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Περίληψη
Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει εάν η αντιλαµβανόµενη πατρική και
µητρική απόρριψη συνδέονται µε την κακή ψυχολογική προσαρµογή και την αλεξιθυµία,
δηλαδή τη δυσκολία περιγραφής και αναγνώρισης συναισθηµάτων και την εξωτερικά
προσανατολισµένη σκέψη. Επιπλέον, εξετάστηκε το κατά πόσο η αλεξιθυµία και οι
διαστάσεις της λειτουργούν διαµεσολαβητικά στην σχέση µεταξύ της γονεϊκής απόρριψης
και της κακής ψυχολογικής προσαρµογής. Η έρευνα διεξήχθη σε 150 φοιτητές, 73 αγόρια και
77 κορίτσια, µε µέσο όρο ηλικίας Μ= 21.5, όλων των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Κρήτης
στο Ρέθυµνο. Οι κλίµακες αυτοαναφοράς που χρησιµοποιήθηκαν ήταν των δηµογραφικών
στοιχείων, της πατρικής αποδοχής/απόρριψης, της µητρικής αποδοχής/απόρριψης, της
ψυχολογικής προσαρµογής και της αλεξιθυµίας. Οι επιδράσεις της διαµεσολάβησης
εξετάστηκαν µε απλές αναλύσεις παλινδρόµησης και µε τη χρήση του δείκτη Sobel.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, όλες οι µεταβλητές συσχετίστηκαν µεταξύ τους εκτός της
διάστασης της αλεξιθυµίας που αφορά στην εξωτερικά προσανατολισµένη σκέψη. Επίσης,
δεν βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές στις µεταβλητές ανάλογα µε το φύλο. Η πατρική και
µητρική γονεϊκή απόρριψη βρέθηκαν πως µπορούν να προβλέψουν τόσο την κακή
ψυχολογική προσαρµογή, όσο και την αλεξιθυµία. Επιπρόσθετα, η αλεξιθυµία και οι
διαστάσεις της που αφορούν τις δυσκολίες περιγραφής και αναγνώρισης συναισθηµάτων,
βρέθηκαν να διαµεσολαβούν µερικώς τη σχέση µεταξύ της αντιλαµβανόµενης µητρικής και
πατρικής γονεϊκής απόρριψης και της ψυχολογικής δυσπροσαρµογής. Τα ευρήµατα
συµβάλλουν στην κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο οι γονεϊκές συµπεριφορές
εµπλέκονται στην συναισθηµατική λειτουργία και προσαρµογή του ατόµου.

Λέξεις Κλειδιά:

γονεϊκή απόρριψη, αλεξιθυµία, περιγραφή συναισθηµάτων, αναγνώριση

συναισθηµάτων, ψυχολογική δυσπροσαρµογή
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Εισαγωγή
Πολλοί ερευνητές παγκοσµίως έχουν στρέψει την προσοχή τους σε θέµατα
διαπροσωπικών σχέσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των σχέσεων γονέα-παιδιού. Αρκετοί
από αυτούς στις µέρες µας έχουν επικεντρωθεί στις πιο εξέχουσες διαστάσεις του γονεϊκού
ρόλου, τη γονεική αποδοχή και τον έλεγχο της συµπεριφοράς (Baumrind, 1991. Maccoby &
Martin, 1983). Η Θεωρία Γονεϊκής Αποδοχής/Απόρριψης (Parental Acceptance-Rejection
Theory) αποτελεί µία θεωρία κοινωνικοποίησης, η οποία επιχειρεί να προβλέψει και να
εξηγήσει κυρίαρχα προηγούµενα γεγονότα, συνέπειες και ό,τι άλλο σχετίζεται µε τη γονεϊκή
απόρριψη, γεγονός που επεκτείνεται τόσο διεθνικό όσο και σε παν-πολιτισµικό επίπεδο.
Επιχειρεί να απαντήσει σε ερωτήµατα, τα οποία χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες και
περιλαµβάνουν: την υποθεωρία για την προσωπικότητα (personality subtheory), την
υποθεωρία αντιµετώπισης (coping subtheory) και την υποθεωρία για τα κοινωνικοπολιτισµικά συστήµατα (sociocultural systems model and subtheory) (Khaleque & Rohner,
2002α). Υποστηρίζει ότι µία από τις βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου είναι εκείνη της
θετικής ανταπόκρισης από τους σηµαντικούς άλλους ή τις φιγούρες δεσµού. Όταν δεν
πληρείται αυτή η ανάγκη, το άτοµο αποκτά την προδιάθεση να αντιδρά µε συγκεκριµένους
τρόπους σε ψυχολογικό και συµπεριφορικό επίπεδο (Khaleque & Rohner, 2012b).
Τα συναισθήµατα εξυπηρετούν σηµαντικές λειτουργίες στην καθηµερινή µας ζωή.
Σηµατοδοτούνται όταν οι προσωπικές µας ανησυχίες βρίσκονται σε κίνδυνο, ώστε να µας
κινητοποιήσουν να επιτύχουµε στόχους, και µας διδάσκουν ποιες καταστάσεις πρέπει να
αποφεύγονται ή να προσεγγίζονται (Frijda, 1986). Η ρύθµιση των συναισθηµάτων αποτελεί
ένα τµήµα ζωτικής σηµασίας στην καθηµερινή ζωή, όσον αφορά τη διατήρηση των
κοινωνικών σχέσεων και της ευεξίας. Αναφέρεται στις διαδικασίες τις οποίες τα άτοµα
επηρεάζουν ποια συναισθήµατα έχουν, πότε τα έχουν, πώς τα βιώνουν και πώς τα εκφράζουν
(Gross, 1998). Προκειµένου να είναι αυτή η λειτουργία αποτελεσµατική, απαιτείται κάποιος
βαθµός προσοχής και διορατικότητας στις συναισθηµατικές αποκρίσεις του εαυτού και των
λειτουργιών του (Lambie & Marcel, 2002). Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως
συναισθηµατική επίγνωση, και αφορά στην παρακολούθηση και διαφοροποίηση των
διακριτών συναισθηµάτων του εαυτού, γεγονός που σχετίζεται στενά µε την ικανότητα
εντοπισµού του τι έχει προηγηθεί αυτών, και για τα οποία στην πραγµατικότητα έχει
αποδοθεί µικρή προσοχή στη συναισθηµατική διέγερση (Rieffe & De Rooij, 2012). Η
συναισθηµατική επίγνωση αποτελεί µέρος της συναισθηµατικής εµπειρίας, η οποία
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περιλαµβάνει πτυχές της συµπεριφοράς, όπως είναι το πώς εκτιµώνται τα συναισθηµατικά
γεγονότα στον εαυτό και στους άλλους, καθώς και πώς το άτοµο πρέπει να εκφράζει τα
συναισθήµατά του ή να επικοινωνεί µε αυτά (Rieffe, Oosterveld, Miers, Meerum Terwogt,
2008). ∆ιαταραχές στη συναισθηµατική επίγνωση έχουν βρεθεί να σχετίζονται µε µία
πληθώρα προβληµάτων ψυχολογικού και συµπεριφορικού τύπου. Επιπλέον, διάφορες
θεωρίες έχουν προτείνει κατά καιρούς πώς οι ικανότητες αυτορρύθµισης έχουν τις ρίζες τους
πρωταρχικά στις σχέσεις γονέα-παιδιού.
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Γονεϊκή Αποδοχή ή Απόρριψη
H Θεωρίας Γονεϊκής Αποδοχής/Απόρριψης (Parental Acceptance-Rejection Theory,
PARTheory) αποτελεί µία τεκµηριωµένη θεωρία κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης κατά τη
διάρκεια της ζωής, η οποία στοχεύει στο να προβλέψει και να εξηγήσει τις κύριες αιτίες, τις
συνέπειες και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται µε τη γονεϊκή αποδοχή ή απόρριψη παγκοσµίως
(Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2005).
Επιχειρώντας να δώσει απάντηση σε διάφορα ερωτήµατα, έχει χωριστεί σε τρεις
υποκατηγορίες, την υποθεωρία για την προσωπικότητα (personality subtheory), την
υποθεωρία της αντιµετώπισης (coping subtheory) και την υποθεωρία των κοινωνικοπολιτισµικών συστηµάτων (sociocultural systems subtheory). Η υποθεωρία για την
προσωπικότητα δίνει απάντηση σε δύο γενικά ερωτήµατα. Το πρώτο αφορά και το
µεγαλύτερο αξίωµα της θεωρίας, πως δηλαδή τα παιδιά παντού, ανεξαρτήτως των κοινωνικοπολιτισµικών συστηµάτων που ανήκουν, των φυλετικών ή εθνικών οµάδων, του φύλου τους
κλπ, ανταποκρίνονται µε ουσιαστικά τον ίδιο τρόπο όταν αντιλαµβάνονται πως έχουν δεχθεί
αποδοχή ή απόρριψη από τους γονείς τους. Το δεύτερο απαντά στο βαθµό τον οποίο οι
επιδράσεις της απόρριψης στην παιδική ηλικία, επεκτείνονται µέχρι την ενηλικίωση και τα
γεράµατα. Η υποθεωρία της αντιµετώπισης απαντά στην ερώτηση του τι είναι αυτό που δίνει
στα παιδιά και τους ενήλικες τη δύναµη να τα βγάζουν πέρα συναισθηµατικά πιο
αποτελεσµατικά από τους περισσότερους ανθρώπους µε την εµπειρία της απόρριψης στην
παιδική ηλικία. Τέλος, η υποθεωρία των κοινωνικο-πολιτισµικών συστηµάτων απαντά κατ’
αρχάς, στο γιατί κάποιοι γονείς είναι ζεστοί και δοτικοί ενώ άλλοι ψυχροί, επιθετικοί και
απορριπτικοί. Εν συνεχεία απαντά στο ερώτηµα του πώς ο συνολικός κοινωνικός ιστός,
καθώς και η συµπεριφορά και οι πεποιθήσεις των ατόµων µέσα σε µία κοινωνία, επηρεάζουν
το βαθµό στον οποίο οι γονείς τείνουν να αποδέχονται είτε να απορρίπτουν τα παιδιά τους.
Για παράδειγµα, δίνει απάντηση στο εάν είναι αλήθεια πως οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των
ανθρώπων, οι καλλιτεχνικές προτιµήσεις και άλλες εκφραστικές πεποιθήσεις και
συµπεριφορές τείνουν να συσχετίζονται παγκόσµια µε τις εµπειρίες γονεϊκής ή όχι αγάπης
στην παιδική ηλικία (Rohner και συν., 2005).
Για την απάντηση των παραπάνω ερωτήσεων η PARTheory, χρησιµοποιώντας µία
στρατηγική έρευνας πολλαπλών µεθόδων, αντλεί σε µεγάλο βαθµό διαπολιτισµικά στοιχεία
από διάφορες χώρες, καθώς επίσης και από όλες τις κυρίαρχες εθνικές οµάδες των ΗΠΑ.
Επιπλέον, αντλεί λογοτεχνικές και ιστορικές γνώσεις ήδη από 200 χρόνια. Το σηµαντικότερο
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όµως είναι πως βοηθά στο να παραχθεί ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την ενσωµάτωση των
εµπειρικών µελετών, που έχουν ήδη αναφερθεί σε θέµατα γονεϊκής αποδοχής-απόρριψης και
οι οποίες έχουν ήδη δηµοσιευθεί από το τέλος του 19ου αιώνα, κυρίως εντός του πλαισίου των
ΗΠΑ. Μέσα από αυτές τις πηγές, η θεωρία επιχειρεί να διατυπώσει µία αναπτυξιακή
προοπτική για τη ζωή πάνω σε θέµατα που αφορούν τη γονεϊκή αποδοχή και απόρριψη
(Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2005).

Επιρροές
Όπως αναφέρουν οι Rohner και συν. (2005), µία εξαιρετικά πρώιµη συλλογή κειµένων
έρευνας περί αποδοχής και απόρριψης προέρχεται από το Fels Research Institute κατά τις
δεκαετίες 1930 και 1940. Επίσης κατά τις ίδιες δεκαετίες το Smith College Studies στην
Κοινωνική Εργασία είχε επίσης εκδώσει µεγάλες και χρήσιµες σειρές άρθρων µε έρευνες
πάνω στις επιπτώσεις της γονεϊκής αποδοχής και απόρριψης. Εξαιρετικής σηµασίας κατά τις
δεκαετίες του ’50 και ’60 χαρακτηρίζεται η δουλειά του Schaefer, η οποία σχετίζεται µε το
Children’s Report of Parents’ Behavior Inventory (CRPBI) και λίγο αργότερα έως τη
δεκαετία του ’70 το έργο του Siegelman και των συνεργατών του µε τη χρήση του ParentChild Relations Questionnaire. Το πλήθος των ερευνών του Rohner, το οποίο εν τέλει
οδήγησε στην κατασκευή της θεωρίας αποδοχής-απόρριψης (PARTheory) και των σχετικών
µετρήσεων, αναπτύχθηκε άµεσα από αυτές τις ψυχολογικές παραδόσεις στις ΗΠΑ, καθώς
επίσης και από το 20ετές ανθρωπολογικό και ψυχολογικό πρόγραµµα διαπολιτισµικής
συγκριτικής έρευνας, η οποία ξεκίνησε από το 1960.
Οι εννοιολογικές βάσεις της PARTheory επηρεάστηκαν επίσης από διάφορες θεωρητικές
προσεγγίσεις των δεκαετιών του ’60 και του ’70. Οι πιο σηµαντικές από αυτές ήταν η Θεωρία
της Μάθησης, της Συµβολικής Αλληλεπίδρασης, η Ψυχαναλυτική και η Θεωρία ∆εσµού.
Από τότε, και ιδιαίτερα κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, η περαιτέρω ανάπτυξη της
PARTheory επηρεάστηκε από άλλα, ανεξάρτητα προγράµµατα έρευνας σε θέµατα αποδοχής
και απόρριψης. Στις ΗΠΑ, τρία από αυτά είναι κυρίαρχα. Το πρώτο αποτελεί η
κοινωνιολογική παράδοση της έρευνας, που βασίζεται στην έννοια της «γονεϊκής
υποστήριξης» και «γονεϊκής υποστηρικτικής συµπεριφοράς» των Rollins και Thomas το 1979.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε τα γονεϊκά πρότυπα, συµπεριλαµβανοµένων των εννοιών
αυστηρός, κατευθυντικός, µη κατευθυντικός και µη εµπλεκόµενος τύπος γονέα όπως έχουν
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περιγραφεί επανειληµµένα από την Baumrind. Τα γονεϊκά πρότυπα της Baumrind και
ιδιαίτερα ο ισχυρισµός πως ο αυστηρός τύπος γονέα έχει ως έκβαση τα πιο ικανά παιδιά,
έχουν δεχθεί τη µεγαλύτερη αµφισβήτηση από οποιαδήποτε άλλο ενιαίο µοντέλο γονεϊκού
ρόλου. Τέλος, όπως αναφέρεται στους Rohner και συν. (2005), η τρίτη πιο πρόσφατο
πρόσφατη ερευνητική δουλειά που έχει επηρεάσει την PARTheory προέρχεται από το έργο
των Downy, Feldman και συν., οι οποίοι ερεύνησαν το θέµα της «ευαισθησίας στην
απόρριψη». Σύµφωνα µε αυτούς, η διαπροσωπική απόρριψη και ειδικότερα η γονεϊκή
απόρριψη στην παιδική ηλικία οδηγεί τα παιδιά στο να αναπτύξουν µία αυξηµένη ευαισθησία
στο ενδεχόµενο της απόρριψης. Αυτό σηµαίνει πως τα παιδιά αναµένονται να αντιδρούν µε
άγχος και θυµό και να εκδηλώνουν υπερβολικές αντιδράσεις στην απόρριψη, µε τρόπους οι
οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τις στενές διαπροσωπικές τους σχέσεις, αλλά και την ίδια την
ακεραιότητά τους. Επιπρόσθετα, οι παραπάνω ερευνητές έχουν αποδείξει πως τα παιδιά και
οι ενήλικες οι οποίοι είναι ευαίσθητοι στην απόρριψη, συχνά ερµηνεύουν την µικρή ή
φανταστική έλλειψη ευαισθησίας από τους σηµαντικούς τους άλλους ως εκ προθέσεως
απόρριψη (Rohner και συν., 2005).

Η ∆ιάσταση της Στοργής
Η γονεϊκή αποδοχή και απόρριψη σχηµατίζουν τη διάσταση της στοργής του γονεϊκού
ρόλου. Αυτή αποτελεί ένα συνεχές πάνω στο οποίο όλοι οι άνθρωποι µπορούν να
τοποθετηθούν, καθώς όλοι µας έχουµε την εµπειρία της περισσότερης ή λιγότερης αγάπης
στην παιδική µας ηλικία από τους κύριους φροντιστές µας. Εποµένως, η διάσταση της
στοργής έχει να κάνει µε τον στοργικό δεσµό µεταξύ γονέων και παιδιών, καθώς και µε τις
σωµατικές, λεκτικές και συµβολικές συµπεριφορές που χρησιµοποιούν οι γονείς για να
εκφράσουν αυτά τα συναισθήµατα. Στο ένα άκρο αυτού του συνεχούς υπάρχει η γονεϊκή
αποδοχή, η οποία αναφέρεται στη στοργή, τη φροντίδα, την άνεση, το ενδιαφέρον ή την απλή
αγάπη την οποία τα παιδιά λαµβάνουν από τους γονείς τους ή άλλους φροντιστές τους, ενώ
στο άλλο βρίσκεται η γονεϊκή απόρριψη, η οποία αναφέρεται στην απουσία ή τη σηµαντική
απόσυρση τέτοιων συναισθηµάτων και συµπεριφορών, καθώς και από την παρουσία
διάφορων σωµατικών και ψυχολογικών επώδυνων συµπεριφορών και συναισθηµάτων.
Εκτεταµένη διαπολιτισµική έρευνα για περισσότερο από µισό αιώνα έχει αποδείξει πως η
γονεϊκή απόρριψη ενδέχεται να γίνει αντιληπτή µέσω οποιουδήποτε συνδυασµού των εξής
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τεσσάρων κύριων εκφράσεων: α) ψυχρότητα και µη στοργικότητα, β) εχθρότητα και
επιθετικότητα, γ) αδιαφορία και παραµέληση και δ) αδιαφοροποίητη απόρριψη. Η τελευταία
έκφραση αναφέρεται στις πεποιθήσεις των ατόµων πως οι γονείς τους δεν τους νοιάζονται ή
δεν τους αγαπούν πραγµατικά, παρόλο που ενδέχεται να µην υπάρχουν ξεκάθαρες
συµπεριφορικές ενδείξεις πως οι γονείς τους είναι απορριπτικοί, µη στοργικοί ή επιθετικοί
απέναντί τους (Rohner και συν. 2005).

Σχήµα 1. Η ∆ιάσταση της Στοργής του Γονεϊκού ρόλου (Rohner και συν., 2005).

Οι τέσσερις µορφές έκφρασης παρουσιάζονται στο Σχήµα 1. Όπως φαίνεται, η γονεϊκή
στοργή µπορεί να δειχθεί σωµατικά, π.χ. αγκαλιάζοντας, φιλώντας, παρηγορώντας κλπ,
λεκτικά, π.χ. επαινώντας, συγχαίροντας και λέγοντας όµορφα λόγια στο παιδί ή συµβολικά µε
κάποιον άλλον τρόπο, όπως µε τη χρήση πολιτισµικών µη λεκτικών εκφράσεων. Πιο
συγκεκριµένα, το πρώτο είδος συµπεριφοράς είναι η ζεστασιά και η στοργή, η οποία µπορεί
να γίνει αντιληπτή είτε λεκτικά είτε σωµατικά, ενώ το αντίθετο αυτής είναι η ψυχρότητα, η
οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψης σωµατικών (πχ αγκαλιές) και λεκτικών (πχ επαίνους)
συµπεριφορών, οι οποίοι δίνουν την αντίληψη της απόρριψης στο παιδί από το γονέα. Το
τρίτο είδος συµπεριφοράς περιλαµβάνει την παραµέληση, στην οποία οι γονείς δεν δείχνουν
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ενδιαφέρον για τις ανάγκες του παιδιού και αποτυγχάνουν να τις ικανοποιήσουν. Σε αυτή την
οµάδα ανήκουν οι γονείς οι οποίοι δεν είναι διαθέσιµοι απέναντι στο παιδί τους, ούτε
συναισθηµατικά, ούτε φυσικά. Το τελευταίο είδος συµπεριφοράς περιλαµβάνει την
αποκαλούµενη αδιαφοροποίητη απόρριψη, που σηµαίνει πως το παιδί αισθάνεται πως οι
γονείς του δεν το αγαπούν πραγµατικά, παρόλο που δεν υπάρχουν ξεκάθαροι δείκτες που να
υποδεικνύουν τέτοιου είδους συµπεριφορές. Αυτές και πολλές άλλες συµπεριφορές
φροντίδας, ανατροφής, υποστήριξης και αγάπης βοηθούν στον να οριστούν οι
συµπεριφορικές εκφράσεις γονεϊκής αποδοχής (Rohner και συν., 2005).
Όταν οι γονείς συµπεριφέρονται µε συναισθήµατα εχθρότητας, θυµού, µνησικακίας ή
έχθρας, το αποτέλεσµα είναι η συµπεριφορά που γενικά ονοµάζεται επιθετικότητα. Όπως
αξιώνει η PARTheory, ως επιθετικότητα ορίζεται οποιαδήποτε συµπεριφορά όπου υπάρχει η
πρόθεση να πληγωθεί κάποιος, κάτι ή ο ίδιος είτε σωµατικά είτε συναισθηµατικά. Η Εικόνα 1
δείχνει πως οι γονείς ενδέχεται να είναι σωµατικά επιθετικοί, χτυπώντας, σπρώχνοντας,
ρίχνοντας πράγµατα ή βασανίζοντας, καθώς επίσης και λεκτικά επιθετικοί, µε το να είναι
σαρκαστικοί, να βρίζουν, να χλευάζουν, να φωνάζουν, να µιλούν χωρίς να σκέφτονται, να
υποβιβάζουν ή να κακολογούν το παιδί τους ή να το δυσφηµούν. Επιπλέον, οι γονείς µπορεί
να χρησιµοποιούν πληγωτικές, µη λεκτικές συµβολικές χειρονοµίες προς τα παιδιά τους. Η
σύνδεση µεταξύ αδιαφορίας ως εσωτερικό κίνητρο και παραµέλησης ως συµπεριφορική
απόκριση δεν είναι τόσο άµεση όσο η σύνδεση µεταξύ εχθρότητας και επιθετικότητας. Αυτό
εξηγείται καθώς οι γονείς ενδέχεται να παραµελούν τα παιδιά τους για πολλούς λόγους, οι
οποίοι δεν έχουν να κάνουν µε την αδιαφορία. Για παράδειγµα, ενδέχεται να παραµελούν τα
παιδιά τους ως προσπάθεια να τα βγάλουν πέρα µε το θυµό τους γι’ αυτά. Εποµένως, η
παραµέληση δεν αποτελεί απλώς ένα ζήτηµα αποτυχίας παροχής υλικών και φυσικών
αναγκών των παιδιών, αλλά επίσης αφορά στην αποτυχία των γονιών να παρευρίσκονται
κατάλληλα στις κοινωνικές και συναισθηµατικές ανάγκες των παιδιών τους (Rohner και συν.,
2005). Συχνά, οι παραµελητικοί γονείς δίνουν λίγη προσοχή στις ανάγκες των παιδιών για
παρηγοριά, ανακούφιση, βοήθεια ή προσοχή και επίσης παραµένουν φυσικά και ψυχολογικά
απαθείς, έως και µη διαθέσιµοι ή µη προσιτοί. Όλες αυτές οι συµπεριφορές, πραγµατικές ή
αντιλαµβανόµενες, ατοµικά ή συλλογικά είναι δυνατόν να κάνουν τα παιδιά να αισθάνονται
ως µη αγαπητά και απορριπτόµενα. Ακόµα και σε στοργικές και αγαπηµένες οικογένειες, τα
παιδιά είναι πιθανό να εκτίθενται, έστω και περιστασιακά σε ορισµένα από αυτά τα επώδυνα
συναισθήµατα και συµπεριφορές (Rohner και συν., 2005). Η γονεϊκή αποδοχή/απόρριψη
λοιπόν είναι µία διάσταση που µπορεί να µελετηθεί είτε υποκειµενικά, από το παιδί
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(φαινοµενολογική

προσέγγιση),

είτε

να

διερευνηθεί

από

ένα

δεύτερο

πρόσωπο

(συµπεριφορική προσέγγιση). Συχνά, αν και όχι πάντα, οι δύο προσεγγίσεις οδηγούν στο ίδιο
αποτέλεσµα. Τα αποτελέσµατα από την έρευνα της PARTheory προτείνουν πως εάν τα
συµπεράσµατα είναι πολύ αντιφατικά, κανείς πρέπει να υπολογίζει τις πληροφορίες που
προέρχονται από τη φαινοµενολογική προσέγγιση. Αυτό ισχύει, καθώς ένα παιδί ενδέχεται να
αισθάνεται ως µη αγαπητό (όπως στην αδιαφοροποίητη απόρριψη), αλλά οι εξωτερικοί
παρατηρητές ενδέχεται να αποτυγχάνουν στο να εντοπίσουν τους παρατηρηµένους δείκτες
της αδιαφοροποίητης απόρριψης. Εναλλακτικά, οι παρατηρητές ενδέχεται να αναφέρουν
σηµαντικά ποσοστά γονεϊκής επιθετικότητας ή παραµέλησης, αλλά το παιδί να µην
αισθάνεται παραµεληµένο (Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2003).
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Η Κακή Ψυχολογική Προσαρµογή
Η υποθεωρία για την προσωπικότητα που περιλαµβάνεται στην Θεωρία της Αποδοχής ή
Απόρριψης, επιχειρεί να προβλέψει και να εξηγήσει τις κυρίαρχες συµπεριφορικές,
συναισθηµατικές, γνωστικές και άλλες συνέπειες, που αφορούν στην ψυχική υγεία του
ατόµου, µέσα από την αντιλαµβανόµενη γονεϊκή αποδοχή ή απόρριψη στην παιδική ηλικία,
καθώς και από αναµνήσεις από αυτήν στην ενηλικίωση (Khaleque & Rohner, 2012a). Όπως
αξιώνεται στην PARTheory, ο σηµαντικός άλλος είναι οποιοδήποτε άτοµο µε το οποίο ένα
παιδί ή ενήλικας έχει ένα σχετικά µακροχρόνιο συναισθηµατικό δέσιµο, είναι µοναδικά
σηµαντικό γι’ αυτόν και ο οποίος δεν µπορεί να αντικατασταθεί από κανέναν. Με αυτή την
έννοια, οι γονείς γενικά είναι σηµαντικοί άλλοι, αλλά επίσης τείνουν να έχουν και µία
πρόσθετη αξία την οποία δεν διαθέτουν οι υπόλοιποι σηµαντικοί άλλοι. Αυτό σηµαίνει πως η
αίσθηση των παιδιών για συναισθηµατική ασφάλεια και άνεση τείνει να εξαρτάται από την
ποιότητα της σχέσης τους µε τους γονείς τους. Γι’ αυτό το λόγο οι γονείς αποκαλούνται
«φιγούρες δεσµού» τόσο στην PARTheory, όσο και στη θεωρία ∆εσµού (Rohner και συν.,
2005). Εποµένως, οι γονείς τείνουν να είναι µοναδικά σηµαντικοί για τα παιδιά τους, καθώς η
αίσθηση ασφάλειας και άλλων συναισθηµατικών και ψυχολογικών καταστάσεων, εξαρτώνται
στη σχέση τους µε αυτούς. Γι’ αυτό το λόγο, η επίδραση της ∆ιάστασης της Στοργής του
γονεϊκού ρόλου θεωρείται ασύγκριτη στο σχηµατισµό της ψυχολογικής προσαρµογής των
παιδιών µε την πάροδο του χρόνου (Rohner, 2004).
Σύµφωνα µε την υποθεωρία για την προσωπικότητα, η συναισθηµατική ανάγκη για θετική
ανταπόκριση από τους σηµαντικούς άλλους αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο, και όταν οι γονείς
δεν καλύπτουν επαρκώς αυτήν την ανάγκη, τα παιδιά αποκτούν την προδιάθεση στο να
αντιδρούν µε συγκεκριµένους τρόπους σε συναισθηµατικό και συµπεριφορικό επίπεδο. Πιο
συγκεκριµένα, η θεωρία υποστηρίζει ότι επτά προδιαθέσεις για την προσωπικότητα µεταξύ
τόσο των παιδιών, όσο και των ενηλίκων τείνουν να διαφέρουν ανάλογα µε την εµπειρία της
παιδικής ηλικίας για γονεϊκή απόρριψη. Αυτές οι προδιαθέσεις περιλαµβάνουν:

α) την

εχθρότητα, επιθετικότητα, παθητική επιθετικότητα ή προβλήµατα στη διαχείριση της εχθρότητας
ή της επιθετικότητας , β) την εξάρτηση ή

την αµυντική ανεξαρτησία , γ) τη διαταραγµένη

αυτοεκτίµηση , δ) τη διαταραγµένη αυτοεπάρκεια , ε) τη συναισθηµατική απάθεια , στ) τη
συναισθηµατική αστάθεια και ζ) την αρνητική αντίληψη για τον κόσµο (Khaleque & Rohner,
2002b). Εποµένως, τα άτοµα που αισθάνονται πως έχουν δεχθεί απόρριψη τείνουν να είναι
αγχώδη και ανασφαλή. Σε µία προσπάθειά τους να κατευνάσουν αυτά τα συναισθήµατα και
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να εκπληρώσουν τις ανάγκες τους συχνά αυξάνουν τις προσφορές τους για θετική
ανταπόκριση, µε το να γίνονται έτσι πιο εξαρτηµένα (Rohner, 2004).
Τα παιδιά και οι ενήλικες που έχουν δεχθεί απόρριψη ενδέχεται να αισθάνονται θυµό και
µνησικακία ή αγανάκτηση και άλλα επώδυνα συναισθήµατα τα οποία µπορεί να γίνουν
έντονα καταθλιπτικά. Ως αποτέλεσµα, πολλά τέτοια άτοµα κλείνουν συναισθηµατικά και
γίνονται απαθή σε µία προσπάθεια να προστατεύσουν τους εαυτούς τους από περαιτέρω
απόρριψη. Με αυτόν τον τρόπο, συχνά αντιµετωπίζουν προβλήµατα αναφορικά µε την
ικανότητά τους ή την προθυµία τους στο να εκφράσουν αγάπη ή να τη δεχθούν από άλλους.
Αυτό σηµαίνει πως εξαιτίας του ψυχολογικού πόνου, αν και επιθυµούν ζεστασιά και
υποστήριξη, πολλές φορές δεν το αναγνωρίζουν ή δεν το παραδέχονται. Έτσι, λόγω της
επικάλυψης του θυµού, της δυσπιστίας και των άλλων αρνητικών συναισθηµάτων που έχουν
δηµιουργηθεί από τη χρόνια απόρριψη, συχνά αρνούνται αυτή την ανάγκη (συναισθηµατική
απάθεια) (Khaleque & Rohner, 2012b). Ο όρος της εξάρτησης αναφέρεται στη εσωτερική,
ψυχολογική, βιωµένη επιθυµία για συναισθηµατική υποστήριξη, φροντίδα, παρηγοριά,
προσοχή και άλλες συµπεριφορές από τα άτοµα δεσµού. Στην PARTheory αναφέρεται στις
πραγµατικές, συµπεριφορικές προσφορές που δηµιουργούν τα άτοµα προκειµένου να έχουν
τέτοια ανταπόκριση. Για τα µικρά παιδιά οι προσφορές αυτές περιλαµβάνουν συµπεριφορές
που υποδεικνύουν την προσκόλλησή τους προς τους γονείς, ενώ για τα µεγαλύτερα και τους
ενήλικες εκφράζουν την ανάγκη τους για θετική ανταπόκριση πιο συµβολικά, για παράδειγµα
µε το να αποζητούν καθησύχαση, έγκριση και υποστήριξη, καθώς και άνεση, στοργή και
παρηγοριά από τα άτοµα εκείνα που είναι πιο σηµαντικά γι’ αυτούς (Rohner και συν., 2005).
Η εξάρτηση ερµηνεύεται στην PARTheory ως ένα συνεχές, µε την ανεξαρτησία να βρίσκεται
στο ένα άκρο αυτού του συνεχούς και την εξάρτηση στο άλλο. Τα ανεξάρτητα άτοµα είναι
εκείνα που έχουν ικανοποιηµένη την ανάγκη τους για θετική ανταπόκριση, οπότε και είναι
απελευθερωµένα από τη συχνή ή έντονη επιθυµία γι’ αυτήν ή από συµπεριφορές προσφοράς
για συµπαράσταση από τους σηµαντικούς άλλους. Τα πολύ εξαρτηµένα άτοµα, από την άλλη
πλευρά, είναι εκείνα τα οποία έχουν µία συχνή και έντονη επιθυµία για θετική ανταπόκριση
και τείνουν να δηµιουργούν µεγάλη προσφορά για ανταπόκριση. Όπως µε όλες τις
προδιαθέσεις για την προσωπικότητα που περιγράφει η PARTheory, έτσι και στην εξάρτηση,
όλοι οι άνθρωποι µπορούν να τοποθετηθούν σε κάποιο σηµείο αυτού του συνεχούς, ανάλογα
µε το βαθµό εξάρτησής τους. Με βάση τη θεωρία, µεγάλο τµήµα της διακύµανσης της
εξάρτησης σε παιδιά και σε ενήλικες εξαρτάται από το βαθµό στον οποίο αντιλαµβάνονται
για τους εαυτούς πως έχουν δεχθεί αποδοχή ή απόρριψη. Πολλά παιδιά και ενήλικες που
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έχουν δεχθεί απόρριψη αισθάνονται διαρκώς την ανάγκη για καθησύχαση και
συναισθηµατική υποστήριξη (Rohner και συν., 2005). Επίσης, η ανεξαρτησία οφειλόµενη σε
άµυνα, η οποία σχετίζεται µε συγκεκριµένα συναισθήµατα και συµπεριφορές, οδηγεί κάποιες
φορές σε µία διαδικασία αντιστάθµισης της απόρριψης. Έτσι τα άτοµα που αισθάνονται πως
έχουν απορριφθεί, απορρίπτουν µε τη σειρά τους άλλα άτοµα. Η συγκεκριµένη διαδικασία
κλιµακώνεται συχνά σε έναν κύκλο βίας και άλλων σοβαρών προβληµάτων στις
διαπροσωπικές σχέσεις (Rohner και συν., 2005).
Επιπλέον, τα άτοµα που αισθάνονται πως έχουν απορριφθεί, προβλέπεται από τη θεωρία
να αναπτύσσουν συναισθήµατα χαµηλής αυτοεκτίµησης και διαταραγµένης αυτο-επάρκειας. Τα
συναισθήµατα αυτά πιστεύεται ότι προκαλούνται λόγω του ότι, όπως σηµειώνει η συµβολική
θεωρία αλληλεπίδρασης, τα άτοµα τείνουν να βλέπουν τους εαυτούς τους όπως πιστεύουν ότι
τους βλέπουν οι γονείς τους ή οι σηµαντικοί άλλοι. Έτσι, από τη στιγµή που τα παιδιά και οι
ενήλικες αντιλαµβάνονται ότι τα πιο σηµαντικά γι’ αυτούς άτοµα δεν τους αγαπάνε, είναι
πιθανό να νιώθουν απωθητικοί, ίσως ακόµα και ανάξιοι να αγαπηθούν (χαµηλή
αυτοεκτίµηση). Επιπρόσθετα, καθώς νιώθουν ανίκανοι ως προς το να δεχθούν µία από τις πιο
βασικές ανάγκες, όπως είναι εκείνη της αγάπης και της αποδοχής, συχνά γενικεύουν αυτό το
αίσθηµα στην πεποίθηση ότι δεν είναι ικανοί στο να ικανοποιούν τις ανάγκες τους γενικότερα
(διαταραγµένη αυτο-επάρκεια) (Khaleque & Rohner, 2012b).
Ο θυµός, τα αρνητικά συναισθήµατα για τον εαυτό και άλλες συνέπειες της
αντιλαµβανόµενης απόρριψης τείνουν να µειώνουν την ικανότητα των ατόµων που έχουν
δεχθεί απόρριψη στο να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά το στρες. Εξαιτίας αυτού του
γεγονότος, τα άτοµα συχνά γίνονται συναισθηµατικά ανήσυχα όταν έρχονται αντιµέτωπα µε
αγχογόνες καταστάσεις, τις οποίες τα υπόλοιπα άτοµα (εκείνα που έχουν αγαπηθεί) είναι
ικανά να χειριστούν µε µεγαλύτερη ηρεµία (συναισθηµατική αστάθεια) (Khaleque & Rohner,
2012b).
Αναφορικά µε την αρνητική αντίληψη για τον κόσµο, η θεωρία υποστηρίζει πως τα άτοµα
που έχουν δεχθεί απόρριψη τείνουν να αναπτύσσουν µία αναξιόπιστη, εχθρική,
συναισθηµατικά ανασφαλή, απειλητική και επικίνδυνη εικόνα για τον κόσµο, τη ζωή, τις
διαπροσωπικές σχέσεις και την ίδια τη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης (Rohner και συν.,
2005).
Οι προδιαθέσεις για την προσωπικότητα, αποτελούν σηµαντικά στοιχεία της κοινωνικής
νόησης ή των νοητικών αναπαραστάσεων των ατόµων που έχουν δεχθεί απόρριψη. Η έννοια
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της αναπαράστασης στην PARTheory αναφέρεται στη σχετικά οργανωµένη αλλά σιωπηρή
αντίληψη της ύπαρξης για το άτοµο, συµπεριλαµβανοµένης της αντίληψης εκείνων που έχει
ως δεδοµένα για τον εαυτό του, τους άλλους και τον κόσµο που ζούµε, όπως ερµηνεύονται
από το συναισθηµατικά σηµαντικό παρελθόν του και τις τωρινές εµπειρίες του. Αυτές οι
νοητικές αναπαραστάσεις, µαζί µε τη συναισθηµατική κατάσταση, την οποία επηρεάζει αλλά
και επηρεάζεται από την αντίληψη για την πραγµατικότητα, τείνουν να δηµιουργούν τους
τρόπους µε τους οποίους τα άτοµα αντιλαµβάνονται, ερµηνεύουν και αντιδρούν σε νέες
εµπειρίες, συµπεριλαµβανοµένων και των διαπροσωπικών σχέσεων. Επίσης, οι νοητικές
αναπαραστάσεις επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα αποθηκεύουν και ανακαλούν
τις εµπειρίες τους. Από τη στιγµή, λοιπόν, που θα δηµιουργηθούν οι νοητικές
αναπαραστάσεις των ατόµων για τον εαυτό τους, τους σηµαντικούς τους άλλους και τον
κόσµο γύρω τους, τα άτοµα τείνουν να παρακινούνται στο να επιδιώκουν ή να αποφεύγουν
συγκεκριµένες καταστάσεις και είδη ατόµων. Το γεγονός αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα άτοµα
εκείνα που έχουν δεχθεί απόρριψη. Έτσι, πολλά από αυτά έχουν την τάση να
αντιλαµβάνονται εχθρότητα εκεί που δεν είναι σκόπιµη, να βλέπουν εσκεµµένη απόρριψη σε
ακούσιες συµπεριφορές των σηµαντικών τους άλλων ή να υποτιµούν την αίσθηση της
προσωπικής τους αξίας. Επιπλέον, εκείνοι που έχουν δεχθεί απόρριψη συνηθίζουν να
επιδιώκουν, να δηµιουργούν, να ερµηνεύουν ή να αντιλαµβάνονται εµπειρίες, καταστάσεις
και διαπροσωπικές σχέσεις µε τρόπους οι οποίοι είναι σύµφωνοι µε τις διαστρεβλωµένες
νοητικές αναπαραστάσεις τους. Έτσι, τείνουν να αποφεύγουν ή να επανερµηνεύουν νοητικά
τις καταστάσεις εκείνες που δεν είναι σύµφωνες µε αυτές τις αναπαραστάσεις. Εποµένως, τα
παιδιά και οι ενήλικες που έχουν δεχθεί απόρριψη συχνά κατασκευάζουν νοητικές εικόνες για
τις διαπροσωπικές σχέσεις ως απρόβλεπτες, αναξιόπιστες και πιθανότατα επώδυνες. Αυτές οι
αρνητικές νοητικές αναπαραστάσεις ακολουθούν τα άτοµα στις επόµενες σχέσεις τους όπου
το βρίσκουν δύσκολο το να εµπιστευθούν τους άλλους συναισθηµατικά ή έχουν µία διαρκή
επαγρύπνηση και είναι υπερευαίσθητοι σε οποιοδήποτε σηµάδι συναισθηµατικής
αναξιοπιστίας. Εξαιτίας, λοιπόν, της διαστρεβλωµένης γνωστικής ανάλυσης πληροφοριών, τα
άτοµα που έχουν δεχθεί απόρριψη αναµένονται σύµφωνα µε τη θεωρία να κινηθούν προς
διαφορετικά αναπτυξιακά µονοπάτια από τα άτοµα που έχουν δεχθεί αποδοχή και αγάπη
(Rohner και συν., 2005).
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Σχήµα 2. Γονεϊκή Αποδοχή/Απόρριψη και Ψυχολογική Προσαρµογή (Rohner, 2004).

