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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα διπλωματική εργασία βασίστηκε πρωτίστως στο προσωπικό
ενδιαφέρον μας για το θέμα καθώς το φαινόμενο των διαζυγίων αν και δεν είναι ένα
σύγχρονο θέμα με την πάροδο του χρόνου και τις κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές
που βιώνει η ελληνική κοινωνία έχει αποκτήσει νέες διαστάσεις που οφείλουμε να
παρατηρήσουμε αν θέλουμε να ασχοληθούμε στο μέλλον με την συμβουλευτική
οικογένειας.
Σκοπός μας είναι μια επαρκέστερη εικόνα της συμπεριφοράς ενός εφήβου μετά
από ένα διαζύγιο. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να εμβαθύνουμε στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός εφήβου και να κατανοήσουμε τον τρόπο
σκέψης σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο. Κατόπιν θα πρέπει να εντάξουμε τα
χαρακτηριστικά αυτά στη σημερινή οικονομική συγκυρία καθώς έχει αποδειχθεί από
έρευνες πως η οικονομική κατάσταση του ζευγαριού που χωρίζει επηρεάζει σε
σημαντικό βαθμό τη συμπεριφορά και την αντίδραση των παιδιών σε αυτή την
κατάσταση που βιώνουν. Άρα θα πρέπει να διασαφηνίσουμε κατά πόσο συμβαίνει
αυτό και πώς επιδρά στη συμπεριφορά του εφήβου.
Στην επόμενη ενότητα θα θέλαμε να αναφερθούμε στον ορισμό- εννοιολογική
σημασία του διαζυγίου, να καταγράψουμε τους πιθανούς λόγους- αίτια που οδηγούν
σε ένα χωρισμό και τέλος να απαντήσουμε στο ερώτημα «Πώς βιώνουν οι έφηβοι το
διαζύγιο»; Η έρευνά μας θα βασιστεί κυρίως σε βιβλιογραφικές αναφορές και στα
πιο πρόσφατα ευρήματα ερευνών που έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο για το

3

συγκεκριμένο θέμα. Στην τρίτη και τελευταία ενότητα θα αναφερθούμε σε σύγχρονες
έρευνες που αφορούν το διαζύγιο στη χώρα μας και σχετίζονται με τις επιπτώσεις που
έχει ένα διαζύγιο στα παιδιά όπως αυτά εμφανίζονται κυρίως στο σχολικό
περιβάλλον. Τέλος θα ολοκληρώσουμε τη διπλωματική μας εργασία με δικά μας
συμπεράσματα για το θέμα σύμφωνα με τα ευρήματά μας από την βιβλιογραφική μας
ανασκόπηση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο τρόπος που επηρεάζει ένα διαζύγιο τα παιδιά αποτέλεσε σημαντικό θέμα
έρευνας της ψυχολογίας από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1970. Το ενδιαφέρον
των ερευνών στράφηκε σε αυτό το ζήτημα καθώς η αύξηση των διαζυγίων διεθνώς
ήταν ραγδαία σε όλα τα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Επιπρόσθετα, μεγάλο
διεπιστημονικό ενδιαφέρον αναπτύχθηκε για το διαζύγιο και τις οικογένειες μετά το
χωρισμό των γονέων με σκοπό την κατάλληλη υποστήριξη όλων των μελών της
οικογένειας σε ατομικό, οικογενειακό ,κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο από τους
αρμόδιους φορείς (κοινωνικές υπηρεσίες, σχολείο, κέντρα συμβουλευτικής και
ψυχοθεραπείας). Πολλοί είναι οι επιστημονικοί κλάδοι που εμπλέκονται στο
κοινωνικό αυτό φαινόμενο (ψυχολογία, παιδαγωγική, ψυχιατρική, κοινωνιολογία,
νομική, οικονομία).
Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα τα διαζύγια αυξάνονται όλο και πιο πολύ με την
πάροδο των ετών. Υπολογίζεται ότι στις ημέρες μας 1 στους 4 γάμους καταλήγει σε
διαζύγιο. Η αύξηση του ποσοστού των διαζυγίων είναι μεγάλη αν αναλογιστεί κανείς
ότι στη δεκαετία του 80 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 1 στους 10 γάμους. Επιπλέον,
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υπολογίζεται ότι το 2010 περίπου 1 στους 2 γάμους θα φτάνει σε διαζύγιο.
(http://medicaltime.gr)
Με τον όρο «μονογονεϊκή οικογένεια» εννοούμε την οικογένεια, στην οποία
υπάρχουν παιδιά κάτω των 18 ετών που έχουν μόνο έναν γονέα, είτε γιατί ο άλλος γονέας
απεβίωσε, είτε λόγω διαζυγίου ή γιατί ο γονέας δεν παντρεύτηκε ποτέ. Από το 1950 και μετά,
ο αριθμός των μονογονεϊκών οικογενειών διεθνώς έχει αυξηθεί σημαντικά. Το 1970, περίπου
το 11% των παιδιών στον κόσμο ζούσαν σε μονογονεϊκές οικογένειες. Το 1996, το ποσοστό
είχε φτάσει το 31%. Φαίνεται, επίσης, ότι με το πέρασμα του χρόνου, οι μεταβαλλόμενες
κοινωνικές συνθήκες τροποποιούν και τους επικρατέστερους λόγους, για τους οποίους
δημιουργούνται οι μονογονεϊκές οικογένειες. Ο συχνότερος τύπος μονογονεϊκής

οικογένειας είναι αυτή που αποτελείται από τη μητέρα και τα βιολογικά παιδιά της. Ο
αριθμός των οικογενειών, που αποτελούνται από τον πατέρα και τα παιδιά αυξάνει
μετά το 1980 και συνήθως αυτές οι οικογένειες προκύπτουν μετά από διαζύγιο των
γονέων.
Σε εκθέσεις και στατιστικά δεδομένα κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
μονογονεϊκές οικογένειες αναφέρονται συνήθως κατηγορίες μονών-γονέων με βάση
τη συζυγική τους κατάσταση (χήροι, διαζευγμένοι, ανύπατροι). Εδώ θα πρέπει να
αναφερθούν κ οι περιπτώσεις οικογενειών που ο ένας γονέας μπορεί να λείπει από το
σπίτι για μεγάλα χρονικά διαστήματα εξαιτίας επαγγελματικών υποχρεώσεων (π.χ.
ναυτικοί, μετανάστες, στρατιωτικοί κ.ά.) και σε αυτή την περίπτωση η οικογένεια
λειτουργεί ως μονογονεϊκή χωρίς να υπάρχει στη μέση διαζύγιο.
Ο χωρισμός των γονέων και η διαδικασία του διαζυγίου αποτελούν αλλαγές που
επηρεάζουν τη δομή της οικογένειας, τις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη με οικονομικό,
ψυχολογικό και κοινωνικό κόστος. Γονείς και παιδιά καλούνται να αντιμετωπίσουν
καινούριες καταστάσεις που συσχετίζονται με ποικίλες κοινωνικές οικογενειακές και
κοινωνικές παραμέτρους.
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Εδώ θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το θέμα από τη σκοπιά του εφήβου. Να
ψάξουμε να βρούμε δηλαδή όλα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ψυχολογίας
των εφήβων που επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης τους αλλά και τη γενικότερη
συμπεριφορά τους. Επίσης θα αναζητήσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη
διαμόρφωση των ιδιαίτερων ψυχολογικών χαρακτηριστικών με βάση το θεωρητικό
πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί. Με λίγα λόγια θα εστιάσουμε στο διαζύγιο από την
πλευρά των παιδιών, πώς το βιώνουν ή το βίωσαν στο παρελθόν, τι κατάλοιπα τους
έχει αφήσει η όλη διαδικασία και πώς έχει επηρεάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα

Το

θέμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και επίκαιρο, καθώς η διάλυση του δεσμού του
γάμου, υπό οποιαδήποτε προσέγγιση- θρησκευτική, νομική, φυσική ή ακόμα και ως
απλή συμβίωση που καταλήγει σε τεκνοποιία- έχει αναπόφευκτα σοβαρές επιπτώσεις
τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά. Όσο και αν επιχειρούν διάφοροι επιστήμονες
(κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι, εθνολόγοι) να παρουσιάσουν το διαζύγιο ως μια
προσπάθεια διευθέτησης της συζυγικής ή οικογενειακής δυσλειτουργίας αυτό δεν
αποτελεί ούτε την τέλεια ούτε την τελική διευθέτηση της κρίσης. Μπορεί ίσως για
τους συζύγους να αποτελεί την λιγότερο κακή λύση, δεν ισχύει όμως το ίδιο για τα
παιδιά, καθώς το διαζύγιο οδηγεί σε απότομη αλλαγή του σκηνικού, στο δράμα της
δυσλειτουργίας που υποχρεούνται να ζουν, χωρίς τα ίδια να είναι υπεύθυνα. Στην
περίπτωση δε που υπάρχει ανοιχτή βία μεταξύ των συζύγων, το διαζύγιο σπάνια
αποτελεί πηγή ανακούφισης για τα παιδιά, καθώς είναι πολύ πιθανό να επιδεινώσει
την ήδη διαταραγμένη ψυχική τους ισορροπία. (Γεώργιος- Δημήτριος Βερέμης,
διδακτορική διατριβή, 2011)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
1.1 Έφηβος- Ορισμοί
Εφηβεία είναι η μεταβατική εκείνη περίοδος της ανάπτυξης του ανθρώπου, κατά
την οποία το ανώριμο φυλετικά παιδί μεταμορφώνεται σε ώριμο και ικανό για
αναπαραγωγή ενήλικα. Η εφηβεία είναι μια συναρπαστική περίοδος σωματικών και
ψυχικών αλλαγών με τελικό στόχο τη μετάβαση από την παιδική ηλικία στην
ενηλικίωση.
Χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής είναι :
− Επιτάχυνση της σωματικής ανάπτυξης
− Ανάπτυξη των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου
− Ικανότητα αναπαραγωγής
− Ψυχολογικές μεταπτώσεις
Στην

εφηβική

ηλικία

μπορούμε

να

συναντήσουμε

και

πολλά

θετικά

χαρακτηριστικά. Οι έφηβοι κυρίως είναι αυθόρμητοι και εκφράζουν άμεσα τα
συναισθήματά τους. Αυτό φέρνει συχνά συγκρούσεις με πρόσωπα και θεσμούς
(οικογένεια, γονείς, σχολείο). Επιπλέον έχουν ανάγκη από αναγνώριση, επιβεβαίωση
και επιβράβευση. Η αδιαφορία από την πλευρά του οικογενειακού και κοινωνικού
περιβάλλοντος, όπως και η επικριτική στάση απέναντί τους, δημιουργεί αισθήματα
απόρριψης και απογοήτευση. Είναι ιδεολόγοι και οραματιστές. Έχουν ιδανικά και
πιστεύουν σε υψηλές αξίες, ονειρεύονται έναν καλύτερο κόσμο απαλλαγμένο από τον
ωφελιμισμό και τον κυνισμό που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες των
μεγάλων. Επίσης διακρίνονται από αποφασιστικότητα, ισχυρή θέληση και πάθος σε
ό,τι πιστεύουν και υποστηρίζουν. Είναι ασυμβίβαστοι εξαιτίας της έλλειψης πείρας
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και του αυθορμητισμού, και τους χαρακτηρίζει επαναστατικότητα, αντικομφορμισμός
και τάση για αμφισβήτηση. Έχουν κοινωνικές ευαισθησίες. Αντιδρούν στην αδικία
και την εκμετάλλευση, τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες, την
ασυνέπεια λόγων και πράξεων από την πλευρά των πολιτικών.
Οι έφηβοι όμως έχουν και αρκετά αρνητικά χαρακτηριστικά. Η προσωπικότητά
τους δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως για αυτό και η συμπεριφορά τους χαρακτηρίζεται
από αστάθεια, όπως και οι απόψεις και οι αντιλήψεις τους. Είναι απρόβλεπτοι, καθώς
στον ψυχικό τους κόσμο εναλλάσσεται η υπερβολική ανασφάλεια και η υπερβολική
αυτοπεποίθηση. Είναι ενθουσιώδεις και άπειροι και αυτό τους κάνει ευάλωτους και
ευεπηρέαστους. Έτσι παρασύρονται εύκολα, και εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους.
Επιπρόσθετα δεν έχουν αναπτυγμένη κριτική ικανότητα και ταυτόχρονα νιώθουν
έντονη την ανάγκη να ανήκουν κάπου. Για αυτό και υιοθετούν συχνά λανθασμένα
πρότυπα, όπως αυτά προβάλλονται από τα ΜΜΕ. Αμφισβητούν με στείρο και άγονο
τρόπο παραδοσιακές και καθιερωμένες αξίες. Τέλος επιμένουν στις απόψεις τους και
συχνά έρχονται σε σύγκρουση και γίνονται επιθετικοί και βίαιοι. Η βιαιότητα και η
παραβατική

συμπεριφορά

εκφράζουν

συχνά

την

αντίθεσή

τους

με

την

πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους νέους
στην εποχή που ζούμε είναι πολλοί. Είναι οι εξελίξεις στην τεχνολογία και ιδιαίτερα
στην πληροφορική που κατακλύζουν την καθημερινότητα και τον τρόπο
συμπεριφοράς σε κάθε ηλικία πόσο μάλλον στην εφηβεία. Για τους νεότερους που
είναι περισσότερο εξοικειωμένοι, υπάρχει ένας καταιγισμός πληροφοριών που
συμβάλουν στην διερεύνηση των πνευματικών οριζόντων και τον τρόπο επικοινωνίας
μεταξύ των νέων, αφού γνωρίζουν περισσότερα και μπορούν σε κάποιο βαθμό να
κρίνουν και να υιοθετούν κάποιες θέσεις. Οι πολλές και γρήγορα δοσμένες
πληροφορίες προκαλούν συσκότιση και αποπροσανατολισμό πολλές φορές και
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αντικοινωνικότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι επικίνδυνες. Τα Μ.Μ.Ε. και ο
ενημερωτικός ψυχαγωγικός τομέας μπορεί να λειτουργεί και θετικά: το άτομο
γνωρίζει καλύτερα την κοινωνία στην οποία ζει, αλλά σε ό,τι αφορά τους νέους
μπορεί να συσκοτίσουν και να αποπροσανατολίσουν και αυτά. Το πιο σημαντικό:
προβάλλουν αρνητικά πρότυπα. Η κρίση στους θεσμούς: (οικογένεια-γάμος,
εκπαιδευτικό σύστημα, εργασία, κράτος, θρησκεία) επηρεάζει αρνητικά το
χαρακτήρα των νέων. Υπάρχει κρίση, αμφισβητούνται καθιερωμένες αξίες και
δημιουργείται σύγχυση στις νεαρότερες ηλικίες σε σχέση με θέματα που μέχρι
πρόσφατα θεωρούνταv δεδομένα. Οι πολιτικές και οικονομικές κρίσεις σε μια
κοινωνία παγκοσμιοποιημένη, όπου προβλήματα και δυσλειτουργικές καταστάσεις
μεταδίδονται γρήγορα από χώρα σε χώρα, επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία των
ατόμων κάθε ηλικίας και έχουν κάθε φορά διαφορετικό αντίκτυπο στο κάθε
αναπτυξιακό-ηλικιακό στάδιο.
Η συμπεριφορά των εφήβων μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα ακόμα και από μήνα
σε μήνα. Αυτό διότι ο έφηβος δεν έχει ακόμα προσδιορίσει τον χαρακτήρα της
προσωπικότητας που θέλει να υιοθετήσει. Ενθουσιάζεται εύκολα από οτιδήποτε
καινούργιο βλέπει και προσπαθεί να το αντιγράψει πολλές φορές χωρίς να είναι
σίγουρος για την ορθότητα της πράξης του. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα τη μη
προσδιορισμένη του εικόνα μέχρι το στάδιο της ενηλικίωσης.( http://schoolpress.sch.gr)
Η περίοδος της εφηβείας είναι μια αναπτυξιακή περίοδος στη ζωή του ατόμου που
χαρακτηρίζεται από εξέλιξη και αλλαγές στη δομή της προσωπικότητας και της
ψυχοσύνθεσης. Οι αλλαγές συμβαίνουν σε βιοσωματικό, γνωστικό, συναισθηματικό
και κοινωνικό επίπεδο. Οι έφηβοι μαθαίνουν να «παίζουν» νέους και περισσότερους
ρόλους. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε τον ρόλο των προτύπων που
επηρεάζουν τους νέους σε μεγάλο βαθμό. Πρότυπα για τους έφηβους ειδικότερα για
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το δεύτερο στάδιο της εφηβείας (κυρίαρχη εφηβεία 14-17 ετών) αποτελούν οι γονείς,
οι δάσκαλοι και ο κοινωνικός περίγυρος. Σε αυτό το στάδιο κυριαρχεί έντονο κλίμα
εναντίωσης προς τους γονείς και εκφράζεται η ανάγκη του εφήβου για αυτονομία.
Έχει την τάση να αποφεύγει οικογενειακές συγκεντρώσεις και να προτιμά να περνάει
περισσότερο χρόνο με το φιλικό του περιβάλλον. Ο έφηβος σε αυτή τη φάση ζει και
εκφράζεται μέσα από τις παρέες (peer group) ενώ φίλοι και καθηγητές μπορούν να
αποτελέσουν πρότυπό τους. Η απομόνωση όταν βρίσκεται στο σπίτι είναι
χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου καθώς κλείνεται με τις ώρες στο δωμάτιό του
ακούγοντας μουσική επικοινωνώντας με φίλους που νιώθει πως είναι οι μοναδικοί
που τον καταλαβαίνουν. Αυτή η περίοδος μπορεί να είναι και δημιουργική καθώς
αναζητά απαντήσεις πάνω σε φιλοσοφικά και υπαρξιακά ζητήματα και μπορεί να
διαμορφώσει μια προσωπική άποψη σε ζητήματα που τον αφορούν.
Η εφηβεία αποτελείται από τρία στάδια. Την πρώιμη, την μέση και την ύστερη
εφηβεία. Χαρακτηρίζεται από έντονα συναισθήματα έκστασης και άγχους, ευτυχίας
και προβλημάτων, εξερεύνησης και ψυχικής πίεσης. Ο έφηβος αφήνει πίσω του την
παιδική ηλικία και δημιουργεί μια νέα εποχή προσπαθώντας να βρει τον εαυτό του
και να μεταβεί στο μέλλον του.
Η κοινωνική στήριξη από τους «σημαντικούς άλλους» και ο ιδανικός τρόπος
ανατροφής του μειώνουν τα προβλήματα στη συμπεριφορά του. Μπορούμε να πούμε
με ευκολία πως η περίοδος αυτή διακατέχεται από επαναστατικότητα, ρευστότητα και
ανακατατάξεις, όμως από έρευνες που έχουν διεξαχθεί αναφέρουν πως δεν είναι ίδια
για όλους. Κάπου εδώ έρχονται οι έννοιες αυτοαντίληψη και αυτοεικόνα που μας
βοηθάνε να αντιληφθούμε τους λόγους της διαφορετικότητας μεταξύ των εφήβων και
του τρόπου που βιώνουν την εφηβεία. Η έννοια του εαυτού είναι καθοριστική για να
εξηγήσουμε τις παραπάνω δύο έννοιες, καθώς αποτελούν συνιστώσες του όρου. Είναι
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μια

