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Οηθνγελεηαθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο ηεο δηαδηθαζίαο
ηνπ δηαδπγίνπ θαη ε ζρέζε ηνπο κε παξάγνληεο ζπλαηζζεκαηηθήο
επεμίαο ζηα κηθξά παηδηά
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ΠΔΡΗΛΖΨΖ
H παξνύζα εξγαζία δηεξεπλά ηε ζρέζε κεηαμύ δηαθόξσλ επηβαξπληηθώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ παξαγόλησλ ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαδπγίνπ κε παξάγνληεο δεισηηθνύο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο ησλ κηθξώλ παηδηώλ (ειηθίαο από 4
έσο 7 εηώλ), όπσο ε πξνζνρή, ν έιεγρνο ηεο δηάζεζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε πξσηνβνπιία, ε θηινθνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά, ε επαηζζεζία αληαπόθξηζεο ησλ γνλέσλ θαη ε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν. Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 130
γνλείο πνπ είραλ πεξηέιζεη ζε δηαδύγην, ηνπιάρηζηνλ πξηλ από έλα ρξόλν, από αληηπξνζσπεπηηθέο πεξηνρέο ηεο
ρώξαο. Τα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε ηε ρξήζε ελόο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρνξεγήζεθε ζην γνλέα πνπ είρε ηελ
επηκέιεηα, θπξίσο ζηε κεηέξα. Οη αλαιύζεηο έδεημαλ όηη ε θαιή πνηόηεηαο ζρέζε γνλέα-παηδηνύ, νη ππνζηεξηθηηθέο
ζρέζεηο κεηαμύ ησλ δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ γνλέα πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα από ηε δσή θαη ε
δηαζεζηκόηεηα θνηλσληθώλ δηθηύσλ ππνζηήξημεο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε νξηζκέλνπο παξάγνληεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
επεμίαο ησλ κηθξώλ παηδηώλ από δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο, ελώ νη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ γνλέσλ ή ηνπ γνλέα κε ην παηδί
θαη ην αίζζεκα απόξξηςεο ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά. Τα επξήκαηα ζπδεηνύληαη ππό ην πξίζκα ηνπ ζεκαίλνληα ξόινπ
πνπ δηαδξακαηίδεη ε αλαγλώξηζε ησλ παξαγόλησλ ηνπ δηαδπγίνπ ηόζν ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία όζν θαη ζην
ζρεδηαζκό πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο.
Λέμεηο θιεηδηά κηθξά παηδηά, ζπλαηζζεκαηηθή επεμία, νηθνγελεηαθέο δηεξγαζίεο, παξέκβαζε
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ABSTRACT
This study examined the relation between some of the major risk and protective factors of divorce and young
children’s (4 to 7 years old) emotional well-being. Children’s well-being was assessed by a set of components such as
attention, emotional and behavioural regulation, ability to take initiatives, positive relationships with others, parents’
sensitive response to child’s needs and cooperation with school. The study was conducted with a representative
sample of 130 divorced parents from different regions in Greece. The questionnaire comprised by a cluster of scales
and was completed by the parent who has custody. Data supported that parent-child affective relationship, supportive
co-parenting, parent’s life satisfaction and the availability of supportive social groups were positively correlated to
children’s emotional well-being. On the other hand, pre- divorce intra-parental hostility, conflicts between the custodial
parent and the child and child’s feeling of rejection were related to less favourable developmental outcomes according
to parental perception. Τhe findings are discussed through the prism of the important role that factors of divorce play
on the developmental process and their implications to divorce intervention programs.
Keywords: divorce, young children, emotional well-being, divorce process variables, intervention

ΔΗΑΓΩΓΖ
Γεδνκέλεο ηεο απμεκέλεο ζπρλόηεηαο ηνπ αξηζκνύ
ησλ δηαδπγίσλ παγθνζκίσο αιιά θαη ζηε ρώξα καο, ηα
ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη έλα αμηνζεκείσην
ελδηαθέξνλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο
δηαθόξσλ παξαγόλησλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζην
δηαδύγην ησλ γνλέσλ κε ηελ ςπρνθνηλσληθή
ιεηηνπξγηθόηεηα θαη επεμία ησλ παηδηώλ κεηά από απηό.
Δηδηθόηεξα, ε έξεπλα ζε απηό ην πεδίν έρεη παξάμεη έλα
ζεκαληηθό, αιιά δηάζπαξην ζώκα εκπεηξηθώλ
δεδνκέλσλ θαη επξεκάησλ ζρεηηθά κε ηνπο
πξνζηαηεπηηθνύο θαη επαπεηιεηηθνύο παξάγνληεο ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαδπγίνπ, ελώ θαίλεηαη όηη αμηνπνηεί,
κε πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα, ηα επξήκαηα