Το Σχήµα 2 παρουσιάζει γραφικά την αναµενόµενη σύµφωνα µε την PARTheory σχέση
µεταξύ της αντιλαµβανόµενης γονεϊκής αποδοχής-απόρριψης και της ψυχολογικής
προσαρµογής των ατόµων. Πιο συγκεκριµένα η εικόνα φανερώνει πως εντός του πρίσµατος
της ατοµικής διακύµανσης, η ψυχολογική προσαρµογή των παιδιών και των ενηλίκων τείνει
να διαταράσσεται σε άµεση αναλογία µε τη µορφή, τη συχνότητα, τη δριµύτητα και τη
διάρκεια της εµπειρίας της απόρριψης. Παρόλα αυτά, ορισµένα άτοµα που προέρχονται από
στοργικές οικογένειες παρουσιάζουν το ίδιο σχήµα ψυχολογικών προβληµάτων, το οποίο
τυπικά παρουσιάζεται σε άτοµα που έχουν δεχθεί απόρριψη. Τα άτοµα αυτά ονοµάζονται
«διαταραγµένα» (“troubled”) και πολλά από αυτά βρίσκονται σε όχι τόσο αγαπητές (π.χ.
απορριπτικές) σχέσεις µε τις φιγούρες δεσµού. Επίσης αναµένεται από τη θεωρία πως ένα
µικρό ποσοστό των ατόµων θα είναι ικανό να αναπτυχθεί συναισθηµατικά ανεξάρτητα από το
εάν έχουν την εµπειρία σηµαντικής απόρριψης από µία φιγούρα δεσµού. Τα άτοµα αυτά,
όπως φαίνεται από την Εικόνα 2, ονοµάζονται “affective copers”, που σηµαίνει πως έχουν
αρκετά καλή ψυχολογική προσαρµογή παρόλο που έχουν δεχθεί σηµαντική απόρριψη
(Rohner, 2004).

Η Έρευνα στην Θεωρία Γονεϊκής Αποδοχής/Απόρριψης
Η Θεωρία Γονεϊκής Αποδοχής ή Απόρριψης µπορεί να ερευνηθεί µέσα από δύο πλευρές:
είτε ως αντιλαµβανόµενη ή υποκειµενική εµπειρία από το άτοµο (φαινοµενολογική
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προσέγγιση), είτε ως αναφερόµενη από έναν εξωτερικό παρατηρητή (συµπεριφορική
προσέγγιση). Τα στοιχεία της θεωρίας προτείνουν πως ακόµα και αν τα συµπεράσµατα που
ανακύπτουν είναι πολύ διαφορετικά, θα πρέπει να δίνεται έµφαση στις πληροφορίες που
αντλούνται µε τη φαινοµενολογική προσέγγιση. Αυτό ισχύει καθώς ένα παιδί µπορεί να
αισθάνεται µη αγαπητό, αλλά οι εξωτερικοί παρατηρητές µπορεί να αποτύχουν στο να
ανιχνεύσουν σαφείς δείκτες της γονεϊκής απόρριψης. Εναλλακτικά, οι παρατηρητές ενδέχεται
να αναφέρουν σηµαντικό βαθµό γονεϊκής επιθετικότητας ή παραµέλησης, ενώ το παιδί
µπορεί να µην αισθάνεται απόρριψη. Στην πραγµατικότητα, ένα µεγάλο µέρος της
συµπεριφοράς της γονεϊκής αποδοχής-απόρριψης είναι συµβολικό. Εποµένως, προκειµένου
να καταλάβει κανείς γιατί η απόρριψη έχει σταθερές επιδράσεις στα παιδιά και τους ενήλικες,
πρέπει να κατανοήσει τη συµβολική φύση της. Οπωσδήποτε, στα πλαίσια των εθνικών και
διαπολιτισµικών µελετών, οι ερευνητές οφείλουν να επιχειρούν την κατανόηση των
συµβολισµών και των πολιτισµικά βασιζόµενων ερµηνειών των συµπεριφορών αγάπης των
γονέων προς τα παιδιά τους, έτσι ώστε να κατανοήσουν πλήρως τη διαδικασία αποδοχήςαπόρριψης σε αυτά τα περιβάλλοντα. Αυτό σηµαίνει ότι, ακόµα και αν οι γονείς παντού
εκφράζουν ως ένα βαθµό αποδοχή (ζεστασιά, στοργή, φροντίδα, ενδιαφέρον) και απόρριψη
(ψυχρότητα, έλλειψη στοργής, εχθρότητα, επιθετικότητα, αδιαφορία, παραµέληση), ο τρόπος
που το κάνουν ενδέχεται να διαφέρει σε µεγάλο βαθµό ανάλογα µε τα πολιτισµικά στοιχεία
και τα νοήµατα ιδιοσυγκρασίας. Ένα παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι παρόλο που οι
γονείς παντού ενδέχεται να επαινούν και να φιλοφρονούν τα παιδιά τους, ο τρόπος µε τον
οποίον το κάνουν σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικο-πολιτισµικό περιβάλλον µπορεί να µην
έχει κανένα νόηµα ή να έχει εντελώς διαφορετικό νόηµα σε ένα άλλο περιβάλλον (Rohner και
συν., 2005).
Έχουν χρησιµοποιηθεί πέντε µέθοδοι ή τύποι ερευνών για την εξέταση των κύριων
πτυχών της θεωρίας. Οι µέθοδοι αυτοί χωρίζονται σε δύο οµάδες. Η πρώτη περιλαµβάνει
ποσοτικές ψυχολογικές µελέτες, οι οποίες χρησιµοποιούν τεχνικές όπως συνεντεύξεις,
παρατηρήσεις της συµπεριφοράς και ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς, µε πιο σηµαντικά τα
εξής: το Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ), το Parental AcceptanceRejection/Control

Questionnaire

(PARQ/Control)

και

το

Personality

Assessment

Questionnaire (PAQ) (Rohner, 2004).
Συνοπτικά θα αναφέρω ορισµένα χαρακτηριστικά των εργαλείων µέτρησης. Υπάρχουν
τρεις εκδοχές του PARQ και του PARQ/Control. Η µία από αυτές χρησιµοποιείται για να
εκτιµήσει τις αντιλήψεις των παιδιών ως προς το βαθµό αποδοχής ή απόρριψης (και του
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ελέγχου της συµπεριφοράς) που δέχονται από τις µητέρες, τους πατέρες τους ή άλλους
φροντιστές. Μία άλλη εκδοχή εκτιµά τις αναµνήσεις των ενηλίκων για τις εµπειρίες τους περί
µητρικής και πατρικής γονεϊκής αποδοχής ή απόρριψης (και γονεϊκού ελέγχου) από την
παιδική τους ηλικία. Η τρίτη εκδοχή καλεί τους γονείς να εκφράσουν τις ίδιες τους τις
συµπεριφορές στο παρόν για γονεϊκή αποδοχή ή απόρριψη και συµπεριφορές ελέγχου
(Rohner, και συν., 2005). Στο PARQ τα άτοµα καλούνται να απαντήσουν σε αντικείµενα 4βαθµών κλίµακας Likert από το (4) Πάντα αλήθεια έως το (1) Ποτέ αλήθεια. Υπάρχει
διαθέσιµο σε περισσότερες από 40 γλώσσες και διαλέκτους και έχει χρησιµοποιηθεί σε
περίπου 60 κράτη και εθνικές οµάδες παγκοσµίως. Ανάλυση της αξιοπιστίας και της
εγκυρότητας του δείχνουν πως το συγκεκριµένο εργαλείο είναι ασυνήθιστα ισχυρό στη
διαπολιτισµική έρευνα (Khaleque & Rohner, 2012b). Επίσης, αποτελεί το πιο ευρέως
χρησιµοποιηµένο εργαλείο µέτρησης στην PARTheory αναφορικά µε το βαθµό που υπάρχει
ή υπήρχε η ανάγκη του ατόµου για θετική ανταπόκριση στην παιδική ηλικία (Khaleque &
Rohner, 2002). Το PAQ, από την άλλη πλευρά, εκτιµά τις αυτοαντιλήψεις των ατόµων
(παιδιών και ενηλίκων) περί της συνολικής ψυχολογικής προσαρµογής τους, όπως αυτή
ορίζεται από τις επτά προδιαθέσεις για την προσωπικότητα, οι οποίες είναι κεντρικής
σηµασίας στην υποθεωρία για την προσωπικότητα (Rohner και συν., 2005). Και οι δύο
εκδοχές του περιλαµβάνουν ερωτήµατα σε 4-βαθµών κλίµακα Likert, η οποία ποικίλει από το
(4) Πάντα αλήθεια έως το (1) Ποτέ αλήθεια. Το προφίλ της συνολικής αυτοαναφερόµενης
ψυχολογικής προσαρµογής του ατόµου προκύπτει από το άθροισµα της βαθµολογίας των
επτά κλιµάκων, αφού πρώτα γίνει αντιστροφή των κατάλληλων αντικειµένων της κλίµακας
(Khaleque & Rohner, 2012b).
Η δεύτερη οµάδα ερευνών αποτελείται από τρεις τύπους µελετών, οι οποίοι βασίζονται
στην εθνογραφική έρευνα. Οι συγκεκριµένες έρευνες περιλαµβάνουν τη µακροχρόνια
παρατήρηση των συµµετεχόντων (από έξι µήνες έως πολλά χρόνια αργότερα), οι οποίοι
ανήκουν σε συγκεκριµένη πολιτικά οργανωµένη κοινότητα, δοµηµένες και µη δοµηµένες
παρατηρήσεις, συνεντεύξεις και άλλου είδους διαδικασίες. Περιλαµβάνεται, επίσης, η
ελεγχόµενη σύγκριση ή ταυτόχρονη µελέτη της διακύµανσης. Σε αυτές τις µελέτες, οι
ερευνητές συνήθως εντοπίζουν δύο ή περισσότερους πληθυσµούς οι οποίοι φέρουν µία
συγκεκριµένη κουλτούρα, όπου µία από τις δύο υποθέσεις είναι σωστή: α) σχετικές
µεταβλητές στους πληθυσµούς διαφέρουν, ενώ άλλοι κοινωνικο-πολιτισµικοί παράγοντες
παραµένουν σταθεροί, ή β) σχετικές µεταβλητές στο δείγµα του πληθυσµού παραµένουν
σταθερές τη στιγµή που άλλοι κοινωνικο-πολιτισµικοί παράγοντες είναι ελεύθεροι να
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µεταβάλλονται. Τέλος, είναι η διαπολιτισµική µέθοδος έρευνας, η οποία αποτελεί ένα σχέδιο
έρευνας για τη µέτρηση της στατιστικής σχέσης µεταξύ δύο ή περισσότερων θεωρητικά
οριζόµενων και συγκεκριµενοποιηµένων µεταβλητών σε ένα τυχαίο, στρωµατοποιηµένο
δείγµα από τα κοινωνικο-πολιτισµικά συστήµατα του κόσµου. Οι πηγές των δεδοµένων εδώ
αποτελούν

περισσότερο

εθνογραφικές

αναφορές,

παρά

άµεσες

παρατηρήσεις,

ερωτηµατολόγια αυτο-αναφοράς, συνεντεύξεις ή άλλου τέτοιου είδους διαδικασίες (Rohner,
2004).
Συµπερασµατικά, περίπου 500 έρευνες εντός πέντε δεκαετιών σε όλες τις ηπείρους, εκτός
της Ανταρκτικής, προτείνουν πως τα παιδιά και οι ενήλικες τείνουν παγκοσµίως να
οργανώνουν τις αντιλήψεις τους για αποδοχή και απόρριψη γύρω από τις ίδιες συµπεριφορές,
µε οποιοδήποτε τρόπο κι αν εκφράζονται µέσα στην κάθε κουλτούρα (Khaleque & Rohner,
2012a).
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Γονεϊκος Ρόλος και Ψυχολογική Προσαρµογή

Γονεϊκοί Τύποι και Ψυχολογική Προσαρµογή
Πολλές θεωρίες έχουν επιχειρήσει να απαντήσουν στην ερώτηση του πώς οι γονεϊκές
συµπεριφορές και τύποι γονέων µπορούν να επηρεάσουν την προσωπικότητα των παιδιών. Οι
απαντήσεις αυτές κυµαίνονται από την ψυχαναλυτική σύγκρουση και τις θεωρίες ταυτότητας
έως τις θεωρίες της µάθησης όπου οι γονείς θεωρούνται πηγές ενίσχυσης και τιµωρίας (Kraft
& Zuckerman, 1999). Παρά τη µεγάλη έµφαση στους βιολογικούς και γενετικούς παράγοντες
για την εξήγηση της προσωπικότητας, οι περισσότερες αναπτυξιακές θεωρίες ακόµα
υποστηρίζουν πως η γονεϊκή συµπεριφορά είναι πιο σηµαντική από τις εξω-οικογενειακές
κοινωνικές επιρροές στο σχηµατισµό της. Οι κυριότερες διαστάσεις της γονεϊκής
συµπεριφοράς έχουν αναγνωριστεί και η σύγχρονη έρευνα έχει αναπτύξει αντικειµενικές
µεθόδους για την εκτίµησή της. Σε ένα από τα πρώτα άρθρα, µε τη χρήση της τεχνικής
ανάλυσης παραγόντων, στη µελέτη του για τις γονεϊκές συµπεριφορές, ο Schaefer το 1959
βρήκε δύο διαστάσεις της κλίµακας µέτρησης της γονεϊκής συµπεριφοράς: στοργή έναντι
εχθρότητας και έλεγχος έναντι αυτονοµίας. Όπως αναφέρεται στους Kraft και Zuckerman
(1999), ο Becker το 1964 βρήκε δύο παρόµοιες διαστάσεις: στοργή έναντι εχθρότητας και
περιορισµός έναντι ανεκτικότητας. Τόσο ο Becker όσο και οι Egeland και Sroufe το 1981,
ανέφεραν ότι οι γονείς που ήταν στοργικοί, παρείχαν αγάπη στα παιδιά τους και γενικά
εφάρµοζαν µία αιτιολογική προσέγγιση στην πειθαρχεία, έτειναν να έχουν κοινωνικά
συνεργατικά παιδιά, ενώ η χαµηλή γονεϊκή στοργή σχετιζόταν µε επιθετικότητα και µη
συµµόρφωση στα παιδιά (Kraft & Zuckerman, 1999).
Οι Lamborn, Mounts, Steinberg και Dornbusch το 1991, εξέτασαν τη συµµόρφωση και
την προσαρµογή των εφήβων σε σχέση µε το γονεϊκό τύπο που αντιπροσώπευαν οι γονείς
τους και τα αποτελέσµατά τους έδειξαν πως τα παιδιά αυστηρών γονέων (υψηλής εµπλοκής)
είχαν καλύτερη προσαρµογή και συµµόρφωση από τα παιδιά µε γονείς των υπόλοιπων
οµάδων. Συνολικά, τα παιδιά των υπόλοιπων οµάδων γονέων είχαν χαµηλότερη βαθµολογία
σε µετρήσεις ψυχολογικής και συµπεριφορικής λειτουργίας. Πιο συγκεκριµένα, τα παιδιά των
κατευθυντικών τύπων γονέων, δηλαδή αυτών µε χαµηλή εµπλοκή, αλλά υψηλή αυστηρότητα,
επέδειξαν καλύτερη επίδοση στο σχολείο και υψηλότερη βαθµολογία στην υπακοή και τη
συµµόρφωση, αλλά επίσης είχαν την τάση να διαθέτουν χαµηλότερη αυτοεκτίµηση από τα
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παιδιά των υπόλοιπων οµάδων. Εν συνεχεία, οι γονείς που χαρακτηρίστηκαν ως
δηµοκρατικοί, δηλαδή υψηλοί στην εµπλοκή αλλά χαµηλοί στην αυστηρότητα, είχαν
εφήβους που επέδειξαν υψηλότερη βαθµολογία στον κοινωνικό αποκλεισµό, αλλά παρόλα
αυτά είχαν την τάση για υψηλή ψυχολογική προσαρµογή (π.χ. υψηλή αυτοεκτίµηση) και ήταν
προσανατολισµένοι στις οµαδικές δραστηριότητες. Τέλος, τα παιδιά από µη εµπλεκόµενους
γονείς, οι οποίοι είχαν χαµηλή εµπλοκή και αυστηρότητα, φανέρωσαν τη χαµηλότερη
προσαρµογή και συµµόρφωση.
Σε όλες τις κοινωνίες, πρωταρχική ευθύνη των γονέων είναι να κοινωνικοποιούν τα παιδιά
τους έτσι ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς σε κανονιστικά πρότυπα συµπεριφοράς µε
απώτερο σκοπό να λειτουργούν µε επιτυχία στην κοινωνία. Ο στόχος της κοινωνικοποίησης
αυτής εξαρτάται από την ευθύνη των γονέων στο να µετατρέψουν το παιδί τους από ένα
εξαρτηµένο βρέφος σε έναν αυτο-ρυθµιζόµενο ενήλικα που να διαθέτει την επάρκεια και τη
συναισθηµατική υγεία ώστε να επιτυγχάνει προ-κοινωνικούς στόχους και να αλληλεπιδρά
αποτελεσµατικά µε τους άλλους (Baumrind, Lanzelere & Owens, 2010). Ο Weber το 1947
είχε ορίσει τη διαπροσωπική ισχύ ως την πιθανότητα κατά την οποία ένα άτοµο σε µία
κοινωνική θέση µπορεί να επηρεάσει ένα άλλο στο να κάνει κάτι το οποίο σε άλλη
περίπτωση δεν θα έκανε. Μέχρι σχετικά πρόσφατα, το δικαίωµα και η ευθύνη των γονέων να
ασκούν τη διαπροσωπική τους ισχύ ώστε να ρυθµίσουν τη συµπεριφορά των παιδιών τους
στηριζόταν σε κοινωνικά ήθη, πεποιθήσεις και νόµους (Baumrind και συν., 2010). Οι Gordon
(1989) και Kohn (2005) συµβουλεύουν τους γονείς να παρέχουν αγάπη, άνευ όρων
υποστήριξη και αυτονοµία, ώστε να κινητοποιήσουν τα παιδιά τους στο να συµµορφωθούν
µε στοργή και σεβασµό και όχι από το φόβο της τιµωρίας ή την υπόσχεση ανταµοιβής.
Κάποιοι άλλοι, όπως

οι Rosemond (1994) και Dobson (1992) έχουν τονίσει ότι είναι

καλύτερο εάν οι γονείς εξαναγκάζουν τα παιδιά τους, ακόµα και µε φυσική τιµωρία όταν
αυτή απαιτείται, ώστε να υποβληθεί η θέληση τους (Ellison & Sherkat, 1993). ∆εκαετίες
διαπολιτισµικής έρευνας της Baumrind στα γονεϊκά πρότυπα προτείνουν πως τόσο οι
συντηρητικοί εξουσιαστικοί, όσο και οι φιλελεύθεροι γονεϊκοί τύποι σχετίζονται µε
περισσότερες ανεπιθύµητες συµπεριφορές των παιδιών απ’ ότι η σύνθεση των δύο αυτών
αντιθετικών απόψεων (Baumrind και συν., 2010). Οι καταναγκαστικές συµπεριφορές των
γονέων έχουν συνδεθεί µε ανεπιθύµητα αποτελέσµατα για το παιδί, συµπεριλαµβανοµένων
των εσωτερικευµένων προβληµάτων, όπως έχουν δείξει οι έρευνες των Hoffman (1975) και
Patterson (1982), της µειωµένης δραστηριοποίησης (Kochanska, Padavich & Koenig, 1996),
της µίµησης των καταναγκαστικών συµπεριφορών των γονέων, όπως έχουν αποδείξει οι
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Bandura (1973) και Patterson (1982) και των αντιδράσεων φόβου και επιθετικότητας, όπως
έδειξε επίσης ο Hoffman το 1975. Αντίθετα, ο Barber (2002) ανέφερε ωφέλιµες επιδράσεις
της άσκησης ισχύος όταν αυτή εφαρµόστηκε µε εναντιωµατικές και όχι µε καταναγκαστικές
πρακτικές. Οι επιδράσεις της πειθαρχίας που βασίζεται στη εναντίωση εµφανίζονταν πιο
επιβλαβείς απ’ ότι ήταν στην πραγµατικότητα όταν συγχέονταν µε καταναγκαστικές
µεθόδους άσκησης της ισχύος, οι οποίες όµως είναι και που διαφοροποιούν τους
εξουσιαστικούς από τους αυστηρούς γονείς (Baumrind και συν. 2010), για τους οποίους θα
µιλήσω στη συνέχεια.
Τα τέσσερα κύρια γονεϊκά πρότυπα της Baumrind (1989), αυστηρός, εξουσιαστικός,
δηµοκρατικός και µη εµπλεκόµενος (ή απορριπτικός/ παραµελητικός) έχουν καθοριστεί από
δύο παράγοντες, την ανταπόκριση και την απαίτηση, έτσι ώστε οι γονικοί τύποι να εµπίπτουν
µέσα σε ένα τεταρτηµόριο όταν αυτοί οι παράγοντες διασταυρώνονται στους τρόπους
άσκησης του γονεϊκού ρόλου (Maccoby & Martin, 1983). Συγκεκριµένα, η γονεϊκή διάσταση
της Ανταπόκρισης αναφέρεται στη συναισθηµατική υποστήριξη, τη ζεστασιά και γενικά σε
πράξεις που σκόπιµα ενδυναµώνουν το άτοµο και που είναι σύµφωνες µε τις ανάγκες και τις
απαιτήσεις του. Παρόλο που διαφορετικές όψεις της ανταπόκρισης, από τη ζεστασιά και την
ευαισθησία µέχρι τη δυσφορία, έχουν συνδεθεί µε διαφορετικά αποτελέσµατα στα άτοµα
(Davidov & Grusec, 20061), υπάρχει µία γενική συµφωνία για το ότι η υψηλή ανταπόκριση
αποτελεί ένα απαραίτητο κριτήριο για υψηλής ποιότητας γονεϊκό ρόλο σε όλους τους
πολιτισµούς. Το γεγονός αυτό έχουν αποδείξει οι Barber, Stolz και Olsen (2005) καθώς και οι
Rohner και Britner (2002), προωθώντας στα παιδιά την αίσθηση ασφάλειας, η οποία
συµβάλλει στην ψυχική τους υγεία, την αυτονοµία τους και τις προ-κοινωνικές συµπεριφορές
τους, όπως έχουν δείξει οι Greenberg, Speltz & DeKlyern (1993) καθώς και οι Simons,
Johnson & Conger (1994). Οι τελευταίοι συµφώνησαν στο ότι η απουσία της γονεϊκής
ανταπόκρισης είναι πιο σηµαντική από την περιοριστική, καταναγκαστική πειθαρχία στην
εκδήλωση των εξωτερικευµένων συµπεριφορών. Παρόλα αυτά, η Baumrind (1989. 1991.
1996) έχει τονίσει επανειληµµένα πώς η υψηλή ανταπόκριση, αν και παρουσιάζεται
ξεκάθαρα ευεργετική όταν συνδέεται µε την υψηλή απαιτητικότητα στον αυστηρό τύπο
γονεϊκού ρόλου, δεν είναι ευεργετική όταν συνδέεται µε χαµηλή απαιτητικότητα στο
1

Οι Davidov & Grusec (2006) υποστήριξαν µε την έρευνα τους πως η ανταπόκριση των γονέων στη δυσφορία
των παιδιών τους, αλλά όχι η στοργή, προέβλεπε την καλύτερη ρύθµιση των αρνητικών συναισθηµάτων τους.
Επίσης, η µητρική γονεϊκή ανταπόκριση στη δυσφορία προέβλεπε την ενσυναίσθηση των παιδιών και την προκοινωνική τους ανταπόκριση. Αντίθετα, η µητρική στοργή, αλλά όχι η ανταπόκριση στη δυσφορία, συνδέθηκε
µε την καλύτερη ρύθµιση των θετικών συναισθηµάτων και, αν και µόνο για τα αγόρια, µε την µεγαλύτερη
αποδοχή από τους συνοµιλήκους τους.
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δηµοκρατικό τύπο άσκησης του γονεϊκού ρόλου. Η ίδια είχε αιτιολογήσει αυτό το γεγονός
από το ότι η ανταπόκριση των δηµοκρατικών γονέων συνέβαινε χωρίς διάκριση, δηλαδή δεν
ήταν λογικά συνδεόµενη µε τις πράξεις του παιδιού ή εξαρτώµενη από τις συνέπειες της
συµπεριφοράς του και το πιθανότερο ήταν να εκλαµβάνεται από το παιδί ως µη ρεαλιστική
και υπερβολικά εµπλεκόµενη, παρά ως υποστηρικτική και στοργική (Baumrind και συν.,
2010). Η Απαιτητικότητα, από την άλλη πλευρά, η οποία εναλλακτικά ονοµάζεται
συµπεριφορικός έλεγχος, αναφέρεται στις απαιτήσεις των γονέων για τα παιδιά τους να
ενσωµατώνονται µέσα στην οικογένεια και την κοινωνία, µέσα από τις προσδοκίες τους για
ωριµότητα, την επίβλεψη τους προς αυτά, τις προσπάθειες πειθαρχίας και την προθυµία να
αντιµετωπίσουν ένα παιδί που αµφισβητεί. Οι απαιτητικοί γονείς επιβλέπουν και
παρακολουθούν τις δραστηριότητες των παιδιών τους µε το να τα αντιµετωπίζουν άµεσα,
παρά µε το να τα χειρίζονται διακριτικά. Ο γονεϊκός έλεγχος της συµπεριφοράς έχει σκοπό να
κατευθύνει το παιδί προς συγκεκριµένους στόχους που έχουν επιλεγεί από το γονέα, την
τροποποίηση της έκφρασης ανώριµης, εξαρτηµένης, επιθετικής συµπεριφοράς και την
προώθηση της συµµόρφωσης σύµφωνα µε τα γονεϊκά πρότυπα (Baumrind, 1996).
Τα γονεϊκά πρότυπα της Baumrind ιστορικά έχουν τις ρίζες τους στους δύο τύπους
γονεϊκής ισχύος του Baldwin, τον αυταρχικό και τον δηµοκρατικό, όπως τους διατύπωσε το
1955. Οι εξουσιαστικοί γονείς της Baumrind, όπως οι αυστηροί του Baldwin, είναι υψηλοί σε
απαίτηση αλλά όχι σε ανταπόκριση (Baumrind, και συν., 2010). Παρουσιάζουν υψηλά
επίπεδα στοργής και υψηλά επίπεδα συµπεριφορικού ελέγχου ή σκληρής πειθαρχίας
(Baumrind, 1989). Οι αυστηροί γονείς έχουν υψηλή τόσο την απαίτηση όσο και την
ανταπόκριση, και όχι τη µία περισσότερο από την άλλη. Είναι υψηλά απαιτητικοί,
αποκριτικοί και έχουν την τάση για χαµηλό ψυχολογικό έλεγχο (Baumrind και συν., 2010).
Είναι δεκτικοί στις απόψεις των παιδιών, αλλά και υπεύθυνοι για τη σταθερή κατεύθυνση των
πράξεων τους, τονίζοντας την αιτιολόγηση, την επικοινωνία και τη λογική συζήτηση σε
αλληλεπιδράσεις που έχουν φιλικό χαρακτήρα (Baumrind, 1996). Ο συγκεκριµένος τύπος
άσκησης του γονεϊκού ρόλου περιλαµβάνει µία οµάδα γονεϊκών συµπεριφορών, όπως το να
τους δείχνουν στοργή, να είναι αποκριτικοί στις ανάγκες των παιδιών, να τα ενθαρρύνουν, να
τα βοηθούν καθηµερινά, να τα επιβλέπουν, να ασκούν µη καταναγκαστική πειθαρχία και να
λειτουργούν ως πρότυπα θετικής συµπεριφοράς (Maccoby & Martin, 1983). Επίσης, έχουν
χαρακτηρισθεί πως προσφέρουν υψηλά επίπεδα στοργής σε αντίθεση µε τα υψηλά επίπεδα
συµπεριφορικού ελέγχου ή επίβλεψης και έχοντας τροποποιηθεί από τον Steinberg, ο τύπος
περιλαµβάνει τη γονεϊκή αυτονοµία ή δηµοκρατία, οι οποίες είναι πιο αντιπροσωπευτικές για
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την υγιή ψυχολογική ανάπτυξη και σχολική επιτυχία των εφήβων (Steinberg, Lamborn,
Dornbusch & Darling, 1992). Αυτός ο σχηµατισµός γονεϊκών τάσεων έχει βρεθεί να
σχετίζεται θετικά µε την υγιή προσαρµογή των παιδιών και των εφήβων, όπως δείχνουν οι
Baumrind (1989), Maccoby και Martin (1983) και Steinberg και συν. (1992).

Οι

δηµοκρατικοί γονείς, συχνά αναφερόµενοι ως επιτρεπτικοί ή µη κατευθυντικοί είναι
περισσότερο αποκριτικοί από απαιτητικοί και αντιστοιχούν στο δηµοκρατικό τύπο του
Baldwin (Baumrind και συν., 2010). Τέλος, οι µη εµπλεκόµενοι γονείς έχουν χαρακτηρισθεί
από ένα συνδυασµό τόσο χαµηλής στοργής, όσο και χαµηλού ελέγχου και είναι λιγότερο
δεσµευµένοι µε το να είναι χαµηλής απαίτησης, χαµηλής αποκριτικότητας και δεν
υποστηρίζουν ιδιαίτερα την αυτονοµία (Baumrind, και συν., 2010). Αποτελούν εκείνο τον
γονεϊκό τύπο που συσχετίζεται πάντα µε τα εσωτερικευµένα και εξωτερικευµένα προβλήµατα
των παιδιών και των εφήβων (Baumrind, 1989. Heller, Baker, Henker & Hinshaw, 1996.
Jewell & Start, 2003).
Αρκετές έρευνες και πολυάριθµοι συγγραφείς έχουν υποστηρίξει πως οι γονεϊκοί τύποι
προβλέπουν την ευεξία των παιδιών στους τοµείς των κοινωνικών δεξιοτήτων, της
ακαδηµαϊκής επίδοσης της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και των προβληµάτων συµπεριφοράς
(McLloyd & Wilson, 1992). Επίσης, πολλές είναι οι έρευνες εκείνες οι οποίες έχουν
καταλήξει στο συµπέρασµα ότι τα παιδιά µε αυστηρούς γονείς αξιολογούνται ως πιο
κοινωνικά και λειτουργικά ικανά από εκείνα µε γονείς µη αυστηρού τύπου (π.χ. Baumrind,
1991. Steinberg και συν., 1992). Συγκεκριµένα, αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά ευρήµατα
στη βιβλιογραφία των σχέσεων γονέα-εφήβου, το γεγονός πως τα άτοµα που έχουν
ανατραφεί σε αυστηρές (στοργικές και σταθερές) οικογένειες είναι πιο επαρκή ψυχολογικά,
πιο επιτυχηµένα στο σχολείο και λιγότερο επιρρεπή σε εσωτερικευµένα ή εξωτερικευµένα
προβλήµατα, από τους συνοµήλικους τους που έχουν ανατραφεί σε εξουσιαστικές
οικογένειες (σταθερές αλλά µη στοργικές), δηµοκρατικές (στοργικές αλλά µη σταθερές) ή
απορριπτικές (ούτε σταθερές, ούτε στοργικές) (Steinberg, 2001). Οι Baumrind, και συν. σε
µία έρευνα τους το 2010, βρήκαν πως οι έφηβοι των οποίων οι γονείς είχαν χαρακτηρισθεί
άµεσοι, δηµοκρατικοί ή αυστηροί στην προσχολική ηλικία, ήταν επαρκείς και καλά
προσαρµοσµένοι σε σχέση µε τους εφήβους εκείνους των οποίων οι γονείς είχαν
προηγουµένως

χαρακτηρισθεί

ως

αυταρχικοί/εξουσιαστικοί,

δηµοκρατικοί

ή

µη

εµπλεκόµενοι και βρέθηκαν πως ήταν σηµαντικά µη επαρκείς και είχαν κακή προσαρµογή.
Επιπλέον, τα ευρήµατα έδειξαν πως η λεκτική επιθετικότητα και ο ψυχολογικός έλεγχος ήταν
οι πιο επιβλαβείς από τις εξουσιαστικές πρακτικές δύναµης καταναγκασµού. Αντίθετα, η
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αντιπαραθετική

πειθαρχία

και

οι

απαιτήσεις

πειθαρχίας

συνεισέφεραν

στην

αποτελεσµατικότητα του αυστηρού τύπου γονεϊκού ρόλου, και η κανονιστική σωµατική
τιµωρία βρέθηκε ουδέτερη ως προς τις επιδράσεις της. Τέλος, οι έφηβοι αυστηρών γονέων
είχαν αναφέρει µεγαλύτερη εγκράτεια και υπευθυνότητα, ενώ έφηβοι προερχόµενοι από
απορριπτικές οικογένειες ανέφεραν σηµαντικά χαµηλότερη αντίσταση στην πίεση
συνοµήλικων (Steinberg, Blatt-Eisengart & Cauffman, 2006).
Οι εξωτερικευµένες συµπεριφορές, όπως είναι η επιθετικότητα, η µη συµµόρφωση και οι
αντιδραστικές συµπεριφορές σχετίζονται µε ένα πεδίο αρνητικών εκβάσεων για τα παιδιά και
τους εφήβους και βασίζονται στο πρώιµο µοντέλο έναρξης της συµπεριφοράς εξωτερίκευσης
προβληµάτων (McMahon, Wells & Kotler, 2006) που συχνά έχει επιδράσεις που διαρκούν
µέχρι την ενηλικίωση, συµπεριλαµβανοµένων της κατάχρησης ουσιών, της ασταθούς
εργασίας και των δυσκολιών στις σχέσεις (Champion, Goodall & Rutter, 1995. McMahon και
συν., 2006. Offord & Bennett, 1994). Ένας παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη και
διατήρηση

εξωτερικευµένων

συµπεριφορών

στα

παιδιά

αποτελεί

ένας

κύκλος

αλληλεπιδράσεων γονέα-παιδιού που χαρακτηρίζεται από έναν υψηλό βαθµό εξαναγκασµού
(Granic & Patterson, 2006). Χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτής της διαδικασίας αποτελεί η
γονεϊκή ανταπόκριση στη µη συµµόρφωση του παιδιού τους, δηλαδή η απόσυρση της
εντολής τους ή η αδυναµία να ακολουθήσουν την αρνητική και επίµονη συµπεριφορά του.
Παρόλο που η γονεϊκή απόσυρση της απαίτησης ή η αποτυχία να προχωρήσουν µπορεί να
έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της σύγκρουσης και την παροχή γονεϊκής ανακούφισης, τα
αποτελέσµατα είναι προσωρινά. Έτσι, λοιπόν, τα παιδιά αποκτούν αρνητική και επίµονη
συµπεριφορά σε κάθε µελλοντική οδηγία που δέχονται από τους γονείς τους , ενώ την ίδια
στιγµή οι γονείς ενδέχεται να αρχίσουν να χρησιµοποιούν όλο και σκληρότερες πρακτικές
άσκησης του γονεϊκού ρόλου σε µία προσπάθεια να ελέγξουν τις συµπεριφορές των παιδιών
τους. Καθώς αυτός ο κύκλος συνεχίζεται, ο ρυθµός και η ένταση αυτών των συµπεριφορών
αυξάνεται σηµαντικά καθώς οι γονείς και τα παιδιά ενισχύονται από τις καταναγκαστικές
συµπεριφορές τους (McKee, Colletti, Rokow, Jones & Forehand, 2008). Έρευνες έχουν
αποδείξει πως τα παιδιά που έχουν κοινωνικοποιηθεί µε τη χρήση καταναγκαστικών
συµπεριφορών στην οικογένεια είναι πιο πιθανό να χρησιµοποιήσουν παρόµοιες τεχνικές έξω
από αυτήν, διαιωνίζοντας έτσι τις προβληµατικές συµπεριφορές (Conger, Elder, Lorenz &
Simons, 1994. Forehand & Wierson, 1993). Χαµηλά επίπεδα συµπεριφορικού ελέγχου,
επίσης, έχουν συσχετισθεί µε εξωτερικευµένα προβλήµατα των παιδιών και των εφήβων,
συµπεριλαµβανοµένων των διαταραχών συµπεριφοράς, της χρήσης ουσιών και της
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επιθετικότητας (Chilcoat, Beslau & Anthony, 1996. Dishion, Patterson, Stoolmiller &
Skinner, 1991. Gray & Steinberg, 1999). Επιπλέον, η χρήση σταθερής συµπεριφοράς ελέγχου
σχετίζεται µε χαµηλότερα επίπεδα εξωτερικευµένων συµπεριφορών των εφήβων (Galambos,
Barker & Almeida, 2003) και χαµηλότερα επίπεδα επιθετικής συµπεριφοράς των εφήβων
(Mazefsky & Farrell, 2005). Οι Pettit, Bates και Dodge το 1997 βρήκαν πως όταν οι γονείς
είχαν στοργικές, αποκριτικές σχέσεις µε τα παιδιά τους, τα ίδια εµφάνιζαν λιγότερες
επιθετικές και παραβατικές συµπεριφορές, καθώς και χαµηλότερα επίπεδα κοινωνικής
απόσυρσης, ψυχολογικής δυσφορίας και άλλων σωµατικών συµπτωµάτων.
Σε µία έρευνα των Steinberg και συν. (2006) βρέθηκε πως οι έφηβοι που είχαν περιγράψει
τους γονείς τους ως αυστηρούς ήταν πιο ψυχοκοινωνικά ώριµοι, µε µεγαλύτερη ακαδηµαϊκή
επάρκεια, λιγότερο επιρρεπή σε εσωτερικευµένη θλίψη και στην εξωτερίκευση των
προβληµάτων τους, απ’ ότι οι υπόλοιποι συνοµήλικοί τους. Την ίδια στιγµή, οι έφηβοι
εκείνοι που είχαν περιγράψει τους γονείς τους ως απορριπτικούς ήταν λιγότερο ώριµοι,
λιγότερο επαρκείς και περισσότερο διαταραγµένοι, ενώ εκείνοι που τους είχαν χαρακτηρίσει
ως εξουσιαστικούς ή δηµοκρατικούς, τυπικά σκόραραν µεταξύ των δύο άκρων. Παρόλα
αυτά, εκείνοι που προέρχονταν από εξουσιαστικές οικογένειες ήταν σταθερά πιο λειτουργικοί
από εκείνους που προέρχονταν από δηµοκρατικές οικογένειες. Επιπλέον, οι έφηβοι µε
αυστηρούς ή εξουσιαστικούς γονείς ανέφεραν σηµαντικά λιγότερη ανησυχία από εκείνους µε
απορριπτικούς γονείς. Τέλος, οι έφηβοι από αυστηρούς και εξουσιαστικούς γονείς ανέφεραν
τα λιγότερα εξωτερικευµένα προβλήµατα. Αναφορικά µε τα επίπεδα γονεϊκής στοργής,
κάποιες έρευνες έχουν αναφέρει σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ των υψηλών επιπέδων
γονεϊκής στοργής και των χαµηλών επιπέδων εσωτερικευµένων συµπεριφορών και αντίθετα,
µεταξύ των χαµηλών επιπέδων στοργής και των υψηλών επιπέδων εσωτερικευµένων
συµπεριφορών (π.χ. Garber, Robinson & Valentiner, 1997. Hammen, Shih & Brennan, 2004).
Σε µία ακόµα έρευνα, οι Johnes, Forehand, Rakow, Colletti, KcKee και Zalot (2008) που
εξέτασαν τη γονεϊκή στοργή και το συµπεριφορικό έλεγχο ως παράγοντες πρόβλεψης της
αλλαγής

των

εσωτερικευµένων

και

των

εξωτερικευµένων

προβληµάτων

σε

Αφροαµερικανούς πολίτες σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγµές, βρήκαν πως η στοργή αλλά
όχι ο συµπεριφορικός έλεγχος συσχετιζόταν µε τα εξωτερικευµένα αλλά όχι µε τα
εσωτερικευµένα προβλήµατα.
Οι ατοµικές διαφορές της γονεϊκής συµπεριφοράς και η γονεϊκή προσωπικότητα έχουν
θεωρηθεί µείζονος σηµασίας από κάποιους θεωρητικούς (Vondra, Sysko & Belsky, 2005),
καθώς σχετίζονται µε τον τρόπο που οι πατέρες και οι µητέρες εκτελούν το γονεϊκό τους
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ρόλο. Η έρευνα έχει δείξει άµεσες συνδέσεις µεταξύ συγκεκριµένων χαρακτηριστικών της
προσωπικότητας των γονέων, όπως είναι η αρνητική συναισθηµατικότητα και η
ψυχοπαθολογία, και των προβληµάτων συµπεριφοράς των παιδιών (Downey & Coyne, 1990.
Kochanska, Clark & Goldman, 1997). Επιπλέον, ερευνητές έχουν βρει έµµεσες συνδέσεις της
προσωπικότητας των γονέων και των προβληµάτων συµπεριφοράς των παιδιών, οι οποίες
µεσολαβούνται από τις γονεϊκές συµπεριφορές (Brook, Whiteman & Zheng, 2002). Στη
συνέχεια, µία έρευνα που εξέτασε τις σχέσεις µεταξύ της προσωπικότητας των γονέων, των
γονεϊκών συµπεριφορών και των προβληµάτων συµπεριφοράς των εφήβων, καθώς και την
πιθανή διαµεσολάβηση των γονεϊκών συµπεριφορών απέδειξε το εξής: Πως η γονεϊκή
ευσυνειδητότητα µέσω της ικανότητας των γονέων στο να θέτουν όρια είχε ως αποτέλεσµα
την καλή συµπεριφορική προσαρµογή των παιδιών (Oliver, Guerin & Coffman, 2009).

