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Ποιότητα των σχέσεων παιδιών προσχολικής ηλικίας µε τις µητέρες τους
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι επιπτώσεις του γονεϊκού διαζυγίου σε παιδιά προσχολικής
ηλικίας, 2,5 έως 6,5 χρόνων. Ειδικότερα, διερευνήθηκαν οι θετικές σχέσεις, όπως και οι σχέσεις σύγκρουσης και
εξάρτησης από τη µητέρα. Στην έρευνα πήραν µέρος δύο οµάδες. Την πρώτη αποτέλεσαν 29 διαζευγµένες µητέρες,
µε διάστηµα χωρισµού από 0,5 χρόνο έως 4 χρόνια, και τα προσχολικής ηλικίας παιδιά τους, ενώ στη δεύτερη 29
µητέρες µε ακέραιη οικογένεια και τα παιδιά τους του ίδιου ηλικιακού φάσµατος µε την πρώτη. Οι δύο οµάδες
εξισώθηκαν σχολαστικά ως προς τα χαρακτηριστικά τους. Η αξιολόγηση των σχέσεων µε τα παιδιά τους έγινε από τις
µητέρες, στις οποίες χορηγήθηκε η Κλίµακα Εκτίµησης των Σχέσεων Παιδιού-Γονέων του Pianta (Parent-Child
Relationship Scale, 1992), η οποία έχει σταθµιστεί στα ελληνικά δεδοµένα.Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι δύο οµάδες
παιδιών, µονογονεϊκών και ακέραιων οικογενειών, δεν διέφεραν ως προς την εξάρτηση και τις θετικές σχέσεις µε τη
µητέρα, ενώ στατιστικά σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε στην κλίµακα της σύγκρουσης, µε τα παιδιά ακέραιων
οικογενειών να έχουν υψηλότερα επίπεδα συγκρούσεων. Ωστόσο, ενδοοµαδοκές συγκρίσεις παιδιών διαζευγµένων
γονιών έδειξαν ότι τα µικρότερα παιδιά (2,5 – 4 χρόνων) έχουν µεγαλύτερη εξάρτηση από τη µητέρα από ότι τα
µεγαλύτερα παιδιά (4 – 6,5 χρόνων) της ίδιας οµάδας. Επίσης, διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν από το επίπεδο
εκπαίδευσης των διαζευγµένων µητέρων. Οι πιο µορφωµένες µητέρες έχουν παιδιά µε µικρότερη εξάρτηση και
µικρότερη σύγκρουση.
Λέξεις-κλειδιά: ∆ιαζύγιο, σχέσεις γονέων-παιδιών, προσχολική ηλικία
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ABSTRACT
It was the purpose of the present study to investigate the consequences of parental divorce on preschool children
aged 2,5 to 6,5 years old. More specifically, conflict, dependence and positive aspects of relationship were
investigated. A total of 29 divorced mothers and their preschool children and 29 matched control married mothers and
their children were ascertained from a general population. Mothers completed the Parent-Child Relationship Scale
(PCRS) developed by Pianta (1992). Mother –reported PCRS scores showed no differences on dependence and
positive aspects of relationship, but conflict scale was significantly lower in children of divorce than in controls.
However, younger children of divorced mothers (2,5 -4 years) had significantly higher dependence on their mothers
than the older ones (4-6,5). Additionally, mothers’ higher education was related to children less dependence and less
conflict.
Keywords: Parental divorce, mother-child relationships.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από τα µέσα περίπου της δεκαετίας του 1970 η
επίδραση του διαζυγίου στα παιδιά αποτέλεσε
σηµαντικό θέµα έρευνας της ψυχολογίας, της
κοινωνιολογίας και της παιδαγωγικής, στην Αµερική
πρώτα και λίγο αργότερα στην Ευρώπη. Στην
έρευνα αυτή συνέβαλαν και άλλοι παράγοντες,
κυρίως όµως η µεγάλη αύξηση του αριθµού των
διαζυγίων. Ωστόσο στην Ελλάδα, ακόµα και σήµερα,
αριθµούνται ελαχιστότατες εργασίες (Χατζηχρήστου,
1999. Χατζηχρήστου, 2008).
Οι παλαιότερες έρευνες φαίνεται να τεκµηριώνουν
αρκετά καλά το γεγονός ότι το διαζύγιο είναι ένα
εξαιρετικά τραυµατικό γεγονός στη ζωή των παιδιών
µε µακροχρόνιες συνέπειες στην ψυχολογική τους
προσαρµογή και ψυχική υγεία (Liu, Guo, Okawa,
Zhai, Uckiyama, Neidershiser & Kurita, 2000;
Wallerstein, 1991), και προβάλλουν τις παρακάτω
αιτίες: (α) Τα ίδια τα παιδιά χαρακτηρίζουν το
γονεϊκό διαζύγιο ως ένα εξαιρετικά αγχογόνο
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γεγονός και είναι γνωστό ότι τα αγχογόνα γεγονότα
συνδέονται µε προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών
και εφήβων (Pruett & Pruett, 1999). (β) Το διαζύγιο
συχνά απαιτεί µετακίνηση του παιδιού σε άλλη
περιοχή, άλλο σχολείο, νέα γειτονιά, µεταβολές που
συνεπάγονται αλλαγή στο κοινωνικό σύστηµα
στήριξης του παιδιού (Kelly, 2000), καθώς και
αλλαγή στις πρακτικές πειθαρχίας (Emery, 1982). (γ)
Το διαζύγιο αναπόφευκτα συνεπάγεται δυσµενή
µεταβολή των εσόδων του γονέα που έχει την
επιµέλεια του παιδιού, ιδιαίτερα αν ο γονέας αυτός,
όπως άλλωστε είθισται, είναι η µητέρα (Kurdek,
1988). (δ) Τέλος, παρά την µεταβολή που
παρατηρείται στις κοινωνικές νόρµες, το διαζύγιο
εξακολουθεί να συνδέεται µε κοινωνικό στίγµα και
αρνητικά στερεότυπα για τους γονείς που έχουν
χωρίσει (Kalmijn & Uunk, 2007).
Παρά το γεγονός ότι αρκετές έρευνες
επιβεβαιώνουν την άποψη ότι οι συνέπειες του
διαζυγίου είναι δραµατικές για τη συναισθηµατική και