απηά ζην ζρεδηαζκό πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο
εζηηαζκέλσλ ζηα παηδηά θαη ζηνπο γνλείο από
δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο.
Ο θύξηνο ζηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ ε
δηεξεύλεζε ηεο ζπζρέηηζεο νξηζκέλσλ κεηξήζεσλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμία (π.ρ.
πξνζνρή, έιεγρνο ηεο δηάζεζεο, πξσηνβνπιία,
θηινθνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
επαηζζεζία
αληαπόθξηζεο θαη επηθνηλσλία κε εμσ-νηθνγελεηθά
δίθηπα) ησλ κηθξώλ παηδηώλ, ειηθίαο από 4 έσο 7 εηώλ
από δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο, κε έλαλ αξηζκό
επηβαξπληηθώλ ή πξνζηαηεπηηθώλ παξαγόλησλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ δηαδπγίνπ. Σηελ
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κειέηε ζπκπεξηειήθζεζαλ νξηζκέλνη από ηνπο
παξάγνληεο νη νπνίνη έρνπλ βηβιηνγξαθηθά ή/θαη
εκπεηξηθά βξεζεί όηη εκπιέθνληαη ζην δηαδύγην θαη
αθνξνύζαλ ηόζν ηηο ζπλζήθεο πξηλ ην ρσξηζκό (π.ρ.
ζπγθξνύζεηο γνλέσλ πξηλ ην δηαδύγην) όζν θαη απηέο
κεηά ην δηαδύγην (π.ρ. ζρέζεηο κεηαμύ δηαδεπγκέλσλ
γνλέσλ αιιά θαη ηνπ γνλέα κε ην παηδί, ζπρλόηεηα
επηθνηλσλίαο κε ηνλ άιιν γνλέα, δίθηπα ππνζηήξημεο
θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ γνλέα από ηε δσή κεηά ην
δηαδύγην).
πλαηζζεκαηηθή επεμία θαη δηαδύγην
Τν δηαδύγην δελ ζα πξέπεη λα κειεηάηαη σο έλα
κεκνλσκέλν γεγνλόο, αιιά σο κηα αθνινπζία
ζπλερόκελσλ αιιαγώλ πνπ επεξεάδνπλ ηε λέα
νηθνγελεηαθή
πξαγκαηηθόηεηα.
Παξόιν
πνπ
δηαρξνληθέο
κειέηεο,
παιαηόηεξσλ
δεθαεηηώλ,
ππνζηεξίδνπλ όηη ην δηαδύγην κπνξεί λα έρεη αξλεηηθά
απνηειέζκαηα γηα ηελ θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη
γλσζηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ παηδηώλ, ν θύξηνο όγθνο
ησλ ζύγρξνλσλ επηζηεκνληθώλ θεηκέλσλ ηείλεη λα
θαηαιήγεη ζην όηη ην δηαδύγην δελ έρεη ζε όιεο ηηο
πεξηπηώζεηο ησλ παηδηώλ δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο ή όηη
ηνπιάρηζηνλ θάπνηα παηδηά θαηαθέξλνπλ λα βγνπλ
«ζρεδόλ αιώβεηα» από ηελ εκπεηξία ηνπ δηαδπγίνπ
(Amato, 2001; Amato & Keith, 1991; Babalis et al.,
2011; Greeff, & Van Der Merwe, 2004; Rogers, 2004;
Rushena et al., 2005). Αξθεηά παηδηά δείρλνπλ λα
πξνζαξκόδνληαη «πγηώο» ζηε λέα ηνπο δσή, λα
αλαπηύζζνπλ
ηθαλόηεηεο
θαη
λα
σξηκάδνπλ
ςπρνινγηθά επεηδή έκαζαλ από ηελ εκπεηξία ηνπ
δηαδπγίνπ ησλ γνλέσλ πνπ βίσζαλ, ελώ κηα κηθξή
κεηνλόηεηα παηδηώλ κπνξεί λα εμαθνινπζεί λα
παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα (Hetherington & Kelly, 2002).
Σε επίπεδν παξέκβαζεο ε Wallerstein (1983)
πεξηγξάθεη κηα αθνινπζία βεκάησλ πξνζαξκνγήο πνπ
ρξεηάδεηαη λα δηαλύζεη έλα παηδί σο εμήο: α) λα
ελεκεξσζεί γηα ηε ξήμε ηνπ γάκνπ, β) λα αλαθηήζεη κηα
λέα θαηεύζπλζε ειεπζεξίαο ζηε δσή ηνπ θαη λα
ζπλερίζεη ηηο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο
νπνίεο ζπκκεηείρε, γ) λα δηαρεηξηζηεί ην αίζζεκα ηεο
απώιεηαο θαη ηεο απόξξηςεο, δ) λα ζπγρσξέζεη ηνπο
γνλείο, ε) λα απνδερηεί ηε κνληκόηεηα ηνπ ρσξηζκνύ
θαη λα παξαηηεζεί από ηελ επηζπκία ηνπ γηα επαλέλσζε
ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζη) λα αηζζαλζεί άλεηα ώζηε λα
δείμεη εκπηζηνζύλε ζε λέεο ζρέζεηο. Μάιηζηα, ε
παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη θξίζηκε γηα ηα κηθξά παηδηά
θαζώο ζπρλά αηζζάλνληαη ππεύζπλα γηα ην δηαδύγην
ησλ γνλέσλ θαη έρνπλ ειπίδεο γηα επαλαζύλδεζε
(Hetherington, 1989). Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε απηώλ
ησλ ζηαδίσλ ζηα παηδηά, ε νπνία ζα ηνπο επηηξέςεη, κε
κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο, λα δηαγξάςνπλ κηα πγηή
αλαπηπμηαθά πνξεία, εμαξηάηαη από πνηθίινπο
παξάγνληεο όπσο γηα παξάδεηγκα, νη δεμηόηεηεο
αληηκεηώπηζεο ησλ παηδηώλ, ε δηαζεζηκόηεηα
ππνζηεξηθηηθώλ πεγώλ ζηα παηδηά θ.ά. Υπό απηή ηελ
έλλνηα, νη νηθνγελεηαθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ
πξηλ θαη κεηά ην δηαδύγην αλαδύνληαη σο ζεκαληηθέο
θαη θξίζηκεο κεηαβιεηέο γηα ηελ ςπρηθή επεμία ησλ
παηδηώλ. Σπλεπώο, αληί λα δηεξσηόκαζηε αλ ην
δηαδύγην επεξεάδεη ηα παηδηά θαηαιιειόηεξε εξώηεζε
ζα ήηαλ κε πνηόλ ηξόπν θαη ππό πνηεο ζπλζήθεο
επηδξά ην δηαδύγην ζηα παηδηά είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά.
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Δπαπεηιεηηθνί θαη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο
Μεγάινο αξηζκόο εξεπλώλ επηρείξεζε λα αλαδείμεη είηε
ηνπο παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα ππνκνλεύνπλ ηελ
νκαιή πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ ζην δηαδύγην,
απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο κε επηζπκεηώλ
ζπκπεξηθνξώλ ή δπζρεξεηώλ, είηε απηνύο πνπ
ιεηηνπξγνύλ
πξνζηαηεπηηθά,
πξνάγνληαο
ηελ
αλζεθηηθόηεηα ησλ παηδηώλ (Amato, 2000, 2001;
Hetherington & Stanley-Hagan, 1999; Kelly & Emery,
2003; Φαηδερξήζηνπ θαη ζπλ., 2014). Σηνλ Πίλαθα 1
ζπλνςίδνληαη νη θπξηόηεξνη από ηνπο παξάγνληεο πνπ
έρνπλ εξεπλεηηθά βξεζεί όηη παξεκπνδίδνπλ ή
δηεπθνιύλνπλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ θαη ησλ
εθήβσλ ζην δηαδύγην θαη θαηόπηλ, αλαιύνληαη απηνί
πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ παξνύζα κειέηε.
(παπάθεζη Πίνακα 1, ζελ. 114)
Σςγκπούζειρ ππιν ηο διαζύγιο
Οη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ γνλέσλ θαηά ηελ πεξίνδν
ηνπ έγγακνπ βίνπ ηνπο είλαη έλαο από ηνπο παξάγνληεο
πνπ έρεη δηεξεπλεζεί εθηελώο ζηελ βηβιηνγξαθία θαη
έρεη δηαπηζησζεί όηη ζπλδέεηαη ζηαζεξά κε ηελ
πξνζαξκνγή θαη ηελ ςπρηθή επεμία ησλ παηδηώλ κεηά
ην δηαδύγην (Emery, 1999; Grych, 2005; Hetherington &
Stanley-Hagan,
1999;
Oppawsky,
2000).
Σπγθεθξηκέλα, ε ζρεηηθή δηεζλήο έξεπλα έρεη δείμεη όηη
παηδηά από ζπγθξνπζηαθά πεξηβάιινληα, αθόκα θαη
κεηά ην δηαδύγην ησλ γνλέσλ, παξνπζηάδνπλ: α)
παζνινγηθέο εμσηεξηθεπκέλεο θαη εζσηεξηθεπκέλεο
αληηδξάζεηο (π.ρ. επηζεηηθόηεηα, παξνξκεηηθόηεηα,
άγρνο,
ζπλαηζζεκαηηθέο
δπζθνιίεο,
θαηάζιηςε,
απόζπξζε), β) ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηάησζε θαη
κεησκέλε ηθαλόηεηα απηνξξύζκηζεο, γ) δπζθνιίεο ζε
θνηλσληθέο δεμηόηεηεο θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε
νκειίθνπο, δ) θιηληθέο ή ςπρνζσκαηηθέο εθδειώζεηο, ε)
ελνρή θαη ρακειή απηνεθηίκεζε, ζη) δπζθνιίεο ζηε
κάζεζε ή κεησκέλε ζρνιηθή επίδνζε θαη δ)
αλαζθαιή/απνδηνξγαλσκέλν ηύπν δεζκνύ (Cumming
& Davies, 1994; Kelly, 2000; Leon, 2003; McIntosh et
al., 2009; Morris & West, 2001; Pruett et al., 2003).
Δπηπξνζζέησο, νη ζπγθξνύζεηο ησλ γνλέσλ πξηλ θαη
κεηά ην ρσξηζκό, επεξεάδνπλ, είηε άκεζα είηε έκκεζα,
θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο νηθνγέλεηαο (Grych &
Fincham, 1990). Σπγθεθξηκέλα, δηαπηζηώζεθε όηη νη
γνλείο πνπ έξρνληαη ζπρλά ζε ξήμε κεηαμύ ηνπο α)
παξνπζηάδνπλ κεησκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ
άζθεζε ηνπ γνληθνύ ηνπο ξόινπ, β) πην αξλεηηθή
ζρέζε κε ηα παηδηά ηνπο, γ) είλαη ιηγόηεξν ζπλεπείο
ζηνπο θαλόλεο επηβνιήο ηεο πεηζαξρίαο θαη ιηγόηεξν
δηαζέζηκνη ζηα παηδηά, δ) παξέρνπλ αξλεηηθά πξόηππα
αιιειεπίδξαζεο (π.ρ. αληηπαιόηεηαο, επηζεηηθόηεηαο),
ε) πηνζεηνύλ θαη κεηαδίδνπλ κε απνηειεζκαηηθέο
ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο ή/θαη επίιπζεο ησλ
ζπγθξνύζεσλ, ζη) ζέηνπλ ηα παηδηά ζην κέζν ησλ
δηαθσληώλ θαη, ηέινο, δ) αληηζηξέθνπλ ηνπο ξόινπο
ζηελ νηθνγέλεηα θαζώο αλακέλνπλ λα ιάβνπλ
ππνζηήξημε /θξνληίδα νη ίδηνη από ηα παηδηά ηνπο
(Grych, 2005; Sturge-Apple et al., 2008).
Αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο ηνπ δηαδπγίνπ ν Τάληαξνο
(2011) επηζεκαίλεη όηη νη δηαθσλίεο θαη νη ζπγθξνύζεηο
κεηαμύ ησλ γνλέσλ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηε κεησκέλε
πνηόηεηα ζηε γνληθόηεηα, ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ

Υπεύθ. Αλ/φίας: Καρέλα Φ. Γούναρη 199, ΤΚ 26331, Πάτρα Κιν.: 6946679048, E mail: chkarela@eap.gr