PARTheory και Ψυχολογική Προσαρµογή
Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, οι αντιλήψεις των παιδιών για γονεϊκή (πατρική και
µητρική) αποδοχή ή απόρριψη σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη µορφή ψυχολογικής
προσαρµογής, η οποία περιγράφεται στην υποθεωρία για την προσωπικότητα της
PARTheory, ανεξάρτητα από διαφορές στην εθνικότητα, την κουλτούρα, τη γεωγραφική
θέση, τη φυλή, τη γλώσσα ή άλλες τέτοιες συνθήκες. Επίσης, οι αναµνήσεις που έχουν οι
ενήλικες (άνδρες και γυναίκες) της γονεϊκής (µητρικής και πατρικής) αποδοχής ή απόρριψης
σχετίζονται µε την ίδια µορφή ψυχολογικής προσαρµογής όπως οι αντιλήψεις των παιδιών
στην παιδική ηλικία (Khaleque & Rohner, 2012a). Σύµφωνα µε τον Rohner (2004) οι
παραπάνω συνδέσεις ονοµάζονται συνοπτικά στην PARTheory ως σύνδροµο αποδοχήςαπόρριψης.

Στη συνέχεια θα αναφερθώ σε πορίσµατα ερευνών που έχουν εξετάσει τις

παραπάνω συσχετίσεις.
Σε µία µετα-ανάλυσή τους, οι Khaleque και Rohner (2002) υποστήριξαν τον ισχυρισµό
πως η αυξηµένη αντίληψη της γονεϊκής αποδοχής/απόρριψης είναι παγκοσµίως συσχετισµένη
µε την αύξηση στην ψυχολογική προσαρµογή/δυσπροσαρµογή. Απέδειξαν επίσης πως το
µέγεθος της συσχέτισης µεταξύ της αντιλαµβανόµενης απόρριψης και της ψυχολογικής
δυσπροσαρµογής τείνει να είναι ισχυρότερο στην παιδική ηλικία απ’ ότι στην ενηλικίωση.
Μία ακόµα έρευνα που πραγµατοποιήθηκε λίγο αργότερα, επιβεβαίωσε το ίδιο εύρηµα,
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γεγονός που µπορεί να οφείλεται στο ότι τα παιδιά βρίσκονται ακόµα υπό την επίδραση των
γονιών τους, και απέδειξε επίσης πως η αντιλαµβανόµενη αποδοχή/απόρριψη οποιαδήποτε
στιγµή στη ζωή ενδέχεται ανεξαρτήτως πολιτισµικού πλαισίου να έχει τις ίδιες συνέπειες µε
την αντιλαµβανόµενη γονεϊκή αποδοχή/απόρριψη στην παιδική ηλικία (Rohner και συν.,
2005). Σε µία ακόµα διαπολιτισµική µετα-ανάλυση αναφορικά µε τις συσχετίσεις µεταξύ της
αντιλαµβανόµενης αποδοχής και ψυχολογικής προσαρµογής τόσο σε παιδιά όσο και σε
ενήλικες, προέκυψε το συµπέρασµα ότι οι παραπάνω συσχετίσεις ισχύουν σε διαπολιτισµικό
και διακρατικό επίπεδο. Συγκεκριµένα, αποδείχθηκε η παραπάνω σχέση τόσο µεταξύ των
εθνών, όσο και µεταξύ των εθνικών οµάδων των ΗΠΑ. Επίσης, βρέθηκε πως η
αντιλαµβανόµενη πατρική αποδοχή είχε µία πιο ισχυρή παν-πολιτισµική σχέση µε την
ψυχολογική προσαρµογή των παιδιών, απ’ ότι η αντιλαµβανόµενη µητρική αποδοχή
(Khaleque & Rohner, 2012a). Άλλη µία µετα-ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε, είχε την
ιδιαιτερότητα ως προς το ότι δεν εξέτασε την ψυχολογική προσαρµογή ολιστικά, αλλά την
«έσπασε» στα κοµµάτια της, ώστε να εξεταστεί εάν κάθε µία από τις επτά προδιαθέσεις για
την προσωπικότητα σχετίζεται διεθνικά µε την αντιλαµβανόµενη πατρική και µητρική
αποδοχή. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως τόσο οι αντιλήψεις των παιδιών, όσο και οι
αναµνήσεις των ενηλίκων για µητρική αποδοχή/απόρριψη συσχετίζονται διακρατικά και µε
τις επτά προδιαθέσεις για την προσωπικότητα. Επίσης, πως οι αντιλήψεις των παιδιών για
πατρική αποδοχή/απόρριψη τείνουν να είναι διεθνικά συσχετιζόµενες και µε τις επτά
προδιαθέσεις της προσωπικότητας. Τέλος, οι αναµνήσεις των ενηλίκων για πατρική
αποδοχή/απόρριψη στην παιδική ηλικία βρέθηκαν να είναι διεθνικά συσχετιζόµενες µε όλες
τις προδιαθέσεις εκτός της εξάρτησης (Khaleque & Rohner, 2012b).
Σε µία έρευνα των Lila, Garcia και Gracia (2007) που πραγµατοποιήθηκε στην ιδιαίτερη
κοινωνία της Κολοµβίας, βρέθηκε πως η αυτο-αναφερόµενη γονεϊκή αποδοχή συσχετίζεται
µε την ψυχολογική και κοινωνική προσαρµογή των παιδιών του δείγµατος. Παρόλα αυτά,
όσον αφορά τα προβλήµατα συµπεριφοράς, όπως αναφέρθηκαν από τους γονείς, µόνο η
αντιλαµβανόµενη µητρική αποδοχή βρέθηκε να έχει άµεση σχέση µε τα προβλήµατα
συµπεριφοράς των παιδιών, τόσο τα εσωτερικευµένα όσο και τα εξωτερικευµένα. Επιπλέον,
ορισµένες διαχρονικές µελέτες δείχνουν πως η αντιλαµβανόµενη γονεϊκή απόρριψη στην
παιδική ηλικία τείνει να προηγείται της ανάπτυξης καταθλιπτικών συµπτωµάτων στην
εφηβεία και την ενηλικίωση (Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2005). Οι Rohner και Britner
(2002) βρήκαν πως η γονεϊκή απόρριψη παρουσιάζεται ως ένας κύριος παράγοντας για όλα
σχεδόν

τα

προβλήµατα

συµπεριφοράς,

συµπεριλαµβανοµένων

των

διαταραχών
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συµπεριφοράς και των εξωτερικευµένων συµπεριφορών, όπως είναι η επιθετικότητα, η
παραβατικότητα και η παρορµητικότητα. Υποστηρίζεται επίσης, η αιτιώδης σχέση µεταξύ
της γονεϊκής απόρριψης και της κατάχρησης ναρκωτικών και αλκοόλ (Rohner και συν.,
2005). Τέλος, οι Erkman και Rohner (2006) συµπέραναν πως οι φαινοµενικές σχέσεις µεταξύ
της γονεϊκής τιµωρίας και της ψυχολογικής προσαρµογής των νέων µεσολαβούνται σχεδόν
ολοκληρωτικά από τις αντιλήψεις των νέων για αποδοχή από τους γονείς τους. Εποµένως, δεν
είναι η σωµατική τιµωρία από µόνη της αυτή που προκαλεί την ψυχολογική δυσπροσαρµογή.

Ο Ρόλος του Πατέρα
Το µεγαλύτερο µέρος των ερευνών αναφορικά µε τη γονεϊκή αποδοχή/απόρριψη έχει
επικεντρωθεί στη µητρική συµπεριφορά. Όπως φαίνεται ιστορικά, η πιθανή επίδραση της
πατρικής συµπεριφοράς έχει αγνοηθεί σε µεγάλο βαθµό (Rohner & Veneziano, 2001). Σε µία
δυτικού τύπου κοινωνία όπως αυτή των ΗΠΑ, η λέξη µητρότητα αποσπά σε πολλούς ένα
ζεστό, ασαφές αίσθηµα, τη στιγµή που ο όρος πατρότητα αποσπά συναισθήµατα
προερχόµενα από κάτι πιο δυνατό, κρύο, σκληρό και λιγότερο στοργικό. Ακόµα και η φράση
«πατρική αγάπη», στην καθηµερινή οµιλία δεν χρησιµοποιείται µε τον ίδιο τρόπο όπως η
«µητρική αγάπη». Σε µερικούς η «πατρική αγάπη» ακούγεται παράξενα, ενώ πολλοί
αισθάνονται πιο άνετα µε τη «µητρική αγάπη» (Rohner & Veneziano, 2001). Φαινοµενικά,
όλες οι θεωρίες κατά τη διάρκεια του προηγούµενου αιώνα δέχονται την αναπόδεικτη
παραδοχή πως οι µητέρες είναι πιο σηµαντικές στην ανάπτυξη του παιδιού. Για παράδειγµα,
η ψυχαναλυτική θεωρία και οι ψυχοδυναµικές ισχυρίζονται πως η σχέση µητέρας-παιδιού,
ιδιαίτερα τα έξι πρώτα χρόνια της ζωής, είναι καθοριστική για τη φυσιολογική ανάπτυξη του
παιδιού. Επίσης, η θεωρία του πρώιµου δεσµού επικεντρώθηκε στο δεσµό µητέρας-παιδιού,
καθώς και σηµαντικά τµήµατα της θεωρίας της µάθησης και της θεωρίας της γνωστικής
ανάπτυξης. Μόνο κατά τη δεκαετία του ’90, οι συµπεριφορικοί επιστήµονες αναγνώρισαν
ολοκληρωτικά πως θα ήταν καλό εάν οι πατέρες συµπεριλαµβάνονται στις µελέτες
αναφορικά µε τις σχέσεις γονέα-παιδιού. Μερικές µελέτες αργότερα έδειξαν πως η πατρική
αγάπη είναι ο µοναδικός σηµαντικός δείκτης πρόβλεψης συγκεκριµένων συµπεριφορών των
παιδιών, όταν αφαιρείται η επίδραση της µητρικής αγάπης (Rohner & Veneziano, 2001).
Η πατρική αποδοχή περιλαµβάνει συναισθήµατα και συµπεριφορές, ή αντιλήψεις των
παιδιών για συγκεκριµένα συναισθήµατα και συµπεριφορές, όπως είναι η πατρική στοργή,
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ζεστασιά, υποστήριξη και ανησυχία. Η πατρική απόρριψη, αντίθετα, ορίζεται ως η
πραγµατική ή αντιλαµβανόµενη απουσία ή απόσυρση αυτών των συναισθηµάτων και
συµπεριφορών. Η απόρριψη περιλαµβάνει συναισθήµατα όπως ψυχρότητα, αδιαφορία ή
εχθρότητα προς το παιδί. Ενδέχεται να εκφράζεται συµπεριφορικά, ως έλλειψη στοργής, ως
σωµατική ή λεκτική βία ή ως παραµέληση. Επίσης, µπορεί να βιώνεται µε τη µορφή της
αδιαφοροποίητης απόρριψης, η οποία αναφέρεται σε καταστάσεις όπου τα άτοµα
αισθάνονται πως οι πατέρες τους, ή οι σηµαντικοί άντρες φροντιστές τους, δεν νοιάζονται
πραγµατικά γι’ αυτά, δεν τα θέλουν ή δεν τα αγαπούν, παρόλο που δεν υπάρχουν
παρατηρήσιµοι δείκτες συµπεριφοράς που να δείχνουν ότι οι πατέρες τους είναι
παραµελητικοί, µη στοργικοί ή επιθετικοί απέναντί τους (Rohner, 1998). Έχουν διεξαχθεί
συνολικά έξι τύποι ερευνών που δείχνουν την επίδραση της πατρική αγάπης αναφορικά µε τις
πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών. Κατ’ αρχάς, υπάρχουν έρευνες που εξετάζουν
αποκλειστικά τις επιδράσεις της διακύµανσης της πατρικής αγάπης, άλλες που υποστηρίζουν
πως η πατρική αγάπη είναι το ίδιο σηµαντική µε τη µητρική και άλλες που δέχονται πως η
πατρική αγάπη προβλέπει συγκεκριµένα αποτελέσµατα καλύτερα απ’ ότι η αντιλαµβανόµενη
αγάπη από τη µητέρα. Ακόµα, υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ότι η πατρική αγάπη
αποτελεί το µοναδικό σηµαντικό παράγοντα πρόβλεψης συγκεκριµένων συµπεριφορών,
έρευνες που δέχονται πως η πατρική αγάπη µετριάζει την επίδραση της µητρικής και τέλος,
ορισµένες που υποστηρίζουν πως ο πατρικός έναντι του µητρικού γονεϊκού ρόλου σχετίζεται
µε διαφορετικά αποτελέσµατα για τους γιους, τις κόρες ή και τους δύο (Rohner, 1998. Rohner
& Veneziano, 2001).
Στη συνέχεια θα αναφερθώ συγκεκριµένα σε ορισµένες έρευνες, οι οποίες έχουν
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους παραπάνω τύπους. Σηµαντικά στοιχεία από όλους τους
τύπους ερευνών υποστηρίζουν το συµπέρασµα ότι η πατρική αγάπη, εκφραζόµενη ως
αποδοχή/απόρριψη, είναι συχνά το ίδιο ισχυρά εµπλεκόµενη µε τη µητρική αγάπη στην
ανάπτυξη της συµπεριφοράς και των ψυχολογικών προβληµάτων, καθώς και στην ανάπτυξη
της αίσθησης των παιδιών και των ενηλίκων για υγεία και ευεξία (Rohner, 1998. Rohner &
Veneziano, 2001). Σε µία έρευνα του ο Veneziano (2000) έδειξε πως στις Αφροαµερικάνικες
οικογένειες η ψυχολογική προσαρµογή των νέων ήταν κυρίαρχη τόσο στο πλαίσιο της
πατρικής όσο και της µητρικής γονεϊκής αποδοχής. Αντίθετα, στις Ευρωπαϊκές Αµερικανικές
οικογένειες, η σχέση µεταξύ των εµπειριών µητρικής αποδοχής και ψυχολογικής
προσαρµογής των νέων παρουσιάστηκε κυρίαρχη µόνο στο πλαίσιο των εµπειριών πατρικής
αποδοχής. Η έρευνα των Lila και συν. (2007) αν και φανέρωσε πως τόσο η µητρική όσο και η
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πατρική αποδοχή συσχετιζόταν µε την αυτο-αναφερόµενη ψυχολογική προσαρµογή των
παιδιών, η αντιλαµβανόµενη αποδοχή από τις µητέρες, αλλά όχι από τους πατέρες, ήταν
άµεσα συσχετιζόµενη µε τα προβλήµατα συµπεριφοράς των παιδιών, όπως αυτά
αναφέρθηκαν από τους γονείς. Τα αποτελέσµατα πρότειναν πως η επίδραση της
αντιλαµβανόµενης πατρικής γονεϊκής αποδοχής στα συµπεριφορικά προβλήµατα των παιδιών
είναι έµµεση και πως η µητρική αποδοχή λειτουργεί µεσολαβητικά στις επιδράσεις της
πατρικής αποδοχής. Τα αποτελέσµατα µίας ακόµα έρευνας του Veneziano (2003) έδειξαν
πως η πατρική φυσική διαθεσιµότητα αποτελεί πολύ λιγότερο σηµαντική κατασκευή
πρόβλεψης της πατρικής επίδρασης στη µετέπειτα λειτουργικότητα του ατόµου, απ’ ότι η
πατρική στοργή. Επίσης, έδειξαν πως οι κώδικες για πατρική φυσική διαθεσιµότητα δεν
αποτελούν εγγυήσεις για την πατρική ζεστασιά και στοργή. Tα ευρήµατα συνολικά
φανέρωσαν πως η πατρική στοργή συχνά αποτελεί πιο σηµαντικό παράγοντα πρόβλεψης της
λειτουργικότητας των νέων απ’ ότι η µητρική στοργή. Ο Amato, το 1994, βρήκε πως η
αντιλαµβανόµενη εγγύτητα προς τους πατέρες προκαλεί ανεξάρτητη επίδραση στην ευτυχία
των ενήλικων απογόνων, την ικανοποίησή τους από τη ζωή και τη συνολική ψυχολογική τους
ευεξία. Οι Chen, Liu και Li (2000), βρήκαν µέσω µίας δίχρονης διαχρονικής µελέτης στον
πληθυσµό της ∆ηµοκρατίας της Κίνας πως η πατρική αλλά όχι η µητρική στοργή ήταν
αρνητικά συσχετιζόµενη µε την αποδιοργανωτική επιθετικότητα των νέων απέναντι στους
συνοµηλίκους τους. Απέδειξαν, επίσης, πως η πατρική αλλά όχι η µητρική στοργή ήταν
θετικά συσχετιζόµενη µε την ακαδηµαϊκή επίδοση και την κοινωνική επάρκεια των παιδιών.
Αναφορικά µε την πατρική εµπλοκή, δεν είναι λίγες οι έρευνες εκείνες που έχουν
αποδείξει πως η πατρική µη εµπλοκή, εκφραζόµενη ως πατρική απουσία έχει συνδεθεί µε την
ψυχολογική δυσπροσαρµογή, τα προβλήµατα συµπεριφοράς και

τα εκπαιδευτικά

προβλήµατα (Biller, 1993. Osherson, 1986). Επιπλέον, τα παιδιά µε µεγαλύτερη πατρική
εµπλοκή, σε σχέση µε τα υπόλοιπα, τείνουν να είναι πιο ικανά γνωστικά και κοινωνικά, να
έχουν λιγότερη τάση για φυλετικά στερεότυπα, µεγαλύτερη ενσυναίσθηση και καλύτερη
ψυχολογική προσαρµογή (Rohner, 1998). Παρόλα αυτά, το να φροντίζει κανείς τα παιδιά, δεν
είναι το ίδιο µε το να ενδιαφέρεται πραγµατικά γι’ αυτά. Οπότε, δεν είναι µόνο η πατρική
εµπλοκή, η άµεση αλληλεπίδραση µε το παιδί ή φυσική διαθεσιµότητα, η οποία σχετίζεται µε
αυτά τα αποτελέσµατα-συµπεριφορές. Αντίθετα, φαίνεται πως η ποιότητα της σχέσης
πατέρα-παιδιού είναι αυτή που κάνει τη µεγαλύτερη διαφορά (Rohner, 1998). Οι Veneziano
και Rohner (1998) απέδειξαν πως η αντιλαµβανόµενη πατρική γονεϊκή αποδοχή, ως
µεσολαβητής της επίδρασης της πατρικής γονεϊκής εµπλοκής, λειτουργεί ως «γενεσιουργός
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µηχανισµός µέσα από τον οποίο η πατρική εµπλοκή είναι δυνατόν να επηρεάζει την ψυχολογική
λειτουργικότητα των νέων» (Baron & Kenny, 1986, σελ. 1173). Η πατρική εµπλοκή στις ζωές
των παιδιών έχει θεωρηθεί κρίσιµης σηµασίας για την προώθηση θετικών αποτελεσµάτων σε
αυτά (Marsiglio, Amato, Day & Lamb, 2000). Τα παιδιά µε υποστηρικτικές πατρικές
επιρροές έτειναν να αναφέρουν λιγότερα συµπεριφορικά προβλήµατα στο σχολείο (Browne
& Rife, 1991), καθώς και µεγαλύτερη κοινωνική ένταξη (Amato & Booth, 1997). Οι BronteTinkew, Moore και Carrano (2006), απέδειξαν µε την έρευνά τους πως µία πιο θετική σχέση
πατέρα-παιδιού σχετίζεται µε το µειωµένο κίνδυνο για πρώιµη παραβατικότητα και
κατάχρηση ουσιών. Τα αποτελέσµατα αυτά παρέµειναν ανέπαφα ακόµα και µετά τον έλεγχο
των διάφορων πτυχών της σχέσης µητέρας-παιδιού, της µητρικής παρακολούθησης και
άλλων µητρικών χαρακτηριστικών. Ακόµα, οι ίδιοι συγγραφείς έδειξαν πως ο αυταρχικός
τύπος στους πατέρες σχετίζεται µε τον αυξηµένο κίνδυνο µετάβασης σε ριψοκίνδυνες
συµπεριφορές, ακόµα και µετά τον έλεγχο του µητρικού γονεϊκού τύπου, καθώς και των
άλλων συµµεταβλητών της οικογένειας. Αν και ο αυταρχικός τύπος γονέα από µόνος του
σχετίζεται µε αρνητικά αποτελέσµατα, τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας έδειξαν πως
συνδυασµένος µε µία πιο θετική σχέση πατέρα-παιδιού, οι επιδράσεις στις ριψοκίνδυνες
συµπεριφορές µειώνονται. Επίσης, η θετική επίδραση της σχέσης πατέρα-παιδιού στις
ριψοκίνδυνες συµπεριφορές βρέθηκε είναι πιο ισχυρή για τα αγόρια εφήβους απ’ ότι για τα
κορίτσια.
Συνολικά, τα παραπάνω στοιχεία προτείνουν πως τόσο η πατρική στοργή όσο και η
πατρική εµπλοκή συµµετέχουν σε µεγάλο βαθµό τόσο στην ψυχολογική ευεξία και υγεία των
ατόµων, αλλά και σε µία σειρά ψυχολογικών και συµπεριφορικών προβληµάτων. Τα στοιχεία
αυτά τονίζουν την ανάγκη πως οι πατέρες πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στις έρευνες όπως
και οι µητέρες, αλλά και τα δεδοµένα να εξετάζονται ξεχωριστά ως προς τις επιδράσεις του
καθενός (Rohner, 1998).
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Η Αλεξιθυµία
Τι είναι η Αλεξιθυµία
Αλεξιθυµία σηµαίνει «καµία λέξη για διάθεση». Ο όρος πρωτοεµφανίστηκε το 1972,
αναφερόµενος στα άτοµα εκείνα που εµφανίζουν δυσκολία στην έκφραση της
συναισθηµατικής τους κατάστασης (Lesser, 1981). Η αλεξιθυµία ως εννοιολογική κατασκευή
περιλαµβάνει ένα σύµπλεγµα γνωστικών και συναισθηµατικών χαρακτηριστικών, τα οποία
παρατηρήθηκαν αρχικά σε ασθενείς µε κλασσικές ψυχοσωµατικές ασθένειες και αργότερα σε
άτοµα µε διαταραχές χρήσης ουσιών, διαταραχές µετα-τραυµατικού στρες και διαταραχές
πρόσληψης τροφής (Nemiah & Sifneos, 1970. Nemiah, Freyberger & Sifneos, 1976. Taylor,
Bagby & Parker, 1997). Όπως έχουν ορίσει οι Nemiah και συν. (1976), τα βασικά
χαρακτηριστικά της αλεξιθυµίας είναι: α) η δυσκολία αναγνώρισης και περιγραφής των
υποκειµενικών συναισθηµάτων, β) η δυσκολία διαχωρισµού µεταξύ των συναισθηµάτων και
των σωµατικών αισθήσεων συναισθηµατικής διέγερσης, γ) οι περιορισµένες φαντασιακές
ικανότητες, γεγονός που αποδεικνύεται από την παύση των φαντασιώσεων και δ) ο εξωτερικά
προσανατολισµένος τύπος. Ο Sifneos το 1975 αναφερόµενος στα αλεξιθυµικά άτοµα
περιέγραψε «µία αποδυνάµωση της φαντασιακής ζωής, µία συστολή της συναισθηµατικής
λειτουργίας και µία δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις. Μία χαρακτηριστική ανικανότητα
στο να βρουν τις κατάλληλες λέξεις για να περιγράφουν συναισθήµατα και µία τάση να
περιγράφουν ατελείωτες λεπτοµέρειες µίας κατάστασης ή συµπτώµατα αντί για συναισθήµατα.
Μία προτίµηση στη χρήση δράσης για την αποφυγή συγκρουσιακών καταστάσεων. Οι άκαµπτες
στάσεις συµπεριλαµβανοµένων το να κάθεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει την εντύπωση ότι
το άτοµο είναι παγωµένο σε µία θέση» (σελ. 67) (Grynberg, Chang, Corneille, Maurage,
Vermeulen, Berthoz και συν., 2012).
Τα

χαρακτηριστικά

που

περιλαµβάνει

η

αλεξιθυµία

έχουν

αποδειχθεί

πως

αντικατοπτρίζουν ελλείµµατα στη γνωστική διεργασία και τη ρύθµιση συναισθηµάτων
(Taylor και συν., 1997). Η ιδέα αυτή βασίζεται στη γενικά αποδεκτή άποψη ότι η
συναισθηµατική ανταπόκριση και ρύθµιση των συναισθηµάτων στους ανθρώπους εµπλέκει
τρία αλληλένδετα µεταξύ τους συστήµατα: το νευροφυσιολογικό, δηλαδή το αυτόνοµο
νευρικό σύστηµα και τη νευροενδοκρινική ενεργοποίηση, το κινητικό-εκφραστικό, για
παράδειγµα τις εκφράσεις του προσώπου, τις αλλαγές στη στάση του σώµατος και τον τόνο
της φωνής και το γνωστικό-βιωµατικό, την επίγνωση δηλαδή του ατόµου και τη λεκτική
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αναφορά των συναισθηµατικών καταστάσεων. Η ρύθµιση των συναισθηµάτων περιλαµβάνει
αµοιβαίες αλληλεπιδράσεις των τριών αυτών συστηµάτων (Dodge & Garber, 1991).
Επιπρόσθετα, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ενός ατόµου παρέχουν διαπροσωπική ρύθµιση
του συναισθήµατός του, η οποία όµως ενδέχεται να είναι είτε υποστηρικτική είτε
αποδιοργανωτική για το άτοµο. Έτσι, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, η γλώσσα, τα όνειρα, η
φαντασία, το παιχνίδι, το κλάµα, το γέλιο και οι αµυντικοί µηχανισµοί του Εγώ παίζουν ρόλο
στη ρύθµιση του συναισθήµατος, όπως και προσαγωγός ανατροφοδότηση από την
περιφερική αυτόνοµη δραστηριότητα και το µυοσκελετικό σύστηµα (Taylor, 2000).
Αδυνατώντας να αναγνωρίσουν µε ακρίβεια τα ίδια τους τα υποκειµενικά συναισθήµατα, δεν
αποτελούν µόνο άτοµα µε υψηλό βαθµό αλεξιθυµίας που περιορίζεται στην αδυναµία τους να
σκεφτούν και να ρυθµίσουν τα συναισθήµατα τους, αλλά επίσης αδυνατούν να µεταδώσουν
λεκτικά στους άλλους τη συναισθηµατική τους δυσφορία. Έτσι, αποτυγχάνουν στο να
απευθυνθούν σε άλλους για ενίσχυση και υποστήριξη. Αυτή η έλλειψη του µοιράσµατος του
συναισθήµατος µε τη σειρά της, ενδέχεται να συµβάλει στη δυσκολία αναγνώρισης
συναισθηµάτων (Taylor, 2000). Οι περιορισµένες ικανότητες φαντασίας των υψηλών
αλεξιθυµικών ατόµων περιορίζουν το βαθµό µε τον οποίο µπορούν να διαµορφώνουν τα
συναισθήµατά τους µε τη φαντασία, τα όνειρα, τα ενδιαφέροντα και το παιχνίδι (Taylor και
συν. 1997. Krystal, 1988).

Αιτιολογία της Αλεξιθυµίας
Η πρωτογενής αλεξιθυµία περιγράφεται ως ένας παράγοντας προδιάθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής, ο οποίος µπορεί να οδηγήσει σε ψυχοσωµατική ασθένεια (Lesser, 1981).
Η δευτερογενής αλεξιθυµία, παρόλα αυτά, παρουσιάζεται ως το αποτέλεσµα µίας
πρωτογενούς ασθένειας ή άλλου είδους ανησυχίας (Freyberger, 1977). Ένα παράδειγµα
αποτελεί η αλεξιθυµία στα άτοµα µε διαταραχή Asperger, η οποία µάλιστα έχει θεωρηθεί ως
παράλληλη διαταραχή του συνδρόµου και έχει κριθεί αναγκαίο να συµπεριλαµβάνεται στη
διαφορική διάγνωση του (Fitzgerald & Bellgrove, 2006). Κάποιοι συγγραφείς έχουν
προτείνει πως η αλεξιθυµία είναι µία κατασκευή προσωπικότητας, η οποία αντανακλά ένα
έλλειµµα στη γνωστική επεξεργασία και ρύθµιση των εσωτερικών καταστάσεων, ενώ άλλοι
έχουν υποθέσει πως τα χαρακτηριστικά της αντιπροσωπεύουν νοητικές άµυνες (Helmes,
McNeill, Holden & Jackson, 2008).
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Αναφορικά µε τη δεύτερη άποψη, το οριζόµενο έλλειµµα στην επεξεργασία
συναισθηµατικών πληροφοριών µπορεί να θεωρηθεί ως ένα µέσο µείωσης της
συναισθηµατικής εµπλοκής, µε σκοπό την προστασία του εαυτού (Helmes και συν., 2008). O
Krystal (1979), διατύπωσε τη θεωρία πως ένα παιδικό ψυχικό τραύµα θα µπορούσε να
προκαλέσει καθήλωση στην ανάπτυξη του συναισθήµατος, ενώ ένα µαζικό εξωτερικό και/ή
ψυχικό τραύµα σε έναν ενήλικα θα µπορούσε να προκαλέσει παλινδρόµηση της
συναισθηµατικής λειτουργίας. Η McDougal (1974) υποστήριξε πως οι διαταραγµένες
πρώιµες σχέσεις µητέρας-βρέφους οδηγούν σε ανικανότητα σχηµατισµού των εσωτερικών
αναπαραστάσεων των ενστικτωδών ενορµήσεων, «ως αποτέλεσµα ενδέχεται να υπάρχει
λιγότερο ψυχικό φίλτρο ή δέσιµο µεταξύ των συνδέσµων φαντασίας και των σηµασιολογικών
συµβόλων και αντίθετα, να επικρατεί µία τάση για ακατάλληλη συναισθηµατική αποφόρτιση»
(σελ. 442). Η ίδια επίσης µίλησε περί µίας ψυχοσωµατικής δοµής για την προσωπικότητα,
όπου η ενστικτώδης αποφόρτιση δεν υπόκειται σε ψυχική επεξεργασία, αλλά επιδρά στο
σώµα άµεσα. Υπάρχουν µάλιστα και συγγραφείς όπως οι Knapp (1983) και Hogan (1995) οι
οποίοι απέρριψαν εντελώς την έννοια της αλεξιθυµίας και ισχυρίστηκαν πως τα
χαρακτηριστικά που αποτελούν την κατασκευή µπορούν να εξηγηθούν µόνο µέσα από τις
άµυνες του Εγώ, και συγκεκριµένα της άρνησης, της απώθησης, της µετατόπισης, της
υπεραναπλήρωσης και της εξωτερίκευσης (Parker, Taylor & Bagby, 1998). Ο Nemiah, όπως
αναφέρουν οι Helmes και συν. (2008), είχε συζητήσει την αλεξιθυµία στο πλαίσιο των
αµυντικών µηχανισµών του Εγώ, και συγκεκριµένα εντός της άρνησης και της
παλινδρόµησης. Ο ίδιος είχε τονίσει πως στους ασθενείς µε νευρωτικά συµπτώµατα, η
ενορατική θεραπεία µπορεί να µειώσει την αντίσταση που συνοδεύει η χρήση αυτών των
µηχανισµών και έτσι να οδηγήσει σε µείωση των συµπτωµάτων. Σχεδόν όλες οι έρευνες που
έχουν πραγµατοποιηθεί αναφορικά µε αυτή τη σχέση έχουν δείξει µία σηµαντική ή µερικώς
σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ της αλεξιθυµίας και των ψυχολογικών µηχανισµών
άµυνας (Helmes και συν., 2008). Oι Bonnano και Singer (1990), έχουν προτείνει πως η
αλεξιθυµία ίσως να είναι παρόµοια ή να αποτελεί όψη του αµυντικού τρόπου αντιµετώπισης
που βασίζεται στην απώθηση, στον οποίο υπάρχει µικρή τάση για εµπειρία συναισθηµατικής
δυσφορίας, παρά την αυξηµένη διέγερση του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος. Οι King,
Emmons και Woodley (1992) βρήκαν πως η αλεξιθυµία σχετίζεται µε την αναστολή της
διαπροσωπικής συναισθηµατικής συµπεριφοράς. Επίσης, οι Helmes και συν. (2008)
απέδειξαν πως η αλεξιθυµία συσχετίζεται µε την προβολή, την ακύρωση, τη στροφή προς τον
εαυτό, τη στροφή προς τους άλλους, τη γενίκευση, καθώς και µε τη συναισθηµατική
αναστολή.
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Τη στιγµή που οι µηχανισµοί άµυνας του Εγώ είχαν εµπλέξει σε µεγάλο βαθµό µη
συνειδητές διεργασίες για τη διαχείριση των συναισθηµάτων, ερευνητές επίσης ασχολούνταν
µε τη διερεύνηση των συνειδητών στρατηγικών που χρησιµοποιούνταν από τα άτοµα ώστε να
τα βγάλουν πέρα µε τις αγχώδεις εξωτερικές καταστάσεις (Parker & Endler, 1996). Κάποιοι
ερευνητές επικεντρώθηκαν σε συµπεριφορές αντιµετώπισης συγκεκριµένων καταστάσεων,
ενώ άλλοι έδωσαν έµφαση σε πιο γενικούς τρόπους διαχείρισης των στρεσογόνων
καταστάσεων. Οι τρεις γενικοί τρόποι αντιµετώπισης συνήθως αναφέρονται στη θεωρία ως
αντιµετώπιση προσανατολισµένη στο πρόβληµα, προσανατολισµένη στο συναίσθηµα και
προσανατολισµένη στην αποφυγή (Parker & Endler,1996. Higgins & Endler, 1995). Η
αντιµετώπιση προσανατολισµένη στο πρόβληµα επιχειρεί να αντιµετωπίσει το άγχος είτε
συµπεριφορικά είτε γνωστικά. Οι στρατηγικές αντιµετώπισης που προσανατολίζονται στο
συναίσθηµα επιχειρούν να πουν στον εαυτό ότι η κατάσταση δεν συµβαίνει στην
πραγµατικότητα, αναπτύσσοντας άλγη και θυµό. Η αντιµετώπιση προσανατολισµένη στην
αποφυγή περιλαµβάνει δραστηριότητες διάσπασης και στρατηγικές κοινωνικής διοχέτευσης,
όπως είναι η κοινωνικοποίηση µε άλλους. Παρόλο που ο τρόπος προσανατολισµού στο
πρόβληµα ενδέχεται να είναι αποτελεσµατικό µέσο ρύθµισης της επίδρασης των
στρεσογόνων γεγονότων στην ψυχική και σωµατική υγεία, ο τρόπος προσανατολισµού στο
συναίσθηµα έχει βρεθεί να σχετίζεται µε αρνητικές πτυχές της υγείας, όπως είναι η ανησυχία,
η κατάθλιψη και ανάπτυξη «λειτουργικών» σωµατικών συµπτωµάτων (Higgins & Endler,
1995). Πράγµατι, ορισµένοι ερευνητές (Jensen, Turner, Romano & Karoly, 1991) θεωρούν
τις στρατηγικές προσανατολισµένες στο συναίσθηµα ως δυσπροσαρµοστικές αποκρίσεις στο
στρες, παρά ως στρατηγικές αντιµετώπισης. Η αποτελεσµατικότητα των συµπεριφορών
αποφυγής στην αντιµετώπιση του στρες είναι διφορούµενη. Η έρευνα µεν έχει δείξει πως η
κοινωνικοποίηση µε άλλα άτοµα µειώνει την επίδραση των στρεσογόνων γεγονότων, από την
άλλη όµως, προσπαθώντας κανείς να αποφύγει το άγχος εµπλέκοντας σε δραστηριότητες που
τραβούν την προσοχή συχνά σχετίζεται µε ψυχολογικά και σωµατικά συµπτώµατα και
πιθανώς αποτελεί µία δυσπροσαρµοστική στρατηγική αντιµετώπισης (Higgins & Endler,
1995). Οι Parker και συν. (1998) βρήκαν πως τα αλεξιθυµικά άτοµα χρησιµοποιούν σε
µεγάλο βαθµό το συναισθηµατικά προσανατολισµένο τρόπο αντιµετώπισης και επίσης τον
περισπασµό, συστατικό του τρόπου αντιµετώπισης προσανατολισµένου στην αποφυγή.
Επίσης, βρέθηκε πως δεν χρησιµοποιούν σχεδόν καθόλου τον τρόπο αντιµετώπισης που
προσανατολίζεται στο πρόβληµα. Το εύρηµα αυτό, εκτός των άλλων, δείχνει πως τα άτοµα µε
αλεξιθυµία έχουν µικρότερη ικανότητα αντανάκλασης στη στρεσογόνα κατάσταση και στη
χρήση στρατηγικών για τη ρύθµιση των συναισθηµατικών τους καταστάσεων.
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Τα ελλείµµατα που προσφέρει η αλεξιθυµία έχουν αποδοθεί, τουλάχιστον κατά ένα µέρος,
στη παύση της ανάπτυξης του συναισθήµατος κατά τη διάρκεια της πρώιµης παιδικής ηλικίας
(Taylor και συν., 1997. Krystal, 1988. Lane & Schwartz, 1987). Πιο συγκεκριµένα, οι Lane
και Schwartz (1987) πρότειναν µία επιγενετική ακολουθία στην θεωρία των σταδίων της
φυσιολογικής ανάπτυξης του συναισθήµατος, κατά την οποία η εµφάνιση του συµβολισµού
και η προοδευτική ανάπτυξη της γλώσσας οδηγούν στο σχηµατισµό

αυξανόµενης

πολυπλοκότητας των γνωστικών σχηµάτων των συναισθηµάτων. Τα γνωστικά αυτά σχήµατα
σταδιακά αυξάνουν τη συνειδητή εµπειρία των συναισθηµάτων, από την επίγνωση των
περιφερικών εκδηλώσεων συναισθηµατικής διέγερσης µόνο, µέσω των σωµατικών
αισθήσεων ή της τάσης για δράση, στην επίγνωση του µείγµατος συναισθηµάτων και της
ικανότητας διάκρισης ποικίλων λεπτών διαφορών των συναισθηµάτων. Αυτό το µοντέλο της
γνωστικής-συναισθηµατικής ανάπτυξης τροποποιήθηκε αργότερα από την Bucci (1997b),
υποστηρίζοντας πως τα πρώιµα στάδια συγκεκριµένης αισθητικής και κινητικής
επεξεργασίας των συναισθηµάτων δεν εγκαταλείπονται όταν επιτευχθούν τα επίπεδα της
τυπικής, λογικής επεξεργασίας. Πιο συγκεκριµένα, η Bucci πρότεινε τη θεωρία του
πολλαπλού κώδικα, σύµφωνα µε την οποία τα συναισθήµατα αναπαριστώνται τόσο λεκτικά,
όσο και µη λεκτικά (Bucci, 1997b). Τα µη λεκτικά σχήµατα είναι αυτά που αναπτύσσονται
πρώτα και περιλαµβάνουν υποσυµβολικές διεργασίες, αισθητηριακές, σπλαχνικές και
κιναισθητικές αισθήσεις, καθώς και συµβολικές απεικονίσεις. Τα λεκτικά συναισθηµατικά
σχήµατα αναπτύσσονται αργότερα και οργανώνονται σύµφωνα µε τη συµβολική µορφή της
γλώσσας. Σύµφωνα µε τη Bucci, τα λεκτικά και µη λεκτικά σχήµατα είναι συνδεδεµένα µε
συνδέσεις αναφοράς. Με τη θεωρία του πολλαπλού κώδικα στην αλεξιθυµία, η Bucci
προτείνει πως το πρόβληµα είναι πολύ πιο πολύπλοκο από την απλή κατάσταση της έλλειψης
λέξεων για τα συναισθήµατα. Σε ορισµένες περιπτώσεις το άτοµο µένει χωρίς σύµβολα,
λεκτικά και µη λεκτικά, λόγω της σωµατικής κατάστασης του. Όπως εξηγεί η ίδια, η
αποσύνδεση

µεταξύ υποσυµβολισµού

και συµβολισµού

εντός των

µη λεκτικών

συναισθηµατικών σχηµάτων, ενδέχεται να επιτρέπει τη φυσιολογική ενεργοποίηση κατά τη
διάρκεια της συναισθηµατικής διέγερσης, χωρίς την αντίστοιχη γνωστική ενεργοποίηση.
Επιπλέον «χωρίς συµβολική εστίαση και ρύθµιση, η ενεργοποίηση είναι πιθανό να είναι
παρατεταµένη και επαναλαµβανόµενη και οι απώτερες επιδράσεις στα φυσιολογικά συστήµατα
να είναι πιο ισχυρές» (σελ. 165). Εποµένως, µε βάση το βαθµό της αποσύνδεσης µεταξύ των
σωµατικών και κινητικών σχηµάτων ενεργοποίησης και των συµβολικών αναπαραστάσεων,
καθώς και της αλληλεπίδρασης µε διάφορους ιδιοσυστατικούς και άλλους παράγοντες
ευπάθειας, µία σειρά σωµατικών διαταραχών ποικίλης σοβαρότητας θα µπορούσαν να
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συµβούν, από σωµατόµορφες διαταραχές µέχρι ασθένειες που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης
(Taylor, 2000).
Με διάφορους τρόπους, τα αλεξιθυµικά άτοµα έχουν χάσει «την αίσθηση των
συναισθηµάτων τους». Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν έχουν καµία συναισθηµατική εµπειρία.
Αντίθετα, έχουν κάποια στοιχειώδη µορφή αυτής, αλλά δεν έχουν επίγνωση ή είναι ανίκανοι
στο να χρησιµοποιήσουν αυτή τη συναισθηµατική πληροφορία (Lane, Ahern, Schwartz &
Kazniak, 1997). Η σύνδεση µεταξύ αλεξιθυµίας και απώλειας της επίγνωσης έχει επιτρέψει
σε κάποιους να προτείνουν πως το συγκεκριµένο φαινόµενο ίσως να αποτελεί το
συναισθηµατικό ισοδύναµο των «τυφλών συνδρόµων», διαταραχών της συνειδητής έκθεσης
πληροφοριών, όπως είναι η τυφλή όραση και η τυφλή αφή (Lane και συν., 1997). Σε αυτά τα
σύνδροµα, τα άτοµα αρνούνται την επίγνωση της αισθητικής εµπειρίας, παρόλο που µπορεί
να παρουσιάζουν κατάλληλη συµπεριφορά για την εµπειρία στον συγκεκριµένο
αισθητηριακό τοµέα. Από τη στιγµή, λοιπόν, που τα αλεξιθυµικά άτοµα αρνούνται ή
χαρακτηρίζουν αόριστη και ασαφή την εµπειρία των συναισθηµάτων, αλλά παρόλα αυτά
µπορούν και αναφέρουν πως αισθάνονται κάτι, η αλεξιθυµία µοιάζει να αποτελεί µια
διαδικασία επεξεργασίας του συναισθήµατος χωρίς όµως αναφορά στη συνείδηση, τυφλό
συναίσθηµα, όπως ονοµάστηκε (Lane και συν., 1997). Έρευνες έχουν δείξει πως τόσο σε
κλινικούς (Zeitlin, Lane, O’ Leary & Schrift, 1989) , όσο και σε µη κλινικούς πληθυσµούς
(Parker, Keightley, Smith & Taylor, 1999), η αλεξιθυµία έχει συσχετισθεί µε έλλειµµα στην
αµφίδροµη µεταφορά των αισθητικοκινητικών πληροφοριών µεταξύ του δεξιού και του
αριστερού ηµισφαιρίου. Τα ευρήµατα αυτά είναι επίσης σταθερά µε την πρόταση της Bucci,
πως η αλεξιθυµία και οι σωµατικές διαταραχές που συνδέονται µε αυτήν ενδέχεται να
εµπλέκουν κάποιο βαθµό διαχωρισµού µεταξύ αναλογικών και λεκτικών αναπαραστάσεων
των συναισθηµάτων, που είναι κυρίαρχα στο δεξί ηµισφαίριο, και των πιο διακριτών λέξεων
και εικόνων, που σχετίζονται µε το αριστερό ηµισφαίριο, την κύρια περιοχή της συµβολικής
επεξεργασίας (Bucci, 1997a). Είναι σηµαντικό να αναφερθεί το γεγονός πως η ποιότητα των
συναισθηµατικών σχηµάτων και οι συνδέσεις αναφοράς µεταξύ συµβολικών και
υποσυµβολικών στοιχείων, επηρεάζουν τη γνωστική εκτίµηση του συναισθηµατικού
ερεθίσµατος και κατά συνέπεια τη ρυθµιστική ανατροφοδότηση στην αµυγδαλή, µέσω
νευρικών οδών από τον προµετωπιαίο φλοιό (Taylor, Parker & Bagby, 1999. LeDoux, 1989).
Οι Lane και συν. (1997) υποστήριξαν ότι στα αλεξιθυµικά άτοµα τα συναισθηµατικά
γεγονότα προκαλούν χαµηλού επιπέδου συναισθηµατικές αποκρίσεις, αλλά η κατάσταση
εµπλέκει «την ανεπαρκή συναισθηµατική αναπαράσταση στη µνήµη εργασίας». Το αποτέλεσµα
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είναι πως «όταν βρίσκεται σε συναισθηµατική διέγερση, το αλεξιθυµικό άτοµο θα εκδηλώσει
συµπεριφορικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος» (σελ. 838),
λόγω της έµµεσης επεξεργασίας των συναισθηµατικών ερεθισµάτων, αλλά «µε βάση το
έλλειµµα της εσωδεκτικής επίγνωσης, το άτοµο είτε θα πει τυπικά πως δεν αισθάνεται τίποτα,
είτε πως δεν ξέρει πως αισθάνεται». Σύµφωνα µε τη θεωρία της γνωστικής επεξεργασίας, τα
αλεξιθυµικά άτοµα έχουν έλλειµµα στη µεταφορά πληροφοριών στο υπόλοιπο σύστηµα της
συναισθηµατικής επεξεργασίας (Lane και συν., 1997). Συγκεκριµένα, όπως παρουσιάζεται
και στο Σχήµα 3, υπάρχουν δύο είδη ελλείµµατος: από τη µία το έλλειµµα στην επίγνωση των
υπολογισµών του τοµέα αποστολής και από την άλλη το έλλειµµα στη λειτουργία των
υπολογισµών του τοµέα υποδοχής (Frawly & Smith, 2001).

