλ, 

δηαηαξαγκέλεο εηθόλαο εαπηνύ θαζώο θαη αθαδεκατθώλ πξνβιεκάησλ (Rohner, & Rohner, 

1980). Αμίδεη λα επηζεκαλζεί εδώ όηη ν ξόινο ηνπ παηέξα θαίλεηαη λα είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθόο κε ηνλ ξόιν ηεο κεηέξαο ζηε δηακόξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ παηδηνύ. 

Δηδηθόηεξα, θαίλεηαη πσο ε παηξηθή απόξξηςε είλαη θαζνξηζηηθή ζε ζέκαηα πξνζσπηθόηεηαο 

όπσο ε ςπρνινγηθή δπζπξνζπαξκνζηηθόηεηα, ε παξαβαηηθόηεηα θαζώο θαη ε ρξήζε νπζηώλ 

(Rohner et al., 2005). 
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ηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο δηαρείξηζεο αλαδεηνύληαη νη παξάγνληεο πνπ επηηξέπνπλ ζε θάπνηα 

άηνκα λα αληέρνπλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη πην ιεηηνπξγηθά ζε θαηλόκελα θαζεκεξηλήο 

απόξξηςεο, ρσξίο λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δηαλνεηηθέο θαη ςπρηθέο επηπηώζεηο πνπ ηζρύνπλ γηα 

ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο (Rohner, & Khaleque, 2002). Αλαιπηηθόηεξα, ζύκθσλα κε 

ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο ηνπ Rohner, ν ηξόπνο απόθξηζεο ζηελ απόξξηςε είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηξηώλ παξαγόλησλ: ηνπ εαπηνύ, ηνπ άιινπ θαη ηνπ πιαηζίνπ 

(Perris et al., 1983). Ο εαπηόο πεξηιακβάλεη ηηο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ην ζύλνιν ησλ 

εζσηεξηθώλ (βηνινγηθώλ) θαη εμσηεξηθώλ (πξνζσπηθόηεηα) ραξαθηεξηζηηθώλ. Ο όξνο άιινο 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσπηθόηεηα αιιά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πηνζεηνύλ νη «ζεκαληηθνί 

άιινη» ζηηο δηαπξνζσπηθέο επαθέο, θαζώο θαη ηε κνξθή, ηε ζπρλόηεηα, ηε δηάξθεηα θαη ηελ 

έληαζε ηεο απόξξηςεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ππόινηπα άηνκα κε 

ηα νπνία ν άλζξσπνο έξρεηαη ζε επαθή, θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θνηλσληθνύ πιαηζίνπ ζην 

νπνίν δεη ην άηνκν (Rohner et al., 2005). Ζ έξεπλα απνθαιύπηεη πσο ε πξνζαξκνζηηθόηεηα, 

ζε ζπλδπαζκό κε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο όπσο ε επηηπρήο ςπρνζεξαπεία, νη ζεηηθέο 

επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο, νη ηθαλνπνηεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο θαη άιιεο επράξηζηεο 

δηαδηθαζίεο είλαη δπλαηόλ λα νδεγήζνπλ ζηελ θαιύηεξε ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ηνπο 

ελήιηθεο πνπ είραλ δερηεί απόξξηςε (Khaleque, & Rohner, 2002). Μνινλόηη θαζέλαο από 

απηνύο ηνπο παξάγνληεο κπνξεί λα παίμεη θαηαιπηηθό ξόιν ζην θαηά πόζν ην άηνκν ζα 

αληηδξάζεη κε επηηπρία ζηελ απόξξηςε πνπ δέρεηαη από ηηο θηγνύξεο δεζκνύ, θαίλεηαη πσο 

θαη νη ηξεηο επεξεάδνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο θαη δηακνξθώλνληαη βάζεη ηεο απόξξηςεο πνπ 

δέρεηαη ην άηνκν (Demetriou, & Christodoulides, 2006). Δπνκέλσο, δπζρεξαίλεηαη ε κειέηε 

ηεο επίδξαζεο θαζελόο από απηνύο θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν 

δηαρεηξίδεηαη ηελ απόξξηςε ηόζν ζηελ παηδηθή όζν θαη ζηελ ελήιηθε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ.  

Σέινο, ην θνηλσληθνπνιηηηζηηθό πιαίζην επίζεο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζην δήηεκα 

ηεο απόξξηςεο (Rohner et al., 2005). Σα ζεζκνζεηεκέλα ζπζηήκαηα έθθξαζεο ηεο θνηλσλίαο, 
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όπσο ε ζξεζθεία, νη κνξθέο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη ε ιατθή παξάδνζε, αλ θαη 

απνηεινύλ δεκηνπξγήκαηα ηνπ αλζξώπνπ, επηδξνύλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηε δηακόξθσζε ηνπ 

ραξαθηήξα θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ αηόκνπ (Rohner, & Rohner, 1980). Αθόκε παξάγνληεο 

όπσο ε ππνζηήξημε θαη βνήζεηα από άιια πξόζσπα πξνο ηε κεηέξα, ε δπλαηόηεηα πνπ 

εθείλε έρεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ εαπηό ηεο, θαζώο θαη ν ρξόλνο πνπ αθηεξώλεη ν παηέξαο 

ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνύ θαίλεηαη πσο κεηώλνπλ ηελ πηζαλόηεηα λα δερηεί ην παηδί 

απόξξηςε (Rohner, & Rohner, 1980). 

Σειεηώλνληαο, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη κέζνδνη θαη ηα εξγαιεία πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο νη εξεπλεηέο ηεο ζεσξίαο απνδνρήο – απόξξηςεο. Οη εξεπλεηέο ηεο ζεσξίαο 

θαζνδεγνύληαη κεζνδνινγηθά από ηα κνληέια ηεο αλζξσπνλνκίαο (anthroponomy) 

(Demetriou, & Christodoulides, 2006) θαη ηεο νηθνπκεληθήο πξνζέγγηζεο. Οη αλζξσπνιόγνη 

επηρεηξνύλ λα δηαηππώζνπλ παγθνζκίσο παξαηεξνύκελεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ αλζξώπηλε 

ζπκπεξηθνξά νηθνπκεληθά. ηα πιαίζηα ηεο νηθνπκεληθήο πξνζέγγηζεο, νη εξεπλεηέο 

πξνζπαζνύλ κέζα από πνηθίιεο κεζόδνπο θαη δηαδηθαζίεο λα ζπλαγάγνπλ ηξόπνπο κέηξεζεο 

θαη παξαδείγκαηα πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ παγθνζκίσο, ζε έλα επξύ θάζκα 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ θαη θπιεηηθώλ νκάδσλ. Πξνθεηκέλνπ λα εμαγάγνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο, νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνύλ θαη’ αξράο πνζνηηθέο κεζόδνπο θαη 

ηερληθέο (Ahmed et al., 2010) όπσο ε ζπλέληεπμε, ε παξαηήξεζε θαη ηα εξσηεκαηνιόγηα 

απηναλαθνξάο, θπξίσο ην Parental Acceptance – Rejection Questionnaire (PARQ), ην 

Parental Acceptance – Rejection / Control Questionnaire (PARQ / Control) θαη ην Personality 

Assessment Questionnaire (PAQ). Δπηπξνζζέησο, ρξεζηκνπνηνύληαη κέζνδνη κεηααλάιπζεο, 

νύησο ώζηε λα ζπλνςηζηνύλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από έλα ζύλνιν ηέηνησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαμύ ηνπο εξεπλώλ (Khaleque, & Rohner, 2002). Αθόκε, ρξεζηκνπνηείηαη ε 

εζλνγξαθηθή κειέηε πεξηπηώζεσλ (ethnographic research), ε κειέηε ηαπηόρξνλεο 
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δηαθύκαλζεο (concomitant variation study) ή ειεγρόκελεο ζύγθξηζεο (controlled comparison) 

θαη ε δηαπνιηηηζκηθή έξεπλα (holocultural method or cross-cultural survey method). 

1.2. Θεσξία επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε (Rejection Sensitivity Theory) 

 Βαζηθό θίλεηξν γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ απνηειεί ε αλάγθε λα γίλεη απνδεθηόο 

από ηνπο άιινπο, αξρηθά από ηνπο γνλείο ηνπ  (Downey, Khouri, & Feldman, 1997; Romero-

Canyas, Downey, Berenson, Ayduk, & Jan Kang, 2010; Watson, & Nesdale, 2012). Χο 

απνδνρή λνείηαη ε αλαγλώξηζε από ηνπο γνλείο ηεο ζσκαηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

ειεπζεξίαο ησλ παηδηώλ ηνπο θαζώο θαη ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη 

απηέο ησλ παηδηώλ ηνπο (Çardak et al., 2012). Όηαλ ε αλάγθε απηή δελ εθπιεξώλεηαη, ην 

άηνκν αληηδξά κε επηζεηηθόηεηα, απνζηξνθή, ζπλαηζζεκαηηθή απόζπξζε θαη θζόλν 

(Downey, & Feldman, 1996). Μάιηζηα, ε έληαζε ησλ αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη 

αληίζηνηρε ηνπ ζσκαηηθνύ πόλνπ πνπ αηζζάλεηαη θάπνηνο πνπ έρεη ηξαπκαηηζηεί ζνβαξά 

(Zimmer-Gembeck, & Nesdale, 2013). Οη Downey θαη ζπλεξγάηεο απέδσζαλ κε ηνλ όξν 

«επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε» ηελ αληίδξαζε θάπνησλ αλζξώπσλ ζηελ απόξξηςε ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη από αλεζπρία / άγρνο, άκεζε αληίιεςε θαη ππεξβνιηθή αληίδξαζε (Downey, 

& Feldman, 1996). Ο όξνο επαηζζεζία αλαθέξεηαη α) ζηελ απμεκέλε εγξήγνξζε αιιά θαη 

πξόβιεςε ηνπ αηόκνπ γηα ελδερόκελε απόξξηςε, β) ζηελ εηνηκόηεηά ηνπ λα δηαθξίλεη 

ζήκαηα απόξξηςεο από άιια θνηλσληθά ζήκαηα θαη γ) ζηελ άκεζε θηλεηνπνίεζή ηνπ νύησο 

ώζηε λα κεηώζεη ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο απόξξηςεο (Romero-Canyas et al., 2010). 

Οη ζηαζώηεο ηεο ζεσξίαο ππνζηεξίδνπλ όηη ηα αίηηα απηνύ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ ζηελ απόξξηςε πνπ δέρεηαη ην άηνκν θαηά ηελ 

παηδηθή ηνπ ειηθία θαη, θπξίσο, από ηνπο γνλείο ηνπ (Çardak et al., 2012). Δπνκέλσο, ε 

ζεσξία ηεο Downey ζπκθσλεί κε ηηο θιαζζηθέο δηαπξνζσπηθέο ζεσξίεο πξνζσπηθόηεηαο, 

όπσο απηέο ησλ Bowlby, Erikson, Horney θαη  Sullivan (Downey, & Feldman, 1996). 
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ύκθσλα κε ηελ Horney, ε δπζπξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξώπσλ ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εδξάδεηαη ζην άγρνο ηνπ απνρσξηζκνύ, ηεο θαθνπνίεζεο, ηεο 

ηαπείλσζεο θαη ηεο πξνδνζίαο (Downey, & Feldman, 1996). Ο Erikson (1977) πξόηεηλε πσο 

ε έιιεηςε εκπηζηνζύλεο πξνο ηνπο άιινπο κπνξεί λα ππνζάιςεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

αηόκνπ ηόζν ζε πξνζσπηθό όζν θαη ζε δηαπξνζσπηθό επίπεδν. Ο Sullivan ππνζηήξημε πσο νη 

γεληθεπκέλεο πξνζδνθίεο ηνπ αηόκνπ γηα ηνπο «ζεκαληηθνύο άιινπο» σο απνθξηλόκελνπο 

ζηηο αλάγθεο ηνπ εαπηνύ ή σο ηηκσξεηηθνύο θαη απνξξηπηηθνύο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν ην άηνκν αληηιακβάλεηαη θαη ζρεηίδεηαη κε ηνπο άιινπο (Downey, & Feldman, 1996). 

Σν πιένλ ιεπηνκεξέο κνληέιν γηα ηε ζύλδεζε ηεο πξώηκεο απόξξηςεο κε ηε κεηέπεηηα 

δπζιεηηνπξγία ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη, παξόι’ απηά, ε ζεσξία δεζκνύ ηνπ Bowlby 

(Downey, & Feldman, 1996), ε νπνία εμεηάζηεθε θαη ζηελ πξνεγνύκελε ππνελόηεηα. 

Ο Bowlby (1980) ππνζηήξημε όηη ηα παηδηά αλαπηύζζνπλ λνεηηθά κνληέια ηνπ εαπηνύ θαη 

ησλ άιισλ, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηηο κεηέπεηηα ζρέζεηο ηνπο. Μία παξάκεηξνο ησλ λνεηηθώλ 

απηώλ αλαπαξαζηάζεσλ είλαη νη πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ην αλ νη ζεκαληηθνί άιινη ζα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ αηόκνπ ή ζα είλαη απνξξηπηηθνί (Çardak et al., 2012). Οη 

πξνζδνθίεο απηέο θαιιηεξγνύληαη βάζεη ηνπ θαηά πόζν νη πάξνρνη  θξνληίδαο ήηαλ ζπλεπείο 

θαη αμηόπηζηνη σο πξνο απηό θαηά ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία (Brumbaugh, & Fraley, 2007;). 

Όηαλ νη πάξνρνη θξνληίδαο αληαπνθξίλνληαη κε ζπλέπεηα θη επαηζζεζία ζηηο αλάγθεο ηνπ 

παηδηνύ, απηό δεκηνπξγεί ζεηηθέο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ άιινπ θαη ηνπ εαπηνύ 

(Çardak et al., 2012). Αληηζέησο, όηαλ νη πάξνρνη θξνληίδαο απνξξίπηνπλ ην παηδί, απηό 

ηείλεη λα δεκηνπξγεί δπζιεηηνπξγηθά λνεηηθά πξόηππα γηα ηνπο άιινπο θαη ηηο ζρέζεηο, ηα 

νπνία δηαθξίλνληαη από αλαζθάιεηα, θόβν θαη άγρνο (Downey, Feldman, & Ayduk, 2000). 

Δπνκέλσο, ηα ηειεπηαία απηά κνληέια ιέγεηαη όηη επζύλνληαη γηα ηηο επηπινθέο πνπ 

δεκηνπξγνύληαη αξγόηεξα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ αηόκνπ θαηά ηελ ελειηθίσζε 

(Downey, & Feldman, 1996) ή γηα ηελ θνηλσληθή απόζπξζή ηνπ (Watson, & Nesdale, 2012). 
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Μάιηζηα, ε επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε γίλεηαη εληνλόηεξα αληηιεπηή ζε θαηαζηάζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθά γηα ην άηνκν πξόζσπα (Romero-Canyas et al., 2010). 

Οη Downey θαη ζπλεξγάηεο ζηήξημαλ ηε ζεσξία ηνπο γηα ηελ επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε ζην 

κνληέιν ηνπ Bowlby (Downey et al., 1997). Δηδηθόηεξα, ππνζηήξημαλ πσο όηαλ ην άηνκν 

δέρεηαη απόξξηςε ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία, ηόηε δηακνξθώλεη κηα ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε 

σο πξνο ηελ απόξξηςε, κε δηαθξηηά γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(Berenson, Gyurak, Ayduk, Downey, Garner, Mogg, BradleyPine, 2009; Downey, & 

Feldman, 1996). Αλαιπηηθόηεξα, ηείλεη λα πηζηεύεη πσο, ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηήζεη 

απνδνρή θαη ζηήξημε από ηνπο ζεκαληηθνύο άιινπο, απηή πηζαλόηαηα ζα ηύρεη αξλεηηθήο 

απόθξηζεο (Çardak et al., 2012). Δπηπιένλ, θάλεη ππεξπξνζπάζεηα λα απνθύγεη θαηαζηάζεηο 

όπνπ ζα βξεζεί  αληηκέησπν κε κηα ηέηνηα απόξξηςε (Downey et al., 2000). Οη ζηαζώηεο ηεο 

ζεσξίαο ππνζηεξίδνπλ όηη ε επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε εμαξηάηαη από παξάγνληεο όπσο ην 

πξόζσπν ή ε νκάδα κε ηελ νπνία αιιειεπηδξά ην άηνκν, θαζώο θαη νη εθάζηνηε θαηαζηάζεηο 

ζηηο νπνίεο ην άηνκν εκπιέθεηαη θαη κπνξεί λα εγείξνπλ ή όρη αλεζπρία σο πξνο ηελ 

απόξξηςε (Romero-Canyas et al., 2010). Ζ δηακόξθσζε απηνύ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ 

πξνζσπηθόηεηαο νδεγεί ηα άηνκα απηά ζην λα δηαθαηέρνληαη από πξνθαηαβνιηθό άγρνο όηαλ 

ζθέθηνληαη λα εθθξάζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ή λα δεηήζνπλ βνήζεηα από ηνπο άιινπο 

(London, Downey, Bonica, & Paltin, 2007). Αθνινύζσο, ην πξνθαηαβνιηθό απηό άγρνο ηα 

θάλεη λα είλαη ζπλερώο ζε επηθπιαθή γηα ελδερόκελα ζεκάδηα απόξξηςεο, γεγνλόο πνπ ηα 

σζεί λα εθιακβάλνπλ σο ζθνπίκσο απνξξηπηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξεί λα είλαη ζην 

ειάρηζην ηέηνηεο ή λα είλαη αθόκε θαη δηθνξνύκελεο (Zadro, Boland, & Richardson, 2006). 

Βέβαηα,  δελ αληηδξνύλ παξόκνηα ζε θαηαζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη μεθάζαξα από 

απνδνρή θαη αληαπόθξηζε ζηηο αλάγθεο ηνπο (Downey, & Feldman, 1996). Αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί πσο λεπξναπεηθνληζηηθέο κέζνδνη εληζρύνπλ ηε ζεσξία θαζώο θαηαδεηθλύνπλ 

όηη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηνλ 
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γλσζηηθό έιεγρν ελεξγνπνηνύληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν θαη ζε δηαθνξεηηθό βαζκό ζε άηνκα 

επαίζζεηα ζηελ απόξξηςε ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο, ζε θαηαζηάζεηο πηζαλήο απόξξηςεο 

(Kross, Egner, Ochsner, Hirsch, & Downey, 2007). 

Βέβαηα, όπσο ηζρύεη θαη γηα άιια ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο, νη αηηίεο ηεο επαηζζεζίαο 

ζηελ απόξξηςε δελ είλαη απνιύησο μεθάζαξεο. Μηα κεξίδα εξεπλεηώλ απνδίδεη ηελ 

επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε ζε θιεξνλνκηθνύο παξάγνληεο, δειαδή ζε γελεηηθή πξνδηάζεζε 

(Butler et al., 2007). Άιινη ππνζηεξίδνπλ όηη ε επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε εθδειώλεηαη σο 

απόξξνηα ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο. Αθόκε θαη ε Downey θαη 

ζπλ., κνινλόηη εζηηάδνπλ ζηε ζεσξία δεζκνύ, δελ απνθιείνπλ ην ελδερόκελν ε επαηζζεζία 

ζηελ απόξξηςε λα εδξάδεηαη ζηελ απόξξηςε όρη από ηνπο γνλείο αιιά από ηνπο 

ζπλνκειίθνπο (Butler et al., 2007). Δπίζεο, θάπνηνη εξεπλεηέο ζπλδένπλ ηελ επαηζζεζία ζηελ 

απόξξηςε κε ηα γνλετθά ζηπι (Çardak et al., 2012). Σέινο, νη Butler et al. (2007) ζπκπέξαλαλ 

όηη ηα ζρόιηα πνπ αθνξνύλ ζε ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθνπνίεζεο θαη ζπλαλαζηξνθήο κε 

άιινπο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε απμεκέλε επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε.  

ύκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Downey, & Feldman, 1996), απηή ε γλσζηηθνύ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθνύ ηύπνπ αληίδξαζε ζηελ απόξξηςε ππνζάιπεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

θαζώο νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλεο κε ιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο (Downey, Freitas, Michaelis, 

& Khouri, 1998). Μνινλόηη ε επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε αλαπηύζζεηαη αξρηθά σο 

κεραληζκόο άκπλαο ηνπ παηδηνύ απέλαληη ζηελ απόξξηςε από ηνπο γνλείο ηνπ, παξόκνηεο 

αληηδξάζεηο κπνξεί λα κελ είλαη ιεηηνπξγηθέο ζε ζρέζεηο κεηαμύ ελειίθσλ (Berenson et al., 

2009). Ζ εθιακβαλόκελε σο απνξξηπηηθή ζπκπεξηθνξά εγείξεη ππεξβνιηθέο αληηδξάζεηο εθ 

κέξνπο ησλ αηόκσλ πνπ είλαη επαίζζεηα ζηελ απόξξηςε, όπσο ζπκό θαη επηζεηηθόηεηα, 

κειαγρνιία, έιιεηςε ππνζηήξημεο, δήιηα θαη αθαηάιιειεο πξνζπάζεηεο λα ειεγρζεί ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ (Buckley, Winkel, & Leary, 2004; Leary, Twenge, & Quinlivan, 

2006; Zimmer-Gembeck, & Nesdale, 2013). Αθόκε, όηαλ ηα άηνκα απηά ζπλάπηνπλ εξσηηθέο 
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ζρέζεηο, απνδίδνπλ εζειεκέλε απόξξηςε ζε ζπκπεξηθνξέο ηνπ ζπληξόθνπ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη από έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο ή αδηαθνξία (Leary, 2001).  

