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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Μοντέλο Επένδυσης (Rusbult, 1980a, 1983) αποτελεί μια ισχυρή θεωρητική βάση για την 

κατανόηση και την πρόβλεψη των στενών διαπροσωπικών σχέσεων. Ως προέκταση της 

θεωρίας αλληλεξάρτησης (Interdependence Theory), αντιλαμβάνεται την δέσμευση υπό το 

πρίσμα τριών παραγόντων: της ικανοποίησης, της ποιότητας των εναλλακτικών λύσεων και 

της επένδυσης. Έτσι, σύμφωνα με το μοντέλο, η δέσμευση,  η ικανοποίηση, η ποιότητα 

εναλλακτικών λύσεων και η επένδυση συμβάλλουν στην πρόβλεψη της σταθερότητα της 

σχέσης (συνέχιση ή τερματισμός). Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η κατασκευή και η 

ψυχομετρική αξιολόγηση μίας νέας κλίμακας, της Κλίμακας Επένδυσης στη Σχέση (ΚΕΣ), η 

οποία βασίζεται μοντέλο της Επένδυσης. Για την ανάπτυξη της κλίμακας χρησιμοποιήθηκαν 

τόσο η Διερευνητική όσο και η Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων. Η τελική εκδοχή της 

κλίμακας αποτελείται από τους ίδιους τέσσερις παράγοντες του Μοντέλου Επένδυσης, οι 

οποίοι καλύπτουν συνολικά το  53,237% της διακύμανσης της έννοιας της δέσμευσης, και 

περιλαμβάνει συνολικά 37 στοιχεία. Η εξέταση της εγκυρότητας (δομική και συγχρονική) και 

της αξιοπιστίας (εσωτερικής συνέπειας και επαναλαμβανόμενων μετρήσεων) εμφανίζει 

ικανοποιητικά αποτελέσματα, καθιστώντας την ΚΕΣ ως μια καλή και ψυχομετρικά ορθή 

κλίμακα. Ωστόσο, η έρευνα αυτή εμπεριέχει ορισμένους περιορισμούς, ο έλεγχος των οποίων 

ενδεχομένως να οδηγήσει μελλοντικά σε καλύτερα ψυχομετρικά αποτελέσματα και να 

βελτιώσει την μελέτη των ερωτικών σχέσεων.   

Λέξεις-κλειδιά: Μοντέλο επένδυσης, Δέσμευση, Κατασκευή κλίμακας, Ψυχομετρική 

αξιολόγηση 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι ρομαντικές σχέσεις αποτελούν ένα ευρέως μελετημένο πεδίο. Ο  προσδιορισμός των 

παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας επιτυχημένης σχέσης παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει απασχολήσει κατά καιρούς πολλούς ερευνητές (Sprecher, 

2001). Αυτό, όμως, που έχει προσελκύσει αρκετά το ενδιαφέρον των διάφορων κοινωνικών 

επιστημόνων είναι η εύρεση και η κατανόηση των παραγόντων που κάνουν ορισμένες 

σχέσεις να αντέχουν στον χρόνο, ενώ άλλες να τερματίζονται (Rusbult, Martz, & Agnew, 

1998). Οι στενές διαπροσωπικές σχέσεις ποικίλουν ως προς την διάρκειά τους. Αν και, 

πολλές φορές, ξεκινούν με υψηλές φιλοδοξίες και παρέχουν ικανοποίηση στα εμπλεκόμενα 

άτομα, καταλήγουν με τα αντίθετα αποτελέσματα και οδηγούνται στην διάλυση (Impett, 

Beals, & Peplau, 2001. Sprecher, 2001).  Σύμφωνα με τον Duck (1982, όπως αναφέρεται 

στην Hocutt, 1998), η διάλυση της σχέσης ορίζεται ως η παρατεταμένη διαδικασία του 

μόνιμου χωρισμού των δυο μελών μιας σχέσης με διάφορες επακόλουθες συναισθηματικές, 

συμπεριφορικές, γνωστικές και κοινωνικές προεκτάσεις για το άτομο.  

Όπως προαναφέρθηκε, γίνεται μεγάλη συζήτηση στην βιβλιογραφία προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι παράγοντες που ενισχύουν την διατήρηση των στενών σχέσεων. Η 

υπόθεση ότι η αγάπη και η αίσθηση της ευχαρίστησης αποτελούν ευνοϊκούς παράγοντες για 

την συνέχιση μιας σχέσης, είναι ευρέως διαδεδομένη. Η υπόθεση αυτή στηρίζεται στην 

λογική ότι ένα άτομο είναι πιο πιθανό να παραμείνει σε μια «καλή», παρά σε μια «κακή» 

σχέση. Ωστόσο, η παραδοχή αυτής της υπόθεσης αδυνατεί να εξηγήσει και να δώσει 

απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα. Αρχικά, δεν προσφέρει κάποια εξήγηση για το γεγονός 

ότι δεν οδηγούνται όλες οι μη ικανοποιητικές σχέσεις σε διάλυση. Ορισμένα άτομα, δηλαδή, 

αν και δεν αντλούν ευχαρίστηση από την σχέση τους, παραμένουν σε αυτήν εξαιτίας άλλων 