Corresponding Author: Argirakouli Ε., M.A., Ph.D. ΤΕΙ of Larisa, tel 2410684449, e-mail eargyrak@teilar.gr

γνωστική προσαρµογή του παιδιού, το σύνολο των
ερευνών δεν φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτό το
εύρηµα. Η Kelly (2000), σε µία ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας, παρατηρεί ότι πολλά από τα
ψυχολογικά συµπτώµατα των παιδιών διαζευγµένων
γονιών οφείλονται στα χρόνια πριν από το διαζύγιο.
Η δυσαρµονία στο γάµο, για παράδειγµα, µπορεί να
επηρεάσει αρνητικά τη γνωστική λειτουργία του
παιδιού (Wierson, Forehan & McCombs,1988), την
κοινωνική λειτουργία (Emery & O’ Leary, 1984),
όπως και το βαθµό επίδοσης στο σχολείο (Wierson
et al., 1988). Επιπλέον, η διαβίωση και η έκθεση
κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία σε
περιβάλλον µε συνεχείς συγκρούσεις και εχθρότητα
για µεγάλα χρονικά διαστήµατα πριν και µετά το
χωρισµό έχει µεγαλύτερη συσχέτιση µε την
εµφάνιση προβληµάτων στα παιδιά από ό,τι το
γεγονός του διαζυγίου αυτό καθαυτό (Stolberg,
Mullet & Gourley, 1998).
Η σύγχρονη έρευνα λοιπόν φαίνεται να καταλήγει
στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν συγκεκριµένες
επιπτώσεις
που
µπορούν
να
θεωρηθούν
αναπόφευκτο αποτέλεσµα του χωρισµού των
γονέων στα παιδιά. Έχει διαπιστωθεί ότι το διαζύγιο
per se δεν συνεπάγεται απαραίτητα αρνητικές
ψυχολογικές επιδράσεις για τα παιδιά (ClarkeStewart, Vandell, McCartney, Owen & Booth, 2000),
αλλά µπορεί να σχετίζεται και µε άλλες σηµαντικές
µεταβλητές, όπως για παράδειγµα την ποιότητα της
σχέσης µητέρας-παιδού (Pett, Wampold, Turner &
Vaughan-Cole, 1999). Επιπλέον η έρευνα έχει
επιβεβαιώσει το γεγονός ότι παιδιά που ζουν και µε
τους δύο γονείς σε ένα δυστυχισµένο γάµο
αποτελούν τα θύµατα των συγκρούσεων των
γονέων και ότι, όταν οι γονείς τους παραµένουν
παντρεµένοι αλλά εκφράζουν συνεχείς έντονες
συγκρούσεις
και
διαφωνίες,
εµφανίζουν
περισσότερα
προβλήµατα
ψυχολογικής
προσαρµογής και αυτοεκτίµησης από ότι παιδιά
χωρισµένων γονέων ή οικογενειών µε µικρές
συγκρούσεις (Kurdek, 1987. Kurdek, 1988).
Προς επίρρωση των παραπάνω, θα αναφέρουµε
τα συµπεράσµατα των Amato και Keith (1991) σε
µία µετα-ανάλυση. Χρησιµοποιώντας ως νόρµα την
ακέραιη οικογένεια που λειτουργεί οµαλά, κατέταξαν
την προσαρµογή των παιδιών (από την βέλτιστη
προσαρµογή προς την χείριστη προσαρµογή) µε την
εξής σειρά: (1): παιδιά από οικογένειες που
λειτουργούν αρµονικά, (2) παιδιά µονογονεϊκών
οικογενειών, µετά το θάνατο του πατέρα, (3) παιδιά
ακέραιων οικογενειών µε µέτρια επίπεδα αρµονίας,
(4) παιδιά γονέων που έχουν ξαναπαντρευτεί µετά
το διαζύγιο, (5) παιδιά µονογονεϊκών οικογενειών
µετά το χωρισµό των γονέων τους, και (6) παιδιά
ακέραιων οικογενειών µε έντονες συγκρούσεις και
διαφωνίες (που οι γονείς τους σκέφτονται το
διαζύγιο).
Με δεδοµένη την αντιφατικότητα των ερευνών σε
ό,τι αφορά τις επιπτώσεις του διαζυγίου στα παιδιά,
η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να εξετάσει το
είδος των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάµεσα
στη µητέρα (που έχει την επιµέλεια) και το παιδί της,
µετά από ένα διαζύγιο. Το είδος των σχέσεων που
διερευνήθηκαν ήταν σχέσεις εξάρτησης, σχέσεις