Δπηπιένλ, νη άληξεο πνπ είλαη επαίζζεηνη ζηελ απόξξηςε ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζόηεξν 

δειηάξεδεο θη ειεγθηηθνί ελώ, αληίζηνηρα, νη γπλαίθεο πεξηζζόηεξν ερζξηθέο θαη ιηγόηεξν 

ππνζηεξηθηηθέο (Downey et al., 1998). Αθνινύζσο, ηόζν νη ίδηνη όζν θαη νη εξσηηθνί ηνπο 

ζύληξνθνη εθθξάδνπλ κεγαιύηεξε δπζαξέζθεηα από ηε ζρέζε ζε ζύγθξηζε κε άιια εξσηηθά 

δεπγάξηα (Ayduk, Downey, & Kim, 2001). Αθόκε, αλαιώλνληαη πεξηζζόηεξν ζε ζθέςεηο 

ζρεηηθά κε ην πνηεο πξνζσπηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο νδήγεζαλ ζηελ απόξξηςε από ηνλ 

εξσηηθό ηνπο ζύληξνθν θαη ηείλνπλ λα απνδίδνπλ ιηγόηεξν ζε εμσηεξηθνύο θαη αλεμάξηεηνπο 

από απηνύο παξάγνληεο ηελ απνξξηπηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπληξόθνπ ηνπο (Downey, & 

Feldman, 1996). Δπηζεκαίλεηαη, δε, όηη  παξάκεηξνη όπσο ε θνηλσληθή θνβία, ε θνηλσληθή 

απνθπγή, ν ηύπνο δεζκνύ, ε απηνεθηίκεζε, ν λεπξσηηζκόο θαη ε εζσζηξέθεηα, κνινλόηη 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε, δελ πξνβιέπνπλ από κόλνη ηνπο ην γεγνλόο 

όηη ηα επαίζζεηα ζηελ απόξξηςε άηνκα απνδίδνπλ ζηνλ εξσηηθό ζύληξνθό ηνπο ηελ  

πξόζεζε λα ηα βιάςεη (Downey, & Feldman, 1996). Γεληθά, νη αληηδξάζεηο ησλ αηόκσλ πνπ 

είλαη επαίζζεηα ζηελ απόξξηςε πξνθαινύλ απνξξηπηηθέο αληηδξάζεηο από ηνπο ζπληξόθνπο 

ηνπο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο επηβεβαηώλνπλ ηνπο αξρηθνύο θόβνπο ησλ πξώησλ ζε έλαλ θαύιν 

θύθιν απηνεθπιεξνύκελεο πξνθεηείαο (Mashek, & Aron, 2004).  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ηα άηνκα πνπ είλαη επαίζζεηα ζηελ απόξξηςε κπνξεί λα δηαθόςνπλ 

θαη κία ζρέζε ε νπνία είλαη αξρηθά πγηήο ή λα πξνζπαζνύλ ζε βαζκό ςπραλαγθαζκνύ λα 

δηαηεξήζνπλ ηε ζρέζε απηή (Leary, 2001).  Σέηνηεο ζπκπεξηθνξέο νθείινληαη ζην γεγνλόο 

όηη ηα άηνκα απηά ζπεύδνπλ λα εξκελεύζνπλ ηε ινγηθή, ιόγσ ηεο παξόδνπ ηνπ ρξόλνπ, 

κείσζε ηνπ αξρηθνύ ελζνπζηαζκνύ θαη ηηο δηάθνξεο δηελέμεηο πνπ πξνθύπηνπλ σο νησλνύο 

κηαο επηθείκελεο απόξξηςεο (Downey et al., 1998). Σν θαηλόκελν απηό παξαηεξείηαη 

εληνλόηεξα ζηηο επαίζζεηεο ζηελ απόξξηςε γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο επαίζζεηνπο ζηελ 
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απόξξηςε άληξεο, νη νπνίεο ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζόηεξν απαηζηόδνμεο γηα ηελ θαηάιεμε 

κηαο ζρέζεο (Murray, Holmes, Griffin, Bellavia, & Rose, 2001).  Δπηπιένλ, νη επαίζζεηνη 

ζηελ απόξξηςε άληξεο ζπρλά απνθεύγνπλ λα εκπιαθνύλ ζπλαηζζεκαηηθά ζε κία ζρέζε ιόγσ 

ηνπ θόβνπ ηνπο όηη ζα απνξξηθζνύλ (Downey et al., 2000). Οη επαίζζεηνη ζηε απόξξηςε 

άλζξσπνη γεληθεύνπλ ηηο πξνζδνθίεο γηα απόξξηςε ζηηο πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ηνπο 

(Brumbaugh, & Fraley, 2007). Χζηόζν, ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο δελ ζπλαληηνύληαη πάληα 

θαζώο ε ειπίδα θαη ε απνδνρή πνπ βηώλνπλ ζηελ αξρή ιεηηνπξγηθώλ ζρέζεσλ απνηεινύλ 

ζπρλά αξσγνύο ηεο πεπνίζεζεο όηη κπνξεί λα ζπλερίζνπλ λα γίλνληαη απνδεθηά από ηνλ 

εξσηηθό ηνπο ζύληξνθν (Murray et al, 2001).   

Δπηπξνζζέησο, έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ηα άηνκα πνπ είλαη επαίζζεηα ζηελ απόξξηςε 

παξνπζηάδνπλ θη έλα ζύλνιν άιισλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ (Downey et al., 

1997). Οη Feldman and Downey ππνζηήξημαλ όηη ε επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε ζρεηίδεηαη κε 

δύν θαηεγνξίεο δηαηαξαρώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από δπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

(Rosenbach, & Renneberg, 2014).  Ζ πξώηε θαηεγνξία αθνξά ηελ θνηλσληθή θνβία θαη ηελ 

απνθεπθηηθή δηαηαξαρή πξνζσπηθόηεηαο (avoidant personality disorder), ελώ ε δεύηεξε 

αλαθέξεηαη ζηελ άηππε θαηάζιηςε θαη ζηελ εμαξηεηηθή δηαηαξαρή πξνζσπηθόηεηαο 

(dependent personality disorder) (Berenson et al., 2009). Δπί παξαδείγκαηη νη Fang, Asnaani, 

Gutner, Cook, Wilhelm, θαη Hofmann (2011) ζπλέδεζαλ ηελ επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε κε 

ην θνηλσληθό άγρνο θαη ηελ αλεζπρία γηα ζσκαηηθέο δπζκνξθίεο. Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλάο 

ηνπο ζηεξίρζεθαλ ζηελ παξαηήξεζε όηη θαη νη δύν θαηαζηάζεηο ζπλδένληαη κε ηνλ θόβν ηεο 

αξλεηηθήο εθηίκεζεο από ηνλ άιιν όζν θαη κε αξλεηηθέο ζθέςεηο γηα ηνλ εαπηό, όπσο ε 

αλεπάξθεηα θαη ε αλαμηόηεηα. Άηνκα κε θνηλσληθή θνβία ή άγρνο γηα ζσκαηηθέο δπζκνξθίεο 

ηείλνπλ λα εξκελεύνπλ πξνθαηαβνιηθά σο αξλεηηθέο δηθνξνύκελεο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο 

(Fang et al., 2011). Ζ επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε κπνξεί λα κεζνιαβεί απηήο ηεο ζρέζεο.  
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Αθόκε, ε επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε ζρεηίδεηαη κε ηνλ λεπξσηηζκό, ηηο ρακειέο αθαδεκατθέο 

απνδόζεηο, ηελ κεησκέλε ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηελ ρακειή απηνεθηίκεζε 

(Butler et al., 2007; Kelliher, 2013). Δξεπλεηέο έρνπλ ζπλδέζεη ηελ επαηζζεζία ζηελ 

απόξξηςε κε ην αλακάζεκα αξλεηηθώλ ζπκβάλησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ αηηηώλ 

απηώλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζηελ θαηάζιηςε (Pearson, Watkins, & Mullan, 2011). 

Δπηπιένλ, νη Staebler, Helbing, Rosenbach, θαη Renneberg (2011) δηαπίζησζαλ όηη άηνκα κε 

νξηαθή πξνζσπηθόηεηα (borderline personality disorder), κηα δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

από αζηάζεηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ζηελ εηθόλα ηνπ εαπηνύ, θαζώο θαη από 

παξνξκεηηθόηεηα, αλαθέξνπλ πςειά πνζνζηά επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε. Σν ίδην πόξηζκα 

εμήγαγαλ θαη νη Rosenbach & Renneberg (2014). Σέινο, ε ζπκαηνπνίεζε ησλ γπλαηθώλ ζηηο 

ζρέζεηο ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηελ επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε  (Hafen, Spilker, Chango, 

Marston, & Allen, 2014; Mellin, 2012). 

Χο κεζνδνινγηθό εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε ρξεζηκνπνηείηαη 

ην Rejection Sensitivity Questionnaire (RSQ) (Downey, & Feldman, 1996). ην 

εξσηεκαηνιόγην απηό ε επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε εθιακβάλεηαη σο ζπλδπαζκόο  

γεληθεπκέλσλ πξνζδνθηώλ θαη άγρνπο ζρεηηθά κε ην αλ ν άιινο ζα αληαπνθξηζεί ζηηο 

αλάγθεο ηνπ αηόκνπ ή όρη. Δπνκέλσο, θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ην άηνκν θαιείηαη λα 

εθθξάζεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε έλαλ ζεκαληηθό άιιν αλακέλεηαη λα εγείξνπλ γεληθεπκέλεο 

πξνζδνθίεο ηνπ σο πξνο ηελ απόξξηςε, θαζηζηώληαο έηζη κεηξήζηκε ηελ επαηζζεζία ηνπ 

ζηελ απόξξηςε.  Σν εξσηεκαηνιόγην απνηειείηαη από εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ην άηνκν 

θαιείηαη λα απαληήζεη ηόζν θαηά πόζν αλεζπρεί θαη αγρώλεηαη ζρεηηθά κε ην αλ ν άιινο ζα 

αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο όζν θαη θαηά πόζν αλακέλεη ν 

άιινο λα αληαπνθξηζεί ηειηθά ζηελ έθθιεζή ηνπ ή λα ηελ απνξξίςεη. Σν εξγαιείν 

πεξηιακβάλεη θαηαζηάζεηο κε γνλείο, θίινπο, δαζθάινπο, ζπληξόθνπο, δπλάκεη εξσηηθνύο 

ζπληξόθνπο θαη δπλεηηθνύο θίινπο. ύκθσλα κε ηνπο Mischel and Shoda (Downey et al., 
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1998), ε ελεξγνπνίεζε ή όρη ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ηε επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε εμαξηάηαη 

από ηελ ζπλαηζζεκαηηθή απόδνζε ηνπ αηόκνπ ζηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε.   

πλνςίδνληαο, ην κνληέιν ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε ραξαθηεξίδεηαη από ηα εμήο 

(Zimmer-Gembeck, & Nesdale, 2013): 1) αλάπηπμε ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε βάζεη 

πξνεγνύκελσλ εκπεηξηώλ απόξξηςεο, 2) πξνζδνθίεο θαη αληίιεςε κηαο ζπκπεξηθνξάο σο 

απνξξηπηηθή ζε πεξηζηάζεηο όπνπ ε απόξξηςε απνηειεί κηα πηζαλόηεηα, 3) γλσζηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζηελ πξνζιακβάλνπζα απόξξηςε, όπσο ληξνπή θαη 

απνγνήηεπζε, 4) ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο όπσο απόζπξζε ή επηζεηηθόηηεα θαη 5) 

πξόθιεζε απόξξηςεο από ηνπο άιινπο ιόγσ αληηδξάζεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε ιαλζαζκέλεο 

αληηιήςεηο απόξξηςεο (Mellin, 2012).  

1.3. Γνλετθή απόξξηςε, επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε θαη πξνζσπηθόηεηα 

Χο πξνζσπηθόηεηα νξίδεηαη ην «ζύλνιν ησλ ηδηαίηεξσλ ςπρηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ησλ ηξόπσλ ζπκπεξηθνξάο ελόο αηόκνπ» (Μπακπηληώηεο, 1998). 

Κεληξηθή έλλνηα ηνπ παξαδνζηαθνύ ηξόπνπ ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο 

από ηελ Φπρνινγία απνηειεί ε έλλνηα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ (McCrae, & John). Ο Galton 

(1884), δηαηππώλνληαο ηε «ιεμηινγηθή ππόζεζε»  ήηαλ ν πξώηνο ςπρνιόγνο πνπ κίιεζε γηα 

ραξαθηεξηζηηθά, νξίδνληάο ηα σο ηα «πην ζεκαληηθά από ηα ζηνηρεία ηεο αλζξώπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο», ηα νπνία είλαη θσδηθνπνηεκέλα ζε όιεο ή ζρεδόλ όιεο ηηο γιώζζεο 

παγθνζκίσο. Αθνινύζσο, νη Alport θαη Odbert (1936) πξνέβεζαλ ζηελ πξώηε ζπζηεκαηηθή 

ηαμηλόκεζε ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο (John, & 

Srivastava, 1997). Πνιιέο από ηηο επόκελεο έξεπλεο βαζίζηεθαλ ζηνλ θαηάινγό ηνπο. Σειηθά, 

νη πεξηζζόηεξνη εξεπλεηέο επηβεβαηώλνπλ ηελ εκθάληζε κόλν πέληε βαζηθώλ παξαγόλησλ. 

Παηέξεο ηεο λέαο ζεσξίαο ζεσξνύληαη νη Tupes θαη Christal (Σζανύζεο, 1999). Μνινλόηη 

αξθεηνί εξεπλεηέο επηβεβαίσζαλ ηα πνξίζκαηα ησλ Tupes θαη  Christal, ε ηεθκεξίσζε ηνπ 
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κνληέινπ έγηλε από ηνπο Costa θαη McCrae (John, Naumann, & Soto, 2008). ε αληίζεζε κε 

ηνπο πξνεγνύκελνπο εξεπλεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ θαηαιόγνπο επηζέησλ, νη Costa θαη 

McCrae δεκηνύξγεζαλ έλα εξσηεκαηνιόγην πξνζσπηθόηεηαο πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπλ ηε 

δνκή ηεο πξνζσπηθόηεηαο (Σζανύζεο, 1999). Σν Αλαζεσξεκέλν ΝΔΟ Δξσηεκαηνιόγην 

Πξνζσπηθόηεηαο (NEO PI-R) κεηξά ηνπο εμήο πέληε παξάγνληεο πνπ, ζύκθσλα κε ηε ζεσξία 

ηνπο (Five Factor Model; FFM), εκθαλίδνληαη ζε όινπο ηνπο ελήιηθεο, αλεμαξηήησο ηνπηθώλ 

θαη ρξνληθώλ νξηδνπζώλ (Λπγηά, 2012): Νεπξσηηζκό (Neuroticism), Δμσζηξέθεηα 

(Extraversion), Γεθηηθόηεηα ζηελ εκπεηξία (Openness), Πξνζήλεηα (Agreeableness) θαη 

πλέπεηα  (Conscientiousness) (McCrae, & John, 2006). Ζ Γεθηηθόηεηα αλαθέξεηαη ζηε 

θαληαζία θαη ζηελ πλεπκαηηθή πεξηέξγεηα, ε πλέπεηα ζηελ επηκέιεηα θαη ηελ νξγάλσζε, ε 

Δμσζηξέθεηα ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζηελ ηάζε αλαδήηεζεο εξεζηζκάησλ, ν 

Νεπξσηηζκόο ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα ελώ ε 

Πξνζήλεηα ζηε ζπλεξγαηηθόηεηα θαη ηε ζπληξνθηθόηεηα (Reynolds, & Clark, 2001). Οη πέληε 

απηνί παξάγνληεο θαίλεηαη πσο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηόζν ηελ 

θπζηνινγηθή όζν θαη ηελ παζνινγηθή πξνζσπηθόηεηα (Reynolds, & Clark, 2001). Χζηόζν, 

ππάξρνπλ εξεπλεηέο νη νπνίνη ακθηζβεηνύλ ηελ εγθπξόηεηα ηνπ κνληέινπ ησλ πέληε 

παξαγόλησλ θαη πξνηείλνπλ κνληέια είηε κε πεξηζζόηεξνπο (Catell, Peabody & Goldberg, 

Hogan, Tellegen & Waller) είηε κε ιηγόηεξνπο (Eysenck) παξάγνληεο (Σζανύζεο, 1999). 

Μνινλόηη έρνπλ γίλεη αξθεηέο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνπλ ηηο γνλετθέο πξαθηηθέο θαη ηελ 

επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο 

(Kourkoutas, & Erkman, 2011; Schlette et al., 1998), όιεο ηείλνπλ λα κειεηνύλ ηε ζπζρέηηζε 

κέζσ άιισλ κνληέισλ πξνζσπηθόηεηαο, πέξαλ ηνπ FFM. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη ε έξεπλα 

ησλ Shahid θαη ζπλ. (2009), ε νπνία ζπλέδεζε ηηο γνλετθέο πξαθηηθέο ηνπ παηέξα κε ηνλ 

παξάγνληα Φπρσηηζκό από ην κνληέιν ηνπ Eysenck θαη απηέο ηεο κεηέξαο κε ηνλ 

Νεπξσηηζκό θαη ηνλ Φπρσηηζκό ηνπ ίδηνπ κνληέινπ. Αθόκε, ε έξεπλα ησλ Lundberg, Perris, 
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& Adolfsson (2000) βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιόγην ηνπ Cloniger γηα λα δηεξεπλήζεη ηε 

ζρέζε αλάκεζα ζηε γνλετθή απόξξηςε θαη ηνλ ραξαθηήξα. Δπηπιένλ, νη πεξηζζόηεξεο 

έξεπλεο δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα βξνπλ πέξα από απιή ζπζρέηηζε, ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

γνλετθέο πξαθηηθέο, ηελ επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα (Lundberg et al., 

2000). 

θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηαζηεί ην εάλ θαη κε πνηνλ ηξόπν ε πξνζσπηθόηεηα 

κεζνιαβεί ζηελ ή ηξνπνπνηεί ηελ απνδεδεηγκέλε από ηε βηβιηνγξαθία αηηηώδε ζρέζε κεηαμύ 

γνλετθήο απόξξηςεο θαη επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε.  Αλαιπηηθόηεξα, νη ππνζέζεηο ηεο 

παξνύζαο έξεπλαο είλαη νη εμήο: 

1. Ζ γνλετθή απόξξηςε (είηε από ηνλ παηέξα είηε από ηε κεηέξα) επηδξά ζηελ έληαζε 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε πνπ εκθαλίδνπλ άηνκα θαη ησλ 

δύν θύισλ ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο. 

2. Ζ πξνζσπηθόηεηα – ηδσκέλε σο ζύλνιν ραξαθηεξηζηηθώλ – κεζνιαβεί ζε ή 

ηξνπνπνηεί απηή ηε ζρέζε. 
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Κεθάιαην 2: Μέζνδνο 

2.1. Γείγκα 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείην αξρηθά από 200 Έιιελεο θνηηεηέο. Χζηόζν, επεηδή 

θάπνηνη ζπκπιήξσζαλ ειιηπώο ηα εξσηεκαηνιόγηα, ηειηθά ην δείγκα ηεο έξεπλαο 

πεξηνξίζηεθε ζε 178 άηνκα. Από απηά, ηα 57 (32%) ήηαλ αξζεληθνύ θαη ηα 121 (68%) 

ζειπθνύ γέλνπο. Ζ ειηθία ησλ ππνθεηκέλσλ θπκάλζεθε από 18 έσο 25 εηώλ κε κέζε ειηθία 

ηα 23 έηε (SD-1.8). Όζνλ αθνξά ην έηνο ζπνπδώλ, 9 (5.1%) ήηαλ πξσηνεηείο, 14 (7.9%) 

δεπηεξνεηείο, 12 (6.7%) ηξηηνεηείο θαη 108 (60.7%) ηεηαξηνεηείο ή θνηηεηέο κεγαιύηεξνπ 

έηνπο. Από απηνύο, νη 47 (26.4%) θνηηνύλ ζε Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, νη 21 (11.8%) ζε Α.Σ.Δ.Η, νη 18 (10.1%) ζην Πνιπηερλείν, νη 14 (7.9%) ζε 

Φηινζνθηθέο ζρνιέο, 8 (4.5%) θνηηνύλ ζηελ Ηαηξηθή θη άιινη 8 (4.5%) ζηελ Φπρνινγία, 7 

(3.9%) ζε Παηδαγσγηθά ηκήκαηα πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, 7 (3.9%) ζην Φ.Π.Φ., 4 (2.2.%) 

ζε Η.Δ.Κ., ελώ 44 (24.7%) θνηηνύλ ζε άιιεο ζρνιέο πέξαλ ησλ αλαθεξόκελσλ. Χο κόληκν 

ηόπν θαηνηθίαο νη 167 (93.9 %) δήισζαλ θάπνηα πόιε, νη 7 (3.9%) θσκόπνιε θαη 4 (2.2.%) 

δήισζαλ θάπνην ρσξηό  ηεο Διιάδαο. ρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηέξα, νη 95 (53.4%) 

από ηνπο εξσηεζέληεο δήισζαλ πσο ν παηέξαο ηνπο έρεη θνηηήζεη ζε Παλεπηζηήκην ή 

Α.Σ.Δ.Η., νη 46 (25.8%) όηη ν παηέξαο ηνπο είλαη απόθνηηνο ιπθείνπ, νη 21 (11.8%) όηη είλαη 

απόθνηηνο γπκλαζίνπ θαη 09 16 (9.0%) όηη είλαη απόθνηηνο δεκνηηθνύ. Σέινο, όζνλ αθνξά 

ηελ εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο, νη 81 (45.5%) δήισζαλ όηη ε κεηέξα ηνπο είλαη απόθνηηνο 

Παλεπηζηεκίνπ ή Α.Σ.Δ.Η., νη 63 (35.4%) όηη είλαη απόθνηηνο ιπθείνπ, νη 15 (8.4%) όηη είλαη 

απόθνηηνο δεκνηηθνύ θαη νη 19 (10.7%) όηη ε κεηέξα ηνπο είλαη απόθνηηνο δεκνηηθνύ. 