σύνθετη

εννοιολογική

κατασκευή

η

οποία

περιλαμβάνει

γνωστικές,

συναισθηματικές και συμπεριφορικές πτυχές (Brinthaup & Erwin, 1992. Burns,1982,
σελ 25). Ο Γουίλιαμ Τζεϊμς (1890) πρότεινε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στο Εγώ και το
Εμένα. Το Εγώ αντιστοιχεί στον εαυτό ως γνώστη και αναφέρεται στις εσωτερικές
σκέψεις στην αίσθηση της προσωπικής ταυτότητας. Το Εμένα αναφέρεται κυρίως
στον κοινωνικό εαυτό, δηλαδή ο εαυτός μου σε σχέση με τους άλλους. Ο Τζεϊμς
αναφέρεται κυρίως σε αυτά που θεωρούμε δικά μας όταν μιλάει για την έννοια του
εαυτού πχ ο σύζυγος μου, τα παιδιά μου, η περιουσία μου. Σύμφωνα με αυτή την
οπτική, τα όντα και τα αντικείμενα του περιβάλλοντος ανήκουν στον εαυτό ενός
ατόμου από τη στιγμή που βιώνονται ως δικά του.
Το άτομο λοιπόν ανάλογα με τα βιώματά του και τον τρόπο με τον οποίο
εσωτερικεύει τα συναισθήματά του «χτίζει» την προσωπικότητα και το χαρακτήρα
του. Μαθαίνει να αντιμετωπίζει καταστάσεις και να αντιδρά με συγκεκριμένο τρόπο.
Μεγάλο ρόλο σε αυτή την έκφανση της προσωπικότητας παίζει η κοινωνική μάθηση.
Ο τρόπος δηλαδή που ένα άτομο μαθαίνει από μικρή ηλικία μέσω των κοινωνικών
προτύπων να αντιδρά και να συμπεριφέρεται με ανάλογο τρόπο στα διάφορα
ερεθίσματα που λαμβάνει από το περιβάλλον. Αρκετές θεωρίες αναλύουν το
συγκεκριμένο θέμα αλλά εμείς σε αυτό το σημείο θα ασχοληθούμε περισσότερο με το
στάδιο της εφηβικής ηλικίας και με την εφηβική ταυτότητα καθώς και τα
προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη διαμόρφωσή της.
Πριν την ενηλικίωση, οι έφηβοι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους μέσα από τους
διάφορους ρόλους που έχουν. Μπορεί να είναι φίλοι, μαθητές, αθλητές, μουσικοί, και
ταυτόχρονα να ανήκουν σε κλίκες ή σε διάφορες ομάδες ατόμων. Στην εφηβεία, η
βελτίωση του γνωστικού δυναμικού επιτρέπει την ανάλυση αυτών των ρόλων, τον
εντοπισμό αντιφάσεων και αντιθέσεων, και την αναδιαμόρφωση τους έτσι ώστε να
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σχηματιστεί η ταυτότητα του ατόμου. Μερικές φορές οι έφηβοι εγκαταλείπουν
παλιότερους ρόλους που μπορεί να είχαν ως παιδιά, και άλλες φορές δημιουργούν
νέες σχέσεις με τους γονείς, τα αδέρφια και τους συνομηλίκους τους.
Ο Έρικσον (1968), περιέγραψε τη διαδικασία της διαμόρφωσης ταυτότητας ως
το μεγαλύτερο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσουν οι έφηβοι προκειμένου να κάνουν
επιτυχώς τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Ιδανικά, οι έφηβοι μπαίνουν στην ενήλικη
ζωή έχοντας μια σταθερή και συνεπή αίσθηση του ποιοι είναι και για το πώς θα
ενταχθούν στην κοινωνία.

1.1.α. Θεωρία δεσμού
Αναφορικά μιλώντας για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των εφήβων και το
ρόλο που παίζουν σε αυτή τη διαδικασία οι γονείς είναι σημαντικό να αναφερθούμε
στη θεωρία του δεσμού η αλλιώς στη θεωρία της προσκόλλησης αν και αφορά
μικρότερες ηλικίες καθώς ξεκινά από τη γέννηση του παιδιού παρόλα ταύτα αποτελεί
αρχέγονη γραμμή πλεύσης για την μετέπειτα συμπεριφορά του ατόμου.
Η "Θεωρία του Δεσμού" αναφέρεται στη φύση των πρώιμων βιωμάτων των
παιδιών και στην επίδραση που έχουν αυτά τα βιώματα στην προσωπικότητά τους.
Το επιστημονικό ζήτημα που έθεσε ο Bowlby είναι πώς το πρώιμο τραύμα φτάνει να
επηρεάσει την προσωπικότητα του ατόμου. Για τον Bowlby είμαστε καταρχάς
θηλαστικά, βιολογικά προγραμματισμένοι εξαρχής από τη φύση να υπάρξουμε σε
σχέσεις, και πάνω σε αυτή τη βάση οικοδομείται η ψυχική συγκρότηση. Αναφέρεται
στο συναισθηματικό δεσμό ανάμεσα στο βρέφος και το κύριο πρόσωπο που το
φροντίζει (συνήθως τη μητέρα). Η φύση και η μορφή της πρώτης σχέσης γίνεται
μοντέλο για τις μετέπειτα σχέσεις , προκαλώντας προσδοκίες για το αν το άτομο είναι
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άξιο αγάπης και κατά πόσο μπορεί να βασιστεί στους άλλους. Κατά τη διαδικασία
της κοινωνικής του εξέλιξης, το άτομο κατασκευάζει εσωτερικά λειτουργικά
μοντέλα (internal working models) ή νοητικές αναπαραστάσειςτου εαυτού και
των προτύπων αλληλεπίδρασης με τους άλλους. Τα μοντέλα αυτά οργανώνουν την
εξέλιξη της προσωπικότητας, κατευθύνουν την κοινωνική συμπεριφορά και
αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση προσδοκιών, αντιλήψεων και συμπεριφορών,
καθώς και τη βίωση συναισθημάτων σε υπάρχουσες αλλά και νέες σχέσεις.
(http://skepsy.com/2010/10/10/proskolisi/)
Τύποι δεσμού και ρύθμιση του συναισθήματος.
Κεντρική λειτουργία και απόρροια των βασικών αρχών της θεωρίας είναι η
ρύθμιση συναισθημάτων, άμεσα συνυφασμένη με τους τύπους δεσμού. Ήδη από τα
τέλη της δεκαετίας του '80 είχε δειχθεί (Kobak & Sceery, 1988) ότι άτομα με ασφαλή
τύπο δεσμού χρησιμοποιούν στρατηγικές ρύθμισης του συναισθήματος που μειώνουν
το στρες και το άγχος δίνοντας παράλληλα έμφαση στα θετικά συναισθήματα. Από
την άλλη πλευρά άτομα με ανασφαλή τύπο δεσμού ακολουθούν στρατηγικές
ρύθμισης του συναισθήματος που εστιάζουν στα αρνητικά συναισθήματα και
βιώνουν τις διαπροσωπικές ή άλλες καταστάσεις με περισσότερο άγχος (τύπος
εμμονής) ή τείνουν να καταπιέζουν τα συναισθήματά τους (τύπος αποφυγής). Δέκα
χρόνια μετά τις αρχικές έρευνες ο Fuendeling (1998) έκανε μια ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας και βασισμένος πάνω σε ευρήματα από διαφορετικούς μεταξύ τους
περιοχές έρευνας προτείνει ότι ο έλεγχος του συναισθήματος αποτελεί γνώρισμα της
προσωπικότητας (trait) άμεσα συνδεδεμένο με τον τύπο δεσμού.
Το πώς το συναίσθημα επιδρά στην αλληλεπίδραση μητέρας και νηπίου παίζει
σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του τύπου δεσμού. Η υπόθεση της ευαισθησίας
της μητέρας που έχει προταθεί αρχικά από την Ainsworth (πείραμα του ξένου),
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αφορά στο πώς η μητέρα ρυθμίζει κατάλληλα τα αρνητικά συναισθήματα που
δημιουργούνται από τις παιδικές μνήμες-γονικές σχέσεις της ίδιας της μητέρας.
Συγκεκριμένα, η μητρική ευαισθησία αφορά στην ικανότητά της να αντιληφθεί και
να ερμηνεύσει κατάλληλα τα σήματα του νηπίου (κλάμα κλπ.). Η συναισθηματικά
ευαίσθητη μητέρα είναι κατάλληλα συντονισμένη στα ανεπαίσθητα μηνύματα του
παιδιού και καταφέρνει να μην διαστρεβλώνει τα μη-λεκτικά μηνύματα με βάση τις
δικές της ανάγκες και "προβολές".¨
Οι στρατηγικές ρύθμισης του συναισθήματος που συνδέονται με τους τύπους
δεσμού στην βρεφική ηλικία παρατηρούνται επίσης και στην μετέπειτα ανάπτυξη του
ατόμου (Ainsworth, 1985). Σε πρόσφατη έρευνα έφηβοι με ασφαλείς τύπους δεσμού
είχαν λιγότερο δυσλειτουργικό θυμό και άγχος κατά την δοκιμασία επίλυσης ενός
προβλήματος με την μητέρα (Kobak et al. 1993) σε σύγκριση με ανασφαλείς
συνομηλίκους τους (με την μέθοδο ΑΑΙ). Ο σημαντικός ρόλος των προτύπων
ρύθμισης του συναισθήματος στην ενηλικίωση καταδείχθηκε και την επίδραση στις
διαπροσωπικές σχέσεις (Kobak & Çazan, 1991. Simpson, Rholes & Nelligan, 1992
για μια περίληψη βλ. Miculincer & Florian, 2001) αλλά δεν θα επεκταθούμε εδώ,
καθώς θέλαμε απλώς να αναφερθούμε περιγραφικά στη θεωρία και να καταδείξουμε
τη σημαντικότητα της στον επιστημονικό κλάδο της εξελικτικής ψυχολογίας αλλά
και τη συσχέτισή της με τη διαμόρφωση προσωπικότητας στο στάδιο της εφηβείας
το

οποίο

και

εξετάζουμε

στη

διπλωματική

μας

εργασία.

(http://www.encephalos.gr/full/40-1-04g.htm)
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1.2 Η έννοια της ταυτότητας.
Σύμφωνα με τον Έρικσον (1959), η διαμόρφωση της ταυτότητας είναι συχνά μια
χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία του αυτοπροσδιορισμού (self-definition).
Είναι η συνέχεια του ατόμου ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
Εμπεριέχει τις κλίσεις και τα ταλέντα του ατόμου και τους ρόλους που είχε ως παιδί
οι οποίοι επιβλήθηκαν ή προωθήθηκαν κυρίως από τους γονείς, τους φίλους και την
κοινωνία.
Σύμφωνα με τον Έρικσον η αίσθηση της ταυτότητας είναι σημαντική γιατί δίνει
κατεύθυνση, σκοπό και νόημα στη ζωή.

1.2.α. H διαμόρφωση της ταυτότητας
Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η ταυτότητα που διαμορφώνει ο έφηβος επηρεάζει τις
κοινωνικές του προσδοκίες, την εικόνα του εαυτού του και τον τρόπο που αντιδρά σε
καταστάσεις άγχους. Ο Μάρσια (1966), επέκτεινε τη θεωρία του Έρικσον ορίζοντας
τέσσερα διαφορετικά στάδια στη διαμόρφωση ταυτότητας.


Οι έφηβοι που βρίσκονται στο στάδιο του μορατόριουμ (moratorium status),
δηλαδή βρίσκονται σε μια περίοδο που περνούν κρίση ταυτότητας, βιώνουν έντονο
άγχος γιατί δεν έχουν πάρει ακόμα αποφάσεις για το ποιοι είναι και τι θέλουν.
Μπορεί να βρίσκονται σε διαρκή μάχη με αντικρουόμενες αξίες και επιλογές, και
συχνά έρχονται αντιμέτωποι με αντιθέσεις. Με τους γονείς μπορεί να
έχουν αμφιλεγόμενη σχέση. Από τη μια μπορεί να διεκδικούν την ελευθερία τους
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και ταυτόχρονα να φοβούνται, ή μπορεί να δυσανασχετούν με την αποδοκιμασία
των γονιών τους.


Αντίθετα, οι έφηβοι που βρίσκονται στο στάδιο πρόωρο κλείσιμο (foreclosure
status), δηλαδή έχουν πάρει αποφάσεις και έχουν δεσμευτεί σε αυτές χωρίς να
περάσουν κρίση ταυτότητας, βιώνουν ελάχιστο άγχος. Μπορεί να έχουν επιλέξει
επαγγελματικό προσανατολισμό, ιδεολογικές θέσεις και να έχουν καλύψει και άλλες
πτυχές της προσωπικότητας, αλλά κυρίως αυτές έχουν καθοριστεί από τους γονείς ή
τους δασκάλους, παρά από τους ίδιους. Σε αυτό το στάδιο οι έφηβοι τείνουν να
διαμορφώνουν στενές σχέσεις και δεσμούς με πρόσωπα που παίζουν σημαντικό
ρόλο στη ζωή τους.



Οι έφηβοι που βρίσκονται σε σύγχυση ταυτότητας (diffusion status), έχουν
έλλειψη κατεύθυνσης και τους λείπει το κίνητρο για να την αποκτήσουν. Δεν έχουν
περάσει κρίση ταυτότητας, δεν έχουν επιλέξει επαγγελματικό προσανατολισμό και
δεν έχουν αναπτύξει ηθικό κώδικα. Ως παιδιά, το πιθανότερο είναι ότι έχουν βιώσει
απόρριψη και αδιαφορία από τους γονείς τους. Μπορεί να παραιτούνται εύκολα και
να καταφεύγουν στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά για να αποφύγουν τις ευθύνες τους.



Τέλος, οι έφηβοι που βρίσκονται στο στάδιο της επίτευξης ταυτότητας (identity
achievement), έχουν περάσει από κρίση ταυτότητας και έχουν πάρει τις αποφάσεις
τους. Αυτό το στάδιο θεωρείται ως το πιο επιθυμητό και ως το πιο ώριμο. Οι έφηβοι
έχουν ισορροπημένα συναισθήματα για τους γονείς και την οικογένειά τους, και η
επιθυμία τους για ανεξαρτησία δεν φορτίζεται έντονα συναισθηματικά και δεν
συνοδεύεται από απομόνωση και από συναισθήματα απόρριψης.
Η επίτευξη της ταυτότητας αυξάνει και εκπληρώνεται με την ηλικία. Στο
Γυμνάσιο τα περισσότερα παιδιά αναζητούν ακόμα την ταυτότητά τους. Μπορεί να
έχουν καταλήξει και να έχουν διαμορφώσει κάποιες πτυχές της προσωπικότητας
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όπως για παράδειγμα τη σεξουαλική τους προτίμηση, αλλά μπορεί να αναζητούν
ακόμα τα θρησκευτικά τους πιστεύω κ.α.
Οι γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσουν το παιδί να αναπτύξει μια
συγκροτημένη και υγιή προσωπικότητα. Η καλή επικοινωνία, η αποδοχή, ο σεβασμός
και η άνευ όρων αγάπη, είναι βασικές προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν

ως

στήριγμα στα παιδιά οι γονείς σε αυτή τη χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία της
διαμόρφωσης της ταυτότητάς τους. (http://www.parentshelp.gr)
Γενικά διακρίνουμε τρείς ομάδες εφήβων. Τους εφήβους που είναι επιθετικοί,
τους εφήβους οι οποίοι είναι κοινωνικά απομονωμένοι, και τους εφήβους οι οποίοι
είναι και επιθετικοί και απομονωμένοι. Οι επιθετικοί συνήθως εμφανίζουν
προβλήματα συμπεριφοράς Οι κοινωνικά απομονωμένοι δείχνουν μοναξιά και έχουν
χαμηλή αυτοεκτίμηση και

κατάθλιψη. Οι επιθετικοί εκδηλώνουν ποικιλία

ψυχολογικών προβλημάτων
Γενικά όσοι έφηβοι ενοχλούν τους συμμαθητές τους, έχουν χαμηλή σχολική
επίδοση μειωμένη κοινωνική αποδοχή και δε μπορούν να δημιουργήσουν σταθερές
και υγιείς σχέσεις με τους συνομηλίκους τους.
Σε όλες τις περιπτώσεις τα στάδια και τις φάσεις των εφήβων, καταλυτικό ρόλο
παίζουν οι γονείς, οι οποίοι διαμορφώνουν τις σχέσεις των παιδιών ακόμα και
ακούσια, ακόμα και στο μη λεκτικό πεδίο.( http://kafeneio-gr.blogspot.gr)

1.3 Έφηβοι στη σημερινή οικονομική συγκυρία
Εδώ και τέσσερα χρόνια η χώρα μας βιώνει τη μεγαλύτερη οικονομική -και όχι
μόνο- κρίση του αιώνα μας. Όπως αντιλαμβανόμαστε οι οικονομικοί παράγοντες
έχουν επηρεάσει όλες τις κοινωνικές τάξεις και άτομα όλων των ηλικιών. Η
οικονομική κρίση, που έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στο βιοτικό επίπεδο πολλών
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οικογενειών, επηρεάζει ψυχολογικά παιδιά και εφήβους, είτε μέσω των αλλαγών στον
τρόπο ζωής της οικογένειας, είτε μέσω των αλλαγών στην ψυχολογική κατάσταση
των γονέων π.χ. αν έχουν χάσει τη δουλειά τους, είτε μέσω των στάσεων που
προβάλλονται από τα ΜΜΕ. Η κρίση χτύπησε κυρίως την τάξη των «νεόπτωχων»,
που προέρχεται από την υποβάθμιση των αστικών και μικροαστικών στρωμάτων. Οι
έφηβοι αυτής της τάξης πιθανόν να οδηγηθούν σε καταθλιπτικές ή και αντικοινωνικές
συμπεριφορές

(παραβατικότητα,

εγκληματικότητα)