παραγόντων, όπως είναι η ύπαρξη παιδιών.  Από την άλλη μεριά, η συγκεκριμένη υπόθεση 

αδυνατεί να εξηγήσει το γεγονός ότι ορισμένες ικανοποιητικές σχέσεις τερματίζονται, όπως 
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συμβαίνει στην περίπτωση παρουσίας άλλων ελκυστικών εναλλακτικών λύσεων.  Ένα ακόμα 

ερώτημα που δεν καλύπτεται βάσει αυτής της υπόθεσης είναι το γιατί ορισμένες σχέσεις 

διατηρούνται στον χρόνο, ενώ κάποιες άλλες φθίνουν, δεδομένων των διακυμάνσεων που 

έτσι και αλλιώς συμβαίνουν στις στενές σχέσεις, όπως είναι η έκπτωση της ικανοποίησης και 

η ύπαρξη ελκυστικών λύσεων που προσφέρονται έξω από τα όρια της σχέσης (Rusbult & 

συν., 1998).  

Ωστόσο, η αυξημένη τάση των σχέσεων να οδηγούνται σε διάλυση έχει μετατοπίσει το 

ενδιαφέρον στην έννοια της δέσμευσης  (Givertz & Segrin, 2005),  καθώς το αίσθημα αγάπης 

και ικανοποίησης φαίνεται πως δεν αρκεί για την διατήρηση μιας στενής σχέσης. Η 

ικανοποίηση και η δέσμευση αποτελούν δυο ξεχωριστές έννοιες και η ύπαρξη της μιας δεν 

συνεπάγεται απαραίτητα και την ύπαρξη της άλλης. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί μεν 

να αισθάνεται ικανοποιημένο από την τρέχουσα σχέση του, αλλά να μην αισθάνεται 

δεσμευμένο σε αυτήν, και το αντίστροφο (Arriaga & Agnew, 2001).  

Η δέσμευση, ωστόσο, αποτελεί μια αρκετά σύνθετη και πολύπλοκη έννοια (Le & 

Agnew, 2003). Αν και πολλές φορές αποτελεί μια λέξη με αρνητική χροιά, κυρίως μετά την 

δεκαετία του 1980 και την γενιά του εγώ (“me generation”) των Ηνωμένων Πολιτειών, 

αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για τα ζευγάρια. Συχνά, τα άτομα δυσκολεύονται να 

αναπτύξουν της αίσθηση της δέσμευσης ή να διατηρήσουν αυτήν την αίσθηση στους 

συντρόφους τους. Το γεγονός αυτό αφορά τόσο τα ζευγάρια που βρίσκονται σε μια στενή 

σχέση, όσο και τα ζευγάρια που είναι παντρεμένα. Ως συνέπεια αυτού, συνήθως οι σχέσεις 

τερματίζονται ή οδηγούνται στην διαδικασία του διαζυγίου, αντίστοιχα (Davis & Strube, 

1993). Υπάρχει, λοιπόν, μεγάλη συμφωνία στην βιβλιογραφία ότι το επίπεδο της δέσμευσης 

αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για την επιθυμία ενός ατόμου να παραμείνει στην τρέχουσα 

σχέση του. Συγκεκριμένα, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της δέσμευσης, τόσο μειώνονται 
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οι πιθανότητες για αποχώρηση των ατόμων από την σχέση (Drigotas & Rusbult, 1992. 

Rusbult, 1983. Rusbult & συν., 1998), ιδιαίτερα για τις γυναίκες (Sprecher, 2001). 

Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η κατασκευή ενός ψυχομετρικά ορθού 

ερωτηματολογίου, με σκοπό να μετρά τον βαθμό δέσμευσης των ατόμων που βρίσκονται σε 

μια στενή σχέση. Ως θεωρητική βάση χρησιμοποιείται το Μοντέλο Επένδυσης του Rusbult 

(1980a, 1983). Η επίδοση στο ερωτηματολόγιο θα προβλέπει την σταθερότητα του ατόμου 

στην σχέση του με τον/ την σύντροφό του (συνέχιση σχέσης ή τερματισμός) λαμβάνοντας 

υπόψη τους τέσσερις παράγοντες που προτείνει το μοντέλο επένδυσης: την δέσμευση, την 

ικανοποίηση από την σχέση, την ποιότητα των εναλλακτικών και την επένδυση στη σχέση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το μοντέλο επένδυσης εντάσσεται σε μια ευρύτερη ομάδα ψυχολογικών θεωριών, οι 

οποίες ονομάζονται οικονομικές θεωρίες. Οι θεωρίες αυτές βασίζονται στην έννοια της 

ενίσχυσης μέσω ανταμοιβής και τιμωρίας. Στις οικονομικές θεωρίες, δηλαδή, το κέρδος, το 

κόστος και οι ανταμοιβές αποτελούν βασικούς όρους (Hogg & Vaughan, 2010). Η θεωρία της 

κοινωνικής ανταλλαγής, η θεωρία της ισοτιμίας και η θεωρία της αλληλεξάρτησης ανήκουν 

σε αυτήν την κατηγορία θεωριών και  το μοντέλο επένδυσης αποτελεί την εξέλιξή τους. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται τα βασικά σημεία αυτών των θεωριών και γίνεται μια πιο εκτενής 

αναφορά στο μοντέλο της επένδυσης, το οποίο αποτελεί την θεωρητική βάση της κλίμακας 

που κατασκευάζεται στην παρούσα έρευνα. 