2.2. Δξγαιεία 

Σα δεδνκέλα ζπιιέρηεθαλ κε ηε ρξήζε ησλ εμήο εξσηεκαηνινγίσλ απηναλαθνξάο: 
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1. Έλα εξσηεκαηνιόγην δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνύλ 

πιεξνθνξίεο γηα ην θύιν, ηελ ειηθία, ηελ εζληθόηεηα, ηνλ ηόπν θαηαγσγήο, ην αληηθείκελν 

θαη ησλ έηνο ζπνπδώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ θαζώο θαη γηα ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνληώλ 

ηνπο. 

2.  Ζ ειιεληθή ζηαζκηζκέλε πξνζαξκνγή ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Απνδνρήο / Απόξξηςεο γηα 

ελήιηθεο [Parental Acceptance – Rejection Questionnaire – Adult PARQ (Greek version)] ηνπ 

Γηνβαδνιηά (Rohner 2005, κηθ-πξνο. Giaouzi & Giovazolias, 2015). Σν εξσηεκαηνιόγην 

απηό δεκηνπξγήζεθε ζηελ πξσηόηππε κνξθή ηνπ από ηνπο Rohner θαη ζπλεξγάηεο ην 1990. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ δύν εθδνρέο ηνπ Adult PARQ, θαζεκία από ηηο νπνίεο 

αμηνινγεί ηελ αληίιεςε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε κεηξηθή (PARQ_Mother) θαη 

παηξηθή (PARQ_Father), αληίζηνηρα, ζπκπεξηθνξά απνδνρήο – απόξξηςεο θαηά ηελ παηδηθή 

ηνπο ειηθία. Υξεζηκνπνηήζεθε ε ζύληνκε εθδνρή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη 24 ηαπηόζεκα ζηνηρεία γηα θαζέλαλ από ηνπο δύν γνλείο. Σα ζηνηρεία κεηξνύλ 

ηελ αληίιεςε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε ηε κεηξηθή θαη παηξηθή δεζηαζηά θαη θξνληίδα, 

ηελ ερζξόηεηα θαη επηζεηηθόηεηα, ηελ αδηαθνξία θαη παξακέιεζε, θαη ηε κε 

πξνζδηνξηδόκελε αιιηώο απόξξηςε. Σν άηνκν θαιείηαη γηα θάζε πξόηαζε πνπ δηαβάδεη λα 

επηιέμεη από κηα ηεξαξρηθή θιίκαθα ηύπνπ Likert, δηαβαζκηζκέλε από 4 (πνηέ) έσο 1 (πάληα), 

ηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν ε πξόηαζε απηή πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν θάζε γνλέαο ηνπ 

ηνύ ζπκπεξηθεξόηαλ όηαλ ν ίδηνο ήηαλ ειηθίαο 7-12 εηώλ. Ζ βαζκνινγία ζηηο ηέζζεξηο 

θιίκαθεο αζξνίδεηαη (αθνύ έρεη πξνεγεζεί ε αληηζηξνθή ζηελ θιίκαθα «δεζηαζηά – 

θξνληίδα») ώζηε λα πξνθύςεη κία ζπλνιηθή κέηξεζε ηεο αληηιακβαλόκελεο από ηνλ 

ζπκκεηέρνληα γνλετθήο απνδνρήο – απόξξηςεο πνπ θπκαίλεηαη από 24 (κέγηζηε απνδνρή) έσο 

96 (κέγηζηε απόξξηςε). Καη νη δύν εθδνρέο παξνπζίαζαλ πςειά επίπεδα εζσηεξηθήο ζπλνρήο 

(Cronbach’s alpha = .93 θαη .91 γηα ηελ παηξηθή θαη κεηξηθή εθδνρή αληίζηνηρα). 
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3. Ζ ειιεληθή ζηαζκηζκέλε πξνζαξκνγή ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Δπαηζζεζίαο ζηελ Απόξξηςε 

γηα ελήιηθεο [Rejection Sensitivity Questionnaire RSQ (Greek version)] ηνπ Γηνβαδνιηά. Σν 

εξσηεκαηνιόγην απηό δεκηνπξγήζεθε ζηελ πξσηόηππε κνξθή ηνπ από ηνπο Downey & 

Feldman ην 1996 θαη αμηνινγεί ηελ επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε ηνπ αηόκνπ. Ζ θιίκαθα 

κεηαθξάζηεθε (κε ηε κέζνδν ηεο αληίζηξνθεο κεηάθξαζεο) γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. Σν RSQ παξνπζηάδεη 18 δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο δηαπξνζσπηθήο 

επαθήο (Downey, & Feldman, 1996). Σν άηνκν θαιείηαη γηα θάζε πεξίζηαζε λα επηιέμεη ηε 

κέηξεζε πνπ ηνλ αληηπξνζσπεύεη πεξηζζόηεξν ζε δύν αλεμάξηεηεο ηεξαξρηθέο θιίκαθεο πνπ 

θπκαίλνληαη από ην 1 (θαζόινπ) έσο ην 6 (πάξα πνιύ). Ζ κία αθνξά ηνλ βαζκό αλεζπρίαο 

(concern) ηνπ αηόκνπ ζε ζρέζε κε ηελ αληαπόθξηζε ηνπ άιινπ ζηελ πεξίζηαζε πνπ 

πεξηγξάθεηαη από ηελ πξόηαζε. Ζ δεύηεξε αθνξά ηηο πξνζδνθίεο (expectancy) ηνπ αηόκνπ 

ζρεηηθά κε ην αλ ε αλάγθε ηνπ ζα γίλεη απνδεθηή ή ζα απνξξηθζεί (Romero-Canyas, & 

Nesdale, 2010). Απαληήζεηο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηνλ βαζκό 6  ηεο πξώηεο θαη ηνλ βαζκό 1 ηεο 

δεύηεξεο θιίκαθαο ππνδειώλνπλ πςειή επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε. Ζ βαζκνινγία θη από 

ηηο δύν θιίκαθεο αζξνίδεηαη ώζηε πςειόηεξε βαζκνινγία λα ππνδειώλεη πςειόηεξε 

επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε. Καη νη δύν θιίκαθεο παξνπζίαζαλ πςειά επίπεδα εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο (Cronbach’s alpha = .89 θαη .84 αληίζηνηρα) ελώ θαη ε εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ 

εξγαιείνπ ελ ζπλόισ παξνπζίαζε, επίζεο, πςειό επίπεδν εζσηεξηθήο ζπλνρήο (Cronbach’s 

alpha = .91).  

4. Σν Σεζη Υαξαθηεξηζηηθώλ Πξνζσπηθόηεηαο (ΣΔΥΑΠ), ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε 

απνθιεηζηηθά ζηελ ειιεληθή γιώζζα από ηνλ Σζανύζε (Tsaousis, & Kerpelis, 2004) θαη 

αληαπνθξίλεηαη ζηα ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά θαη εζληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνύ 

πιεζπζκνύ (Profiler, Σεζη Υαξαθηεξηζηηθώλ Πξνζσπηθόηεηαο). Σν ΣΔΥΑΠ ζρεδηάζηεθε γηα 

ηε κέηξεζε ησλ πέληε βαζηθώλ δηαζηάζεσλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο, όπσο απηέο 

παξνπζηάδνληαη ζηε Θεσξία ησλ Πέληε Παξαγόλησλ ησλ Costa & McCrae. Σν άηνκν 
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θαιείηαη λα επηιέμεη από κία ηεξαξρηθή θιίκαθα πέληε βαζκώλ (1: Γηαθσλώ Απόιπηα – 5: 

πκθσλώ Απόιπηα) ηελ απάληεζε πνπ ηνλ εθθξάδεη πεξηζζόηεξν γηα θαζεκία από ηηο 

ζπλνιηθά 101 πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Κάζε εξώηεζε αλαθέξεηαη ζε έλαλ από ηνπο 

πέληε παξάγνληεο ηνπ κνληέινπ: Γεθηηθόηεηα ζηελ εκπεηξία (Openness), πλέπεηα 

(Conscientiousness),  Δμσζηξέθεηα (Extraversion), Πξνζήλεηα (Agreeableness) θαη 

Νεπξσηηζκό (Neuroticism). Οη βαζκνινγίεο αζξνίδνληαη γηα θαζέλαλ από ηνπο πέληε 

παξάγνληεο ηνπ κνληέινπ μερσξηζηά. Σα επίπεδα εζσηεξηθήο ζπλνρήο ήηαλ πςειά θαη γηα 

ηνπο πέληε παξάγνληεο (Cronbach’s alpha = .76, .80, .84, .76 θαη .88 αληίζηνηρα). 

2.3. Γηαδηθαζία 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ε εξεπλήηξηα πξνρώξεζε ζε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

ηόζν δηα δώζεο όζν θαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ησλ ζειίδσλ 

δηαθόξσλ ζρνιώλ ζην δηαδίθηπν. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ήηαλ εζεινληηθή θαη ην κνλαδηθό 

θξηηήξην επηινγήο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα απνηέιεζε ε θνηηεηηθή ηνπο ηδηόηεηα. 

Γελ ππήξμε θάπνην ρξεκαηηθό ή άιιν θίλεηξν. Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξώλνληαλ όηη ε 

εξεπλήηξηα ήηαλ δηαζέζηκε γηα δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Κάζε ζπκκεηέρνληαο ελεκεξσλόηαλ 

είηε πξνθνξηθά είηε γξαπηώο γηα ηελ απόιπηε ερεκύζεηα πνπ ζα ηεξεζεί θαηά ηε ζπιινγή θη 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, γηα ηελ αλσλπκία ησλ απαληήζεώλ ηνπ θαζώο θαη γηα ηε 

δπλαηόηεηα δηαθνπήο ηεο ζπκπιήξσζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο ην έθξηλε απαξαίηεην. Δλ 

ζπλερεία, ζπκπιήξσλε θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ηκήκα θαη ην έηνο 

ζπνπδώλ ηνπ, ηελ ειηθία θαη ην θύιν ηνπ, ηνλ ηόπν θαηαγσγήο θαη δηακνλήο ηνπ θαζώο θαη 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ γνληώλ ηνπ. Σέινο, θαινύηαλ λα απαληήζεη ζηα ηξία πξναλαθεξζέληα 

εξσηεκαηνιόγηα. πγθεληξώζεθαλ ζπλνιηθά 200 εξσηεκαηνιόγηα ζηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνύ 

εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2014 - 2015. Σέινο, θσδηθνπνηήζεθαλ θαη αλαιύζεθαλ κε 

ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ παθέηνπ IBM SPSS Statistics 19. Βέβαηα, από απηά, ηα 22 δελ 
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πεξάζηεθαλ ζην SPSS θαζώο ήηαλ ειιηπώο ζπκπιεξσκέλα θη, επνκέλσο, δελ ήηαλ δπλαηή ε 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπο.  

2.4. Πιάλν Αλάιπζεο 

Γηα ηε κειέηε ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ δύν θύισλ θαη ζηα 3 εξσηεκαηνιόγηα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην κε παξακεηξηθό θξηηήξην γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (θξηηήξην t). Ζ 

έληαζε θαη ε θαηεύζπλζε ηεο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο εμεηάζηεθε κε ηε ρξήζε 

ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman rho. Ζ επηινγή κε παξακεηξηθώλ θξηηεξίσλ έγηλε ζηε 

βάζε ηνπ όηη ηα δεδνκέλα δελ ήηαλ θαλνληθώο θαηαλεκεκέλα. Σέινο, ν βαζκόο 

δηακεζνιάβεζεο πνπ πξνηάζεθε θαηά ηε δηαηύπσζε ηεο αξρηθήο καο ππόζεζεο, όπσο θαη ην 

κνληέιν δηακεζνιάβεζεο, εμεηάζηεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ PROCESS, ελόο 

επέιηθηνπ εξγαιείνπ κνληεινπνίεζεο ηεο δηακεζνιάβεζεο (mediation) θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο 

(moderation). Απηή ε πξνζέγγηζε ζεσξείηαη πην εμειηγκέλε ζε ζρέζε κε παιαηόηεξεο 

κεζόδνπο εθηίκεζεο ηεο δηακεζνιάβεζεο ιόγσ ησλ πςειώλ επίπεδσλ αμηνπηζηίαο ησλ 

επξεκάησλ (Hayes, 2013).  
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Κεθάιαην 3: Απνηειέζκαηα 

Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach’s alpha, ν κέζνο όξνο (Mean) θαη ε ηππηθή απόθιηζε (SD) 

θαζελόο από ηα εξγαιεία ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Γεληθά, ε αμηνπηζηία 

όισλ ησλ εξγαιείσλ είλαη θαιή αθνύ θπκαίλεηαη κεηαμύ .76 θαη .93. Οη δηαθνξέο βάζεη ηνπ 

θύινπ ησλ ζπκκεηερόλησλ σο πξνο ηε δηαθύκαλζε ησλ κέζσλ όξσλ ππνινγίζηεθαλ κε ηε 

ρξήζε κε παξακεηξηθώλ θξηηεξίσλ γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (θξηηήξην t). Ζ κειέηε ησλ 

επξεκάησλ έδεημε όηη ν κέζνο όξνο  παηξηθήο απόξξηςεο είλαη ζηαηηζηηθά πην ζεκαληηθόο 

ζηηο γπλαίθεο (M = 82.31, SD = 12.11) ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο (M = 76.60, SD = 12.20) ζην 

ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο (t = -2.93, p< .05). Αθόκε,  ν κέζνο όξνο Νεπξσηηζκνύ είλαη 

ζηαηηζηηθά πην ζεκαληηθόο ζηηο γπλαίθεο (Μ = 51.29, SD = 9.32) ζε ζύγθξηζε κε ηνπο άληξεο 

(M = 51.58, SD = 10.17) ζην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο (t = -2.44, p<.05). Ζ δηαθνξά είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν ακθίπιεπξνπ ειέγρνπ 5%. Γε βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθύκαλζε ζηηο ηηκέο ησλ ππόινηπσλ κεηαβιεηώλ αλάκεζα ζηα δύν θύια.  

Πίλαθαο 1 Γείθηεο αμηνπηζηίαο, Μέζνο όξνο θαη Σππηθή Απόθιηζε όισλ ησλ εξγαιείσλ 

Εργαλεία Cronbach’s α Mean  SD 

Paternal Rejection (PARQ_F) 
Maternal Rejection (PARQ-M) 
Rejection Sensitivity – concern (RS_concern) 
Rejection Sensitivity –expectancy (RS_expectancy) 
Rejection Sensitivity – total (RS_total) 
Openness (O) 
Conscientiousness (C) 
Extraversion (E) 
Agreeableness (A) 
Neuroticism (N) 

.93 

.91 

.89 

.84 

.91 

.76 

.80 

.84 

.76 

.88 

80.48 
84.68 
50.06 
41.61 
91.67 
53.90 
51.21 
51.38 
53.78 
43.07 
       

12.39 
10.15 
16.60 
11.68 
25.15 
9.02 
8.58 
9.57 
7.51 
11.21 

 

Ο βαζκόο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε όιεο ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 2. Ζ ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο εμεηάζηεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο Pearson r. Όπσο θαίλεηαη θαη από ηνλ πίλαθα, ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ 



[36] 
 

επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε θαη λεπξσηηζκνύ (r = .32, p < .01), αληίιεςεο ηεο κεηξηθήο θαη 

παηξηθήο απόξξηςεο (r = .35, p < .01), δεθηηθόηεηαο ζηελ εκπεηξία θαη εμσζηξέθεηαο (r = .28, 

p < .01), δεθηηθόηεηαο ζηελ εκπεηξία θαη πξνζήλεηαο (r = .24, p < .01), ζπλέπεηαο θη 

εμσζηξέθεηαο (r = .29, p < .01), ζπλέπεηαο θαη πξνζήλεηαο (r = .27, p < .01), θαζώο θαη 

κεηαμύ εμσζηξέθεηαο θαη πξνζήλεηαο (r = .33, p < .01). Δπίζεο, παξαηεξήζεθε αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμύ αληίιεςεο ηεο κεηξηθήο απόξξηςεο θη επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε (r = -

.17, p < .05), αληίιεςεο ηεο κεηξηθήο απόξξηςεο θαη λεπξσηηζκνύ (r = -.16, p < .05), 

επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε θαη εμσηξέθεηαο (r = -.24, p < .01), επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε 

θαη πξνζήλεηαο (r = -.16, p < .05), ζπλέπεηαο θαη λεπξσηηζκνύ (r = -.26, p < .01), θαζώο θαη 

κεηαμύ εμσζηξέθεηαο θαη λεπξσηηζκνύ (r = -.31, p < .01). 

Πίλαθαο 2 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson r αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο 

 1 2 
 

    3 4 5 6 7 8 

1.PARQ_F 
2.PARQ-M 
3.RS_total 
4.O 
5.C 
6.E 
7.A 
8.N 
 

1 
.35** 
-.14 
-.04 
.14 
.03 
.03 
-.06 

 .35** 
1 
-.17* 
-.02 
.09 
.08 
.13 
-.16*     

-.14 
-.17* 
1 
.05 
-.13 
-.24** 
-.16* 
.32** 

-.04 
-.02 
.05 
1 
.03 
.28** 
.24** 
.00 

.14 

.09 
-.13 
.03 
1 
.29** 
.27** 
-.26** 

.03 

.08 
-.24** 
.28** 
.29** 
1 
.33** 
-.31** 

.03 

.13 
-.16* 
.24** 
.27** 
.33** 
1 
-.04 

-.06 
-.16* 
.32** 
.00 
-.26** 
-.31** 
-.04 
1 
 

* p< .05, ** p< .01 

Ζ αλάιπζε παιηλδξόκεζεο γηα ην κνληέιν παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3. Γεδνκέλνπ όηη ε 

ζρέζε αλάκεζα ζηηο πξνβιεπηηθέο κεηαβιεηέο (predictors) θαη ηε κεηαβιεηή θξηηήξην 

(criterion variable) είλαη επζύγξακκε, ρξεζηκνπνηήζεθε επζύγξακκε παιηλδξόκεζε (linear 

regression). Γηα ηελ αλάιπζε παιηλδξόκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο 

πξνζδηνξηζκνύ (R
2
). Όπσο θαίλεηαη θη από ηνλ πίλαθα, ε αλάιπζε παιηλδξόκεζεο, κε ηελ 

επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε σο κεηαβιεηή θξηηήξην θαη ηελ αληίιεςε ηεο κεηξηθήο θαη 

παηξηθήο απόξξηςεο, ην θύιν, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο, θαζώο θαη ησλ 
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ραξαθηεξηζηηθώλ πξνζσπηθόηεηαο σο πξνβιεπηηθέο κεηαβιεηέο, έδσζε πξνβιεπηηθή ηζρύ 

ηνπ κνληέινπ γηα ην 17% ησλ πεξηπηώζεσλ (R
2
 = .17, p < .01).  

Πίλαθαο 3 Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο γηα ην κνληέιν 

Model R2 Sig. 

1 .168 .001 

* p< .05, ** p< .01 

 

Ζ αλάιπζε παιηλδξόκεζεο γηα όιεο ηηο πξνβιεπηηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 4. Γηα ηελ αλάιπζε παιηλδξόκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνύ 

Beta. Όπσο θαίλεηαη θαη από ηνλ πίλαθα, ε κεηαβιεηή Νεπξσηηζκόο (Beta = .248, p < .05) 

έρεη ηε κεγαιύηεξε πξνβιεπηηθή ηζρύ.  

Πίλαθαο 4 Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο γηα όιεο ηηο πξνβιεπηηθέο κεηαβιεηέο 

Model Standardized 
coefficients 
      Beta 

Sig. 

gender .050 .514 
edu_father .010 .920 
edu_mother  -.058 .547 
PARQ_F -.095 .229 
PARQ_M -.067 .384 
O .113 .147 
C .020 .794 
E -.143 .085 
A -.134 .097 
N .248 .002 

* p< .05, ** p< .01 

 

  

Αξρηθά κειεηήζεθε ε επίδξαζε πνπ αζθνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο σο 

ηξνπνπνηεηήο (moderator) ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ αληηιακβαλόκελε παηξηθή θαη κεηξηθή 

απόξξηςε θαη ηελ επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε. Ζ κειέηε ηεο επίδξαζεο απηήο έγηλε κε ηε 

ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ PROCESS. Γε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό απνηέιεζκα γηα θαλέλα 

από ηα πέληε ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο. 