καθώς,

διαταράσσεται

η

σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία τους.
Εξαιτίας του ότι η εφηβεία είναι μία μεταβατική περίοδος, από την παιδική ηλικία
στην ενηλικίωση, ο έφηβος έχει να παλέψει με πολλά, όπως: με την εικόνα του
εαυτού του που αλλάζει, με το θεμελιώδες ερώτημα «ποιος είμαι», ποια είναι η
ταυτότητά μου, με την προσπάθειά του να διαφοροποιηθεί από την οικογένειά του, να
ξεκινήσει την δική του αυτόνομη πορεία ζωής, δημιουργούν ενδεχόμενα
μεγαλύτερους κινδύνους αποπροσανατολισμού και διεκδίκησης των επαγγελματικών
του ευκαιριών.
Οι μαθητές σήμερα στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας βιώνουν δραματικές
αλλαγές εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που οφείλονται στις περικοπές των μισθών
ή στην ανεργία των γονέων τους και αλλάζουν ριζικά την καθημερινότητά τους.
Σύμφωνα με έρευνα του «συνηγόρου του πολίτη» για τα δικαιώματα του παιδιού, 7
στους 10 μαθητές λόγω περικοπών στα έσοδα της οικογένειας έχουν αλλάξει τρόπο
διαβίωσης. Πολύ μεγάλη είναι επίσης και η αγωνία των μαθητών για το αύριο, καθώς
βλέπουν την καθημερινότητά τους να αλλάζει. Σε πρόσφατη βιβλιογραφία η
κοινωνικο-οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ψυχοσωματική
ευστάθεια των εφήβων με δύο τρόπους. Πρώτον, έχουν εξασθενήσει οι
προστατευτικοί παράγοντες που συμβάλουν στην ανάπτυξη και τη διατήρησή της και
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δεύτερον έχουν ενισχυθεί και αυξηθεί οι παράγοντες κινδύνου που οδηγούν στην
εμφάνιση ψυχικών διαταραχών. Παράγοντες όπως η εργασιακή ανασφάλεια, η
εισοδηματική αβεβαιότητα, η ανεργία, οι ελαστικές μορφές εργασίας, η υπερχρέωση
νοικοκυριών, η έλλειψη σταθερής στέγης ή η στεγαστική αβεβαιότητα, η αύξηση
κοινωνικών ανισοτήτων, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός των ευπαθών
ομάδων, η αδυναμία ελέγχου της ζωής του ατόμου και η αβεβαιότητα για το μέλλον
συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της νοσηρότητας στο σύνολό της.
Όπως αντιλαμβανόμαστε από τα παραπάνω, μέσα σε αυτή την δύσκολη συγκυρία
ένα διαζύγιο είναι μια ακόμη πληγή στην ήδη άβολη κατάσταση που βιώνουν οι
σημερινοί έφηβοι καθώς δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τις ανασφάλειες που
δημιουργούνται από το εξωτερικό περιβάλλον αλλά και μέσα στην οικογένεια η
οποία βάλλεται κι αυτή με τη σειρά της από την οικονομική κρίση.
Αυξημένα επίπεδα ψυχικών διαταραχών (κατάθλιψη) έχουν ως αποτέλεσμα την
αύξηση του φόβου για το μέλλον, την έλλειψη ελπίδας και προοπτικής, τις δυσμενείς
επιπτώσεις στις σχέσεις με φίλους και συμμαθητές, την κατανάλωση αλκοόλ,
αλλαγές στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Οι δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης της
οικογένειας έχουν ως αποτέλεσμα διαταραχές στη συμπεριφορά που μπορεί να
οδηγήσουν και σε κατάθλιψη. Σε αυτές τις συνθήκες αν προσθέσουμε και την ύπαρξη
ενός διαζυγίου καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο
για την ψυχολογική εξέλιξη των νέων στο αναπτυξιακό στάδιο της εφηβείας το οποίο
διανύουν. Η ψυχική ανθεκτικότητα μειώνεται και οι ψυχολογικές διαταραχές
παίρνουν επάξια τη θέση της. Έτσι συναντάμε νέους θυμωμένους με όλα, επιθετικούς
ή

με

σαφή

δείγματα

κατάθλιψης

και

κοινωνικής

απομόνωσης.

(http://www.anoixtiagalia.gr/index.php/grafeio-typou/arthrografia/item/48-efiveiakai-ftoxeia)
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Από την πλευρά του ζευγαριού που παίρνει την απόφαση να χωρίσει εν μέσω
οικονομικής κρίσης μια γρήγορη ματιά σε τελευταίες έρευνες έχει δείξει τα εξής:
Αύξηση της τάξης του 11,4% στα διαζύγια σημειώθηκε μέσα σε έναν χρόνο
σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας
(ΙΨΣΥ). Σύμφωνα με κοινωνιολόγους και νομικούς οι οικονομικές δυσκολίες σε μία
περίοδο κρίσης μπορούν να αποτελέσουν τον κυρίαρχο λόγο οριστικής ρήξης ενός
ζευγαριού. Την ίδια ώρα, αυστραλιανή φιλανθρωπική οργάνωση δημοσίευσε έκθεση
που αναφέρει ότι όταν ένας από τους δυο σε ένα ζευγάρι βιώσει την ανεργία σε ένα
χρονικό διάστημα οι πιθανότητες να χωρίσει μέσα στον επόμενο χρόνο φτάνουν το
70%. Υπό συνθήκες πίεσης εμφανίζεται ο πραγματικός χαρακτήρας του ανθρώπου
και αναδύονται τα προβλήματα της σχέσης σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους
γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι τα διαζύγια αυξάνονται λόγω της οικονομικής
κρίσης. Αυτό, μάλιστα, επιβεβαιώνεται και από την αύξηση των υποθέσεων που
αφορούν

στη

διάσπαση

του

έγγαμου

βίου

στα

δικηγορικά

γραφεία.

(http://tountouri.blogspot.gr/2010/04/blog-post.html)
Ο γάμος παλαιότερα διατηρούσε την κοινωνική συνοχή, ήλεγχε τη μεταβίβαση
της κληρονομιάς στους απογόνους και διασφάλιζε ότι η ασθενέστερη γυναίκα δεν θα
εγκαταλείπεται στην τύχη της. Η κοινωνία έκτοτε έχει αλλάξει δραματικά και η
μονογονεϊκότητα πλέον δεν είναι καταστροφική. Φυσικά, κάθε διαζύγιο, για τα
παιδιά είναι πένθος, όχι όμως κοινωνικό στίγμα. Και ο αποχωρισμός προτιμότερος
από μια τοξική σχέση.
Μια άλλη άποψη υποστηρίζει πως τα διαζύγια στην οικονομική κρίση δεν
αυξάνονται και τόσο διότι τα ζευγάρια δεν θέλουν να επωμιστούν τα έξοδα των
δικηγόρων. Στην ουσία δεν αλλάζει και πολύ η κατάσταση για τα παιδιά διότι τα
ζευγάρια που δεν παίρνουν διαζύγιο (που είναι το τυπικό μέρος του ζητήματος) στην
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ουσία ζουν εν διαστάσει (σύντροφοι που ζουν μαζί και χωριστά, που αποτελούν και
δεν αποτελούν οικογένεια). Επειδή όμως αυτό επιτείνει την κατάσταση ρευστότητας
και η δραστική-τελική λύση του χωρισμού δεν επέρχεται, ενώ καμία προσπάθεια
άρσης του αδιεξόδου δεν καταβάλλεται, οι συνέπειες του συγκρουσιακού κλίματος
βαραίνουν περισσότερο τα παιδιά.
Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι τα αποτελέσματα των διαπληκτισμών τους
δρουν πολλαπλασιαστικά στην ψυχοσύνθεση των τέκνων τους και κάθε λέξη ή
φράση μπορεί να μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη τους. Μερικές φορές για να επιτευχθεί
η υπέρβαση των κλυδωνισμών πρέπει όλο το σύστημα της οικογένειας να δράσει
θετικά, δηλαδή συγγενείς, φίλοι και πρόσωπα βαρύνουσας σημασίας να αποτρέψουν
τους συντρόφους από την τελεσίδικη πράξη. Παράλληλα, κάποιος ειδικός πρέπει να
εκπαιδεύσει το ζευγάρι στην ορθή επικοινωνία, στην επίλυση προβλημάτων και στην
οριοθέτηση ρεαλιστικών στόχων. Η παρατεταμένη ρευστότητα, η αναπαραγωγή των
ίδιων μοτίβων και σχημάτων σύγκρουσης, οι ατελέσφορες προσπάθειες επανένωσης
διδάσκουν τους υπό διάσταση συζύγους, ότι κάθε αναπνοή που ξοδεύεται για τη
διάσωση του γάμου είναι μάταιη. Συνήθως είναι οι γυναίκες, αυτές που έχουν
προαποφασίσει το διαζύγιο πολύ πριν εκδηλώσουν την επιθυμία τους για αυτό, ίσως
επειδή η κοινωνία δεν τους παρέχει τα εχέγγυα και τις δεξιότητες για αρμονική
αντιμετώπιση του Γολγοθά της μονογονεϊκότητας. Τασσόμεθα υπέρ της καταβολής
κάθε δυνατής προσπάθειας για να μη διαλυθεί ένας γάμος. Όμως, η παράταση της
σύγκρουσης έχει ολέθρια αποτελέσματα, ειδικά για τα παιδιά, τα οποία ενδεχομένως
αργότερα να εξωτερικεύσουν το θυμό με επιθετικότητα, μαθησιακές δυσκολίες
κατάθλιψη και αντικοινωνική συμπεριφορά. Το να είναι κάποιος γονιός μπορεί να
διδαχθεί και για αυτό η ανάγκη για συμβουλευτική στις μέρες μας γίνεται ολοένα και
πιο έντονη. ( http://my.aegean.gr/web/article3021.html)
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Τι είναι κρίση;
Κρίση είναι μια προσωρινή κατάσταση, η οποία προκαλεί έντονο άγχος και
αποδιοργάνωση και χαρακτηρίζεται από την αδυναμία του ατόμου να ελέγξει και να
χειριστεί το συγκεκριμένο γεγονός. Οι κρίσεις διακρίνονται σε αναπτυξιακές και
περιστασιακές. Οι αναπτυξιακές κρίσεις αφορούν σε γεγονότα που σχετίζονται με τη
μετάβαση του ατόμου από ένα στάδιο του κύκλου της ζωής σε άλλο (π.χ. γέννηση
παιδιού, έναρξη της σχολικής ζωής, εφηβεία κ.ά.), ενώ οι περιστασιακές είναι
απροσδόκητες, αρχίζουν ξαφνικά και μπορεί να επηρεάζουν ένα άτομο ή μια
ολόκληρη κοινότητα (π.χ. φυσικές καταστροφές, επιδημίες, ατυχήματα, απώλειες,
διαζύγιο, σοβαρή ασθένεια, οικονομική κρίση κ.ά.). Κάθε είδος κρίσης έχει ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και βιώνεται με διαφορετικό τρόπο από τα άτομα, επηρεάζοντας
κυρίως την αίσθηση σταθερότητας, ασφάλειας και ελέγχου, καθώς και το φυσικό και
κοινωνικό τους περιβάλλον, άμεσο (οικογένεια, φίλοι) ή ευρύτερο (γειτονιά,
κοινότητα). Παρόλη την αρνητική τους διάσταση, οι κρίσεις αποτελούν μέρος της
ζωής, που όλοι κάποια στιγμή αντιμετωπίζουμε, και επιπλέον, η επιτυχημένη επίλυσή
τους μπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της ανθεκτικότητας
του ατόμου, ενόψει μελλοντικών στρεσογόνων καταστάσεων.
Αναμενόμενες φυσιολογικές αντιδράσεις παιδιών και εφήβων σε καταστάσεις κρίσεων
Μια κατάσταση κρίσης μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, η οποία, ωστόσο, είναι
πιθανό να είναι μια απόλυτα φυσιολογική αντίδραση σε μια «μη φυσιολογική»
κατάσταση. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ιδιαίτερα όσον
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αφορά στα παιδιά. Στην πλειονότητά τους, οι διάφορες αντιδράσεις που εκδηλώνουν
τα παιδιά μετά από μία εμπειρία κρίσης, είναι όχι μόνο φυσιολογικές, αλλά και
αναμενόμενες. Τα συμπτώματα ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία και την
αναπτυξιακή ωριμότητα του παιδιού και μπορεί να εκδηλώνονται στο σπίτι και στο
σχολείο. Οι κυριότερες αναμενόμενες αντιδράσεις των παιδιών σε καταστάσεις
κρίσης είναι οι ακόλουθες:
α. Παλινδρόμηση: το παιδί εκδηλώνει συμπεριφορές που δεν αντιστοιχούν στην
ηλικία του, αλλά σε παιδιά μικρότερης ηλικίας.
β. Σωματικά συμπτώματα: το παιδί εμφανίζει συμπτώματα αδιαθεσίας ή ασθένειας.
γ. Συναισθηματικές δυσκολίες: το παιδί εκδηλώνει συμπεριφορές που από το
περιβάλλον θεωρούνται συνήθως «ανεπιθύμητες ή «αδικαιολόγητες», αφού συνήθως
νομίζουμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός ή τουλάχιστον εμφανής λόγος που τις
προκαλεί.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κρίση είναι πιθανό να βιώνεται από το παιδί ως
«τραύμα», δηλαδή η ψυχική και συναισθηματική λειτουργία του παιδιού να
διαταράσσεται σοβαρά για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα (μεγαλύτερο των έξι
μηνών) και να παρουσιάζονται συμπτώματα, όπως αμνησία γύρω από το τραυματικό
γεγονός ή ακούσια αναβίωση δυσάρεστων εικόνων και εμπειριών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.1 Διαζύγιο (ορισμός)
Διαζύγιο. Επιπτώσεις σε παιδιά και εφήβους.
Ο όρος διαζύγιο σημαίνει τη λύση της έγγαμης σχέσης με δικαστική απόφαση. Αυτός
είναι ένας καθαρά νομικός ορισμός. Σε ευρύτερη κοινωνικο-ψυχολογική θεώρηση, το
διαζύγιο είναι η παύση της έγγαμης συμβίωσης συζύγων και παιδιών, το κλείσιμο
μιας πορείας ταραγμένων συζυγικών σχέσεων, το τέλος μιας κρίσης μέσα στην
οικογένεια. Αυτή είναι και η ουσία του διαζυγίου, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που
διαφοροποιεί την οικογένεια που προκύπτει μετά από διαζύγιο, από τις άλλες
μονογονεϊκές οικογένειες, όπως την οικογένεια μετά από θάνατο, την οικογένεια της
άγαμης μητέρας κτλ (http://www.psixologikosfaros.gr/article_det.asp?artid=65)

Διαζύγιο και χωρισμός στην Δύση (μικρή ιστορική διαδρομή)
Η αύξηση των διαζυγίων
Για πολλούς αιώνες στη Δύση ο γάμος εθεωρείτο ουσιαστικά αδιάλυτος. Τα διαζύγια
χορηγούνταν σε πολύ περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, όπως σε περίπτωση μη
ολοκλήρωσης του γάμου. Με την πάροδο του χρόνου όμως, οι περισσότερες χώρες
κινήθηκαν γρήγορα προς την κατεύθυνση της χαλάρωσης των κανόνων του
διαζυγίου. Το λεγόμενο σύστημα της αντιδικίας ήταν χαρακτηριστικό για ουσιαστικά
όλες τις βιομηχανικές χώρες. Για να εκδοθεί ένα διαζύγιο, ένας από τους συζύγους

24

έπρεπε να κατηγορήσει τον άλλον (λόγου χάρη για σκληρότητα, μοιχεία,
εγκατάλειψη). Οι πρώτοι νόμοι ανυπαίτιων διαζυγίων εισήχθησαν σε μερικές χώρες
στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Μεταξύ του 1960 και του 1970 ο δείκτης
διαζυγίων αυξήθηκε σταθερά κατά 9% το χρόνο, με αποτέλεσμα να διπλασιαστεί
μέσα σε μια δεκαετία. Το 1972 είχε διπλασιαστεί ξανά. Από το 1980 ο δείκτης
σταθεροποιήθηκε

ως ένα βαθμό, παραμένει όμως σε πολύ υψηλά επίπεδα σε

σύγκριση με όλες τις προηγούμενες περιόδους (Clark and Haldane 1990).
Οι δείκτες διαζυγίου δεν αποτελούν ένδειξη έλλειψης συζυγικής ευτυχίας. Πρώτα
από όλα, οι δείκτες διαζυγίου δεν περιλαμβάνουν τους ανθρώπους που έχουν χωρίσει,
χωρίς να έχουν πάρει διαζύγιο. Επιπλέον άνθρωποι που ατύχησαν στο γάμο τους
μπορεί αν επέλεξαν να παραμείνουν μαζί επειδή πιστεύουν στην ιερότητα του γάμου
ή τους απασχολούν οι οικονομικές ή συναισθηματικές συνέπειες της διάλυσης ενός
γάμου, ή επιθυμούν να παραμείνουν ο ένας κοντά στον άλλον για να προσφέρουν στα
παιδιά τους ένα οικογενειακό περιβάλλον.
Πολλοί είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στη αύξηση των διαζυγίων και
συνδέονται με την κοινωνική αλλαγή. Με εξαίρεση ένα μικρό ποσοστό πλούσιων
ανθρώπων , ο γάμος δεν συνδέεται σήμερα με την επιθυμία διαιώνισης της
περιουσίας και της κοινωνικής θέσης από γενιά σε γενιά. Στο βαθμό που οι γυναίκες
γίνονται περισσότερο ανεξάρτητες οικονομικά, ο γάμος αποτελεί λιγότερο έναν
οικονομικό συνεταιρισμό από ότι στο παρελθόν. Η μεγαλύτερη οικονομική ευμάρεια
σημαίνει πως είναι πιο εύκολο να κάνει κανείς ένα ξεχωριστό σπιτικό, σε περίπτωση
συζυγικής αποξένωσης, από ότι ήταν παλαιότερα. Το γεγονός ότι σήμερα το διαζύγιο
δεν συνοδεύεται παρά ελάχιστα από κάποιο στίγμα είναι αποτέλεσμα των εξελίξεων
αυτών, ταυτόχρονα όμως τις επιταχύνει. Ένας επιπλέον παράγοντας είναι η αύξουσα
τάση αξιολόγησης του γάμου με βάση την προσωπική ικανοποίηση που προσφέρει.
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Τα αυξανόμενα ποσοστά διαζυγίου δεν είναι ενδεικτικά βαθιάς απογοήτευσης από
τον γάμο αυτόν καθεαυτόν, αλλά μάλλον μιας ενισχυόμενης αποφασιστικότητας να
καταστεί μια σχέση που ανταμείβει και ικανοποιεί.