1.1. Θεωρία κοινωνικής ανταλλαγής (Social exchange theory) 

 Η θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των 

συμπεριφορικών θεωριών. Προσεγγίζοντας το πεδίο των διαπροσωπικών σχέσεων, 

ενσωματώνει την έννοια της αλληλεπίδρασης και χρησιμοποιεί διάφορες οικονομικές έννοιες 

που συνδυάζονται με τον συμπεριφορισμό. Η κεντρική ιδέα αυτής της θεωρίας είναι ο τρόπος 

με τον οποίο δυο (τουλάχιστον) άνθρωποι που βρίσκονται σε μια κοινωνική σχέση 

ανταλλάσσουν ανταμοιβές. Αξίωμα της θεωρίας αποτελεί η αναλόγια κόστους- ανταμοιβής, η 

οποία καθορίζει την συμπάθεια για το πρόσωπο με το οποίο υπάρχει η κοινωνική σχέση. Το 

αποτέλεσμα αυτής της αναλογίας εξαρτάται από τις πράξεις και των δυο εμπλεκόμενων  από 

κοινού (Hogg & Vaughan, 2010) και μπορεί να σκιαγραφήσει την δομή της διαπροσωπικής 

τους σχέση (Bierhoff, 2007). 

 Σύμφωνα με τους Foa και Foa (1975, όπως αναφέρεται στους Hogg & Vaughan, 2010) 

υπάρχουν τα εξής έξι είδη ανταμοιβών: αγαθά, πληροφορίες, αγάπη, χρήματα, υπηρεσίες και 

status. Σε κάθε είδος ανταμοιβής γίνεται μια ανταλλαγή πόρων και υπάρχουν δυο βασικές 
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διαστάσεις. Η μια διάσταση είναι ειδική ως προς την περίπτωση και καθορίζει την σημασία 

που έχει μια ανταμοιβή ανάλογα με το πρόσωπο που την προσφέρει. Η άλλη διάσταση  

αφορά την σαφήνεια, δηλαδή τον προσδιορισμό της κάθε ανταμοιβής ώστε να είναι απτή και 

συγκεκριμένη. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη θεωρία, επίσης, η κοινωνική ανταλλαγή 

αποτελεί μια συνεχή διαδικασία που ποικίλλει ως προς  διάρκεια και την σημαντικότητά της. 

Σε κάθε κοινωνική συναναστροφή το άτομο ακολουθεί την στρατηγική minimax, δηλαδή 

προσπαθεί, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, να μεγιστοποιήσει τις ανταμοιβές του και να 

ελαχιστοποιήσει τα  κόστη του. Όταν αυτό επιτυγχάνεται, θεωρείται ότι το άτομο αποκόμισε 

κέρδος από την σχέση του, η οποία κρίνεται ως ικανοποιητική (Hogg & Vaughan, 2010). 

 Σημαντική έννοια στην θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής, αλλά και στις 

μεταγενέστερες θεωρίες που στηρίχτηκαν σε αυτήν, αποτελεί το επίπεδο σύγκρισης 

(Comparison Level - CL). Το CL αποτελεί ουσιαστικά το πρότυπο που έχει το κάθε άτομο 

ώστε να κρίνει τις σχέσεις του. Διαμορφώνεται από τις εμπειρίες του ατόμου με άλλα άτομα 

σε παρόμοιες ανταλλαγές στο παρελθόν και αποτελεί ένα υποκειμενικό μέτρο σύγκρισης, 

εξαιτίας της μοναδικότητας των εμπειριών του κάθε ανθρώπου. Με λίγα λόγια, το CL 

αποτελεί τον μέσο όρο του καθενός για ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, αναφορικά με τις 

προηγούμενες εμπειρίες του, καθώς και το κόστος και το κέρδος που αποκόμισε από αυτές. 

Έτσι, όταν το άτομο εμπλέκεται σε μια σχέση, συγκρίνει το κέρδος του από αυτήν με το CL 

του. Αν το κέρδος του υπερβαίνει το CL, η σχέση κρίνεται ως ικανοποιητική. Αν το κέρδος, 

από την άλλη μεριά, δεν ξεπερνά το CL, η σχέση γίνεται αντιληπτή ως μη ικανοποιητική και 

μη ελκυστική (Hogg & Vaughan, 2010).  

 Το CL, ωστόσο, δεν αποτελεί έναν σταθερό και αμετάβλητο μέσο όρο. Διαφέρει 

ανάλογα με το είδος της σχέσης, το πλαίσιο αλλά και την πάροδο του χρόνου. Αναφορικά με 

το τελευταίο, η θεωρία των κοινωνικών ανταλλαγών υποστηρίζει ότι όσο περνάνε τα χρόνια, 

οι άνθρωποι τείνουν να επιζητούν περισσότερα και να έχουν περισσότερες προσδοκίες από τα 
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άτομα με το οποία πιθανόν θα αναπτύξουν μια σχέση δέσμευσης. Έτσι, γίνεται κατανοητό 

γιατί μια σχέση μπορεί να είναι ικανοποιητική και επιθυμητή για ένα χρονικό διάστημα, αλλά 

για ένα άλλο όχι (Hogg & Vaughan, 2010). 