Δλ ζπλερεία, θη αθνύ απνξξίθζεθε ε αξρηθή ππόζεζε όηη ε πξνζσπηθόηεηα δξα σο 

ηξνπνπνηεηήο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε γνλετθή απόξξηςε θαη ηελ επαηζζεζία ζηελ 
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απόξξηςε, κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο σο δηακεζνιαβεηή (mediator) ζηελ 

πξναλαθεξζείζα ζρέζε. Ζ κειέηε ηεο επίδξαζεο απηήο έγηλε θαη πάιη κε ηε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ PROCESS. Αλαιπηηθόηεξα, δηεξεπλήζεθε θαηά πόζν θάζε έλα από ηα πέληε 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο επηδξά ζηε ζρέζε α) αλάκεζα ζηελ παηξηθή απόξξηςε θαη 

ηελ επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε θαη β) αλάκεζα ζηε κεηξηθή απόξξηςε θαη ηελ επαηζζεζία 

ζηελ απόξξηςε. 

Πεξηιεπηηθά, όπσο αλαθέξνπλ θαη νη Giaouzi θαη Giovazolias (2015) έλαο δηακεζνιαβεηήο 

είλαη κία δηαθξηηή ή ζπλερήο κεηαβιεηή πνπ επεξεάδεη ηελ θαηεύζπλζε θαη / ή ηελ έληαζε 

ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζε κηα εμαξηεκέλε θαη κηα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. Πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζηεί ε επίδξαζε ηεο δηακεζνιάβεζεο, ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ: α) ε επίδξαζε ηεο 

αλεμάξηεηεο ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, β) ε επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο δηακεζνιάβεζεο 

ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη γ) ε αιιειεπίδξαζε ή ην από θνηλνύ απνηέιεζκα 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο θαη κεηαβιεηήο δηακεζνιάβεζεο. Ζ επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο 

δηακεζνιάβεζεο πθίζηαηαη εθόζνλ ε αιιειεπίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο θαη ηεο 

κεηαβιεηήο δηακεζνιάβεζεο ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή.  

Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ παηξηθή απόξξηςε θαη ηελ επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε 

δε βξέζεθε θαλέλα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό απνηέιεζκα σο πξνο ηελ επίδξαζε θάπνηνπ από ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο σο δηακεζνιαβεηή ζηε ζρέζε απηή. Αλαθνξηθά κε ηε 

ζρέζε αλάκεζα ζηελ κεηξηθή απόξξηςε θαη ηελ επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε βξέζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό απνηέιεζκα κόλν σο πξνο ηελ επίδξαζε ηνπ λεπξσηηζκνύ σο 

δηακεζνιαβεηή ζηε ζρέζε απηή. 

Αλαιπηηθόηεξα, ε αλάιπζε ηεο δηακεζνιάβεζεο έδεημε όηη, παξόιν πνπ ε αληίιεςε ηεο 

κεηξηθήο απόξξηςεο έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε 

[c: B = - .427, SE = .184, BCa CI (- .790, - .064)], κεηά ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηνπ 

λεπξσηηζκνύ σο δηακεζνιαβεηή [a: B = - .177, SE = .082, BCa CI (- .340, - .015); b: B = 
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.673, SE = .161, BCa CI (.354, .991)] ε άκεζε επίδξαζε ηεο κεηξηθήο απόξξηςεο ζηελ 

επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε κεηώζεθε [c’: B = - .307, SE = .178, BCa CI (- .660, .045)]. Ο 

βαζκόο ηεο έκκεζεο επίδξαζεο ηεο κεηξηθήο απόξξηςεο ζηελ επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε 

κέζσ ηνπ λεπξσηηζκνύ [B = - .120, BCa CI (- .270, - .016)] δειώλεη κέηξηαο έληαζεο νιηθή 

δηακεζνιάβεζε [κ
2
 = .049, BCa CI (.010, .104)] (Δηθόλα 1). 

 

Δηθόλα 1 Ζ έκκεζε 

επίδξαζε ηεο κεηξηθήο 

απόξξηςεο ζηελ 

επαηζζεζία ζηελ 

απόξξηςε κε ηε 

δηακεζνιάβεζε ηνπ 

λεπξσηηζκνύ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν βαζκόο ηεο δηακεζνιάβεζεο ηνπ λεπξσηηζκνύ ζηε ζρέζε 

κεηαμύ κεηξηθήο απόξξηςεο θη επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε ζε θαζέλα από ηα δύν θύια, 

ρξεζηκνπνηήζεθε πάιη ην εξγαιείν PROCESS. Από ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ θάλεθε 

πσο ζηηο γπλαίθεο ε επίδξαζε ηνπ λεπξσηηζκνύ ζηε ζρέζε κεηαμύ κεηξηθήο απόξξηςεο θη 

επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Αληηζέησο, ζηνπο άληξεο 

παξόιν πνπ ε αληίιεςε ηεο κεηξηθήο απόξξηςεο έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε [c: B = - .676, t = - 1.770], κεηά ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηνπ 

λεπξσηηζκνύ σο δηακεζνιαβεηή [a: B = - .373, t = - 2.161; b: B = .663, t = 2.306] ε άκεζε 

επίδξαζε ηεο κεηξηθήο απόξξηςεο ζηελ επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε κεηώζεθε [c’: B = - .429, 

t = - 1.120]. Ο βαζκόο ηεο έκκεζεο επίδξαζεο ηεο κεηξηθήο απόξξηςεο ζηελ επαηζζεζία ζηελ 

απόξξηςε κέζσ ηνπ λεπξσηηζκνύ [B = - .247, BCa CI (- .726, - .031)] δειώλεη κέηξηαο 

έληαζεο νιηθή δηακεζνιάβεζε [κ
2
 = .084, BCa CI (.012, .213)]. (Δηθόλα 2) 



[40] 
 

  

 

Δηθόλα 2 Ζ έκκεζε 

επίδξαζε ηεο κεηξηθήο 

απόξξηςεο ζηελ 

επαηζζεζία ζηελ 

απόξξηςε κε ηε 

δηακεζνιάβεζε ηνπ 

λεπξσηηζκνύ ζηνπο 

άλδξεο 
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Κεθάιαην 4: πδήηεζε 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηώλνπλ ηηο αξρηθέο καο ππνζέζεηο. Όπσο 

απνθαιύπηνπλ ηα επξήκαηα, ε αίζζεζε ηνπ αηόκνπ ηόζν γηα ηελ παηξηθή όζν θαη γηα ηελ 

κεηξηθή απνδνρή ή απόξξηςε θαηά ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία επηδξά ζηελ έληαζε ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνύ ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε πνπ εκθαλίδεη ην άηνκν ζηελ ελήιηθε δσή 

ηνπ, αλεμαξηήησο θύινπ. Δπηπιένλ, ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ αηόκνπ θαίλεηαη πσο ιεηηνπξγεί 

σο δηακεζνιαβεηήο ζε απηή ηε ζρέζε. Αθόκε, ε έξεπλα θαηαιήγεη ζε παξόκνηα επξήκαηα 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη γνλετθέο πξαθηηθέο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ πξνζσπηθόηεηαο θαη ζρεηηθά κε ην πώο ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο ζρεηίδνληαη κε ηελ επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε. Καηλνηνκεί, 

όκσο, σο πξνο ηελ αλαδήηεζε ηνπ είδνπο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζε γνλετθέο πξαθηηθέο, 

πξνζσπηθόηεηα θαη επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε, πέξα από ηελ απιή ζπζρέηηζε ησλ ηξηώλ 

απηώλ παξαγόλησλ. 

Αλαιπηηθόηεξα, ε παξνύζα έξεπλα ππνζηεξίδεη ηα επξήκαηα πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ, όπσο 

απηή ησλ Rohner θαη ζπλεξγαηώλ (Rohner, & Rohner, 1980; Ahmed et al., 2010; Hussain, & 

Munaf, 2012), ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε γνλετθή απόξξηςε έρεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ 

πξνζσπηθόηεηα ηνπ αηόκνπ. Δπίζεο, ηα επξήκαηα ηεο παξνύζεο έξεπλαο ζηεξίδνπλ 

παιαηόηεξεο κειέηεο πνπ ζέινπλ ην άηνκν λα δηακνξθώλεη κηα ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε σο 

πξνο ηελ απόξξηςε βάζεη ηεο απόξξηςεο πνπ έρεη δερηεί σο παηδί (Downey, & Feldman, 

1996; Downey et al., 1997;  Berenson et al., 2009; Çardak et al., 2012). Αλαιπηηθόηεξα, όπσο 

ππνζηήξημαλ νη πξναλαθεξζέληεο εξεπλεηέο, όηαλ ην άηνκν δέρεηαη απόξξηςε ζηελ παηδηθή 

ηνπ ειηθία, ηόηε δηακνξθώλεη κηα ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε σο πξνο ηελ απόξξηςε, κε 

δηαθξηηά γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σνπηέζηηλ, ηείλεη λα πηζηεύεη πσο, 

ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηήζεη απνδνρή θαη ζηήξημε από ηνπο ζεκαληηθνύο άιινπο, απηή 

πηζαλόηαηα ζα ηύρεη αξλεηηθήο απόθξηζεο (Çardak et al., 2012). Δπηπιένλ, θάλεη 

ππεξπξνζπάζεηα λα απνθύγεη θαηαζηάζεηο όπνπ ζα βξεζεί  αληηκέησπν κε κηα ηέηνηα 
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απόξξηςε (Downey et al., 2000). Πξνθύπηνπλ, αθόκε, θνηλά πνξίζκαηα κε άιινπο εξεπλεηέο 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ γνλετθώλ πξαθηηθώλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο (Lundberg et al., 2000; Shahid et al., 2009). Σέινο, ε 

έξεπλα θαηαιήγεη ζε παξόκνηα ζπκπεξάζκαηα κε πξνεγνύκελεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε 

ζύλδεζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο, όπσο ν λεπξσηηζκόο, κε ηελ 

επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε (Downey, & Feldman, 1996; Butler et al., 2007; Kelliher, 2013). 

Οη έξεπλεο απηέο έρνπλ ζπλδέζεη ηελ επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε κε ην αλακάζεκα 

αξλεηηθώλ ζπκβάλησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ αηηηώλ απηώλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί 

ζηελ θαηάζιηςε (Pearson, Watkins, & Mullan, 2011). 

Χζηόζν, ε παξνύζα κειέηε επηρεηξεί, ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζόηεξεο παξόκνηεο κειέηεο 

(Lundberg et al., 2000), λα πξνβεί ζηελ εύξεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν νη γνλετθέο 

πξαθηηθέο, ε επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε θαη ε πξνζσπηθόηεηα ζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο. Γελ 

πεξηνξίδεηαη ζηνλ εληνπηζκό απιώο ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ ηξηώλ απηώλ κεηαβιεηώλ. 

Σνπλαληίνλ, θαηαδεηθλύεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε πξνζσπηθόηεηα παξεκβαίλεη θαη δξα σο 

δηακεζνιαβεηήο ζηε ζρέζε κεηαμύ γνλετθήο απνδνρήο – απόξξηςεο θαη επαηζζεζίαο ζηελ 

απόξξηςε. Αθόκε, είλαη ε πξώηε έξεπλα πνπ ζηεξίδεηαη ζηε Θεσξία ησλ Πέληε Παξαγόλησλ 

γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο ησλ ηξηώλ απηώλ κεηαβιεηώλ.  

Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα έξεπλα, ε αληίιεςε πνπ έρνπλ ηα άηνκα ζρεηηθά κε 

ηελ απόξξηςε θαη ηελ απνδνρή πνπ έρνπλ ηύρεη από ηνπο γνλείο ηνπο θαηά ηελ παηδηθή ηνπο 

ειηθία ζρεηίδεηαη κε ην πόζν επαίζζεηα είλαη σο ελήιηθεο απέλαληη ζηελ απόξξηςε. Όζν 

εληνλόηεξα αληηιακβάλνληαη ηα άηνκα όηη έρνπλ απνξξηθζεί από ηνπο γνλείο ηνπο σο παηδηά, 

ηόζν πην επαίζζεηα παξνπζηάδνληαη κεηέπεηηα σο πξνο ηελ απόξξηςε από ηνπο άιινπο. Σα 

επξήκαηα απηά ζπκθσλνύλ κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζύκθσλα κε ηελ νπνία, ηα άηνκα πνπ 

ληώζνπλ όηη έρνπλ δερηεί απόξξηςε από ηνπο «ζεκαληηθνύο άιινπο» ηείλνπλ λα είλαη 

πεξηζζόηεξν αγρώδε θαη αλαζθαιή (Ahmed et al., 2010). Αθόκε, ηα επξήκαηα είλαη 

ζύκθσλα θαη κε ηελ ζεσξία ησλ Rohner θαη ζπλ., ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε γνλετθή απόξξηςε 
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θαηά ηελ παηδηθή ειηθία επεξεάδεη ην βαζκό επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε ησλ αηόκσλ ζηε 

κεηέπεηηα ελήιηθν δσή ηνπο (Rohner et al., 2005).  

Δπηπιένλ, ε επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε, θαη ζηα δύν θύια, θαίλεηαη πσο ζρεηίδεηαη 

εληνλόηεξα κε ηε κεηξηθή απόξξηςε, ζε ζρέζε κε ηελ παηξηθή, εύξεκα πνπ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζύκθσλα κε ηελ νπνία είλαη ε παηξηθή απόξξηςε πνπ 

δξα πεξηζζόηεξν σο θαηαιύηεο ζηελ έληαζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ηεο επαηζζεζίαο ζηελ 

απόξξηςε. Δηδηθόηεξα, έξεπλεο όπσο απηή ησλ Rohner θαη Khaleque (Rohner, 2008) ή ησλ 

Rohner θαη ζπλ. (2005) ππνζηήξημαλ πσο ν ηζρπξόηεξνο πξνβιεπηηθόο παξάγνληαο ςπρηθήο 

πγείαο θαη πξνζαξκνγήο ησλ ελειίθσλ είλαη αθελόο ε απνδνρή από ην ζύληξνθν θαη, 

αθεηέξνπ, ε παηξηθή, θπξίσο, απνδνρή θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Σνπλαληίνλ, ζηελ παξνύζα 

έξεπλα βξέζεθε όηη όζν πεξηζζόηεξν αληηιακβάλνληαη νη εξσηεζέληεο ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο 

κεηέξαο ηνπο θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία σο απνξξηπηηθή, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε 

επαηζζεζία ηνπο ζηελ απόξξηςε θαηά ηελ ελήιηθν δσή ηνπο. Σνπλαληίνλ, ε απόξξηςε από 

ηνλ παηέξα, αλ θαη ζπλνιηθά επεξεάδεη ην βαζκό επαηζζεζίαο ησλ αηόκσλ απέλαληη ζηελ 

απόξξηςε, δε θαίλεηαη λα έρεη ηόζε ηζρύ εμεηαδόκελε μερσξηζηά.  

Αθόκε, ε επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ Νεπξσηηζκό θαη ηελ 

Δμσζηξέθεηα, ελώ δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κε ηα άιια ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο. Ζ ζπζρέηηζε κε ηνλ Νεπξσηηζκό είλαη ζεηηθή, δειαδή, όζν εληνλόηεξα 

εκθαλίδνπλ ηα άηνκα απηό ην ραξαθηεξηζηηθό, ηόζν πην έληνλα αληηιακβάλνληαη ηελ 

απόξξηςε από ηνπο άιινπο. Αληηζέησο, ε Δμσζηξέθεηα ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ 

επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε, κε ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ ζε κεγάιν βαζκό απηό ην 

ραξαθηεξηζηηθό λα είλαη πεξηζζόηεξν επαίζζεηα σο πξνο ηελ απόξξηςε ησλ άιισλ. 

ύκθσλα θαη κε πξνεγνύκελεο έξεπλεο, ηα άηνκα πνπ ληώζνπλ όηη ηα έρνπλ απνξξίςεη έρνπλ 

κεησκέλε απηνεηθόλα, απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξόηεηα, ελώ 

ζπρλά έρνπλ αξλεηηθή αληίιεςε ηνπ θόζκνπ (Dwairy, 2010; Kitahara, 1987) ζηνηρεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ Νεπξσηηζκό. Πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε θηλνύληαη θαη έξεπλεο ζύκθσλα 
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κε ηηο νπνίεο ηέηνηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηνλ θόζκν, ηε δσή, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

θαη ηελ ίδηα ηε θύζε ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο σο ερζξηθή, αλάμηα εκπηζηνζύλεο, κε αζθαιή 

ζπλαηζζεκαηηθά, απεηιεηηθή ή επηθίλδπλε (Demetriou, & Christodoulides, 2006). Αθόκε, ηα 

επίπεδα άγρνπο ζηα άηνκα απηά είλαη απμεκέλα, ε απόθξηζε ζε ζηξεζνγόλεο ζπλζήθεο 

κεησκέλε θαη ε πξνζδνθία αξλεηηθήο έθβαζεο ησλ γεγνλόησλ απμεκέλε (Irons et al., 2006; 

Petrowski, Brȁhler, & Zenger, 2014), σο απνηέιεζκα ησλ δηαζηξεβισκέλσλ λνεηηθώλ 

κνληέισλ ηνπ εαπηνύ, ησλ άιισλ θαη ηνπ θόζκνπ πνπ έρνπλ θαηαζθεπάζεη βάζεη ηεο 

απόξξηςεο πνπ έρνπλ δερηεί (Schlette et al., 1998; Perris et al., 1983).   

Έλα αθόκε εύξεκα ηεο παξνύζαο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δξα ε 

πξνζσπηθόηεηα ζηε ζρέζε κεηαμύ γνλετθήο απόξξηςεο θη επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε, είλαη 

όηη, ελώ ε πξνζσπηθόηεηα δελ επεξεάδεη ηε ζρέζε παηξηθήο απνδνρήο – απόξξηςεο θη 

επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε, θαίλεηαη πσο επεξεάδεη ηε ζρέζε κεηξηθήο απνδνρήο θη 

απόξξηςεο.  

Παξόιν πνπ ηόζν ν Νεπξσηηζκόο όζν θαη ε Δμσζηξέθεηα ζπζρεηίδνληαη κε ηελ επαηζζεζία 

ζηελ απόξξηςε, θαίλεηαη όηη κόλν ν Νεπξσηηζκόο δξα σο δηακεζνιαβεηήο ζηε ζρέζε κεηαμύ 

γνλετθήο, θαη ζπγθεθξηκέλα κεηξηθήο, απόξξηςεο θη επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε. 

Αλαιύνληαο ην εύξεκα απηό πεξαηηέξσ, πξνθύπηεη όηη ε κεηξηθή απόξξηςε νδεγεί ζε 

εληνλόηεξε έθθξαζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ηνπ λεπξσηηζκνύ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί 

ζε εληνλόηεξε έθθξαζε ηεο επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε. Φαίλεηαη, δειαδή, πσο ε κεηξηθή 

απόξξηςε επεξεάδεη ην βαζκό έθθξαζεο θη έληαζεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ηνπ Νεπξσηηζκνύ, 

κε ηα άηνκα πνπ αλαθέξνπλ σο απνξξηπηηθή ηε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο ηνπο λα 

εκθαλίδνπλ εληνλόηεξα ην ραξαθηεξηζηηθό απηό. Σν εύξεκα απηό δηαθσλεί κε ηα επξήκαηα 

ησλ εξεπλεηώλ ηεο Θεσξίαο ησλ Πέληε Παξαγόλησλ. Αλαιπηηθόηεξα, κνινλόηη έρνπλ γίλεη 

αξθεηέο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνπλ ηηο γνλετθέο πξαθηηθέο θαη ηελ επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε κε 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο (Kourkoutas, & Erkman, 2011; Schlette 

et al., 1998), νη πεξηζζόηεξεο δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα βξνπλ πέξα από απιή ζπζρέηηζε, ηε 
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ζρέζε αλάκεζα ζηηο γνλετθέο πξαθηηθέο, ηελ επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε θαη ηελ 

πξνζσπηθόηεηα (Lundberg et al., 2000). Αθόκε, ελώ ζύκθσλα κε ηνπο ζηαζώηεο ηεο Θεσξίαο 

ησλ Πέληε Παξαγόλησλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο είλαη γελεηηθώο 

πξνθαζνξηζκέλα θαη, σο εθ ηνύηνπ, δε δύλαληαη λα επεξεαζζνύλ από πεξηβαιινληηθνύο 

παξάγνληεο (Σζανύζεο, 1999; McCrae, & John, 2006), ε παξνύζα έξεπλα θαηαιήγεη ζην όηη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο επεξεάδνληαη από κε γελεηηθά θαζνξηζκέλνπο 

παξάγνληεο, όπσο είλαη ε αλαηξνθή. Δίλαη, δειαδή, δπλαηόλ ε γνλετθή ζπκπεξηθνξά λα 

κεηαβάιεη ηελ έληαζε ηεο έθθξαζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πξνζσπηθόηεηαο, ζπγθεθξηκέλα 

ηνπ Νεπξσηηζκνύ, γεγνλόο πνπ αθήλεη αλνηρηό ην ελδερόκελν θαη άιινη πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο λα επεξεάδνπλ, πηζαλώο, ηελ έθθξαζε ηόζν ηνπ Νεπξσηηζκνύ όζν θαη άιισλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πξνζσπηθόηεηαο ηνπ κνληέινπ ησλ Πέληε Παξαγόλησλ. 