Σχήµα 3
Έλλειµµα στη Μεταφορά Πληροφοριών κατά τη Γνωστική Επεξεργασία (Frawly & Smith, 2001).

Εξαιτίας αυτού τους γεγονότος, υποστηρίζεται πως τα αλεξιθυµικά άτοµα αντιµετωπίζουν
δυσκολία στο να γνωρίσουν ποια κοινωνικά και περιβαλλοντικά σήµατα αντιστοιχούν σε
ποιες συναισθηµατικές καταστάσεις (Lane και συν., 1997, σελ. 835). Αντιµετωπίζουν επίσης
προβλήµατα στην αναγνώριση των συναισθηµάτων, επειδή αποτυγχάνουν στο να τα
διακρίνουν ως τύπους (Taylor και συν. 1997, σελ.65), από τις πρώτες σωµατικές αισθήσεις
που προκαλούνται στη συγκινησιακή είσοδο (Lane και συν., 1997). Επίσης, γι’ αυτόν το λόγο
αποτυγχάνουν στο να αντιστοιχίσουν τις σωµατικές αισθήσεις τους σε διάφορα
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συναισθήµατα. Ακόµα, εξηγείται το γεγονός γιατί οι Taylor και συν. (1997), βρήκαν σε µία
τροποποιηµένη εκδοχή της δοκιµασίας Stroop µε συναισθηµατικά προκλητές λέξεις, πως ενώ
τα αλεξιθυµικά άτοµα ανταποκρίνονταν το ίδιο µε τα µη αλεξιθυµικά, ήταν εν τούτοις πιο
αργοί στο να ονοµάζουν το χρώµα των συναισθηµατικά φορτισµένων λέξεων. Σε µία ακόµα
έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τους Luminet και Rimé, τα ευρήµατα ήταν επίσης
σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία για γνωστική αποσύνδεση, καθώς ο υψηλότερος βαθµός
αλεξιθυµίας συσχετίστηκε µε λιγότερες αποκρίσεις σε γνωστικό-βιωµατικό επίπεδο και
µεγαλύτερη φυσιολογική δραστηριότητα, όπως αυτή φάνηκε από τον αυξανόµενο καρδιακό
παλµό (Taylor, 2000). Τέλος, έχει διατυπωθεί η άποψη πως η αλεξιθυµία αντανακλά µία
µειωµένη ικανότητα έκφρασης και ρύθµισης των συναισθηµάτων λόγω του περιορισµού της
ταχείας έκφρασης και εξασθένισης των αντιδράσεων του συµπαθητικού. Αυτό έχει
αποδειχθεί από το γεγονός ότι τα υψηλά αλεξιθυµικά άτοµα έχουν χαµηλό τόνο του
πνευµονογαστρικού νεύρου. Ο τελευταίος έχει συνδεθεί µε τη φυσιολογική και ψυχολογική
ευεξία και την προσαρµοστικότητα όσον αφορά την απόκριση στις στρεσογόνες καταστάσεις
και παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση του συναισθήµατος (Taylor, 2000).
∆εδοµένου ότι τα όνειρα δίνουν πληροφορίες για την ικανότητα συµβολισµού του ατόµου,
και υπολογίζοντας τις κλινικές αναφορές για το ότι τα όνειρα των αλεξιθυµικών ατόµων είναι
είτε ανυπόκριτα είτε µοιάζουν µε ξύπνιες σκέψεις (Taylor και συν., 1997), κάποιοι ερευνητές
άρχισαν να µελετούν πιθανές διακυµάνσεις στην ψυχολογία του ύπνου που σχετίζονται µε
την αλεξιθυµία. Πιο συγκεκριµένα, µία έρευνα σε υγιείς νέους όχι µόνο επιβεβαίωσε ότι τα
όνειρα των αλεξιθυµικών είναι λιγότερο φαντασιακά απ’ ότι τα όνειρα των µη αλεξιθυµικών
ατόµων, αλλά επίσης απέδειξε πως ο συνολικός αριθµός των ταχέων κινήσεων του µατιού δια
των περιόδων REM, στον ύπνο REM, ήταν 50% µικρότερος στα αλεξιθυµικά άτοµα
(Bauermann, Parker & Smith, 1999). Επιπλέον, τα αλεξιθυµικά άτοµα περνούσαν σηµαντικά
λιγότερο χρόνο στα στάδια 3 και 4 του ύπνου, απ’ ότι τα µη αλεξιθυµικά άτοµα. Ο µειωµένος
ύπνος REM στα αλεξιθυµικά άτοµα ενδέχεται να αντιπροσωπεύει µία µειωµένη ικανότητα
επεξεργασίας των συναισθηµατικών εµπειριών (Taylor, 2000).

Οι ∆ιαστάσεις της Αλεξιθυµίας
Οι Bagby και Taylor ήταν οι πρώτοι που περιέγραψαν τα κύρια χαρακτηριστικά της
αλεξιθυµίας και δήλωσαν πως τα αλεξιθυµικά χαρακτηριστικά «αντανακλούν ελλείµµατα τόσο
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στο γνωστικό-βιωµατικό πεδίο του συστήµατος απόκρισης του συναισθήµατος, όσο και στο
επίπεδο της διαπροσωπικής ρύθµισης του συναισθήµατος. Καθώς τους λείπει η γνώση για τις
δικές τους συναισθηµατικές εµπειρίες, τα αλεξιθυµικά άτοµα δεν µπορούν να φανταστούν τους
εαυτούς τους στην κατάσταση ενός άλλου ατόµου και κατά συνέπεια τους λείπει η ενσυναίσθηση
και η αποτελεσµατικότητα στη ρύθµιση των συναισθηµατικών καταστάσεων των άλλων»
(Taylor, Bagby & Parker, 1997, σελ. 30-31). Οι Bagby, Taylor, Parker και Dickens το 2006,
έδειξαν πως η αλεξιθυµία περιλαµβάνει δύο γενικά ελλείµµατα, το καθένα αποτελούµενο από
δύο όψεις: τη µειωµένη συναισθηµατική επίγνωση, η οποία παρουσιάζεται ως δυσκολία στην
αναγνώριση συναισθηµάτων και ως δυσκολία στην περιγραφή συναισθηµάτων σε άλλους και
τη λειτουργική σκέψη (pensée operatoire/operative thinking), ένα γνωστικό στυλ, το οποίο
χαρακτηρίζεται από την εξωτερικά προσανατολισµένη σκέψη και τις µειωµένες φαντασιακές
διαδικασίες. Το στυλ αυτό περιλαµβάνει µία συγκεκριµένη τάση για ασχολία µε επιφανειακά
θέµατα και αποφυγή της συναισθηµατικής σκέψης (Franz, Popp, Scaefer, Sitte, Schneider και
συν., 2008).
Όπως είπαν οι Atkinson, Tunstall και Dittrich (2007) «η αναγνώριση της συναισθηµατικής
έκφρασης των άλλων πιθανώς εµπλέκει διαδικασίες οι οποίες συνδέουν τις αντιληπτικές
ιδιότητες του ερεθίσµατος µε διάφορες δοµές γνώσης, όπως είναι η συγκεκριµένη έννοια του
συναισθήµατος, η λεκτική ετικέτα γι’ αυτό το συναίσθηµα και η αντίληψη της συναισθηµατικής
απόκρισης (ή µία κεντρική εκπροσώπηση αυτής) πως το ερέθισµα ενεργοποιείται στον
παρατηρητή» (σελ. 21). Οι Suslow και Junghanns (2002) βρήκαν πως τα αλεξιθυµικά άτοµα
επέδειξαν µία καθυστέρηση στο να πάρουν λεξιλογικές αποφάσεις για συναισθηµατικές
λέξεις µετά την παρουσίαση µίας συναισθηµατικά φορτισµένης κατάστασης σε σύγκριση µε
µία µη συναισθηµατικά φορτισµένη κατάσταση. Επίσης, τα άτοµα µε υψηλή αλεξιθυµία
έχουν βρεθεί να είναι λιγότερο ικανά στην ακριβή αναγνώριση των συναισθηµατικών
εκφράσεων του προσώπου (Mann, Wise, Trinidad & Kohanski, 1994. Parker, Taylor &
Bagby, 1993. Prkachin & Prkachin, 2001. Montebarocci, Surcinelli, Rossi & Baldaro, 2011).
Έχει αποδειχθεί πως η ακριβής αντίληψη των συναισθηµατικών εκφράσεων επιτρέπει στα
άτοµα να προσαρµόζονται στις συναισθηµατικές καταστάσεις και τις συµπεριφορές των
άλλων (Critchley, Daly, Bullmore, Williams, Van Amelsvoort και συν., 2000. Montagne, van
Honk, Kessels, Frigerio, Burt και συν., 2005). Ακόµα, η επεξεργασία των συναισθηµατικών
εκφράσεων του προσώπου είναι κεντρικής σηµασίας στην αποτελεσµατική κοινωνική
αλληλεπίδραση και διαπροσωπική κατανόηση (Oatley & Johnson-Laird, 1987). Ως εκ
τούτου, οι παραπάνω λειτουργίες παρουσιάζονται διαταραγµένες στην κατάσταση της
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αλεξιθυµίας. Τέλος, τόσο οι Feinberg, Rifkin, Schaffer και συν. (1986) όσο και οι
Mikhailova, Vladimirova, Iznak και συν. (1996) έχουν βρει πως το αρνητικό συναίσθηµα
σχετίζεται µε τη φτωχή ικανότητα συναισθηµατικής αναγνώρισης.
Κεντρική διάσταση στην κατασκευή της αλεξιθυµίας αποτελεί η δυσκολία στη λεκτική
περιγραφή συναισθηµατικών καταστάσεων. Κάποιοι ερευνητές όπως οι Taylor και Bagby
(1988) και οι Pandey και Mandal (1997) βρήκαν πως τα αλεξιθυµικά άτοµα σε σύγκριση µε
τα µη αλεξιθυµικά είχαν σηµαντική δυσκολία στη λεκτική περιγραφή συναισθηµατικών
εκφράσεων. Οι Kokkonen, Veijola, Karvonen και συν. το 2003 βρήκαν στοιχεία που
αποδείκνυαν τη συσχέτιση µεταξύ αλεξιθυµίας στην ενηλικίωση και της χρονικής στιγµής
της ανάπτυξης λόγου στην παιδική ηλικία, καθώς οι πρόωροι οµιλητές είχαν το χαµηλότερο
µέσο όρο στη συνολική TAS (κλίµακα µέτρησης της αλεξιθυµίας) ανάµεσα σε όλα τα
υποκείµενα. Τα αποτελέσµατα αυτά υποστήριξαν το σηµαντικό ρόλο που παίζει η λεκτική
ικανότητα στη συναισθηµατική αναγνώριση στην ανάπτυξη του αλεξιθυµικού φαινοµένου.
Επίσης, οι Luminet, Rimé, Bagby και Taylor (2004), Roedema και Simons (1999), Solano,
Domati, Pecci, Persichetti και Colaci (2003) καθώς και οι Montebarocci και συν. (2011),
έχουν αναφέρει µειωµένη λεκτική εκφραστικότητα σε άτοµα µε υψηλή αλεξιθυµία. Πιο
συγκεκριµένα ο Luminet και συν. (2004) εξέτασαν τις σχέσεις µεταξύ αλεξιθυµίας και
συναισθηµατικής απόκρισης κάτω από τέσσερα διαφορετικά πλαίσια, την αρχική έκθεση στο
συναισθηµατικό ερέθισµα, τις κοινωνικές και γνωστικές συνέπειες του συναισθήµατος, την
επανέκθεση στο συναίσθηµα και τη λεκτική επανάκληση, εκτιµώντας δηλαδή την αλεξιθυµία
µε τη χρήση µίας πολυπαραγοντικής προσέγγισης. Η έρευνα στηρίχθηκε στην υπόθεση πως
τα συναισθήµατα δεν διαφοροποιούνται και δεν αναπαριστώνται νοητικά στην κατάσταση
της αλεξιθυµίας (Taylor και συν., 1997). Τα αποτελέσµατα έδειξαν σταθερά πως οι υψηλά
αλεξιθυµικοί αναφέρουν λιγότερους έντονους δείκτες υποκειµενικών συναισθηµάτων. Οι
κοινωνικές συνέπειες της παρούσας διάστασης της αλεξιθυµίας έχουν να κάνουν µε το
γεγονός ότι τα άτοµα αυτά αδυνατούν στο να µοιραστούν τα συναισθήµατά τους µιλώντας
για τις εµπειρίες τους µε άλλα άτοµα του κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Ο συλλογισµός και
το κοινωνικό µοίρασµα θεωρούνται πως επιτρέπουν στο άτοµο να ανασυγκροτεί σταδιακά
βασικές παραδοχές για τον εαυτό του και τον κόσµο (Janoff-Bulman, 1992), καθώς και να
αφοµοιώνει πληροφορίες αναφορικά µε τα γεγονότα, επαναδιατυπώνοντας τα ήδη υπάρχοντα
σχήµατα (Horowitz, 1992). Εποµένως, τα υψηλά αλεξιθυµικά άτοµα παρουσιάζονται
διαταραγµένα ως προς αυτές τις διαδικασίες.
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Αναφορικά µε την τρίτη διάσταση, τα αλεξιθυµικά άτοµα είναι πολύ εξωτερικά
προσανατολισµένα στη συµπεριφορά τους, παρουσιάζοντας χρηστική σκέψη που τους κάνει
να επικεντρώνονται σε πολύ λεπτά στοιχεία του περιβάλλοντός τους. Αποτελεί έκπληξη το
γεγονός ότι παρά αυτή τους τη συγκέντρωση στις εξωτερικές λεπτοµέρειες, συχνά
αποτυγχάνουν στο να υπολογίσουν τις συνήθεις εξωτερικές ενδείξεις των συναισθηµάτων
(Frawley & Smith, 2001). Οι Taylor και συν. (1997, σελ. 65) υποστηρίζουν πως τα
αλεξιθυµικά άτοµα αποσπώνται πιο εύκολα από τα µη αλεξιθυµικά και έχουν δυσκολίες στην
παρακολούθηση εργασιών. Ένα ακόµα παράδοξο είναι πως τα αλεξιθυµικά άτοµα
χαρακτηρίζονται από υψηλή ανησυχία για το σώµα και υπερβολική εστίαση στη φυσιολογική
ακρίβεια. Επίσης, τείνουν να ελέγχουν υπερβολικά ανάγκες και παρορµήσεις. Παρόλα αυτά,
χαρακτηρίζονται επίσης από έλλειψη αυτοεπίγνωσης, αδυναµία εξέτασης του εαυτού,
χαρακτηριστικά ελλείµµατα στα σχέδια και την εκτέλεση, καθώς και µία ανικανότητα
εξαγωγής συµπερασµάτων για τον εαυτό (Frawley & Smith, 2001). ∆εν έχουν χαρακτηριστεί
τυχαία από τους Lane και συν. (1997) ως ότι παρουσιάζονται να έχουν επίγνωση της χαµένης
τους επίγνωσης. Τα παραπάνω συµπεράσµατα µπορούν να εξηγηθούν από τις αντισταθµίσεις
στη συµπεριφορά, λόγω των απωλειών στην παράδοση των πληροφοριών. Γι’ αυτό το λόγο,
τα άτοµα αναζητούν αντιστάθµιση για την απώλεια της συναισθηµατικής εισόδου. Έτσι,
αναζητούν υπερβολικό έλεγχο προκειµένου να αντισταθµίσουν την απώλεια της επίγνωσης.
Αυτά τα είδη ανταλλαγών απώλειας- αντιστάθµισης θα µπορούσαν, επίσης, να εξηγήσουν το
γεγονός πως τα αλεξιθυµικά άτοµα συχνά εµφανίζουν εξαρτηµένες συµπεριφορές ή
κατάχρηση ουσιών, όταν ούτως ή άλλως παρουσιάζονται να έχουν χάσει την ένταση της
εµπειρίας τους (Frawley & Smith, 2001). Οι Theisen, MacNeill, Lumley, Ketterer, Goldberg
και συν. (1995), Torosian, Lumley, Ketterer και Pickard (1997) καθώς και οι Lumley και
Norman (1996) έχουν προτείνει πως η εξωτερική προσανατολισµένη σκέψη στην αλεξιθυµία
σχετίζεται µε τη µειωµένη επίγνωση των συµπτωµάτων και την αναζήτηση θεραπείας.
Επιπλέον, όταν ερευνήθηκε η υπόθεση για το εάν η κοινωνική αποµόνωση και η
διαταραγµένη γνωστική λειτουργία είναι τυπικά χαρακτηριστικά της αλεξιθυµίας, η
συσχέτιση βρέθηκε να είναι σηµαντική µόνο µε τη συγκεκριµένη διάσταση της αλεξιθυµίας
(Vanheule, Meganck & Desmet, 2011). Τέλος, υπάρχουν πολλοί ισχυρισµοί για το ότι η
φαντασία σχετίζεται µε τη συναισθηµατικοποίηση. Για την ακρίβεια, αυτό ακριβώς εννοούσε
ο Freud µε την πρωτογενή διαδικασία σκέψης, µία παλινδρόµηση στην υπηρεσία του Εγώ, η
οποία ενεργοποιεί την επιστροφή σε πιο πρωτογενείς, παιδικούς τρόπους σκέψης µε άφθονο
χώρο για φαντασία. Επιπλέον, διάφοροι συγγραφείς ισχυρίζονται πως η συναισθηµατική
αίσθηση κατά κάποιο τρόπο αναγκάζει τα άτοµα σε συναισθηµατική αντανάκλαση (Damasio,
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1999. Laird & Bresler, 1992). Τέτοια αντανάκλαση απαιτεί, εκτός των άλλων, την ικανότητα
φαντασίας µε σκοπό τη δηµιουργία υποθέσεων αναφορικά µε το τι γίνεται σε
συναισθηµατικό επίπεδο. Για τους παραπάνω λόγους, οι Vorst και Bermond (2001)
υποστηρίζουν πως αναµένονται να υπάρχουν δύο διαστάσεις της αλεξιθυµίας: ένας
συναισθηµατικός παράγοντας, «συναισθηµατικοποίησης» και «φαντασίας» και ένας
γνωστικός παράγοντας «αναγνώρισης» και «λεκτικοποίησης» των συναισθηµάτων. Έχει
προταθεί πως η µειωµένη διάσταση της φαντασίας σχετίζεται µε τη λιγότερη ενεργή
συναισθηµατική επεξεργασία (Luminet και συν., 2004).

Η Μέτρηση της Αλεξιθυµίας
Όπως ειπώθηκε και προηγουµένως, η αλεξιθυµία αποτελεί µία κατασκευή για την
προσωπικότητα, η οποία περιλαµβάνει ένα σύµπλεγµα γνωστικών και συναισθηµατικών
χαρακτηριστικών που σχετίζονται µε τη δυσκολία αναγνώρισης και περιγραφής
συναισθηµάτων, τη µειωµένη φαντασιακή ικανότητα και την ύπαρξη ενός εξωτερικά
προσανατολισµένου τύπου σκέψης (Helmes και συν., 2008).
Το πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο εργαλείο µέτρησης αυτής της κατασκευής είναι η
Toronto Alexithymia Scale. Η συγκεκριµένη κλίµακα αρχικά αναπτύχθηκε αποτελούµενη
από 26 προτάσεις και µε τη δοµή τεσσάρων παραγόντων, της δυσκολίας περιγραφής και
διαχωρισµού ανάµεσα στα συναισθήµατα και τις σωµατικές αισθήσεις, της δυσκολίας
επικοινωνίας των συναισθηµάτων, της µειωµένης ονειροπόλησης και της εξωτερικά
προσανατολισµένης σκέψης (Taylor, Ryan & Bagby, 1985). Παρόλα αυτά, η συνεχής
αξιολόγηση οδήγησε τους κατασκευαστές της στο να επανεκδόσουν την κλίµακα µε 23
αντικείµενα και δύο παράγοντες (TAS-R, Bagby, Taylor & Parker, 1994), η οποία στη
συνέχεια υπέστη βελτίωση για να καταλήξει στη σηµερινή TAS 20 αντικειµένων (TAS-20,
Taylor, Bagby & Parker, 1992), διατηρώντας τους τρεις από τους τέσσερις παράγοντες του
TAS-26, αφαιρώντας τα αντικείµενα που αφορούσαν στην ονειροπόληση και τη φαντασιακή
δραστηριότητα. Η TAS-20 σήµερα θεωρείται «το πιο έγκυρο εργαλείο για τη µέτρηση της
αλεξιθυµίας» (Waller & Scheidt, 2006, σελ. 16).
Παρά τις κριτικές που έχει δεχθεί κατά καιρούς, για παράδειγµα από τον Lumley (2000)
και τους Kooiman, Spinhoven και Trijsburg (2002), οι Bagby και συν. το 2006 υποστήριξαν
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πως η TAS-20 αποτελεί έγκυρη και αξιόπιστη κλίµακα µέτρησης. Συγκεκριµένα, οι Kooiman
και συν. (2002) µε την έρευνά τους υποστήριξαν πως η TAS-20 έχει κάποιες ελλείψεις όσον
αφορά την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της και πως για την εκτίµηση της αλεξιθυµίας στην
εµπειρική έρευνα είναι καλύτερο εάν χρησιµοποιείται η TAS-20 σε συνδυασµό µε άλλα
εργαλεία και επίσης πως δεν συνίσταται η χρήση της στην κλινική πρακτική. Παρόλα αυτά, η
αξιοπιστία της συνολικής βαθµολογίας στην TAS-20 και των διαστάσεων της περί δυσκολιών
αναγνώρισης και περιγραφής συναισθηµάτων έχει αποδειχθεί επανειληµµένα (Leising,
Grande & Faber, 2009). Με βάση την ανάλυση παραγόντων που πραγµατοποιήθηκε (Taylor,
Bagby & Luminet, 2000), οι 20 προτάσεις που συνθέτουν την TAS-20 οργανώθηκαν σε τρεις
κλίµακες παραγόντων, τη δυσκολία αναγνώρισης συναισθηµάτων (DIF), τη δυσκολία
περιγραφής συναισθηµάτων (DDF) και την εξωτερικά προσανατολισµένη σκέψη (ΕΟΤ). Ως
αποτέλεσµα, ο DIF παράγοντας εκτιµά τις δυσκολίες στην αναγνώριση συναισθηµάτων και
διαχωρισµού τους από σωµατικές αισθήσεις που συνοδεύουν τη σωµατική διέγερση, ο DDF
εκτιµά τις δυσκολίες στην περιγραφή συναισθηµάτων άλλων ατόµων και ο EOT εκτιµά τη
σκέψη η οποία προσανατολίζεται σε παράγοντες έξω από το άτοµο. Υπάρχουν αποδείξεις
πως ο τελευταίος αυτός παράγοντας έµµεσα εκτιµά και τη φαντασία και άλλες φαντασιακές
διεργασίες (Bagby, Taylor & Parker, 1994. Bagby, Taylor, Parker & Dickens, 2006). Αρκετοί
ερευνητές έχουν εξετάσει την τελευταία δοµή της TAS-20 χρησιµοποιώντας επιβεβαιωτική
ανάλυση παραγόντων. Οι Bagby και συν. (1994) απέδειξαν πως η δοµή των τριών
παραγόντων αναπαράγεται τόσο σε κλινικούς όσο και σε µη κλινικούς αγγλόφωνους
πληθυσµούς. Αυτό το µοντέλο των τριών παραγόντων έχει επίσης αναπαραχθεί µε
µεταφράσεις της TAS-20 που εφαρµόστηκαν σε κλινικά και µη κλινικά δείγµατα σε πολλές
διαφορετικές γλώσσες (Tsaousis, Taylor, Quilty, Georgiades, Stavrogiannopoulos και συν.
2010). Ο Tsaousis και συν. (2010) πρότειναν πως η ελληνική µετάφραση της TAS-20
αποτελεί ένα αποτελεσµατικά έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο, αναφορικά µε τη χρήση της
τόσο σε κλινικά όσο και σε ερευνητικά πλαίσια.
Ένα ακόµα ευρέως χρησιµοποιούµενο εργαλείο µέτρησης της κατασκευής της
αλεξιθυµίας είναι το Bermond-Vorst Alexythymia Questionnaire (BVAQ). Το συγκεκριµένο
εργαλείο αποτελείται από µία κλίµακα πέντε παραγόντων, όπου κάθε µία αποτελείται από
οκτώ αντικείµενα για πέντε βαθµούς κλίµακας Likert (Vorst & Bermond, 2001). Τέσσερις
από τους πέντε παράγοντες, η αναγνώριση, η λεκτικοποίηση, η ανάλυση και η ικανότητα για
φαντασία, εκτιµούν τις βασικές διαστάσεις της εννοιολογικής κατασκευής της αλεξιθυµίας.
Συγκεκριµένα οι κλίµακες αυτές είναι: η δυσκολία αναγνώρισης συναισθηµάτων (DIF), η
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δυσκολία περιγραφής συναισθηµάτων (DDF), η εξωτερικά προσανατολισµένη σκέψη (EOT)
και η µειωµένη φαντασία. Ο πέµπτος παράγοντας της κλίµακας είναι η δυσκολία
συναισθηµατικοποίησης (DE), η οποία όµως δεν έχει χρησιµοποιηθεί ως κύριο
χαρακτηριστικό της αλεξιθυµίας σχεδόν σε καµία µελέτη (Luminet, Rimé, Bagby & Taylor,
2004). Ο παράγοντας της φαντασίας επιχειρεί να εκτιµήσει άµεσα τις φαντασιακές διεργασίες
και ο παράγοντας της συναισθηµατικοποίησης το βαθµό στον οποίο ένα άτοµο διεγείρεται
συναισθηµατικά από συγκινησιακά γεγονότα (Vorst & Bermond, 2001). Το BVAQ έχει
επιδείξει εσωτερική συνοχή και ίδια εγκυρότητα µε το ευρέως γνωστό TAS-20 (Bagby,
Parker & Taylor, 1994), τόσο σε αγγλόφωνα όσο και σε γαλλόφωνα δείγµατα και η δοµή των
παραγόντων του έχει επικυρωθεί µε τη χρήση της επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων
(Zech, Luminet, Rimé & Wagner, 1999).
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Ο Γονεϊκός Ρόλος και Η Αλεξιθυµία
Όσον αφορά την αλεξιθυµία, έχουν διεξαχθεί πολυάριθµες έρευνες οι οποίες θεωρούν ως
σηµαντικούς τους οικογενειακούς παράγοντες, αναφορικά µε την εκδήλωσή της (Picardi,
Fagnani, Gigantesco, Toccaceli, Lega και συν., 2011). Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί σύνδεση της
αλεξιθυµίας µε τις παθολογικές οικογενειακές επιδράσεις, µε το δυσλειτουργικό περιβάλλον
στην παιδική ηλικία, µε την περιορισµένη οικογενειακή εκφραστικότητα, µε το
δυσλειτουργικό αντιλαµβανόµενο γονεϊκό ρόλο, µε τη ζωή σε µία διαλυµένη οικογένεια και
µε τη συναισθηµατική, σεξουαλική ή φυσική κακοποίηση στην παιδική ηλικία (Picardi και
συν., 2011). Η αλεξιθυµία σε ενήλικες έχει συνδεθεί µε αναµνήσεις της αίσθησης για
συναισθηµατική ανασφάλεια στην οικογένεια, µε την έλλειψη της θετικής επικοινωνίας,
καθώς και µε τη µη στοργική συναισθηµατική έκφραση (Berenbaum & Taryn, 1994).
Η συναισθηµατική κοινωνικοποίηση αποτελεί έναν τρόπο µε τον οποίο οι οικογένειες
µπορούν να προωθήσουν διαφορές στα επίπεδα της αλεξιθυµίας (Le, Berenbaum &
Raghavan, 2002). Σε µία συνολική αναφορά που πραγµατοποιήθηκε για τη γονεϊκή
κοινωνικοποίηση των συναισθηµάτων, οι Eisenberg, Spinrad και Cumberland (1998) όρισαν
τη γονεϊκή συναισθηµατική κοινωνικοποίηση ως «τις γονεϊκές συµπεριφορές που αντανακλούν
γονεϊκές πεποιθήσεις, στόχους και αξίες όσον αφορά τις εµπειρίες των παιδιών, την έκφραση
και τη ρύθµιση του συναισθήµατος» (σελ. 317). Αυτές περιλαµβάνουν τις γονεϊκές
αντιδράσεις στα συναισθήµατα των παιδιών, τη γονεϊκή συζήτηση για τα συναισθήµατα και
τη γονεϊκή έκφραση συναισθηµάτων. Οι Eisenberg και συν. (1998) κατέληξαν στο ότι
υπάρχει

ισχυρή

θετική

συσχέτιση

µεταξύ

της

γονεϊκής

κοινωνικοποίησης

των

συναισθηµάτων και των εκβάσεων των παιδιών αναφορικά µε τους τύπους συναισθηµατικής
εµπειρίας και έκφρασης, τα οποία µε τη σειρά τους µπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση
της ικανότητας του παιδιού για συναισθηµατική και κοινωνική επάρκεια. Επιπλέον, η
Halberstadt (1986) ανέφερε πως άτοµα που προέρχονταν από οικογένειες µε χαµηλή
συναισθηµατική έκφραση έτειναν να είναι λιγότερο αυθόρµητα στα συναισθήµατά τους και
να µεταβιβάζουν λιγότερο ξεκάθαρα τα συναισθήµατά τους σε µία συζήτηση, απ’ ότι άτοµα
από οικογένειες µε υψηλή έκφραση. Ακόµα, οι Kench και Irwin (2000) εξετάζοντας
αναφορές παιδιών γυµνασίου στην Αυστραλία, βρήκαν πως µόνο η εκφραστικότητα στην
οικογένεια, ως ο βαθµός στον οποίο τα µέλη της οικογένειας επιτρέπονταν και
ενθαρρύνονταν να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους ο ένας στον άλλο, ήταν αρνητικά
συσχετιζόµενη µε την αλεξιθυµία.
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Πολλές είναι οι έρευνες εκείνες που έχουν δείξει πως η αλεξιθυµία σχετίζεται µε τα
κοινωνικά περιβάλλοντα, τα οποία δεν προωθούν την ικανότητα για αναγνώριση και
επικοινωνία των συναισθηµάτων (Berenbaum & James, 1994. Fukinishi, Kawamura,
Ishikawa, Ago, Sei και συν., 1997. Dumm & Brown, 1994. Kench & Irwin, 2000. Lumley,
Mader, Gramzow & Papineau, 1996. Le, Berenbaum & Raghavan, 2002. Fukunishi, 2005).
Πιο συγκεκριµένα, οι Berenbaum και James (1994) βρήκαν πως τα άτοµα που ανέφεραν πως
είχαν µεγαλώσει σε περιβάλλοντα στα οποία τα άτοµα δεν είχαν την ελευθερία να ενεργούν
ανοιχτά και να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους άµεσα ή σε περιβάλλοντα στα οποία
ένιωθαν συναισθηµατικά ανασφαλείς, είχαν υψηλότερα επίπεδα αλεξιθυµίας, απ’ ότι είχαν
άτοµα που ανέφεραν πως είχαν µεγαλώσει σε πιο ανοιχτά και ασφαλή περιβάλλοντα. Οι
ερευνητές δήλωσαν ότι: «Ο καλύτερος παράγοντας πρόβλεψης της αλεξιθυµίας ήταν το να έχει
µεγαλώσει κανείς σε σπίτια στα οποία υπήρχε η ελάχιστη θετική επικοινωνία. Το γεγονός αυτό
προτείνει πως η δυσκολία αναγνώρισης και επικοινωνίας των συναισθηµάτων ενδέχεται να
προέρχεται από την απουσία ενός θετικού περιβάλλοντος παιδικής ηλικίας, στο οποίο τα άτοµα
είναι υποστηρικτικά και χρησιµοποιούν µη απειλητικές εκφράσεις του συναισθήµατος» (σελ.
357). Επιπλέον, οι Dunn και Brown (1994) έδειξαν µία σύνδεση µεταξύ της φτωχής
κατανόησης συναισθηµάτων στην ενηλικίωση και της ανατροφής σε µία οικογένεια, όπου τα
αρνητικά συναισθήµατα εκφράζονταν συχνά. Εν συνεχεία, οι Lumley και συν. (1996) βρήκαν
σε ένα δείγµα µαθητών γυµνασίου πως η αλεξιθυµία συσχετιζόταν µε µία γενική
δυσλειτουργία
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συναισθηµάτων, αλλά όχι η δυσκολία περιγραφής τους, συσχετίστηκε µε οικογένειες οι
οποίες είτε εµπλέκονταν υπερβολικά είτε δεν εµπλέκονταν καθόλου στις ζωές των µελών
τους – συναισθηµατική εµπλοκή. Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί πώς οι σχέσεις µεταξύ
των αλεξιθυµικών χαρακτηριστικών και της οικογενειακής δυσλειτουργίας διατηρήθηκαν και
µετά τον έλεγχο των αµοιβαίων επιδράσεων των γενικών επιπέδων της οικογενειακής
παθολογίας, καθώς και των θετικών και αρνητικών συναισθηµάτων των υποκειµένων.
Επιπρόσθετα, τα επίπεδα της αλεξιθυµίας των µητέρων και των παιδιών τους συσχετίστηκαν
θετικά. Παρόλα αυτά, οι Thornberg, Young, Sullivan και Lyvers (2011) υποστήριξαν πάνω
σε αυτό πως ένα αλεξιθυµικό παιδί ενδέχεται να προδιαθέτει έναν γονέα ώστε να
συµπεριφέρεται µε συγκεκριµένους τρόπους, καθώς το παιδί δεν ανταποκρίνεται επαρκώς ή
δεν αναγνωρίζει τη συναισθηµατικότητα του γονέα. Ο Fukinishi και συν. (1997) βρήκαν σε
ένα δείγµα Γιαπωνέζων µαθητών πως οι αναφορές τους για αντιλαµβανόµενη ανεπαρκή
φροντίδα από τις µητέρες τους κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας συσχετίστηκαν µε
υψηλότερα επίπεδα αλεξιθυµίας και ειδικότερα µε τη διάσταση της δυσκολίας περιγραφής
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συναισθηµάτων. Ακόµα, οι Le και συν. (2002), πρότειναν σύµφωνα µε τις αναφορές του
δείγµατος πως οι γονείς που απέφευγαν τις αρνητικές συναισθηµατικές καταστάσεις και που
επέδειχναν λιγότερη φυσική στοργή είχαν παιδιά που ανέφεραν περισσότερες δυσκολίες στην
αναγνώριση συναισθηµάτων, ενώ οι γονείς που είχαν την τάση να λεκτικοποιούν θετικά
συναισθήµατα, είχαν παιδιά που ήταν λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν δυσκολίες στην
επικοινωνία των συναισθηµάτων. Τα ευρήµατα επίσης έδειξαν πως οι Ευρωπαίοι Αµερικανοί
ανέφεραν πιο συχνά πως είχαν γονείς που λεκτικοποιούσαν θετικά συναισθήµατα και
επέδειχναν φυσική στοργή σε σχέση µε τους Αµερικανούς Ασιάτες, προτείνοντας πως η
κουλτούρα και το φύλο µπορεί να έχουν διαφορετικές ή έµµεσες επιδράσεις στους τρόπους
µε τους οποίους τα συναισθήµατα κοινωνικοποιούνται µέσα στις οικογένειες, καθώς και στην
ανάπτυξη της αλεξιθυµίας. Τέλος, ο Fukunishi (2005) απέδειξε πως η αλεξιθυµία σχετίζεται
µε την ελάχιστη αντιλαµβανόµενη υποστήριξη, τις λιγότερες στενές σχέσεις, την
οικογενειακή και κοινωνική µοναξιά και τις ελάχιστες κοινωνικές δεξιότητες.
Οι King και Mallinckrodt (2000) πρότειναν πως η «ιδανική αντιαλεξιθυµική οικογένεια»
περιλαµβάνει την απουσία αντιστροφής ρόλων γονέα-παιδιού και γονεϊκής σύγκρουσης, έχει
ένα υψηλό επίπεδο αµοιβαίας υποστήριξης και συνοχής, εκφράζει συναισθήµατα εύκολα και
ανοιχτά και ενθαρρύνει την ανεξαρτησία. Τα άτοµα που είχαν αναµνήσεις από τις οικογένειές
τους ως έχοντας αυτά τα χαρακτηριστικά, είχαν αναφέρει µικρές δυσκολίες στην αναγνώριση
των συναισθηµάτων τους. Επιπρόσθετα, τα άτοµα που είχαν την ανάµνηση µίας οικογένειας
που έδινε µεγάλη έµφαση στην πνευµατική περιέργεια και τις πολιτιστικές δραστηριότητες,
πιθανότατα να µην είχαν αναπτύξει το χαρακτηριστικό της αλεξιθυµίας για την εξωτερικό
γνωστικό προσανατολισµό, ο οποίος όταν είναι παρόν, παρουσιάζεται ως έλλειψη της
ικανότητας ενδοσκόπησης.
Σύµφωνα µε τον Bowlby, όπως αναφέρεται στο Láng (2010), η προστατευτική λειτουργία
του δεσµού δεν είναι µόνο ζήτηµα επιβίωσης, αλλά και αυτορρύθµισης. Ο Bowlby το 1973
δήλωσε πως: «Κάθε κατάσταση που συναντούµε στη ζωή µας είναι κατασκευασµένη µε όρους
των αντιπροσωπευτικών µοντέλων που έχουµε για τον κόσµο µας. Οι πληροφορίες που
έρχονται σε εµάς µέσω των αισθητήριων οργάνων είναι επιλεκτικές και µεταφρασµένες µε
όρους αυτών των µοντέλων, της σηµασίας τους για εµάς και γι’ αυτούς που νοιαζόµαστε, οι
οποίες έχουν εκτιµηθεί µε όρους δικούς τους και τα σχέδια δράσης είναι σχεδιασµένα και
εκτελεσµένα σύµφωνα µε αυτά τα µοντέλα. Το πώς ερµηνεύουµε και εκτιµούµε την κάθε
κατάσταση, καθορίζει επίσης και το πώς αισθανόµαστε» (σελ. 229). Σύµφωνα µε τους
θεωρητικούς της προσκόλλησης, η ρύθµιση του συναισθήµατος και η ποιότητα της
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προσκόλλησης είναι στενά συνδεδεµένες. Η θεωρία της προσκόλλησης προϋποθέτει πως για
τη ρύθµιση των συναισθηµατικών καταστάσεων τα άτοµα χρησιµοποιούν εσωτερικά
µοντέλα εργασίας, τα οποία αποτελούν γνωστικά-κινητήρια σχήµατα, που έχουν προέλθει
από τη διαπροσωπική εµπειρία (Allen & Land, 1999). Οι εµπειρίες των πρώτων χρόνων είναι
«εσωτερικευµένες», κατά τέτοιο τρόπο που οι πρώιµες σχέσεις προσκόλλησης έρχονται για
να σχηµατίσουν ένα πρότυπο των µετέπειτα σχέσεων. Κατά συνέπεια, εάν ένα παιδί δεν έχει
εφοδιαστεί µε µία πηγή ευαίσθητης, αξιόπιστης και αποτελεσµατικής φροντίδας σε περιόδους
στρες, θα προκύψει ένας ανασφαλείς δεσµός προσκόλλησης, σχηµατίζοντας αρνητικές
αναπαραστάσεις για τον εαυτό και τους άλλους και θα παρεµποδιστεί η ανάπτυξη της
αυτοπεποίθησης και της συναισθηµατικής ρύθµισης. Ως έφηβοι και ενήλικες τα άτοµα αυτά
θα αναµένουν την έλλειψη ή την αδιαφορία από τα υποστηρικτικά άτοµα όταν τα
χρειάζονται. Συνεπώς, θα αναπτύξουν ανασφαλείς στρατηγικές είτε αποφυγής είτε ανησυχίας
ώστε να τα βγάζουν πέρα µε τη δυσφορία τους (Mallinckrodt & Wei, 2005). Αυτές οι
στρατηγικές µπορούν να θεωρηθούν ως «αυτο-κατευναστικές» και άστοχες απόπειρες
οργάνωσης των συναισθηµάτων τους και των εσωτερικών τους καταστάσεων (Goodsitt,
1983). Οι Collins και Read (1994) έχουν προτείνει ένα γενικό πλαίσιο κατανόησης του
τρόπου λειτουργίας των µοντέλων εργασίας. Όπως παρουσιάζει και το Σχήµα 5, τα µοντέλα
εργασίας του δεσµού αποτελούν αρκετά προσβάσιµες γνωστικές κατασκευές, οι οποίες
ενεργοποιούνται αυτόµατα στη µνήµη ως απόκριση σχετικών µε το δεσµό γεγονότων. Αφού
ενεργοποιηθούν, προβλέπεται να έχουν άµεση επίδραση στην επεξεργασία των κοινωνικών
πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένης της προσοχής, της µνήµης και της τεκµηρίωσης, καθώς
και των πρότυπων συναισθηµατικών αποκρίσεων. Αντί να λειτουργούν µεµονωµένα, οι
γνωστικές και συναισθηµατικές αντιδράσεις ενδέχεται να έχουν αµοιβαίες επιδράσεις µεταξύ
τους. Τα αποτελέσµατα αυτών των διαδικασιών είναι που θα κρίνουν τις συµπεριφορικές
στρατηγικές του ατόµου. Με λίγα λόγια υποστήριξαν πως η επίδραση των µοντέλων εργασίας
στη συµπεριφορά σε οποιαδήποτε περίπτωση θα υποστεί µεσολάβηση από την υποκειµενική
ερµηνεία της κατάστασης µαζί µε τη συναισθηµατική απόκριση του ατόµου.
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Σχήµα 5
Η Λειτουργία των Μοντέλων Εργασίας (Collins & Read, 1994).