 Η θεωρία των κοινωνικών ανταλλαγών, λοιπόν, αλλά και όλες οι θεωρίες που 

βασίστηκαν πάνω σε αυτήν, υποθέτουν ότι τα άτομα ξεκινούν μια σχέση και παραμένουν σε 

αυτή εξαιτίας, εν μέρει, των οφελών που αποκομίζουν από τις αλληλεπιδράσεις τους με το 

άλλο πρόσωπο (Blau, 1967. Homans, 1961, όπως αναφέρονται στους Rusbult & Buunk, 

1993). Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει η συγκεκριμένη θεωρία είναι ότι παρέχει 

την δυνατότητα ερμηνείας των παραλλαγών που εμφανίζουν οι σχέσεις. Αρχικά, ερμηνεύει 

διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ των ατόμων σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται 

τις έννοιες του κόστους και της ανταμοιβής. Μια πράξη, δηλαδή, μπορεί να λειτουργεί θετικά 

και ενισχυτικά για έναν άνθρωπο, ενώ για κάποιον άλλο να λειτουργεί αρνητικά και να 

γίνεται αντιληπτή ως κόστος. Επίσης, η εν λόγω θεωρία ερμηνεύει τις διαφορές που 

παρατηρούνται εντός του ίδιου του ατόμου  σε σχέση με τις αλλαγές που σημειώνονται στο 

CL ανάλογο με τον χρόνο και το πλαίσιο. Ωστόσο, το γεγονός ότι, βάσει της θεωρίας, οι 

ανθρώπινες σχέσεις στηρίζονται πάνω στην ανταλλαγή ανταμοιβών, αποτελεί σημαντικό 

επιχείρημα για την κριτική της. Αν και για τους υποστηρικτές της αποτελεί μια έγκυρη 

θεωρία, το βασικό της μειονέκτημα είναι η αντιμετώπιση και εκτίμηση των σχέσεων σαν να 

πρόκειται για επιχειρηματικές συναλλαγές που στηρίζονται σε τυπικούς υπολογισμούς (Hogg 

& Vaughan, 2010). 

1.2. Θεωρία ισοτιμίας (Equity theory) 

Η θεωρία της ισοτιμίας αναπτύχθηκε κατά την δεκαετία του 1960 και προέρχεται από 

την θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής, αλλά και από την θεωρία της γνωστικής συνέπειας 

(Adams, 1963, 1965). Σύμφωνα με αυτήν την θεωρία, η έννοια της ισοτιμίας αναφέρεται 
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στον βαθμό που η αναλογία των ανταμοιβών προς τα κόστη των ατόμων που εμπλέκονται σε 

μια σχέση θεωρείται ίδια και για τους δυο συντρόφους (Hogg & Vaughan, 2010). Αφορά, 

δηλαδή, την αντίληψη που έχουν οι δυο σύντροφοι σχετικά με την ισορροπία που υπάρχει 

ανάμεσα στα εισερχόμενα και στα εξερχόμενα της σχέσης (Sprecher, 2001). Σύμφωνα με τον 

Adams (1965), η έννοια της ισοτιμίας συνοψίζεται στην εξής εξίσωση:  

휀𝜄𝜎휀𝜌𝜒ό𝜇휀𝜈𝛼 𝜎𝜐𝜈𝜏𝜌ό𝜑𝜊𝜐 𝛢

휀𝜉휀𝜌𝜒ό𝜇휀𝜈𝛼 𝜎𝜐𝜈𝜏𝜌ό𝜑𝜊𝜐 𝛢
=

휀𝜄𝜎휀𝜌𝜒ό𝜇휀𝜈𝛼 𝜎𝜐𝜈𝜏𝜌ό𝜑𝜊𝜐 𝛣

휀𝜉휀𝜌𝜒ό𝜇휀𝜈𝛼 𝜎𝜐𝜈𝜏𝜌ό𝜑𝜊𝜐 𝛣
 

Βάσει αυτής της εξίσωσης, φαίνεται ότι το άτομο αρχικά υπολογίζει την προσωπική του 

αναλογία εισερχόμενων/ εξερχόμενων και έπειτα την συγκρίνει με την αναλογία του 

συντρόφου του. Αν αυτές οι αναλογίες είναι ίσες, θεωρείται ότι υπάρχει ισοτιμία στην σχέση 

(Adams, 1965). Μάλιστα, ακόμα και αν η αναλογία εισερχόμενων/ εξερχόμενων δεν είναι ίση 

για το άτομο, θεωρείται ότι υπάρχει ισοτιμία αν και η αναλογία του/ της συντρόφου του δεν 

είναι ίση (Pritchard, 1969).  

Από την άλλη μεριά, μια σχέση θεωρείται μη ισότιμη όταν η αναλογία κόστους και 

κέρδους δεν είναι ίση και για τους δυο εμπλεκόμενους (Adams, 1965. Sprecher, 1988). 