Σέινο, εμεηάδνληαο ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν θύισλ, θαίλεηαη πσο πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο 

αληηιακβάλνληαη θαη, επνκέλσο, αλαθέξνπλ παηξηθή απόξξηςε. Σν εύξεκα απηό εξκελεύεηαη 

ζηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο γνλετθήο απνδνρήο – απόξξηςεο, θαζώο ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία 

αλαθέξεη πσο νη γπλαίθεο είλαη πεξηζζόηεξν επαίζζεηεο σο πξνο ηελ απόξξηςε από ηνπο 

ζεκαληηθνύο άιινπο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο (Rohner et al., 2005). Αθόκε, πεξηζζόηεξεο 

γπλαίθεο εκθαλίδνπλ ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ λεπξσηηζκνύ ζην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο, γεγνλόο 

πνπ επίζεο ζπκθσλεί κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

Χζηόζν, ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο, ζηηο νπνίεο ε επίδξαζε ηνπ λεπξσηηζκνύ ζηε ζρέζε 

κεηαμύ κεηξηθήο απόξξηςεο θη επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, 

ζηνπο άληξεο ε επίδξαζε ηνπ λεπξσηηζκνύ σο δηακεζνιαβεηή είλαη εκθαλήο. Δίλαη δπλαηό 

λα γίλνπλ δηάθνξεο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν εύξεκα. Αθελόο, είλαη πηζαλό ε 

ζρέζε κεηαμύ κεηέξαο θαη γηνπ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία λα είλαη πεξηζζόηεξν έληνλε ζε 

ζρέζε κε απηή κεηαμύ κεηέξαο θαη θόξεο. Αλαιπηηθόηεξα, νη γηνη πηζαλώο λα αλαπηύζζνπλ 

ηζρπξόηεξνπο δεζκνύο κε ηε κεηέξα ηνπο θαη, σο εθ ηνύηνπ, λα επεξεάδνληαη πεξηζζόηεξν 

από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κεηέξσλ ηνπο απέλαληί ηνπο θαηά ηελ παηδηθή 
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ειηθία. Αθεηέξνπ, δεδνκέλνπ θαη ηνπ όηη ε έξεπλα βξήθε όηη ηα θνξίηζηα θαίλεηαη λα 

αληηιακβάλνληαη πεξηζζόηεξν ζπρλά από ηα αγόξηα παηξηθή απόξξηςε, είλαη πηζαλό λα 

επεξεάδνληαη ιηγόηεξν από ηε κεηξηθή ζπκπεξηθνξά ιόγσ αλάπηπμεο ηζρπξόηεξσλ δεζκώλ 

κε ηνλ παηέξα. Σν γεγνλόο, ηέινο, όηη ην δείγκα ηεο έξεπλαο δελ ήηαλ νκνηνγελέο αλαθνξηθά 

κε ην θύιν ησλ ζπκκεηερόλησλ κπνξεί λα επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Γεδνκέλνπ όηη νη 

γπλαίθεο ήηαλ πνιύ πεξηζζόηεξεο αξηζκεηηθά ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο ίζσο λα θαζόξηζε θαη 

ηελ έληαζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ηνπ Νεπξσηηζκνύ πνπ παξαηεξήζεθε ζε απηέο θη, 

επνκέλσο, ε έληαζε ηεο δηακεζνιάβεζεο απηνύ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ πξνζσπηθόηεηαο ζηνπο 

άληξεο λα θαίλεηαη εληνλόηεξε.  

πλνςίδνληαο, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνύλ λα εξκελεπζνύλ ζηα πιαίζηα ηόζν ηεο 

ζεσξίαο απνδνρήο – απόξξηςεο όζν θαη ηεο ζεσξίαο γηα ηελ επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε. 

Καη’ αξράο, ε βηβιηνγξαθία αλαθέξεη όηη ηα άηνκα πνπ έρνπλ δερηεί απόξξηςε ζηελ παηδηθή 

ηνπο ειηθία αληηιακβάλνληαη ηνλ θόζκν, ηε δσή, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ ίδηα ηε 

θύζε ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο σο ερζξηθή, αλάμηα εκπηζηνζύλεο, κε αζθαιή 

ζπλαηζζεκαηηθά, απεηιεηηθή ή επηθίλδπλε (Demetriou, & Christodoulides, 2006). Απηή ε 

αληίιεςε ηνπ θόζκνπ ζπλάδεη κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

αζηάζεηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλαλ «λεπξσηηθό» άλζξσπν (Reynolds, & Clark, 2001). 

Δπνκέλσο, είλαη αλακελόκελν ε γνλετθή απόξξηςε λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ Νεπξσηηζκό. Αθόκε, 

ε βηβιηνγξαθία αλαθέξεη όηη ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη, εξκελεύεη θαη αληηδξά ζηηο λέεο 

εκπεηξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, βάζεη ησλ λνεηηθώλ 

ζρεκάησλ πνπ έρνπλ δνκεζεί ζην παξειζόλ θαη αλαθαινύληαη ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο (Irons 

et al., 2006; Khaleque, & Rohner, 2002). Δπνκέλσο, ε απνδνρή ή ε απόξξηςε πνπ έρεη δερζεί 

ην άηνκν θαηά ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία επεξεάδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο αξγόηεξα. Αμίδεη, σζηόζν, λα αλαθεξζεί όηη ηα πνξίζκαηα ηεο 

έξεπλαο δε θαίλεηαη λα εξκελεύνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Θεσξίαο ησλ Πέληε Παξαγόλησλ. 

ύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα ζεώξεζε, ε πξνζσπηθόηεηα αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα 
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ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη ν άλζξσπνο εγγελώο, δειαδή είλαη γελεηηθώο πξνθαζνξηζκέλα. 

Αληίζεηα, ζηελ παξνύζα έξεπλα, ε πξνζσπηθόηεηα θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη από εμσγελείο 

παξάγνληεο, κε γελεηηθώο πξνθαζνξηζκέλνπο, όπσο νη γνλετθέο πξαθηηθέο.  

Κλινικέρ ευαπμογέρ 

Σα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο δύλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε ςπρνζεξαπεπηηθέο 

παξεκβάζεηο ζε άηνκα κε επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε. Γεδνκέλνπ όηη, ζύκθσλα κε ηελ 

έξεπλα, ε γνλετθή απόξξηςε θαίλεηαη λα δηακνξθώλεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθόηεηαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηεο πξνζσπηθόηεηαο δελ είλαη εμ νινθιήξνπ 

γελεηηθώο πξνθαζνξηζκέλα, ν ςπρνζεξαπεπηήο ή ζύκβνπινο κπνξεί λα εζηηάζεη ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πξνζσπηθόηεηαο, κέζσ ηεο ελίζρπζεο θάπνησλ θαη ηεο 

απόζβεζεο θάπνησλ άιισλ, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ην άηνκν λα αληαπεμέξρεηαη θαιύηεξα 

ζε θαηαζηάζεηο θαηλνκεληθήο ή πξαγκαηηθήο απόξξηςεο από ηνπο άιινπο. Δπνκέλσο, κέζσ 

ηεο ελίζρπζεο θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηεο απόζβεζεο θάπνησλ 

άιισλ ην άηνκν ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί θαιύηεξα ηελ απόξξηςε από ηνπο 

ζεκαληηθνύο άιινπο. 

Αθόκε, ηα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο δύλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζε 

ςπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο κε άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία λεπξσηηζκνύ. Σα 

ζπκπηώκαηα ηέηνησλ αηόκσλ κπνξεί λα κεησζνύλ ζε πεξίπησζε πνπ ην άηνκν εμαζθεζεί θαη 

βηώζεη ζεηηθέο εκπεηξίεο θαηά ηελ επαθή ηνπ κε άιια άηνκα. Γεδνκέλνπ όηη ν λεπξσηηζκόο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απόξξηςε πνπ έρνπλ δερηεί ηα άηνκα θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία από 

ηνπο ζεκαληηθνύο άιινπο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη γνλείο, κπνξεί νη 

εθθξάζεηο ηνπ λεπξσηηζκνύ λα κεησζνύλ αλ ηα άηνκα απηά βηώζνπλ ζεηηθέο εκπεηξίεο θαηά 

ηελ επαθή ηνπο κε ηνπο ζεκαληηθνύο άιινπο ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπο. πλνπηηθά, νη ζεηηθέο 

εκπεηξίεο κε ηνπο ζεκαληηθνύο άιινπο θαηά ηελ ελήιηθε δσή ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ 

αξσγό ζηελ αιιαγή ησλ λνεηηθώλ ζρεκάησλ πνπ έρνπλ ηα λεπξσηηθά άηνκα γηα ηνλ θόζκν 
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θαη, άξα, ζηε κείσζε ηεο επίδξαζεο ηνπ λεπξσηηζκνύ ζηε ζθέςε, ην ζπλαίζζεκα θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Πεπιοπισμοί 

Ζ έξεπλα παξνπζηάδεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο. Καη’ αξράο, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 

κηθξό. Δπηπιένλ, ηα πνζνζηά αληξώλ θαη γπλαηθώλ δελ ήηαλ νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα ζην 

ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο. Οη δύν πξναλαθεξζέληεο πεξηνξηζκνί θαζηζηνύλ δύζθνιε θη 

ακθίβνιε ηε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηνλ γεληθό πιεζπζκό θαζώο θαη ηελ εμαγσγή 

έγθπξσλ ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν θύισλ. Αθόκε, νη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ κόλν άηνκα 18 έσο 25 εηώλ θαη θνηηεηέο, άξα ε αληηπξνζώπεπζε ηνπ 

γεληθνύ πιεζπζκνύ είλαη κηθξή. Έλαο αθόκε πεξηνξηζκόο έγθεηηαη ζηε κνξθή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ κέζσ ησλ νπνίσλ έγηλε ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Καη ηα ηξία 

εξσηεκαηνιόγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη εξσηεκαηνιόγηα απηναλαθνξάο. Δπνκέλσο, 

δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθόηεηα σο πξνο ηα ζπιιεγόκελα δεδνκέλα. Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ όηη 

ε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αληίιεςε ησλ αηόκσλ ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε ή ηελ 

απνδνρή πνπ είραλ ηύρεη από ηνπο γνλείο ηνπο θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία έγηλε θαηά ηελ 

ελήιηθε δσή ηνπο, ππάξρεη πηζαλόηεηα ε εηθόλα πνπ ηα άηνκα έρνπλ ζρεηηθά κε ηηο γνλετθέο 

πξαθηηθέο λα είλαη παξαπνηεκέλε από άιινπο παξάγνληεο πνπ κεζνιάβεζαλ ή 

δηαζηξεβισκέλε ιόγσ ηεο παξόδνπ ηνπ ρξόλνπ. Σέινο, ππάξρεη πηζαλόηεηα ε επαηζζεζία 

ζηελ απόξξηςε λα νθείιεηαη ζε γεληθώο δηαζηξεβισκέλα λνεηηθά ζρήκαηα πνπ έρνπλ ηα 

λεπξσηηθά άηνκα γεληθώο θαη όρη ζηελ γνλετθή απόξξηςε.  

Μελλοντική έπεςνα 

Ζ δηεξεύλεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ νδεγνύλ ζε επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε είλαη έλα θιέγνλ 

δήηεκα ζηνπο επηζηεκνληθνύο θύθινπο. Μνινλόηη ε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε ζρέζε 

γνλετθήο απόξξηςεο θη επαηζζεζίαο ζηελ απόξξηςε, θαζώο θαη ησλ δηάθνξσλ παξαγόλησλ 

πνπ κεζνιαβνύλ ή ηξνπνπνηνύλ απηή ηε ζρέζε ζπλερώο απμάλεηαη, ππάξρεη κηα πιεζώξα 
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ζεκάησλ πνπ ηεινύλ ππό δηεξεύλεζε. Έηζη, κέλεη λα εξεπλεζνύλ νη ππνζέζεηο ηεο παξνύζαο 

έξεπλαο ζε κεγαιύηεξν θαη πην δηεπξπκέλν δείγκα ηνπ πιεζπζκνύ. Αθόκε, ζα κπνξνύζε λα 

γίλεη δηαρξνληθή ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ώζηε λα δηεπθξηληζηεί ην θαηά πόζν ε 

δηακεζνιάβεζε ηνπ λεπξσηηζκνύ ζηε ζρέζε γνλετθήο απόξξηςεο θη επαηζζεζίαο ζηελ 

απόξξηςε νθείιεηαη ή όρη θαη ζε άιινπο παξάγνληεο πνπ επηζπκβαίλνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ αηόκνπ. Αθόκε, ην δήηεκα δύλαηαη λα δηεξεπλεζεί θαη κε άιια εξγαιεία πέξα 

από εξσηεκαηνιόγηα απηναλαθνξάο πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνύλ πεξηζζόηεξν αληηθεηκεληθά 

δεδνκέλα. Σέινο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δηεξεπλεζεί πεξηζζόηεξν ε θαηεύζπλζε ηεο επίδξαζεο 

ηεο κηαο κεηαβιεηήο ζηελ άιιε γηα θαζεκία από ηηο ζρέζεηο α) γνλετθή απόξξηςε – 

πξνζσπηθόηεηα, β) πξνζσπηθόηεηα – επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε θαη γ) γνλετθή απόξξηςε – 

επαηζζεζία ζηελ απόξξηςε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[50] 
 

Βηβιηνγξαθία 

Ahmed, R., Rohner, R., Khaleque, A., & Gielen, U. (2010, December 17). Parental  

acceptance and rejection: theory, measures, and research in the arab world. Parental 

Acceptance and Rejection in the Arab World. Retrieved from 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED514028.pdf  

Allport, G., & Odbert, H. (1936). Trait – names. A psycho-lexical study. Psychological  

review publications, 211 (1). Retrieved from 

http://psych.colorado.edu/~carey/courses/psyc5112/Readings/psnTraitNames_Allport.

pdf  

Ayduk, O, Downey, G., & Kim, M. (2001). Rejection sensitivity and depressive symptoms in  

women. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 868-877. Doi: 

10.1177/0146167201277009 

Αξηζηνηέιεο,(2006), «Πολιτικά I, II», Αζήλα: Εήηξνο 

Baldwin, M. (1992). Relational schemas and the processing of social information.  

Psychological Bulletin, 112(3), 461-484. Retrieved from 

http://selfesteemgames.mcgill.ca/research/baldwnpsybull.pdf  

Baumeister, R., & Leary, M. (1995). Need to belong: desire for interpersonal attachments as a  

fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117 (3), 497-529. Retrieved 

from 

http://persweb.wabash.edu/facstaff/hortonr/articles%20for%20class/baumeister%20an

d%20leary.pdf  

Berenson, K., Gyurak, A., Ayduk, O., Downey, G., Garner, M., Mogg, K., Bradley, B., Pine,  

D. (2009). Rejection sensitivity and disruption of attention by social threat cues. 

Journal of Research in Personality, 43, 1064–1072. Doi:10.1016/j.jrp.2009.07.007 

Besser, A., & Priel, B. (2009, February). Emotional responses to a romantic partner’s  

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED514028.pdf
http://psych.colorado.edu/~carey/courses/psyc5112/Readings/psnTraitNames_Allport.pdf
http://psych.colorado.edu/~carey/courses/psyc5112/Readings/psnTraitNames_Allport.pdf
http://selfesteemgames.mcgill.ca/research/baldwnpsybull.pdf
http://persweb.wabash.edu/facstaff/hortonr/articles%20for%20class/baumeister%20and%20leary.pdf
http://persweb.wabash.edu/facstaff/hortonr/articles%20for%20class/baumeister%20and%20leary.pdf


[51] 
 

imaginary rejection: the roles of attachment anxiety, covert narcissism, and self – 

evaluation. Journal of Personality, 77(1). Doi: 10.1111/j.1467-6494.2008.00546.x 

Bowlby, J. (1980). Attachment and loss. Volume III. Loss sadness and depression.  

U.S.A: Basic Books 

Bowlby, J. (1982). Attachment and loss. Volume I. Attachment (2
nd

 ed.). U.S.A: Basic Books 

Bowlby, J. (1988). A secure base. Parent – child attachment and healthy human development.  

U.S.A: Basic Books 

Brumbaugh, C., & Fraley, C. (2007). Transference of attachment patterns: how important  

relationships influence feelings toward novel people. Personal Relationships, 14, 513-

530. Doi: 10.1111/j.1475-6811.2007.00169.x 

Buckley, K., Winkel, R., & Leary, M. (2004). Reactions to acceptance and rejection: Effects  

of level and sequence of relational evaluation. Journal of Experimental Social 

Psychology, 40(1), 14–28. Doi: 10.1016/S0022-1031(03)00064-7 

Butler, C., Doherty, M.., & Potter, R. (2007). Social antecedents and consequences of  

interpersonal rejection sensitivity. Personality and Individual Differences, 43, 1376-

1385. Retrieved from 

http://www.smsu.edu/facultystaff/jamesbutler/rejectsensitivity.pdf 

Campo, A., & Rohner, R. (1992). Relationships between perceived parental acceptance –  

rejection, psychological adjustment, and substance abuse among young adults. Child 

Abuse & Neglect, 16, 429-440. Retrieved from http://ac.els-

cdn.com/014521349290052S/1s2.0014521349290052Smain.pdf?_tid=bba6a2e871001

1e5bbf700000aab0f6b&acdnat=1444668546_c72f0667d8964de9380d528c44c06350 

Çardak, M., Sariçam, H., & Onur, M. (2012, July). Perceived parenting styles and rejection  

sensitivity in university students. Tojce, 1 (3). Retrieved from 

http://www.tojce.com/articles/pdf/v01i03/tjuly5.pdf 

Demetriou, L., & Christodoulides, P. (2006). Parental acceptance – rejection in the Cypriot  

http://www.smsu.edu/facultystaff/jamesbutler/rejectsensitivity.pdf
http://ac.els-cdn.com/014521349290052S/1s2.0014521349290052Smain.pdf?_tid=bba6a2e8710011e5bbf700000aab0f6b&acdnat=1444668546_c72f0667d8964de9380d528c44c06350
http://ac.els-cdn.com/014521349290052S/1s2.0014521349290052Smain.pdf?_tid=bba6a2e8710011e5bbf700000aab0f6b&acdnat=1444668546_c72f0667d8964de9380d528c44c06350
http://ac.els-cdn.com/014521349290052S/1s2.0014521349290052Smain.pdf?_tid=bba6a2e8710011e5bbf700000aab0f6b&acdnat=1444668546_c72f0667d8964de9380d528c44c06350
http://www.tojce.com/articles/pdf/v01i03/tjuly5.pdf


[52] 
 

family. A social – psychological research on the part / parq. The Cyprus Journal of 

Science and Technology, 5 (2). Retrieved from 

http://ktisis.cut.ac.cy/bitstream/10488/4973/1/parental.pdf 

Demetriou, L., & Christodoulides, P. (2011). Personality and psychological adjustment of  

greek – Cypriot youth in the context of the parental acceptance – rejection theory. The 

Cyprus Review, 23 (1). Retrieved from 

http://ktisis.cut.ac.cy/bitstream/10488/4974/1/personality.PDF 

Diener, Δ., & Lucas, R. Personality Traits. Retrieved from  

http://nobaproject.com/modules/personality-traits 

Downey, G., & Feldman, S. (1996). Implications of rejection sensitivity for intimate  

relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 70 (6), 1327-1343. 

Retrieved from 

http://socialrelations.psych.columbia.edu/images/stories/docs/publications/%2814%29

RS_Intimate_Relationships.pdf  

Downey, G., Feldman, S., & Ayduk, O. (2000). Rejection sensitivity and male violence in  

romantic relationships. Personal Relationships, 7, 45-61. Retrieved from 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-6811.2000.tb00003.x/pdf 

Downey, G., Freitas, L. A., Michaelis, B., & Khouri, H. (1998). The self – fulfilling prophecy  

in close relationships: rejection sensitivity and rejection by romantic partners. Journal 

of Personality and Social Psychology, 75 (2), 545-560. Retrieved from 

http://socialrelations.psych.columbia.edu/images/stories/docs/publications/%2812%29

RS_Self_Fufilling_Prophecy.pdf 

Downey, G., Khouri, H., & Feldman, S. (1997). Early interpersonal trauma and adult  

adjustment: the meditational role of rejection sensitivity. In D. Cicchetti & S. Toth 

(Eds.), Developmental Perspectives on Trauma: Rochester Symposium on 

Developmental Psychopathology, Volume VIII (pp. 85-114). New York: University of 

http://ktisis.cut.ac.cy/bitstream/10488/4973/1/parental.pdf
http://ktisis.cut.ac.cy/bitstream/10488/4974/1/personality.PDF
http://nobaproject.com/modules/personality-traits
http://socialrelations.psych.columbia.edu/images/stories/docs/publications/%2814%29RS_Intimate_Relationships.pdf
http://socialrelations.psych.columbia.edu/images/stories/docs/publications/%2814%29RS_Intimate_Relationships.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-6811.2000.tb00003.x/pdf
http://socialrelations.psych.columbia.edu/images/stories/docs/publications/%2812%29RS_Self_Fufilling_Prophecy.pdf
http://socialrelations.psych.columbia.edu/images/stories/docs/publications/%2812%29RS_Self_Fufilling_Prophecy.pdf


[53] 
 

Rochester Press. Retrieved from 

http://socialrelations.psych.columbia.edu/images/stories/docs/publications/%2832%29

RS_Mediational_Role.pdf 

Dwairy, M. (2010). Parental acceptance – rejection: a fourth cross – cultural research on  

parenting and psychological adjustment of children. J Child Fam Stud, 19, 30-35. Doi: 

10.1007/s10826-009-9338-y 

Emmelkamp, P., & Karsdorp, E. (1987). The effects of perceived parental rearing style on the  

development of type A pattern. European Journal of Personality, 1, 223-230. 