Η εμπειρία του διαζυγίου.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνει κανείς έναν ισολογισμό των κοινωνικών
ωφελειών και του κοινωνικού κόστους των υψηλών δεικτών διαζυγίου. Η ύπαρξη
περισσότερο ανεκτικών στάσεων σημαίνει ότι τα ζευγάρια μπορούν να θέσουν τέρμα
σε μια μη ικανοποιητική σχέση χωρίς να επισύρουν τον κοινωνικό οστρακισμό. Από
την άλλη μεριά, η διάλυση του γάμου συνεπάγεται πάντα μια συναισθηματική
φόρτιση και μπορεί να δημιουργήσει οικονομικές δυσχέρειες στον έναν ή και στους
δυο συζύγους που επηρεάζουν άμεσα τους ίδιους και κατά συνέπεια τα παιδία αν
υπάρχουν.
Διαζύγιο και παιδιά
Τα αποτελέσματα του διαζυγίου των γονιών στα παιδιά δεν είναι εύκολο να
εκτιμηθούν. Η ένταση των συγκρούσεων στο οικογενειακό περιβάλλον πριν το
διαζύγιο, η ηλικία των παιδιών την εποχή του διαζυγίου, το αν υπάρχουν άλλα
αδέλφια, αν υπήρχαν παππούδες και/ή γιαγιάδες, οι σχέσεις των παιδιών και με τους
δύο γονείς πριν και μετά το διαζύγιο, πόσο συχνά βλέπουν τα παιδιά τους γονείς
τους- είναι μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν και να καθορίσουν τη
διαδικασία προσαρμογής. Δεδομένου ότι τα παιδιά, οι γονείς των οποίων δεν πέτυχαν
στον γάμο τους αλλά εξακολουθούν αν ζουν μαζί, μπορεί αν επηρεάζονται από την
ένταση που επικρατεί στην οικογένεια, καθίσταται διπλά δισχερής η εκτίμηση των
αποτελεσμάτων του διαζυγίου για τα παιδιά.
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Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά υποφέρουν συχνά από έντονη συναισθηματική
ανησυχία μετά το χωρισμό των γονέων τους. Το 1980 η Τζούντιθ Ουόλερστην και η
Τζόαν Κέλη μελέτησαν τα παιδιά εξήντα διαζευγμένων ζευγαριών στην Καλιφόρνια
των ΗΠΑ. Ήρθαν σε επαφή με τα παιδία την εποχή του διαζυγίου, ενάμιση χρόνο
μετά και πέντε χρόνια αργότερα. Τα ευρήματά τους έδειξαν ότι σχεδόν όλα τα παιδιά
πέρασαν έντονες συναισθηματικές διαταραχές την εποχή του διαζυγίου. Τα παιδιά
μεγαλύτερης ηλικίας που βιώνουν το χωρισμό των γονιών τους καταλάβαιναν τα
κίνητρα για το διαζύγιο, συχνά όμως ανησυχούσαν πολύ για τα αποτελέσματα του
διαζυγίου στο μέλλον τους και πολλές φορές εξέφραζαν συναισθήματα θυμού. Στο
τέλος της πενταετούς περιόδου, οι ερευνητές βρήκαν ότι τα δύο τρίτα των παιδιών
αντιμετώπιζαν αρκετά καλά την οικογενειακή ζωή τους και τις απαιτήσεις του
εξωτερικού περιβάλλοντός τους. Το ένα τρίτο από αυτά παρέμεναν δυσαρεστημένα
από την ζωή τους και υπέφεραν από κατάθλιψη και συναισθήματα μοναξιάς. Η
Ουόλερστην συνέχισε τη μελέτη της ίδιας ομάδας παιδιών παρακολουθώντας 116
από τα αρχικά 131 παιδιά στα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης τους, με συνεντεύξεις
που έλαβε στο τέλος μιας δεκαετούς και μιας δεκαπενταετούς περιόδου. Οι
συνεντεύξεις αποκάλυψαν ότι τα παιδιά αυτά κουβαλούσαν μαζί τους στις δικές τους
ρομαντικές σχέσεις τις αναμνήσεις και τα συναισθήματά τους από το διαζύγιο των
γονιών τους. Όλα σχεδόν αισθάνονταν ότι είχαν επηρεασθεί αρνητικά από τα λάθη
των γονιών τους. Δεν εξέπληξε το γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά έτρεφαν μιαν
ελπίδα πως θα κατάφερναν κάτι που απότυχαν να πραγματοποιήσουν οι γονείς τουςέναν καλό, συνεκτικό γάμο βασισμένο στην πίστη και την αμοιβαία αγάπη και
κατανόηση. Η μισή σχεδόν ομάδα εισήλθε στην εφηβεία ως ανήσυχοι, ανεπιτυχείς,
αυτοαποδοκομαζόμενοι και μερικές φορές οργισμένοι έφηβοι και έφηβες. Αν και

27

αρκετοί από αυτούς είχαν παντρευτεί, το «φάντασμα» του διαζυγίου των γονιών τους
εξακολουθούσε να τους κυνηγά. (Wallestein and Blakeslee 1989)
O Μάρτιν Ρίτσαρντς (Richards 1995) ανέλυσε ένα μεγάλο μέρος ερευνητικού
υλικού από την Βρετανία, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Νέα Ζηλανδία και άλλες
χώρες, σχετικά με την επίδραση του διαζυγίου στα παιδιά. Οι έρευνες αυτές,
υποστηρίζει, κατέληξαν σε μια σειρά από αξιόπιστα συμπεράσματα. Τα παιδιά με
όμοια κοινωνική προέλευση, των οποίων οι γονείς είχαν χωρίσει ή διαζευχθεί,
εμφανίζουν μικρές αλλά σταθερές διαφορές αργότερα στη ζωή τους σε με τα παιδιά
που οι γονείς τους δεν είχαν χωρίσει. Κατά μέσον όρο έχουν χαμηλότερα επίπεδα
αυτοεκτίμησης και σχολικής επιτυχίας, ως ενήλικες αλλάζουν συχνότερα δουλειές
και εμφανίζουν μια τάση να χωρίσουν και οι ίδιοι.
Όσο και αν είναι σταθερές, οι διαφορές αυτές δεν είναι καθόλου εύκολο να
εξηγηθούν. Μερικά παιδιά, οι γονείς των οποίων έχουν διαζευχθεί, έχουν πετύχει στο
σχολείο και δεν εμφανίζουν ιδιαίτερα σημάδια χαμηλής αυτοεκτίμησης. Αντίθετα τα
παιδιά των οποίων οι γονείς δεν χώρισαν πέρασαν δυστυχισμένα παιδικά χρόνια, δεν
τα κατάφεραν καλά στο σχολείο και δεν είχαν επιτυχημένη επαγγελματική ζωή. Μια
βασική δυσκολία για αν ερμηνευτούν τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών είναι ότι
οι έρευνες μακροχρόνιας παρακολούθησης αναφέρονται εξ ορισμού στο παρελθόν.
Οι στάσεις απέναντι στο διαζύγιο αλλάζουν πολύ γρήγορα. Πριν από κάποια χρόνια
το κοινωνικό στίγμα που άφηνε ένα διαζύγιο ήταν ακόμη πολύ έντονο από ότι είναι
σήμερα. Εκτός από τις στάσεις απέναντι στο διαζύγιο και άλλοι παράγοντες όπως
προγράμματα πρόνοιας, δυνατότητα εξασφάλισης φροντίδας για τα παιδιά κ.α.
μπορεί

να

έχουν

σημαντικά

αποτελέσματα.

Υπάρχουν

ενδείξεις

καθόλου

αμφισβητήσιμες που αποδεικνύουν ότι ο χωρισμός και το διαζύγιο έχουν λιγότερο
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ζημιογόνα αποτελέσματα στην Σκανδιναβία που διαθέτει ένα πολύ ανεπτυγμένο
σύστημα κοινωνικής πρόνοιας από οπουδήποτε αλλού.
Αντί λοιπόν να αναρωτιόμαστε κατά πόσο ο χωρισμός και το διαζύγιο κάνουν κακό
στα παιδιά θα έπρεπε ίσως να αποτιμήσουμε την μεταβαλλόμενη φύση της
οικογένειας και την μετεξέλιξή της σε κάτι νέο και ίσως πιο λειτουργικό. Ίσως το
θέμα να μην είναι η παρουσία ή η απουσία των γονιών αλλά το ύφος και το
περιεχόμενο της γονικής σχέσης. Τα παιδιά φαίνεται να προκόβουν περισσότερο όταν
τα αγαπούν, όταν οι γονείς είναι αυστηροί- όχι όμως αυταρχικοί- και όταν οι γονείς
είναι ευαίσθητοι στις ανάγκες τους (θεωρία δεσμού) (Amato 1993). To διαζύγιο
μπορεί βέβαια να δυσχεραίνει τη διατήρηση ενός τέτοιου τρόπου γονικής μέριμνας
όμως, η διάσταση των γονιών που συνεχίζουν να μένουν μαζί μπορεί να φέρει
χειρότερα αποτελέσματα και να είναι πιο επιζήμια για τα παιδιά. (Antony Giddens,
Sociology, Athens 2002)

2.2 Λόγοι-αίτια που οδηγούν στο διαζύγιο- Λύση γάμου
Αποτελέσματα πολλών ερευνών για τα αίτια του διαζυγίου έχουν δείξει ότι ποικίλοι
παράγοντες συντελούν στην αύξηση των διαζυγίων διεθνώς και πως η
αλληλεπίδραση διάφορων παραγόντων συσχετίζεται με μεγαλύτερη πιθανότητα για
χωρισμό και διαζύγιο. Η White (1990) προσπαθώντας να διαφωτίσει το συγκεκριμένο
θέμα κάνοντας μια σχετική ανασκόπηση των ερευνών της δεκαετίας του 1980 για τις
αιτίες του διαζυγίου σε διάφορες χώρες, παρουσίασε συνθετικά τα κυριότερα
ευρήματα και στοιχεία στα οποία οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν μεταξύ τους,
σε σχέση με παράγοντες που οδηγούν στη λύση γάμου, σε τρεις τομείς: τη δομή στο
μακροεπίπεδο, τα δημογραφικά στοιχεία και τη λειτουργία της οικογένειας.
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Όσον αφορά τις κοινωνικές και πολιτισμικές παραμέτρους που συσχετίζονται με τη
δομή στο μακροεπίπεδο, η White (1990) αναφέρει συμπερασματικά τις ακόλουθες
παραμέτρους με βάση τα αντίστοιχα εμπειρικά δεδομένα: α) Νομοθεσία: η αλλαγή
της νομοθεσίας σε πολλές χώρες αναφορικά με το «διαζύγιο χωρίς υπαιτιότητα» ,β)
Οικονομία: πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η συχνότητα των διαζυγίων μειώνεται
σε περιόδους οικονομικής ύφεσης ενώ αντίθετα αυξάνεται σε περιόδους ευημερίας.
Ωστόσο, τα αποτελέσματα μιας εμπεριστατωμένης μελέτης στις Η.Π.Α. έδειξαν ότι
παρατηρείται πολύ μικρή μείωση της συχνότητας των διαζυγίων σε περιόδους
ευημερίας λόγω της θετικής επίδρασης που έχει αυτή η κατάσταση στα
συναισθήματα άρα και στις προσωπικές σχέσεις. γ) Θεσμός της οικογένειας: στο
πλαίσιο της βιομηχανικής κοινωνίας η ανάπτυξη εξωοικογενειακών θεσμών που
όπως η εργασία μακριά από το σπίτι, οι νέοι τρόποι διασκέδασης και ατομικής
ψυχαγωγίας οδήγησαν εξελικτικά στην υποβάθμιση της σπουδαιότητας της
οικογένειας και αυτό με τη σειρά του στη μείωση των γάμων και των παιδιών καθώς
και στη αύξηση των διαζυγίων. Να επισημάνουμε ότι ο δείκτης διαζυγίων δεν
αποτελεί χαρακτηριστικό όλων των εθνών με βιομηχανική ανάπτυξη (όπως Ιαπωνία,
Ιταλία, Ισραήλ, Ελλάδα) ίσως μάλιστα στην Αμερική και τη Βορειοδυτική Ευρώπη
να συσχετίζεται περισσότερο με ιστορικά πολιτισμικά πρότυπα για τον γάμο παρά με
τη βιομηχανοποίηση σαν παράγοντα που επηρεάζει. δ) Αναλογία των φύλων:
υποστηρίζεται ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται περισσότερο για τη σταθερότητα και ότι
η συχνότητα των διαζυγίων είναι μεγαλύτερη όταν η αναλογία γυναικών προς τους
άνδρες είναι μεγαλύτερη. Τα αποτελέσματα μιας διαπολισμιτικής μελέτης σε 66
κοινωνίες έδειξαν ότι η συχνότητα των διαζυγίων είναι μικρότερη σε κοινωνίες όπου
ο αριθμός των γυναικών είναι μικρότερος. ε) Ρόλος των φύλων: ο προσδιορισμός των
ρόλων των φύλων έχει συσχετιστεί με το διαζύγιο σε δυο επίπεδα: 1) όταν οι γυναίκες
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έχουν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία έχουν περισσότερη ευχέρεια να
χωρίσουν, 2) η ομοιότητα των ρόλων των δύο φύλων έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη
συζυγική συνοχή από ότι οι συμπληρωματικοί παραδοσιακοί οικογενειακοί ρόλοι.
Αποτελέσματα ερευνών στις Η.Π.Α. και αποτελέσματα διαπολιτισμικών ερευνών
έδειξαν θετική συσχέτιση ανάμεσα στην συμμετοχή της γυναίκας στην εργασία και
της αύξησης των διαζυγίων, χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί αν αυτά τα ευρήματα
αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την αύξηση των διαζυγίων. στ) Κοινωνική
ένταξη: ερευνητές υποστηρίζουν ότι η κοινωνική ένταξη αυξάνει την πιθανότητα τα
άτομα να ακολουθήσουν τις κοινωνικές επιταγές στην επιλογή κατάλληλου συζύγου
και μειώνει την πιθανότητα να αντιμετωπίσουν το κοινωνικό στίγμα του διαζυγίου. ζ)
Πολιτισμικές αξίες: κατά το τέλος της δεκαετίας του 1980 αναφέρεται ότι
παρατηρήθηκε μια αύξηση του «ατομικισμού» και μια τάση «διαφυγής από τη
δέσμευση» και επιπλέον ότι ο γάμος δεν αποτελεί πια κάτι που «πρέπει» να γίνει
αλλά θέμα προσωπικής επιλογής.
Ως προς τα δημογραφικά στοιχεία και τα στοιχεία για τον κύκλο της ζωής η White
(1990) με βάση δεδομένα πολλών ερευνών αναφέρει, τη συσχέτιση των ακόλουθων
παραμέτρων με το διαζύγιο: α) Σειρά γάμου και παιδιά από άλλο γάμο: διαπιστώθηκε
ότι η συχνότητα των διαζυγίων στους δεύτερους γάμους είναι υψηλότερη (κατά 25%
περίπου) από τους πρώτους γάμους. Δύο ερμηνείες που έχουν υποστηριχθεί από
ερευνητές είναι 1) ότι τα χαρακτηριστικά των ατόμων που ξαναπαντρεύονται είναι τα
ίδια (μικρή ηλικία, χαμηλή μόρφωση κ. α.) τα οποία συνέβαλαν ενισχυτικά στη
διάλυση του γάμου, και 2) η εσωτερική δυναμική των δεύτερων γάμων είναι
περισσότερο προβληματική από αυτή των πρώτων γάμων

κυρίως εξαιτίας της

ύπαρξης παιδιών από τον πρώτο γάμο. β) Διαζύγιο γονέων: έχει διαπιστωθεί ότι το
διαζύγιο των γονέων αυξάνει την πιθανότητα διαζυγίου και στα παιδιά. γ)
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Συγκατοίκηση: έρευνες έχουν δείξει ότι η συγκατοίκηση πριν το γάμο συνδέεται με
μεγαλύτερη πιθανότητα διαζυγίου με την εξής ερμηνεία: τα άτομα που προσπαθούν
να ξεφύγουν από τις συμβατικότητες που επιτάσσει η κοινωνία είναι ακριβώς τα
άτομα που ξεφεύγουν και από την παραδοσιακή συζυγική συμπεριφορά, θεωρούν
μικρότερη δέσμευση το γάμο και αδιαφορούν για το στίγμα του διαζυγίου. δ) Ηλικία
κατά το γάμο: έχει διαπιστωθεί ότι το νεαρό της ηλικίας κατά το γάμο αποτελεί
ισχυρό παράγοντα πρόβλεψης διαζυγίου στα πέντε πρώτα χρόνια γάμου και ότι οι
αρνητικές επιδράσεις διατηρούνται και στους επόμενους πιθανούς γάμους. ε)
Εγκυμοσύνη πριν από το γάμο: εμπειρικά δεδομένα έχουν δείξει ότι η εγκυμοσύνη
πριν το γάμο, όχι αυτή καθαυτή η σύλληψη πριν από το γάμο, αποτελεί αιτία
διαζυγίου και μάλιστα τα πρώτα χρόνια. στ) Γονιμότητα στο γάμο: έχει διαπιστωθεί
ότι το πρώτο παιδί μειώνει την πιθανότητα διαζυγίου σχεδόν στο μηδέν τον πρώτο
χρόνο μετά τη γέννηση, ενώ τα παιδιά σε μεγαλύτερες ηλικίες φαίνεται μεν ότι
επιβραδύνουν την έκφραση μη ικανοποίησης από το γάμο που οδηγεί στην απόφαση
ενός διαζυγίου αλλά δεν την εμποδίζουν και τελείως. Η μη ύπαρξη παιδιών από την
άλλη πλευρά, συνδέεται με μεγαλύτερους δείκτες διαζυγίου και επιταχύνει τη
διαδικασία του. ζ) Ηλικία και διάρκεια του γάμου: εξαιτίας της μεγάλης συσχέτισης
των δυο μεταβλητών είναι δύσκολο να διευκρινιστεί η επίδραση της καθεμιάς
ξεχωριστά και να ερμηνευθούν τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με εμπειρικά δεδομένα
αναφέρεται ότι το διαζύγιο είναι λιγότερο πιθανό όταν η ηλικία του ζευγαριού κατά
το γάμο

και η διάρκεια του γάμου είναι μεγαλύτερες. η)

Φυλή: οι μαύροι

Αμερικανοί είναι πιο πιθανό να χωρίσουν από τους λευκούς. Αυτή η διαφορά είναι
δύσκολο να ερμηνευθεί γιατί στις έρευνες είχε ληφθεί υπόψη το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και άλλοι παράγοντες όπως η γονιμότητα, η αναλογία των φύλων
και η ηλικία κατά το γάμο. (Χρυσή Γ. Χατζηχρήστου, 1999)
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Τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στην ερευνητική ανάλυση της White (1990) και
αναλύονται στο βιβλίο της Χρυσής Γ. Χαντζηχρήστου «Ο χωρισμός των γονέων, το
διαζύγιο και τα παιδιά». Τα ερευνητικά δεδομένα μας δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα
των αιτιών που σε συσχέτιση με όλους τους παράγοντες που αναφέρθηκαν
(κοινωνικο-οικονομικούς, δημογραφικούς κ.α.) συμβάλλουν ώστε ένα ζευγάρι να
οδηγηθεί στη λύση του γάμου. Από την άλλη πλευρά μια πιο σύγχρονη άποψη με
βάση τα νέα δεδομένα των σύγχρονων κοινωνιών υποστηρίζει την παρακάτω άποψη
που αξίζει να αναφέρουμε επιγραμματικά:
«Η πρώτη αιτία αν θέλουμε να την δούμε αξιολογικά, θα μπορούσε να θεωρηθεί
και θετικός λόγος. Στη δυτική κουλτούρα, αν υπάρχει κάποιο στοιχείο προόδου για
καθέναν από μας, αυτό είναι το στοιχείο εξατομίκευσης. Το να μπορείς, δηλαδή, να
ζεις ως άτομο, ως μονάδα, με τον τρόπο που σε ικανοποιεί. Το να αισθάνεσαι ότι δεν
έχεις την ανάγκη να είσαι με κάποιον για να υπάρχεις. Στην Ελλάδα, τα τελευταία
δεκαπέντε