Πρόκειται, δηλαδή, για μια κατάσταση κατά την οποία η αναλογία του ατόμου διαφέρει από 

την αναλογία του/της συντρόφου του (Pritchard, 1969). Έτσι, ένα άτομο μπορεί είτε να υπό- 

ωφελείται σε μια σχέση, αν αυτά που προσφέρει είναι περισσότερα από αυτά που λαμβάνει, 

είτε να υπέρ- ωφελείται, αν αυτά που λαμβάνει από την σχέση ξεπερνούν αυτά που 

προσφέρει. Και στις δυο περιπτώσεις ανισοτιμίας, το άτομο βιώνει ψυχολογική ένταση, αν 

και στα άτομα που «αδικούνται» η ψυχολογική αυτή ένταση βιώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό 

(Adams, 1965. Sprecher, 2001). Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ανισοτιμία 

προκύπτει κάτω από διάφορες συνθήκες και ο βαθμός ανισοτιμίας ποικίλλει ανάλογα με τον 

βαθμό στον οποίο διαφέρουν οι αναλογίες των δυο συντρόφων. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση που ο σύντροφος Α έχει υψηλό  κέρδος και χαμηλό κόστος από την σχέση και ο 
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σύντροφος Β έχει χαμηλό κέρδος και υψηλό κόστος, θεωρείται ότι υπάρχει μεγαλύτερη 

ανισοτιμία σε σχέση με την περίπτωση που ο σύντροφος Α έχει και χαμηλό κέρδος και 

χαμηλό κόστος και ο σύντροφος Β έχει χαμηλό κέρδος και υψηλό κόστος (Pritchard, 1969).   

Ακόμη, η ισοτιμία δεν γίνεται αντιληπτή και από τους δυο συντρόφους με τον ίδιο 

τρόπο, καθώς ο καθένας αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο την σχέση (Sprecher, 1988. 

Sprecher, 2001). Επίσης, η ανισοτιμία δεν γίνεται εξίσου αντιληπτή σε όλα τα στάδια της 

σχέσης. Για παράδειγμα, στην έρευνα της Sprecher (2001) βρέθηκε ότι τα ζευγάρια τα οποία 

διήνυαν μια ξεχωριστή φάση στην σχέση τους, όπως ήταν η περίοδος πριν από τον γάμο ή ο 

μήνας του μέλιτος, δεν βίωναν καμία ανισοτιμία στην σχέση τους. Αντιθέτως, οι όποιες 

ανισότητες υπήρχαν, εκλαμβάνονταν με θετικό τρόπο, προκαλώντας λιγότερες συνέπειες 

στην ποιότητα της σχέσης. Έτσι, γίνεται κατανοητό ότι σε μια τέτοια φάση, όπου τα ζευγάρια 

εισέρχονται σε μια μακροπρόθεσμη δέσμευση και αντιμετωπίζουν την σχέση τους με 

αισιοδοξία, το θέμα της ισοτιμίας ενδεχομένως να μην λαμβάνεται υπόψη ή να μην αποτελεί 

κίνδυνο για την σχέση.  

Η θεωρία της ισοτιμίας, εκτός από τις έννοιες των εισερχόμενων και των εξερχόμενων 

και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκύπτει η ισοτιμία και η ανισοτιμία, 

συμπεριλαμβάνει και την διαδικασία της κοινωνικής σύγκρισης, τις ενδεχόμενες αντιδράσεις 

του ατόμου με στόχο την αύξηση της ισοτιμίας, καθώς και τις επιπτώσεις της ανισοτιμίας 

στην ποιότητα της σχέσης (Adams, 1965). Σχετικά με την διαδικασία της κοινωνικής 

σύγκρισης, το άτομο μπορεί να συγκρίνει την προσωπική του αναλογία εισερχόμενων/ 

εξερχόμενων, όχι μόνο με την αναλογία του/ της συντρόφου του, αλλά και με την αναλογία 

άλλων ατόμων ή κατηγοριών ανθρώπων, οι οποίοι εκλαμβάνονται από το άτομο ως μέτρο 

σύγκρισης. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνεται είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα (Pritchard, 

1969).  
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Όσον αφορά την αντίδραση του ατόμου απέναντι στην ανισοτιμία που υφίσταται στην 

σχέση του, η ψυχολογική ένταση που επέρχεται παρακινεί το άτομο να καταφύγει σε 

διάφορες στρατηγικές, προκειμένου να επιτύχει την επαναφορά της ισοτιμίας. Έτσι, το άτομο 

που βιώνει την σχέση του ως μη ισότιμη μπορεί να αλλάξει τα εισερχόμενά του στην σχέση, 

μπορεί να αλλάξει τα εξερχόμενα του/ της συντρόφου του ή μπορεί να αγνοήσει την ύπαρξη 

της ανισότητας μέσα από την γνωστική αναδόμηση των εννοιών του κόστους και του 

κέρδους. Ωστόσο, το άτομο δεν διαθέτει ψυχολογικά όλες αυτές τις στρατηγικές. Έτσι, 

καλείται να επιλέξει κάποια από αυτές για μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αν, όμως, η 

επαναφορά της ισότητας αποτύχει, είναι πιθανό η σχέση να τερματιστεί (Adams, 1965).  