σύγκρουσης και θετικές σχέσεις. Ειδικότερα µας
απασχόλησαν τα εξής ερευνητικά ερωτήµατα:
1. Πώς διαµορφώνονται οι σχέσεις εξάρτησης,
σύγκρουσης και οι θετικές σχέσεις της διαζευγµένης
µητέρας µε το παιδί της σε σύγκριση µε τις
αντίστοιχες των παιδιών ακέραιων οικογενειών;
2. Ποιος είναι ο ρόλος σηµαντικών, σύµφωνα µε τη
βιβλιογραφία, δηµογραφικών µεταβλητών (της
ηλικίας του παιδιού, του φύλου, του χρόνου
παρέλευσης από το διαζύγιο και του µορφωτικού
επιπέδου της µητέρας) στη διαµόρφωση των
σχέσεων αυτών;
ΜΕΘΟ∆ΟΣ
∆είγµα
Το δείγµα αποτέλεσαν 29 διαζευγµένες µητέρες
ανήλικων παιδιών ηλικίας 2,5 έως και 6,5 ετών, που
έχουν την επιµέλεια και ζουν µε τα παιδιά τους. Το
δείγµα
εντοπίστηκε
µέσω
του
συλλόγου
µονογονεϊκών οικογενειών του νοµού Λάρισας και µε
την αρωγή µίας κοινωνικής λειτουργού του δήµου
Λάρισας. Επειδή θεωρήθηκε ότι το µεσολαβητικό
διάστηµα από το διαζύγιο µέχρι το χρόνο
διεξαγωγής της έρευνας είναι µία σηµαντική
παράµετρος, αυτό λήφθηκε υπόψη. Έτσι, οι γονείς
δεκαοκτώ παιδιών, που είχαν από µισό έως δύο
χρόνια από τότε που είχαν χωρίσει, αποτέλεσαν την
οµάδα των πρόσφατα χωρισµένων, ενώ οι γονείς
των υπόλοιπων έντεκα παιδιών, που είχαν από
δυόµιση έως τέσσερα χρόνια από τότε που είχαν
χωρίσει, αποτέλεσαν την οµάδα χωρισµένων πριν
χρόνια.
Με βάση τα χαρακτηριστικά της πειραµατικής
οµάδας, συγκροτήθηκε, µε προσεκτική αντιστοίχηση,
οµάδα ελέγχου, που αποτελούνταν από ίσο αριθµό
µητέρων ακέραιων οικογενειών µε παιδιά στο ίδιο
ηλικιακό φάσµα, που προέρχονταν από τις περιοχές
της Βέροιας, της Λαµίας και του Βόλου (πίνακας 1).
Μέσα συλλογής δεδοµένων
Για
την
αξιολόγηση
των
σχέσεων
που
αναπτύσσονται ανάµεσα στη µητέρα και το παιδί
χρησιµοποιήθηκε η σταθµισµένη στα ελληνικά
δεδοµένα «Κλίµακα της σχέσης γονέων- παιδιού»
(Parent-Child Relationship Scale) του Pianta (1992).
Είναι µία κλίµακα τύπου Likert πέντε βαθµών (0: δεν
ταιριάζει καθόλου, 4: ταιριάζει απόλυτα) που
περιλαµβάνει 30 δηλώσεις, συµπληρώνεται από
τους γονείς και ανιχνεύει τις σχέσεις α) σύγκρουσης ,
β) εξάρτησης και γ) θετικές σχέσεις. Η υποκλίµακα
της σύγκρουσης περιλαµβάνει 12 δηλώσεις (π.χ. «το
παιδί µου θυµώνει εύκολα µαζί µου»), των θετικών
σχέσεων 10 (π.χ. «το παιδί µου έχει µια ζεστή σχέση
µαζί µου») και της εξάρτησης 4 δηλώσεις (π.χ. «το
παιδί µου µοιάζει να πληγώνεται όταν το
διορθώνω») (υπάρχουν και 4 δηλώσεις ψεύδους). Ο
δείκτης αξιοπιστίας του Cronbach (alpha),
βασισµένος σε 714 παιδιά ηλικίας 4,5 -5,5 ετών,
ήταν για την πρώτη κλίµακα 0 .83, για τη δεύτερη
0.72 και για την τρίτη 0.50.
Χρησιµοποιήθηκε επίσης ένα ερωτηµατολόγιο
δηµογραφικών χαρακτηριστικών, όπου ζητούνταν
πληροφορίες σχετικά µε την ηλικία της µητέρας, τον
τόπο διαµονής της, το επάγγελµά της, το µορφωτικό
της επίπεδο, και τον αριθµό των παιδιών της. Στην
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Πίνακας 1. Περιγραφικά χαρακτηριστικά των µητέρων και των παιδιών των δύο οµάδων