Αρχικές έρευνες στους τύπους δεσµού από τους Ainsworth, Blehar, Waters και Wall
(1978), απέδειξαν πως τα άτοµα µε δεσµό αποφυγής προσπαθούν να µειώσουν την έκφραση
των συναισθηµάτων µέσω της καταστολής τους µε οργανωµένες και άκαµπτες στρατηγικές.
Οι στρατηγικές αυτές εξυπηρετούν στην απενεργοποίηση των συναισθηµάτων εκείνων που
τους διαταράσσουν. Από την άλλη πλευρά, τα ανήσυχα άτοµα χαρακτηρίζονται από τη
σχετική απουσία δοµών για τη ρύθµιση συναισθηµάτων. Οπότε, συνήθως κατακλύζονται από
συναισθήµατα που απαιτούν την κατάλληλη ρύθµιση. Η στρατηγική υπερδιέγερσης των
συναισθηµατικών ενδείξεων εξυπηρετεί στην εξασφάλιση της στοργής και της φροντίδας. Ο
Láng (2010) έδειξε πως η ανησυχία στο δεσµό συνδέεται µε δυσκολίες στην κατάλληλη
αναγνώριση συναισθηµάτων, γεγονός που σηµαίνει πως τα άτοµα που σκοράρουν υψηλά
στον ανησυχητικό δεσµό έχουν κάποιο έλλειµµα στο φιλτράρισµα των συναισθηµάτων.
Ακόµα, οι De Rick και Vanheule (2006) βρήκαν πως η γνωστική διάσταση της αλεξιθυµίας
προβλεπόταν κυρίως από τον αποφευκτικό τύπο δεσµού και την έλλειψη στοργής από τον
πατέρα. Οι Oskis, Clow, Hugklebridge, Bifulco, Jacobs και συν. (2013) στην έρευνά τους
απέδειξαν πως ο φόβος του αποχωρισµού ήταν ο µόνος σηµαντικός ανεξάρτητος παράγοντας
πρόβλεψης των συνολικών επιπέδων της αλεξιθυµίας.
Η υπάρχουσα βιβλιογραφική έρευνα έχει προτείνει διαφορές στον πατρικό και µητρικό
δεσµό σε σχέση µε την αλεξιθυµία, αλλά και τις διαστάσεις της ξεχωριστά (Thornberg και
συν., 2011). Έρευνες έχουν δείξει πως υπάρχουν αρνητικές συσχετίσεις µεταξύ της µητρικής
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φροντίδας και της διάστασης της δυσκολίας αναγνώρισης συναισθηµάτων, καθώς και θετικές
συσχετίσεις µεταξύ της µητρικής υπερπροστατευτικότητας και των διαστάσεων δυσκολίας
περιγραφής και αναγνώρισης συναισθηµάτων (Fukunishi, Tsuruta, Hirabayashi & Asukai,
2001. Mason, Tyson, Jones & Potts, 2005). Ο γονεϊκός ρόλος που χαρακτηρίζεται από
χαµηλά επίπεδα φροντίδας και υψηλή υπερπροστατευτικότητα έχει χαρακτηρισθεί ως «µη
στοργικός έλεγχος» και θεωρείται ως ο πιο παθογόνος από τους γονεϊκούς τύπους (Parker,
Tupling & Brown, 1979). Οι Thornberg και συν. (2011) στη µετα-ανάλυση τους αναφορικά
µε φοιτητικό πληθυσµό πρότειναν πως η έλλειψη της αντιλαµβανόµενης µητρικής στοργής
και φροντίδας, καθώς και οι αντιλήψεις παραµέλησης, υπερπροστατευτικότητας ή
παρεµβατικότητας στο γονεϊκό ρόλο, σχετίζονται µε τις διαστάσεις της αλεξιθυµίας
αναφορικά µε τα συναισθήµατα, αλλά όχι µε τη διάσταση της εξωτερικά προσανατολισµένης
σκέψης. Η αντιλαµβανόµενη χαµηλή µητρική φροντίδα ενδέχεται να βιώνεται ως έλλειψη
συναισθηµατικής ευαισθησίας στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, η οποία µπορεί να
εκδηλωθεί στην ενηλικίωση ως αλεξιθυµία και συγκεκριµένα µε την έκφραση της στις
δυσκολίες αναγνώρισης και περιγραφής συναισθηµάτων. Το γεγονός αυτό είναι σύµφωνο µε
την πρώιµη θεωρία δεσµού, καθώς ο δεσµός µε έναν σηµαντικό άλλο φροντιστή θεωρείται
κρίσιµης σηµασίας για την ανάπτυξη των εσωτερικών µοντέλων εργασίας για επικοινωνία,
ρύθµιση των συναισθηµάτων και διαπροσωπική λειτουργικότητα (Bowlby, 1973), καθώς
επίσης και µε κλινικές παρατηρήσεις, οι οποίες προτείνουν πως το τραύµα της παιδικής
ηλικίας ενδέχεται να έχει επίδραση στην ανάπτυξη της αλεξιθυµίας (Zeitlin & McNally,
1993). Εναλλακτικά, η αλεξιθυµία ενδέχεται να σχετίζεται µε την αντιλαµβανόµενη έλλειψη
συναισθηµατικής έκφρασης από το γονέα ή κηδεµόνα και όχι κατ’ ανάγκη µε πρώιµο τραύµα
της παιδικής ηλικίας ή τον καθεαυτό ελλειµµατικό γονεϊκό τύπο (Kooiman, Van Rees,
Vellinga, Spinhoven, Draijer, Trijsburg και συν., 2004). Αναφορικά µε την πατρική στοργή,
οι Thornberg και συν. (2011) έδειξαν πως ο αντιλαµβανόµενος πατρικός γονεϊκός ρόλος
ενδέχεται να έχει ελάχιστη επίδραση στην αλεξιθυµία και τις διαστάσεις της, συγκρινόµενος
µε τον µητρικό γονεϊκό ρόλο. Οι Karukivi, Joukamaa, Hautala, Kaleva, Haapasalo-Pesu,
Liuksila και συν. (2011) στην έρευνά τους πρότειναν πως η µητρική υπερπροστατευτικότητα
σχετίζεται µε υψηλότερα επίπεδα αλεξιθυµίας στα άτοµα και πως η πατρική
υπερπροστατευτικότητα ασκεί επίσης επίδραση κάποιου βαθµού στα αλεξιθυµικά
χαρακτηριστικά, κυρίως των κοριτσιών. Έτσι είναι πιθανό αυτή η υπερπροστατευτικότα, η
οποία εκδηλώνεται από τους πατέρες και τις µητέρες ως άρνηση της ψυχολογικής αυτονοµίας
προς τα παιδιά τους, να έχει ως αποτέλεσµα τη δυσλειτουργία στην επικοινωνία των
συναισθηµάτων. Παρακολουθώντας τις ξεχωριστές διαστάσεις της αλεξιθυµίας, οι δυσκολίες
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αναγνώρισης και περιγραφής συναισθηµάτων έχουν συνδεθεί µε το άγχος στην
προσκόλληση, ενώ η αποφυγή στην προσκόλληση έχει συσχετισθεί µε την δυσκολία
περιγραφής συναισθηµάτων και την εξωτερικά προσανατολισµένη σκέψη (Láng, 2010.
Meins, Harris-Waller & Llloyd, 2008). Συγκεκριµένα, ο Láng (2010) απέδειξε πως η
αποφυγή στο δεσµό συνδέεται µε την εξωτερικά προσανατολισµένη σκέψη της αλεξιθυµίας.
Αυτό σηµαίνει πως τα άτοµα που σκοράρουν υψηλά στο δεσµό αποφυγής όχι µόνο τείνουν
να αποφεύγουν το άγχος που αυξάνεται από την εγγύτητα µε ένα άτοµο δεσµού, αλλά επίσης,
αποφεύγουν την επαφή µε τα συναισθήµατα, αξιολογώντας τα ως παράλογα και αποσπαστικά
από τους καθηµερινούς στόχους της ζωής. Οι Oskis και συν. (2013) απέδειξαν πως
χαρακτηριστικά

του

αγχώδη

και

αποφευκτικού

ανασφαλή

δεσµού

παρουσίασαν

διαφοροποιηµένη συσχέτιση µε τις διαφορετικές διαστάσεις της αλεξιθυµίας σε έφηβες. Πιο
συγκεκριµένα, υψηλότερα επίπεδα αποφευκτικού δεσµού προέβλεψαν µεγαλύτερη δυσκολία
περιγραφής συναισθηµάτων και µία έντονη προσκόλληση στη µητέρα προέβλεψε µικρότερο
βαθµό εξωτερικά προσανατολισµένης σκέψης. Έχοντας υψηλότερα επίπεδα άγχους, το οποίο
χαρακτηρίζεται από το φόβο του αποχωρισµού προέβλεψε µεγαλύτερη δυσκολία
αναγνώρισης των συναισθηµάτων, επιβεβαιώνοντας έτσι το εύρηµα της προηγούµενης
έρευνας των Meins και συν. (2008). Οι συγκεκριµένοι ερευνητές πρότειναν πως ενδέχεται να
είναι η υπερενεργοποίηση των συναισθηµατικών εµπειριών εξαιτίας του άγχους του
αποχωρισµού από τα άτοµα υποστήριξης που προκαλεί την ανακρίβεια στην αναγνώριση του
τι σηµαίνουν οι συγκεκριµένες συναισθηµατικές αντιδράσεις. Επιπλέον, η συνεχής σκέψη
του εαυτού σε σχέση µε κάποιον άλλον, που είναι χαρακτηριστικό του φόβου του
αποχωρισµού, θα παράγει την αναµενόµενη δυσκολία στην αναγνώριση των συναισθηµάτων
του ίδιου (Oskis και συν., 2013). Είναι πιθανό ο φόβος του αποχωρισµού να προέρχεται από
την υπερβολική υπερπροστατευτικότητα (Thornberg και συν., 2011). Σε µία ιδανική
περίπτωση, η συναισθηµατική αυτονοµία δεν αναπτύσσεται σε αποµόνωση, αλλά στο
πλαίσιο στενών σταθερών σχέσεων µε τους γονείς. Έχει να κάνει µε τη µειωµένη εξάρτηση
στη γονεϊκή σχέση, σε καµία περίπτωση µε τη µειωµένη σηµασία του δεσµού (Allen & Land,
1999). Συµπερασµατικά, η βιβλιογραφία φανερώνει πως ένα µεγαλύτερο δέσιµο και
αισθήµατα ασφάλειας σε σχέση µε τον πρωταρχικό κηδεµόνα ενδέχεται να προβλέπουν
λιγότερη αλεξιθυµία στα άτοµα.
Επιπρόσθετα, υπάρχει εκτεταµένη εµπειρική έρευνα που εξετάζει συσχετίσεις µεταξύ της
αλεξιθυµίας και του τύπου προσκόλλησης στους ενήλικες. Συνολικά, τα επίπεδα της
αλεξιθυµίας έχουν συνδεθεί τόσο µε το άγχος όσο και µε την αποφυγή στο δεσµό (Láng,
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2010. Montebarocci, Codispoti, Baldaro & Rossi, 2004. Picardi, Toni & Caroppo, 2005).
Ενδιαφέρον αποτελεί µία ακόµα έρευνα, η οποία έχει αποδείξει πως η διάσταση της
εξωτερικά προσανατολισµένης σκέψης σχετίζεται θετικά µε τη µοναξιά τις ροµαντικές
σχέσεις (Qualter, Quinton, Wagner & Brown, 2009). Το συναισθηµατικό δέσιµο που
αναπτύσσεται στις ροµαντικές σχέσεις των ενηλίκων, θεωρείται συνώνυµο µε αυτό των νέων
ανθρώπων µε τον πρωταρχικό κηδεµόνα τους (Hazan & Shaver, 1987). Εποµένως,
αναµένονται παρόµοια αποτελέσµατα από δεδοµένα που αφορούν ροµαντικούς συντρόφους
και σχέσεις πρωταρχικών φροντιστών (Oskis και συν., 2013).
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Η Αλεξιθυµία και Η Ψυχολογική Προσαρµογή
Αποτελεί πλέον κοινή γνώµη το ότι η κατανόηση και γνώση κάποιου για τα συναισθήµατά
του είναι απαραίτητη για την προσαρµοστική συναισθηµατική λειτουργικότητά του (Rieffe,
Oosterveld, Meerum Terwogt, Novin, Nasiri και συν., 2010). Πράγµατι, η συνειδητή εµπειρία
των συναισθηµάτων είναι γενικά αποδεκτή αναγκαία προϋπόθεση για την προσαρµοστική
ρύθµιση των συναισθηµάτων και ως γνωστόν, όταν αυτή παρουσιάζει αδυναµία, υπάρχει το
φαινόµενο της αλεξιθυµίας (Lambie & Marcel, 2002). Επιπλέον, είναι πλέον καθιερωµένο
πως συγκεκριµένες πτυχές της αλεξιθυµίας, και ιδιαίτερα η δυσκολία στην αναγνώριση
συναισθηµάτων, σχετίζονται µε την αυξηµένη αναφορά συµπτωµάτων (De Gucht & Heiser,
2003). ∆εν είναι µικρή η ποσότητα των ερευνών που έχουν πραγµατοποιηθεί σε πολλούς
διαφορετικούς πολιτισµούς, γλώσσες και χώρες και έχουν καθιερώσει τις εµπειρικές σχέσεις
µεταξύ της αλεξιθυµίας και των ψυχικών προβληµάτων ή των προβληµάτων υγείας (Rieffe
και συν., 2010).
Σύµφωνα µε τον Achenbach, τα εσωτερικευµένα προβλήµατα αναφέρονται σε
συµπεριφορές υπερβολικού ελέγχου και εσωτερικής κατεύθυνσης, οι οποίες προκαλούν
ενδοατοµική δυσφορία (Rieffe και συν., 2010). Παρόλο που συνήθως παραβλέπονται, καθώς
είναι λιγότερο εµφανή, είναι πολύ σηµαντική η µελέτη των εσωτερικευµένων συµπτωµάτων
ήδη από την παιδική ηλικία, από τη στιγµή που σχετίζονται µε διάφορα ψυχικά προβλήµατα
στην ενηλικίωση (Cohen, Pine, Must, Kasen & Brook, 1998. Pine, Cohen, Cohen & Brook,
1999). Μία καλύτερη κατανόηση των ενδοατοµικών παραγόντων που σχετίζονται µε τα
εσωτερικευµένα συµπτώµατα, θα συνεισφέρει στην έγκαιρη θεραπεία αυτών των
συµπτωµάτων και θα προσφέρει καλύτερη πρόγνωση. Η έννοια της αλεξιθυµίας δεν
σχετίζεται µόνο µε τα σωµατικά παράπονα, αλλά επίσης µε διάφορα άλλα, καθώς και µε τα
συµπτώµατα εσωτερικευµένων προβληµάτων, όπως είναι η κατάθλιψη, το άγχος και οι
επίµονες αρνητικές σκέψεις (Rieffe, Oosterveld & Meerum Terwogt, 2006). Τα άτοµα εκείνα
που αναφέρουν υψηλή βαθµολογία στην αλεξιθυµία µπορεί να αναφέρουν πως αισθάνονται
λύπη, χωρίς να συνειδητοποιούν τι ακριβώς προκάλεσε αυτό το συναίσθηµα (Taylor και συν.,
1997). Αποτελεί αναπόφευκτο το γεγονός πως µία διαταραγµένη ικανότητα αναγνώρισης των
αιτιών για τα αρνητικά συναισθήµατα κάποιου µπορεί επίσης να τον εµποδίσει από τον
επαρκή και προσαρµοστικό χειρισµό της συγκεκριµένης κατάστασης, προκαλώντας διάρκεια
στα αρνητικά συναισθήµατα και εν τέλει θα αναπτυχθεί σε προβλήµατα της ψυχικής υγείας
(Taylor, 2000). Εναλλακτικά, τα αρνητικά συναισθήµατα που δεν αντιµετωπίζονται θα
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µπορούσαν εύκολα να εξελιχθούν σε αρνητικές καταστάσεις της διάθεσης, δηλαδή σε
συναισθήµατα ελεύθερης διακύµανσης (Izard, Wehmer, Livsey & Jennings, 1965) ή σε
συναισθηµατικές καταστάσεις των οποίων η προέλευση και η εµφάνιση είναι δύσκολο έως
αδύνατο να εντοπιστούν από τη στιγµή που κάποιος τις αντιλαµβάνεται (Frijda, 1993).
Σύµφωνα µε τον Scherer, οι καταστάσεις της διάθεσης διαφέρουν από τα συναισθήµατα,
καθώς αναφέρονται σε παγκόσµιες συναισθηµατικές καταστάσεις χωρίς αιτία, αντικείµενο ή
έναρξη εκδήλωσης, ενώ τα συναισθήµατα αναφέρονται σε συναισθηµατικές καταστάσεις που
είναι άµεσα συνδεδεµένες µε ένα συγκεκριµένο γεγονός ή κατάσταση (Rieffe και συν., 2010).
Έχει καθιερωθεί µία θετική συσχέτιση µεταξύ της αλεξιθυµίας και των αρνητικών
καταστάσεων της διάθεσης, καθώς και µία αρνητική συσχέτιση µε τις θετικές καταστάσεις
της διάθεσης τόσο σε µη κλινικά δείγµατα ενηλίκων, όσο και σε παιδιά (De Gught, Fischler
& Heiser, 2004. Lumley, Ovies, Stettner, Wehmer & Lakey, 1996. Lundh & SimonssonSarnecki, 2001. Rieffe και συν., 2006. Suslow & Junghanns, 2002. Rieffe και συν., 2010).
Επιπρόσθετα, οι Rieffe, Oosterveld, Meerum Terwogt και Ly (2008) φανέρωσαν πως µία
αυξηµένη ικανότητα διαφοροποίησης των συναισθηµάτων, όχι το κρύψιµο αυτών, αλλά η
λεκτική επικοινωνία τους µε τους άλλους και η µειωµένη επίγνωση των σωµατικών
συµπτωµάτων που συνοδεύουν τη σωµατική διέγερση, σχετίζονται µε µειωµένα
εσωτερικευµένα προβλήµατα, δηλαδή αυτο-αναφερόµενα σωµατικά παράπονα, κοινωνικό
άγχος, κατάθλιψη ή τάση για ανησυχία και αναστοχασµό. Η Rieffe στις έρευνες της έχει
αποδείξει πως οι κύριες πτυχές της συναισθηµατικής επίγνωσης, δηλαδή η ανικανότητα
διαφοροποίησης µεταξύ των συναισθηµάτων και περιγραφής τους, αλλά και η ισχυρή
επίγνωση των σωµατικών συµπτωµάτων κατά τη διάρκεια της συναισθηµατικής εµπειρίας,
συνέβαλαν µοναδικά στην πρόβλεψη των εσωτερικευµένων συµπτωµάτων (Rieffe & De
Rooij, 2012). Οι Rieffe και De Rooij (2012) υποστήριξαν πως οι διαταραχές των πτυχών της
συναισθηµατικής επίγνωσης, υποδηλώνουν µία εσωτερικά προσανατολισµένη αυτο-εστίαση,
έναντι µίας εξωτερικά προσανατολισµένης εστίασης, η οποία στοχεύει στην κατανόηση και
την προσαρµοστική επίλυση της κατάστασης που προκαλεί το συγκεκριµένο συναίσθηµα.
Παρόλα αυτά, πιθανότατα η εστίαση στον εαυτό να περιορίζει την ικανότητα κάποιου στο να
αναλύει διεξοδικά το συναισθηµατικά προκαλούµενο γεγονός και να αναγνωρίζει τη
διαφορετική οπτική της κατάστασης, η οποία θα µπορούσε να προκαλέσει διαφορετικές
τάσεις για δράση και σχετικές συναισθηµατικές εµπειρίες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα, η πιο
σφαιρική και λιγότερο καλά καθορισµένη εµπειρία του συναισθήµατος να καθυστερήσει, και
ενδέχεται εν τέλει να αποµακρυνθεί από την πραγµατική κατάσταση πρόκλησης (Scherer,
2000). Από την άλλη πλευρά, οι Zimmermann, Rossier, Meyer de Stadelhofen & Gaillard
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προσανατολισµένης σκέψης, συνδέεται µε µία συναισθηµατική αστάθεια που σχετίζεται µε
την ανικανότητα αντιµετώπισης των αγχογόνων καταστάσεων. Ακόµα, οι Bagby, Taylor και
Parker (1994) βρήκαν πως η αλεξιθυµία συσχετίστηκε θετικά µε τάσεις για εµπειρία
καταθλιπτικών συναισθηµάτων, συναισθηµάτων αυτο-συνειδητότητας, καθώς και µε
δυσκολίες στην αντιµετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων. Οι Luminet, Bagby, Wagner,
Taylor & Parker (1999) απέδειξαν αρνητική συσχέτιση µεταξύ της αλεξιθυµία και της
διάστασης της επάρκειας, την οποία οι Costa και McCrae (1992) θεωρούν πως σχετίζεται µε
την αυτοπεποίθηση. Το εύρηµα αυτό ήρθε σε συµφωνία µε την έρευνα του Yelsma (1995), ο
οποίος απέδειξε πως η αλεξιθυµία συσχετίστηκε σηµαντικά µε την αυτοπεποίθηση σε δείγµα
φοιτητών.
Έρευνες έχουν δείξει πως η αλεξιθυµία και η συλλογιστική σκέψη έχουν βρεθεί µεταξύ
των άλλων να αποτελούν προδιαθέσεις για την κατάθλιψη (Luminet, Bagby & Taylor, 2001.
Nolen-Hoeksema, Wisco & Lyubomirsky, 2008). Από τη δεκαετία του ’80, µελέτες που
βασίστηκαν σε µετρήσεις αυτοαναφοράς παρείχαν αποδείξεις για τις σχέσεις µεταξύ της
αλεξιθυµίας και της κατάθλιψης (Haviland, MacMurray & Cummings, 1988). Από τότε ένας
µεγάλος αριθµός ερευνών (πχ Grabe, Spitzer & Freyberger, 2004. Honkalampi, Hintikka,
Saarinen, Lehtonen & Viinamaki, 2000. Di Schiena, Luminet & Philippot, 2011) έχουν
υποστηρίξει την παραπάνω συσχέτιση. Επίσης, η αλεξιθυµία αντιπροσωπεύσει ένα σταθερό
παράγοντα επικινδυνότητας για την κατάθλιψη, αν και πρόκειται για δύο εντελώς
διαφορετικές κατασκευές (Honkalampi και συν. 2000). Αναφορικά µε την πολυδιάστατη
φύση της αλεξιθυµίας, οι Haviland , MacMurray και Cummings (1988), καθώς και οι
Hendryx, Haviland και Shaw (1991) βρήκαν συσχέτιση της κατάθλιψης µε τις δυσκολίες
αναγνώρισης και περιγραφής συναισθηµάτων, αλλά όχι µε τη εξωτερικά προσανατολισµένη
σκέψη. Άλλες έρευνες έχουν φανερώσει µοναδική συσχέτιση της κατάθλιψης µε τη δυσκολία
αναγνώρισης συναισθηµάτων (Bailey & Henry, 2007. Grabe, Spitzer & Freyberger, 2004). Οι
Di Schiena και συν. (2011) πρότειναν πως τα αλεξιθυµικά άτοµα έχουν λιγότερες διαθέσιµες
πληροφορίες για να οδηγήσουν τη συµπεριφορά τους σε ένα συναισθηµατικό πλαίσιο
εξαιτίας του ελλείµµατος τους στον εντοπισµό και τη επεξεργασία των εσωτερικών
συναισθηµατικών καταστάσεων τους. Ως εκ τούτου, θεωρείται πως συµµετέχουν σε µία πιο
επαναλαµβανόµενη και αναλυτική σκέψη απέναντι στα εξωτερικά ερεθίσµατα ως στρατηγική
διατήρησης των πληροφοριών που τους υπολείπεται από τα συναισθήµατα. Οι Rieffe και De
Rooij (2012) στη συνέχεια, παρατήρησαν πως τα παιδιά εκείνα που πρόσεχαν τα
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συναισθήµατά τους, αλλά και των άλλων, ανέφεραν λιγότερα συµπτώµατα µε την πάροδο του
χρόνου. Με άλλα λόγια, τα παιδιά εκείνα τα οποία καταλάβαιναν σε µεγάλο βαθµό ότι τα
συναισθήµατα δίνουν σηµαντικές πληροφορίες που µπορεί να βοηθήσουν στις ακριβείς
αντιδράσεις στις κοινωνικές συµπεριφορές και πως αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να
αγνοούνται, ανέφεραν λιγότερα συναισθήµατα χρόνιας κατάστασης της διάθεσης, από την
οποία βασικά αποτελείται η κατάθλιψη (Rieffe και De Rooij, 2012). Το γεγονός αυτό τονίζει
την παραδοχή ότι τα αρνητικά συναισθήµατα που δεν αντιµετωπίζονται επαρκώς,
καταλήγουν σε µία κατάσταση χαρακτηριζόµενη ως «συναισθηµατικό κατάλοιπο», η οποία
αφορά σε συναισθήµατα τα οποία δεν έχουν πλέον άµεση σύνδεση µε τον εξωτερικό κόσµο
και γεγονότα που προκάλεσαν αυτή την αρχική συναισθηµατική κατάσταση, και µπορεί να
συµβάλλει σε µακροχρόνια καταθλιπτικά συµπτώµατα. Εναλλακτικά, µία έλλειψη των
προσαρµοστικών στρατηγικών ρύθµισης του συναισθήµατος ενδέχεται να δρα µεσολαβητικά
σε αυτή τη διαδικασία (Barrett, Gross, Christensen & Benvenuto, 2001). Τέλος, η απροθυµία
για την αντιµετώπιση των συναισθηµάτων έχει δειχθεί να συσχετίζεται πιο συχνά µε
συµπτώµατα κατάθλιψης (Rieffe και συν., 2008).
Κάποιοι ερευνητές έχουν προτείνει πως τα αλεξιθυµικά άτοµα τείνουν να αποφορτίζουν
την ένταση που προκύπτει από δυσάρεστες συναισθηµατικές καταστάσεις, µέσα από
αυθόρµητες πράξεις (Keltikangas-Jarvinen, 1982. Kroner & Forth, 1995). Οι εξωτερικευµένες
συµπεριφορές προκαλούν διαµάχη και σύγκρουση µε το κοινωνικό περιβάλλον και είναι
εύκολα παρατηρήσιµες. Οι Wise, Mann και Shay (1992) απέδειξαν πως η εξωστρέφεια
συσχετίστηκε αρκετά µε τα επίπεδα της αλεξιθυµίας. Η έρευνα αναφορικά µε τις σχέσεις
µεταξύ αλεξιθυµίας και επιθετικότητας έχει επικεντρωθεί στη διερεύνηση των συνολικών
επιδράσεων, και όχι στην εξέταση των πιθανών παραγόντων που ενδέχεται να προκαλέσουν
αυξηµένη επιθετικότητα. Τέτοιοι παράγοντες είναι πιθανόν να εντοπιστούν εντός των
διαπροσωπικών
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οι
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συναισθηµατικές

και

τα

χαρακτηριστικά αυτών ενδέχεται να προκαλέσουν µεγαλύτερη ή λιγότερη επιθετικότητα στα
αλεξιθυµικά άτοµα (Konrath, Novin & Li, 2012). Αναφορικά µε το ερώτηµα του εάν τα
αλεξιθυµικά άτοµα είναι επιθετικά, ο Levenson (1999) απαντά πως η επίγνωση κάποιου για
τα συναισθήµατά του µπορεί να εµποδίσει τις πρωτόγονες, µη ελεγχόµενες συναισθηµατικές
αποκρίσεις όταν αντιµετωπίζει αρνητικά γεγονότα. Αρκετές έρευνες υποστηρίζουν τη θεωρία
του Levenson, αποδεικνύοντας πως η αλεξιθυµία σχετίζεται µε τα εξωτερικευµένα
προβλήµατα, όπως είναι οι αυξηµένες εκφράσεις θυµού και τα περισσότερα επιθετικά
χαρακτηριστικά (Fossati, Acquarini, Feeney, Borroni, Grazioli και συν., 2009. Manninen,

60

Therman, Suvisaari, Ebeling, Moilanen και συν., 2011. Payer, Lieberman & London, 2011).
Επιπρόσθετα, έρευνες έχουν δείξει πως οι βίαιοι παραβάτες έχουν υψηλότερα επίπεδα
αλεξιθυµίας σε σχέση µε τις οµάδες ελέγχου (Berenbaum & Irvin, 1996). Οι Konrath, Novin
και Li (2012) µε την έρευνά τους πρότειναν πως η ανικανότητα για περιγραφή και ερµηνεία
των συναισθηµάτων, ενδέχεται να οδηγήσει σε λάθος υπαγωγή των συναισθηµάτων θυµού
για την αντίληψη της επιθετικότητας από τον εαυτό. Ακόµα, ο περιορισµένος έλεγχος της
παρορµητικότητας έχει βρεθεί να σχετίζεται θετικά µε την αλεξιθυµία σε ένα δείγµα
παρορµητικών-επιθετικών ατόµων (Teten, Miller, Bailey, Dunn & Kent, 2008). Η
παρορµητική επιθετικότητα περιλαµβάνει πράξεις, οι οποίες δεν έχουν προγραµµατιστεί,
είναι δυσανάλογες ως προς την κατάσταση και προκαλούνται πρωταρχικά ως απόκριση σε
εξωτερικά γεγονότα (Barratt & Slaughter, 1998). Οι Fossati και συν. (2009) έδειξαν πως η
δυσκολία περιγραφής συναισθηµάτων ήταν η κύρια πτυχή της παρορµητικής επιθετικότητας,
παρόλο που υπήρχε επίσης µικρή συµβολή της τάσης για σκέψη των συναισθηµάτων πάνω σε
αυτή. Όταν µελετήθηκε η σχέση µεταξύ της αλεξιθυµίας και της αντικοινωνικής
συµπεριφοράς, τα αποτελέσµατα πρότειναν πως η αλεξιθυµία συσχετίζεται µε την
εγκληµατική συµπεριφορά (Kroner & Forth, 1995), τη βία (Keltikangas-Jarvinen, 1982) και
την ψυχοπάθεια σε ενήλικες (Haviland, Sonne & Kowert, 2004). Υπάρχουν ακόµα στοιχεία
που συνδέουν την αλεξιθυµία µε την παραβατικότητα (Zimmermann, 2006). Τέλος, οι
Manninen και συν. (2011) απέδειξαν πως η αλεξιθυµία σχετίζεται µε πολλά ψυχιατρικά
προβλήµατα, τόσο στο εσωτερικευµένο όσο και στο εξωτερικευµένο φάσµα συµπεριφορών.
Εκτός από την ψυχολογική λειτουργικότητα του ατόµου, η αλεξιθυµία έχει συσχετισθεί
και µε τη διαπροσωπική λειτουργία. Μέσα από κλινικές παρατηρήσεις της διαπροσωπικής
λειτουργίας των αλεξιθυµικών ασθενών, καθώς και από εµπειρικές µελέτες, έχει γίνει γνωστό
πως τα αλεξιθυµικά άτοµα έχουν µία τάση απέναντι στον κοινωνικό κοµφορµισµό και την
αποφυγή της σύγκρουσης και τείνουν να προσεγγίζουν τους άλλους µε ένα ψυχρό,
αποξενωµένο και µη ενσυναισθητικό τρόπο (Nemiah & Sifneos, 1970. Taylor και συν., 1997.
Guttman & Laporte, 2002). Οι ασθενείς αυτοί αποφεύγουν τις στενές κοινωνικές σχέσεις και
εάν συσχετισθούν µε άλλους, τείνουν να είναι εξαρτηµένοι ή απρόσωποι και έτσι η σχέση
παραµένει επιφανειακή. Ακόµα, έχει βρεθεί αρνητική συσχέτιση της αλεξιθυµίας µε τον
αλτρουισµό (Luminet, Bagby, Wagner, Taylor & Parker, 1999), γεγονός που έρχεται σε
συµφωνία µε τις κλινικές παρατηρήσεις και την εµπειρική απόδειξη ότι η αλεξιθυµία
σχετίζεται µε την έλλειψη ενσυναίσθησης (Krystal, 1979).
χαοτικές
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διαφοροποίηση µεταξύ του εαυτού και του άλλου (Taylor και συν. 1997). Επιπλέον, στην
έρευνά τους οι Vanheule, Desmet, Meganck και Bogaerts (2007) απέδειξαν πως η ψυχρή και
η µη δυναµική λειτουργία στις διαπροσωπικές σχέσεις σχετίστηκαν σταθερά µε την
αλεξιθυµία. Οι Venheule, Desmet, Rosseel, Verhaeghe και Meganck (2007) υποστήριξαν πως
η αλεξιθυµία σχετίζεται µε ένα είδος διαπροσωπικής µη διαφοροποίησης, δηλαδή τα άτοµα
αναµένουν λίγα από τους άλλους και υπάρχει µειωµένο ενδιαφέρον για την εκπλήρωση των
προσδοκιών των άλλων. Σύµφωνα µε τους Grynberg, Luminet, Corneille, Grezes και Berthoz
(2010), αλλά και τους Jolliffe και Farrington (2006), τα αλεξιθυµικά άτοµα παρουσιάζουν
µικρότερη ενσυναίσθηση, λιγότερες κοινωνικές σχέσεις, µία µειωµένη πιθανότητα γάµου και
περισσότερες διαπροσωπικές δυσκολίες (Nicolò, Semerari, Lysaker, Dimaggio, Conti και
συν., 2011) σε σχέση µε τα µη αλεξιθυµικά άτοµα. Ακόµα, οι Inslegers, Vanheule, Meganck,
Debaere, Trenson και συν. (2012) εκτός από το ότι απέδειξαν µία αρνητική συσχέτιση µεταξύ
της αλεξιθυµίας και της πολυπλοκότητας των διαπροσωπικών σχέσεων, επιβεβαίωσαν πως η
διανοητικότητα αποτελεί µία περίπλοκη ικανότητα, µε πολλαπλές συνιστώσες, και έτσι είναι
πιθανό τα αλεξιθυµικά άτοµα να παρουσιάζουν διαταραχές σε ορισµένες πτυχές, αλλά όχι
κατ’ ανάγκη σε άλλες. Σε θεωρητικό επίπεδο, τα παραπάνω ευρήµατα έρχονται σε συµφωνία
µε τις ιδέες της θεωρίας του δεσµού, καθώς και της ψυχαναλυτικής θεωρίας. Σύµφωνα µε τη
θεωρία δεσµού, οι µειωµένες ικανότητες διάκρισης και χειρισµού των συναισθηµατικών
καταστάσεων θεωρούνται ταυτόχρονες µε την περιορισµένη εµπλοκή µε τους άλλους
(Lemche, Klann-Delius, Koch & Joraschky, 2004). Σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική άποψη, η
αλεξιθυµία έχει συσχετισθεί µε τη φροϋδική κατηγορία των πραγµατικών νευρώσεων, η
οποία αφορά στην αδυναµία για διανοητική κυριαρχία στη σωµατική διέγερση (Taylor και
συν. 1997). Συγκεκριµένα, έχει παρατηρηθεί πως οι ασθενείς αυτοί έχουν δυσκολία στην
εµπλοκή σχέσεων µεταβίβασης. Υποθέτοντας, λοιπόν, πως η µεταβίβαση προϋποθέτει τη
θέσπιση ουσιαστικών σχέσεων µε τους άλλους, το γεγονός πως η αλεξιθυµία σχετίζεται µε τη
διαπροσωπική απόσταση και απόσυρση, είναι συνεπές µε την ιδέα πως η εµπλοκή σε σχέσεις
µεταβίβασης αποτελεί ένα σοβαρό ζήτηµα για τα αλεξιθυµικά άτοµα (Vanheule, Desmet,
Meganck & Bogaerts, 2007).
Αναφορικά µε το εάν η αλεξιθυµία αποτελεί παράγοντα επικινδυνότητας για σωµατικές
ασθένειες, υπάρχουν διάφοροι πιθανοί δρόµοι µέσα από τους οποίους η σχετική απορρύθµιση
του συναισθήµατος, θα µπορούσε να επηρεάσει τις σωµατικές διεργασίες. Όπως έχει
περιγραφεί από τους Lumley, Stettner και Wehmer (1996), αυτοί οι οδοί περιλαµβάνουν µη
υγιείς συµπεριφορές, οι οποίες συχνά σχετίζονται µε την αλεξιθυµία, όπως είναι η κατάχρηση
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ουσιών και η διαταραγµένη πρόσληψη τροφής, καθώς επίσης και η πιθανή παρατεταµένη
διέγερση ή απορρύθµιση της φυσιολογικής λειτουργίας των συστηµάτων συναισθηµατικής
απόκρισης. Έχει βρεθεί πως η συσχέτιση µεταξύ αλεξιθυµίας και νοσηρότητας ενδέχεται να
οφείλεται στις επιπτώσεις της αλεξιθυµίας στη συµπεριφορά της ασθένειας και της
αναζήτησης βοήθειας (Lumley, Tomakowsky & Toresian, 1997).
Ο Bermond (1997) έχει ξεχωρίσει δύο κύριους τύπους αλεξιθυµίας, τον τύπο Ι και τον
τύπο ΙΙ. Η αλεξιθυµία τύπου Ι χαρακτηρίζεται από την απουσία της συναισθηµατικής
εµπειρίας και κατά συνέπεια από την απουσία της γνωστικής λειτουργίας που συνοδεύει το
συναίσθηµα. Η αλεξιθυµία τύπου ΙΙ χαρακτηρίζεται από ένα επιλεκτικό έλλειµµα της
συναισθηµατικής γνωστικής λειτουργίας µε ελάχιστη συναισθηµατική εµπειρία. Στον τύπο ΙΙ,
το άτοµο έχει διατηρήσει την εµπειρία των βασικών συναισθηµάτων του, αλλά παρόλα αυτά
δεν έχει συνειδητή γνώση αναφορικά µε αυτά (Bermond, 1995). Υποστηρίζεται πως η
αλεξιθυµία τύπου ΙΙ σχετίζεται µε µία πληθώρα ψυχοσωµατικών ασθενειών. Αυτή η
συσχέτιση ενδέχεται να είναι το αποτέλεσµα της παρερµηνείας των σωµατικών αισθήσεων
που συνοδεύουν τη σωµατική διέγερση ή να οφείλεται στη συνεχή σωµατική διέγερση και τη
χρόνια απορρύθµιση του φυσιολογικού συστατικού των αποκριτικών συστατικών του
συναισθήµατος (Larsen, Brand, Bermond & Hijman, 2003). Το 1996 οι Lumley και συν.
παρουσίασαν ένα θεωρητικό µοντέλο προκειµένου να οργανώσουν την πιθανή σύνδεση
µεταξύ αλεξιθυµίας και σωµατικής ασθένειας. Το Σχήµα 6 παρουσιάζει αυτό το µοντέλο και
προτείνει πως τα προβλήµατα στη υγεία αποτελούνται από δύο χαρακτηριστικά: την
οργανική ασθένεια και τη συµπεριφορά της ασθένειας. Η οργανική ασθένεια περιλαµβάνει
την αιτιολογία, την πρόγνωση, την επιδείνωση κλπ και αναφέρεται µέσα από ευρήµατα
εξετάσεων εργαστηρίου, κλινικές εξετάσεις και τη θνησιµότητα. Η συµπεριφορά της
ασθένειας, από την άλλη, περιλαµβάνει τις αναφορές πόνου και άλλων συµπτωµάτων, τη
συµπεριφορική ανικανότητα, τα προβλήµατα διάθεσης και τη χρήση ιατρικής περίθαλψης. Η
αλεξιθυµία ενδέχεται να προκαλέσει ή να επιδεινώσει είτε την ίδια την ασθένεια είτε τη
συµπεριφορά της ασθένειας µέσω ψυχολογικών, συµπεριφορικών, γνωστικών ή κοινωνικών
οδών. Οι ψυχολογικές και συµπεριφορικές οδοί επηρεάζουν πρωταρχικά την οργανική
ασθένεια και δευτερευόντως τη συµπεριφορά της ασθένειας. Οι γνωστικές και κοινωνικές
οδοί επηρεάζουν αρχικά τη συµπεριφορά της ασθένειας και έµµεσα επηρεάζουν την οργανική
ασθένεια, ασκώντας επίδραση στη φυσιολογία και τη συµπεριφορά.
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Σχήµα 6
Μοντέλο Σύνδεσης της Αλεξιθυµίας και της Ψυχοσωµατικής Ασθένειας (Lumley, Stettner & Vehmer,
1996).