107

ISSN 1791 - 9649

Interscientific Health Care (2018) Vol 10, Issue 2, 105-116
επεμία ηνπ παηδηνύ, ζηε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε θαη ηηο
ζρέζεηο ηνπ κε θίινπο, ηδίσο όηαλ δελ ππάξρνπλ
ελαιιαθηηθέο πεγέο ππνζηήξημεο. Οη ζπλέπεηεο γηα ηα
παηδηά θαίλεηαη λα είλαη πην δπζκελείο όηαλ νη
ζπγθξνύζεηο ησλ γνλέσλ αθνξνύλ ζέκαηα αλαηξνθήο
ησλ παηδηώλ, πεξηέρνπλ ζσκαηηθή βία, απεηιέο ή
θαθνπνίεζε θαη ζπκβαίλνπλ ελώπησλ ηνπο (Booth &
Amato, 2001; Kelly & Emery, 2003; Mackay, 2005;
Pedro-Carroll, 2001). Από ηελ άιιε, ππνζηεξίδεηαη όηη
ηα παηδηά ηα νπνία πξνζιακβάλνπλ ην γάκν ησλ
γνλέσλ
ηνπο
σο
ηδηαίηεξα
ζπγθξνπζηαθό
παξνπζηάδνπλ, καθξνρξόληα, πην ζεηηθά αλαπηπμηαθά
απνηειέζκαηα όηαλ νη γνλείο ηνπο ρσξίζνπλ παξά αλ
παξακείλνπλ καδί (Amato & Booth, 1996; Hanson,
1999; Hetherington, 1999). Σε έξεπλα ησλ Booth θαη
Amato (2001) ηα παηδηά κε πςειά πνζνζηά
θαηάζιηςεο θαη άγρνπο είραλ είηε γνλείο κε ρακειέο
ζπγθξνύζεηο πνπ είλαη δηαδεπγκέλνη είηε γνλείο κε
πςειέο ζπγθξνύζεηο πνπ παξακέλνπλ καδί. Τέινο,
ππνζηεξίδεηαη όηη ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ θαιύηεξε
πξνζαξκνγή όηαλ νη ζπγθξνύζεηο ησλ γνλέσλ ιήγνπλ
κε ην δηαδύγην παξά όηαλ επεθηείλνληαη ζηηο ζρέζεηο
κεηαμύ ησλ δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ (Hetherington,
1999).
Ποιόηηηα ηηρ ζσέζηρ γονέα-παιδιού
Σηε ζρεηηθή εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία ε πνηόηεηα ηεο
ζρέζεο γνλέα-παηδηνύ δείρλεη λα θαηέρεη ζεκαληηθό
ξόιν γηα ηελ ςπρν-θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ
κεηά ην δηαδύγην (Golombok, 2000; Hakvoort et al.,
2011; Lansford, 2009; Rogers, 2004). Πιεζώξα
εξεπλώλ ππνζηεξίδνπλ όηη ε ύπαξμε ζρέζεο κε
ηνπιάρηζηνλ ηνλ έλαλ γνλέα θξίλεηαη ζεκαληηθή θαη
αλαγθαία θαζώο ν ξόινο πνπ δηαδξακαηίδεη είλαη
πνιιαπιόο: α) θαζηζηά ην παηδί αλζεθηηθό θαη
δηεπθνιύλεη ηε πξνζαξκνγή ηνπ κεηά ην ρσξηζκό, β) ην
πξνθπιάζζεη από κηα όρη θαη ηόζν ππνζηεξηθηηθή
ζρέζε κε ηνλ άιινλ γνλέα, γ) ην πξνζηαηεύεη από ηνπο
ζηξεζνγόλνπο παξάγνληεο ηνπ δηαδπγίνπ, όπσο γηα
παξάδεηγκα ε εκπινθή ζηηο γνληθέο ζπγθξνύζεηο, δ)
κεηξηάδεη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε πνπ ηπρόλ έρεη ε
νηθνγελεηαθή αζηάζεηα ζηα παηδηά, ε) απμάλεη ην
αίζζεκα αζθάιεηαο ηνπ παηδηνύ, ζη) κεηώλεη ηνπο
θόβνπο θαη δ) κεηαδίδεη ην κήλπκα όηη ππάξρεη
δηαζέζηκε βνήζεηα/ππνζηήξημε.
Σπκπιεξσκαηηθά ησλ παξαπάλσ, ε ηππνινγία ηνπ
γνλέα
παξακέλεη
κηα
θξίζηκε
παξάκεηξνο.
Αλεμαξηήησο ηνπ ηύπνπ ηεο νηθνγέλεηαο, απζεληηθνί
γνλείο
πνπ
είλαη
ζηνξγηθνί,
ππνζηεξηθηηθνί,
επηθνηλσληαθνί, αληαπνθξίλνληαη ππεύζπλα ζηηο
αλάγθεο ησλ παηδηώλ, επηβιέπνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο
ηνπο θαη επηβάιινπλ κε ζπλέπεηα όξηα θαη θαλόλεο
πεηζαξρίαο παξέρνπλ έλα ηδαληθό πεξηβάιινλ γηα ηελ
πγηή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ (Τάληαξνο, 2011).
Σσέζειρ μεηαξύ ηων διαζεςγμένων γονέων
Παξαηεξείηαη όηη θάπνηα δηαδεπγκέλα δεπγάξηα
εγθαζηδξύνπλ ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο,
νξηζκέλα βξίζθνληαη ζε δηαξθή δηακάρε αθόκα θαη
ελώπηνλ ησλ παηδηώλ θαη θάπνηα άιια είλαη εληειώο
απνμελσκέλα, ηόζν σο γνλείο όζν θαη σο πξώελ
ζύδπγνη (Baum, 2003). Μεηαμύ ησλ παξαγόλησλ πνπ
έρνπλ κειεηεζεί από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη έρνπλ