∆ιαζευγµένες µητέρες

Παντρεµένες µητέρες

Ν=29

Ν=29

31.3

32.5

∆ηµοτικό

1

3

Γυµνάσιο

3

4

Λύκειο

8

8

ΑΕΙ/ΤΕΙ

17

14

Ένα

16

3

∆ύο

11

22

τρία

2

4

2-4

10

8

4-6,5

19

21

Αγόρι

15

12

κορίτσι

14

17

Ηλικία µητέρων (έτη)
Μορφωτικό επίπεδο

Αριθµός παιδιών

Ηλικία παιδιών (έτη)

Φύλο

περίπτωση
των
χωρισµένων
µητέρων
συµπληρώνονταν και το διάστηµα χωρισµού τους.
Επίσης ζητήθηκε από τις µητέρες η ηλικία, το φύλο και
η σειρά γέννησης του παιδιού στο οποίο αναφέρονταν
το ερωτηµατολόγιο
Η συλλογή των δεδοµένων έγινε σε ατοµικό
επίπεδο, µε την κάθε µητέρα χωριστά, και δόθηκαν
διαβεβαιώσεις ότι θα τηρηθεί το απόρρητο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Σχέσεις σύγκρουσης, εξάρτησης και θετικές
σχέσεις
Για τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων
υπολογίστηκαν οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις
των τριών υποκλιµάκων του ερωτηµατολογίου του
Pianta (1992) για την πειραµατική και την οµάδα
ελέγχου. Για τον έλεγχο των µέσων όρων
χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση µονής διακύµανσης
(ANOVA) µε το στατιστικό πακέτο SPSS. Τα
αποτελέσµατα φαίνονται στον πίνακα 2.
Η ανάλυση διακύµανσης των τριών κλιµάκων για τις
δύο οµάδες έδειξε ότι:
(α) Οι δύο οµάδες διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά
στην υποκλίµακα της σύγκρουσης, µε τα παιδιά
διαζευγµένων οικογενειών να δείχνουν εξαιρετικά
χαµηλότερη σύγκρουση µε τις µητέρες τους από ό,τι τα
παιδιά που ζουν και µε τους δύο γονείς τους, (β) ∆εν
παρατηρείται καµία διαφορά στα επίπεδα εξάρτησης
από τη µητέρα των παιδιών και των δύο τύπων
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οικογενειών, (γ) Η διαφορά στα επίπεδα των θετικών
σχέσεων µόλις που αποτυγχάνει να αγγίξει τα επίπεδα
στατιστικής σηµαντικότητας (p=0.06), µε τα παιδιά
µονογονεϊκών
οικογενειών
να
παρουσιάζουν
καλύτερες σχέσεις µε τις µητέρες τους από ό,τι τα
παιδιά ακέραιων οικογενειών.
2. ∆ηµογραφικές µεταβλητές
∆ιερευνήθηκαν
επίσης
µε
ανάλυση
µονής
διακύµανσης οι διαφορές των παιδιών χωρισµένων
γονιών ως προς την ηλικία, το φύλο, το χρόνο
παρέλευσης από το διαζύγιο των γονιών και το
µορφωτικό-οικονοµικό επίπεδο των µητέρων.
α) Ηλικία
Χωρίσαµε τα παιδιά σε δύο ηλικιακές οµάδες, τα
µικρότερα, ηλικίας 2 – 4 ετών και τα µεγαλύτερα,
ηλικίας 4 – 6,5. Σύµφωνα µε την ανάλυση, οι δύο
οµάδες διέφεραν µόνο ως προς την κλίµακα της
εξάρτησης (F(1, 27) = 4.87,
p < 0.03), µε τα
µικρότερα παιδιά (ηλικίας 2 – 4 ετών) να έχουν
µεγαλύτερη εξάρτηση από τη µητέρα τους σε σχέση µε
τα µεγαλύτερα. ∆εν παρατηρήθηκαν στατιστικά
σηµαντικές
διαφορές
στις
υποκλίµακες
της
σύγκρουσης και της εξάρτησης.
β) Φύλο
Ως προς το φύλο, δεν παρατηρήθηκε καµία στατιστικά
σηµαντική διαφορά σε αγόρια και κορίτσια ως προς τις
3 διαστάσεις των σχέσεων που εξετάζουµε.

Πίνακας 2.:Σχέσεις σύγκρουσης, εξάρτησης και θετικές σχέσεις διαξευγµένων µητέρων-παιδιών
(πειραµατική οµάδα) και παντρεµένων µητέρων-παιδιών (οµάδα ελέγχου)

Πειραµατική

Οµάδα ελέγχου

οµάδα
Ν=29

F

Ν=29

Μ.Ο.

Τ.Α.

Μ.Ο.

Τ.Α.