Εναλλακτικοί οδοί που συνδέουν την αλεξιθυµία µε τα προβλήµατα υγείας περιλαµβάνουν
την αντίστροφη κατεύθυνση, πως δηλαδή η αλεξιθυµία προκαλείται ή επιδεινώνεται από τα
προβλήµατα υγείας, και µία τρίτη οδός ως µεταβλητή η οποία περιλαµβάνει την αµοιβαία
επίδραση κάποιου άλλου παράγοντα, πχ κοινωνικο-οικονοµικού ή γενετικού, που να συνδέει
την αλεξιθυµία µε τα προβλήµατα στην υγεία. Το παραπάνω µοντέλο έχει υιοθετηθεί τόσο
από τους Cohen και Rodriguez (1995), όσο και από τους Lumley και συν. (1996). Ακόµα, η
αλεξιθυµία αποτελεί ένα έλλειµµα, το οποίο θεωρείται σύνηθες σε πολλές διαταραχές
(Grynberg, Chang, Corneille, Maurage, Vermeulen και συν., 2012). Όπως αναφέρεται στον
Taylor (2000), η ισχυρότερη συσχέτιση µεταξύ της αλεξιθυµίας και των ψυχοσωµατικών
ασθενειών έχει βρεθεί να είναι µε την ιδιοπαθή υπέρταση, αφού όπως έδειξαν οι Toradello,
Taylor, Parker και Fanelli, µία οµάδα υπερτασικών στην Ιταλία είχε ποσοστό αλεξιθυµίας
55%, που έρχεται σε αντίθεση µε το 33% της οµάδας ελέγχου ψυχιατρικών εξωτερικών
ασθενών και το 16% του φυσιολογικού δείγµατος. Επίσης οι διαταραχές πανικού οι οποίες
είναι επαναλαµβανόµενες, µη αναµενόµενες και περιλαµβάνουν έντονα ενοχλητικά σωµατικά
συµπτώµατα και ακραίο φόβο, είχαν χαρακτηρισθεί από τον Nemiah το 1984 ως «πρότυπη
ψυχοσωµατική διαταραχή» (Taylor, 2000). Εµπειρικές µελέτες έχουν αναφέρει ποσοστό
αλεξιθυµίας 47% και 67% ανάµεσα στους ασθενείς µε κρίσεις πανικού, ενώ 13% στους
ασθενείς µε ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή και 12,5% στους ασθενείς µε απλή
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φοβία (Zeitlin & McNally, 1993. Parker, Taylor, & Bagby, 1993). Αναφορικά µε τις
διαταραχές πρόσληψης τροφής, εµπειρικές µελέτες έχουν αναφέρει ποσοστά αλεξιθυµίας
επιπέδου 48% και 77% σε ασθενείς µε νευρική ανορεξία και από 48% έως 61% σε ασθενείς
µε νευρική βουλιµία (πχ Bourke, Taylor, Parker, & Bagby, 1992). Παρόλο που η αλεξιθυµία
δεν συσχετίζεται µε την διατροφή, η τάση για λεπτότητα και η δυσαρέσκεια του σώµατος
συσχετίζονται θετικά µε τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά που αφορούν σε δυσκολίες ρύθµισης
του εαυτού και του συναισθήµατος, όπως είναι η διαπροσωπική δυσπιστία, η
αναποτελεσµατικότητα και η έλλειψη εσωτερικής επίγνωσης (Taylor, Parker, Bagby &
Bourke, 1996). Κάποια από τα συµπτώµατα των διαταραχών πρόσληψης τροφής όπως είναι η
πείνα, το τσιµπολόγηµα, ο εµετός και η υπερκινητικότητα έχουν θεωρηθεί ως προσπάθειες
ρύθµισης των θλιβερών και αδιαφοροποίητων συναισθηµατικών καταστάσεων (Taylor και
συν., 1997).
Παρόλο που τα συναισθήµατα έχουν τις ρίζες τους στη βιολογία, γεφυρώνουν το µυαλό
και το σώµα. Το γνωστικό-βιωµατικό στοιχείο τους εµπλέκεται στην αυτορρύθµιση
καταστάσεων συναισθηµατικής διέγερσης. Η θεωρητική πρόταση ότι η αλεξιθυµία
αντικατοπτρίζει ελλείµµατα στη γνωστική επεξεργασία και ρύθµιση των συναισθηµάτων
καθιστά αυτήν την κατασκευή χρήσιµη στη διερεύνηση του ρόλου της προσωπικότητας και
των συναισθηµάτων όσον αφορά την παθογένεια συγκεκριµένων ασθενειών. Εποµένως, οι
κλινικοί οι οποίοι ασχολούνται µε ασθενείς που πάσχουν από κάποια σωµατική ασθένεια,
ασθενείς που σωµατοποιούν, ασθενείς µε διαταραχές πρόσληψης τροφής ή διαταραχές
πανικού, οφείλουν να είναι ενήµεροι ως προς τον υψηλό βαθµό αλεξιθυµίας και τις δυσκολίες
στη ρύθµιση των συναισθηµάτων. Αυτό είναι σηµαντικό, καθώς τα τελευταία µπορεί να
συµβάλλουν στα ήδη παρόντα συµπτώµατα, στη µη φυσιολογική συµπεριφορά της ασθένειας
ή στους δυσπροσαρµοστικούς τρόπους ρύθµισης του συναισθήµατος, οι οποίοι µπορεί να
επηρεάσουν αρνητικά τη σωµατική υγεία (Taylor, 2000). Επιπλέον, η µελέτη του φαινοµένου
της αλεξιθυµίας ενδέχεται να προσφέρει νέες προοπτικές στον προσδιορισµό των
παθολογικών µηχανισµών και των παραγόντων ευπάθειας που οδηγούν σε κλινικές
διαταραχές µε περιορισµένες κοινωνικές ικανότητες και καθώς και µε ελλείµµατα στην
επεξεργασία των συναισθηµατικών εκφράσεων του προσώπου (Grynberg και συν., 2012).
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Η Παρούσα Έρευνα
Σύµφωνα µε την παραπάνω βιβλιογραφική έρευνα, ο γονεϊκός ρόλος, καθώς και η
αλεξιθυµία παρουσιάζονται να σχετίζονται µε την ψυχολογική προσαρµογή των ατόµων.
Επίσης, οι οικογενειακοί παράγοντες φαίνονται να καθορίζουν το βαθµό της αλεξιθυµίας, τον
οποίο ενδέχεται να αναπτύξουν. Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό τη διερεύνηση του κατά
πόσο ο αντιλαµβανόµενος γονεϊκός ρόλος, είναι δυνατόν να επηρεάσει την ψυχολογική
προσαρµογή του ατόµου, καθώς και την αλεξιθυµία του, δηλαδή την ικανότητά του να
εκφράζει τα συναισθήµατά του, αλλά και να τα περιγράφει.
Με βάση τα παραπάνω, οι υποθέσεις της έρευνας τέθηκαν ως εξής:
1) Η αντιλαµβανόµενη γονεϊκή απόρριψη οδηγεί σε κακή ψυχολογική προσαρµογή.
2) Η αντιλαµβανόµενη γονεϊκή απόρριψη οδηγεί στην κατάσταση της αλεξιθυµίας, η
οποία εκφράζεται ως δυσκολία περιγραφής συναισθηµάτων, δυσκολία αναγνώρισης
συναισθηµάτων και εξωτερικά προσανατολισµένης σκέψης.
3) Η αλεξιθυµία θα διαµεσολαβεί στην σχέση µεταξύ της γονεϊκής απόρριψης και της
κακής ψυχολογικής προσαρµογής.
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Μεθοδολογία

Το ∆είγµα
Στην έρευνα έλαβαν µέρος 150 φοιτητές (Ν= 73 άντρες και 77 γυναίκες) των 9 τµηµάτων
του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο. Οι ηλικίες τους κυµαίνονταν από 18 έως 26 ετών,
µε µέσο όρο Μ= 21.5 (SD= 1.98) και είχαν όλοι ελληνική ιθαγένεια. Επιπλέον, το 68% αυτών
είχαν µεγαλώσει σε µεγάλη πόλη, το 22.7 σε κωµόπολη και το 9.3 σε χωριό. Το 47.3%
ανήκαν στο τµήµα Ψυχολογίας, το 11.3% στο τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, το 8.7% στο
τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, το 8.7% στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης,
το 8% στης Φιλολογίας, το 6% στης Κοινωνιολογίας, το 5.3% στης Πολιτικής Επιστήµης, το
4% στο τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και το 0,7% στο τµήµα Προσχολικής
Αγωγής. Εν συνεχεία, το 22% των φοιτητών βρισκόταν στο 4ο έτος σπουδών, το 19.3% στο
5ο, το 18.7% στο 1ο, το 16% στο 2ο, το 15.3% στο 3ο, το 6% στο 6ο και το 2.7% στο 7ο έτος
σπουδών τους. Αναφορικά µε την τρέχουσα κατοικία, το 71.3% των φοιτητών ανέφεραν πως
έµεναν µόνοι τους, 14.7% µε συγγενείς, το 8% µε συγκάτοικο και το 6% µε την πατρική
οικογένεια. Ακόµα, το 70.7% των φοιτητών ανέφεραν πως οι γονείς τους ήταν παντρεµένοι
και έµεναν µαζί, το 21.3% πως ήταν διαζευγµένοι, το 4.7% πως ήταν σε διάσταση, το 2.7%
πως ο ένας γονιός ήταν χήρος και το 0.7% ανέφεραν πως οι γονείς τους ήταν ανύπαντροι. Το
57.3% των φοιτητών που συµµετείχαν στην έρευνα ανέφεραν πως είχαν έναν/µία αδερφό/ή,
το 20% πως είχαν δύο, το 16% πως δεν είχαν αδέρφια, το 4% πως είχαν τρία αδέρφια και
2.7% ανέφεραν πως είχαν τέσσερα αδέρφια. Επιπλέον, το 51.3% ανέφερε πως ήταν πρώτοι
στη σειρά γέννησης, το 38.7% δεύτεροι, το 8.7% τρίτοι, το 0.7% τέταρτοι και το 0.7%
πέµπτοι. ∆ιαφορετικού µορφωτικού επιπέδου ήταν οι πατέρες των φοιτητών, αφού το 35.3%
ανέφερε πως ο πατέρας τους ήταν απόφοιτος ανώτερης/ανώτατης σχολής, το 30.7% πως ήταν
απόφοιτος λυκείου, το 12.7% πως ήταν απόφοιτος γυµνασίου, το 10.7% πως ήτα κάτοχος
µεταπτυχιακού διπλώµατος, το 10% πως ήταν απόφοιτος δηµοτικού και το 0.7% των
φοιτητών ανέφερε πως ο πατέρας τους δεν τελείωσε το σχολείο. ∆ιαφορετικού µορφωτικού
επιπέδου ήταν και οι µητέρες του δείγµατος, αφού το 39.3% ανέφερε πως η µητέρα τους ήταν
απόφοιτος λυκείου, το 34% πως ήταν απόφοιτος ανώτερης/ανώτατης σχολής, το 10% πως
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ήταν κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος, το 8.7% πως ήταν απόφοιτος γυµνασίου και το 8%
ανέφερε πως η µητέρα τους ήταν απόφοιτος δηµοτικού.

Εργαλεία
Τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν ερωτηµατολόγια
αυτοαναφοράς, και συγκεκριµένα τα εξής:
Adult Parental Acceptance Rejection Questionnaire (PARQ_Adult, Rohner, 1990). Πρόκειται για

ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς µέσω του οποίου οι ενήλικες αντανακλούν τις
εµπειρίες τους από την παιδική ηλικία για την αντιλαµβανόµενη γονεϊκή (µητρική και
πατρική) αποδοχή/απόρριψη (Khaleque & Rohner, 2012b). Παραδείγµατα προτάσεων είναι:
«Η µητέρα µου µε έκανε να νιώθω ότι µε θέλει και µε χρειάζεται» (αντιλαµβανόµενη στοργή),
«Η µητέρα µου έκανε τα πάντα για να µε στεναχωρεί» (αντιλαµβανόµενη εχθρότητα ή
επιθετικότητα), «Η µητέρα µου µε αγνοούσε όσο δεν έκανα κάτι που την ενοχλεί»
(αντιλαµβανόµενη αδιαφορία ή παραµέληση), «Η µητέρα µου φαινόταν να µε αντιπαθεί»
(αντιλαµβανόµενη αδιαφοροποίητη απόρριψη) (Khaleque & Rohner, 2002). Τα άτοµα
καλούνται να απαντήσουν σε κάθε πρόταση µε 4-βαθµών κλίµακας Likert από το 4 (Πάντα)
έως το 1 (Ποτέ). Για τον υπολογισµό του συνολικού σκορ της κλίµακας, , η βαθµολογία από
τις τέσσερις υποκλίµακες της αποδοχής/απόρριψης συνοψίζονται, αφού γίνει αντιστροφή της
κλίµακας της στοργής, ώστε να µετρηθεί η αντιλαµβανόµενη ψυχρότητα και έλλειψη
στοργής,

καταλήγοντας

σε

µία

συνολική

µέτρηση

της

αντιλαµβανόµενης

αποδοχής/απόρριψης, η οποία ποικίλει από 60 (βαθµολογία της µέγιστης αντιλαµβανόµενης
αποδοχής) σε 240 (βαθµολογία της µέγιστης αντιλαµβανόµενης απόρριψης). Το
ερωτηµατολόγιο είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε, η βαθµολογία 150 φανερώνει πως
η εµπειρία της αντιλαµβανόµενης απόρριψης είναι ισχυρότερη από εκείνης της αποδοχής,
ενώ η βαθµολογία µεταξύ 140 και 149 δείχνει πως τα άτοµα είχαν βιώσει πράγµατι σοβαρή
απόρριψη, αλλά όχι κατ’ ανάγκη περισσότερη συνολική απόρριψη απ’ ότι αποδοχή. Από την
άλλη πλευρά, οι βαθµολογία µεταξύ 60 και 120 φανερώνει καθαρά την αντιλαµβανόµενη
γονεϊκή αγάπη (Khaleque & Rohner, 2012-b). Οι Khaleque και Rohner (2002) απέδειξαν πως
η συνολική έκδοση του ερωτηµατολογίου είχε καλή αξιοπιστία µε δείκτη α= .95 γεγονός που
φανέρωνε πως αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο για την έρευνα τόσο σε τµήµατα του γενικού
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πληθυσµού, όσο και σε κλινικά πλαίσια. Στην παρούσα έρευνα, η εκτίµηση της αξιοπιστίας
έγινε µε το δείκτη Cronbach’s

alpha, όπου το ερωτηµατολόγιο της αντιλαµβανόµενης

πατρικής γονεϊκής αποδοχής/απόρριψης είχε καλή αξιοπιστία µε α= .94 και το
ερωτηµατολόγιο της αντιλαµβανόµενης µητρικής γονεϊκής αποδοχής/απόρριψης επίσης, µε
α= .94.

Personality Assessment Questionnaire (PAQ, Rohner, 1999).

Πρόκειται επίσης για ένα

ερωτηµατολόγιο αυτο-αναφοράς για τη µέτρηση της ψυχολογικής προσαρµογής, το οποίο
περιλαµβάνει επτά υποκλίµακες, που αντιστοιχούν στις επτά προδιαθέσεις για την
προσωπικότητα, όπως αυτές αναφέρονται στην υποθεωρία για την προσωπικότητα της
Θεωρίας Γονεϊκής Αποδοχής/Απόρριψης (PARTheory). Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από
42 προτάσεις, και ορισµένα παραδείγµατα αυτών είναι: «Έχω συνέχεια στο µυαλό µου να
µαλώνω ή να είµαι αγενής» (αναφέροντας στην εχθρότητα ή επιθετικότητα), «Μου αρέσει οι
γονείς µου να µου κάνουν όλα τα χατίρια όταν έχω χτυπήσει ή είµαι άρρωστος» (αναφέροντας
στην εξάρτηση), «Μου αρέσει ο εαυτός µου» (αναφέροντας στην αυτοπεποίθηση), «Μπορώ
να διεκδικήσω µε επιτυχία πράγµατα που θέλω» (αναφέροντας στην θετική αυτο-επάρκεια),
«Είναι εύκολο να δείξω στους φίλους µου ότι πραγµατικά τους συµπαθώ» (αναφέροντας στη
συναισθηµατική ανταπόκριση), «Τη µια στιγµή είµαι γεµάτος/η ζωντάνια και χαρούµενος/η και
την άλλη στιγµή κατσούφης/α και στεναχωρηµένος/η» (αναφέροντας στη συναισθηµατική
αστάθεια) και «Νοµίζω ότι ο κόσµος είναι ένα ευχάριστο και ευτυχισµένο µέρος»
(αναφέροντας στη θετική αντίληψη για τον κόσµο) (Khaleque & Rohner, 2012-b). Τα άτοµα
αποκρίνονται στις προτάσεις του ερωτηµατολογίου σε 4-βαθµών κλίµακας Likert, µε
απαντήσεις που ποικίλουν από το 4 (Πάντα Αλήθεια) έως το 1 (Ποτέ Αλήθεια). Η συνολική
βαθµολογία ενός ατόµου, όσον αφορά την αυτο-αναφερόµενη ψυχολογική του προσαρµογή,
προκύπτει από τη συγκέντρωση των βαθµολογιών στις επτά υποκλίµακες και µετά την
αντιστροφή των στοιχείων που απαιτούνται. Οι βαθµολογίες ενδέχεται να ποικίλουν από 42,
υποδεικνύοντας καλή ψυχολογική προσαρµογή έως 168, υποδεικνύοντας σοβαρή ψυχολογική
δυσπροσαρµογή (Khaleque & Rohner, 2002). Επίσης οι Khaleque και Rohner (2002) στη
µετα-ανάλυσή τους αναφορικά µε την αξιοπιστία του εργαλείου, έδειξαν καλή αξιοπιστία µε
α= .83 . Στην παρούσα έρευνα, ο δείκτης Cronbach’s Alpha του PAQ βρέθηκε να είναι
υψηλός, µε α= .87, φανερώνοντας καλή αξιοπιστία.
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Toronto Alexithymia Scale (TAS-20, Parker, Taylor & Bagby, 1989).

Πρόκειται για ένα

ερωτηµατολόγιο αυτο-αναφοράς που έχει σχεδιαστεί για να µετρά την αλεξιθυµία. Εκτιµά
τόσο τα συνολικά επίπεδα της αλεξιθυµίας, όσο και τις τρεις διακριτές διαστάσεις της, οι
οποίες αποτελούν υποκλίµακες. Οι διαστάσεις αυτές αφορούν στη ∆υσκολία Περιγραφής
Συναισθηµάτων (DDF), στη ∆υσκολία Αναγνώρισης Συναισθηµάτων (DIF) και στην
Εξωτερικά Προσανατολισµένη Σκέψη (EOT). Συγκεκριµένα, το ερωτηµατολόγιο αποτελείται
από 20 προτάσεις, ορισµένα παραδείγµατα των οποίων είναι: «Μου είναι δύσκολο να βρω τις
κατάλληλες λέξεις για να περιγράψω τα συναισθήµατα µου» (DDF), «Έχω συναισθήµατα που
δεν µπορώ να προσδιορίσω µε ακρίβεια» (DIF) και «Προτιµώ να αφήνω τα πράγµατα να
κυλούν µόνα τους, παρά να αναρωτιέµαι γιατί κατέληξαν έτσι» (EOT). Οι προτάσεις
αναφορικά µε τον κάθε παράγοντα βαθµολογούνται σε κλίµακα 5-βαθµών Likert, από το 1
(∆ιαφωνώ πολύ) έως το 5 (Συµφωνώ πολύ). Η βαθµολογία στο TAS-20 έχει ένα πιθανό εύρος
από 20 έως 100, µε τις υψηλότερη βαθµολογία να δηλώνει µεγαλύτερα επίπεδα αλεξιθυµίας
(Taylor, Parker & Bagby, 1992). Επιπλέον, οι βαθµολογίες των τριών παραγόντων µπορούν
να εξεταστούν χωριστά. Οι πιθανές βαθµολογίες για τους τρεις παράγοντες είναι από 7 έως
35 για το DIF, από 5 έως 25 για το DDF και από 8 έως 40 για το ΕΟΤ. Η υψηλότερη
βαθµολογία στον κάθε παράγοντα υποδεικνύει υψηλότερο επίπεδο της συγκεκριµένης
αλεξιθυµικής τάσης (Taylor, Parker & Bagby, 1992). Η αξιοπιστία της κλίµακας στην
παρούσα έρευνα µετρήθηκε µε το δείκτη Cronbach’s Alpha, όπου για τη συνολική κλίµακα
TAS-20, η αξιοπιστία βρέθηκε να είναι καλή µε α= .78 , για τη διάσταση TAS_DDF, η
αξιοπιστία βρέθηκε να είναι α= .63 , για την TAS_DIF βρέθηκε να είναι καλή, µε α= .79 και
για τη διάσταση TAS_EOT η αξιοπιστία ήταν α= .56. Παρόµοια ήταν τα αποτελέσµατα σε
µία έρευνα των Oskis, Clow, Hucklebridge, Bifulco, Jacobs και συν. (2013), όπου η
αξιοπιστία της συνολικής κλίµακας TAS-20 ήταν α= .80 , για την υποκλίµακα TAS_DIF α=
.77, για την TAS_DDF ήταν α= .70 και για την TAS_EOT η αξιοπιστία ήταν α= .63.

∆ιαδικασία
Η χορήγηση των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εαρινού
εξαµήνου 2012, έπειτα από προσέλκυση των φοιτητών εντός των αιθουσών διδασκαλίας του
Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο πριν ή µετά το µάθηµα, αλλά και στους υπόλοιπους
χώρους του Πανεπιστηµίου, ως επί τω πλείστον στη βιβλιοθήκη. Η επιλογή των φοιτητών
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ήταν τυχαία, η συµµετοχή τους στη έρευνα ήταν εθελοντική και δεν υπήρχε κάποιο αντίτιµο.
Πριν από τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, δόθηκε στους φοιτητές µία φόρµα
πληροφόρησης αναφορικά µε τις βασικές αρχές και σκοπούς της έρευνας, την τήρηση της
ανωνυµίας, καθώς και τη δυνατότητα επιλογής να µην συµµετέχουν εν τέλει στην έρευνα για
λόγους οι οποίοι δεν θα χρειαζόταν να δικαιολογηθούν. Η συµπλήρωση των
ερωτηµατολογίων διήρκησε 10 µε 15 λεπτά περίπου. Οι φοιτητές αφού διάβαζαν τη φόρµα
συγκατάθεσης και δέχονταν να προχωρήσουν, συµπλήρωναν µία φόρµα αναφορικά µε τα
δηµογραφικά τους στοιχεία, στη συνέχεια το ερωτηµατολόγιο Adult Parental Acceptance
Rejection Questionnaire (PARQ), πρώτα για τον πατέρα και µετά για τη µητέρα, στη
συνέχεια το Personality Assessment Questionnaire (PAQ), και στο τέλος το Toronto
Alexithymia Scale (TAS). Αφού συγκεντρώθηκε το δείγµα, η ανάλυση των δεδοµένων
πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του SPSS Statistics Data Editor 17.0.

Αποτελέσµατα
Εισαγωγή
Ως ανεξάρτητη µεταβλητή της έρευνας ορίστηκε η Αντιλαµβανόµενη Γονεϊκή (Πατρική και
Μητρική) Απόρριψη (PARQ_Father/PARQ_Mother), ως εξαρτηµένη η Ψυχολογική
∆υσπροσαρµογή (PAQ) και ως διαµεσολαβητική µεταβλητή ορίστηκε η Αλεξιθυµία (TAS),
καθώς και οι τρεις διαστάσεις της, η ∆υσκολία Περιγραφής Συναισθηµάτων (TAS_DDF), η
∆υσκολία Αναγνώρισης Συναισθηµάτων (TAS_DIF) και η Εξωτερικά Προσανατολισµένη
Σκέψη (TAS_EOT). Η ανάλυση παρακάτω περιλαµβάνει κατ’ αρχάς, τις µετρήσεις
αξιοπιστίας, τους µέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις αυτών των κλιµάκων. Εν
συνεχεία, παρατίθεται η ανάλυση που έγινε µε το t-test, ώστε να διερευνηθούν οι τυχόν
συνολικές διαφορές στα αποτελέσµατα αναφορικά µε το φύλο. Παρακάτω, παρουσιάζονται οι
συσχετίσεις των µεταβλητών που βρέθηκαν κατά τη ανάλυση και στη συνέχεια βρίσκονται οι
αναλύσεις παλινδρόµησης και η εξέταση της επίδρασης της διαµεσολαβητικής µεταβλητής
της έρευνας.
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Μετρήσεις Αξιοπιστίας, Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι µετρήσεις αξιοπιστίας, οι µέσοι όροι και οι τυπικές
αποκλίσεις των κλιµάκων που χρησιµοποιήθηκαν στην τρέχουσα έρευνα. Σε γενικές γραµµές
τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν βρέθηκαν να είναι αξιόπιστα, µε ορισµένες περιπτώσεις η
αξιοπιστία να παρουσιάζεται ως πολύ καλή.

Πίνακας 1
Μέσοι Όροι, Τυπικές Αποκλείσεις και ∆είκτης Εσωτερικής Συνοχής (Cronbach’s Alpha) των
Μεταβλητών της Έρευνας
Μεταβλητές
Πατρική Απόρριψη

Μ.Ο

Τ.Α

Cronbach’s Alpha

40.61

13.05

.94

36.12

11.78

.94

(PARQ_Father)
Μητρική Απόρριψη
(PARQ_Mother)
Ψυχολογική ∆υσπροσαρµογή

92.49

13.51

.87

(PAQ)
Αλεξιθυµία (TAS)

48.26

10.11

.77

∆υσκολία Περιγραφής

13.41

3.94

.63

18.03

5.36

.79

16.81

4.31

.56

Συναισθηµάτων (ΤΑS_DDF)
∆υσκολία Αναγνώρισης
Συναισθηµάτων (TAS_DIF)
Εξωτερικά Προσανατολισµένη
Σκέψη (ΕΟΤ)
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∆ιαφορές Φύλων
Προκειµένου να διερευνηθεί εάν υπήρχαν διαφορές ανάµεσα στους άνδρες και τις
γυναίκες ως προς τις εν λόγω µεταβλητές, χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο t-test για ανεξάρτητα
δείγµατα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως γενικά δεν υπήρχαν ιδιαίτερες στατιστικά
σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα.
Πιο συγκεκριµένα, όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 2, η βαθµολογία στην πατρική
γονεϊκή απόρριψη ήταν υψηλότερη στους άντρες (Μ= 41.67, SD= 13.20) σε σχέση µε τις
γυναίκες (Μ= 39.61, SD= 12.92), αν και η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σηµαντική
(p>0,05). Αναφορικά µε τη βαθµολογία στη µητρική γονεϊκή απόρριψη, και εδώ βρέθηκαν
διαφορές, αφού ο µέσος όρος της απόρριψης στους άνδρες (Μ= 37.10, SD=12.02) ήταν
υψηλότερος, απ’ ότι στις γυναίκες (M= 35.19, SD= 11.55), παρόλο που ούτε και αυτές οι
διαφορές βρέθηκαν να είναι στατιστικά σηµαντικές (p>0,05). Ο µέσος όρος της βαθµολογίας
των γυναικών (M= 92.82, SD= 12.86) στην κακή ψυχολογική προσαρµογή ήταν ελάχιστα
υψηλότερος από εκείνο των ανδρών (M= 92.15, SD= 14.25). Παρόλα αυτά ούτε αυτή η
διαφορά φάνηκε να είναι στατιστικά σηµαντική, µε p>0,05. Ο µέσος όρος της βαθµολογίας
στη συνολική διάσταση της αλεξιθυµίας των γυναικών (M= 48.32, SD= 9.84) ήταν σε µικρό
βαθµό υψηλότερος σε σχέση µε εκείνον των ανδρών (M= 48.19, SD= 10.45), αν και η
διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σηµαντική (p>0,05). Όσον αφορά τη διάσταση της
αλεξιθυµίας για τη δυσκολία περιγραφής συναισθηµάτων, ο µέσος όρος των τιµών των
γυναικών (M= 13.52, SD=3.86) ήταν σχετικά πιο υψηλός σε σχέση µε το µέσο όρο των
τιµών των ανδρών (M= 13.30, SD=3.05), αν και ούτε αυτή η διαφορά βρέθηκε να είναι
στατιστικά σηµαντική, µε p>0,05. Η δεύτερη διάσταση της αλεξιθυµίας, που αναφέρεται στη
δυσκολία περιγραφής συναισθηµάτων, είχε µία τάση να είναι υψηλότερη στις γυναίκες (M=
18.77, SD= 5.14) απ’ ότι στους άνδρες (M= 17.26, SD= 5.53), παρόλο που η διαφορά δεν
ήταν στατιστικά σηµαντική (p>0,05). Επίσης, η τρίτη διάσταση της αλεξιθυµίας, αναφορικά
µε την εξωτερικά προσανατολισµένη σκέψη, ο µέσος όρος των τιµών των ανδρών (M=17.63,
SD= 4.14) ήταν σηµαντικά υψηλότερος από εκείνο των γυναικών (M= 16.04, SD= 4.37) , µε
p<0,05.
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Πίνακας 2
∆ιαφορές του Φύλου στην Πατρική και Μητρική Γονεϊκή Απόρριψη, την Ψυχολογική
∆υσπροσαρµογή και την Αλεξιθυµία (Ν= 150)
Μ.Ο

Τ.Α

Πατρική Απόρριψη
(PARQ_Father)

Άνδρες

41.67

13.20

Γυναίκες

39.61

12.92

Μητρική Απόρριψη
(PARQ_Mother)

Άνδρες
Γυναίκες

37.10
35.19

p

0.97

ns

0.99

ns

- .30

ns

- .80

ns

12.02
11.55

Ψυχολογική
∆υσπροσαρµογή

Άνδρες

92.15

14.25

(PAQ)

Γυναίκες

92.82

12.86

Αλεξιθυµία
(TAS)

t

Άνδρες

48.19

10.45

Γυναίκες

48.32

9.84

∆υσκολία Περιγραφής
Συναισθηµάτων

Άνδρες

13.30

4.04

(TAS_DDF)

Γυναίκες

13.52

3.86

∆υσκολία Αναγνώρισης
Συναισθηµάτων

Άνδρες

17.26

5.53

(TAS_DIF)

Γυναίκες

18.77

5.14

Εξωτερικά

- .34

ns

-1.73

ns

2.29

Προσανατολισµένη

Άνδρες

17.63

4.14

Σκέψη (TAS_EOT)

Γυναίκες

16.04

4.37

.02
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Συσχετίσεις
Προκειµένου να υπολογιστούν οι συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών που έλαβαν µέρος
στην έρευνα χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης συσχέτισης Pearson r για υπόθεση δίπλευρου
ελέγχου. Οι συσχετίσεις που προέκυψαν από την ανάλυση παρουσιάζονται συνοπτικά στον
Πίνακα 3.
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Πίνακας 3
Συσχετίσεις του δείκτη Pearson µεταξύ των κύριων µεταβλητών της έρευνας (Πατρική και
Μητρική Απόρριψη, Ψυχολογική ∆υσπροσαρµογή και Αλεξιθυµία)

Πατρική Απόρριψη

PARQ_

PARQ_ PAQ TAS TAS_DDF TAS_DDI TAS_EOT

Father

Mother

—

.389*

.306*

.252*

.221*

.214*

.123

.389*

—

.346*

.286*

.228*

.245*

.156

.306*

.346*

—

.455*

.415*

.502*

.062

.252*

.286*

.455*

—

.806*

.802*

.608*

.221*

.228*

.415*

.806*

—

.552*

.288*

.214*

.245*

.502*

.802*

.552*

—

.130

.123

.156

.062

.608*

.288*

.130

—

(PARQ_Father)
Μητρική Απόρριψη
(PARQ_Mother)
Ψυχολογική

∆υσπροσαρµογή (PAQ)
Αλεξιθυµία (TAS)
∆υσκολία
Περιγραφής
Συναισθηµάτων
(TAS_DDF)
∆υσκολία
Αναγνώρισης
Συναισθηµάτων
(TAS_DIF)
Εξωτερικά
Προσανατολισµένη
Σκέψη (TAS_EOT)

Σηµείωση. *Συσχέτιση σηµαντική στο επίπεδο του .05, p<0.05.
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Με βάση λοιπόν τα παραπάνω στοιχεία, η πατρική γονεϊκή απόρριψη (PARQ_Father)
σχετίζεται σηµαντικά θετικά µε την κακή ψυχολογική προσαρµογή (PAQ) (r= .306, df= 150,
p<0.01), µε τα συνολικά επίπεδα της αλεξιθυµίας (TAS) (r= .252, df=150, p<0.01), µε τη
δυσκολία περιγραφής συναισθηµάτων (TAS_DDF) (r= .221, df=150, p<0.01) και µε τη
δυσκολία αναγνώρισης συναισθηµάτων (TAS_DIF) (r= .214, df=150, p<0.01). Η πατρική
γονεϊκή απόρριψη δεν βρέθηκε, εν τούτοις, να σχετίζεται σηµαντικά µε την εξωτερικά
προσανατολισµένη διάσταση της αλεξιθυµίας (TAS_EOT). Συνεπώς, τα άτοµα εκείνα τα
οποία αναφέρουν αντιλαµβανόµενη απόρριψη από τον πατέρα τους, φαίνεται να
παρουσιάζουν στοιχεία κακής ψυχολογικής προσαρµογής και αλεξιθυµίας, η οποία
εκφράζεται µέσα από τάσεις για δυσκολία στην περιγραφή συναισθηµάτων, αλλά και
αναγνώρισης των συναισθηµάτων τους από τους ίδιους. Εν συνεχεία, η µητρική γονεϊκή
απόρριψη (PARQ_Mother) συσχετίζεται σηµαντικά θετικά µε την κακή ψυχολογική
προσαρµογή (PAQ) (r= .346, df=150, p<0.01), µε τη συνολική διάσταση της αλεξιθυµίας
(TAS) (r= .286,

df=150,

p<0.01), µε την υποκλίµακα της δυσκολίας περιγραφής

συναισθηµάτων (TAS_DDF) (r= .228, df=150, p<0.01), καθώς και µε την υποκλίµακα της
δυσκολίας αναγνώρισης των συναισθηµάτων (TAS_DIF) (r= .245, df=150, p<0.01). Η
µητρική γονεϊκή απόρριψη δεν συσχετίζεται µε την υποκλίµακα της εξωτερικά
προσανατολισµένης σκέψης (TAS_EOT). Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν πως η
αντιλαµβανόµενη απόρριψη από τη µητέρα, έχει ως αντίκτυπο την αύξηση της ψυχολογικής
δυσπροσαρµογής και της κατάστασης της αλεξιθυµίας, εκφραζόµενης ως δυσκολίας στην
περιγραφή συναισθηµάτων και διαχωρισµού τους. Η κακή ψυχολογική προσαρµογή (PAQ)
παρουσιάζεται να συσχετίζεται σηµαντικά και θετικά µε τη συνολική διάσταση της
αλεξιθυµίας (TAS) (r= .455, df=150, p<0.01), µε τη διάσταση που αφορά τη δυσκολία στην
περιγραφή συναισθηµάτων (TAS_DDF) (r= .415, df=150, p<0.01) και µε εκείνη που αφορά
στη δυσκολία αναγνώρισης συναισθηµάτων (TAS_DIF) (r= .502, df=150, p<0.01), ενώ δεν
βρέθηκε να συσχετίζεται µε τη διάσταση που αφορά στην εξωτερικά προσανατολισµένη
σκέψη (TAS_EOT). Αυτό σηµαίνει πως τα άτοµα που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην
αναγνώριση και περιγραφή συναισθηµάτων, πιθανότατα τόσο των δικών τους, όσο και των
άλλων, είναι ταυτόχρονα και ψυχολογικά δυσπροσαρµοσµένα. Από την άλλη πλευρά, οι
συσχετίσεις αυτές δείχνουν πως η µεγαλύτερη ικανότητα περιγραφής και αναγνώρισης
συναισθηµάτων φανερώνει καλύτερη ψυχολογική προσαρµογή στα άτοµα.
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Ανάλυση Παλινδρόµησης και ∆ιαµεσολάβηση
Προκειµένου να εξεταστεί η επίδραση της αντιλαµβανόµενης πατρικής και µητρικής
γονεϊκής απόρριψης, της ηλικίας των συµµετεχόντων, του µορφωτικού επιπέδου του πατέρα
και της µητέρας και της αλεξιθυµίας στην κακή ψυχολογική προσαρµογή του ατόµου,
χρησιµοποιήθηκε η πολλαπλή ανάλυση παλινδρόµησης. Συγκεκριµένα, η αντιλαµβανόµενη
πατρική και µητρική απόρριψη, η ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της µητέρας,
καθώς και η αλεξιθυµία και οι διαστάσεις της τέθηκαν ως προβλεπτικές µεταβλητές και η
κακή ψυχολογική προσαρµογή ως µεταβλητή κριτήριο. Όπως παρουσιάζεται παραπάνω, όλες
οι µεταβλητές σχετίζονται µεταξύ τους, µε εξαίρεση τη διάσταση της αλεξιθυµίας για την
εξωτερικά προσανατολισµένη σκέψη (TAS_EOT), οπότε όλες οι µεταβλητές συµµετείχαν
στις αναλύσεις παλινδρόµησης, εκτός από αυτήν. ∆εν πραγµατοποιήθηκε ανάλυση
παλινδρόµησης αναφορικά µε το φύλο, καθώς δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές
του φύλου στις υπό µελέτη µεταβλητές, εκτός της διάστασης της αλεξιθυµίας περί εξωτερικά
προσανατολισµένης σκέψης (TAS_EOT), της οποίας όµως δεν βρέθηκε συσχέτιση µε καµία
άλλη από τις µεταβλητές. Γι’ αυτό το λόγο και δεν γινόταν να συµπεριληφθεί στις αναλύσεις
παλινδρόµησης.

Οι

πολλαπλές

αναλύσεις

παλινδρόµησης

παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες 4, 5 και 6.