βξεζεί όηη δηεπθνιύλνπλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ
κεηά ην δηαδύγην είλαη ε «θαιή» ζρέζε κεηαμύ ησλ
πξώελ ζπδύγσλ (Hetherington & Stanley-Hagan,
1999). Απηή πξνϋπνζέηεη, από ηε κία ηθαλνπνηεηηθά
επίπεδα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο (π.ρ. γηα
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ζπρλόηεηα ησλ επηζθέςεσλ
ηνπ άιινπ γνλέα, ην κνίξαζκα ησλ επζπλώλ θαη ηηο
απνθάζεηο γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηώλ), ακνηβαία
ππνζηήξημε ή ζεβαζκό, θαη από ηελ άιιε ηελ ειάρηζηε
δπλαηή αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηνπο δηαδεπγκέλνπο
γνλείο, παξαγθώληζε ή ππνηίκεζε ηνπ ελόο γνλέα από
ηνλ άιινλ (Mclntosh, 2003; Nunes-Costa et al., 2009).
Οξηζκέλνη από ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ
αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ γνλέσλ
είλαη: α) ν ρξόλνο από ηε ζηηγκή ηνπ δηαδπγίνπ, β) ε
απόζηαζε (π.ρ. ιόγσ κεηαθόκηζεο) κεηαμύ ησλ
λνηθνθπξηώλ ησλ γνλέσλ, γ) ην κνξθσηηθό θαη ην
θνηλσληθν-νηθνλνκηθό επίπεδό ηνπο, δ) κηα λέα ζρέζε ή
ν λένο γάκνο ησλ γνλέσλ θαη ε) ε ειηθία ή/θαη ν
αξηζκόο ησλ παηδηώλ ηεο νηθνγέλεηαο (Ahrons &
Tanner, 2003; Kelly & Lamb, 2000; Maccoby, 1992).
Μηα ππνζηεξηθηηθή θαη ζπλεξγαηηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ
ζπλ-θεδεκόλσλ ζπλδέεηαη κε πην νκαιή πξνζαξκνγή
ζηα παηδηά, πςειόηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ
γνλέσλ ζην ξόιν ηνπο (π.ρ. ηθαλνπνίεζε ησλ
αλαγθώλ, ζπλέπεηα θαη ηήξεζε ησλ θαλόλσλ) θαη πην
ζεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπο (Baum, 2003;
Linker et al., 1999). Δπηπξνζζέησο, επξήκαηα
ππνζηεξίδνπλ όηη ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ ιηγόηεξα
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή εζσηεξηθεπκέλεο
αληηδξάζεηο όηαλ νη γνλείο ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο
κεηά ην δηαδύγην, ππνζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ ζην
γνληθό ηνπο ξόιν θαη επηιύνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο
δηαθσλίεο
ηνπο
κέζσ
ζπκβηβαζκνύ
θαη
δηαπξαγκάηεπζεο παξά όηαλ ζρεηίδνληαη ερζξηθά
κεηαμύ ηνπο (Adamsons & Pasley, 2006). Απελαληίαο,
ε ερζξόηεηα θαη ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ
γνλέσλ κεηά ην δηαδύγην είλαη δπν από ηνπο
παξάγνληεο πνπ ζηαζεξά ζπλδένληαη κε ρακειέο,
αλαπηπμηαθά, κεηξήζεηο γηα ηα παηδηά (Amato, 2000).
Σπγθεθξηκέλα, ζρεηίδνληαη κε ρακειέο ζρνιηθέο
επηδόζεηο, κεησκέλεο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, απμεκέλεο
εζσηεξηθεπκέλεο θαη εμσηεξηθεπκέλεο αληηδξάζεηο,
ςπρν-ζσκαηηθά
ζπκπηώκαηα,
ρακειή
απηνπεπνίζεζε, θαηάζιηςε, απόζπξζε θαη έιιεηςε
δηάζεζεο γηα επηθνηλσλία (Kelly, 2000; Morris & West,
2001; Pruett et al., 2003).
Επικοινωνία με ηον άλλο γονέα
Τα εκπεηξηθά επξήκαηα σο πξνο ηε δηεξεύλεζε ηεο
ζύλδεζεο αλάκεζα ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ γνλέα πνπ
δελ έρεη ηελ επηκέιεηα θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ
παηδηώλ κεηά ην δηαδύγην εκθαλίδνπλ αζπκθσλίεο θαη
αληηθάζεηο (Hipke et al., 2002). Κάπνηεο κειέηεο δελ
βξήθαλ ύπαξμε ζρέζεο κεηαμύ ηεο ζπρλόηεηαο ηεο
επηθνηλσλίαο κε ηνλ παηέξα θαη ηεο πξνζαξκνγήο ησλ
παηδηώλ (Nord & Εill, 1996).
Μηα άιιε γξακκή
εξεπλώλ ππνζηεξίδεη όηη ε επηθνηλσλία παηέξα-παηδηνύ
έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ςπρν-θνηλσληθή
ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ παηδηνύ (Amato & Gilbreth, 1999),
θαζώο από ηε κία αλαθνπθίδεη ηηο κεηέξεο, νη νπνίεο
κνηξάδνληαη ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζύλεο, θαη από ηελ
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άιιε σθειεί ζπλαηζζεκαηηθά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο
παηέξεο.
Παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή έθπησζε ζηελ εκπινθή
ησλ παηέξσλ ακέζσο κεηά ηε ξήμε ηνπ γάκνπ θαη
πνιινί αλαθέξνπλ κεησκέλεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηα
παηδηά ηνπο ηνλ πξώην ρξόλν κεηά ην δηαδύγην
(Cheadle et al., 2010). Οη παξάγνληεο πνπ έρνπλ
βξεζεί όηη εληζρύνπλ ηελ δηαηήξεζε ηεο επαθήο κε ηνλ
παηέξα είλαη: α) ε θνηλή επηκέιεηα -όπνπ θαη νη δπν
γνλείο κνηξάδνληαη ηηο επζύλεο γηα ηελ αλαηξνθή ησλ
παηδηώλ, β) ην πςειό κνξθσηηθό επίπεδν θαη ην
εηζόδεκα ηνπ γνλέα πνπ δελ έρεη ηελ επηκέιεηα, γ) νη
κεησκέλεο ζπγθξνύζεηο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ
δηαδεπγκέλσλ ζπδύγσλ ηα νπνία δύλαηαη λα
πξνβιέςνπλ ην ρξόλν πνπ ηα παηδηά πεξλνύλ κε ην
παηέξα θαη δ) ε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε θαη ε ζπκβνιή
ηνπ παηέξα ζηε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ παηδηώλ
(Ahrons & Tanner, 2003. Juby et al., 2007. Peters &
Ehrenberg, 2008). Από ηελ άιιε, αλαδεηθλύνληαη
παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνύλ αλαζηαιηηθά ζηελ
επηθνηλσλία παηδηνύ-παηέξα, όπσο γηα παξάδεηγκα: α)
ν αζαθήο θαη αδηεπθξίληζηνο γνληθόο ξόινο απηνύ πνπ
δελ έρεη ηελ επηκέιεηα, β) ν λένο γάκνο ηνπ παηέξα ή
ηεο κεηέξαο, γ) ε γεσγξαθηθή απόζηαζε κεηαμύ ηνπ
παηέξα θαη ηνπ παηδηνύ κεηά ην δηαδύγην (π.ρ.
κεηαθόκηζε/αιιαγή πόιεο), δ) ε ζηάζε ησλ κεηέξσλ
σο πξνο ηελ εκπινθή ηνπ παηέξα, ε) ν ζπκόο θαη ε
ςπρηθή επαισηόηεηα νξηζκέλσλ παηδηώλ ελάληηα ζηνπο
γνλείο θαη ζη) νη δηθαζηηθνί δηαθαλνληζκνί θαη νη
ξπζκίζεηο γηα ην πξόγξακκα ησλ επηζθέςεσλ (Amato
& Sobolewski, 2004; Braver et al., 2003; Kelly & Lamb,
2003).
Τέινο, νη Amato θαη Gilbreth (1999) ππνζηεξίδνπλ όηη
ε βέιηηζηε πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ δελ ζρεηίδεηαη
ηόζν κε ηε ζπρλόηεηα ησλ επηζθέςεσλ αιιά ηδίσο κε
ηνλ ελεξγό γνληθό ξόιν, ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε, ηηο
απζεληηθέο γνληθέο πξαθηηθέο θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή
εγγύηεηα κε ην παηδί. Σπλεπώο νη ππνζέζεηο γηα ηε
ζρέζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ γνλέα πνπ δελ έρεη ηελ
επηκέιεηα θαη ηεο ςπρηθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ
παηδηώλ είλαη επηζθαιείο ρσξίο λα ζπλεμεηαζηνύλ νη
ζπκπεξηθνξέο κεηαμύ ηνπ παηέξα θαη ηνπ παηδηνύ, ηα
ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηώλ ζρεηηθά κε ηηο επηζθέςεηο,
ή ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζπκβαίλνπλ.
Δίκηςα κοινωνικήρ ςποζηήπιξηρ
Ζ πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε ησλ δηθηύσλ θνηλσληθήο
ππνζηήξημεο ζηε δηαδεπγκέλε νηθνγέλεηα έρεη
απνηειέζεη αληηθείκελν εθηελνύο έξεπλαο (Amato,
2000; Chen & George, 2005; Kelly & Emery, 2003).
Σπγθεθξηκέλα, ε θνηλσληθή ππνζηήξημε έρεη βξεζεί όηη:
α) αλαθνπθίδεη από ην γνληθό ζηξεο, β) πξνθπιάζζεη
ηα παηδηά από ηα αξλεηηθά ηνπ απνηειέζκαηα γ)
ζπκβάιεη
ζηε
κείσζε
ησλ
εμσηεξηθεπκέλσλ
πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη δ) πξνάγεη ηελ
αλζεθηηθόηεηα ηεο νηθνγέλεηαο (Greeff & Van Der
Merwe, 2004). H ππνζηήξημε κπνξεί λα παξέρεηαη από
ηνπο γνλείο, από ηα κέιε ηεο επξύηεξεο νηθνγέλεηαο,
ηνπο νκειίθνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θ.ά.
Γηάθνξα
ζπλαθή
επξήκαηα
εληζρύνπλ
θαη
εκπινπηίδνπλ
ηα
παξαπάλσ
δεδνκέλα.
Γηα
παξάδεηγκα, έρεη βξεζεί όηη ηα παηδηά από
δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο πνπ δηαζέηνπλ πεξηζζόηεξα
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δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο βαζκνινγνύληαη
ρακειόηεξα ζε κεηξήζεηο δπζθνιηώλ πξνζαξκνγήο θαη
άγρνπο, ελώ πςειόηεξα ζηελ επρέξεηα ηεο έθθξαζεο
ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο γηα ην δηαδύγην θαη ζηελ
ηθαλόηεηα αληηκεηώπηζεο ζηξεζνγόλσλ θαηαζηάζεσλ
(Cowen et al., 1990). Δπηπιένλ, ε ππνζηήξημε από
ηνπο παηδαγσγνύο ζπλδέζεθε κε πςειόηεξα γλσζηηθά
θαη θνηλσληθά επηηεύγκαηα γηα ηα παηδηά (Leon, 2003).
Ικανοποίηζη γονέα πος έσει ηην επιμέλεια από ηη
ζωή
Παξόιν πνπ ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία ζπκθσλεί όηη ε
ςπρηθή πγεία θαη επεμία ηνπ δηαδεπγκέλνπ γνλέα
επεξεάδεη αθνινύζσο ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνύ
(Dreman, 2000; Kelly, 2000; Lansford, 2009; Wood et
al., 2004), ν παξάγνληαο ηεο ηθαλνπνίεζεο από ηε
δσή ηνπ γνλέα πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα δελ έρεη
επαξθώο κειεηεζεί. Σε απηό πνπ ζπγθιίλνπλ ηα
επξήκαηα ησλ εξεπλώλ είλαη όηη όζν πην θαιά
πξνζαξκνζκέλνη θαη ππνζηεξηθηηθνί είλαη νη γνλείο
κεηά ην δηαδύγην θαη όζν πεξηζζόηεξν ληώζνπλ όηη
ειέγρνπλ ηε δσή ηνπο ηόζν πςειόηεξε είλαη ε
ζπλαηζζεκαηηθή επεμία ησλ παηδηώλ. H πγηήο
ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπ γνλέα πνπ έρεη ηελ
επηκέιεηα κεηά ην δηαδύγην πξνζηαηεύεη ην παηδί από
ηηο δπζρέξεηεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ (Dreman, 2000).
Αλαθεθαιαηώλνληαο, ε θαιή ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ
γνλέσλ, ην απζεληηθό γνληθό ζηπι, ε ζπλεξγαηηθόηεηα
σο πξνο ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηώλ, ηα ρακειά
επίπεδα ζπγθξνύζεσλ θαη ε θνηλσληθή ππνζηήξημε
θαίλεηαη όηη ζρεηίδνληαη, κεηαμύ άιισλ παξαγόλησλ, κε
ζεηηθά αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα γηα ηα παηδηά θαη
ιηγόηεξεο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζηα παηδηά από
δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο (Kelly, 2000).
MΔΘΟΓΟ & ΤΛΗΚΟ
πκκεηέρνληεο: Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 130 γνλείο,
από αληηπξνζσπεπηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο (π.ρ.
Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Κξήηε),
νη νπνίνη
βξίζθνληαλ ζε δηάζηαζε ή είραλ πάξεη δηαδύγην
ηνπιάρηζηνλ έλα ρξόλν πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο. Σηελ
πιεηνλόηεηά ηνπο (Ν=114) ν βαζηθόο πάξνρνο ησλ
πιεξνθνξηώλ ήηαλ νη κεηέξεο πνπ είραλ ηελ επηκέιεηα
ησλ παηδηώλ. Ο κέζνο όξνο ειηθίαο ησλ παηδηώλ ήηαλ
ηα 5.7 έηε (εύξνο: 3.6 - 7.25 έηε), ελώ σο πξνο ην
θύιν ησλ παηδηώλ ηα 74 ήηαλ αγόξηα (56.9%) θαη ηα 56
ήηαλ θνξίηζηα (43.1%).
Όπνπ νη γνλείο πξνρώξεζαλ ζηε λνκηθή ιύζε ηνπ
γάκνπ (N= 118), ζην 62.7% ησλ ζπλνιηθώλ
πεξηπηώζεσλ ην δηαδύγην ήηαλ ζπλαηλεηηθό ελώ ζην
37.3% ήηαλ δηαδύγην θαη’ αληηδηθία. Όζνλ αθνξά ην
ρξνληθό δηάζηεκα πνπ είρε πεξηέιζεη από ηε ιύζε ηνπ
απηό εθηηκάηαη, θαηά κέζν όξν ζηα ηξία ρξόληα
(κ.ν=36.02 κήλεο, η.α.= 23.68, εύξνο: 11 κήλεο έσο 8
ρξόληα).
Δξεπλεηηθά εξγαιεία: Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ
πξαγκαηνπνηήζεθε
κέζσ
ηεο
ρνξήγεζεο
εξσηεκαηνινγίνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ
αμηνπνηήζεθε έλα ζύλνιν εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ ηα
νπνία εληνπίζηεθαλ ζηε ζπλαθή βηβιηνγξαθία θαη είηε
ρξεζηκνπνηήζεθαλ απηνύζηα είηε πξνζαξκόζηεθαλ
ώζηε
λα
αληαπνθξίλνληαη
ζηελ
ειιεληθή
πξαγκαηηθόηεηα (βι. Πίλαθα 2).