Σύγκρουση

0.76

1.18

6.27

5.21

30.85***

Εξάρτηση

12.8

2.59

13.3

4.48

0.25

Θετικές σχέσεις

17.1

1.74

15.9

2.70

3.63

*** p< 0.001

γ) Χρόνος παρέλευσης από το διαζύγιο
Σχηµατίσαµε, όπως αναφέρθηκε, δύο οµάδες, την
οµάδα των «πρόσφατα χωρισµένων» (διάστηµα
χωρισµού: 0,5 – 2 χρόνια) , και την οµάδα των
«χωρισµένων πριν από χρόνια» (διάστηµα χωρισµού:
2-4 χρόνια). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα,
το
διάστηµα χωρισµού των γονέων δεν αποτελεί
διαφοροποιητικό παράγοντα των σχέσεων των
παιδιών µε τη µητέρα τους.
δ) Μορφωτικό- οικονοµικό επίπεδο των µητέρων
Ανάλογα µε το µορφωτικό-οικονοµικό επίπεδο των
µητέρων, δηµιουργήθηκαν τρεις οµάδες, χαµηλό,
µεσαίο και υψηλό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν
ότι
το
µορφωτικό-οικονοµικό
επίπεδο
είναι
παράγοντας που διαφοροποιεί τις σχέσεις των
µητέρων µε τα παιδιά τους. Πιο συγκεκριµένα, τα
παιδιά µητέρων υψηλότερου µορφωτικού-οικονοµικού
επιπέδου είχαν µικρότερη σύγκρουση και µικρότερη
εξάρτηση από αυτές σε σχέση µε τα παιδιά µητέρων
χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου. [Σύγκρουση: F (2,
25) = 4.06, p < 0.02. Εξάρτηση: F (2, 25) = 2.95, p <
0.05].
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει
τις σχέσεις σύγκρουσης, εξάρτησης και τις θετικές
σχέσεις παιδιών διαζευγµένων γονιών σε σχέση µε τις
αντίστοιχες παιδιών ακέραιων οικογενειών, όπως και
την πιθανή διαφοροποίηση αυτών των σχέσεων από
συγκεκριµένες δηµογραφικές µεταβλητές.
Τα
αποτελέσµατα
φαίνεται
να
καταλήγουν
στο
συµπέρασµα ότι τα παιδιά χωρισµένων γονιών δεν
παρουσιάζουν διαφορά στα επίπεδα εξάρτησης από
τη µητέρα τους σε σχέση µε τα παιδιά ακέραιων
οικογενειών, ενώ εµφανίζονται να έχουν λιγότερες
συγκρούσεις και θετικότερες σχέσεις µε τη µητέρα τους
από ό,τι τα παιδιά της οµάδας ελέγχου. Αυτό ήταν ένα
αναπάντεχο εύρηµα και οι πιθανές διαστάσεις του
συζητούνται παρακάτω.
Τα
αποτελέσµατα της
παρούσας έρευνας
υποστηρίζουν εκείνα της Jacobs (1986), η οποία δεν
βρήκε σηµαντικές διαφορές στις κοινωνικές σχέσεις
παιδιών προσχολικής ηλικίας που προέρχονται από