χρόνια,

λόγω

κοινωνικών

και

οικονομικών

αλλαγών,

έχουμε

απομακρυνθεί από το παλιό μοντέλο που περιείχε τους συγγενείς ή το λίγο νεότερο,
αυτό της πυρηνικής οικογένειας. Το ότι εργάζεται σήμερα μια γυναίκα είναι
απολύτως φυσιολογικό. Όπως δεν είναι καθόλου παράξενο το ότι οι δύο σύζυγοι
έχουν ξεχωριστά βιβλιάρια τραπέζης. Έχουν κοινές παρέες και κοινούς φίλους, αλλά
έχουν κι έναν ατομικό «χώρο» ζωής.
Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας που δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση του
ζευγαριού, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η ίδια η εποχή μας. Μια εποχή κρίσης
αξιών. Όλες οι εξωτερικές αναφορές που έδιναν νόημα ή επέβαλλαν καταστάσεις
στους ανθρώπους, έχουν εκλείψει. Για παράδειγμα, στη Μάνη πριν από 100 χρόνια
θα ήταν εξωφρενικό να χωρίσεις τη στιγμή που ακόμα και η χηρεία – παρότι δεν ήταν
επιλογή – ήταν στίγμα. Αν σου τύχαινε, θεωρούσαν ότι δεν ανήκεις στον κόσμο των
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υπολοίπων. Αυτός όμως δεν ήταν παρά ένας κοινωνικός εξαναγκασμός που
λειτουργούσε υπέρ της διατήρησης του γάμου. Σήμερα δεν υπάρχουν τέτοιοι
καταναγκασμοί. Όπως δεν υπάρχουν και όλες αυτές οι συνθήκες που έδιναν νόημα
στη ζωή μας.
Είναι γεγονός πως η ανασφάλεια που βιώνουν οι άνθρωποι απέναντι στις
προκλήσεις και στο έντονο ρυθμό της σύγχρονης ζωής είναι ένας τρίτος βασικός
λόγος που, συχνά, δημιουργεί πρόβλημα στις σχέσεις. Έτσι, λοιπόν, η ανασφάλεια
αυτή μπορεί να μας οδηγήσει σε μια δυσλειτουργική σχέση εξάρτησης. Παρόλο
που η επαγγελματική και συναισθηματική ανασφάλεια θα περιμέναμε να οδηγεί,
κυρίως, σε αμοιβαίες υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, φαίνεται πως μερικούς
ανθρώπους τους κάνει πιο αδιάλλακτους, πιο φιλόδοξους και πιο εγωκεντρικούς.
Αυτοί οι άνθρωποι καθοδηγούνται συνήθως από μια προσπάθειά να αποφύγουν την
«παγίδα της εξάρτησης» και της προσκόλλησης στο σύντροφό τους. Το «μοίρασμα»,
όμως, των συναισθημάτων, των προβληματισμών και ακόμα της ανασφάλειας που
νιώθουμε με τον ερωτικό μας σύντροφο είναι, κατά κύριο λόγο, αυτό που κάνει μια
σχέση βαθύτερη και ουσιαστικότερη». ( http://sciencearchives.wordpress.com)

2.3. Πώς βιώνουν οι νέοι το διαζύγιο (Βιβλιογραφική ανασκόπηση)
Παιδιά εφηβικής ηλικίας (12-17 χρόνων)
Όπως έχουμε αναφέρει και στο πρώτο κεφάλαιο η εφηβική ηλικία αποτελεί ένα
εξελικτικό στάδιο το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλες και έντονες αλλαγές σε
όλους τους τομείς ανάπτυξης των παιδιών: σωματικό, γνωστικό, κοινωνικό και
συναισθηματικό. Βασικό χαρακτηριστικό της ανάπτυξης στο στάδιο αυτό είναι η
διαδικασία σχηματισμού ταυτότητας των παιδιών, που σχετίζεται με την βαθμιαία
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αποσύνδεσή τους από την οικογένεια και την προσπάθεια τους για προοδευτική
κατάκτηση της αυτονομίας τους στο συναισθηματικό τομέα, στον τομέα
συμπεριφοράς και στον τομέα διαμόρφωσης ηθικών αξιών. Κατά την αναζήτηση της
ανεξαρτησίας και της αυτονομίας τους για τη διαμόρφωση της νέας εικόνας του
εαυτού τους οι έφηβοι χρειάζονται ένα σταθερό πλαίσιο συναισθηματικής
υποστήριξης, φροντίδας, αγάπης, κατανόησης και καθοδήγησης των γονέων τους. Το
διαζύγιο των γονέων προκαλεί επιπρόσθετες μεγάλες αλλαγές σε όλους τους τομείς
της ζωής των παιδιών και των μελών της οικογένειας και συγχρόνως την απουσία του
ενός από τους δυο γονείς που επιφέρουν ένα συγκρουσιακό κλίμα καθόλου
βοηθητικό για τη συναισθηματική σταθερότητα των παιδιών και την ομαλή ανάπτυξη
της προσωπικότητάς τους. Ο χωρισμός των γονέων συσχετίζεται με δυσκολίες στις
διαπροσωπικές σχέσεις των εφήβων, στη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους και στην
επίτευξη της αυτονομίας τους, καθώς επίσης και με θλίψη, συναισθήματα ντροπής
και αμηχανίας, επιθετικές μορφές συμπεριφοράς στο σπίτι και στο σχολείο,
δυσκολίες συγκέντρωσης συμπτώματα κατάθλιψης και σωματικές ενοχλήσεις,
αντικοινωνικές μορφές συμπεριφοράς και ανησυχία για το μέλλον. (Buchanan,
Maccoby, & Dornbusch, 1991/ Frost & Pakiz, 1990/ Long Forehand, Fauber, &
Brody, 1987/ Waallerstein & Kelly, 1980)
Μερικοί ερευνητές πιστεύουν πως το διαζύγιο έχει μικρές επιπτώσεις στην
ανάπτυξη των εφήβων, γιατί αφενός έχουν τη γνωστική ικανότητα για πληρέστερη
κατανόηση των λόγων του διαζυγίου και των αντιδράσεων των γονέων, και αφετέρου
τη δυνατότητα για αναζήτηση παρηγοριάς, συμβούλων και συναισθηματικής
υποστήριξης σε άλλα άτομα έξω από το σπίτι και την οικογένεια. Άλλοι ερευνητές
όμως, πιστεύουν ότι η επίδραση του διαζυγίου είναι μεγάλη στην εφηβική ηλικία,
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γιατί είναι πιθανό οι έφηβοι να έχουν βιώσει έντονες συγκρούσεις των γονέων τους
για μεγάλο χρονικό διάστημα. (Kurdek, 1981).
Στην έρευνα των Wallerstein & Kelly (1974.1980) διαπίστωσαν ότι το διαζύγιο
αποτελούσε ένα ιδιαίτερα οδυνηρό συμβάν για τους εφήβους και ότι οι περισσότεροι
από αυτούς εκδήλωναν μεγάλο ψυχικό πόνο για το χωρισμό των γονέων τους και
έντονα συναισθήματα θυμού και θλίψης, καθώς θρηνούσαν για τη διάλυση της
οικογένειάς τους. Συχνά ο «εφηβικός» τρόπος συμπεριφοράς των γονέων
αποστερούσε από τα παιδιά το σταθερό περιβάλλον που έχουν ανάγκη σε αυτό το
αναπτυξιακό στάδιο. Επιπλέον, οι σεξουαλικές δραστηριότητες των γονέων ήταν
συχνά αρκετά απειλητικές για τους εφήβους. Οι εσωτερικές συγκρούσεις και το στρες
των εφήβων συσχετιζόταν και με οικονομικές δυσκολίες στην οικογένεια μετά το
χωρισμό, συγκρούσεις και προσδοκίες για την αφοσίωση και υποστήριξη προς τον
ένα ή τον άλλο γονέα, απομυθοποίηση των γονέων και έντονη κριτική τάση, καθώς
και με δυσκολίες που είχαν σχέση με τη συνειδητοποίηση της σεξουαλικότητας των
γονέων τους και την ερωτική τους ζωή.
Η επανεξέταση των εφήβων 18 μήνες μετά τη αρχική αξιολόγηση έδειξε ότι οι
περισσότεροι από αυτούς αντιμετώπισαν με επιτυχία πολλά από τα προβλήματα,
έμαθαν προοδευτικά να ελέγχουν περισσότερο τις παρορμήσεις τους και απέκτησαν
μια αντικειμενικότερη στάση και αντίληψη για τους γονείς τους ως άτομα. Η
σεξουαλικότητα και ερωτική ζωή των γονέων εξακολουθούσε να αποτελεί ένα τομέα
όπου οι έφηβοι αντιμετώπιζαν ιδιαίτερες δυσκολίες και συγκρούσεις με
εξωτερικευμένες και εσωτερικευμένες μορφές συμπεριφοράς. Οι έφηβοι που
σταδιακά χρησιμοποίησαν την ψυχολογική «στρατηγική της απόσυρσης» για να
πετύχουν την αποστασιοποίησή τους από τις συγκρούσεις των γονέων τους και να
συνεχίσουν την ενασχόληση με τα δικά τους ενδιαφέροντα, είχαν καλύτερη
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ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Οι έφηβοι που σταδιακά ανέλαβαν υπερβολική
φροντίδα προς τον ένα γονέα –αποκτώντας έτσι ένα «γονεϊκό ρόλο» προς το γονέαδεν κατάφεραν να προχωρήσουν με επιτυχία στη διαδικασία της αυτονόμησης τους
και αντιμετώπισαν δυσκολίες και καθυστέρηση στην επίτευξη των αναπτυξιακών
στόχων της ηλικίας αυτής.
Αποτελέσματα ερευνών έδειξαν επίσης δυο διαφορετικές μορφές αντιδράσεων των
εφήβων στο χωρισμό των γονέων τους (Schwartzberg, 1980/ Wallerstein & Kelly,
1980). Στην πρώτη ομάδα οι έφηβοι παρουσίασαν παλινδρόμηση και έκαναν παρέα
περισσότερο με παιδιά μικρότερης ηλικίας. Οι έφηβοι της δεύτερης ομάδας
μετέθεσαν τις ανάγκες εξάρτησης από τους γονείς σε ομάδες συνομηλίκων και
προσπάθησαν να αυτονομηθούν και να ανεξαρτητοποιηθούν πρόωρα από την
οικογένεια τους, παρότι δεν είχαν ακόμα την ωριμότητα. Για τα αγόρια η εξάρτηση
αυτή συσχετιζόταν με την εμφάνιση παραβατικής συμπεριφοράς, ενώ τα κορίτσια με
πρόωρες σεξουαλικές σχέσεις.
Το διαζύγιο συσχετίζεται με τη σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων. Η
Ηertherington (1972) αναφέρει ότι τα κορίτσια που προέρχονται από γονείς που
χώρισαν όταν εκείνα ήταν μικρότερα των 5 ετών παρουσιάζουν δυσκολίες στις
ετερόφυλες σχέσεις και αρχίζουν να έχουν ερωτικές σχέσεις πρόωρα. Άλλοι
ερευνητές αναφέρουν πρόωρες σεξουαλικές σχέσεις αγοριών και κοριτσιών που δεν
ζουν μαζί με τους δύο βιολογικούς γονείς, συγκριτικά με τους εφήβους που ζουν και
με τους δυο γονείς, και θεωρούν ότι συσχετίζονται με άλλες μορφές παραπτωματικής
συμπεριφοράς που πιθανόν να οφείλονται κυρίως σε έλλειψη ελέγχου εκ μέρους των
γονέων (Hogan & Kitagawa, 1985/Newcomer & Udry, 1987).
Έρευνες στις οποίες λαμβάνεται υπόψη και το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο έχουν
δείξει ότι οι έφηβοι μονογονεϊκών οικογενειών, αγόρια και κορίτσια, παρουσιάζουν
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συχνότερα παραβατική συμπεριφορά (χρήση ή κατάχρηση ουσιών, απουσίες/
διακοπή από το σχολείο, φυγή από το σπίτι) σε σύγκριση με συνομηλίκους από
οικογένειες με δυο γονείς (Dornbusch, Carlsmith, Bushwall, Ritter, Leiderman,
Hastorf, & Gross, 1985/ Frost & Pakiz, 1990/ Kalter, Riemer, Brickman, &
Chen,1985). Τα κορίτσια φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη έλλειψη κοινωνικής
υποστήριξης από τους συνομηλίκους τους, γεγονός που επιδρά αρνητικά στην
ψυχολογία τους και τα κάνει πιο ευάλωτα στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν,
ενώ τα αγόρια εκφράζουν ικανοποίηση και έχουν περισσότερες επαφές με φίλους
(Frost & Pakiz, 1990). O Dornbusch και οι συνεργάτες του (1985) διαπίστωσαν πως
οι έφηβοι μονογονεϊκών οικογενειών είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν
παραβατική συμπεριφορά σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους που ζούσαν και με
τους δυο γονείς, εξαιτίας της ανεξαρτησίας που είχαν απότομα λάβει από τους
χωρισμένους γονείς. Από την άλλη πλευρά, η παρουσία ενός άλλου ενηλίκου
(παππού, θείου, συντρόφου, φίλου) σε οικογένειες στις οποίες οι μητέρες είχαν
αναλάβει την επιμέλεια συντελούσε στην άσκηση μεγαλύτερου ελέγχου της
συμπεριφοράς των εφήβων και στη μείωση της παραβατικότητας. Ωστόσο, σε άλλη
έρευνα, έφηβοι χωρισμένων γονιών ανέφεραν επίσης μεγαλύτερο έλεγχο στο
οικογενειακό περιβάλλον, που ίσως να οφείλεται στην έλλειψη ενός ατόμου
«εξουσίας» στο σπίτι, με συνέπεια οι γονείς που έχουν την επιμέλεια να ασκούν
περισσότερο έλεγχο (Slater, Stewart, & Linn, 1983). Οι ερευνητές θεωρούν πως οι
γονείς χάνοντας τον έλεγχο της δικής τους ζωής προσπαθούν να ισοσταθμίσουν τη
διαφορά με πιο αυστηρούς κανόνες.
Κατά την περίοδο της κρίσης και των αλλαγών που επέρχονται μετά από ένα
διαζύγιο, έχουν παρατηρηθεί κρούσματα παραβατικότητας των παιδιών λόγω της
προσπάθειάς τους να προσαρμοστούν στη νέα δομή της οικογένειας και οι γονείς από
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την πλευρά τους προσπαθούν να διατηρήσουν τη σταθερότητα και τη συνέπεια στην
ανατροφή και φροντίδα των παιδιών (Rickel & Langner, 1985). Καθοριστικός
παράγοντας που συμβάλλει ανασταλτικά στα προβλήματα συμπεριφοράς των εφήβων
είναι ο περιορισμός των συγκρούσεων των γονέων και οι καλές, ειλικρινείς σχέσεις
γονέων-παιδιών (Long, Forehand, Fauder, & Brody, 1987/ Peterson & Zill, 1986).
Σχετικά με την γνωστική ανάπτυξη και τη σχολική επίδοση των εφήβων καθώς και
των παιδιών σχολικής ηλικίας, έρευνες χρησιμοποιούν συχνά τον όρο «οικογένειες με
απόντα τον πατέρα». Επειδή όμως στον όρο αυτό περιλαμβάνονται διάφορες μορφές
οικογένειας και η «απουσία» του πατέρα συμβαίνει σε διαφορετικές ηλικίες των
παιδιών, η εξαγωγή συμπερασμάτων είναι προβληματική. Μερικές έρευνες δείχνουν
ότι η σχολική επίδοση επηρεάζεται αρνητικά στα παιδιά χωρισμένων γονιών (Allison
&

Furtenberg,1989),

ενώ

άλλες

διαπιστώνουν

ότι

η

οικογενειακή

δομή

μακροπρόθεσμα έχει μικρή συσχέτιση με τη σχολική επίδοση των εφήβων (Mednick,
Baker, Reznick, & Hocevar, 1990). H χαμηλότερη σχολική επίδοση σχετίζεται
πιθανόν με τις συχνές απουσίες ή και διακοπή από το σχολείο, καθώς και με την
πιθανή μικρότερη άσκηση ελέγχου και φροντίδας για το σχολείο από τους γονείς
(Dornbusch και συνεργάτες, 1985)
Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία του διαζυγίου στη δομή της
οικογένειας και στους ρόλους των μελών, καθώς και οι επακόλουθες πρακτικές και
οικονομικές αλλαγές στο σπίτι και στη φροντίδα των παιδιών οδηγούν σε
μεγαλύτερες απαιτήσεις των γονέων από τους εφήβους, οι οποίοι συχνά
αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες σε μικρότερη ηλικία σε σχέση με τους
συνομηλίκους τους και ένα ρόλο «φίλου» και «έμπιστου» για τους γονείς που έχουν
την επιμέλεια (Weiss,1979). Ο Weiss (1979) θεωρεί ότι αυτές οι απαιτήσεις για
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«ωριμότητα» αναγκάζουν τους εφήβους «να μεγαλώσουν γρηγορότερα», γεγονός που
είναι θετικό για την ανάπτυξη της αυτονομίας τους.
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα ερευνών έχουν δείξει ότι, αν και οι έφηβοι
έχουν τη γνωστική ικανότητα για πληρέστερη κατανόηση των λόγων που οδηγούν
στο διαζύγιο των γονέων, η διαδικασία αυτή είναι γι’ αυτούς ένα ιδιαίτερα δύσκολο
και οδυνηρό συμβάν. Αυτό οφείλεται στο ότι οι έφηβοι χρειάζεται να
αντιμετωπίσουν, από τη μία τις αλλαγές στις οποίες συμβάλλει η ανάπτυξή τους, και
από την άλλη τις επιπρόσθετες μεγάλες αλλαγές που είναι αποτέλεσμα που είναι
αποτέλεσμα του χωρισμού των γονιών τους. Η διάλυση της οικογένειας προκαλεί
έντονη θλίψη, ψυχικό πόνο, θυμό, προβλήματα διαπροσωπικής και ενδοπροσωπικής
συμπεριφοράς στο σπίτι και στο σχολείο, μείωση σχολικής επίδοσης, δυσκολίες στις
σχέσεις με τους γονείς και δυσκολίες στην επίτευξη αυτονομίας. Σχετικά με την
προσαρμογή των εφήβων στο διαζύγιο των γονέων τους και την ομαλή συνέχιση της
ανάπτυξής τους σε όλους τους τομείς, τα αποτελέσματα των ερευνών συγκλίνουν στη
διαπίστωση ότι καθοριστικοί παράγοντες γι’ αυτό είναι η μείωση των συγκρούσεων
τον γονέων και η ικανότητα κυρίως του γονέα που έχει την επιμέλεια-πριν και μετά
το χωρισμό- για ενημέρωση, συζήτηση και ειλικρινή επικοινωνία με τους εφήβους,
καθώς και για συναισθηματική στήριξη των εφήβων, καθοδήγηση και κατάλληλο
έλεγχο και επίβλεψη. (Χρυσή Γ. Χατζηχρήστου, «Ο χωρισμός των γονέων το
διαζύγιο και τα παιδιά», 1999)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΡΕΥΝΑ I
3.1 Σύγχρονες έρευνες στην Ελλάδα
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε σε πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα από
σύγχρονες έρευνες και επιστημονικά άρθρα που αναφέρονται στις συνέπειες ενός
διαζυγίου στην ψυχοκοινωνική συμπεριφορά των παιδιών. Τα δεδομένα μιας
πρόσφατης έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά των διαζευγμένων οικογενειών, συγκριτικά
με τα παιδιά των ακέραιων οικογενειών, παρουσιάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό άγχοςκατάθλιψη, κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα σκέψης και προσοχής και επιθετική
συμπεριφορά. Επίσης παρουσιάζουν χαμηλή κοινωνική εκφραστικότητα και
συναισθηματική ευαισθησία και ενδιαφέρονται λιγότερο για διαπροσωπικές
δεξιότητες

και

σχολικές

δραστηριότητες.