Ωστόσο, η ισοτιμία δεν φαίνεται να προβλέπει σε σημαντικό βαθμό την σταθερότητα 

της σχέση στον χρόνο. Ως αποτέλεσμα, όμως, της ψυχολογικής έντασης μπορεί να επέλθουν 

σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της σχέσης, καθώς η ανισοτιμία συσχετίζεται με μείωση 

στα επίπεδα δέσμευσης και ικανοποίησης (Sprecher, 2001). Η ανισοτιμία, μάλιστα, φαίνεται 

ότι αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα της δέσμευσης (Michaels, Acock, & Edwards, 1984. 

Sabatelli & Cecil-Pigo, 1985). Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι λόγοι, όπως είναι ο τύπος 

δέσμευσης των ζευγαριών του δείγματος, τα εργαλεία μέτρησης της ανισοτιμίας και οι άλλες 

μεταβλητές που ασκούν επίδραση, που καθιστούν την επίδραση της ανισοτιμίας στην 

δέσμευση ως σχετική (Sprecher, 1988). 

Όσον αφορά την σχέση της ανισοτιμίας με την μείωση της ικανοποίησης, φαίνεται ότι η 

σχέση αυτή μπορεί να είναι και αντίστροφη. Η μείωση, δηλαδή, της ικανοποίησης ενός 

συντρόφου από την σχέση του είναι πιθανό να τον οδηγήσει σε έναν απολογισμό των 

συνεισφορών του καθενός και, έτσι, να αισθανθεί ότι δεν υπάρχει ισοτιμία στην σχέση του. 

Πριν από την εμφάνιση της αίσθηση της μη ικανοποίησης, τα άτομα πιθανόν να μην 

αντιλαμβάνονται τις υπάρχουσες ανισότητες ή να μην αισθάνονται ενόχληση από την 

παρουσία αυτών (Sprecher, 2001). Μάλιστα, η ανισοτιμία συχνά γίνεται αντιληπτή κατά τα 
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τελευταία στάδια της σχέσης, πριν αυτή φτάσει στον τερματισμό της (Duck, 1982, όπως 

αναφέρεται στην Sprecher, 2001). 

Σχετικά με την σπουδαιότητα της συγκεκριμένης θεωρίας, σύμφωνα με την Sprecher 

(2001) η ισοτιμία δεν φαίνεται να διαδραματίζει και τόσο σημαντικό ρόλο στις ερωτικές 

σχέσεις όσο παρουσιαζόταν από τους υποστηρικτές της θεωρίας κατά την ανάπτυξή της. 

Αποτελεί ένα μόνο μέρος της συνολικής διαδικασίας που συμβάλλει στην εξέλιξη των 

σχέσεων. Βέβαια, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση και 

την δέσμευση που απολαμβάνει το άτομο από την σχέση του και μερικές φορές επηρεάζεται 

από αλλαγές στην ικανοποίηση και την δέσμευση του ατόμου. 

1.3. Θεωρία αλληλεξάρτησης (Interdependence theory) 

 Η θεωρία εξάρτησης (Kelley & Thibaut, 1978. Thibaut & Kelley, 1959) αποτελεί μια 

επιφανή θεωρία που έχει συνεισφέρει σημαντικά στην επέκταση των γνώσεων στις 

διαπροσωπικές σχέσεις, δίνοντας έμφαση στην έννοια και την δομή της αλληλεξάρτησης 

(Drigotas, Rusbult, & Verette, 1999). Αποτελεί προέκταση της θεωρίας της κοινωνικής 

ανταλλαγής και έχει συνεισφέρει σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ψυχολογίας (Hogg & 

Vaughan, 2010). Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, η ουσία των στενών σχέσεων βρίσκεται στην 

αλληλεξάρτηση που υπάρχει ανάμεσα στους δυο συντρόφους (Rusbult & Buunk, 1993) και 

όχι στις προσωπικές διαθέσεις του κάθε συντρόφου μέσα στην σχέση (Rusbult & συν., 1998). 

Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των ερωτικών συντρόφων στοχεύει στην ευθυγράμμιση των 

συμφερόντων και των δυο εμπλεκόμενων στην σχέση, χωρίς να ενέχει κάποια σύγκρουση 

συμφερόντων (Van Lange & De Dreu, 2010).  

 Η θεμελιώδης αρχή αυτής της θεωρίας είναι η τάση των ανθρώπων να μεγιστοποιούν 

τις ανταμοιβές τους και να μειώνουν τα κόστη τους (Givertz & Segrin, 2005). Πιο 

συγκεκριμένα, η αλληλεπίδραση των δυο συντρόφων επιφέρει αποτελέσματα στον καθένα με 
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την μορφή ανταμοιβής και κόστους. Οι ανταμοιβές συνίστανται από την ευχαρίστηση και την 

ικανοποίηση που νιώθει το άτομο μέσα από την εμπλοκή του στην σχέση με τον/ την 

σύντροφό του, ενώ τα κόστη αποτελούν τους παράγοντες που αναστέλλουν ή εμποδίζουν την 

απόδοση μιας συνέπειας στην συμπεριφορά, όπως είναι ο συναισθηματικός πόνος (Thibaut & 

Kelley, 1959, όπως αναφέρεται στους Rusbult & Buunk, 1993). Η ισορροπία ανάμεσα στις 

ανταμοιβές και τα κόστη επέρχεται από τις άμεσες, ηδονιστικές επιδράσεις της 

αλληλεπίδρασης (Rusbult & Buunk, 1993) και όταν τα αποτελέσματα της σχέσης είναι 

ωφέλιμα και ικανοποιητικά για τα άτομα, η σχέση τείνει να συνεχίζεται (Le & Agnew, 2003).  