διαζευγµένες και ακέραιες οικογένειες, ενώ έρχονται σε
αντίθεση µε τα αποτελέσµατα ενός αριθµού ερευνών,
όπως αναφέρει η Wallerstein σε µία εκτενή
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, που υποστηρίζουν
την άποψη ότι τα παιδιά χωρισµένων γονιών
υποφέρουν για αρκετά χρόνια από ψυχολογικές και
κοινωνικές δυσκολίες συνοδευόµενες από παράγοντες
στρες και άγχους έως, σε κάποιες περιπτώσεις, τα
χρόνια της εφηβείας (Wallerstein, 1991).
Σε µία πρώτη ερµηνευτική προσέγγιση του θέµατος,
θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι ίσως τελικά το
διαζύγιο να µην είναι ένα τόσο δραµατικό ή τραυµατικό
γεγονός για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Οι
έρευνες δείχνουν ότι δεν είναι το διαζύγιο αυτό κάθε
αυτό
που
µπορεί
να
δηµιουργήσει
κοινωνικοψυχολογικές δυσκολίες στα παιδιά, αλλά το
πώς οι ίδιοι οι γονείς διαχειρίζονται το διαζύγιο. Αν το
διαζύγιο ή ο χωρισµός οδηγήσει στην απουσία από
την ανατροφή του παιδιού του ενός από τους δύο
γονείς, σε οικονοµική δυσπραγία του γονέα που έχει
την επιµέλεια του παιδιού και σε διαµάχες ανάµεσα
στους πρώην συζύγους, τότε αυξάνονται οι
πιθανότητες το παιδί να αντιµετωπίσει προβλήµατα
κατά την προσαρµογή του στην νέα οικογενειακή δοµή
αλλά και στη γενικότερη ψυχολογική του ανάπτυξη.
Έτσι, η αντιφατικότητα των ερευνών µπορεί να
οφείλεται στις διαφορετικές παραµέτρους (επίπεδα
δυσαρµονίας πριν από το διαζύγιο, σχέσεις των δύο
γονιών µετά το διαζύγιο), οι οποίες ενδεχοµένως δεν
λαµβάνονται υπόψη στις έρευνες.
Μία δεύτερη ερµηνευτική προσέγγιση των
αποτελεσµάτων σχετίζεται µε την ποιότητα των
οικογενειακών σχέσεων. Ο Emery (1982), µετά από
εκτενή ανασκόπηση των σχετικών ερευνών, κατέληξε
στο συµπέρασµα ότι οι συγκρούσεις των γονέων
τις
δυσκολίες
συσχετίζονται
περισσότερο
µε
προσαρµογής των παιδιών, παρά µε αυτή καθαυτή
την οικογενειακή τους κατάσταση (παντρεµένοι,
διαζευγµένοι, χήροι). Επιπλέον, ο Emery συµπέρανε
ότι τα παιδιά χωρισµένων γονιών που ζουν σε
περιβάλλον χωρίς συγκρούσεις έχουν λιγότερα
προβλήµατα προσαρµογής από τα παιδιά που ζουν
και µε τους δύο γονείς, αλλά σε περιβάλλον µε
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συνεχείς συγκρούσεις και εχθρότητα. Αυτή είναι µία
µεταβλητή που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε κάθε
ερευνητική προσπάθεια στο µέλλον.
Μία τρίτη πιθανή ερµηνεία των αποτελεσµάτων της
παρούσας έρευνας –που είναι και ένας µεθοδολογικός
περιορισµός της έρευνας αυτής- σχετίζεται µε το
γεγονός ότι οι µητέρες αποτέλεσαν την κύρια και µόνη
πηγή πληροφοριών για τις σχέσεις τους µε τα παιδιά
τους. Το γεγονός αυτό από µόνο του εµπεριέχει ένα
ποσοστό προκατάληψης. Οι γονείς, και ιδιαίτερα οι