Doi: 10.1002/per.2410010403 

Epstein, S. (1994). Integration of the cognitive and the psychodynamic unconscious.  

American Psychological Association, 49(8), 709-724. Retrieved from 

http://ocean.otr.usm.edu/~w535680/Epstein%20%281994%29.pdf  

Erikson, E. (1977). Childhood and society. London: Paladin Grafton Books 

Fang, A., Asnaani, A., Gutner, C., Cook, C., Wilhelm, S., & Hofmann, S. (2011). Rejection  

sensitivity mediates the relationship between social anxiety and body dysmorphic 

concerns. Journal of Anxiety Disorders, 25, 946-949. Retrieved from http://ac.els-

cdn.com/S0887618511001071/1-s2.0-S0887618511001071-main.pdf?_tid=ac422b02-

700511e5afbe00000aab0f6c&acdnat=1444560717_c46d3ecff1c809d605f4e41cf5cca6

f4 

Frazier, P., Tix, A., & Barron, K. (2014). Testing moderator and mediator effects in  

counseling psychology research. Journal of Counseling Psychology, 51(1), 115-134. 

Doi: 10.1037/0022-0167.51.1.115 

Galton, F. (1884). Measurement of character. Fortnightly Review, 36, 179-185. Retrieved  

from http://www.comportement.uqam.ca/PSY4090/doc/galton01.html  

Giaouzi, A. & Giovazolias, T. (2015). Remembered parental rejection and social anxiety: the  

mediating role of partner acceptance – rejection. Journal of Child and Family Studies,  

http://socialrelations.psych.columbia.edu/images/stories/docs/publications/%2832%29RS_Mediational_Role.pdf
http://socialrelations.psych.columbia.edu/images/stories/docs/publications/%2832%29RS_Mediational_Role.pdf
http://ocean.otr.usm.edu/~w535680/Epstein%20%281994%29.pdf
http://ac.els-cdn.com/S0887618511001071/1-s2.0-S0887618511001071-main.pdf?_tid=ac422b02-700511e5afbe00000aab0f6c&acdnat=1444560717_c46d3ecff1c809d605f4e41cf5cca6f4
http://ac.els-cdn.com/S0887618511001071/1-s2.0-S0887618511001071-main.pdf?_tid=ac422b02-700511e5afbe00000aab0f6c&acdnat=1444560717_c46d3ecff1c809d605f4e41cf5cca6f4
http://ac.els-cdn.com/S0887618511001071/1-s2.0-S0887618511001071-main.pdf?_tid=ac422b02-700511e5afbe00000aab0f6c&acdnat=1444560717_c46d3ecff1c809d605f4e41cf5cca6f4
http://ac.els-cdn.com/S0887618511001071/1-s2.0-S0887618511001071-main.pdf?_tid=ac422b02-700511e5afbe00000aab0f6c&acdnat=1444560717_c46d3ecff1c809d605f4e41cf5cca6f4
http://www.comportement.uqam.ca/PSY4090/doc/galton01.html


[54] 
 

24, 3170-3179. Doi: 10.1007/s10826-015-0120-z 

Glaser, D. (2002). Emotional abuse and neglect (psychological maltreatment): a conceptual  

framework. Child Abuse & Neglect, 26, 697-714. Retrieved from http://ac.els-

cdn.com/S0145213402003423/1-s2.0-S0145213402003423-main.pdf?_tid=6eea1ac4-

70fc11e5887000000aacb35f&acdnat=1444666700_53d968a9ae050e4b494c134d3672

af08 

Hafen, C., Spilker, A., Chango, J., Marston, E., & Allen, J. (2014). Accept or reject? The  

impact of adolescent rejection sensitivity on early adult romantic relationships. 

Journal of Research on Adolescence, 24(1), 55-64. Doi: 10.1111/jora.12081 

Hamilton, V. (1972). Maternal rejection and conservation: an analysis of sub – optimal  

cognition. J. Child Psychol. Psychiat, 13, 147-166. Doi: 10.1111/j.1469-

7610.1972.tb01141.x 

Hayes, A. (2013). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis:  

A Regression-Based Approach. New York: Guilford Publications.  

Hussain, S., & Munaf, S. (2012, January). Perceived father acceptance – rejection in  

childhood and psychological adjustment in adulthood. International Journal of  

Business and Social Science, 3 (1). Retrieved from 

http://www.ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_1_January_2012/16.pdf 

Irons, C., Gilbert, P., Baldwin, W., Baccus, R., & Palmer, M. (2006). Parental recall,  

attachment relating and self – attacking/ self – reassurance: their relationship with 

depression. British Journal of Clinical Psychology, 45, 297-308. 

Doi:10.1348/014466505X68230 

John, O., & Srivastava, S. (1997). The big – five trait taxonomy: history, measurement, and  

theoretical perspectives. In L. Pervin & O.P. John (Eds.), Handbook of personality: 

Theory and research (2
nd

 ed.). New York: Guilford Press. Retrieved from  

http://pages.uoregon.edu/sanjay/pubs/bigfive.pdf  (in press).  

http://ac.els-cdn.com/S0145213402003423/1-s2.0-S0145213402003423-main.pdf?_tid=6eea1ac4-70fc11e5887000000aacb35f&acdnat=1444666700_53d968a9ae050e4b494c134d3672af08
http://ac.els-cdn.com/S0145213402003423/1-s2.0-S0145213402003423-main.pdf?_tid=6eea1ac4-70fc11e5887000000aacb35f&acdnat=1444666700_53d968a9ae050e4b494c134d3672af08
http://ac.els-cdn.com/S0145213402003423/1-s2.0-S0145213402003423-main.pdf?_tid=6eea1ac4-70fc11e5887000000aacb35f&acdnat=1444666700_53d968a9ae050e4b494c134d3672af08
http://ac.els-cdn.com/S0145213402003423/1-s2.0-S0145213402003423-main.pdf?_tid=6eea1ac4-70fc11e5887000000aacb35f&acdnat=1444666700_53d968a9ae050e4b494c134d3672af08
http://www.ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_1_January_2012/16.pdf
http://pages.uoregon.edu/sanjay/pubs/bigfive.pdf


[55] 
 

John, O ., Naumann, L., & Soto, C. (2008). Paradigm shift to the integrative big five trait  

taxonomy: History, measurement, and conceptual issues. In L. Pervin & O.P. John  

(Eds.), Handbook of personality: Theory and research (2
nd

 ed.). New York: Guilford 

Press. Retrieved from https://www.ocf.berkeley.edu/~johnlab/pdfs/2008chapter.pdf 

Jones, T. Environmental factors. Retrieved from http://tljones.co.uk/apd/envmnt.htm  

Kelliher, L. (2013, April). Personality, rejection sensitivity and perceptions of social support  

adequacy as predictors of college students’ depressive symptoms. Retrieved from 

https://libres.uncg.edu/ir/wcu/f/Kelliher2013.pdf (THESIS)  

Khaleque, A., & Rohner, R. (2002, February). Perceived parental acceptance – rejection and  

psychological adjustment: a meta – analysis of cross – cultural and intracultural 

studies. Journal of Marriage and Family, 64 (1), 54-64. Retrieved from 

http://www.jstor.org/stable/3599776 

Khaleque, A., & Rohner, R. (2012). Transnational relations between perceived parental  

acceptance and personality dispositions of children and adults: a meta – analytic 

review. Personality and Social Psychology Review, 16 (2), 103-115. Doi: 

10.1177/1088868311418986 

Kitahara, M. (1987). Perception of parental acceptance and rejection among Swedish  

university students. Child Abuse & Neglect, 11, 223-227. Retrieved from http://ac.els-

cdn.com/0145213487900615/1-s2.0-0145213487900615-main.pdf?_tid=14fc845a-

6fe611e5af7400000aab0f6b&acdnat=1444547149_a5251652cd09ff2ae569eead3daae1

9c 

Kourkoutas, E., & Erkman, F. (2011). Interpersonal acceptance and rejection. Social,  

emotional, and educational contexts. Florida: BrownWalker Press. Retrieved from 

http://www.bookpump.com/bwp/pdf-b/9425696b.pdf 

Kross, E., Egner, T., Ochsner, K., Hirsch, J., & Downey, G. (2007, June). Neural dynamics of  

https://www.ocf.berkeley.edu/~johnlab/pdfs/2008chapter.pdf
http://tljones.co.uk/apd/envmnt.htm
https://libres.uncg.edu/ir/wcu/f/Kelliher2013.pdf
http://www.jstor.org/stable/3599776
http://ac.els-cdn.com/0145213487900615/1-s2.0-0145213487900615-main.pdf?_tid=14fc845a-6fe611e5af7400000aab0f6b&acdnat=1444547149_a5251652cd09ff2ae569eead3daae19c
http://ac.els-cdn.com/0145213487900615/1-s2.0-0145213487900615-main.pdf?_tid=14fc845a-6fe611e5af7400000aab0f6b&acdnat=1444547149_a5251652cd09ff2ae569eead3daae19c
http://ac.els-cdn.com/0145213487900615/1-s2.0-0145213487900615-main.pdf?_tid=14fc845a-6fe611e5af7400000aab0f6b&acdnat=1444547149_a5251652cd09ff2ae569eead3daae19c
http://ac.els-cdn.com/0145213487900615/1-s2.0-0145213487900615-main.pdf?_tid=14fc845a-6fe611e5af7400000aab0f6b&acdnat=1444547149_a5251652cd09ff2ae569eead3daae19c
http://www.bookpump.com/bwp/pdf-b/9425696b.pdf


[56] 
 

rejection sensitivity. Journal of Cognitive Neuroscience, 19(6), 945-956. 

Doi:10.1162/jocn.2007.19.6.945  

Λπγηά, Α. (2012). Ζ θξηηηθή αμηνιόγεζε ηνπ κνληέινπ ησλ πέληε παξαγόλησλ. (Αλέθδνηε  

εξγαζία ζηα πιαίζηα ζεκηλαξίνπ). Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ρέζπκλν, Κξήηε 

Leary, M. (2001). Interpersonal rejection. Oxford: Oxford University Press.  

Leary, M., Twenge, J., & Quinlivan, E. (2006). Interpersonal rejection as a determinant of   

anger and aggression.  Personality and Social Psychology Review, 10, 111-132. 

Doi:10.1207/s15327957pspr1002_2 

London, B., Downey, G., Bonica, C. & Paltin, I. (2007). Social causes and consequences of  

rejection sensitivity. Journal of Research on Adolescence, 17, 481–506. 

Doi: 10.1111/j.1532-7795.2007.00531.x 

Lundberg, M., Perris, C., & Adolfsson, R. (2000). Family environment and personality:  

perceived parenting and the role of personality. Clinical Psychology and 

Psychotherapy, 7, 267-274. Doi: 10.1002/1099-0879(200010)7:4<267::AID-

CPP258>3.0.CO;2-S 

Mashek, D. & Aron, A. (2004). Handbook of Closeness and Intimacy. London: Lawrence  

Erlbaum Associates 

Maxwell, J. Spielmann, S., Joel, S., & MacDonald, G. (2013). Attachment theory as a  

framework for understanding responses to social exclusion. Social and Personality 

Psychology Compass, 7 (7), 444-456. Doi: 10.1111/spc3.12037  

McCrae, R., & Costa, P. The Five – Factor theory of personality. In O. John & R. Robins  

(Eds.). Handbook of Personality, Third Edition: Theory and Research (pp. 159-177). 

New York: The Guilford Press 

McCrae, R., & John, P., O. (2006). An introduction to the five – factor model and its  



[57] 
 

applications. Journal of Personality, 60(2), 175-215. Doi: 10.1111/j.1467-

6494.1992.tb00970.x 

Meesters, C., Muris, P., & Esselink, T. (1995). Hostility and perceived parental rearing  

behavior. Person. Individ. Diff., 18(4), 567-570. Retrieved from 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/019188699400181Q 

Mellin, A. (2012, April). Relational victimization and rejection sensitivity: the long – term  

impact of social hurt. ADULTSPAN Journal, 11 (1). Retrieved from 

Doi: 10.1002/j.2161-0029.2012.00001.x 

Murray, S, Holmes, J., Griffin, D., Bellavia, G., & Rose, P. (2001). The mismeasure of love:  

how self-doubt contaminates relationship beliefs.  Personality and  Social  Psychology 

Bulletin, 27, 423-436. Doi:10.1177/0146167201274004 

Μπακπηληώηεο, Γ., (1998), Λεξικό τηρ Νέαρ Ελληνικήρ Γλώσσαρ, Αζήλα: Κέληξν  

Λεμηθνινγίαο 

Pearson, K., Watkins, E., & Mullan, E. (2011). Rejection sensitivity prospectively predicts  

increased rumination. Behaviour Research and Therapy, 49, 597-605.  

Doi:10.1016/j.brat.2011.06.004 

Perris, C., Eisemann, M., Ericsson, U., von Knoring, L., & Perris, H. (1983). Parental rearing  

behavior and personality characteristics of depressed patients. Arch Psychiatr  

Nervenkr, 233, 77-88. Retrieved from 

http://link.springer.com/article/10.1007/BF00343429 

 Petrowski, K., Berth, H., Schmidt, S., Schumacher, J., Hinz, A., & Brȁhler, E. (2009). The  

assessment of recalled parental rearing behavior and its relationship to life satisfaction  

and interpersonal problems: a general population study. BMC Medical Research  

Methology, 9 (17). Doi:10.1186/1471-2288-9-17 

Petrowski, K., Brȁhler, E., & Zenger, M. (2014). The relationship of parental rearing behavior  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/019188699400181Q
http://link.springer.com/article/10.1007/BF00343429


[58] 
 

and resilience as well as psychological symptoms in a representative sample. Health 

and Quality of Life Outcomes, 12 (95). Retrieved from 

http://www.hqlo.com/content/12/1/95 

Power, A., & Pluess, M. (2015). Heritability estimates of the big five personality traits based  

on common genetic variants. Translational Psychiatry, 5. Doi:10.1038/tp.2015.96 

Profiler, Σεζη Υαξαθηεξηζηηθώλ Πξνζσπηθόηεηαο. Αλαθηήζεθε από http://www.ep-

pyxida.gr/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1/

%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84-

%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%

CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%C

F%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82/ 

Reynolds, S., & Clark, L. (2001, April). Predicting dimensions of personality disorder from  

domains and facets of the five – factor model. Journal of Personality, 69(2). Retrieved 

from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-6494.00142/pdf 

Roelofs, J., Meesters, C., Huurne M., Bamelis, L., & Murts, P. (2006, June). On the limks  

between attachment style, parental rearing behaviors, and internalizing and 

externalizing problems in non-clinical children. Journal of Child and Family Studies, 

15 (3), 331-344. Doi: 10.1007/s10826-006-9025-1 

Rohner, R. P. (2005). Parental acceptance-rejection questionnaire (PARQ): Test manual. In R.  

P. Rohner & A. Khaleque (Eds.), Handbook for the study of parental acceptance and 

rejection (pp. 43–106). CT: Rohner Research Publications. 

Rohner, R (2008, February). Parental acceptance – rejection theory studies of intimate adult  

relationships. Cross – Cultural Research, 42 (1), 5-12. Retrieved from 

http://ccr.sagepub.com 

Rohner, R. (2014). PARTheory gets a new name: IPARTheory. International Society for  

http://www.hqlo.com/content/12/1/95
http://www.ep-pyxida.gr/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82/
http://www.ep-pyxida.gr/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82/
http://www.ep-pyxida.gr/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82/
http://www.ep-pyxida.gr/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82/
http://www.ep-pyxida.gr/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82/
http://www.ep-pyxida.gr/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82/
http://www.ep-pyxida.gr/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-6494.00142/pdf
http://ccr.sagepub.com/


[59] 
 

Interpersonal Acceptance and Rejection, 8 (13) 

Rohner, R. (2015). Glossary of significant concepts in interpersonal parental acceptance –  

rejection theory. Retrieved from http://csiar.uconn.edu/wp-

content/uploads/sites/494/2014/02/Glossary.pdf 

Rohner, R., & Khaleque, A. (2002). Parental acceptance-rejection and life-span development:  

a universalist perspective. Online Readings in Psychology and Culture, 6(1).  

Retrieved from https://core.ac.uk/download/files/261/10687068.pdf 

Rohner, R., & Khaleque, A. (2010, March). Testing central postulates of parental acceptance  

– rejection theory (PARTheory): a meta – analysis of cross – cultural studies. Journal 

of Family Theory & Review, 2, 73-87. Doi:10.1111/j.1756-2589.2010.00040.x 

Rohner, R., & Pettengrill, S. (1985, April). Perceived parental acceptance – rejection and  

parental control among Korean adolescents. Child Development, 56 (2), 524-528. 

Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1129739 

Rohner, R., & Rohner, E. (1980). Antecedents and consequences of parental rejection: a  

theory of emotional abuse. Child Abuse and Neglect, 4, 189-198. Retrieved from 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0145213480900071 

Rohner, R., Khaleque, A., & Cournoyer, D. (2005). Parental acceptance – rejection: theory,  

methods, cross – cultural evidence, and implications. ETHOS, 33(3), 299-334. Doi: 

10.1525/eth.2005.33.3.299 

Rohner, R., Khaleque, A., & Cournoyer, D. (2012, November 16). Introduction to parental  

acceptance – rejection: theory, methods, evidence, and implications. Retrieved from 

http://csiar.uconn.edu/wp-content/uploads/sites/494/2014/02/INTRODUCTION-TO-

PARENTAL-ACCEPTANCE-3-27-12.pdf 

Romero-Canyas, R., Downey, G., Berenson, K., Ayduk, O., & Jan Kang, N. (2010, February).   

Rejection Sensitivity and the rejection–hostility link in romantic relationships. Journal 

of Personality, 78(1). Doi: 10.1111/j.1467-6494.2009.00611.x 

http://csiar.uconn.edu/wp-content/uploads/sites/494/2014/02/Glossary.pdf
http://csiar.uconn.edu/wp-content/uploads/sites/494/2014/02/Glossary.pdf
https://core.ac.uk/download/files/261/10687068.pdf
http://www.jstor.org/stable/1129739
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0145213480900071
http://csiar.uconn.edu/wp-content/uploads/sites/494/2014/02/INTRODUCTION-TO-PARENTAL-ACCEPTANCE-3-27-12.pdf
http://csiar.uconn.edu/wp-content/uploads/sites/494/2014/02/INTRODUCTION-TO-PARENTAL-ACCEPTANCE-3-27-12.pdf


[60] 
 

Rosenbach, C., & Renneberg, B. (2014). Rejection sensitivity as a mediator of the  

relationship between experienced rejection and borderline characteristics. Personality 

and Individual Differences, 69, 176-181. Retrieved from 

http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2014.05.032 

Ρνύζζνο, Π., Σζανύζεο, Γ. (2011). Στατιστική στιρ επιστήμερ τηρ σςμπεπιυοπάρ με τη σπήση  

τος SPSS. Αζήλα: Δθδόζεηο Σόπνο 

Schlette,P., Brandstrom, S., Eisemann, M.,  Sigvardsson, S., Nylander, P., Adolfsson R., &  

Perris C. (1998). Perceived parental rearing behaviours and temperament and 

character in healthy adults. Person. Individ. Diff., 24 (5), 661-668. Retrieved from 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886997002298 

Sentse, M., Lindenberg, S., Omvlee, A., Ormel, J., & Veenstra, R. (2009, August 26).  

Rejection and acceptance across contexts: parents and peers as risks and buffers for 

early adolescent. J Abnorm Child Psychol, 38, 119–130. Doi: 10.1007/s10802-009-

9351-z 

Shahid, S., Mullick, M., Nahar, J., Naher, J., Khan, S., Morshed, N., Shah, M., & Qusar, S.  

(2009). Relationship Between Parental Rejection and Personality. BSMMU, 2(2), 61-

65. Retrieved from 

http://www.banglajol.info/index.php/BSMMUJ/article/view/4759/3793 

Staebler, K., Helbing, E., Rosenbach, C., & Renneberg, B. (2011). Rejection sensitivity and  

borderline personality disorder. Clinical Psychology and Psychotherapy, 18, 275-283. 