που

πραγµατοποιήθηκαν
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Πίνακας 4
Πολλαπλή Ανάλυση Παλινδρόµησης για τη Στατιστική Πρόβλεψη της Ψυχολογικής
∆υσπροσαρµογής (PAQ) από τις Ανεξάρτητες Μεταβλητές της Πατρικής και Μητρικής
Απόρριψης (PARQ_Father, PARQ_Mother) της Ηλικίας, του Μορφωτικού Επιπέδου του
Πατέρα και της Μητέρας και της Αλεξιθυµίας (TAS). (N=150)
Model 1
Ψυχολογική

B

SE

Beta

Model 2
t

B

SE

Beta

t

∆υσπροσαρµογή
(PAQ)
Ηλικία

-1.17** .52** -.17**

-2.25**

-7.21

.51

-.11

-1.41

1.33

.127

.082

.122

1.54

-1.83

Μορφωτικό Επίπεδο
Πατέρα

1.38

1.03

.117

Μορφωτικό Επίπεδο
Μητέρας
Πατρική Απόρριψη

-2.98** 1.13** -.23** -2.63**
.172** .085** .166** 2.01**

-2.02

1.10

-.15

1.3

.082

.122

1.54

(PARQ_Father)
Μητρική Απόρριψη

.32*

.092*

.283*

3.53*

—

—

—

—

.238**

.09** .207** 2.64**

(PARQ_Mother)
Αλεξιθυµία (TAS)

.415*

.105*

R Square

.223*

.300*

R Square Change

.223*

.077*

.311*

3.97*

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

Όπως φανερώνει ο Πίνακας 4, το φαινόµενο της κακής ψυχολογικής προσαρµογής,
ερµηνεύεται τόσο από την πατρική και µητρική γονεϊκή απόρριψη, την ηλικία των
συµµετεχόντων και το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας όσο και από τα συνολικά επίπεδα της
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αλεξιθυµίας. Πιο συγκεκριµένα, ελέγχοντας την ηλικία των συµµετεχόντων και το µορφωτικό
επίπεδο του πατέρα και της µητέρας, η πατρική γονεϊκή απόρριψη συµβάλλει στην πρόβλεψη
της ψυχολογικής δυσπροσαρµογής (β= .166, t= 2.01, p< .05). Στη συνέχεια, ελέγχοντας την
ηλικία των συµµετεχόντων και το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της µητέρας, η µητρική
γονεϊκή απόρριψη συµβάλει στην πρόβλεψη της ψυχολογική δυσπροσαρµογής (β= .283, t=
3.53, p< .01). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν πώς η µητρική απόρριψη ασκεί µεγαλύτερη
επίδραση στην ψυχολογική δυσπροσαρµογή των ατόµων, απ’ ότι η πατρική απόρριψη. Η
ηλικία των συµµετεχόντων συµβάλλει στην πρόβλεψη της ψυχολογικής δυσπροσαρµογής (β=
-.17, t= -2.25, p< .05), καθώς και το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας (β= -.23, t= 2.63, p<
.05). ∆εν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα όσον αφορά την πρόβλεψη της
ψυχολογικής δυσπροσαρµογής από το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα. Εν συνεχεία, τα
αποτελέσµατα φανερώνουν ότι, µετά τον έλεγχο της ηλικίας των συµµετεχόντων και του
µορφωτικού επιπέδου του πατέρα και της µητέρας, όταν προστίθεται το φαινόµενο της
αλεξιθυµίας στη σχέση µεταξύ µητρικής απόρριψης και ψυχολογικής δυσπροσαρµογής, η
επίδραση της µητρικής απόρριψης µειώνεται (β= .207, t= 2.64, p< .05) (Model 2). Από την
άλλη πλευρά, η επίδραση της πατρικής απόρριψης παρουσιάζεται να εξαφανίζεται (β= .12,
t= 1.54, p> .05).
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Πίνακας 5
Πολλαπλή Ανάλυση Παλινδρόµησης για τη Στατιστική Πρόβλεψη της Ψυχολογικής
∆υσπροσαρµογής (PAQ) από τις Ανεξάρτητες Μεταβλητές της Πατρικής και Μητρικής
Απόρριψης (PARQ_Father, PARQ_Mother) της Ηλικίας, του Μορφωτικού Επιπέδου του
Πατέρα και της Μητέρας

και της ∆υσκολίας Περιγραφής Συναισθηµάτων (TAS_DDF).

(N=150)
Model 1
Ψυχολογική

B

Model 2

SE

Beta

t

B

SE

Beta

t

.52**

-.17**

-2.25**

-.800

.506

-.117

-1.58

1.03

.117

1.33

1.07

.933

.091

1.08

1.13**

-.23** -2.63**

∆υσπροσαρµογή
(PAQ)
Ηλικία

-1.17**

Μορφωτικό Επίπεδο
Πατέρα

1.38

Μορφωτικό Επίπεδο
Μητέρας

-2.98**

Πατρική Απόρριψη

-2.32**

1.10** -.178* -2.12**

.172** .085** .166**

2.01**

.135

.082

.130

1.63

.32*

.265**

.089**

.231** 2.96**

.971*

.259*

(PARQ_Father)
Μητρική Απόρριψη

.092*

.283*

3.53*

—

—

—

(PARQ_Mother)
∆υσκολία Περιγραφής
Συναισθηµάτων

—

.284*

3.75*

(TAS_DDF)

R Square

.223*

.292*

R Square Change

.223*

.070*

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

Όπως φανερώνει ο Πίνακας 5, το φαινόµενο της κακής ψυχολογικής προσαρµογής,
ερµηνεύεται τόσο από την πατρική και µητρική γονεϊκή απόρριψη, την ηλικία των
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συµµετεχόντων και το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας όσο και από τη διάσταση της
αλεξιθυµίας αναφορικά µε τη δυσκολία περιγραφής συναισθηµάτων. Τα αποτελέσµατα
φανερώνουν ότι, µετά τον έλεγχο της ηλικίας των συµµετεχόντων και του µορφωτικού
επιπέδου του πατέρα και της µητέρας, όταν προστίθεται το η διάσταση της αλεξιθυµία
αναφορικά µε τη δυσκολία περιγραφής συναισθηµάτων στη σχέση µεταξύ µητρικής
απόρριψης και ψυχολογικής δυσπροσαρµογής, η επίδραση της µητρικής απόρριψης
µειώνεται (β= .231, t= 2.96, p< .05) (Model 2). Από την άλλη πλευρά η επίδραση της
πατρικής απόρριψης παρουσιάζεται να εξαφανίζεται (β= .13, t= 1.63, p> .05)
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Πίνακας 6
Πολλαπλή Ανάλυση Παλινδρόµησης για τη Στατιστική Πρόβλεψη της Ψυχολογικής
∆υσπροσαρµογής (PAQ) από τις Ανεξάρτητες Μεταβλητές της Πατρικής και Μητρικής
Απόρριψης (PARQ_Father, PARQ_Mother) της Ηλικίας, του Μορφωτικού Επιπέδου του
Πατέρα και της Μητέρας

και της ∆υσκολίας Αναγνώρισης Συναισθηµάτων (TAS_DIF).

(N=150)
Model 1
Ψυχολογική

B

SE

Model 2

Beta

t

B

SE

Beta

t

-.17**

-2.25**

-.488

.496

-.072

-.984

.117

1.33

.88

.956

.075

.917

∆υσπροσαρµογή
(PAQ)
Ηλικία

-1.17**

.52**

Μορφωτικό Επίπεδο
Πατέρα

1.38

1.03

Μορφωτικό Επίπεδο
Μητέρας

-2.98** 1.13** -.23** -2.63**

Πατρική Απόρριψη

-2.17**

1.05** -.166* -2.06**

.172** .085** .166**

2.01**

.125

.079

.120

1.57

.32*

3.53*

.230**

.087**

.200** 2.66**

(PARQ_Father)
Μητρική Απόρριψη

.092*

.283*

(PARQ_Mother)
∆υσκολία
Αναγνώρισης
Συναισθηµάτων

—

—

—

—

.967*

.187*

(TAS_DIF)

R Square

.223*

.345*

R Square Change

.223*

.123*

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

.384*

5.17*
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Ο Πίνακας 6 φανερώνει πως το φαινόµενο της κακής ψυχολογικής προσαρµογής,
ερµηνεύεται τόσο από την πατρική και µητρική γονεϊκή απόρριψη, την ηλικία των
συµµετεχόντων και το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας όσο και από τη διάσταση της
αλεξιθυµίας αναφορικά µε τη δυσκολία αναγνώρισης συναισθηµάτων. Τα αποτελέσµατα
προτείνουν ότι, µετά τον έλεγχο της ηλικίας των συµµετεχόντων και του µορφωτικού
επιπέδου του πατέρα και της µητέρας, όταν προστίθεται η διάσταση της αλεξιθυµία
αναφορικά µε τη δυσκολία αναγνώρισης συναισθηµάτων στη σχέση µεταξύ µητρικής
απόρριψης και ψυχολογικής δυσπροσαρµογής, η επίδραση της µητρικής απόρριψης
µειώνεται (β= .200, t= 2.66, p< .05) (Model 2). Από την άλλη πλευρά η επίδραση της
πατρικής απόρριψης παρουσιάζεται να εξαφανίζεται (β= .12, t= 1.57, p> .05).
Στη συνέχεια, προκειµένου να εξεταστεί η επίδραση της αντιλαµβανόµενης πατρικής και
µητρικής γονεϊκής απόρριψης και της αλεξιθυµίας στην κακή ψυχολογική προσαρµογή του
ατόµου,

χρησιµοποιήθηκε

η

απλή

ανάλυση

παλινδρόµησης.

Συγκεκριµένα,

η

αντιλαµβανόµενη πατρική και µητρική απόρριψη, καθώς και η αλεξιθυµία και οι διαστάσεις
της τέθηκαν ως προβλεπτικές µεταβλητές και η κακή ψυχολογική προσαρµογή ως µεταβλητή
κριτήριο. Οι αναλύσεις διαµεσολάβησης έγιναν µε βάση τις οδηγίες των Baron και Kenny
(1986) ώστε να εξεταστεί η υπόθεση ότι η σχέση µεταξύ γονεϊκής απόρριψης και
ψυχολογικής δυσπροσαρµογής, διαµεσολαβείται από την αλεξιθυµία και τις διαστάσεις
αναφορικά µε τη δυσκολία περιγραφής και αναγνώρισης συναισθηµάτων. Προκειµένου να
πραγµατοποιηθούν αυτές οι αναλύσεις, πρέπει να πληρούνται τριών ειδών συνθήκες: (α) Η
ανεξάρτητη µεταβλητή, γονεϊκή (µητρική και πατρική) απόρριψη, πρέπει να συσχετίζεται µε
τις διαµεσολαβητική µεταβλητή, αλεξιθυµία, καθώς και µε τις διαστάσεις της, (β) η
διαµεσολαβητική µεταβλητές, αλεξιθυµία, πρέπει να συσχετίζεται µε την εξαρτηµένη
µεταβλητή, ψυχολογική δυσπροσαρµογή και (γ) η ανεξάρτητη µεταβλητή πρέπει να
συσχετίζεται µε τις εξαρτηµένη µεταβλητή. Όσον αφορά τη διαµεσολάβηση, η επίδραση της
ανεξάρτητης µεταβλητής πάνω στην εξαρτηµένη πρέπει είτε να εξαλείφεται (πλήρης
διαµεσολάβηση),

είτε

να

µειώνεται

(µερική

διαµεσολάβηση),

αφού

ελεγχθεί

η

διαµεσολαβητική µεταβλητή. Για να επιβεβαιωθεί αν υπάρχει σηµαντική διαµεσολάβηση,
χρησιµοποιήθηκε το Sobel τεστ (Sobel, 1982). Εποµένως, προκειµένου να διερευνηθεί η
τρίτη συνθήκη πραγµατοποιήθηκαν απλές αναλύσεις παλινδρόµησης, τα αποτελέσµατα από
τις οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά στους Πίνακες 7, 8, 9, 10, 11 και 12.
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Πίνακας 7
Ανάλυση Παλινδρόµησης για τη Στατιστική Πρόβλεψη της Ψυχολογικής ∆υσπροσαρµογής
(PAQ) από τις Ανεξάρτητες Μεταβλητές της Πατρικής Απόρριψης (PARQ_Father) και της
Αλεξιθυµίας (TAS). (N=150)
Model 1
Ψυχολογική

B

SE

Beta

Model 2
t

B

SE

Beta

t

∆υσπροσαρµογή
(PAQ)
Πατρική Απόρριψη

.316** .081** .306** 3.9**

.211*

.077*

.204*

2.75*

.540**

.099** .404** 5.45**

(PARQ_Father)
Αλεξιθυµία (TAS)

—

—

—

—

R Square

0.93**

.246**

R Square Change

0.93**

.152**

*p< .01. **p< .001.

Όπως φανερώνει ο Πίνακας 7, το φαινόµενο της κακής ψυχολογικής προσαρµογής,
ερµηνεύεται τόσο από την πατρική γονεϊκή απόρριψη, όσο και από τα συνολικά επίπεδα της
αλεξιθυµίας. Πιο συγκεκριµένα, η πατρική γονεϊκή απόρριψη συµβάλλει στην πρόβλεψη της
ψυχολογικής δυσπροσαρµογής (β= .306, t= 3.90, p< .001), δείχνοντας πως όσο µεγαλύτερη
αντιλαµβανόµενη απόρριψη έχουν δεχθεί τα άτοµα, τόσο µεγαλύτερες πιθανότητες έχουν να
αναπτύξουν στοιχεία κακής ψυχολογικής προσαρµογής. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της
παλινδρόµησης δείχνουν πως η πατρική γονεϊκή απόρριψη εξηγεί το b= 9.3% της
ψυχολογικής δυσπροσαρµογής, µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p< .001. Η
αλεξιθυµία, επίσης, βρέθηκε πως συµβάλλει στην πρόβλεψη της κακής ψυχολογικής
προσαρµογής (β= .404, t= 2,75, p< .01). Εν συνεχεία, τα αποτελέσµατα φανερώνουν ότι από
τη στιγµή που προστίθεται το φαινόµενο της αλεξιθυµίας στη σχέση µεταξύ πατρικής
απόρριψης και ψυχολογικής δυσπροσαρµογής, η επίδραση της πατρικής απόρριψης
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µειώνεται (β= .204,

t= 2.75,

p< .01) (Model 2). Η πατρική γονεϊκή απόρριψη και η

αλεξιθυµία φαίνεται να εξηγούν το b= 24,6% της διακύµανσης της ψυχολογικής
προσαρµογής, µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p< .001. Εν συνεχεία, τα
αποτελέσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση Sobel έδειξαν πως η συνολική διάσταση της
αλεξιθυµίας (TAS) µεσολαβεί µερικώς τη σχέση µεταξύ της αντιλαµβανόµενης πατρικής
απόρριψης (PARQ_Father) και της ψυχολογικής δυσπροσαρµογής (PAQ) (z= 2.72, p< .01).

Πίνακας 8
Ανάλυση Παλινδρόµησης για τη Στατιστική Πρόβλεψη της Ψυχολογικής ∆υσπροσαρµογής
(PAQ) από τις Ανεξάρτητες Μεταβλητές της Πατρικής Απόρριψης (PARQ_Father) και της
∆υσκολίας Περιγραφής Συναισθηµάτων (TAS_DDF). (N=150)
Model 1
Ψυχολογική

B

SE

Beta

Model 2
t

B

SE

Beta

t

.233*

.077*

.225*

2.25*

1.25**

.256** .365** 4.89**

∆υσπροσαρµογή
(PAQ)
Πατρική Απόρριψη

.316** .081** .306** 3.9**

(PARQ_Father)
∆υσκολία
Περιγραφής

—

—

—

—

Συναισθηµάτων
(TAS_DDF)

R Square

0.93**

.220**

R Square Change

0.93**

.127**

*p< .01. **p< .001.

Ο Πίνακας 8 φανερώνει πως η αλεξιθυµία, και συγκεκριµένα η διάστασή της αναφορικά
µε τη δυσκολία περιγραφής συναισθηµάτων συµβάλλει στην πρόβλεψη της κακής
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ψυχολογικής προσαρµογής (β= .365, t= 3.89, p< .001). Το γεγονός αυτό προτείνει πως όσο
µεγαλύτερη δυσκολία αντιµετωπίζουν τα άτοµα στην περιγραφή των συναισθηµάτων, τόσο
µεγαλύτερη

είναι

η

πιθανότητα

να

αναπτύξουν

χαρακτηριστικά

ψυχολογικής

δυσπροσαρµογής. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν πως όταν προστίθεται το
φαινόµενο της δυσκολίας περιγραφής συναισθηµάτων στη σχέση µεταξύ πατρικής απόρριψης
και ψυχολογικής δυσπροσαρµογής, η επίδραση της πατρικής απόρριψης παρουσιάζεται να
µειώνεται (β= .225, t= 3.01, p< .01) (Model 2). Τα αποτελέσµατα προτείνουν πως η
πατρική γονεϊκή απόρριψη και η διάσταση της αλεξιθυµίας αναφορικά µε τη δυσκολία
περιγραφής συναισθηµάτων εξηγούν το b= 22% της διακύµανσης της ψυχολογικής
δυσπροσαρµογής, µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p< .001. Τα αποτελέσµατα από
την ανάλυση Sober φανέρωσαν πως η δυσκολία της περιγραφής συναισθηµάτων (TAS_DDF)
µεσολαβεί µερικώς τη σχέση µεταξύ αντιλαµβανόµενης πατρικής απόρριψης (PARQ_Father)
και ψυχολογικής δυσπροσαρµογής (PAQ) (z= 2.42, p= .01).
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Πίνακας 9
Ανάλυση Παλινδρόµησης για τη Στατιστική Πρόβλεψη της Ψυχολογικής ∆υσπροσαρµογής
(PAQ) από τις Ανεξάρτητες Μεταβλητές της Πατρικής Απόρριψης (PARQ_Father) και της
∆υσκολίας Αναγνώρισης Συναισθηµάτων (TAS_DIF). (N=150)
Model 1
Ψυχολογική

B

SE

Beta

Model 2
t

B

SE

Beta

t

∆υσπροσαρµογή
(PAQ)
Πατρική Απόρριψη

.316** .081** .306** 3.9**

.215*

.073*

.207*

2.92*

(PARQ_Father)
∆υσκολία
Αναγνώρισης

—

—

—

—

1.15**

.179** .457** 6.44**

Συναισθηµάτων
(TAS_DIF)

R Square

.93**

.093**

R Square Change

.93**

.200**

*p< .01. **p< .001.

Στον Πίνακα 9 διαφαίνεται πως η διάσταση της αλεξιθυµίας όσον αφορά τη δυσκολία
αναγνώρισης

συναισθηµάτων

αποτελεί

προβλεπτικό

παράγοντα

της

ψυχολογικής

δυσπροσαρµογής (β= .457, t= 6.44, p< .001). Το αποτέλεσµα αυτό υποστηρίζει πως όσο
µεγαλύτερη δυσκολία αντιµετωπίζουν τα άτοµα στην αναγνώριση συναισθηµάτων, τόσο πιο
πιθανό είναι να αναπτύξουν χαρακτηριστικά ψυχολογικής δυσπροσαρµογής. Επιπρόσθετα, η
ανάλυση παλινδρόµησης προτείνει πως όταν προστίθεται το φαινόµενο της δυσκολίας
αναγνώρισης συναισθηµάτων στη υπάρχουσα σχέση µεταξύ πατρικής απόρριψης και
ψυχολογικής δυσπροσαρµογής, η επίδραση της πατρικής απόρριψης ελαχιστοποιείται (β=
.207, t= 2.92, p< .01) (Model 2). Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν πως η πατρική γονεϊκή
απόρριψη µαζί µε τη διάσταση της αλεξιθυµίας αναφορικά µε τη δυσκολία περιγραφής
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συναισθηµάτων εξηγούν το b= 29,3% της διακύµανσης της ψυχολογικής δυσπροσαρµογής,
µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p< .001. Τέλος τα αποτελέσµατα από την ανάλυση
Sobel φανέρωσαν η δυσκολία αναγνώρισης συναισθηµάτων (TAS_DIF), βρέθηκε επίσης να
διαµεσολαβεί µερικώς στη σχέση µεταξύ της αντιλαµβανόµενης πατρικής απόρριψης
(PARQ_Father) και ψυχολογικής δυσπροσαρµογής (PAQ) (z= 2.46, p= .01).

Πίνακας 10
Ανάλυση Παλινδρόµησης για τη Στατιστική Πρόβλεψη της Ψυχολογικής ∆υσπροσαρµογής
(PAQ) από τις Ανεξάρτητες Μεταβλητές της Μητρικής Απόρριψης (PARQ_Mother) και της
Αλεξιθυµίας (TAS). (N=150)
Model 1
Ψυχολογική

B

SE

Model 2

Beta

t

B

SE

Beta

t

.270*

.085* .236*

.518**

.099** .388** 5.29**

∆υσπροσαρµογή
(PAQ)
Μητρική Απόρριψη .397** .088** .346** 4.92**

3.18*

(PARQ_Mother)
Αλεξιθυµία (TAS)

—

—

—

—

R Square

.120**

.120**

R Square Change

.258**

.138**

*p< .01. **p< .001.

Ο Πίνακας 10 εν συνεχεία προτείνει πως η διάσταση της κακής ψυχολογικής
προσαρµογής, ερµηνεύεται τόσο από τη διάσταση της µητρικής γονεϊκής απόρριψης, όσο και
από την αλεξιθυµία. Πιο αναλυτικά, η µητρική γονεϊκή απόρριψη παρουσιάζεται να
συµβάλλει στην πρόβλεψη της ψυχολογικής δυσπροσαρµογής (β= .346, t= 4.34, p< .001),
υποδεικνύοντας έτσι, πως όσο περισσότερες αντιλήψεις µητρική απόρριψης έχουν τα άτοµα,
τόσο µεγαλύτερες πιθανότητες έχουν να αναπτύξουν χαρακτηριστικά κακής ψυχολογικής
προσαρµογής. Ακόµα, τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης φανερώνουν πως η
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µητρική γονεϊκή απόρριψη εξηγεί το b= 12% της ψυχολογικής δυσπροσαρµογής, µε επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας p< .001. Η συνολική διάσταση της αλεξιθυµίας βρέθηκε επίσης
να συµβάλλει στην πρόβλεψη της ψυχολογικής δυσπροσαρµογής (β= .388, t= 5,23, p< .01).
Στη συνέχεια, τα αποτελέσµατα φανερώνουν ότι από τη στιγµή που προστίθεται η διάσταση
της αλεξιθυµίας στη σχέση µεταξύ µητρικής γονεϊκής απόρριψης και ψυχολογικής
δυσπροσαρµογής, η επίδραση της µητρικής απόρριψης υπόκειται σε µείωση (β= .236, t=
3.18, p< .01) (Model 2). Η µητρική γονεϊκή απόρριψη και η αλεξιθυµία παρουσιάζονται να
εξηγούν το b= 25,8% της διακύµανσης της ψυχολογικής προσαρµογής, µε επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας p< .001. Η ανάλυση Sobel απέδειξε πως η σχέση µεταξύ
αντιλαµβανόµενης µητρικής απόρριψης (PARQ_Mother) και ψυχολογικής δυσπροσαρµογής
(PAQ), διαµεσολαβείται µερικώς από τα συνολικά επίπεδα της διάστασης της αλεξιθυµίας
(TAS) (z= 2.97, p< .01).
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Πίνακας 11
Ανάλυση Παλινδρόµησης για τη Στατιστική Πρόβλεψη της Ψυχολογικής ∆υσπροσαρµογής
(PAQ) από τις Ανεξάρτητες Μεταβλητές της Μητρικής Απόρριψης (PARQ_Mother) και της
∆υσκολίας Περιγραφής Συναισθηµάτων (TAS_DDF). (N=150)
Model 1
Ψυχολογική

B

SE

Beta

Model 2

t

B

SE

Beta

t

∆υσπροσαρµογή
(PAQ)
Μητρική Απόρριψη .397** .088** .346** 4.50**

.305**

.085**

.266**

3.54**

(PARQ_Mother)
∆υσκολία
Περιγραφής

—

—

—

—

1.21**

.253** .354** 4.79**

Συναισθηµάτων
(TAS_DDF)

R Square

.12**

.239**

R Square Change

.12**

.119**

**p< .001.

Στον Πίνακα 11 τα αποτελέσµατα της ανάλυσης δείχνουν πως η διάσταση της αλεξιθυµίας
αναφορικά µε τη δυσκολία περιγραφής συναισθηµάτων συµβάλλει στην πρόβλεψη του
φαινοµένου της κακής ψυχολογικής προσαρµογής (β= .354, t= 4.79, p< .001) µαζί µε την
αντιλαµβανόµενη µητρική απόρριψη. Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα υποστηρίζει πως όσο
περισσότερο δυσκολεύονται τα άτοµα στο να περιγράψουν συναισθήµατα, τόσο πιο πιθανό
είναι

να

αποκτήσουν

χαρακτηριστικά

ψυχολογικής

δυσπροσαρµογής.

Επίσης,

τα

αποτελέσµατα αυτά υποδεικνύουν πως όταν προστεθεί το φαινόµενο αναφορικά µε τη
δυσκολία περιγραφής συναισθηµάτων στη σχέση µεταξύ µητρικής απόρριψης και
ψυχολογικής δυσπροσαρµογής, η επίδραση της µητρικής απόρριψης εξασθενεί (β= .266, t=
3.54, p< .001) (Model 2). Η παρούσα ανάλυση προτείνει πως οι αναµνήσεις για γονεϊκή
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απόρριψη από τη µητέρα µαζί µε τη διάσταση της δυσκολίας περιγραφής συναισθηµάτων
εξηγούν το b= 23,9% της διακύµανσης της ψυχολογικής δυσπροσαρµογής, µε επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας p< .001. Στη συνέχεια, η ανάλυση Sobel φανέρωσε πως η
διάσταση της δυσκολίας περιγραφής συναισθηµάτων (TAS_DDF) διαµεσολαβεί µερικώς της
σχέση µεταξύ της αντιλαµβανόµενης µητρικής απόρριψης (PARQ_Mother) και της κακής
ψυχολογικής προσαρµογής (PAQ) (z= 2.43, p= .01).

Πίνακας 12
Ανάλυση Παλινδρόµησης για τη Στατιστική Πρόβλεψη της Ψυχολογικής ∆υσπροσαρµογής
(PAQ) από τις Ανεξάρτητες Μεταβλητές της Μητρικής Απόρριψης (PARQ_Mother) και της
∆υσκολίας Αναγνώρισης Συναισθηµάτων (TAS_DIF). (N=150)
Model 1
Ψυχολογική

B

SE

Beta

Model 2
t

B

SE

Beta

t

∆υσπροσαρµογή
(PAQ)
Μητρική Απόρριψη

.397** .088** .346** 4.49**

.273*

.081*

.238*

3.35*

(PARQ_Mother)
∆υσκολία
Αναγνώρισης

—

—

—

—

1,12**

.179** .444** 6.25**

Συναισθηµάτων
(TAS_DIF)

R Square

.12**

.305**

R Square Change

.12**

.185**

*p= .001. **p< .001.

Ο Πίνακας 12 φανερώνει πως ο παράγοντας της αλεξιθυµίας αναφορικά µε τη δυσκολία
αναγνώρισης συναισθηµάτων συµβάλλει στο να προβλεφθεί η ψυχολογική δυσπροσαρµογή

92

(β= .444, t= 6.25, p< .001) στους ενήλικες, µαζί µε την αντιλαµβανόµενη απόρριψη από τη
µητέρα. Η ανάλυση παλινδρόµησης προτείνει πως όταν εµπλέκεται η επίδραση της
δυσκολίας αναγνώρισης συναισθηµάτων στη συσχέτιση µεταξύ µητρικής απόρριψης και
ψυχολογικής δυσπροσαρµογής (Model 2), η επίδραση της απόρριψης από τη µητέρα
µειώνεται (β= .238, t= 3.40, p= .01). Τα αποτελέσµατα της απλής ανάλυσης παλινδρόµησης
προτείνουν πως η µητρική γονεϊκή απόρριψη και η διάσταση της αλεξιθυµίας σχετικά µε τη
δυσκολία περιγραφής συναισθηµάτων εξηγούν το b= 30,5% της διακύµανσης της
ψυχολογικής δυσπροσαρµογής, µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p< .001. Τέλος, η
ανάλυση Sobel απέδειξε πως ο παράγοντας της αλεξιθυµίας αναφορικά µε τη δυσκολία
αναγνώρισης συναισθηµάτων (TAS_DIF), διαµεσολαβείται µερικώς της σχέσης µεταξύ της
αντιλαµβανόµενης

µητρικής

απόρριψης

δυσπροσαρµογής (PAQ) (z= 2.78, p< .01).

(PARQ_Mother)

και

της

ψυχολογικής
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Συµπεράσµατα
Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η επέκταση των προηγούµενων ερευνών σε θέµατα
που σχετίζονται µε το γονεϊκό ρόλο, τις µελλοντικές εκβάσεις στα άτοµα από την
αντιλαµβανόµενη απόρριψη και τη συναισθηµατικοποίηση. Κατά συνέπεια, επιχειρήθηκε
αρχικά να διερευνηθεί το κατά πόσο η γονεϊκή αποδοχή ή απόρριψη επιδρά στη µετέπειτα
ψυχολογική προσαρµογή του ατόµου, καθώς και στην ικανότητα επίγνωσης των
συναισθηµάτων

του.

Εν

συνεχεία,

εξετάστηκε

το

εάν

αυτές

οι

δυσκολίες

συναισθηµατικοποίησης θα µπορούσαν να ασκούν µεσολαβητικό ρόλο, ανάµεσα στην
αντιλαµβανόµενη άσκηση του γονεϊκού ρόλου και τις εκβάσεις στην ψυχολογική
προσαρµογή του ατόµου, η οποία εκφράζεται ως η πιθανότητα ανάπτυξης εσωτερικευµένων
ή εξωτερικευµένων συµπτωµάτων, καθώς και διαπροσωπικών δυσκολιών. Ανάµεσα σε αυτές
τις σχέσεις διερευνήθηκαν εάν τυχόν υπήρχαν διαφορές ανάλογα µε το φύλο.
Αναφορικά µε τον πρώτο στόχο της έρευνας, τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν την υπόθεση
πως τόσο η πατρική όσο και η µητρική γονεϊκή απόρριψη, σχετίζονται και οι δύο σηµαντικά
και θετικά µε την κακή ψυχολογική προσαρµογή του ατόµου. Τα αποτελέσµατα προτείνουν
επίσης και το αντίθετο, πως δηλαδή όσο µεγαλύτερη αποδοχή αισθάνονταν τα άτοµα από
τους γονείς τους, τόσο πιο καλά ψυχολογικά προσαρµοσµένα ήταν. Οι αντιλήψεις για γονεϊκή
αποδοχή ή απόρριψη συσχετίστηκαν σε µεγάλο βαθµό µε την ψυχολογική προσαρµογή στη
µερίδα των φοιτητών, ανεξάρτητα από τους ισχυρισµούς των Khaleque και Rohner (2002),
για το ότι το µέγεθος της επίδρασης της αντιλαµβανόµενης απόρριψης στην ψυχολογική
προσαρµογή παρουσιάζεται λιγότερο ισχυρό σε έρευνες που πραγµατοποιούνται σε άτοµα
µεγαλύτερης ηλικίας. Επιπλέον, η έρευνα έδωσε µεγαλύτερο βάρος στην αντιλαµβανόµενη
µητρική απόρριψη, σε σύγκριση µε την απόρριψη από τον πατέρα, αναφορικά µε την
ψυχολογική προσαρµογή στην ενήλικη ζωή. Οι αναλύσεις αυτές επιβεβαιώνουν για ακόµα
µία φορά, την καλά θεµελιωµένη θεωρία του Rohner, για το ότι η αντιλαµβανόµενη γονεϊκή
αποδοχή ή απόρριψη σχετίζεται παγκοσµίως µε µία συγκεκριµένη µορφή ψυχολογικής
δυσπροσαρµογής των ατόµων, ανεξάρτητα από τις διαφορές τους στο φύλο τη φυλή, τη
γεωγραφική θέση, τη γλώσσα, την κουλτούρα ή τέτοιου είδους άλλες συνθήκες (Khaleque &
Rohner, 2002.). Επιπλέον, επιβεβαιώνεται το εύρηµα των Rohner και Britner (2002) για το
ότι η απόρριψη από το γονέα αποτελεί κύριο παράγοντα εκδήλωσης προβληµάτων, όπως για
παράδειγµα είναι οι διαταραχές στη συµπεριφορά και η εξωτερίκευση συµπεριφορών.
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Εν συνεχεία, η στατιστική ανάλυση απέδειξε πως η αντιλαµβανόµενη γονεϊκή αποδοχή ή
απόρριψη, αποτελεί έκβαση αναφορικά µε τον τρόπο τον οποίο τα άτοµα εµπλέκονται σε
διεργασίες συναισθηµατικοποίησης. Πιο συγκεκριµένα, τόσο οι αντιλήψεις µητρικής, όσο και
πατρικής απόρριψης έχουν ως αποτέλεσµα τα άτοµα να αντιµετωπίζουν δυσκολίες
αναφορικά µε τη συναισθηµατική τους επίγνωση, και συγκεκριµένα µε την περιγραφή
συναισθηµάτων, αναγνώρισής τους και διαχωρισµού τους. Επιπλέον, τα παρόντα
αποτελέσµατα προτείνουν πως όσο περισσότερες αντιλήψεις αποδοχής από τους γονείς τους
έχουν τα άτοµα, τόσο µεγαλύτερη επάρκεια διαθέτουν στο θέµα της συναισθηµατικής
επίγνωσης, έχουν µεγαλύτερη ικανότητα περιγραφής των συναισθηµατικών καταστάσεων
τόσο των δικών τους όσο και των άλλων, καθώς και µεγαλύτερη ικανότητα αναγνώρισης
τους. Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως τα άτοµα που έχουν δεχθεί µεγαλύτερη αποδοχή, θα είναι
σε θέση στην πορεία της ζωής τους να περιγράφουν µε ευκολία τις συναισθηµατικές
καταστάσεις, χωρίς να τις αποφεύγουν, και έτσι θα είναι ικανοί στο να έρχονται σε επαφή µε
τα συναισθήµατά τους. Επίσης, θα διαθέτουν την επάρκεια στο να αναγνωρίζουν το τι
ακριβώς αισθάνονται οποιαδήποτε στιγµή, θα διακρίνουν ανάµεσα στις λεπτές διαφορές που
χωρίζουν τα συναισθήµατα και θα είναι ικανοί στο να διακρίνουν τα συναισθήµατα των
άλλων, αλλά και να αντανακλούν πάνω σε αυτά. Τα αποτελέσµατα ήρθαν σε συµφωνία µε
προηγούµενες έρευνες και συγκεκριµένα µε τον Fukunishi (2005), ο οποίος απέδειξε πως η
αλεξιθυµία σχετίζεται µε την ελάχιστη αντιλαµβανόµενη υποστήριξη και τις λιγότερες στενές
σχέσεις, αλλά και µε τους Thornberg και συν. (2011), οι οποίοι πρότειναν πως η έλλειψη της
αντιλαµβανόµενης µητρικής στοργής και φροντίδας, καθώς και οι αντιλήψεις παραµέλησης,
σχετίζονται µε τα αλεξιθυµικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, η παρούσα έρευνα έδωσε
µεγαλύτερο βάρος στη µητρική έναντι της πατρικής στοργής αναφορικά µε την εκδήλωση της
αλεξιθυµίας συνολικά, αλλά και των διαστάσεων της, αν και αυτές οι διαφορές δεν ήταν
µεγάλες. Ακόµα, τα αποτελέσµατα δεν έδειξαν καµία σηµαντική συσχέτιση ούτε µεταξύ της
αντιλαµβανόµενης µητρικής ούτε πατρικής απόρριψης και της διάσταση της αλεξιθυµίας
αναφορικά µε την εξωτερικά προσανατολισµένη σκέψη. Το αποτέλεσµα αυτό ήρθε σε
συµφωνία µε το εύρηµα της µετα-ανάλυσης των Thornberg και συν. (2011), για το ότι η
έλλειψη της αντιλαµβανόµενης µητρικής φροντίδας και στοργής, καθώς η αντιλαµβανόµενη
παραµέληση συσχετίστηκε µε τις διαστάσεις της αλεξιθυµίας που αφορούν τα συναισθήµατα,
αλλά όχι µε τη διάσταση της εξωτερικά προσανατολισµένης σκέψης. Το γεγονός αυτό µπορεί
να οφείλεται στο ότι ο παράγοντας του εξωτερικού προσανατολισµού, αποτελεί περισσότερο
ένα έλλειµµα γνωστικού τύπου, παρά µία συναισθηµατική διάσταση. Επίσης, έχει θεωρηθεί
ως διάσταση που εµπλέκεται στην κατάσταση της αλεξιθυµίας, δεδοµένου ότι αποτελεί µία
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διαδικασία αντιστάθµισης των υπόλοιπων συναισθηµατικών ελλειµµάτων που περιλαµβάνει
το φαινόµενο (Frawley & Smith, 2001). Εποµένως, πιθανότατα να µην αποτελεί πρωταρχικό
έλλειµµα, αλλά µία έκβαση των υπόλοιπων χαρακτηριστικών. Αυτό σηµαίνει, πως η γονεϊκή
απόρριψη ναι µεν σχετίζεται µε την αλεξιθυµία, ως διάσταση που περιλαµβάνει δυσκολίες
συναισθηµατικοποίησης και επίγνωσης συναισθηµάτων, η δηµιουργία όµως ενός εξωτερικά
προσανατολισµένου τρόπου σκέψης, αποτελεί µία διαδικασία που επέρχεται αργότερα.
Πιθανότατα, λοιπόν, τα άτοµα να αναπτύσσουν αρχικά τις δυσκολίες αναγνώρισης και
περιγραφής συναισθηµάτων, και στην πορεία, εάν οι δυσκολίες αυτές δεν υποχωρούν, έναν
πιο εξωτερικά κατευθυνόµενο προσανατολισµό στη σκέψη τους.
Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι η δυσκολία περιγραφής και
αναγνώρισης συναισθηµάτων, ως παράγοντες της ευρύτερης κατάστασης που ονοµάζεται
αλεξιθυµία, σχετίζεται µε την κακή ψυχολογική προσαρµογή του ατόµου. Αυτό σηµαίνει πως
µία παλινδρόµηση στη συναισθηµατική λειτουργία θα έχει ως αποτέλεσµα ή θα σχετίζεται
παράλληλα µε µία σειρά συµπτωµάτων που όπως ορίζεται στην PARTheory, ονοµάζεται
συνοπτικά ψυχολογική δυσπροσαρµογή (Khaleque & Rohner, 2002). Τα συµπτώµατα αυτά
περιλαµβάνουν τις τάσεις επιθετικότητας, παθητικής επιθετικότητας ή προβληµάτων
διαχείρισης τους, εξάρτησης ή αµυντικής ανεξαρτησίας, διαταραγµένης αυτοεκτίµησης και
αυτοεπάρκειας, συναισθηµατικής απάθειας, συναισθηµατικής αστάθειας και αρνητικής
αντίληψης του κόσµου. Απ’ ότι φαίνεται τα άτοµα που βρίσκονται στην κατάσταση της
αλεξιθυµίας, καθώς αδυνατούν να αναγνωρίσουν µε ακρίβεια τα δικά τους υποκειµενικά
συναισθήµατα, αδυνατούν παράλληλα να µεταδώσουν λεκτικά στους άλλους αυτή τους τη
συναισθηµατική δυσφορία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτυγχάνουν στο να απευθυνθούν στους
άλλους για ενίσχυση και υποστήριξη (Taylor, 2000). Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός
πως αναπτύσσουν παράλληλα και χαρακτηριστικά των παραπάνω συµπεριφορών, µε
αποτέλεσµα