Τέλος

στα

αποτελέσματα

της

συγκεκριμένης έρευνας φαίνεται πως τα παιδιά διαζευγμένων οικογενειών
εμφανίζουν

υψηλότερη

τάση

για

επιθετική-ευέξαπτη

συμπεριφορά.

Στα

συμπεράσματα της έρευνας επίσης αναφέρεται στο γεγονός πως τα παιδιά από
ακέραιες οικογένειες παρουσιάζουν λιγότερα προβλήματα και έχουν καλύτερες
διαπροσωπικές δεξιότητες από αυτά που μεγαλώνουν σε μονογονεϊκές οικογένειες.
Πιο αναλυτικά, η έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής για το
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα:
«Οι επιπτώσεις του διαζυγίου στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών 8-12 ετών».
Αποτελεί γενική παραδοχή και διαπίστωση ότι η οικογένεια είναι ο βασικός φορέας
ανατροφής τω παιδιών, διότι μέσα σε αυτή τα παιδιά γίνονται δέκτες των πρώτων
ερεθισμάτων και λαμβάνουν τις αρχές και τις βάσεις που θα ακολουθήσουν στην
μετέπειτα ζωή τους. Το γεγονός αυτό προκύπτει τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε
θεωρητικό επίπεδο. Πολλές έρευνες καταδεικνύουν ότι κανένας θεσμός πλην της
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οικογένειας δεν μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερη δυνατή ανάπτυξη των ικανοτήτων
των παιδιών-για τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια της ζωής τους (Amato & Booth 1996,
σελ 358). Ωστόσο τα τελευταία χρόνια ο θεσμός της οικογένειας πραγματώνεται
ολοένα και πιο σπάνια εξαιτίας της βαθιάς κρίσης που περνάει και αυτό φαίνεται όχι
μόνο στις τεχνολογικά προχωρημένες χώρες τις Δύσης, αλλά και στην Ελλάδα
ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η κρίση αυτή αποτελεί συνισταμένη πολλών
παραγόντων, καταστάσεων και συνθηκών, που επιδρούν καταλυτικά πάνω στην
οικογένεια και προκαλούν τη χαλάρωση ή και την πλήρη αποσάθρωσή της με
αποτέλεσμα την διάλυση του δεσμού του γάμου, υπό οποιαδήποτε προσέγγισηθρησκευτική, νομική, φυσική ή ακόμα και ως απλή συμβίωση που καταλήγει σε
τεκνοποιία. Όσο και αν επιχειρούν διάφοροι επιστήμονες όπως κοινωνιολόγοι,
ανθρωπολόγοι και εθνολόγοι να παρουσιάσουν το διαζύγιο ως μια προσπάθεια
διευθέτησης της συζυγικής ή οικογενειακής δυσλειτουργίας, αυτό δεν αποτελεί ούτε
την τέλεια ούτε την ούτε την τελική διευθέτηση της κρίσης, μπορεί ίσως για τους
συζύγους να αποτελεί την λιγότερο κακή λύση, δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τα
παιδιά, καθώς το διαζύγιο οδηγεί στη αλλαγή σκηνικού, στο δράμα της όλης
δυσλειτουργίας που υποχρεούνται να ζουν, χωρίς τα ίδια να είναι υπεύθυνα. Στην
περίπτωση δε που υφίσταται ανοικτή βία μεταξύ των γονιών, το διαζύγιο σπάνια
αποτελεί πηγή ανακούφισης για τα παιδιά, καθώς είναι πιθανό να επιδεινώσει την ήδη
διαταραγμένη ψυχική τους ισορροπία.
Από κοινωνιολογικής σκοπιάς το διαζύγιο έχει χαρακτηριστεί ως κοινωνικό
φαινόμενο που συνδέεται συχνά με τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές στην
κοινωνία, όπως η εκβιομηχάνιση και η παγκοσμιοποίηση οι οποίες είχαν ούτως η
άλλως σημειώσει σημαντικές επιρροές στο πλαίσιο των οικογενειακών σχέσεων
(Chandola & Coleman, 1999. Giddens, 2000). Η σημερινή άποψη ότι ο γάμος
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παρουσιάζει την εικόνα μιας προσυμφωνημένης συνεργασίας, αποτυπώνει σε μεγάλο
βαθμό τη σύγχρονη έγγαμη ζωή των ζευγαριών, ενώ παράλληλα άλλοι παράγοντες
όπως η απουσία ελεύθερου χρόνου, η μεγαλύτερη ανεξαρτησία των γυναικών, η
συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία, η υψηλή συχνότητα της μοιχείας και η
εγκατάλειψη έχουν επηρεάσει σημαντικά την οικογενειακή ζωή (Chandola &
Coleman, 1999 σελ 323).
Η μελέτη αυτή προσπάθησε να καταδείξει τη στάση της Ελληνικής κοινωνίας
απέναντι στο διαζύγιο και να «διαγνώσει» τις πιθανές επιπτώσεις στη δομή της
οικογένειας και στη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών, στον τρόπο που
επηρεάζει τις σχολικές τους επιδόσεις, καθώς και τη συμπεριφορά τους στο μέλλον
ως ενήλικες.
Σε θεωρητικό επίπεδο η έρευνα αναφέρει τις επιπτώσεις του διαζυγίου στα παιδία
σύμφωνα με τις ψυχολογικές και κοινωνικές θεωρίες. Θα αναφερθούμε περιγραφικά
σε μερικές από αυτές καθώς θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και να συνδέσουμε
το θεωρητικό υπόβαθρο με τα ερευνητικά αποτελέσματα. Οι ερευνητές έχοντας
γνώση της πολυπλοκότητας του διαζυγίου, προσπαθούν να προσδιορίσουν την
πλειάδα των γεγονότων που επακολουθούν και να καθορίσουν τους μεσολαβητικούς
παράγοντες και τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειές του στην
ανάπτυξη των παιδιών. Ωστόσο δεν μπορεί ακόμα να δηλωθεί με απόλυτη
βεβαιότητα ότι το διαζύγιο έχει μια ενιαία, ευρεία και μακράς διάρκειας επίδραση σε
όλα τα παιδιά. σύμφωνα με τον Guttman (1993, σελ. 43) η κοινωνικοοικονομική
θέση, τα συστήματα υποστήριξης και οι οικογενειακές σχέσεις αποτελούν μερικές
από τις μεταβλητές αρνητικής επίπτωσης του διαζυγίου. Άλλοι αναφέρονται στα
προσωπικά χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, το φύλο και την ιδιοσυγκρασία του
παιδιού. Εντούτοις όλες οι έρευνες συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι ο χωρισμός του
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ζεύγους έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στα παιδιά, καθώς ο κόσμος τους καταρρέει και
πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Τα παιδιά κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας του διαζυγίου δεν έχουν τη δυνατότητα να επέμβουν ως

ενεργά

υποκείμενα και παράλληλα οι γονείς ανησυχούν για τις επιπτώσεις του διαζυγίου
τους σε αυτά. Ο γάμος μπορεί να λυθεί αλλά οι σχέσεις γονέων και παιδιών
παραμένουν άλυτες. Η δυσκολία έγκειται, όταν το ζευγάρι δεν κατανοεί την
αποσύνδεση των συζυγικών καθηκόντων από τις υποχρεώσεις τους προς τα παιδιά.
Αυτός ο διαχωρισμός είναι συνήθως δύσκολος σε ζευγάρια με υψηλά επίπεδα
προστριβών και σ αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται εξειδικευμένη βοήθεια. Ο
χωρισμός και το διαζύγιο έχουν αυξηθεί υπερβολικά στη σημερινή εποχή. Οι Beck &
Beck-Gernsheim (1995, σελ 285) αναφέρουν ότι « η μικρή διάρκεια του γάμου θα
αποτελέσει τον κανόνα του μέλλοντος στην οικογένεια».
Οι ψυχοκοινωνικές- ψυχοσεξουαλικές θεωρίες αναφέρονται κυρίως στα στάδια
ανάπτυξης (αναπτυξιακή ψυχολογία) των παιδιών και εξηγούν πώς αυτά κλονίζονται
με την εμφάνιση ενός διαζυγίου. η θεωρία του Εrikson για τα αναπτυξιακά στάδια
του ατόμου εξηγεί και αναλύει πώς μέσω των σταδίων αναπτύσσονται οι σχέσεις των
παιδιών με τους γονείς και τους τρίτους αλλά και με ποιόν τρόπο επηρεάζουν την
ψυχοκοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων σε κοινωνικό επίπεδο. Μελέτες τις
ψυχοκοινωνικής θεωρίας παραθέτουν λεπτομέρειες για τον τρόπο κατά τον οποίο η
γονική φροντίδα δημιουργεί παραγωγική ανάπτυξη για τα παιδία. Έχει ειπωθεί ότι η
επιτυχημένη σχέση του πατέρα με το παιδί, βασίζεται στην ικανότητα του πρώτου να
αναπτύξει μια υγιή γονική ταυτότητα και να δημιουργήσει μια ψυχοκοινωνική σχέση
με το παιδί. Η θεωρία του Erikson «περί παραγωγικότητας» επισημαίνει πως η γονική
ταυτότητα και η ψυχοκοινωνική σχέση, θέτουν τις βάση για τα μέλη της επόμενης
γενιάς, όπου η συμμετοχή του παιδιού στη σχέση του με τον πατέρα είναι
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ουσιαστική, ενώ χωρίς αυτήν παρατηρείται στα παιδιά αντικοινωνική συμπεριφορά.
Ο Erikson (1963, σελ. 51) αναφέρει επίσης, ότι η αντιμετώπιση καθενός από τα
ψυχοκοινωνικά στάδια απαιτεί το προηγούμενο στάδιο να έχει αντιμετωπισθεί με
θετικό τρόπο. Ωστόσο οι προηγούμενες κρίσεις δεν παύουν να επηρεάζουν το άτομο,
έστω και αν αυτό έχει

περάσει τη κατάλληλη ηλικία επίλυσης της κρίσης. Τα

κατάλοιπα αυτών των κρίσεων, επιλυθέντων ή όχι, συνεχίζουν αν επηρεάζουν και τα
επόμενα στάδια ανάπτυξης (Harris, Furstenberg & Marner, 1998, σελ 203). Οι
σχέσεις βοηθούν το άτομο να μεσολαβεί και να επιλύει κάθε κρίση σε κάθε στάδιο
ανάπτυξης (Erikson, 1980. σελ. 52). Για παράδειγμα, για την ανάπτυξη της
εμπιστοσύνης , μια τρυφερή σχέση μεταξύ του ατόμου που έχει την πατρική ιδιότητα
είναι υποχρεωτική. Κατά το στάδιο της αυτονομίας προέχει η σχέση με τα άτομα που
έχουν τη γονική ιδιότητα (Ηarris, Furstenberg & Marner, 1998, σελ. 213).
Εδώ έρχεται να συμπληρώσει η θεωρία των συναισθηματικών δεσμών. Το παιδί
σύμφωνα με τον Bowlby (1969, 1973) είναι βιολογικά προορισμένο να προσκολλάται
σε εκείνους που το φροντίζουν, προκειμένου να αποφεύγει οποιονδήποτε κίνδυνο. Το
παιδί, ανάλογα με τις περιστάσεις , όπως για παράδειγμα ελλιπής φροντίδα, χωρισμός
με μεγάλη διάρκεια ή απώλεια ενός στενού προσώπου, μπορεί να αναπτύξει μια
ανασφαλή

προσκόλληση,

η

οποία

να

χαρακτηρίσει

τον

διαπροσωπικό

προσανατολισμό του για το υπόλοιπο της ζωής του ( Bowlby, 1969, σελ. 48).
Το διαζύγιο μπορεί να σημαίνει την απώλεια ενός προσώπου στο οποίο το παιδί
έχει ήδη προσκολληθεί και είτε δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να συνδέεται πλήρως,
είτε δεν έχει την πλήρη πρόσβαση. Οι Birnbaum και συν. (1997, σελ 208)
διαπίστωσαν ότι το είδος της προσκόλλησης αλλάζει τις συναισθηματικές
αντιδράσεις ενός προσώπου προς ένα διαζύγιο, ενώ παράλληλα έχει καταδειχθεί, ότι
υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση με την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση της
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κρίσης ενός διαζυγίου και της συνεπακόλουθης σχέσης μεταξύ διαζυγίου και ψυχικής
υγείας (Ainsworth, 1989, σελ. 714). Τέλος οι Cohn και συν. (1992, σελ 425) βρήκαν
ότι, όταν υπάρχουν οι ιδιότητες που συνδέονται με ασφαλή προσκόλληση, όπως είναι
οι

δεξιότητες

επικοινωνίας,

η

ικανότητα

να

ενσωματώνουν

αντιφατικά

συναισθήματα, να ρυθμίζουν αρνητικά συναισθήματα και να συμβάλλουν στην
επίλυση συγκρούσεων, τότε και οι γονείς μπορούν να εξασφαλίσουν στο παιδί ένα
ασφαλές μερίδιο γονικής μέριμνας.
Ο Piaget επίσης έχει αναφερθεί στην διαδικασία της γνωστικής ανάπτυξης που
συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα της φροντίδας των γονιών ως προς αυτά. Η
θεωρία αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι η δόμηση της γνώσης είναι σταθερή
διαδικασία

αυτό-δόμησης

και

αποτέλεσμα

αλληλεπίδρασης

μεταξύ

του

περιβάλλοντος και της κληρονομικότητας του ατόμου.
Η θεωρία της επίδρασης του περιβάλλοντος απαντά στο ερώτημα αν τα διαζύγια
αφορούν ένα περιβαλλοντικό ζήτημα που μεταβιβάζεται στα παιδιά και επιδρά στο
άμεσο περιβάλλον τους ή εάν αφορά γενετικούς παράγοντες (Pope & Mueller,1979,
σελ. 52). Οι ερευνητές που προέρχονται από τον κλάδο της ψυχοκοινωνιολογίας
μελετούν την οικογενειακή ομοιότητα με βάση περιβαλλοντολογικούς παράγοντες.
Έτσι, για παράδειγμα συσχετισμοί μεταξύ γονικών συνηθειών και συμπεριφοράς των
παιδιών γίνονται συχνά δεκτοί, χωρίς καμία κριτική, ως απόδειξη της γονικής
περιβαλλοντολογικής επίδρασης στην ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη του
παιδιού (Gage & Christensen,1991, σελ. 336). Το θέμα της ανάπτυξης είναι κάτι που
έχει απασχολήσει πολύ την ξένη βιβλιογραφία και ένα μεγάλο μέρος της συγκλίνει
στην διαπίστωση ότι το διαζύγιο των γονέων έχει μέτρια αλλά επαναληπτική σχέση
με διάφορους δείκτες της συμπεριφοράς των παιδιών. Ειδικά σε σύγκριση με παιδιά
από μη διαζευγμένες οικογένειες, τα παιδιά των χωρισμένων γονέων παρουσιάζουν

46

μειωμένα επίπεδα ακαδημαϊκής επίδοσης και περισσότερες περιπτώσεις διαταράξεων
(Amato, Loomis & Booth 1995).

3.1.α. Οι επιπτώσεις του διαζυγίου στα παιδιά σύμφωνα με τις ψυχολογικές
θεωρίες.
Οι επιπτώσεις του διαζυγίου σχετίζονται με ψυχολογικά και ψυχοκοινωνικά
προβλήματα των παιδιών καθώς εκτίθενται σε ψυχοφθόρες καταστάσεις όπως είναι:
ελλιπής γονική μέριμνα, προβλήματα της ψυχικής υγείας των γονέων, διαμάχες και
έλλειψη στήριξης από τους δύο γονείς (Sandler και συν. , 1988, σελ 61). Είναι αρκετά
δύσκολο για τα παιδιά να δεχτούν τη νέα κατάσταση που φέρνει ένα διαζύγιο ακόμα
και αν γνωρίζουν ότι αυτό συμβαίνει ή θα συμβεί και σε άλλα παιδιά. τα περισσότερα
παιδιά θα προτιμούσαν να μην χώριζαν οι γονείς τους ακόμα και αν δοκιμάζονται από
διαφωνίες και ένταση. Από τη δεκαετία του ’50, κοινωνικοί ερευνητές (π.χ. Nye,
1957. Lambert & Hart, 1976. Hetherington, Cox & Cox 1978. Raschke , & Raschke
1979) καταγράφουν συνεχώς την αρνητική επίδραση του διαζυγίου στην ψυχολογία
των παιδιών. Οι έρευνές τους επικεντρώνονταν τις αρχικές αντιδράσεις στις αρχικές
αντιδράσεις των παιδιών μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου από τους γονείς.
Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι επιπτώσεις ενός διαζυγίου διαρκούν 2-3
χρόνια. Συγκεκριμένα μελέτες του Wallerstein, & Lewis, (1998) αναφέρουν ότι οι
επιπτώσεις μπορεί να διαρκέσουν από 7 έως 10 χρόνια. ορισμένοι επιστήμονες
επιβεβαιώνουν ότι οι επιπτώσεις του διαζυγίου παραμένουν έως και μετά την
ενηλικίωση ( Amato. 1999, σελ. 87). Για μερικά παιδιά οι επιπτώσεις του διαζυγίου
είναι βραχύχρονες για άλλα όμως το διαζύγιο οδηγεί σε κλινικά σημαντικά και
διαρκή προβλήματα προσαρμογής, κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής
ηλικίας (Amato & Keith, 1991a, σελ.32). Επίσης, αρκετές μελέτες παρουσιάζουν
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αυξημένα ποσοστά προβλημάτων ψυχικής υγείας σε ενήλικες που βίωσαν το διαζύγιο
των γονέων τους ως παιδιά ( Ross & Mirowsky, 1999, σελ 1037).
Εμπειρικές έρευνες έχουν δείξει, πως τα παιδιά που έχουν βιώσει το διαζύγιο είναι
πιθανό να εκδηλώσουν διάφορες συναισθηματικές ή συμπεριφορικές αντιδράσεις
όπως θυμό, άγχος, κατάθλιψη, προδοσία, δυσκολία προσαρμογής κλπ. ( Kline,
Tschann, Johnston & Wallerstein, 1989. Kelly, 2000, Wallestrein & Lewis, 2004).
Μάλιστα στο μέλλον ίσως εκδηλώσουν χαμηλά ποσοστά αυτοσεβασμού και
συναντήσουν δυσκολίες στο σχολείο και στο κοινωνικό περιβάλλον για αρκετά
μεγάλο διάστημα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαζυγίου ( Wallestein,
1985. Hetherington & Stanley, 1999). Συναισθήματα όπως έλλειψη εμπιστοσύνης,
θυμός, ενοχές είναι απόρροια της γενικότερης συναισθηματικής φόρτισης γονιών και
παιδιών στη διαδικασία ενός διαζυγίου. Με βάση τις έρευνες τα παιδιά που
αντιμετώπισαν περισσότερες δυσκολίες είναι αυτά που δεν ήξεραν ή δεν είχαν
προβλέψει ότι οι γονείς τους θα χωρίσουν (Amato, 2001, σελ 369). Τα παιδιά
υποφέρουν από το άγχος του χωρισμού, χάνοντας πολύ σημαντικά άτομα από τη ζωή
τους, φοβούνται πως θα χάσουν και άλλα (Richards & Elliott. 1991, σελ 915). Ακόμη
υποστηρίζεται πως τα παιδιά που μένουν με τον γονέα του ίδιου φύλου, φαίνεται να
τα πηγαίνουν καλύτερα σε ακαδημαϊκό και συναισθηματικό επίπεδο. Ο βασικός
κίνδυνος που αντιμετωπίζουν είναι η απόρροια συναισθηματικών και διανοητικών
καταστάσεων, οι οποίες οφείλονται στην ανωριμότητα του παιδικού μυαλού
(Skalkidou, 2000. Σελ 97).
Εκτός από το αρνητικό πρόσημο που προσδίδει ένα διαζύγιο στην ψυχολογία των
παιδιών, απόρροια όλης αυτής της κατάστασης είναι και οι ψυχοσωματικές
διαταραχές. Το διαζύγιο αποτελεί στρεσογόνο παράγοντα και προκαλεί μείωση της
ψυχικής και σωματικής υγείας. Σε έρευνα που διεξήχθη σε παιδιά με διαβήτη,
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βρέθηκε ότι το 40% των παιδιών που είχαν αυτή την ασθένεια προέρχονταν από
χωρισμένους γονείς (Clarke- Stewart & Brentano, 2006). Τα παιδιά έως 12 ετών ,
εμφανίζουν ψυχοσωματικά συμπτώματα στρες όπως πονοκεφάλους, τάση για εμετό,
ζαλάδες, προβλήματα αϋπνίας, αδυναμία συγκέντρωσης (Clarke- Stewart &
Brentano, 2006, σελ 54). Σε άλλη έρευνα διαπιστώθηκε ότι έφηβοι που βίωσαν το
διαζύγιο σε ηλικία 16 ετών, εμφάνιζαν ψυχοσωματικές διαταραχές και είχαν
συμπτώματα κατάθλιψης σε ηλικία 22 ετών (Aro, & Pallosari, 1992, σελ 423). Τέλος
διάφορες διαχρονικές μελέτες σε ενήλικες έδειξαν πως παρουσίασαν αυξανόμενα
ποσοστά προβλημάτων ψυχικής υγείας, επηρεαζόμενοι από το χωρισμό των γονιών
τους (Kardek, Blisk, & Siesky 1981. Glenn, & Krammer, 1985, Rodgers, Power, &
Hope, 1997. Amato, 2000. Hughes, 2005)