Υπεύθ. Αλ/φίας: Καρέλα Φ. Γούναρη 199, ΤΚ 26331, Πάτρα Κιν.: 6946679048, E mail: chkarela@eap.gr

109

ISSN 1791 - 9649

Interscientific Health Care (2018) Vol 10, Issue 2, 105-116
(παπάθεζη πίνακα 2, ζελ. 115)
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, όζνλ αθνξά ηελ
ζπλαηζζεκαηηθή επεμία ειήθζεζαλ ππόςε μερσξηζηά
νη έμη παξάγνληεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θιίκαθα
ΣΔΠ (πξνζνρή/ επηκνλή/ ζπγθέληξσζε, έιεγρνο
δηάζεζεο
θαη
ζπκπεξηθνξάο,
πξσηνβνπιία,
θηινθνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά
&
επηθνηλσλία,
επαηζζεζία αληαπόθξηζεο, επηθνηλσλία-ζπλεξγαζία κε
ζρνιείν). Όζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο ηνπ δηαδπγίνπ
κειεηήζεθαλ ηα αθόινπζα: (i) νη γνληθέο ζπγθξνύζεηο
πξηλ ην δηαδύγην, (ii) ε πνηόηεηα ηεο ζρέζε ηνπ παηδηνύ
κε ηνλ γνλέα πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα (ζπγθξνύζεηο
γνλέα-παηδηνύ,
γνληθή
ζηνξγή-νξγή/ηηκσξία,
ζπλαηζζεκαηηθή εγγύηεηα, επηθνηλσλία γνλέα-παηδηνύ
θαη απόξξηςε), (iii) ε ζπρλόηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο κε
ηνλ γνλέα πνπ δελ έρεη ηελ επηκέιεηα, (iv) νη ζρέζεηο
κεηαμύ ησλ δηαδεπγκέλσλ ζπδύγσλ, (v) ηα δίθηπα
θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη (vi) ε ηθαλνπνίεζε ηνπ
από ηε δσή. Μεηαμύ ησλ παξαγόλησλ απηώλ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ έιεγρνη ζπζρεηίζεσλ (βι. Πίλαθα
3) κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο r ηνπ
Pearson ν νπνίνο αθελόο κεηξά ηελ ύπαξμε θάπνηαο
γξακκηθήο ζρέζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ θαη
αθεηέξνπ δίλεη ζηνηρεία γηα ηελ θαηεύζπλζε ή ηνλ
πξνζαλαηνιηζκό (ζεηηθό-αξλεηηθό) θαη ηελ έληαζε
απηήο ηεο ζρέζεο (Howitt & Cramer, 2010).
(παπάθεζη πίνακα 3, ζελ. 116)
(i) Οη γνληθέο ζπγθξνύζεηο πξηλ ην δηαδύγην
ζεκείσζαλ αζζελείο αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηνλ έιεγρν ηεο δηάζεζεο/
απηνξξύζκηζε [r(107)=-0.30, p<0.01], ηε θηινθνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά [r(101)= -0.27, p<0.01] θαη ηελ επαηζζεζία
αληαπόθξηζεο [r(110)=-0.26, p<0.01]. Φάλεθε, δειαδή,
όηη όζν πην ρακειό ήηαλ ην επίπεδν ζπγθξνύζεσλ ησλ
γνλέσλ πξηλ ην δηαδύγην ηόζν πεξηζζόηεξν ηα παηδηά
ζεσξήζεθαλ ηθαλά από ηνπο γνλείο λα ειέγμνπλ θαη λα
ξπζκίζνπλ ηελ δηάζεζή ηνπο, λα επηδείμνπλ
θηινθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα αληαπνθξηζνύλ
κε επαηζζεζία ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο
ζεκαληηθνύο άιινπο.
(ii) Ψο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηόηεηαο ηεο ζρέζεο
γνλέα-παηδηνύ πνπ εμεηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ
αλαιύζεσλ έδεημαλ ηα εμήο:
α)
Οη
ζπγθξνύζεηο
κεηαμύ
γνλέα-παηδηνύ
ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηέζζεξηο παξάγνληεο ηνπ
ΣΔΠ,
θαη
ζπγθεθξηκέλα,
κε
ηελ
πξνζνρή/επηκνλή/ζπγθέληξσζε [r(114)=-0.27, p<0.01],
ηνλ έιεγρν ηεο δηάζεζεο [r(122)=-0.28, p<0.01], ηε
θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά [r(112)=-0.20, p<0.05] θαη
ηελ επαηζζεζία αληαπόθξηζεο [r(124)=-0.31, p<0.01]. Τα
επξήκαηα δείρλνπλ όηη όζν ιηγόηεξεο είλαη νη
ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ηνπ γνλέα πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα
θαη ηνπ παηδηνύ ηόζν πεξηζζόηεξν ην παηδί
αληαπνθξίλεηαη κε επαηζζεζία ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ

ζρέζεηο, παξακείλεη ζπγθεληξσκέλν, ειέγρεη ηε
δηάζεζή ηνπ θαη εθδειώλεη ζεηηθέο θνηλσληθά
ζπκπεξηθνξέο.
β) Αληίζεηα, ε έθθξαζε ζηνξγήο παξνπζηάδεη ρακειή
αιιά ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο
παξάγνληεο ηνπ ΣΔΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα, όζν
πεξηζζόηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα εθθξάδνπλ νη γνλείο
ζηα παηδηά ηνπο (π.ρ. πεξηζζόηεξεο εθδειώζεηο
ζηνξγήο θαη ιηγόηεξεο ηηκσξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο)
ηόζν πεξηζζόηεξν εθηηκνύλ όηη εθείλα αληαπνθξίλνληαη
κε επαηζζεζία ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο,
απηνξξπζκίδνπλ ηε δηάζεζή ηνπο, ζπγθεληξώλνπλ ηελ
πξνζνρή
ηνπο,
επηδεηθλύνπλ
θηινθνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά θαη αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιία.
γ) Υςειόηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο εγγύηεηαο
γνλέα-παηδηνύ ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ζπρλόηεξε
ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο [r(124)=0.26, p<0.01].
Με άιια ιόγηα, όζν πην ζηελή αληηιακβάλνληαη νη
γνλείο ηε ζρέζε ηνπο κε ην παηδί ηνπο ηόζν
πεξηζζόηεξν επηθνηλσλνύλ θαη ζπλεξγάδνληαη κε ην
ζρνιείν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ παηδηνύ.
δ) Οκνίσο, θαιύηεξε επηθνηλσλία γνλέα-παηδηνύ
ζρεηίδεηαη
ζεηηθά
κε
κεγαιύηεξε
επαηζζεζία
αληαπόθξηζεο ησλ γνλέσλ [r(123)=0.27, p<0.01] θαη
ζπρλόηεξε
ζπλεξγαζία
ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο
[r(125)=0.31, p<0.01]. Γειαδή, όζν πην θαιή
επηθνηλσλία δηαηεξνύλ νη γνλείο κε ην παηδί ηόζν
πεξηζζόηεξν επηθνηλσλνύλ θαη ζπλεξγάδνληαη κε ην
ζρνιείν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη αληαπνθξίλνληαη
κε κεγαιύηεξε επαηζζεζία ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ.
ε) Τέινο, ην αίζζεκα απόξξηςεο από ηνλ γνλέα
παξνπζηάδεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε ζρεδόλ κε όινπο ηνπο
παξάγνληεο ηνπ ΣΔΠ (εθηόο από ηελ επηθνηλσλίαο κε
ην ζρνιείν), νη ηηκέο ησλ νπνίσλ, θπκαίλνληαη από
αζζελείο έσο κέηξηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, όζν ιηγόηεξε
απόξξηςε εθθξάδνπλ νη γνλείο πξνο ηα παηδηά ηνπο
ηόζν πην ζεηηθέο θηινθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο
επηδεηθλύνπλ ηα παηδηά θαζώο θαη κεγαιύηεξν έιεγρν
ηεο δηάζεζήο ηνπο. Δπίζεο, όζν ιηγόηεξε απόξξηςε
πξνζιακβάλνπλ ηα παηδηά από ηνπο γνλείο ηνπο ηόζν
πεξηζζόηεξν παίξλνπλ ηα ίδηα πξσηνβνπιία,
αληαπνθξίλνληαη κε επαηζζεζία ζην θνηλσληθό θάιεζκα
ησλ
άιισλ
θαη
έρνπλ
θαιύηεξε
πξνζνρή/ζπγθέληξσζε/επηκνλή.
(iii) Aπό ηνλ έιεγρν ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ηεο
ζπρλόηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ γνλέα πνπ δελ
έρεη ηελ επηκέιεηα θαη ησλ έμη παξαγόλησλ ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο δελ δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζπζρέηηζεο παξά κόλν κε ηελ
επαηζζεζία αληαπόθξηζεο [r(124)= 0.18, p= 0.05]. Πην
ζπγθεθξηκέλα, όζν ζπρλόηεξε είλαη ε επηθνηλσλία ηνπ
παηδηνύ κε ηνλ γνλέα πνπ δελ έρεη ηελ επηκέιεηα ηόζν
πεξηζζόηεξν, θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ άιιν γνλέα, ην
παηδί αληαπνθξίλεηαη κε κεγαιύηεξε επαηζζεζία ζηηο
ζπλαλαζηξνθέο ηνπ κε ηνπο άιινπο.
(iv) Τα επξήκαηα ησλ αλαιύζεσλ έδεημαλ ζεηηθέο,
αιιά αζζελείο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ ζρέζεσλ ησλ
δηαδεπγκέλσλ
γνλέσλ
κε
ηε
θηινθνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά [r(103)=0.32, p<0.01] θαη ηνλ έιεγρν ηεο
δηάζεζεο [r(111)=0.21, p<0.05]. Πην ζπγθεθξηκέλα, όζν
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πην ζεηηθέο είλαη νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ δηαδεπγκέλσλ
ζπδύγσλ
ηόζν
πεξηζζόηεξεο
θηινθνηλσληθέο
ζπκπεξηθνξέο εθδειώλνπλ ηα παηδηά θαζώο θαη
κεγαιύηεξε ηθαλόηεηα απηνξξύζκηζεο.
(v) Οη αλαιύζεηο έδεημαλ ηελ ύπαξμε ζεηηθήο
ζπζρέηηζεο
κεηαμύ
ησλ
δηθηύσλ
θνηλσληθήο
ππνζηήξημεο
κε
ηνλ
έιεγρν
ηεο
δηάζεζεο/απηνξξύζκηζε [r(115)= 0.40, p<0.01], ηελ
πξσηνβνπιία [r(107)= 0.25, p<0.05], ηελ θηινθνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά [r(106)= 0.25, p<0.05], ηελ επαηζζεζία
αληαπόθξηζεο [r(117)= 0.22, p<0.05], ηελ ηθαλόηεηα γηα
ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο [r(108)= 0.21, p<0.05], θαη
ηελ επηθνηλσλία κε εμσ-νηθνγελεηαθά πιαίζηα [r(118)=
0.18, p<0.05]. Φαίλεηαη όηη, όζν κεγαιύηεξε
ππνζηήξημε ιακβάλεη ε δηαδεπγκέλε νηθνγέλεηα από ηα
θνηλσληθά ηεο δίθηπα ηόζν νη γνλείο εθηηκνύλ όηη ηα
παηδηά παξνπζηάδνπλ θαιύηεξν έιεγρν ηεο δηάζεζή
ζηνπο, θηινθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, πςειόηεξε
ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπο θαη πεξηζζόηεξεο
πξσηνβνπιίεο. Όζνλ αθνξά ζηνπο γνλείο απηνί
δείρλνπλ κεγαιύηεξε επαηζζεζία ζηηο αλάγθεο ησλ
παηδηώλ ηνπο θαη έρνπλ θαιύηεξε ζπλεξγαζία κε ην
ζρνιείν.
Σπλεπώο,
όζα
πεξηζζόηεξα
δίθηπα
θνηλσληθήο ππνζηήξημεο αηζζάλνληαη νη δηαδεπγκέλεο
νηθνγέλεηεο όηη ηνπο πεξηβάιινπλ ηόζν πην ζεηηθά
θαίλεηαη λα είλαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηα παηδηά σο
πξνο ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο επεμία.
(vi) Τέινο, βξέζεθε όηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε
κεηαμύ ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ ληώζεη ν γνλέαο από ηε
δσή κε ηνλ έιεγρν ηεο δηάζεζεο/απηνξξύζκηζε [r(89)=
0.49, p<0.01], ηελ θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά [r(83)=
0.40, p<0.01], ηελ πξσηνβνπιία [r(83)= 0.39, p<0.01],
ηελ ηθαλόηεηα γηα ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο [r(84)=
0.37, p<0.01] θαη ηελ επαηζζεζία αληαπόθξηζεο [r(91)=
0.31, p<0.01]. Πην ζπγθεθξηκέλα, όζα πεξηζζόηεξν
ηθαλνπνηεκέλνο από ηε δσή ληώζεη ν γνλέαο πνπ έρεη
ηελ επηκέιεηα ηόζν πεξηζζόηεξν εθηηκά όηη ην παηδί ηνπ
έρεη θαιύηεξε ηθαλόηεηα ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο
ηνπ θαη απνηειεζκαηηθόηεξν έιεγρν ηεο δηάζεζήο ηνπ,
παίξλεη πεξηζζόηεξεο πξσηνβνπιίεο, παξνπζηάδεη
πεξηζζόηεξεο ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο
ζπκπεξηθνξέο θαη αληαπνθξίλεηαη κε κεγαιύηεξε
επαηζζεζία ζηηο ζπλαλαζηξνθέο ηνπ κε ηνπο άιινπο.
ΤΕΖΣΖΖ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ:
Ζ παξνύζα κειέηε επεδίσμε λα αλαδείμεη ηε ζύλδεζε
ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο ησλ κηθξώλ παηδηώλ από
δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο κε νξηζκέλνπο παξάγνληεο
ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαδπγίνπ πνπ αθνξνύζαλ ηόζν
ην παηδί όζν θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη θαη
κεγαιώλεη. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο
πνπ πξνέθπςαλ όζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ
θάλεθε όηη ζπλδένληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμία
ησλ κηθξώλ παηδηώλ ηνπιάρηζηνλ έλα ρξόλν κεηά ην
δηαδύγην θαηαιήμακε, ζπλνπηηθά, ζηα αθόινπζα
ζπκπεξάζκαηα:
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Σεκεηώζεθαλ ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ θάπνησλ εθ
ησλ παξαγόλησλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο κε ηελ
έθθξαζε ζηνξγήο θαη ηελ θαιή επηθνηλσλία ηνπ γνλέα
κε ην παηδί, θαζώο θαη αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο
ζπγθξνύζεηο ησλ γνλέσλ πξηλ ην δηαδύγην θαη ην
αίζζεκα απόξξηςεο ηνπ παηδηνύ από ην γνλέα πνπ
έρεη ηελ επηκέιεηα.
Οη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ θαη ε
επηθνηλσλία ηνπ παηδηνύ κε ηνλ άιινλ γνλέα, θάλεθε
όηη ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ ηθαλόηεηα απηνξξύζκηζεο
θαη ηελ θνηλσληθή επάξθεηα ησλ κηθξώλ παηδηώλ, όπσο
ε εθδήισζε θηινθνηλσληθώλ ζπκπεξηθνξώλ θαη ε
επαηζζεζία αληαπόθξηζεο ησλ άιισλ ζηηο αλάγθεο
ηνπο.
Τα δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ε ηθαλνπνίεζε
ηνπ γνλέα πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα από ηε δσή,
παξνπζίαζαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή
επεμία ησλ παηδηώλ.
Τα επξήκαηα ζπκθσλνύλ κε απηά θαη άιισλ
εξεπλώλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα επηζθόπεζε εξεπλώλ
νη Gately θαη Schwebel (1991) ππνζηεξίδνπλ όηη ε
πξνζαξκνγή θαη επεμία ησλ παηδηώλ ζρεηίδεηαη κε: α)
ην θύιν θαη ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ ηε ζηηγκή ηνπ
δηαδπγίνπ, β) ηελ ηδηνζπγθξαζία, ηελ έδξα ειέγρνπ, ηηο
δηαπξνζσπηθέο ηθαλόηεηεο θαη ην επίπεδν ησλ
δεμηνηήησλ αληηκεηώπηζεο ησλ παηδηώλ, γ) ηελ
πνζόηεηα ησλ γνληθώλ ζρέζεσλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα
θαη κεηά ην δηαδύγην θαη ηηο κεηαμύ ηνπο ζπγθξνύζεηο,
δ) ηελ πνηόηεηα ηεο ζρέζεο γνλέα-παηδηνύ, ε) ηελ
ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηεο κεηέξαο, ζη) ην είδνο
ησλ δηθαζηηθώλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θεδεκνλία ή ηελ
επηκέιεηα, δ) ην λέν γάκν ηνπ γνλέα, ε) ηνλ αξηζκό ησλ
ζεκαληηθώλ αιιαγώλ δσήο κεηά ην δηαδύγην, ζ) ην
κέγεζνο ηεο κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ
δηαδεπγκέλε νηθνγέλεηα θαη η) ηε δηαζέζηκε θνηλσληθή
ππνζηήξημε ζηα παηδηά θαη ζηνπο γνλείο.
Σύκθσλα κε ηνλ Amato (2000) νη ζπλζήθεο εθείλεο
πνπ ζπλδένληαη κε ην δηαδύγην θαη νη νπνίεο κπνξεί λα
έρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε
ησλ παηδηώλ είλαη: ε ερζξόηεηα θαη ε έιιεηςε
ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ, ην λα
γίλνληαη ηα παηδηά απηόπηεο κάξηπξεο ζηηο
ζπγθξνύζεηο ησλ γνλέσλ ή λα ληώζνπλ όηη βξίζθνληαη
ζηε κέζε ησλ δηακαρώλ, νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ
κπνξεί λα απνξξένπλ από ην αζηαζέο εηζόδεκα ηνπ
γνλέα πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα, ην αίζζεκα ελνρήο ζηα
παηδηά γηα ηελ επζύλε ηνπ δηαδπγίνπ θαη ηα ζηξεζνγόλα
γεγνλόηα δσήο (π.ρ. αιιαγή θαηνηθίαο). Σηνλ αληίπνδα,
ζηνπο βαζηθόηεξνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ βξεζεί όηη
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνύ κεηά
ην δηαδύγην ζπγθαηαιέγνληαη νη εμήο: ε εμαζθάιηζε ησλ
ιηγόηεξσλ αιιαγώλ δσήο θαη ε θαηά ην δπλαηόλ
ζηαζεξόηεηα ηνπ νηθνγελεηαθνύ πιαηζίνπ, ε επαθή θαη
ε θαιή ζρέζε ηνπ παηδηνύ κε ηνλ άιινλ γνλέα θαη ε
ελαζρόιεζε θαη ησλ δύν γνλέσλ καδί ηνπ.
Τα παξαπάλσ δείρλνπλ όηη έλαο αξηζκόο ζεκαληηθώλ
παξαγόλησλ-ζπλζεθώλ ζπλδέεηαη κε ηε δσή θαη ηελ
ζπλαηζζεκαηηθή επεμία ησλ παηδηώλ κεηά ην δηαδύγην.
Κάπνηνη από απηνύο κπνξεί λα δνθηκάδνπλ ηελ
ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ λα δηαρεηξηζηνύλ ηηο πξνθιήζεηο
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ηνπ δηαδπγίνπ (π.ρ. ζπγθξνύζεηο κεηαμύ γνλέσλ ή ηνπ
γνλέα κε ην παηδί, ην αίζζεκα απόξξηςεο), ελώ
θάπνηνη άιινη λα εληζρύνπλ ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ
ςπρηθή ηνπ επεμία ζηα ρξόληα πνπ αθνινπζνύλ (π.ρ.
θαιή
πνηόηεηαο
ζρέζεο
κεηέξαο-παηδηνύ,
ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ,
ηθαλνπνίεζε από ηε δσή ηνπ γνλέα πνπ έρεη ηελ
επηκέιεηα,
δηαζεζηκόηεηα
θνηλσληθώλ
δηθηύσλ
ππνζηήξημεο). Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ,
ππνγξακκίδεηαη όηη δελ είλαη ην δηαδύγην θαζ’ απηό σο
γεγνλόο πνπ επηδξά ζηελ ςπρηθή επεμία ησλ παηδηώλ
όζν νη ζπλζήθεο πνπ έπνληαη ή πξνεγνύληαη απηνύ θαη
θαζνξίδνπλ ηελ ςπρνινγηθή ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ
παηδηώλ.
Μέζα από ηελ αλαγλώξηζε ησλ παξαγόλησλ πνπ
απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα ηα παηδηά πνπ δηέξρνληαη
από ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαδπγίνπ ή –ζε ίζν ή ίζσο θαη
ζεκαληηθόηεξν βαζκό- απηώλ πνπ είλαη πξνζηαηεπηηθνί
θαη πξνάγνπλ ηελ αλζεθηηθόηεηα ησλ παηδηώλ
πξνθύπηεη έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο εθαξκνζκέλσλ
πξαθηηθώλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ηηο δηαδεπγκέλεο
νηθνγέλεηεο. Σύκθσλα κε ηελ Kelly (2002) νη
παξεκβάζεηο είλαη πην πηζαλό λα σθειήζνπλ ηα παηδηά
εθόζνλ: α) δηαρεηξίδνληαη ηηο γνληθέο ζπγθξνύζεηο, β)
πξνάγνπλ απζεληηθέο πξαθηηθέο θαη ηε ζηελή ζρέζε
ησλ παηδηώλ θαη κε ηνπο δπν γνλείο, γ) εληζρύνπλ ηελ
νηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα θαη δ) πξνζαξκόδνπλ ηνπο
λνκηθνύο δηαθαλνληζκνύο ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ.
Τα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ παξνύζα
κειέηε εληζρύνπλ ηελ πθηζηάκελε επηρεηξεκαηνινγία
πνπ πξνηείλεη όηη ηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζα
έπξεπε λα ζηνρεύνπλ: α) ζηελ βειηίσζε ηεο ζρέζεο
ηνπ γνλέα κε ην παηδί θαη ηεο κεηαμύ ηνπο
επηθνηλσλίαο, β) ζηε κείσζε ηεο δηακάρεο θαη ζηελ
ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο ησλ ζπγθξνύζεσλ
κεηαμύ ησλ γνλέσλ, γ) ζηελ βειηίσζε ηεο ςπρηθήο θαη
ζσκαηηθήο πγείαο ηνπ γνλέα θαη δ) ζηελ αλαδήηεζε
δηαζέζηκσλ δηθηύσλ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Άιινη
ζηόρνη, αλάινγσλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο,
κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: ηελ εθπαίδεπζε ζε γνληθέο
δεμηόηεηεο, ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηηο
αλακελόκελεο αληηδξάζεηο ησλ παηδηώλ, ηελ ελίζρπζε
ηεο ζρέζεο κε ην γνλέα πνπ δελ έρεη ηελ επηκέιεηα, ηελ
θαηά ην δπλαηόλ πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ
γηα κείσζε ησλ αξλεηηθώλ γεγνλόησλ δσήο ζηα παηδηά
θαη γηα ζηαζεξόηεηα ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο
(Kelly, 2000; Shifflett & Cummings, 1999; Thoennes &
Pearson, 1999).
Κιείλνληαο, ε λνεκαηνδόηεζε ηνπ δηαδπγίνπ όρη κόλν
κε αξλεηηθνύο όξνπο αιιά κε ηελ αλάδεημε ζεηηθώλ
ζπληζησζώλ δηεπθνιύλεη ην πέξαζκα από ην
παζνγελεηηθό κνληέιν ζηε ρξήζε όξσλ ηεο ζεηηθήο
ςπρνινγίαο, δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζην ζρεδηαζκό
πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
αλζεθηηθόηεηαο θαη ηεο επεμίαο ησλ παηδηώλ θαη
ζπκβάιιεη, ελ γέλεη, ζηελ απνζηηγκαηνπνίεζε ηνπ
δηαδπγίνπ, εηδηθά όηαλ απηό εμππεξεηεί ηελ κείσζε ηνπ
ςπρηθνύ θόξηνπ ησλ παηδηώλ πνπ ην βηώλνπλ,
επηηξέπεη ζηνπο γνλείο λα αλαδεηήζνπλ ηελ επηπρία ζε
λέεο ζρέζεηο θαη βγάδεη ηα παηδηά από ην αδηέμνδν κηαο
δπζιεηηνπξγηθήο νηθνγέλεηαο.
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Πίλαθαο 1. Σπλνπηηθή παξνπζίαζε παξαγόλησλ θηλδύλνπ θαη πξνζηαζίαο ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηαδπγίνπ
Πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο ηεο πξνζαξκνγήο