τα αλεξιθυµικά

άτοµα να είναι

την

ίδια στιγµή και

ψυχολογικά

δυσπροσαρµοσµένα. Τα αποτελέσµατα της έρευνας ήρθαν σε συµφωνία µε προηγούµενες
έρευνες, παρόλο που δεν έχει πραγµατοποιηθεί αντίστοιχη έρευνα στο παρελθόν που να
εξετάζει τη σχέση µεταξύ των διαστάσεων της αλεξιθυµίας και της κακής ψυχολογικής
προσαρµογής, µε τον τρόπο που την έχει ορίσει ο Rohner, το 1986 στην υποθεωρία για την
προσωπικότητα. Παρόλα αυτά, η παρούσα έρευνα επαληθεύει τα ευρήµατα προηγούµενων
ερευνών που υποστηρίζουν πως οι συγκεκριµένες πτυχές της αλεξιθυµίας σχετίζονται µε την
αυξηµένη αναφορά συµπτωµάτων (De Gucht & Heiser, 2003) µε συµπτώµατα
εσωτερικευµένων προβληµάτων (Rieffe και συν., 2006. Bagby και συν. 1994. Di Schiena
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2011), µε τη χαµηλή επάρκεια (Luminet, Bagby, Taylor & Parker, 1999), µε τη χαµηλή
αυτοπεποίθηση (Yelsma, 1995) και µε τις εξωτερικευµένες συµπεριφορές (Wise και συν.
1992. Konrath και συν., 2012. Teten και συν., 2008). Μία πιθανή εξήγηση για αυτή τη σχέση
αποτελεί η πιθανότητα τα συναισθήµατα τα οποία δεν καθορίζονται καλά, λόγω της
κατάστασης της αλεξιθυµίας, να αποµακρύνονται από την πραγµατική κατάσταση που τα
έχει προκαλέσει (Scherer, 2000), έχοντας ως αποτέλεσµα τα ανεπιθύµητα συµπτώµατα και
συµπεριφορές. Έτσι, τα συναισθήµατα εκείνα τα οποία δεν επεξεργάζονται και κατά
συνέπεια δεν αντιµετωπίζονται, ενδέχεται να µετατρέπονται σε συµπεριφορές, οι οποίες είναι
πολύ κοντά σε αυτό που ορίζεται συνολικά ως ψυχολογική δυσπροσαρµογή.
Η τελευταία υπόθεση της έρευνας αφορούσε το γεγονός πως η αλεξιθυµία και οι
διαστάσεις της θα διαµεσολαβούσαν της σχέσης µεταξύ της αντιλαµβανόµενης γονεϊκής
απόρριψης και της ψυχολογικής δυσπροσαρµογής. Η ανάλυση απέδειξε πως αυτή η σχέση
είναι όντος σηµαντική, αν και η διαµεσολάβηση συµβαίνει µερικώς. Συγκεκριµένα, η
αλεξιθυµία, η δυσκολία περιγραφής συναισθηµάτων και η δυσκολία αναγνώρισης
συναισθηµάτων, βρέθηκαν να διαµεσολαβούν µερικώς τη σχέση µεταξύ αντιλαµβανόµενης
µητρικής και πατρικής γονεϊκής απόρριψης. Όταν η επίδραση της αλεξιθυµίας και των
διαστάσεων της υπολογίζεται στη σχέση µεταξύ της αντιλαµβανόµενης γονεϊκής απόρριψης
και της ψυχολογικής δυσπροσαρµογής, η επίδραση της γονεϊκής απόρριψης µειώνεται. Αυτό
σηµαίνει πως η αλεξιθυµία «τραβάει» κατά κάποιο τρόπο επίδραση από τη γονεϊκή απόρριψη
στην ψυχολογική δυσπροσαρµογή. Έτσι, η γονεϊκή απόρριψη προκαλεί στο άτοµο τα
χαρακτηριστικά της αλεξιθυµίας, τα οποία µε τη σειρά τους προκαλούν τα συµπτώµατα της
κακής ψυχολογικής προσαρµογής. Εν τούτοις, η διαµεσολάβηση δεν είναι πλήρης, όπου στην
περίπτωση αυτή, η ψυχολογική δυσπροσαρµογή θα ήταν αποτέλεσµα της γονεϊκής
απόρριψης µόνο µέσω της αλεξιθυµίας. Αντίθετα, η διαµεσολάβηση είναι µερική,
αποδεικνύοντας πως η γονεϊκή απόρριψη έχει µια άµεση επίδραση στην κακή ψυχολογική
προσαρµογή του ατόµου. Η έρευνα προτείνει πως η γονεϊκή απόρριψη, η αλεξιθυµία και η
ψυχολογική δυσπροσαρµογή αποτελούν τρεις αλληλένδετες µεταξύ τους διαδικασίες.
Εποµένως, τα άτοµα που είχαν την εµπειρία της γονεϊκής απόρριψης, θα µπορέσουν να
αντισταθµίσουν τα συµπτώµατα της κακής ψυχολογικής προσαρµογής µέσω της αύξησης της
συναισθηµατικής τους επίγνωσης. Επιπρόσθετα, το συµπέρασµα αυτό υποδεικνύει πως η
ελλειµµατική συναισθηµατική λειτουργία µε έναρξη τη γονεϊκή απόρριψη προηγείται της µη
προσαρµοστικής λειτουργίας και συµπεριφοράς. Το παρόν εύρηµα επιβεβαιώνει λίγο πολύ
έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν. Για παράδειγµα, οι Mallinckrodt και Wei (2005)
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απέδειξαν πως τα άτοµα που είχαν συνδεθεί στην παιδική τους ηλικία µε ανασφαλή δεσµό,
τείνουν να αντιµετωπίζουν λιγότερα ψυχολογικά προβλήµατα και προβλήµατα στη
διαπροσωπική λειτουργικότητα, εάν αποκτήσουν ένα υψηλό επίπεδο συναισθηµατικής
επίγνωσης. Ακόµα, οι Wearden, Cook και Vaughan-Jones (2003) έχουν προτείνει πως τόσο
τα αρνητικά συναισθήµατα, όσο και η αλεξιθυµία αποτελούν σηµαντικούς διαµεσολαβητές
της συσχέτισης µεταξύ του αποφευκτικού δεσµού και της αναφοράς συµπτωµάτων. Οι
Wearden, Lamberton, Crook και Walsh (2005) ανέφεραν ότι η σχέση µεταξύ αγχωτικού και
ανασφαλή δεσµού και της αναφοράς συµπτωµάτων διαµεσολαβείται µερικώς από τα
αρνητικά συναισθήµατα και την αλεξιθυµία.
Παρόλα αυτά, τα αποτελέσµατα της έρευνας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη µε κάποιους
περιορισµούς. Κατ’ αρχάς, το δείγµα ήταν σχετικά µικρό (Ν=150), και παρόλο που γενικά
ήταν ισότιµα µοιρασµένο σε άνδρες και γυναίκες, µε µικρή διαφορά των γυναικών (77>73),
το γεγονός ότι προερχόταν µόνο από φοιτητές του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο,
µειώνει τη γενίκευση των αποτελεσµάτων στο γενικό πληθυσµό. Επιπλέον, δεν βρέθηκαν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές στα αποτελέσµατα ανάλογα µε το φύλο, πράγµα που χρήζει
επανάληψη της έρευνας µε µεγαλύτερο και πιο ετερογενές δείγµα. Ακόµα, το γεγονός ότι
όλες οι κλίµακες συλλογής των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν ήταν αυτοαναφοράς,
αυξάνει την υποκειµενικότητα των δεδοµένων και τα περιορίζει ως αποτέλεσµα της
παρατήρησης µίας µόνο πηγής. Το γεγονός τέλος ότι στις κλίµακες αυτοαναφοράς τα
υποκείµενα κλήθηκαν να απαντήσουν για εµπειρίες αναφορικά µε θέµατα γονικότητας που
είχαν να κάνουν µε το παρελθόν µειώνει την αντικειµενικότητα των απαντήσεων τους. Στην
έρευνα δεν χρησιµοποιήθηκαν µεταβλητές όπως ο γονεϊκός έλεγχος, η γονεϊκή
συναισθηµατική έκφραση, η θετική και αρνητική συναισθηµατικότητα ή η αναφορά
συµπτωµάτων. Αυτές οι κλίµακες, λοιπόν, θα µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενο
µεταγενέστερων ερευνών αναφορικά µε την περαιτέρω διερεύνηση του γονεϊκού ρόλου, της
συναισθηµατικής επίγνωσης και της ψυχολογικής προσαρµογής.
Η παρέµβαση που προτείνει η παρούσα έρευνα έχει να κάνει µε το πεδίο της
συµβουλευτικής παρέµβασης και συγκεκριµένα µε το γεγονός ότι η συναισθηµατική
επίγνωση στη συµβουλευτική ενδέχεται να καταστήσει το άτοµο ικανό, ώστε να
αντιµετωπίσει τις ενδεχόµενες εσωτερικευµένες και διαπροσωπικές δυσκολίες. Η αύξηση της
συναισθηµατικής επίγνωσης µέσω της συµβουλευτικής παρέµβασης πιθανότατα να µειώσει
την επίδραση της απόρριψης που έχει δεχθεί το άτοµο. Καθώς τα άτοµα που διαθέτουν
αλεξιθυµικά

χαρακτηριστικά

δεν

συνηθίζουν

να

παρακολουθούν

τις

δικές

τους
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συναισθηµατικές εµπειρίες, ούτε να αυτο-αποκαλύπτονται στους άλλους, η φύση της
παρέµβασης θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να τους καλεί ακριβώς να αντιµετωπίσουν τις
δύο αυτές καταστάσεις (Venheule και συν., 2007). Προτείνεται, πως οι θεραπείες εκείνες που
βασίζονται στη γνώση και την ενσυναίσθηση, οι οποίες θεωρούνται πως είναι δυνατόν να
αποσυνδέσουν το άτοµο από την αφηρηµένη αντανάκλαση εννοιών και συνεπειών, θα
µπορέσουν να µειώσουν τη δυσκολία αναγνώρισης συναισθηµάτων και κατ’ επέκταση να
προωθήσουν µία πιο αποτελεσµατική ρύθµιση της διάθεσης (Di Schiena και συν., 2011).
Αντίθετα, συγκεκριµένες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για την αύξηση της ικανότητας
αναγνώρισης και προσδιορισµού των συναισθηµάτων (McKay, Wood & Brantley, 2007),
ενδέχεται να µειώσουν την τάση για αναλυτική και αφηρηµένη σκέψη, η οποία µε τη σειρά
της θα µειώσει την επικινδυνότητα για ανάπτυξη εσωτερικευµένων προβληµάτων.
Προτείνεται επίσης, η συµβουλευτική παρέµβαση που θα έχει ως στόχο την ανακατασκευή
των νοητικών αναπαραστάσεων της αντιλαµβανόµενης απόρριψης. Αυτή θα περιλαµβάνει τη
λεκτικοποίηση, αρχικώς, των επώδυνων γεγονότων που συνδέονται µε την απόρριψη και στη
συνέχεια την αντιµετώπιση των συναισθηµατικών αντιδράσεων που προκύπτουν µέσω
συζήτησης για την εύρεση τρόπων αντιµετώπισης της δύσκολης αυτής κατάστασης
(Vanheule και συν., 2011). Επιπρόσθετα, οι θεραπευτές θα πρέπει να επικεντρώνονται στη
αντανάκλαση των συναισθηµατικών καταστάσεων και στη διαρκή συζήτηση της
θεραπευτικής σχέσης µε τους θεραπευόµενους. Η τεχνική αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα την
ενεργοποίηση της ικανότητας συλλογισµού αναφορικά µε τις σχέσεις και τα συναισθήµατα
µέσα σε αυτές (Venheule και συν., 2007). Εποµένως, η τεχνικές µείωσης της αλεξιθυµίας
εντός του πλαισίου της θεραπείας ενδέχεται να µειώσουν το βάρος της απόρριψης, αλλά και
να φανερώσουν στο άτοµο τη σηµασία της διαδικασίας περιγραφής και αναγνώρισης των
συναισθηµάτων στην ψυχολογική και σωµατική του επάρκεια και ευεξία. ∆εδοµένου ότι ο
αντιλαµβανόµενος πρώιµος γονεϊκός δεσµός σχετίζεται µε την ανάπτυξη της δυσκολίας
περιγραφής και αναγνώρισης συναισθηµάτων και της αλεξιθυµίας συνολικά, οι γονείς καλό
θα ήταν να εκπαιδευτούν για τη σηµασία των κατάλληλων τρόπων ανταπόκρισης στις
συναισθηµατικές ανάγκες των βρεφών τους στην πρώιµη παιδική ηλικία. Το γεγονός αυτό θα
έχει ως αποτέλεσµα να αποφύγουν την ανάπτυξη δυσκολιών στην κατανόηση
συναισθηµάτων, στη συναισθηµατική επεξεργασία και τη µη λειτουργική ρύθµισή των
συναισθηµάτων (Thornberg και συν. 2011). Η συµβουλευτική ψυχολογία σε αυτό το επίπεδο
µπορεί να φανεί χρήσιµη µέσω των τεχνικών ανάπτυξης της ενσυναίσθησης που παρέχει.
Είναι αλήθεια ότι τα συναισθήµατα πολλές φορές επισκιάζουν και δηµιουργούν σύγχυση στη
διαδικασία της σκέψης µας, τη στιγµή που η συµβουλευτική ψυχολογία προτείνει τρόπους
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κατανόησης και αντιµετώπισης της συναισθηµατικής πλευράς της ζωής. Εποµένως, η
επιλεκτική προσοχή στα αισθηµατικά ή τα συναισθηµατικά στοιχεία ενδέχεται να
αποµακρύνει τα γνωστικά στοιχεία από την επικοινωνία µε τον θεραπευόµενο ώστε να
υπάρχει ενίσχυση µόνο των υποκειµενικών αισθηµατικών ή συναισθηµατικών στοιχείων που
υποβόσκουν (Ivey, Gluckstern & Ivey, 1996). Εποµένως, ο ρόλος της συµβουλευτικής
ψυχολογίας έγκειται στο να εκπαιδεύσει τους γονείς µε τέτοιο τρόπο ώστε να διδάσκουν µε
τη σειρά τους τρόπους ανάπτυξης της ενσυναίσθησης και αποµάκρυνσης των γνωστικών
στοιχείων της επικοινωνίας στα παιδιά τους, ήδη από την πρώιµη παιδική τους ηλικία.
Εν συνεχεία, όσον αφορά την παρέµβαση στην ευρύτερη κατάσταση της αλεξιθυµίας,
πολλά αλεξιθυµικά άτοµα αναζητούν ψυχιατρική θεραπεία µε τα σωµατικά τους συµπτώµατα
ως κύρια αιτία (Lesser, 1981). Οι Pieloot και Vinck το 1977 αξιολογώντας τους ασθενείς
σύµφωνα µε τα αλεξιθυµικά χαρακτηριστικά τους, τους κατέταξαν είτε σε µικρής διάρκειας
ψυχοδυναµική ψυχοθεραπεία είτε σε συστηµατική απευαισθητοποίηση. Το ποσοστό
παραίτησης στην ψυχοδυναµική θεραπεία ήταν συσχετιζόµενο µε τα παρόντα αλεξιθυµικά
χαρακτηριστικά, ενώ το ποσοστό παραίτησης στη συστηµατική απευαισθητοποίηση δεν
συσχετιζόταν µε την αλεξιθυµία. Το εύρηµα αυτό υποστήριξε την ιδέα πως οι ασθενείς µε
υψηλό βαθµό αλεξιθυµίας ίσως να έβρισκαν πως η ψυχοδυναµική θεραπεία δεν ήταν
κατάλληλη ως προς τις ανάγκες τους (Lesser, 1981). Οι Salimen, Lehtinen, Jokinen, Jokinen
και Talvite (1980), σε µία έρευνά τους όπου συγκρίνονταν ασθενείς µε νευρωτικές και
ψυχοσωµατικές διαταραχές, βρήκαν πως η δεύτερη οµάδα ήταν σηµαντικά λιγότερο
κινητοποιηµένη για θεραπεία, παρόλο που είχαν πιο σοβαρή ψυχιατρική και λειτουργική
δυσλειτουργία. Οι συγκεκριµένοι ασθενείς χαρακτηρίσθηκαν πως είχαν χαµηλή ικανότητα
για επίγνωση και δυσκολία που σχετίζει τις ψυχολογικές συγκρούσεις και τα προβλήµατα της
ζωής τους µε τα σωµατικά τους συµπτώµατα. Ο Sifneos στην εκτίµησή του το 1975, θεώρησε
πως οι θεραπείες όπου οι συγκρούσεις, τα συναισθήµατα και οι άµυνες εξετάζονται συνεχώς,
αντενδείκνυνται για τα αλεξιθυµικά άτοµα. Είχε δηλώσει πως όταν τα αλεξιθυµικά άτοµα
τοποθετούνται σε µία κατάσταση, η οποία απαιτεί κάποια επίγνωση συναισθηµάτων, όπως
µία διαπροσωπική ή θεραπευτική διάδραση, η αδυναµία τους να χρησιµοποιήσουν φαντασία
και να λεκτικοποιήσουν συναισθηµατικές καταστάσεις οδηγεί σε µία αυξανόµενη
απογοήτευση και σχετικές ψυχολογικές αντιδράσεις ανησυχίας. Προκειµένου να µειωθεί η
πιθανότητα αυτών των γεγονότων, ο Sifneos είχε προτείνει µία πιο υποστηρικτική και
εκπαιδευτική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία.
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Ο Krystal το 1979, διαφώνησε µε τον ισχυρισµό του Sifneos ότι η ψυχοδυναµική
ψυχοθεραπεία αντενδείκνυται γι’ αυτούς τους ασθενείς, αν και δέχτηκε ότι χρειάζονταν
τροποποιήσεις στην κλασσική τεχνική. Σύµφωνα µε τον ίδιο, πρώτο βήµα είναι να
βοηθηθούν οι ασθενείς στο να γίνουν παρατηρητές των εσωτερικών τους καταστάσεων. Κατά
δεύτερον, πρέπει να αναπτύξουν ανοχή στις συγκινήσεις. Καθώς αυτές παρατηρούνται από
κοινού από τον θεραπευόµενο και το θεραπευτή, η τροµακτική φύση τους ενδέχεται να
αποδυναµωθεί. Οι θεραπευόµενοι τότε θα µπορούν να µάθουν να αναγνωρίζουν τα
συναισθήµατά τους, ως σηµάδια που είναι αυτοπεριοριζόµενα σε διάρκεια και ελεγχόµενα.
Όταν αναγνωρίσουν και αποδεχτούν τα συναισθήµατά τους, θα µπορέσουν να
λεκτικοποιήσουν τις συναισθηµατικές τους καταστάσεις µε το θεραπευτή ως δάσκαλο και
οδηγό, ο οποίος θα βοηθήσει στην εύρεση των κατάλληλων λέξεων. Ο θεραπευτής οφείλει να
είναι σε ετοιµότητα για τα µη λεκτικά σηµάδια αναφορικά µε τις συναισθηµατικές
καταστάσεις και συνεχώς να τα φέρνει στην προσοχή του ασθενούς.
Πιο πρόσφατες απόψεις υποστηρίζουν πως τα αλεξιθυµικά άτοµα τείνουν να αποσύρονται
από τους άλλους και να απέχουν από την ανταλλαγή πληροφοριών, αναµένοντας πως θα είναι
απρόθυµοι στο να εµπλακούν σε ψυχοθεραπευτικές σχέσεις (Venheule, Meganck & Bogaerts,
2007). Οι παρόντες ερευνητές προτείνουν πως, καθώς τα αλεξιθυµικά άτοµα δεν συνηθίζουν
ούτε να παρακολουθούν τις δικές τους συναισθηµατικές εµπειρίες, ούτε να αυτοαποκαλύπτονται στους άλλους, η ψυχολογική παρέµβαση θα πρέπει να τους καλεί να
αντιµετωπίσουν αυτές τις δύο βασικές συνήθειες. Βασική δραστηριότητα για τους θεραπευτές
αποτελεί η εµπλοκή τους µέσω της αντανάκλασης των συναισθηµατικών καταστάσεων,
χωρίς την επιβολή των δικών τους εξηγήσεων. Προτείνεται επίσης, πως στο κλινικό έργο µε
υψηλά αλεξιθυµικά άτοµα, η φύση της θεραπευτικής σχέσης θα πρέπει να παρακολουθείται
προσεκτικά και να συζητιέται τακτικά µε τους θεραπευόµενους. Το γεγονός αυτό διεγείρει
την ικανότητα των ατόµων ως προς το να σκεφτούν αναφορικά µε τις σχέσεις και για τα
συναισθήµατα µέσα σε αυτές, ενώ η ασαφής ανησυχία που βιώνεται στις σχέσεις µπορεί να
συνδέεται αποκλειστικά µε τις νοητικές αναπαραστάσεις. Αναλαµβάνοντας την πρωτοβουλία
για συζήτηση αναφορικά µε τη φύση της θεραπευτικής σχέσης, ο ψυχοθεραπευτής µπορεί να
ξεπεράσει την αυθόρµητη έλλειψη αυτοπεποίθησης των ατόµων για την αντιµετώπιση των
δυσκολιών που ενδέχεται να αντιµετωπίσουν (Venheule και συν., 2007). Αναφορικά µε την
οµαδική θεραπεία, οι απόψεις παρουσιάζονται να διίσταται ως προς το αν δρα
αποτελεσµατικά στα αλεξιθυµικά άτοµα ή όχι (Lesser, 1981). Έχουν προταθεί, επίσης, η
θεραπεία χαλάρωσης, η εκπαίδευση βιοανάδρασης και η θεραπεία κίνησης ως µοναδικές ή
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συµπληρωµατικές θεραπείες, καθώς και η ύπνωση µε σκοπό την αποµάκρυνση των
συµπτωµάτων στα αλεξιθυµικά άτοµα (Lesser, 1981).
Στο Σχήµα 4 παρουσιάζονται τέσσερις πιθανές προσεγγίσεις για τη θεραπεία των
αλεξιθυµικών ασθενών σύµφωνα µε το µοντέλο του Lumley (2004). Τα αλεξιθυµικά άτοµα,
λοιπόν, ίσως επωφεληθούν από τη συναισθηµατική αποκάλυψη και άλλες συναισθηµατικές,
ενορατικές τεχνικές εάν αφιερωθεί σε αυτές περισσότερος χρόνος εξάσκησης ή καθοδήγησης.
∆εύτερον, µία πιθανή παρέµβαση για αλεξιθυµικούς ασθενείς περιλαµβάνει τη µείωση ή
αλλιώς «θεραπεία» της αλεξιθυµίας. Προτείνεται πως η αλεξιθυµία ενδέχεται να βελτιωθεί
µέσω της παρέµβασης που να συνδυάζει τη συναισθηµατική διδακτική και την αποκάλυψη.
Μία τρίτη πιθανή παρέµβαση αποτελεί η χρήση τεχνικών που να ταιριάζουν ή να
προσαρµόζονται στα χαρακτηριστικά της αλεξιθυµίας, παρά η χρήση συναισθηµατικά
κατευθυνόµενων προσεγγίσεων ή άµεση θεραπεία της αλεξιθυµίας. Οι γνωστικέςσυµπεριφορικές παρεµβάσεις ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για τα αλεξιθυµικά
άτοµα, καθώς οι δοµηµένες, συχνά εξωτερικές και µη συναισθηµατικές εστιάσεις αυτών των
παρεµβάσεων παρουσιάζονται να ταιριάζουν στο γνωστικό στυλ και τα εσωστρεφή
ελλείµµατα της αλεξιθυµίας. Τέλος, η χορήγηση φαρµάκων αποτελεί την τέταρτη πιθανή
παρέµβαση για τους αλεξιθυµικούς ασθενείς. Οι ίδιοι, όταν βρίσκονται σε ιατρικά
περιβάλλοντα, ενδέχεται να µην δείχνουν ενδιαφέρον για την ψυχοθεραπεία, καθώς δεν
αναγνωρίζουν τη χρησιµότητά της, είτε δεν αναγνωρίζουν την ίδια τους τη συναισθηµατική
κατάσταση ή δεν έχουν χρόνο να συµµετάσχουν. Παρόλα αυτά, αυτοί οι ασθενείς ενδέχεται
να είναι πρόθυµοι στο να «διαχειριστούν στο στρες» λαµβάνοντας φαρµακευτική αγωγή,
όπως αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (Lumley, 2004).
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Σχήµα 4
Πιθανές Προσεγγίσεις για τη Θεραπεία της Αλεξιθυµία (Lumley, 2004).

Τέλος, έρευνες που εξετάζουν τις συνδέσεις µεταξύ της αλεξιθυµίας και της επεξεργασίας
των συναισθηµατικών εκφράσεων του προσώπου έχουν δείξει πως η κατανόηση αυτής
σχέσης ενδέχεται να βοηθήσει στην προσαρµογή θεραπευτικών προσεγγίσεων για την
καλύτερη αντιµετώπιση των φτωχών προ-κοινωνικών δεξιοτήτων που σχετίζονται µε την
αλεξιθυµία (Grynberg και συν. 2012). Επιπλέον, έρευνες που έχουν εξετάσει τη σχέση µεταξύ
της αλεξιθυµίας και της δυσλειτουργίας των εκτελεστικών λειτουργιών προτείνουν πως στα
άτοµα µε περιορισµένη συναισθηµατική διαύγεια, η εκπαίδευση αποκατάστασης των
εκτελεστικών λειτουργιών, ενδέχεται να λειτουργήσεις ως τρόπος παρέµβασης, εντός τους
ευρύτερου πλαισίου της θεραπείας για την αλεξιθυµία (Koven & Thomas, 2010).
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Παράρτηµα

Αγαπητέ φοιτητή/ φοιτήτρια.

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην διερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ του
αντιλαµβανόµενου γονεϊκού ρόλου σε σχέση µε την ψυχολογική προσαρµογή στην ενήλικη
ζωή. Το ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιείται ως µέσο συγκέντρωσης πληροφοριών για το σκοπό
αυτό. ∆εν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Οι απαντήσεις σας είναι εµπιστευτικές
και δεν υπάρχει πιθανότητα αναγνώρισης της ταυτότητας σας. Παρακαλούµε απαντήστε µε
όσο το δυνατό µεγαλύτερη ειλικρίνεια.

 Βάλτε ένα Χ στο κουτάκι µε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει ή συµπληρώστε τα
στοιχεία που σας ζητούνται όπου υπάρχει κενό.

1. Φύλο
Άνδρας



Γυναίκα



2. Ηλικία (σε έτη): ……………………………………….
3. Εθνικότητα: …………………………………………..
4. Τόπος Ανατροφής:
Μεγάλη Πόλη



Κωµόπολη



5. Σχολή Φοίτησης: ……………………………………………….
6. Επίπεδο Σπουδών
Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό
Άλλο………………………….



7. Αντικείµενο Σπουδών: ……………………………………….
8. Έτος Φοίτησης: ………………………………………………
9. Μένεις:

Χωριό
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Μόνος/η 
συγκάτοικο


Με την πατρική οικογένεια

Με συγγενείς
Άλλο: ……………………………..



Με

10. Οικογενειακή Κατάσταση Γονέων
Παντρεµένοι, µένουν µαζί 
Ο ένας γονιός είναι χήρος 

Σε διάσταση 
Ανύπαντροι 

∆ιαζευγµένοι



11. Αριθµός αδελφών: ……………………………………….
12. ∆ική σου σειρά γέννησης:
Πρώτος/η 
Άλλο……………………

∆εύτερος/η



Τρίτος/η



13. Μορφωτικό επίπεδο πατέρα:
∆εν τελείωσε σχολείο 
Απόφοιτος δηµοτικού

Απόφοιτος γυµνασίου

Απόφοιτος λυκείου  Απόφοιτος Ανώτερης/ Ανώτατης Σχολής

Κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος 
14. Μορφωτικό επίπεδο µητέρας:
∆εν τελείωσε σχολείο

Απόφοιτος δηµοτικού
 Απόφοιτος γυµνασίου

Απόφοιτος λυκείου  Απόφοιτος Ανώτερης/ Ανώτατης Σχολής

Κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος 
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Οι παρακάτω σελίδες περιλαµβάνουν µια σειρά από δηλώσεις που περιγράφουν τον τρόπο µε
τον οποίο οι γονείς µερικές φορές φέρονται προς τα παιδιά τους. ∆ιάβασε κάθε δήλωση
προσεκτικά και σκέψου πόσο καλά περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι γονείς σου, σου
φέρονταν όταν ήσουν 7-12 χρονών. ∆ώσε την πρώτη σου εντύπωση και προχώρα στην
επόµενη ερώτηση χωρίς να επιµείνεις περισσότερο σε κάποια από αυτές.
Απάντησε σε κάθε δήλωση µε βάση την πραγµατική συµπεριφορά των γονιών σου και όχι
την συµπεριφορά που θα ήθελες να έχουν. ∆ώσε µία απάντηση κάθε φορά. Απάντησε πρώτα
για τον πατέρα σου και έπειτα για την µητέρα σου.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ

Πάντα

Μερικές
Φορές

Σπάνια

Ποτέ

1.

Έλεγε καλά λόγια για µένα.

□

□

□

□

2.

∆ε µου έδινε καθόλου σηµασία.

□

□

□

□

3.

Με διευκόλυνε µε τον τρόπο του να του µιλώ για
πράγµατα που ήταν σηµαντικά για µένα.

□

□

□

□

4.

Με χτυπούσε ακόµη κι αν µερικές φορές δεν το
άξιζα.

□

□

□

□

5.

Με έβλεπε ως µεγάλο µπελά.

□

□

□

□

6.

Με τιµωρούσε πολύ αυστηρά όταν θύµωνε.

□

□

□

□

7.

Ήταν πάντοτε πολύ απασχοληµένος για να
απαντήσει στις ερωτήσεις µου.

□

□

□

□

8.

Φαινόταν να µε αντιπαθεί.

□

□

□

□

9.

Έδειχνε πραγµατικά ενδιαφέρον για τις
δραστηριότητές µου.

□

□

□

□

10.

Μου έλεγε πολλά σκληρά λόγια.

□

□

□

□

11.

Με αγνοούσε όταν του ζητούσα βοήθεια.

□

□

□

□

12.

Με έκανε να νιώθω ότι µε θέλει και µε χρειάζεται.

□

□

□

□

13.

Μου έδινε πολλή σηµασία.

□

□

□

□

14.

Έκανε τα πάντα για να µε στεναχωρεί.

□

□

□

□

15.

Ξεχνούσε σηµαντικά πράγµατα που νοµίζω θα
έπρεπε να θυµάται.

□

□

□

□
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16.

Με έκανε να νιώθω ότι δε µ’ αγαπά, αν έκανα
κάποια αταξία.

□

□

□

□

17.

Με έκανε να αισθάνοµαι ότι ασχολούµαι µε
σηµαντικά πράγµατα

□

□

□

□

18.

Με φοβέριζε ή µε απειλούσε όταν έκανα κάποιο
λάθος.

□

□

□

□

19.

Ενδιαφερόταν για το τι σκέφτοµαι και ήθελε να το
συζητώ µαζί του.

□

□

□

□

20.

Ό,τι και αν έκανα, νόµιζε ότι τα άλλα παιδιά
συµπεριφέρονταν καλύτερα από µένα.

□

□

□

□

21.

Μου έδειχνε ότι δεν µε θέλει.

□

□

□

□

22.

Μου έδειχνε την αγάπη του.

□

□

□

□

23.

Με αγνοούσε όσο δεν έκανα κάτι που τον ενοχλεί.

□

□

□

□

24.

Μου συµπεριφερόταν µε στοργή και καλοσύνη.

□

□

□

□
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Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ

Πάντα

Μερικές
Φορές

Σπάνια

Ποτέ

1.

Έλεγε καλά λόγια για µένα.

□

□

□

□

2.

∆ε µου έδινε καθόλου σηµασία.

□

□

□

□

3.

Με διευκόλυνε µε τον τρόπο της να της µιλώ για
πράγµατα που ήταν σηµαντικά για µένα.

□

□

□

□

4.

Με χτυπούσε ακόµη κι αν µερικές φορές δεν το
άξιζα.

□

□

□

□

5.

Με έβλεπε ως µεγάλο µπελά.

□

□

□

□

6.

Με τιµωρούσε πολύ αυστηρά όταν θύµωνε.

□

□

□

□

7.

Ήταν πάντοτε πολύ απασχοληµένη για να
απαντήσει στις ερωτήσεις µου.

□

□

□

□

8.

Φαινόταν να µε αντιπαθεί.

□

□

□

□

9.

Έδειχνε πραγµατικά ενδιαφέρον για τις
δραστηριότητές µου.

□

□

□

□

10.

Μου έλεγε πολλά σκληρά λόγια.

□

□

□

□

11.

Με αγνοούσε όταν της ζητούσα βοήθεια.

□

□

□

□

12.

Με έκανε να νιώθω ότι µε ήθελε και µε χρειαζόταν. □

□

□

□

13.

Μου έδινε πολλή σηµασία.

□

□

□

□

14.

Έκανε τα πάντα για να µε στεναχωρεί.

□

□

□

□

15.

Ξεχνούσε σηµαντικά πράγµατα που νοµίζω θα
έπρεπε να θυµάται.

□

□

□

□

16.

Με έκανε να νιώθω ότι δε µ’ αγαπούσε, αν έκανα
κάποια αταξία.

□

□

□

□

17.

Με έκανε να αισθάνοµαι ότι ασχολούµαι µε
σηµαντικά πράγµατα

□

□

□

□

18.

Με φοβέριζε ή µε απειλούσε όταν έκανα κάποιο
λάθος.

□

□

□

□

19.

Ενδιαφερόταν για το τι σκεφτόµουν και ήθελε να

□

□

□

□
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Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ

Πάντα

Μερικές
Φορές

Σπάνια

Ποτέ

το συζητώ µαζί της.
20.

Ό,τι και αν έκανα, νόµιζε ότι τα άλλα παιδιά
συµπεριφέρονταν καλύτερα από µένα.

□

□

□

□

21.

Μου έδειχνε ότι δεν µε θέλει.

□

□

□

□

22.

Μου έδειχνε την αγάπη της.

□

□

□

□

23.

Με αγνοούσε όσο δεν έκανα κάτι που την
ενοχλούσε.

□

□

□

□

24.

Μου συµπεριφερόταν µε στοργή και καλοσύνη.

□

□

□

□
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Πάντα
Αλήθεια

1.

Έχω συνέχεια στο µυαλό µου να µαλώνω
ή να είµαι αγενής.

2.

Μου αρέσει να βλέπω τους φίλους µου να
στεναχωριούνται για µένα όταν είµαι
άρρωστος/η.

3.

Μου αρέσει ο εαυτός µου.

4.

Νοιώθω ότι µπορώ να κάνω τα πράγµατα
το ίδιο καλά µε τους περισσότερους
ανθρώπους.

5.

∆υσκολεύοµαι να δείξω στους άλλους το
πώς αισθάνοµαι.

6.

Αισθάνοµαι άσχηµα ή εκνευρίζοµαι όταν
προσπαθώ να κάνω κάτι και δεν µπορώ.

7.

Νοιώθω ότι η ζωή είναι ωραία.

8.

Θέλω να χτυπήσω κάτι ή κάποιον.

9.

Μου αρέσει οι φίλοι µου να µου δίνουν
πολλή αγάπη.

10.

Νοιώθω ότι δεν είµαι καλός/ή και ότι
ποτέ δε θα είµαι.

11.

Νοιώθω ότι δεν µπορώ να κάνω τα
πράγµατα καλά.

12.

Είναι εύκολο για µένα να είµαι
αγαπηµένος/η µε τους φίλους µου.

13.

Είµαι κακοδιάθετος/η και κακόκεφος/η
χωρίς σηµαντικό λόγο.

14.

Βλέπω τη ζωή ότι είναι γεµάτη
κινδύνους.

15.

Θυµώνω τόσο πολύ που πετάω και
σπάω πράγµατα.

Μερικές
φορές
Αλήθεια

Σπάνια
Αλήθεια

Ποτέ
Αλήθεια
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16.

Όταν είµαι στεναχωρηµένος/η, προτιµώ
να λύνω τα προβλήµατα µου µόνος/η
µου.

17.

Όταν γνωρίζω κάποιον για πρώτη φορά,
νοµίζω ότι είναι καλύτερος/η από εµένα.

18.

Μπορώ να διεκδικήσω µε επιτυχία
πράγµατα που θέλω.

19.

∆υσκολεύοµαι να κάνω και να
διατηρήσω καλούς φίλους.

20.

Εκνευρίζοµαι όταν τα πράγµατα δεν
πηγαίνουν καλά.

21.

Νοµίζω ότι ο κόσµος είναι ένα ευχάριστο
και ευτυχισµένο µέρος.

22.

Κοροϊδεύω τους άλλους όταν κάνουν
χαζά πράγµατα.

23.

Μου αρέσει όταν οι φίλοι µου δίνουν
πολλή προσοχή.

24.

Νοµίζω ότι είµαι καλό άτοµο και ότι οι
άλλοι άνθρωποι πιστεύουν το ίδιο.

25.

Πιστεύω ότι είµαι αποτυχηµένος/η.

26.

Είναι εύκολο για µένα να δείξω στην
οικογένειά µου ότι τους αγαπώ.

27.

Τη µια στιγµή είµαι γεµάτος/η ζωντάνια
και χαρούµενος/η και την άλλη στιγµή
κατσούφης/α και στεναχωρηµένος/η.

28.

Για µένα ο κόσµος είναι
ένα δυσάρεστο µέρος.

29.

Σουφρώνω τα χείλη ή κρατώ µούτρα όταν
θυµώνω.

30.

Μου αρέσει να µου δίνουν θάρρος όταν
δυσκολεύοµαι σε κάτι.

31.

Νοιώθω αρκετά καλά µε τον εαυτό µου.
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32.

Αισθάνοµαι ότι δεν µπορώ να κάνω
πολλά πράγµατα από αυτά που
προσπαθώ.

33.

Είναι δύσκολο για µένα να δείξω το πώς
πραγµατικά αισθάνοµαι σε κάποιον/α που
συµπαθώ.

34.

∆ε συνηθίζω να εκνευρίζοµαι και να
στεναχωριέµαι.

35.

Βλέπω τον κόσµο σαν ένα επικίνδυνο
µέρος.

36.

∆υσκολεύοµαι να ελέγξω τον θυµό µου.

37.

Μου αρέσει οι γονείς µου να µου
κάνουν όλα τα χατίρια όταν έχω χτυπήσει
ή είµαι άρρωστος.

38.

Είµαι στεναχωρηµένος/η µε τον εαυτό
µου.

39.

Νοιώθω ότι πετυχαίνω στα πράγµατα που
κάνω.

40.

Είναι εύκολο να δείξω στους φίλους µου
ότι πραγµατικά τους συµπαθώ.

41.

Εκνευρίζοµαι εύκολα όταν πρέπει να
αντιµετωπίσω δύσκολα προβλήµατα.

42.

Η ζωή για µένα είναι κάτι καλό
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Χρησιµοποιώντας την κλίµακα που ακολουθεί σαν οδηγό, δείξτε πόσο συµφωνείτε ή
διαφωνείτε µε τις ακόλουθες προτάσεις βάζοντας ένα κυκλάκι στον αριθµό που αντιστοιχεί
στην επιλογή σας. ∆ώστε µόνο µία απάντηση για κάθε πρόταση.

Βάλτε κύκλο στο 1 εάν ∆ΙΑΦΩΝΕΙΤΕ ΠΟΛΥ
Βάλτε κύκλο στο 2 εάν ∆ΙΑΦΩΝΕΙΤΕ ΩΣ ΕΝΑ ΒΑΘΜΟ
Βάλτε κύκλο στο 3 εάν ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΥΤΕ ∆ΙΑΦΩΝΕΙΤΕ
Βάλτε κύκλο στο 4 εάν ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΩΣ ΕΝΑ ΒΑΘΜΟ
Βάλτε κύκλο στο 5 εάν ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΟΛΥ

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ

Ούτε

Συµφωνώ

πολύ

ως ένα

διαφωνώ

ως ένα

βαθµό

ούτε

βαθµό

Συµφωνώ
απόλυτα

συµφωνώ

1. Συχνά δεν ξέρω τι ακριβώς αισθάνοµαι.

1 ------------ 2 ------------ 3 ------------ 4 ------------ 5

2. Μου είναι δύσκολο να βρω τις κατάλληλες
λέξεις για να περιγράψω τα συναισθήµατά 1 ------------ 2 ------------ 3 ------------ 4 ------------ 5
µου.

3. Έχω σωµατικά συµπτώµατα που ούτε οι
γιατροί δεν µπορούν να καταλάβουν.

1 ------------ 2 ------------ 3 ------------ 4 ------------ 5
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4. Μπορώ να περιγράψω τα συναισθήµατα

1 ------------ 2 ------------ 3 ------------ 4 ------------ 5

µου µε ευκολία.

5. Προτιµώ να αναλύω προβλήµατα από το

1 ------------ 2 ------------ 3 ------------ 4 ------------ 5

απλώς να τα περιγράφω.

6. Όταν είµαι αναστατωµένος/η, δεν ξέρω

1 ------------ 2 ------------ 3 ------------ 4 ------------ 5

αν αισθάνοµαι λύπη, φόβο ή θυµό.

7. Συχνά µε προβληµατίζουν κάποια

1 ------------ 2 ------------ 3 ------------ 4 ------------ 5

περίεργα συµπτώµατα στο σώµα µου.

8. Προτιµώ να αφήνω τα πράγµατα να

1 ------------ 2 ------------ 3 ------------ 4 ------------ 5

κυλούν µόνα τους, παρά να αναρωτιέµαι
γιατί κατέληξαν έτσι.

9. Έχω συναισθήµατα που δεν µπορώ να

1 ------------ 2 ------------ 3 ------------ 4 ------------ 5

προσδιορίσω µε ακρίβεια.

10. Είναι βασικό κάποιος να νιώθει και να
καταλαβαίνει τα συναισθήµατά του.

1 ------------ 2 ------------ 3 ------------ 4 ------------ 5
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∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ
πολύ

Ούτε

Συµφωνώ Συµφωνώ

ως ένα

διαφωνώ

ως ένα

βαθµό

ούτε

βαθµό

απόλυτα

συµφωνώ

11. Το βρίσκω δύσκολο να περιγράψω

1 ------------ 2 ------------ 3 ------------ 4 ------------ 5

πώς αισθάνοµαι για τους άλλους.

12. Μου λένε να περιγράφω περισσότερο τα

1 ------------ 2 ------------ 3 ------------ 4 ------------ 5

συναισθήµατά µου.

13. ∆εν ξέρω τι συµβαίνει µέσα µου.

1 ------------ 2 ------------ 3 ------------ 4 ------------ 5

14. Συχνά δεν ξέρω γιατί είµαι θυµωµένος/η. 1 ------------ 2 ------------ 3 ------------ 4 ------------ 5

15. Προτιµώ να µιλώ µε τους άλλους για τις
καθηµερινές ασχολίες τους παρά για τα

1 ------------ 2 ------------ 3 ------------ 4 ------------ 5

συναισθήµατά τους.

16. Προτιµώ να παρακολουθώ ελαφρά

1 ------------ 2 ------------ 3 ------------ 4 ------------ 5

ψυχαγωγικά προγράµµατα παρά δραµατικά
έργα µε ψυχολογικό περιεχόµενο.

17. ∆υσκολεύοµαι να εκµυστηρευτώ τα πιο

1 ------------ 2 ------------ 3 ------------ 4 ------------ 5
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βαθιά µου συναισθήµατα ακόµη και σε
στενούς φίλους.

18. Μπορώ να αισθάνοµαι κοντά σε κάποιον

1 ------------ 2 ------------ 3 ------------ 4 ------------ 5

ακόµη και σε στιγµές σιωπής.

19. Νοµίζω ότι το «ψάξιµο» των

1 ------------ 2 ------------ 3 ------------ 4 ------------ 5

συναισθηµάτων µου µε βοηθάει να λύνω
προσωπικά προβλήµατα.

20. Όταν ψάχνει κανείς για βαθιά νοήµατα σε
κινηµατογραφικά ή θεατρικά έργα δεν
µπορεί να τα απολαύσει.

Η ερευνήτρια Αργυρού Ναταλία
Προπτυχιακή Φοιτήτρια
Τµήµα Ψυχολογίας
Πανεπιστήµιο Κρήτης
nataliaargirou@hotmail.com

1 ------------ 2 ------------ 3 ------------ 4 ------------ 5