3.2. Σχέσεις γονέων παιδιών

Μελέτες περί διαζυγίου έχουν καταδείξει τις προβληματικές αναφορικά με τη
συμπεριφορά αμφοτέρων (γονέων-παιδιών) που παρουσιάζονται μετά το διαζύγιο ή
και κατά τη διάρκεια. Με την προβληματική προσαρμογή των παιδιών συσχετίζονται
μειωμένα επίπεδα

οικογενειακής θαλπωρής, στήριξης ανοχής, κατανόησης και

επιτήρησης αλλά και αυξημένα επίπεδα σπασμωδικών αντιδράσεων και τιμωρίας από
πρόσφατα διαζευγμένες μητέρες (Macoby, Buchanan, Mnookin & Dornbsusch, 1993,
σελ. 33). Οι συνεπαγόμενες εντάσεις διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το
διαζύγιο, οι οποίες επιδεινώνονται μόλις το παιδί φτάσει στην εφηβεία (Hetherington,
1993, σελ. 48).

Συνολικά οι ερευνητές που ασχολούνται με τη συσχέτιση της

προσαρμοστικότητας των παιδιών στη ζωή μετά το διαζύγιο με την σχέση τους με το
γονέα

κηδεμόνα,

καταλήγουν

στο

συμπέρασμα

ότι:

«μια

δυσλειτουργική
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οικογενειακή διαδικασία (π.χ. διαμάχη, εντάσεις, έλλειψη υποστήριξης) οδηγεί σε
αύξηση των πιθανοτήτων εμφάνισης προβλημάτων προσαρμογής στην κατάσταση
των παιδιών μετά το διαζύγιο (Hetherington, 1999). Οι διαμάχες κατά την διάρκεια
του γάμου φαίνεται να επηρεάζουν αρνητικά τα παιδιά ( Buchanan και συν., 1991.
Amato, 2000). Παρόλα αυτά η παραπάνω σύνδεση δεν είναι τόσο άμεση όσο
πιστεύεται. Η εμφάνιση μακροχρόνιων προβλημάτων εξαρτάται από τη φύση και το
περιεχόμενο των γονεϊκών διαμαχών (Hetherington, 1988. Buchanan και συν., 1991).
Οι Buchanan, Macoby & Dombusch (1991, σελ. 1011) κατέληξαν στο συμπέρασμα,
πως οι μεγάλες διαμάχες δεν προκαλούν προβλήματα προσαρμογής στα παιδιά, εκτός
εάν νιώθουν πως ένας από τους γονείς ή και οι δύο τα εμπλέκουν σε αυτές. Αν οι
γονείς έχουν την ικανότητα να προσαρμοστούν στο διαζύγιο ή τουλάχιστον μπορούν
να ελέγξουν την

κακεντρέχειά τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να

συνεργασθούν στις γονεϊκές αποφάσεις και να προσφέρουν επαρκή φροντίδα,
επιτήρηση, υποστήριξη και καθοδήγηση στα παιδιά (Kalter και συν. 1989, σελ. 612).
Εκτός από την καλή σχέση γονέα παιδιού, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η
συνεισφορά του μόνου γονέα στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή του παιδιού, αφού
έχει βρεθεί πως βιώνουν διπολικές συμπεριφορές από τα παιδιά (αποστασιοποίησηεπιθετικότητα) (Μπαμπάλης, 2003). Η μη προσαρμογή των γονέων στο διαζύγιο
λοιπόν μπορεί να υπονομεύσει τη σχέση γονέα-παιδιού. Στον καθορισμό της
προσαρμοστικότητας των παιδιών μετά το διαζύγιο βασικό ρόλο παίζουν τα
χαρακτηριστικά των γονιών και η γονική προσαρμοστικότητα ( Hetherington και συν.
1998. Kelly, 2000). Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την προσαρμογή των
παιδιών είναι η ομαλή ψυχολογία των γονιών και το υγιές κλίμα ανάμεσα στις
σχέσεις παιδιών- γονιών. Συγκεκριμένα οι γονείς που υπέφεραν από συναισθηματικές
διαταραχές ή διαταραχές προσωπικότητας είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν
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παιδιά με προβλήματα προσαρμογής μετά το διαζύγιο. (Kalter, Kloner, Schreier &
Okla,1989. Kline και συν., 1989, Johnston, 19994).

H αποτελεσματική και

λειτουργική ανατροφή, δεν εξσφαλίζει ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα γίνουν
τέλεια άτομα, αλλά αυτή η πρωτοβουλία των γονέων μπορεί να συμβάλλει σε μια πιο
θετική συμπεριφορική ανάπτυξη των παιδιών σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν
έχουν λάβει αγάπη, υπευθυνότητα και συναισθηματική σταθερότητα. Τα παιδιά ενός
διαζευγμένου ζευγαριού αναλαμβάνουν τον ρόλο του γονέα που λείπει και έτσι οι
σχέσεις από ιεραρχικές –που ισχύουν σε μια πυρηνική οικογένεια- μετατρέπονται σε
παράλληλες και το παιδί γίνεται άθελα του «συνέταιρος» στη λειτουργία της. Η
ποσότητα των επισκέψεων του γονέα που λείπει δεν προωθεί την προσαρμογή των
παιδιών, αντιθέτως η ποιότητα είναι αυτή που καθορίζει το επίπεδο των
προβλημάτων που δημιουργούνται στη συμπεριφορά των παιδιών. Είναι ενδιαφέρον
το αποτέλεσμα της έρευνας των Crych & Fincham, (2001, σελ. 84), που αναφέρει
πως ακόμα και αν κατά τη διάρκεια του χρόνου οι πατέρες βλέπουν όλο και λιγότερο
τα παιδιά τους, τα μισά από τα παιδιά θεωρούν τους πατέρες τους ως μέλος της
οικογένειας. Είναι φανερό πως τα παιδιά ακόμα και αν οι γονείς χωρίσουν δεν
αποκόβουν τους οικογενειακούς δεσμούς από τους γονείς εκτός αν το επιλέξουν οι
ίδιοι οι γονείς. Από αυτό και μόνο αντιλαμβανόμαστε τη σοβαρότητα και το επίπεδο
της συναισθηματικής φόρτισης που καλούνται να διαχειριστούν τα παιδιά
χωρισμένων γονιών αφού θεωρούν εξίσου σημαντικούς στη ζωή τους και τους δυο
γονείς.
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3.3. Ευρήματα έρευνας

Η συγκεκριμένη έρευνα ασχολείται με τα κοινωνικά προβλήματα που
παρουσιάζουν τα παιδιά διαζευγμένων γονέων. Αυτό αποτελεί και τη βασική της
υπόθεση. Η συμπεριφορά των παιδιών ενδέχεται να επηρεαστούν και από
επιπρόσθετους παράγοντες όπως η αλλαγή κατοικίας και τα οικονομικά προβλήματα
που επιφέρει ένα διαζύγιο τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε μειωμένα επίπεδα
κοινωνικής

ικανότητας, ιδιαίτερα σε σχέση με την σχολική επίδοση και τις

κοινωνικές σχέσεις. Συνεπώς τα

παιδιά από ακέραιες οικογένειες παρουσιάζουν

μεγαλύτερες επικοινωνιακές δεξιότητες. Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη τα παιδιά
διαζευγμένων οικογενειών παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα ακαδημαϊκής επίδοσης
και τείνουν να παρουσιάσουν και δείγματα αντικοινωνικής συμπεριφοράς(χρήση
ουσιών, εγκληματικότητα, σκασιαρχείο).
Αναλυτικότερα εκτιμήθηκαν οι εξής υποθέσεις:
Σύμφωνα με εκτιμήσεις δασκάλων:


Κοινωνικές ικανότητες



Αντικοινωνικές συμπεριφορές

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις παιδιών:


Συναισθηματική και κοινωνική εκφραστικότητα



Συναισθηματική και κοινωνική ευαισθησία



Συναισθηματικό και κοινωνικό έλεγχο

Σύμφωνα με εκτιμήσεις παιδιών και δασκάλων:
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επίπεδα ψυχολογικής ευημερίας παιδιών διαζευγμένων γονιών σε σχέση με τα παιδία
από ακέραιες οικογένειες στους τομείς:


Άγχος/ κατάθλιψη



Απόσυρση/κατάθλιψη



Παράβαση κανόνων



Σωματικά ενοχλήματα



Κοινωνικά προβλήματα



Προβλήματα σκέψης/προσοχής



Επιθετική συμπεριφορά

Άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν σε σχέση με τα παραπάνω:


Φύλο παιδιού



Εργασία γονέα



Φύλο κηδεμόνα



Συχνότητα επικοινωνίας με γονέα που λείπει



Ύπαρξη εξωσχολικών δραστηριοτήτων

Στα γενικά συμπεράσματα της έρευνας αναφέρονται τα εξής:
Πέρα από τις κοινωνικές και συναισθηματικές συνέπειες του διαζυγίου στα παιδιά
κατά την προεφηβική περίοδο υπάρχουν και μεγάλες επιπτώσεις στη σχολική τους
απόδοση. Οι De Lucia – Waack & Gerrity (2001) ισχυρίστηκαν πως το διαζύγιο
αποτελεί

μια ισόβια προσαρμογή που μπορεί να βοηθηθεί από παρεμβάσεις

ψυχολόγων εκπαιδευτικών. Επίσης υπέδειξαν ότι οι σχολικές ομάδες μπορούν να
παρέχουν υποστηρικτικό περιβάλλον που οι μεμονωμένοι σύμβουλοι δεν μπορούν.
Έτσι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι σχολικοί σύμβουλοι είναι ανάγκη να
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εκπαιδευτούν για να βοηθήσουν τα παιδιά του διαζυγίου. Στην ίδια έρευνα βρέθηκε
πως είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά διαζευγμένων γονέων να διατηρούν επαφή με
όμοια ομάδα υποστήριξης. Η θέση επιβεβαιώθηκε από την έρευνά τους η οποία
έδειξε ότι τα παιδιά από διαζευγμένες οικογένειες όταν έχουν δίπλα τους φίλους που
βρίσκονται σε παρόμοια οικογενειακή κατάσταση γίνονται πιο ανθεκτικοί
συναισθηματικά.
Αυτό που προκύπτει από τη θεωρία και τα ευρήματα των ερευνών είναι πως η
μονογονεϊκή οικογένεια ως κοινωνικό φαινόμενο αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα
και στο χώρο της Ελλάδας , με διαρκώς αυξημένες τάσεις. Οι γονείς- κηδεμόνες
δείχνουν ανίκανοι να συμβάλλουν στην προστασία των παιδιών και να ασχολούνται
με τη σχολική τους ζωή παρόλο που η συμμετοχή τους σήμερα γίνεται ολοένα και πιο
ουσιαστική. Τελευταίες έρευνες έχουν καταδείξει την ανάγκη σχολικών συμβούλων
και ψυχολόγων στα σχολεία. Επίσης τα παιδιά έχουν άμεση ανάγκη από τη φροντίδα
και των δύο γονιών τους οι οποίοι οφείλουν να συμπαρασταθούν έμπρακτα στα
παιδιά τους στηρίζοντάς τους κυρίως ηθικά. Τα παιδιά χρειάζονται ενθάρρυνση,
ασφάλεια και ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους για να συνεχίσουν τις προσπάθειές
τους. Η μέριμνά τους ωστόσο απαιτεί από τους γονείς τους θυσίες και θέτει όρια στην
προσωπική τους αυτονομία. Ο συμβουλευτικός και όχι καταπιεστικός τους
χαρακτήρας θα βοηθήσει τα παιδιά να διαμορφώσουν την σεξουαλική τους
ταυτότητα και να αποκτήσουν στο μέλλον μια σταθερή προσωπικότητα. Οι γονείς
τους μέσα από την ομαλή τους συνεργασία θα τους δώσουν την ασφάλεια που
χρειάζονται μετά την οικογενειακή διάσπαση. Σε αυτό το πλαίσιο είναι επιτακτική η
ανάγκη της στενής επαφής κηδεμόνων-εκπαιδευτικών. Το ίδιο το σχολείο θα πρέπει
να αναμορφώσει παλιές αναχρονιστικές αντιλήψεις και να προσανατολιστεί σε αυτή
την κατεύθυνση. Η έρευνα του Mπαμπάλη (2003) αναφέρει ότι δάσκαλοι και γονείς
54

συγκλίνουν σε περισσότερες εκτιμήσεις ως προς τη συμπεριφορά των παιδιών όταν
πρόκειται για παιδιά ακέραιων οικογενειών παρά για παιδιά μονογονεϊκών
οικογενειών. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει είτε το γεγονός ότι οι γονείς των
ακέραιων οικογενειών δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τη σχολική επίδοση των
παιδιών ‘η από την άλλη πλευρά μπορεί η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα
παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών να είναι πιο επιφυλακτική. Ό,τι και να ισχύει το
σίγουρο είναι πως θα πρέπει να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί ώστε να μπορούν αν
διαχειρίζονται τέτοια περιστατικά και να διαμορφωθούν οργανωμένα συμβουλευτικά
προγράμματα για μονογονεϊκές οικογένειας και τα παιδιά τους.

ΕΡΕΥΝΑ II
3.4. Ανάλυση-Περιεχόμενο Έρευνας
Σε αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε μερικά από τα ευρήματα της
έρευνας

που πραγματοποιήθηκε για το τμήμα Ψυχολογίας του Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο:
«Στάσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών σχετικά με το Διαζύγιο και την
Προσαρμογή των Παιδιών Χωρισμένων Γονέων».
Η συγκεκριμένη έρευνα είναι μέρος μιας ευρύτερης μελέτης και διερευνά τις
στάσεις- αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την προσαρμογή των παιδιών που
προέρχονται από χωρισμένους γονείς , τις δυσκολίες των διαζευγμένων μητέρων και
το ρόλο των «σημαντικών άλλων» στην προσαρμογή των παιδιών. Συμμετείχαν 234
εκπαιδευτικοί από σχολεία Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης από τον νομό
Αττικής και άλλους νομούς της Ελλάδας. Τα ευρήματα από την έρευνα δείχνουν
γενικότερα θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το διαζύγιο, ειδικά σε
περιπτώσεις έντονων ενδοοικογενειακών συγκρούσεων, ενώ φαίνεται να θεωρούν το
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ρόλο τους πολύ σημαντικό για την υποστήριξη των μαθητών μετά το χωρισμό των
γονέων, μολονότι δεν θεωρούν ότι διαθέτουν την κατάλληλη κατάρτιση γι’ αυτό.
Επίσης διακρίνεται και μια αυξημένη αντιληπτική ικανότητα των εκπαιδευτικών
μέσης ηλικίας και επαρχιακών περιοχών ως προς τα συμπεριφορικά προβλήματα που
εμφανίζουν τα παιδιά των διαζευγμένων γονέων. Με λίγα λόγια φαίνεται να
αναγνωρίζουν πιο εύκολα τέτοια περιστατικά από ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί που
ζουν στην Αθήνα. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο που εμφανίζεται από τα
αποτελέσματα είναι η θετική στάση των γυναικών εκπαιδευτικών ως προς το διαζύγιο
σε σχέση με τους άντρες. Σκοπός της έρευνας είναι να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα
αυτά ως προς τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών ψυχοκοινωνικών
παρεμβατικών προγραμμάτων πρόληψης στο σχολικό περιβάλλον.