Doi: 10.1002/cpp.705 

Stimpson, J., Tyler, K., & Hoyt, D. (2005). Effects of parental rejection and relationship  

quality on depression among older rural adults. Sociology Department, Faculty 

Publications, 63. Retrieved from http://digitalcommons.unl.edu/sociologyfacpub/63 

Tsaousis, I. & Kerpelis, P. (2004). The traits personality questionnaire 5 (TPQue5).  

http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2014.05.032
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886997002298
http://www.banglajol.info/index.php/BSMMUJ/article/view/4759/3793
http://digitalcommons.unl.edu/sociologyfacpub/63


[61] 
 

Psychometric properties of a shortened version of a big five measure. European 

Journal of Psychological Assessment, 20(3), 180–191. Doi: 10.1027/1015-

5759.20.3.180 

Σζανύζεο, Η. (1999). Αλαδεηώληαο ηε δνκή ηεο πξνζσπηθόηεηαο: ην κνληέιν ησλ πέληε  

παξαγόλησλ. Ψςσολογία, 6(1), 88-103. Αλαθηήζεθε από 

http://www.elpse.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE

%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%

BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-

%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CF%8E%CE%BD/category/51-

%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-01.html 

Vandewalle, J., Moens, E., & Braet, C. (2013, December 13). Comprehending emotional  

eating in obese youngsters: the role of parental rejection and emotion regulation. 

International Journal of Obesity. Doi:10.1038/ijo.2013.233 

Watson, J., & Nesdale, D. (2012). Rejection sensitivity, social withdrawal, and loneliness in  

young adults. Journal of Applied Social Psychology, 42(8), 1984-2005. Doi: 

10.1111/j.1559-1816.2012.00927.x 

Wikibin. Parental acceptance – rejection theory. Retrieved from  

http://wikibin.org/articles/parental-acceptance-rejection-theory.html 

Zadro, L., Boland, C., & Richardson, R. (2006). How long does it last? The persistence of the  

effects of ostracism in the socially anxious. Journal of Experimental Social 

Psychology, 42(5), 692–697. Doi:10.1016/j.jesp.2005.10.007 

Zafirides, P. (2012).  The Painful Consequences of Parental Rejection. The Healthy Mind  

Network. Retrieved from http://www.thehealthymind.com/2012/06/13/the-painful-

consequences-of-parental-rejection/ 

Zimmer-Gembeck, M., & Nesdale, D. (2013, February). Anxious and angry rejection  

http://www.elpse.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CF%8E%CE%BD/category/51-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-01.html
http://www.elpse.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CF%8E%CE%BD/category/51-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-01.html
http://www.elpse.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CF%8E%CE%BD/category/51-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-01.html
http://www.elpse.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CF%8E%CE%BD/category/51-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-01.html
http://www.elpse.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CF%8E%CE%BD/category/51-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-01.html
http://wikibin.org/articles/parental-acceptance-rejection-theory.html
http://www.thehealthymind.com/2012/06/13/the-painful-consequences-of-parental-rejection/
http://www.thehealthymind.com/2012/06/13/the-painful-consequences-of-parental-rejection/


[62] 
 

sensitivity, social withdrawal, and retribution in high and low ambiguous situations. 

Journal of Personality, 81(1). Doi: 10.1111/j.1467-6494.2012.00792.x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[63] 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[64] 
 

 

Αγαπεηέ/ή θνηηεηή/ηξηα, 

Σα εξσηεκαηνιόγηα πνπ έρεηο κπξνζηά ζνπ απνηεινύλ κέξνο έξεπλαο γύξσ από  ην πώο 

επηδξνύλ ε γνλετθή ζπκπεξηθνξά θαη ε πξνζσπηθόηεηα ζηνλ ηξόπν πνπ αληηιακβαλόκαζηε 

ηελ απόξξηςε. Θα ζέιακε λα ζε παξαθαιέζνπκε λα ζπκπιεξώζεηο όιεο ηηο εξσηήζεηο ώζηε 

λα απνθηήζνπκε κηα θαιή εηθόλα ηνπ ηη ζπκβαίλεη κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. 

 

Να ζπκάζαη όηη: 

 Όιεο νη απαληήζεηο είλαη αλώλπκεο, δελ ρξεηάδεηαη λα γξάςεηο πνπζελά ην όλνκά 

ζνπ! 

 Καλείο δελ ζα κπνξεί λα θαηαιάβεη πνηεο απαληήζεηο έρεηο δώζεη εζύ πξνζσπηθά! 

 Αλ θάπνηα ζηηγκή ζειήζεηο, κπνξείο λα δηαθόςεηο ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα             εμεγήζεηο ηνπο ιόγνπο γηα απηό! 

→ Αλ όκσο απνθαζίζεηο λα ην ζπκπιεξώζεηο, είλαη ζεκαληηθό λα απαληήζεηο κε εηιηθξίλεηα 

ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. ε επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηνλ ρξόλν ζνπ! 
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ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ  

 Όπνπ έρεη ηειίηζεο, γξάςε ηελ απάληεζε πνπ ιείπεη θαη όπνπ έρεη α,β,γ,δ, βάιε έλα θύθιν 

γύξσ από ην γξάκκα πνπ ζνπ ηαηξηάδεη.  

1) Σκήκα: ………………………….      Έηνο: ………………………… 

2) Φύιν:       α) Άληξαο            β) Γπλαίθα 

3) Πόηε γελλήζεθεο;         Έηνο ………….…    Μήλαο ………………... 

4) ε πνηα ρώξα γελλήζεθεο;   α) ζηελ Διιάδα 

                                                 β) ζε άιιε ρώξα. ε πνηα; …………….  

5) Πνύ κέλεηο (κόληκε θαηνηθία);    α) ζε πόιε. ε πνηα;………………………     

                                 β) ζε θσκόπνιε. ε πνηα; ………………. 

                                              γ) ζε ρσξηό. ε πνην; …………………….. 

 6) Ο παηέξαο ζνπ έρεη θνηηήζεη κέρξη ην:   α) δεκνηηθό 

                                                                       β) γπκλάζην 

                                                                        γ) ιύθεην 

                                                                        δ) παλεπηζηήκην / ΣΔΗ 

7) Ζ κεηέξα ζνπ έρεη θνηηήζεη κέρξη ην:    α) δεκνηηθό 

                                                                    β) γπκλάζην 

                                                                    γ) ιύθεην 

                                                                    δ) παλεπηζηήκην / ΣΔΗ 
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Οη παξαθάησ ζειίδεο πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά από δειώζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν νη γνλείο κεξηθέο θνξέο θέξνληαη πξνο ηα παηδηά ηνπο. Γηάβαζε θάζε δήισζε 

πξνζεθηηθά θαη ζθέςνπ πόζν θαιά πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη γνλείο ζνπ, ζνπ 

θέξνληαλ όηαλ ήζνπλ πεξίπνπ 7-12 ρξνλώλ. Γώζε ηελ πξώηε ζνπ εληύπσζε θαη πξνρώξα 

ζηελ επόκελε εξώηεζε ρσξίο λα επηκείλεηο πεξηζζόηεξν ζε θάπνηα από απηέο. Απάληεζε ζε 

θάζε δήισζε κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γνληώλ ζνπ θαη όρη ηελ 

ζπκπεξηθνξά πνπ ζα ήζειεο λα έρνπλ. Γώζε κία απάληεζε θάζε θνξά ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

παξαθάησ θιίκαθα. Απάληεζε πξώηα γηα ηνλ παηέξα ζνπ θαη έπεηηα γηα ηελ κεηέξα ζνπ. 

    

Πάληα Μεξηθέο Φνξέο πάληα Πνηέ 

Ο Παηέξαο κνπ…… 

1 Έιεγε θαιά ιόγηα γηα κέλα.     

2 Γε κνπ έδηλε θαζόινπ ζεκαζία.     

3 Με δηεπθόιπλε κε ηνλ ηξόπν ηνπ λα ηνπ κηιώ γηα πξάγκαηα πνπ ήηαλ 

ζεκαληηθά γηα κέλα. 

    

4 Με ρηππνύζε αθόκε θη αλ κεξηθέο θνξέο δελ ην άμηδα.     

5 Με έβιεπε σο κεγάιν κπειά.     

6 Με ηηκσξνύζε πνιύ απζηεξά όηαλ ζύκσλε.     

7 Ήηαλ πάληνηε πνιύ απαζρνιεκέλνο γηα λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο 

κνπ. 

    

8 Φαηλόηαλ λα κε αληηπαζεί.     

9 Έδεηρλε πξαγκαηηθά ελδηαθέξνλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο κνπ.     

10 Μνπ έιεγε πνιιά ζθιεξά ιόγηα.     

11 Με αγλννύζε όηαλ ηνπ δεηνύζα βνήζεηα.     

12 Με έθαλε λα ληώζσ όηη κε ζέιεη θαη κε ρξεηάδεηαη.     

13 Μνπ έδηλε πνιιή ζεκαζία.     

14 Έθαλε ηα πάληα γηα λα κε ζηελαρσξεί.     

15 Ξερλνύζε ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ λνκίδσ ζα έπξεπε λα ζπκάηαη.     

16 Με έθαλε λα ληώζσ όηη δε κ’ αγαπά, αλ έθαλα θάπνηα αηαμία.     

17 Με έθαλε λα αηζζάλνκαη όηη αζρνινύκαη κε ζεκαληηθά πξάγκαηα     

18 Με θνβέξηδε ή κε απεηινύζε όηαλ έθαλα θάπνην ιάζνο.     

19 Δλδηαθεξόηαλ γηα ην ηη ζθέθηνκαη θαη ήζειε λα ην ζπδεηώ καδί ηνπ.       

20 Ό,ηη θαη αλ έθαλα, λόκηδε όηη ηα άιια παηδηά ζπκπεξηθέξνληαλ θαιύηεξα 

από κέλα. 
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21 Μνπ έδεηρλε όηη δελ κε ζέιεη.     

22 Μνπ έδεηρλε ηελ αγάπε ηνπ.     

23 Με αγλννύζε όζν δελ έθαλα θάηη πνπ ηνλ ελνριεί.     

24 Μνπ ζπκπεξηθεξόηαλ κε ζηνξγή θαη θαινζύλε.     

 

H Μεηέξα κνπ…… 

1 Έιεγε θαιά ιόγηα γηα κέλα.     

2 Γε κνπ έδηλε θαζόινπ ζεκαζία.     

3 Με δηεπθόιπλε κε ηνλ ηξόπν ηνπ λα ηεο κηιώ γηα πξάγκαηα πνπ ήηαλ 

ζεκαληηθά γηα κέλα. 
    

4 Με ρηππνύζε αθόκε θη αλ κεξηθέο θνξέο δελ ην άμηδα.     

5 Με έβιεπε σο κεγάιν κπειά.     

6 Με ηηκσξνύζε πνιύ απζηεξά όηαλ ζύκσλε.     

7 Ήηαλ πάληνηε πνιύ απαζρνιεκέλε γηα λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο 

κνπ. 
    

8 Φαηλόηαλ λα κε αληηπαζεί.     

9 Έδεηρλε πξαγκαηηθά ελδηαθέξνλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο κνπ.     

10 Μνπ έιεγε πνιιά ζθιεξά ιόγηα.     

11 Με αγλννύζε όηαλ ηεο δεηνύζα βνήζεηα.     

12 Με έθαλε λα ληώζσ όηη κε ζέιεη θαη κε ρξεηάδεηαη.     

13 Μνπ έδηλε πνιιή ζεκαζία.     

14 Έθαλε ηα πάληα γηα λα κε ζηελαρσξεί.     

15 Ξερλνύζε ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ λνκίδσ ζα έπξεπε λα ζπκάηαη.     

16 Με έθαλε λα ληώζσ όηη δε κ’ αγαπά, αλ έθαλα θάπνηα αηαμία.     

17 Με έθαλε λα αηζζάλνκαη όηη αζρνινύκαη κε ζεκαληηθά πξάγκαηα     

18 Με θνβέξηδε ή κε απεηινύζε όηαλ έθαλα θάπνην ιάζνο.     

19 Δλδηαθεξόηαλ γηα ην ηη ζθέθηνκαη θαη ήζειε λα ην ζπδεηώ καδί ηεο.       

20 Ό,ηη θαη αλ έθαλα, λόκηδε όηη ηα άιια παηδηά ζπκπεξηθέξνληαλ θαιύηεξα 

από κέλα. 
    

21 Μνπ έδεηρλε όηη δελ κε ζέιεη.     

22 Μνπ έδεηρλε ηελ αγάπε ηεο.     

23 Με αγλννύζε όζν δελ έθαλα θάηη πνπ ηελ ελνριεί.     

24 Μνπ ζπκπεξηθεξόηαλ κε ζηνξγή θαη θαινζύλε.     
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Καζεκία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πεξηγξάθεη πξάγκαηα πνπ νη θνηηεηέο δεηνύλ 

κεξηθέο θνξέο από άιινπο αλζξώπνπο. Παξαθαιώ θαληαζηείηε όηη είζηε ζε αληίζηνηρε 

θαηάζηαζε. Θα ζαο δεηεζεί λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

1) Πόζν αλήζπρνη ζα ήζαζηαλ γηα ηελ απάληεζε ηνπ άιινπ αηόκνπ; 

2) Πώο λνκίδεηε όηη είλαη πηζαλό λα απαληήζεη ην άιιν άηνκν; 

 

 

1 Ρσηάηε θάπνηνλ/ α ζηελ ηάμε εάλ ζα κπνξνύζαηε λα 

δαλεηζηείηε ηηο ζεκεηώζεηο ηνπ/ ηεο. 

α. Πόζν αλήζπρνη ζα ήζαζηαλ ζρεηηθά κε ην αλ ην άηνκν 

απηό ζα ήζειε λα ζαο δαλείζεη ηηο ζεκεηώζεηο ηνπ/ ηεο; 

1=θαζόινπ 6=πάξα πνιύ 

β. Θα πεξίκελα όηη ην άηνκν απηό ζα κνπ έδηλε πξόζπκα ηηο 

ζεκεηώζεηο ηνπ/ ηεο. 1= θαζόινπ πηζαλό 6=πνιύ πηζαλό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Εεηάηε από ην /ηε ζύληξνθό ζαο λα κείλεηε καδί. 

α. Πόζν αλήζπρνη ζα ήζαζηαλ ζρεηηθά κε ην αλ ν/ ε 

ζύληξνθνο ζαο ζα ήζειε λα κείλεηε καδί; 1=θαζόινπ 6=πάξα 

πνιύ 

β. Θα πεξίκελα όηη ν/ ε ζύληξνθόο κνπ ζα ήζειε λα κείλεη 

καδί κνπ. 1= θαζόινπ πηζαλό 6=πνιύ πηζαλό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Εεηάηε από ηνπο γνλείο ζαο λα ζαο βνεζήζνπλ λα 

απνθαζίζεηε ζε πνηα πξνγξάκκαηα ζα θάλεηε αίηεζε. 

α. Πόζν αλήζπρνη ζα ήζαζηαλ ζρεηηθά κε ην αλ νη γνλείο ζαο 

ζα ήζειαλ λα ζαο βνεζήζνπλ; 1=θαζόινπ 6=πάξα πνιύ 

β. Θα πεξίκελα όηη ζα ήζειαλ λα κε βνεζήζνπλ. 1= θαζόινπ 

πηζαλό 6=πνιύ πηζαλό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Εεηάηε από θάπνηνλ πνπ δε γλσξίδεηε θαιά λα βγείηε 

ξαληεβνύ. 

α. Πόζν αλήζπρνη ζα ήζαζηαλ ζρεηηθά κε ην αλ ην άηνκν 

απηό ζα ήζειε λα βγεη καδί ζαο ξαληεβνύ; 1=θαζόινπ 

6=πάξα πνιύ 

β. Θα πεξίκελα όηη ην άηνκν απηό ζα ήζειε λα βγεη καδί κνπ 

ξαληεβνύ. 1= θαζόινπ πηζαλό 6=πνιύ πηζαλό 
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5 Ο/ Ζ ζύληξνθόο ζαο έρεη θαλνλίζεη λα βγεη κε ηνπο θίινπο 

ηνπ/ ηεο απόςε, αιιά ζέιεηε πνιύ λα πεξάζεηε ην βξάδπ καδί 

ηνπ/ ηεο θαη ηνπ/ ηεο ην ιέηε. 

α. Πόζν αλήζπρνη ζα ήζαζηαλ ζρεηηθά κε ην αλ ν/ ε 

ζύληξνθνο ζαο ζα απνθάζηδε λα κείλεη κέζα; 1=θαζόινπ 

6=πάξα πνιύ 

β. Θα πεξίκελα όηη ν/ ε ζύληξνθόο κνπ ζα επέιεγε πξόζπκα λα 

κείλεη κέζα. 1= θαζόινπ πηζαλό 6=πνιύ πηζαλό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Εεηάηε από ηνπο γνλείο ζαο επηπιένλ ρξήκαηα, γηα λα 

θαιύςεηε ηα έμνδα δηαβίσζήο ζαο.  

α. Πόζν αλήζπρνη ζα ήζαζηαλ ζρεηηθά κε ην αλ νη γνλείο ζαο 

ζα ζαο βνεζνύζαλ; 1=θαζόινπ 6=πάξα πνιύ 

β. Θα πεξίκελα όηη δε ζα είραλ πξόβιεκα λα κε βνεζήζνπλ. 1= 

θαζόινπ πηζαλό 6=πνιύ πηζαλό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Μεηά ην κάζεκα ιέηε ζηνλ/ ζηελ θαζεγεηή/ ηξηα ζαο όηη 

έρεηε θάπνηα δπζθνιία κε έλα κέξνο ηνπ καζήκαηνο θαη ην/ ηε 

ξσηάηε εάλ κπνξεί λα ζαο δώζεη επηπιένλ βνήζεηα. 

α. Πόζν αλήζπρνη ζα ήζαζηαλ ζρεηηθά κε ην αλ ν/ ε 

θαζεγεηήο/ ηξηα ζαο ζα ήζειε λα ζαο βνεζήζεη; 1=θαζόινπ 

6=πάξα πνιύ 

β. Θα πεξίκελα όηη ν/ ε θαζεγεηήο/ ηξηα κνπ ζα ήζειε λα κε 

βνεζήζεη. 1= θαζόινπ πηζαλό 6=πνιύ πηζαλό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Πξνζεγγίδεηε έλαλ/ κία θαιό/ ε ζαο θίιν/ ε γηα λα κηιήζεηε 

ζρεηηθά κε θάηη πνπ είπαηε ή θάλαηε θαη ηνλ/ ηελ αλαζηάησζε 

πνιύ. 

α. Πόζν αλήζπρνη ζα ήζαζηαλ ζρεηηθά κε ην αλ ν/ ε θίινο/ ε 

ζα ήζειε λα ζαο κηιήζεη; 1=θαζόινπ 6=πάξα πνιύ 

β. Θα πεξίκελα όηη ζα ήζειε λα κηιήζνπκε γηα λα ιύζνπκε ηηο 

δηαθνξέο καο. 1= θαζόινπ πηζαλό 6=πνιύ πηζαλό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Εεηάηε από θάπνηνλ ζπκθνηηεηή/ ηξηα ζαο λα πάηε γηα θαθέ. 

α. Πόζν αλήζπρνη ζα ήζαζηαλ ζρεηηθά κε ην αλ ην άηνκν 

απηό ζα ήζειε λα έξζεη καδί ζαο γηα θαθέ; 1=θαζόινπ 

6=πάξα πνιύ 

β. Θα πεξίκελα όηη ην άηνκν απηό ζα ήζειε λα έξζεη καδί κνπ. 
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1= θαζόινπ πηζαλό 6=πνιύ πηζαλό 

10 Μεηά ηελ απνθνίηεζε δε κπνξείηε λα βξείηε δνπιεηά θαη 

ξσηάηε ηνπο γνλείο ζαο εάλ κπνξείηε λα κείλεηε καδί ηνπο γηα 

ιίγν. 

α. Πόζν αλήζπρνη ζα ήζαζηαλ ζρεηηθά κε ην αλ νη γνλείο ζαο 

ζα ήζειαλ λα επηζηξέςεηε ζην ζπίηη; 1=θαζόινπ 6=πάξα 

πνιύ 

β. Θα πεξίκελα όηη ζα ήκνπλ εππξόζδεθηνο/ ε ζην ζπίηη. 1= 

θαζόινπ πηζαλό 6=πνιύ πηζαλό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Εεηάηε από έλα/ κία θίιν/ ε ζαο λα πάηε καδί δηαθνπέο ην 

Πάζρα. 

α. Πόζν αλήζπρνη ζα ήζαζηαλ ζρεηηθά κε ην ν/ ε θίινο/ ε ζαο 

ζα ήζειε λα έξζεη καδί ζαο; 1=θαζόινπ 6=πάξα πνιύ 

β. Θα πεξίκελα όηη ν/ε θίινο/ε κνπ ζα ήζειε λα έξζεη καδί κνπ. 

1= θαζόινπ πηζαλό 6=πνιύ πηζαλό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Σειεθσλείηε ζην/ ζηε ζύληξνθό ζαο κεηά από κηα έληνλε 

ινγνκαρία θαη ηνπ/ ηεο ιέηε όηη ζέιεηε λα ηνλ/ ηελ 

ζπλαληήζεηε. 

α. Πόζν αλήζπρνη ζα ήζαζηαλ ζρεηηθά κε ην αλ ν/ ε 

ζύληξνθνο ζαο ζα ήζειε λα ζαο ζπλαληήζεη; 1=θαζόινπ 

6=πάξα πνιύ 

β. Θα πεξίκελα όηη ζα ήζειε λα κε ζπλαληήζεη. 1= θαζόινπ 

πηζαλό 6=πνιύ πηζαλό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Ρσηάηε έλα/ κηα θίιν/ ε εάλ ζα κπνξνύζαηε λα δαλεηζηείηε θάηη 

δηθό ηνπ/ ηεο. 