Δπαπεηιεηηθνί παξάγνληεο ηεο πξνζαξκνγήο ησλ παηδηώλ ζηε

ησλ παηδηώλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηαδπγίνπ

δηαδηθαζία ηνπ δηαδπγίνπ

o

εύθνιε ηδηνζπγθξαζία παηδηνύ

o

ελδννηθνγελεηαθέο ζπγθξνύζεηο

o

ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ζπδύγσλ

o

έιιεηςε πιεξνθόξεζεο από ηνπο γνλείο γηα ηηο αηηίεο πνπ

o

ςπρηθή πγεία θαη ηζνξξνπία ησλ γνλέσλ πξηλ θαη κεηά ην

o
o

δηαδύγην

o

δηθαζηηθέο αληηδηθίεο

θάιπςε ζπλαηζζεκαηηθώλ αλαγθώλ ησλ παηδηώλ

o

αζπλέπεηα

θνηλή ζηάζε ησλ γνλέσλ σο

πξνο ηελ αλαηξνθή, ηε

δηαπαηδαγώγεζε θαη ηελ επίβιεςε ησλ παηδηώλ
o

ύπαξμε θνηλσληθνύ ππνζηεξηθηηθνύ δηθηύνπ

o

θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο θαη ςπρνινγηθήο
βνήζεηαο ζηνπο δηαδεπγκέλνπο γνλείο θαη ζηα παηδηά