Στις Η.Π.Α. και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αρχή της δεκαετίας του ’80, ένας
στους δύο γάμους (50%) κατέληγε σε διαζύγιο (American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry, 2003· Emery, 1999· Dong, Wang & Ollendick, 2002· Simons,
1996), ενώ προς το τέλος του 20ού αιώνα το ποσοστό αυτό φάνηκε να περιορίζεται
στο 41%, σε συνδυασμό με την αύξηση του μέσου όρου της ηλικίας γάμου των
συζύγων και των ετών της εκπαίδευσής τους (Amato, 2010· Kreider, 2007). Αν και η
Ελλάδα παρουσιάζει από τους χαμηλότερους δείκτες διαζυγίου συγκριτικά με άλλες
χώρες, εμφανίζει μια σταθερή αύξηση της συχνότητάς τους, καθώς ο αριθμός των
διαζυγίων υπερτριπλασιάστηκε κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού
αιώνα και δείχνει να διατηρεί υψηλό βαθμό αύξησης (Harvey& Fine, 2010 ·
Χατζηχρήστου, 1998, 1999, 2004).
Ο χωρισμός και το διαζύγιο αποτελούν μια σύγχρονη και όλο πιο συχνή,
πολυσύνθετη διαδικασία μέσα στην οικογένεια, η οποία επιφέρει σημαντικές αλλαγές
στους περισσότερους τομείς της ζωής όλων των μελών, αλλά και σοβαρές κοινωνικές

56

επιπτώσεις, με σημαντικότερες τις ποικίλες ψυχολογικές και κοινωνικοοικονομικές
συνέπειες στη ζωή των γονέων και των παιδιών (Demo & Fine, 2010). Ένα μέρος της
βιβλιογραφίας αφιερώνεται στη μελέτη των παιδιών διαζευγμένων γονέων ως
ενηλίκων, επισημαίνοντας την περίπου διπλάσια πιθανότητά τους να βιώσουν και τα
ίδια στην ενήλικη ζωή ένα διαζύγιο στο δικό τους γάμο, σε σύγκριση με τα παιδιά
οικογενειών δύο γονέων, καθώς φαίνεται να διαμορφώνουν μια ασθενέστερη
δέσμευση στην ιδέα ενός γάμου που διαρκεί μία ολόκληρη ζωή (Amato & DeBoer,
2001).
Η ένταση και διάρκεια των αντιδράσεων και δυσκολιών προσαρμογής των παιδιών
στο διαζύγιο των γονέων διαφοροποιούνται σε σχέση με την ηλικία και άλλα ατομικά
χαρακτηριστικά όπως το φύλο. Όσον αφορά την ηλικία τους, υποστηρίζεται ότι το
διαζύγιο των γονέων έχει σχετικά μικρή αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη των
παιδιών εφηβικής ηλικίας, εξαιτίας της αναπτυγμένης γνωστικής ωριμότητά τους και
της μεγάλης κοινωνικής στήριξης που πιθανώς λαμβάνουν έξω από το πλαίσιο της
οικογένειας (Shaw, 1991). Άλλοι βέβαια υποστηρίζουν ότι η επίδραση του διαζυγίου
είναι μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας (Storksen, Roysamb,
Holmen, & Tambs, 2006. Storksen, Roysamb, Moum, & Tambs, 2005), λόγω της
έκθεσης των παιδιών στις διαμάχες των γονέων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και
των περισσότερο έντονων συναισθημάτων ευθύνης για το χωρισμό των γονέων τους
(Shaw, 1991· Χατζηχρήστου Χατζηχρήστου, Γκαρή, Μυλωνάς, Τσιόβουλου,
Καρίτσα, & Γιαβρίμης, 2012). Ως προς τις διαφορές σε σχέση με το φύλο των
παιδιών, αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι τα αγόρια παρουσιάζουν περισσότερες
δυσκολίες εξωτερικευμένης συμπεριφοράς, ενώ τα κορίτσια περισσότερες δυσκολίες
εσωτερικευμένης συμπεριφοράς (Nunes-Costa, Lamela, & Figueiredo, 2009· Shaw,
1991· Storksen, Roysamb, Moum, & Tambs, 2005· Zill, Morrison & Coiro, 1993).
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Όλες αυτές οι έντονες αντιδράσεις των παιδιών φαίνεται ότι μειώνονται σημαντικά σε
διάστημα δύο περίπου χρόνων μετά το διαζύγιο και η προσαρμογή των παιδιών
αυτών σχετίζεται και με άλλες καθοριστικές παραμέτρους στο οικογενειακό και στο
ευρύτερο περιβάλλον τους (Hetherington, 2005· Hetherington & Kelly, 2006).
Τέτοιες παράμετροι είναι το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο της οικογένειας, η
απώλεια ενός γονέα, η ελλιπής γονική επάρκεια, η έκθεση σε γονικές συγκρούσεις, η
ψυχολογική κατάσταση των γονέων, και κυρίως της μητέρας, η ποιότητα των
διαπροσωπικών σχέσεων στην οικογένεια, η αλληλεπίδραση μητέρας-παιδιού, τα
χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από το διαζύγιο, η ικανότητα των παιδιών να
αντιμετωπίσουν αγχογόνες καταστάσεις, η προσωπικότητά τους, οι πληροφορίες που
τους παρέχονται, ο βαθμός στήριξης που δέχονται, καθώς και ο βαθμός ικανοποίησης
των παιδιών από τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με τη διαμονή τους και τις
επισκέψεις του ενός γονέα (Angarne-Lindberg, Wadsby, & Bertero, 2009· Cashmore
& Parkinson 2011· Halpenny, Greene, & Hogan, 2008· Kelly, 2006· Nunes-Costa, et.
al, 2009· Risch, Jodl, &Eccles, 2004).
Η έρευνα αποσκοπεί να μελετήσει τις επιδράσεις του διαζυγίου στα μέλη της
οικογένειας, και κυρίως στα παιδιά, διαμέσου της μέτρησης και της ενδεχόμενης
αλλαγής των στάσεων των μελών της σχολικής κοινότητας προς τις μονογονεϊκές
οικογένειες και τα μέλη τους. Οι στάσεις ως συστήματα απόψεων επηρεάζουν κατά
πολύ το σύστημα πεποιθήσεων του ατόμου συνεπώς επηρεάζουν τον τρόπο
συμπεριφοράς του ως προς το εξωτερικό περιβάλλον. Στις έρευνες που έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα σχετικά με τις στάσεις εκπαιδευτικών προς το διαζύγιο
γενικότερα και την αντίστοιχη προσαρμογή των παιδιών, διαπιστώνεται η υιοθέτηση
αρνητικών στάσεων και στερεοτυπικών αντιλήψεων. Έχει ήδη φανεί ότι οι αρνητικές
στάσεις και οι στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με τη διαζευγμένη οικογένεια
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ασκούν επιρροή στην προσαρμογή των παιδιών και των εφήβων των οικογενειών
αυτών, σε συνδυασμό με τα αντικειμενικά προβλήματα που συνεπάγονται οι
δυσκολίες για συνεννόηση σχετικά με τη φροντίδα και ανατροφή των παιδιών των
διαζευγμένων γονέων, για διευθέτηση των οικονομικών της διαζευγμένης οικογένειας
και την ενδεχόμενη έλλειψη με το γονέα που δεν κατοικεί πλέον στο σπίτι τις
οικονομικές (D’ Onofrio, 2011; Harvey, & Fine, 2010). Κοινό σημείο με την
προαναφερθείσα έρευνα σε αυτό το κεφάλαιο είναι η θεωρία η οποία επιβεβαιώνεται
και στις δύο έρευνες σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά
χωρισμένων γονέων με την σχολική τους επίδοση και την εξωστρέφειά τους σε
σύγκριση με τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες ακέραιων οικογενειών.
Όσον αφορά στις σχολικές επιδόσεις των παιδιών αυτών, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται
πως έχουν χαμηλότερες προσδοκίες για σχολική επίδοση κυρίως από τα αγόρια παρά
από τα κορίτσια διαζευγμένων γονέων (Lewis, 2002). Διαπιστώνεται επίσης ότι οι
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι δεν έχουν επαρκή επιστημονική κατάρτιση και γνώση
προκειμένου να χειριστούν τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα παιδιά
αυτά και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες τους. Τονίζουν την ανάγκη
τους για ενημέρωση και εκπαίδευση, προκειμένου να είναι σε θέση να βοηθήσουν
στην καλή προσαρμογή των παιδιών με προβλήματα στο οικογενειακό τους
περιβάλλον (Αρχοντόγλου, 2005· Luk-Fong, 2006). Παρόλο αυτά, επισημαίνουν τη
σπουδαιότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού και υποστηρίζουν ότι η ψυχολογική και
συναισθηματική υποστήριξη των παιδιών χωρισμένων γονέων, καθώς και η
συμπεριφορά των συμμαθητών απέναντί τους μπορεί να συμβάλει σε μια γενικότερη
βελτίωση της κατάστασης των παιδιών στη σχολική τάξη (Αρχοντόγλου, 2005).
Από τα ευρήματα της έρευνας διαπιστώνονται τα εξής: από τη μία πλευρά οι
εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τον σημαντικό ρόλο που παίζουν στην εξέλιξη και

59

ανάπτυξη της συμπεριφοράς και του αξιακού συστήματος των παιδιών αλλά από την
άλλη τονίζουν την αναγκαιότητα επιμόρφωσής τους για τη διαχείριση των
επιπτώσεων που έχει ένα διαζύγιο για τα παιδιά. Επίσης φαίνεται να αποδέχονται το
διαζύγιο ως λύση στη δυσλειτουργία μιας οικογένειας επομένως δεν φαίνεται να
αντιμετωπίζουν με προκατάληψη τις μονογονεϊκές οικογένειες. Η ηλικία των
εκπαιδευτικών φάνηκε πως είναι μία παράμετρος που διαφοροποιεί τις αντιλήψεις
των εκπαιδευτικών, καθώς οι νεότεροι εκπαιδευτικοί (23-29 ετών) υποστηρίζουν ότι
τα παιδιά διαζευγμένων γονέων δεν παρουσιάζουν αντικοινωνικές μορφές
συμπεριφορές, κάτι που δεν υιοθετούν ωστόσο οι εκπαιδευτικοί μέσης ηλικίας (36-40
ετών). Ο τόπος κατοικίας φαίνεται επιπλέον να επηρεάζει, σε κάποιο βαθμό, τις
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, καθώς οι εκπαιδευτικοί της επαρχίας αναγνωρίζουν
περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς της Αθήνας την ύπαρξη προβλημάτων
αντικοινωνικής συμπεριφοράς, κοινωνικής προσαρμογής και δυσκολιών στις σχέσεις
με τους νέους συντρόφους των γονέων. Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να οφείλεται
στο ότι οι λιγότερο αστικές περιοχές αντιμετωπίζουν με κάποιες αρνητικές
στερεοτυπικές αντιλήψεις, ίσως και με προκαταλήψεις και επιφυλακτικότητα θέματα
που αφορούν σε αλλαγές στη σύνθεση της οικογένειας, όπως είναι ένα διαζύγιο. Αν
και από έρευνες σχετικά με το εάν και πόσο διατηρούνται οι παραδοσιακές
οικογενειακές αξίες και σχέσεις περισσότερο στην επαρχία, σε σύγκριση με την
Αθήνα και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν προκύπτει σημαντική διαφοροποίηση,
οι μικρές επαρχιακές κοινωνίες ενδέχεται ακόμα να διακατέχονται από φόβο για τις
συνέπειες του διαζυγίου στη δομή και στη λειτουργία της οικογένειας των
διαζευγμένων πλέον γονέων. Τέλος, οι στάσεις των γυναικών εκπαιδευτικών
βρέθηκαν να διαφοροποιούνται, σ’ ένα ενδεικτικό επίπεδο, σε σχέση με αυτές των
ανδρών, σε θέματα αξιολόγησης του διαζυγίου και των συνθηκών προσαρμογής των
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παιδιών μετά το διαζύγιο, με τις γυναίκες να εκφράζουν θετικότερη αξιολόγηση προς
το διαζύγιο γενικότερα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι αυξητικές τάσεις που παρουσιάζει η εμφάνιση του διαζυγίου τα τελευταία 20
χρόνια κάνει επιτακτική την ανάγκη εύρεσης του πλαισίου αντιμετώπισης σε τοπικό
και εθνικό επίπεδο των επιπτώσεων που ενέχει στη δομή της οικογένειας. Η
οικογένεια αποτελεί συστατικό μέρος της κοινωνίας και επηρεάζει την εξέλιξή της
ουσιαστικά και αμετάκλητα. Το βίωμα ενός διαζυγίου στα παιδιά έχει φανεί από
έρευνες πως αποτελεί «τραυματική εμπειρία» και επηρεάζει την ανάπτυξη της
προσωπικότητάς τους σε οποιαδήποτε «ηλικιακή στιγμή» και αν εμφανιστεί. Σίγουρα
πολλοί είναι οι παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που θα
επηρεαστεί κάθε παιδί, για παράδειγμα το κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο, το φύλο, οι
ενδοοικογενειακές σχέσεις, η προσωπικότητα και η ηλικία του παιδιού, οι
συναισθηματικές αντοχές του κ.α. Ωστόσο η ανάγκη ενός υποστηρικτικού
περιβάλλοντος είναι επιτακτική για την όσο το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση γονέων
και παιδιών στα νέα δεδομένα μετά από το διαζύγιο ή χωρισμό. Ο διαχωρισμός αυτών
των δυο εννοιών υπάγεται σε διαδικαστικά γεγονότα. Το διαζύγιο εμπεριέχει τη
νόμιμη διαδικασία που ακολουθείται από τις κρατικές δομές. Πολλά ζευγάρια
αποφασίζουν να χωρίσουν χωρίς να προχωρήσουν στις νόμιμες διαδικασίες που
προβλέπει ο νόμος για τη λύση του γάμου. Αυτό μπορεί να συμβεί για οικονομικούς
λόγους, καθώς η ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαζυγίου επιφέρει αξιόλογα
κόστη, ή άλλους λόγους εσωτερικής συνεννόησης του ζευγαριού που αποφασίζουν να
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διευθετήσουν το ζήτημα χωρίς να εμπλακούν σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό
που μπορεί να επιδράσει

θετικά σε μια λύση γάμου με όποιο τρόπο

και αν

διευθετηθεί (διαζύγιο, χωρισμός) είναι η αμοιβαία κατανόηση και υποστήριξη και
των δύο γονέων προς τα παιδιά -εάν υπάρχουν- με γνώμονα την ανιδιοτελή αγάπη
που κάθε γονέας τρέφει για το παιδί του.
Στην εφηβική ηλικία τα παιδιά βιώνουν πολλές ψυχοσωματικές αλλαγές και
εσωτερικές συγκρούσεις με σκοπό να αποκτήσουν και να διαμορφώσουν την
ταυτότητά τους σύμφωνα με τις θεωρίες «εφηβικής ταυτότητας» που έχουμε
αναφέρει. Αυτό από μόνο του είναι ένα γεγονός βαρύνουσας σημασίας για την τελική
διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων και την μετέπειτα εξέλιξή τους ως
ενήλικες. Σημαντικό ρόλο σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο παίζουν η οικογένεια, το
σχολείο και οι συνομήλικοι, που μπορούν με τη στάση τους είτε να βοηθήσουν είτε
να εμποδίσουν την υγιή εξέλιξη και διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων.
Οι δυο έρευνες που παρουσιάσαμε επιγραμματικά καταδεικνύουν την ανάγκη
συμβουλευτικής παρέμβασης στα σχολεία και την προαγωγή ενός λειτουργικού
πλαισίου για τη σχολική προσαρμογή των μαθητών. Παράλληλα θα ήταν επίσης
χρήσιμο

και

θεμιτό

να

ενταχθούν

επιμορφωτικά

προγράμματα

για

τους

εκπαιδευτικούς ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται καταστάσεις συμπεριφορικών
δυσλειτουργιών και κρίσεων των παιδιών με τις οποίες έρχονται συχνά αντιμέτωποι.
Εδώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως οι εκπαιδευτικοί ανήκουν στο πλαίσιο των
«σημαντικών άλλων» και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας
των εφήβων καθώς εκείνοι λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τη γνώμη τους ακόμα και
αν η αντιδραστική συμπεριφορά τους δείχνει το αντίθετο. Ακόμα πιο επιτακτική
γίνεται η ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από τα ευρήματα της δεύτερης
έρευνας που καταλήγουν στην επιβεβαίωση αρχικών τους υποθέσεων πως οι
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εκπαιδευτικοί στερούνται τέτοιου είδους παιδαγωγικής κατάρτισης που θα τους
καθιστούσε ικανούς να αντιμετωπίσουν τις πιθανές δυσλειτουργικές συμπεριφορές
παιδιών που προέρχονται από διαζευγμένους γονείς. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε
μερικούς τρόπους παρέμβασης και συμβουλευτικής υποστήριξης όμως σκοπός της
διπλωματικής αυτής εργασίας είναι να περιγράψει τα αποτελέσματα ενός διαζυγίου
σε παιδιά που βρίσκονται στην εφηβεία και να καταδείξει, μέσα από βιβλιογραφικές
αναφορές, την ανάγκη διαμόρφωσης του πλαισίου δράσης των εκπαιδευτικών στο
σχολικό περιβάλλον ειδικά στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση για την
διαχείριση συμπεριφορικών κρίσεων από παιδιά διαζευγμένων γονέων, καθώς τα
παιδιά της ηλικίας αυτής βρίσκονται στο κρίσιμο αναπτυξιακό στάδιο της εφηβείας
και χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης και υποστήριξης.
Στη χώρα μας οι έρευνες είναι περιορισμένες όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα
όμως στην ξένη βιβλιογραφία το θέμα αυτό έχει απασχολήσει περισσότερο και τα
ευρήματά τους συγκλίνουν στο ότι ο χωρισμός των γονέων είναι μια διαδικασία με
πολλά στάδια κατά τα οποία οι αντιδράσεις των παιδιών ιδιαίτερα στην αρχική
περίοδο είναι έκδηλες τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο. Συχνά τα παιδιά
αισθάνονται το χώρο του σχολείου πιο ασφαλή για να εκδηλώσουν τα συναισθήματά
τους. Κύρια χαρακτηριστικά των αντιδράσεων αυτών είναι η έντονη θλίψη, ο ψυχικός
πόνος, οι εσωτερικές συγκρούσεις, ο φόβος το άγχος, τα προβλήματα διαπροσωπικής
και ενδοπροσωπικής συμπεριφοράς, η μετάθεση θυμού για το διαζύγιο σε άτομα του
οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος, η μείωση της σχολικής τους επίδοσης
και οι δυσκολίες στις σχέσεις με τους γονείς τους. Το σύγχρονο σχολείο, που
αποσκοπεί στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών,
μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν
«κρίσεις» στην οικογένεια, όπως ο χωρισμός, ο θάνατος, η ανεργία, ο αλκοολισμός
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κ.α. Τα αποτελέσματα των ερευνών έχουν επίσης δείξει ότι καθοριστικό παράγοντα
για την μακροπρόθεσμη προσαρμογή των παιδιών αποτελεί ο τρόπος ανατροφής και
διαπαιδαγώγησής τους από το γονέα που έχει την επιμέλεια. Ο τρόπος αυτός
χαρακτηρίζεται από σταθερά όρια και πειθαρχία, έλεγχο της προόδου στο σχολείο και
των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, σταθερές προσδοκίες για την πρόοδό τους στα
μαθήματα, την εξέλιξη και τν ωριμότητά τους και συγχρόνως την εκδήλωση στοργής,
τρυφερότητας, αγάπης, θετικής ενίσχυσης και επιβράβευσης.(διαλεκτικοί γονείς)
(Χρυσή Γ. Χατζηχρήστου1999)
Κλείνοντας, διαπιστώνουμε τις κοινές παραμέτρους στο οικογενειακό και το σχολικό
περιβάλλον

που

σχετίζονται

με

υψηλότερη

σχολική

επίδοση,

καλύτερη

ψυχοκοινωνική επάρκεια και λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών
χωρισμένων γονέων. Η οργάνωση των σχολικών δομών σε συνδυασμό με το ζεστό
οικογενειακό κλίμα αλλά και οι προσδοκίες για πρόοδο και ωριμότητα εκ μέρους των
γονέων και των εκπαιδευτικών συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην καλή προσαρμογή
των παιδιών στις μονογονεϊκές οικογένειες.
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