Στα πρώτα στάδια των σχέσεων, μάλιστα, τα πιθανά αυτά αποτελέσματα δεν είναι ξεκάθαρα 

και φανερά στους συντρόφους. Όσο η αλληλεπίδραση, όμως, γίνεται μεγαλύτερη, τόσο οι 

σύντροφοι αντιλαμβάνονται το εύρος των ανταμοιβών και των κοστών που επέρχονται από 

την σχέση τους με τον/ την σύντροφό τους (Rusbult & Buunk, 1993).  

 Η θεωρία της αλληλεξάρτησης δίνει έμφαση σε τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά της 

αλληλεξάρτησης (όπως αναφέρεται στους Van Lange & De Dreu, 2010). Το πρώτο 

χαρακτηριστικό αφορά τον βαθμό της εξάρτησης. Ο βαθμός της αλληλεξάρτησης αφορά τον 

βαθμό στον οποίο ο κάθε σύντροφος εξαρτάται από τον άλλον και τις κοινές τους 

δραστηριότητες (Rusbult & Buunk, 1993). Ο βαθμός, δηλαδή, επίτευξης θετικών 

αποτελεσμάτων του ατόμου επηρεάζεται από τον/ την σύντροφό του. Όταν ο βαθμός αυτός 

είναι μεγάλος, το άτομο συχνά βιώνει το αίσθημα της εξάρτησης και του μακροπρόθεσμου 

προσανατολισμού στην σχέση του (Van Lange & De Dreu, 2010). 

 Η αμοιβαιότητα στην εξάρτηση αποτελεί το δεύτερο κεντρικό χαρακτηριστικό της 

αλληλεξάρτησης. Σύμφωνα με την θεωρία της αλληλεξάρτησης, ο κάθε σύντροφος έχει την 

δυνατότητα να ασκεί επίδραση στα αποτελέσματα του άλλου συντρόφου (Rusbult & Buunk, 

1993). Όταν αυτό ξεκινήσει να συμβαίνει και ακολουθεί αμφίδρομη πορεία, αναπτύσσεται η 

κατάσταση της αμοιβαίας εξάρτησης (Le & Agnew, 2003). Πρόκειται, δηλαδή, για τον βαθμό 
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στον οποίο η εξάρτηση των δυο συντρόφων είναι αμοιβαία και η ανάγκη για την ύπαρξη του 

ατόμου μέσα στην σχέση είναι ίση και για τους δυο πόλους της σχέσης (Rusbult & Buunk, 

1993. Van Lange & De Dreu, 2010). Όταν η αμοιβαιότητα στην εξάρτηση είναι υψηλή, οι 

σχέσεις ισχύος θεωρούνται συμμετρικές και δεν υπάρχει το στοιχείο της εκμετάλλευσης στην 

σχέση. Αντιθέτως, όταν η αμοιβαιότητα αυτή είναι χαμηλή,  η ισχύς είναι άνιση μεταξύ των 

δυο συντρόφων και αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης της εκμετάλλευσης του ενός από τους 

δύο συντρόφους (Van Lange & De Dreu, 2010).  

 Το τρίτο χαρακτηριστικό της αλληλεξάρτησης αποτελεί η αντιστοιχία των 

αποτελεσμάτων. Η έννοια αυτή αντιστοιχεί στον βαθμό που οι προτιμήσεις των δυο 

συντρόφων για κοινά αποτελέσματα συγκλίνουν ή συγκρούονται (Rusbult & Buunk, 1993. 

Van Lange & De Dreu, 2010). Στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ συντρόφων αναμένεται 

μια υψηλή αντιστοιχία, εφόσον επιδιώκεται ένα κοινό όφελος (Van Lange & De Dreu, 2010). 

Όταν η υψηλή αυτή αντιστοιχία στα αποτελέσματα υφίσταται, τα άτομα αναπτύσσουν 

κίνητρα για να συμβάλλουν αμοιβαία στην σχέση και ενισχύεται το αίσθημα της 

εμπιστοσύνης (Kelley & Grzelak, 1972, όπως αναφέρεται στους Van Lange & De Dreu, 

2010). 