ηνπ

γνλέα

πνπ

έρεη

ηελ

επηκέιεηα

ζηε

δηαπαηδαγώγεζε θαη ζηελ επίβιεςε ησλ παηδηώλ

ζπρλή επηθνηλσλία ηνπ γνλέα πνπ δελ έρεη ηελ επηκέιεηα κε ηα
παηδηά

o

νδήγεζαλ ζην δηαδύγην

o

απώιεηα ζεκαληηθώλ ζρέζεσλ

o

απνπζία (θπζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή) ηνπ γνλέα

o

ειιηπήο αληαπόθξηζε-επαηζζεζία ζηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο
ησλ παηδηώλ

o

πξνϋπάξρνπζεο ζηξεζνγόλεο θαηαζηάζεηο

o

δεύηεξνο γάκνο ησλ γνλέσλ

o

ζηξεζνγόλα γεγνλόηα δσήο

o

έιιεηςε ππνζηεξηθηηθώλ δηθηύσλ

o

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο

o

επηβαξεκέλε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ
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Πίλαθαο 2. Οη βαζηθέο ελλνηνινγηθέο δνκέο ηεο κειέηεο θαη ηα αληίζηνηρα εξεπλεηηθά εξγαιεία κέηξεζήο ηνπο
Δλλνηνινγηθή δνκή/ παξάγνληαο

Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ

Ψπρνθνηθσληθή επεμία

Κιίκαθα πλαηζζεκαηηθήο Δπεμίαο παηδηώλ Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο γηα γνλείο θαη γηα
εθπαηδεπηηθνύο (Kιίκαθα ΣΔΠ: Μπάξδνο & Πεηξνγηάλλεο, ππό έθδνζε). Πξόθεηηαη γηα έλα
εξγαιείν κε ην νπνίν κπνξνύλ λα εθηηκεζνύλ νη θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο δπλαηόηεηεο ησλ
παηδηώλ ειηθίαο από 2 έσο 7 εηώλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλζεθηηθόηεηα θαη ηε ςπρηθή επεμία
ηνπο. Πεξηιακβάλεη 53 πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο νη γνλείο θαινύληαλ λα απαληήζνπλ κε ηε
ρξήζε κηαο 4βάζκηαο θιίκαθαο (1= πνηέ, 2=ζπάληα, 3=ζπρλά, 4=πάληα) θαη θαιύπηεη έμη
δηαζηάζεηο:

«θηινθνηλσληθή

ζπκπεξηθνξάο»,

ζπκπεξηθνξά»,

«έιεγρνο

«πξνζνρή-ζπγθέληξσζε-επηκνλή»,

ηεο

δηάζεζεο-απζόξκεηεο

«πξσηνβνπιία»,

«επαηζζεζία

αληαπόθξηζεο» θαη «επηθνηλσλία κε εμσ-νηθνγελεηθά πιαίζηα».
Γνληθέο ζπγθξνύζεηο πξηλ ην δηαδύγην

Κιίκαθα «Έθδειεο Δρζξόηεηαο» (Overt Hostility)

(2)

(O’Leary-Porter Scale, 1980) ε νπνία

εθηηκά, κέζσ 10 εξσηήζεσλ, ην πόζν ζπρλά νη γνλείο δηαπιεθηίδνληαη αλνηρηά κεηαμύ ηνπο
ελώπησλ ησλ παηδηώλ ηνπο. Οη απαληήζεηο ησλ εξσηώκελσλ θαηαγξάθνληαη ζε κηα 5βαζκε
θιίκαθα από ην 1 («πνηέ») έσο ην 5 («πνιύ ζπρλά»), πνπ αληαλαθιά ηελ ζπρλόηεηα κε ηελ
νπνία νη γνλείο επηδεηθλύνπλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ηνπο, παξνπζία
ηνπ παηδηνύ, γηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα.
Πνηόηεηα ζρέζεο κε ηνλ γνλέα

«Τπνθιίκαθα γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο γνλέα- παηδηνύ» από ην Δξσηεκαηνιόγην
ηνπ Σπηηηνύ θαη ηεο Οηθνγέλεηαο (Home and Family Questionnaire)

(1)

(Pierce, Alfonso,

Garrison, 1998). Απνηειείηαη από 16 εξσηήκαηα ηα νπνία βαζκνινγνύληαη ζε κηα 4βάζκηα
θιίκαθα ηύπνπ Likert θαη πεξηιακβάλεη πέληε παξάγνληεο α) ζύγθξνπζε γνλέα- παηδηνύ, β)
ηηκσξία- νξγή, γ) ζπλαηζζεκαηηθή εγγύηεηα, δ) γνληθή ερζξόηεηα/απόξξηςε, θαη ε)
επηθνηλσλία γνλέα- παηδηνύ.
ρέζεηο κεηαμύ ησλ δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ

«Τπνθιίκαθα γηα ηηο ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ ζπλ- θεδεκόλσλ» (Co-parental Conflict
Subscale) θαη
«Τπνθιίκαθα γηα ηελ ππνζηήξημε κεηαμύ ζπλ- θεδεκόλσλ» (Co-parental Support
Subscale)

(2)

(Ahrons, 1981). Ζ θιίκαθα απνηειείηαη από 10 πξνηάζεηο νη νπνίεο

δηαρσξίδνληαη ζε δπν ππνθιίκαθεο. Ζ πξώηε εθηηκά ηελ ζπρλόηεηα, ηελ έληαζε, ηελ ύπαξμε
ερζξόηεηαο θαζώο θαη ηελ δηάζηαζε ή ηε ζπκθσλία ζηελ επηθνηλσλία ησλ πξώελ ζπδύγσλ
γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε γνληθόηεηα, ελώ ε δεύηεξε αλαθέξεηαη ζηελ ακνηβαία
ππνζηήξημε ζηηο γνληθέο ζρέζεηο.
Δπηθνηλσλίαο κε ηνλ γνλέα πνπ δελ έρεη ηελ

Δξσηήζεηο θιεηζηνύ θαη αλνηθηνύ ηύπνπ (π.ρ. «Πόζν ζπρλή είλαη ε ηειεθσληθή

επηκέιεηα

επηθνηλσλία ηνπ άιινπ γνλέα κε ην παηδί [π.σ. μια- δςο θοπέρ ηην εβδομάδα, ηοςλάσιζηον μια
θοπά ηο μήνα);» ή «Με ηη ζπρλόηεηα βιέπεη ν άιινο γνλέαο ην παηδί;» (επηιέμηε έλα ή
πεξηζζόηεξα)]

Γίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο

Κιίκαθα «Γηθηύσλ Τπνζηήξημεο»

(1)

(ΔLSPAC). Πξόθεηηαη γηα έλα απην-ζπκπιεξνύκελν

εξσηεκαηνιόγην, απνηεινύκελν από 10 εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηηο θνηλσληθέο
επαθέο θαη ζηελ έθηαζε ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ.
Ηθαλνπνίεζε από ηε δσή

«Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο Εσήο» (Life Satisfaction Inventory)

(1)

(Φνπληνπιάθεο, Ηαθσβίδεο,

Φξηζηνθίδεο, & Ηεξνδηαθόλνπ, 1997). Πξόθεηηαη γηα έλα εξσηεκαηνιόγην απην-αλαθνξάο, ην
νπνίν απνηειείηαη από 13 εξσηήζεηο πνπ θαιύπηνπλ πεξηεθηηθά ζρεδόλ όιεο ηηο πηπρέο ηεο
δσήο ηνπ αηόκνπ.
(1)

Μεηαθξαζκέλε, πξνζαξκνζκέλε ή/θαη ζηαζκηζκέλε εθδνρή από πξνγελέζηεξε ειιεληθή κειέηε

(2)

Μεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζεο έξεπλαο
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Παξάγνληεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαδπγίνπ
πγθξνύζεηο
Παξάγνληεο

πξηλ ην

ΔΠ

δηαδύγην

Πνηόηεηα ηεο ζρέζεο γνλέα-παηδηνύ
απόξξηςε

ρέζεηο

Γίθηπα

Ηθαλνπνίεζε

ηνπ

κεηαμύ

θνηλσληθήο

γνλέα από ηε

κε ηνλ άιιν

δηαδεπγκέλσλ

ππνζηήξημεο

δσή

γνλέα

ζπδύγσλ

παηδηνύ

ζπγθξνύζεηο γ-

ζηνξγή-

πλαηζζ.

π

ηηκσξία

εγγύηεηα

-0.15

-0.27**

0.33**

-0.09

0,17

-0.25**

0.08

0.02

0.21*

0.37**

-0.30**

-0.28**

0.36**

-0.08

0.15

-0.46**

0.03

0.21*

0.40**

0.49**

Πξσηνβνπιία

-0.02

-0.13

0.25**

-0.02

0,13

-0.39**

0.06

0.17

0.25**

0.39**

Φηινθνηλσληθή

-0.27**

-0.20*

0.32**

-0.16

0.13

-0.46**

0.07

0.32**

0.25*

0.39**

-0.26**

-0.31**

0.37**

-0.03

0.27**

-0.25**

0.18*

-0.03

0.22*

0.31**

-0.10

0.09

0.05

0.26**

0.31**

-0.04

-0.05

-0.02

0.18*

-0.01

Πξνζνρή-

επηθνηλσλία

Δπηθνηλσλία

επηκνλήζπγθέληξσζε
Έιεγρνο
δηάζεζεο/
απηνξξύζκηζε

ζπκπεξηθνξά
Δπαηζζεζία
αληαπόθξηζεο
Δπηθνηλσλία κε
εμσνηθνγελεηαθό
πιαίζην

Πίλαθαο 3. Σπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ ηνπ ΣΔΠ θαη ησλ κεηαβιεηώλ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαδπγίνπ
Σεκείσζε: * p< 0.05, ** p< 0.01
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