µητέρες, τείνουν να ελαχιστοποιούν τα προβλήµατα
των παιδιών τους, όταν ερωτώνται από πρόσωπα
κύρους, όπως είναι µία ψυχολόγος ή µία κοινωνική
λειτουργός. Ενδεχοµένως µάλιστα οι χωρισµένες
µητέρες, από µία τάση υπεραναπλήρωσης ή
συγκάλυψης των ενοχών τους απέναντι στο παιδί τους
για το διαζύγιο, να εξιδανίκευσαν τις σχέσεις µε τα
παιδιά τους, τα οποία αποτελούν και το µοναδικό
αντικείµενο της προσοχής τους. Επιπλέον, έχει
διαπιστωθεί από τη βιβλιογραφία ότι η σύµπτωση των
απόψεων γονέων και παιδιών σχετικά µε τα
χαρακτηριστικά των δεύτερων είναι µικρή. Τα παιδιά
δηλαδή αξιολογούν τη συµπεριφορά τους διαφορετικά
από ό,τι οι µητέρες τους. Εποµένως, θα ήταν
ασφαλέστερο για την έρευνα, αν διασταύρωνε
πληροφορίες για τη συµπεριφορά του παιδιού και από
άλλα πρόσωπα που σχετίζονται άµεσα µε το παιδί,
όπως στενοί συγγενείς, δάσκαλοι κλπ.
Σε ότι αφορά τις δηµογραφικές µεταβλητές που
ελέγξαµε, τα µικρότερα παιδιά βρέθηκε να έχουν
µεγαλύτερη εξάρτηση από τη µητέρα τους από ό,τι τα
µεγαλύτερα. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε την
βιβλιογραφία. Οι Wallerstein
και Kelly (1975)
διαπίστωσαν ότι τα µικρότερα παιδιά (2,5 –4 χρόνων)
δεν ήταν ικανά να απαλύνουν τη λύπη τους και
παρουσίαζαν γενικευµένο στρες και έντονο άγχος
αποχωρισµού από γνωστά τους πρόσωπα. Σύµφωνα
µε τους ερευνητές, τα µικρότερα παιδιά παρουσίαζαν
µεγαλύτερη ανάγκη για επαφή µε τους µεγάλους και
αναζητούσαν στοργή στην αγκαλιά τους. Σε αντίθεση,
τα µεγαλύτερα παιδιά ήταν ικανά να διατηρήσουν
κάποια συναισθηµατική απόσταση ανάµεσα σε αυτά
και τους γονείς τους και να βρουν χαρά έξω από το
σπίτι.
Στην παρούσα έρευνα δεν παρατηρήθηκαν
διαφορές στις σχέσεις, θετικές ή αρνητικές, των
διαζευγµένων µητέρων και του φύλου του παιδιού,
εύρηµα που επιβεβαιώνεται και από άλλους ερευνητές
(Kurdek, 1988. Kurdek, 1991. Zaslow et al., 1989). Οι
παραπάνω ερευνητές δεν επιβεβαιώνουν την
δηµοφιλή άποψη, ότι τα αγόρια επηρεάζονται
αρνητικότερα από το διαζύγιο σε σχέση µε τα κορίτσια.
∆εν παρατηρήθηκαν επίσης διαφορές σε σχέση µε το
χρόνο παρέλευσης από το διαζύγιο (Kurdek, 1988).
Ωστόσο, το µορφωτικό-οικονοµικό επίπεδο των
µητέρων ήταν η µεταβλητή που φάνηκε να επηρεάζει
τις σχέσεις µητέρας-παιδιού. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα, τα παιδιά διαζευγµένων µητέρων µε
υψηλότερο µορφωτικό-οικονοµικό επίπεδο είχαν
µικρότερη σύγκρουση και µικρότερη εξάρτηση από
αυτές. Αυτό συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα
προηγούµενων ερευνών (Clarke-Stewart, Vandell,
McCartney, Owen & Booth, 2000. Hetherington &
Camara, 1984. Kurdek, 1991). Το εύρηµα αυτό
ερµηνεύεται µε την προσέγγιση της δυσµενούς