α. Πόζν αλήζπρνη ζα ήζαζηαλ ζρεηηθά κε ην ν/ ε θίινο/ ε ζαο 

ζα ήζειε ζαο ην δαλείζεη; 1=θαζόινπ 6=πάξα πνιύ 

β. Θα πεξίκελα όηη ν/ ε θίινο/ ε κνπ ζα ήζειε πξόζπκα λα κνπ 

ην δαλείζεη. 1= θαζόινπ πηζαλό 6=πνιύ πηζαλό  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Εεηάηε από ηνπο γνλείο ζαο λα έξζνπλ ζε κηα ζεκαληηθή γηα 

εζάο πεξίζηαζε. 

α. Πόζν αλήζπρνη ζα ήζαζηαλ ζρεηηθά κε ην αλ νη γνλείο ζαο 

ζα ήζειαλ λα έξζνπλ; 1=θαζόινπ 6=πάξα πνιύ 

β. Θα πεξίκελα όηη νη γνλείο κνπ ζα ήζειαλ λα έξζνπλ. 1= 
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θαζόινπ πηζαλό 6=πνιύ πηζαλό 

15 Εεηάηε από έλα/ κηα θίιν/ ε λα ζαο θάλεη κηα κεγάιε ράξε. 

α. Πόζν αλήζπρνη ζα ήζαζηαλ ζρεηηθά κε ην αλ ν/ ε θίινο/ ε 

ζα ζαο έθαλε απηή ηε ράξε; 1=θαζόινπ 6=πάξα πνιύ 

β. Θα πεξίκελα όηη ζα κνπ έθαλε πξόζπκα απηή ηε ράξε. 1= 

θαζόινπ πηζαλό 6=πνιύ πηζαλό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Ρσηάηε ηνλ/ ηε ζύληξνθό ζαο εάλ ζαο αγαπάεη πξαγκαηηθά. 

α. Πόζν αλήζπρνη ζα ήζαζηαλ ζρεηηθά κε ην αλ ν/ ε 

ζύληξνθόο ζαο ζα απαληνύζε ζεηηθά; 1=θαζόινπ 6=πάξα 

πνιύ 

β. Θα πεξίκελα όηη ζα απαληνύζε ζεηηθά κε εηιηθξίλεηα. 1= 

θαζόινπ πηζαλό 6=πνιύ πηζαλό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Πεγαίλεηε ζε έλα πάξηη, πξνζέρεηε θάπνηνλ/ α ζηελ άιιε 

άθξε ηνπ δσκαηίνπ θαη ηνπ/ ηεο δεηάηε λα ρνξέςεηε. 

α. Πόζν αλήζπρνη ζα ήζαζηαλ ζρεηηθά κε ην αλ ην άηνκν 

απηό ζα ήζειε λα ρνξέςεη καδί ζαο; 1=θαζόινπ 6=πάξα πνιύ 

β. Θα πεξίκελα όηη ζα ήζειε λα ρνξέςεη καδί κνπ. 1= θαζόινπ 

πηζαλό 6=πνιύ πηζαλό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Εεηάηε από ην/ ηε ζύληξνθό ζαο έξζεη ζπίηη λα γλσξίζεη ηνπο 

γνλείο ζαο. 

α. Πόζν αλήζπρνη ζα ήζαζηαλ ζρεηηθά κε ην αλ ν/ ε 

ζύληξνθνο ζαο ζα ήζειε λα γλσξίζεη ηνπο γνλείο ζαο; 

1=θαζόινπ 6=πάξα πνιύ 

β. Θα πεξίκελα όηη ν/ ε ζύληξνθόο κνπ ζα ήζειε λα γλσξίζεη 

ηνπο γνλείο κνπ. 1= θαζόινπ πηζαλό 6=πνιύ πηζαλό 
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αο παξαθαινύκε, πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ λα δηαβάζεηε 

ηηο νδεγίεο πξνζεθηηθά.  

Σν εξσηεκαηνιόγην απηό απνηειείηαη από 101 πξνηάζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο 

δηαζηάζεηο από ηηο νπνίεο ζπληίζεηαη ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ θάζε αηόκνπ. Γηαβάζεηε 

πξνζεθηηθά ηελ θάζε πξόηαζε, θαη πξνζπαζήζηε λα δώζεηε ηελ πξώηε απάληεζε πνπ ζαο 

έξρεηαη ζην κπαιό, κε απόιπηε εηιηθξίλεηα. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο, 

θαζώο ν θάζε άλζξσπνο είλαη δηαθνξεηηθόο θαη αληηδξά κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ζηηο 

θαηαζηάζεηο.  

Παξ’ όια απηά, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή αμηνιόγεζε απηνύ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθέο ηερληθέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα αληρλεύνπλ ηηο ςεύηηθεο 

απαληήζεηο, θαη λα αθπξώλνπλ ην εξσηεκαηνιόγην. Γηα ην ιόγν απηό, πξνζπαζήζηε λα 

πεξηγξάςεηε ηνλ εαπηό ζαο, δίλνληαο θάζε θνξά ηελ απάληεζε πνπ ζαο αληηπξνζσπεύεη 

θαιύηεξα, κε απόιπηε εηιηθξίλεηα. Από ηελ πιεπξά καο, ζαο ππνζρόκαζηε πιήξε 

εκπηζηεπηηθόηεηα θαη ερεκύζεηα.  

Γηα θάζε πξόηαζε, ππάξρνπλ πέληε επηινγέο, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζε αξηζκνύο από ην 

1"δηαθσλώ απόιπηα" κέρξη ην 5 "ζπκθσλώ απόιπηα". Αθνύ δηαβάζεηε ηελ θάζε πξόηαζε, 

καπξίζηε ην θπθιάθη πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε κία από ηηο πέληε επηινγέο, αλάινγα κε ην πόζν 

απηή ζαο αληηπξνζσπεύεη ή όρη.  

 

 

 

 

 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα: εκεηώζηε "1" όηαλ δηαθσλείηε απόιπηα κε ηελ 

πξόηαζε ή όηαλ απηή δελ ζαο αληηπξνζσπεύεη θαζόινπ.  

     

εκεηώζηε "2" όηαλ δελ ηε ζεσξείηε αληηπξνζσπεπηηθή, ή απιά 

δηαθσλείηε.  

     

εκεηώζηε "3" όηαλ δελ κπνξείηε λα απνθαζίζεηε αλ ε πξόηαζε ζαο 

αληηπξνζσπεύεη ή όρη ή, όηαλ έρεηε νπδέηεξε ζηάζε.  

     

εκεηώζηε "4" όηαλ ε πξόηαζε ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ζαο 

αληηπξνζσπεύεη ή όηαλ απιά ζπκθσλείηε κ’ απηή.  

     

εκεηώζηε "5" όηαλ ε πξόηαζε ζαο αληηπξνζσπεύεη πιήξσο ή όηαλ 

ζπκθσλείηε απόιπηα κ’ απηή.  
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1 Πνιύ ζπρλά αλαιακβάλσ λα νξγαλώζσ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

παξέαο κνπ.  

 

     

2 Υάλσ εύθνια ηελ εξεκία κνπ όηαλ θάηη κνπ πάεη ζηξαβά.  

 

     

3 Όηαλ αληηκεησπίδσ κηα θξίζηκε θαηάζηαζε, ζπλήζσο δηαηεξώ ηελ 

ςπρξαηκία κνπ.  

 

     

4 Πνηέ κνπ δελ έρσ θιέςεη ζε παηρλίδη  

 

     

5 Πηζηεύσ όηη ηα παξακύζηα θαη νη θαληαζηηθέο ηζηνξίεο είλαη κόλν 

γηα ηα παηδηά.  

 

     

6 Μνπ αξέζεη λα πεγαίλσ ζε κέξε πνπ γίλνληαη θαιιηηερληθέο 

εθδειώζεηο (π.ρ. εθζέζεηο, θνλζέξηα, θιπ.)  

 

     

7 Γελ έρσ πάξεη πνηέ θάηη πνπ αλήθε ζε θάπνηνλ άιιν.  

 
     

8 πλήζσο εκπηζηεύνκαη ηνπο άιινπο αλζξώπνπο.  

 

     

9 Όηαλ θάπνηνο δεηά ηε βνήζεηα κνπ, ζπεύδσ λα ηνλ βνεζήζσ 

εγθαηαιείπνληαο νηηδήπνηε θάλσ εθείλε ηε ζηηγκή.  

 

     

10 Δίκαη επάισηνο/ ε ζηνπο “πεηξαζκνύο  

 

     

11 Γπζθνιεύνκαη λα κηιάσ κπξνζηά ζε κεγάιν αθξναηήξην.  

 

     

12 Μεξηθέο θνξέο κνπ έξρεηαη λα βξίζσ.  

 

     

13 Δίκαη πνιύ δξαζηήξην θαη δσληαλό άηνκν.      

14 Γεληθά, είκαη αηζηόδνμν θαη ραξνύκελν άηνκν.  

 

     

15  πλήζσο δηαηεξώ ηελ ςπρξαηκία κνπ, αθόκε θαη όηαλ ηα ρξνληθά 

πεξηζώξηα ζηελεύνπλ.  
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16 Πάληνηε επηζηξέθσ ηα ρξήκαηα πνπ βξίζθσ, όζν κηθξό θαη αλ 

είλαη ην πνζό.  

 

     

17 Δθλεπξίδνκαη πνιύ εύθνια.  

 

     

18 Όηαλ βξίζθνκαη ζε θίλδπλν, ζπρλά παληθνβάιινκαη.  

 

     

19 Κνπξάδνκαη λα δηαβάδσ ινγνηερληθά βηβιία.  

 

     

20 Λέσ πάληνηε ηελ αιήζεηα.  

 
     

21 Μνπ αξέζεη πνιύ λα αλαιύσ θηινζνθηθά θαη ππαξμηαθά ζέκαηα.  

 

     

22 Δίκαη ζίγνπξνο/ ε όηη ππάξρεη κία κόλν αιεζηλή ζξεζθεία.  

 

     

23 πλήζσο δπζθνιεύνκαη λα πσ όρη όηαλ θάπνηνο κνπ δεηά θάηη.  

 

     

24 Γπζθνιεύνκαη λα εμαπαηήζσ θάπνηνλ, αθόκε θαη όηαλ δελ 

θηλδπλεύσ λα κε αλαθαιύςνπλ.  

     

25 Μεξηθέο θνξέο όηαλ βηάδνκαη, θάλσ κόλν ηόζε δνπιεηά όζν 

ρξεηάδεηαη γηα λα “ηα κπαιώζσ”.  

     

26 Μνπ αξέζεη λα βάδσ ζηόρνπο ζηε δσή κνπ θαη λα εξγάδνκαη 

ζθιεξά γηα λα ηνπο πεηύρσ.  

     

27 Πνιύ ζπρλά νη άιινη κνπ ιέλε όηη αληηδξώ κε επηπνιαηόηεηα.       

28 Μνπ αξέζεη λα βιέπσ εξσηηθέο ζθελέο ζηελ ηειεόξαζε.       

29 Γύζθνια θάλσ θαηλνύξγηνπο θίινπο.       

30 πλήζσο απνθεύγσ ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ 

γξήγνξνπο ξπζκνύο.  

     

31 πλήζσο πξνζπαζώ λα απνθεύγσ ξηςνθίλδπλεο θαηαζηάζεηο.       

32 Πνηέ δελ έρσ πεηάμεη έλα ζθνππίδη ζην δξόκν.       
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33 Θεσξώ ηνλ εαπηό κνπ ήξεκν άηνκν.       

34 ηελαρσξηέκαη πεξηζζόηεξεο θνξέο απ’ όηη ζπλήζσο νη 

πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη.  

     

35 Μεξηθέο θνξέο ληώζσ ηειείσο αλίθαλνο/ ε λα αληηκεησπίζσ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο δσήο.  

     

36 Αλ κπνξνύζα λα κπσ ζ' έλα θηλεκαηνγξάθν ρσξίο λα πιεξώζσ, 

θαη ρσξίο ηνλ θίλδπλν λα κε αλαθαιύςνπλ, ζα ην έθαλα.  

     

37 Δλδηαθέξνκαη γηα όιεο ηηο κνξθέο ηέρλεο.       

38 Πξέπεη λα ειέγρνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα καο γηα λα κπνξνύκε λα 

ζθεθηόκαζηε θαζαξά.  

     

39 Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θάλσ ζεηηθέο θξίζεηο γηα ηα άιια άηνκα.       

40 Πνηέ δελ επρήζεθα λα πάζεη θάηη θαθό έλαο άλζξσπνο.       

41 Όηαλ θάπνηνο έρεη αλάγθε, πάληνηε ηνλ βνεζώ.       

42 Όηαλ θάπνηνο κνπ θεξζεί άζρεκα, ζα βξσ θάπνηα ζηηγκή ηελ 

θαηάιιειε επθαηξία θαη ζα ηνπ ην αληαπνδώζσ.  

     

43 Πξνζπαζώ λα βνεζώ ηνπο θησρνύο θαη δπζηπρηζκέλνπο όζν 

πεξηζζόηεξν κπνξώ.  

     

44 Τπήξμαλ ζηηγκέο πνπ επέκεηλα λα γίλνπλ ηα πξάγκαηα όπσο 

αθξηβώο ηα ήζεια εγώ.  

     

45 πλήζσο νινθιεξώλσ νηηδήπνηε αξρίδσ.       

46 Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ην δσκάηην κνπ είλαη αθαηάζηαην.       

47 πρλά αλαβάιισ γηα αύξην, πξάγκαηα πνπ έρσ λα θάλσ ζήκεξα.       

48 Πνηέ κνπ δελ είπα ζθόπηκα θάηη, γηα λα πιεγώζσ θάπνηνλ.       

49 Γεληθά, δελ αλαιακβάλσ πνιιέο πξσηνβνπιίεο ζηε δσή κνπ.       

50 Μνπ αξέζεη λα αζρνινύκαη κε πνιιέο θαη δηάθνξεο 

δξαζηεξηόηεηεο.  

     

51 Μνπ αξέζεη πάξα πνιύ λα γλσξίδσ θαηλνύξγηνπο αλζξώπνπο.       

52 Πξηλ από θάζε εθινγηθή αλακέηξεζε (π.ρ. ζην ζρνιείν, 

παλεπηζηήκην, εξγαζηαθό ρώξν, γεληθέο εθινγέο) εμεηάδσ κε 

πξνζνρή ηα πξνζόληα όισλ ησλ ππνςεθίσλ.  
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53 Γελ είκαη δηαρπηηθό άηνκν ζηηο εθδειώζεηο κνπ       

54 Δίκαη άηνκν πνπ αγρώλεηαη πνιύ εύθνια.       

55 πάληα ληώζσ ζιίςε ή θαηάζιηςε.       

56 Μεξηθέο θνξέο όηαλ δελ αηζζάλνκαη θαιά, γίλνκαη δύζηξνπνο/ ε.       

57 Μεξηθέο θνξέο παζαίλσ θξίζεηο παληθνύ.       

58 Πηζηεύσ όηη ε ηέρλε είλαη βαξεηή.       

59 Όζν πην θνληά ζηηο παξαδνζηαθέο ηεο αμίεο παξακέλεη κηα 

θνηλσλία, ηόζν πην εζηθή θαη ζηαζεξή είλαη.  

     

60 Κάπνπ θάπνπ, ζθέθηνκαη πξάγκαηα πνιύ άζρεκα γηα λα κηιήζσ 

γη' απηά.  

     

61 Θεσξώ ππνρξέσζε κνπ λα βνεζώ απηνύο πνπ έρνπλ αλάγθε.       

62 Οη άλζξσπνη πνπ κε μέξνπλ πηζηεύνπλ όηη είκαη εξγαζηνκαλήο.       

63 Μεξηθέο θνξέο δε δείρλσ ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή πνπ απαηηνύλ 

νη πεξηζηάζεηο.  

     

64 Πόηε πόηε, θνπηζνκπνιεύσ ιηγάθη.       

65 Πνιινί άλζξσπνη πνπ κε μέξνπλ κε ραξαθηεξίδνπλ εμσζηξεθή.       

66 Δίκαη άηνκν πνπ δελ αγρώλεηαη εύθνια.       

67 πάληα ράλσ ηελ ςπρξαηκία κνπ.       

68 Πνηέ δελ κεηαληώλσ γηα θάηη πνπ έθαλα.       

69 Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο είκαη απαηζηόδνμνο/ ε.       

70 Πηζηεύσ όηη δελ κπνξεί λα ζηεξηρζεί θαλείο πάλσ ζε αλζξώπνπο 

πνπ ζπλεζίδνπλ λα νλεηξνπνινύλ ζηε δσή ηνπο.  

     

71 πάληα δέλνκαη ζπλαηζζεκαηηθά κε άηνκα, κέξε, ή αληηθείκελα.       

72 Γελ ζηελαρσξηέκαη πνηέ γηα κηθξά θαη αλόεηα πξάγκαηα.       

73 Κεξδίδεη θαλείο πεξηζζόηεξα όηαλ εκπηζηεύεηαη ηνπο άιινπο, 

παξά όηαλ είλαη θαρύπνπηνο/ ε απέλαληη ηνπο.  

     

74 Όηαλ θάπνηνο κνπ κηιήζεη άζρεκα, ην μερλάσ εύθνια.       
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75 πγθηλνύκαη πνιύ εύθνια από ηνλ αλζξώπηλν πόλν.       

76 Γελ θνπξάδνκαη εύθνια.      

77 Θέισ λα είκαη απόιπηα αθξηβήο θαη ζπλεπήο ζε όιεο κνπ ηηο 

ελέξγεηεο.  

     

78 Όηαλ θάπνηα δξαζηεξηόηεηα είλαη πνιύ δύζθνιε, ζπρλά 

απνγνεηεύνκαη θαη ηειηθά ηελ εγθαηαιείπσ.  

     

79 Δίκαη γλσζηόο/ ή γηα ηε ζνβαξόηεηα πνπ κε δηαθξίλεη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ.  

     

80 Γελ κε ελνριεί ηη ζθέθηνληαη νη άιινη γηα κέλα.       

81 Όηαλ βξίζθνκαη ζε κία παξέα, ζπλήζσο μεθηλώ ηε ζπδήηεζε.       

82 πλήζσο αθήλσ θάπνηνλ άιιν λα αλαιάβεη ππεύζπλε ζέζε ζε 

θάπνηα νξγάλσζε, ζηελ νπνία είκαη κέινο.  

     

83 Νηώζσ όηη έρσ ηηο δπλαηόηεηεο λα επηηύρσ πνιύ ζπνπδαία 

πξάγκαηα ζηε δσή κνπ.  

     

84 Ολεηξεύνκαη ζπρλά πξάγκαηα, ηα νπνία είλαη θαιύηεξα λα ηα 

θξαηώ γηα ηνλ εαπηό κνπ.  

     

85 Δίλαη θνξέο πνπ πηζηεύσ όηη όια κνπ πάλε ζηξαβά.       

86 Γελ κνπ αξέζεη λα νλεηξνπνιώ γηαηί πηζηεύσ όηη είλαη ράζηκν 

ρξόλνπ.  

     

87 Πηζηεύσ όηη είκαη άηνκν πνπ εθηηκά ηελ ηέρλε.       

88 Κιαίσ εύθνια.       

89 Ο δπλαηόο άλζξσπνο δε δείρλεη ηε ζπγθίλεζε θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ κπξνζηά ζε άιινπο.  

     

90 Οη ζξεζθεπηηθέο αξρέο θαη αμίεο δελ πξέπεη λα ακθηζβεηνύληαη.       

91 Πνιινί πηζηεύνπλ, όηη έρσ πάληνηε κηα θαιή θνπβέληα λα πσ γηα 

θάζε άλζξσπν πνπ μέξσ.  

     

92 Δίκαη επηπρηζκέλνο/ ε ηνλ πεξηζζόηεξν θαηξό.       

93 Πνιινί άλζξσπνη θάλνπλ ιάζνο αλ πηζηεύνπλ όηη είκαη εγσηζηήο/ 

ηξηα.  

     

94 Γελ κνπ αξέζεη λα εθδηθνύκαη ηνπο άιινπο, αθόκε θαη όηαλ κε      
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έρνπλ βιάςεη.  

95 Πξνηηκώ λα επαηλώ ηνπο άιινπο, παξά ηνλ εαπηό κνπ.       

96 'Έρσ θνβεζεί από πξόζσπα ή πξάγκαηα πνπ ήμεξα όηη δελ 

κπνξνύζαλ λα κε βιάςνπλ (π.ρ. ζθηέο, ζθνηάδη, θιπ.).  

     

97 Με νηηδήπνηε θαη αλ αζρνινύκαη, ζέισ λα ην θάλσ ηέιεηα.       

98 Όηαλ αζρνινύκαη κε θάηη, αθνζηώλνκαη ηειείσο ζ’ απηό κέρξη λα 

ην νινθιεξώζσ.  

     

99 Δίκαη άηνκν πνπ θαηεπζύλεηαη πεξηζζόηεξν από ηηο νξκέο θαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπ, παξά από ηε ινγηθή.  

     

100 Ζ θξηηηθή θαη ε επίπιεμε κε ζηελαρσξνύλ.       

101 Πάληνηε δηεθδηθώ ηα δηθαηώκαηα κνπ.      



[79] 
 

 