146

µεταβολής της οικονοµικής κατάστασης µετά το
διαζύγιο (Amato & Keith, 1991). Πολλές µόνες µητέρες
αναγκάζονται να δουλέψουν για πρώτη φορά ή να
αυξήσουν τις ώρες εργασίας, µε συνέπεια να
διαθέτουν λιγότερο χρόνο για τα παιδιά τους.
Εξαιτίας όµως των µεθοδολογικών περιορισµών της
παρούσας έρευνας, τα αποτελέσµατά της πρέπει να
εξεταστούν
µε
κάποια
επιφύλαξη.
Πρώτος
περιορισµός φαίνεται να είναι το γεγονός ότι η
εκτίµηση της προσαρµογής των παιδιών στο διαζύγιο
έγινε µε την αξιολόγηση µόνο της µητέρας, πράγµα
που ενέχει, ως γεγονός, από µόνο του µία
προκατάληψη και µονοµερή διερεύνηση του θέµατος.
Μελλοντικές έρευνες στον τοµέα αυτόν πρέπει να
διασταυρώνουν τις πληροφορίες και από άλλα
σηµαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντος του παιδιού.
∆εύτερος µεθοδολογικός περιορισµός της παρούσας
έρευνας είναι το γεγονός ότι δεν έλαβε υπόψη για την
οµάδα σύγκρισης τον τρόπο λειτουργίας της
οικογένειας, αν δηλαδή οι σχέσεις των µελών ήταν
αρµονικές ή υπήρχαν εντάσεις και διενέξεις. Σύµφωνα
µε τη βιβλιογραφία, τα παιδιά που ζουν σε οικογένειες,
όπου οι γονείς τους παραµένουν παντρεµένοι αλλά
εκφράζουν
έντονες συγκρούσεις και διαφωνίες,
εµφανίζουν περισσότερα προβλήµατα ψυχολογικής
προσαρµογής από ό,τι παιδιά χωρισµένων γονέων ή
οικογενειών µε µικρές συγκρούσεις.
Μέσα από την παρούσα έρευνα, όµως, εξάγεται και
ένα ενδιαφέρον συµπέρασµα: Το γεγονός ότι δεν
φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στην
προσαρµογή του παιδιού στο διαζύγιο και την ηλικία ή
το φύλο του παιδιού, όπως άλλωστε και στην έρευνα
του
Kurdek (1991), προσφέρει πολύ µικρή
υποστήριξη στην άποψη ότι γονείς που συγκρούονται
υπερβολικά πρέπει να µένουν µαζί, επειδή τα παιδιά
τους είναι πολύ µικρά ή πολύ µεγάλα ώστε να ζήσουν
την εµπειρία ενός διαζυγίου.
Καταλήγοντας, θα συµπεραίναµε ότι το διαζύγιο
είναι µία δυσάρεστη κατάσταση στη ζωή των παιδιών,
αφού πρόκειται για διαχωρισµό της οικογένειας και για
µια απώλεια µε δικά της χαρακτηριστικά. Όµως,
µακριά από δραµατοποιήσεις και απλουστεύσεις, δεν
µπορούµε να προδικάσουµε ότι όλα θα εξελιχθούν
υποχρεωτικά άσχηµα, ούτε να υποστηρίξουµε πως
όλα
ήταν καλύτερα πριν από το διαζύγιο.
Παραφράζοντας τα λόγια της Hetherington (1993), θα
λέγαµε ότι άλλα παιδιά θα χάσουν και θα βγουν
ζηµιωµένα από ένα διαζύγιο των γονιών τους, άλλα θα
καταφέρουν απλώς να κρατηθούν και άλλα θα βγουν
κερδισµένα
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