 Το τέταρτο και τελευταίο χαρακτηριστικό της αλληλεξάρτησης αφορά την βάση της 

εξάρτησης, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο η εξάρτηση ελέγχεται από κοινού ή ατομικά 

(Rusbult & Buunk, 1993). Πιο συγκεκριμένα, η έννοια αυτή σχετίζεται με το κατά πόσο τα 

αποτελέσματα του ενός συντρόφου επηρεάζονται μονομερώς από τις ενέργειες του 

συντρόφου του ή από τις κοινές τους ενέργειες. Όταν ο έλεγχος των αποτελεσμάτων 

χαρακτηρίζεται από μονομέρεια, ονομάζεται έλεγχος του πεπρωμένου.  Από την άλλη μεριά, 

όταν ο έλεγχος των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον συνδυασμό των ενεργειών των δυο 

ατόμων της σχέσης, θεωρείται ότι βρίσκεται στα χέρια και των δύο και ονομάζεται έλεγχος 

της συμπεριφοράς (Van Lange & De Dreu, 2010). 
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 Μια σημαντική διαδικασία που συμβαίνει στις διαπροσωπικές σχέσεις, σύμφωνα με την 

θεωρία της αλληλεξάρτησης, είναι ο μετασχηματισμός των κινήτρων. Πρόκειται για την 

διαδικασία που παρακινεί τα άτομα να απομακρυνθούν από το άμεσο ενδιαφέρον τους για 

τον εαυτό τους (εγωκεντρικά κίνητρα) και να εμπλακούν περισσότερο σε πράξεις που 

αφορούν την αλληλεπίδραση (κίνητρα που εξυπηρετούν την σχέση) (Gaertner & Foshee, 

1999. Rusbult & Buunk, 1993). Τα άτομα, δηλαδή, φτάνουν στο σημείο να υπερβούν το 

άμεσο προσωπικό τους συμφέρον και να λάβουν υπόψη τους και τα αποτελέσματα των 

συντρόφων τους (Van Lange & De Dreu, 2010). Έτσι, οι σύντροφοι μπορεί να επιδιώκουν να 

αυξήσουν τις ανταμοιβές των συντρόφων τους, χωρίς αυτό να έχει κάποιο άμεσο όφελος για 

τους ίδιους, ή μπορεί να αποφεύγουν επιθυμητές καταστάσεις έξω από την σχέση, που 

διαφορετικά θα εμπλέκονταν. Ακόμη, ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης αλληλεπίδρασης, οι 

εμπλεκόμενοι στην σχέση μπορεί να νιώθουν ανταμοιβή από ένα θετικό γεγονός που συνέβη 

στον/ στην σύντροφό τους. Επιπλέον, συχνά τα ζευγάρια αναπτύσσουν το αίσθημα της 

υποχρέωσης απέναντι στον/ στην σύντροφό τους που έχει ως αποτέλεσμα την αντοχή 

απέναντι σε προσωρινές ανισότητες (Rusbult & Buunk, 1993). Η διαδικασία αυτή συνήθως 

συμβαίνει όταν το άτομο αναπτύσσει εξάρτηση από την σχέση με τον/ την σύντροφό του 

(Gaertner & Foshee, 1999). 

 Η έννοια της εξάρτησης, λοιπόν,  αποτελεί μια κεντρική έννοια της θεωρίας της 

αλληλεξάρτησης. Η εξάρτηση αποτελεί τον βαθμό που το άτομο έχει την ανάγκη να 

βρίσκεται στην σχέση του με τον/ την σύντροφό του ή η σχέση αποτελεί την μοναδική πηγή 

άντλησης θετικών αποτελεσμάτων (Rusbult & συν., 1998). Ωστόσο, η θεωρία διαχωρίζει την 

έννοια της εξάρτησης από την έννοια της δέσμευσης. Η εξάρτηση αποτελεί μια κατάσταση 

που συμβαίνει μέσα στην σχέση, ενώ η δέσμευση αφορά την υποκειμενική, ψυχολογική 

εμπειρία της κατάστασης αυτής (Le & Agnew, 2003).    
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 Η θεωρία υποστηρίζει, επίσης, ότι η εξάρτηση του ατόμου συνδέεται με την δύναμη 

του/ της συντρόφου του. Ειδικότερα, το επίπεδο της εξάρτησης θεωρείται ισοδύναμο με το 

επίπεδο της ισχύς που έχει ο/η σύντροφος πάνω στο άτομο. Η εξάρτηση, δηλαδή, ενός 

ατόμου συνεπάγεται περισσότερη δύναμη του/ της συντρόφου του, η οποία δίνει στον/ στην 

σύντροφο την δυνατότητα να οδηγεί το άτομο σε μια σειρά από αποτελέσματα, είτε αυτά 

είναι ωφέλιμα είτε επιζήμια για αυτό. Ωστόσο, η ισχύς του ενός συντρόφου πάνω στον άλλο 

περιορίζεται από τον βαθμό που και τα δυο άτομα είναι ισοδύναμα (Drigotas & συν., 1999).    

 Η έννοια της εξάρτησης βασίζεται σε δυο βασικές ιδιότητες της σχέσης. Η πρώτη 

αφορά το επίπεδο της ικανοποίησης και αντιστοιχεί στον βαθμό που το άτομο εκτιμά ότι η 

σχέση του με τον/ την σύντροφό του τον επηρεάζει θετικά και πιστεύει ότι σημαντικές του 

ανάγκες εκπληρώνονται μέσα από αυτήν την σχέση (Rusbult & Buunk, 1993. Rusbult & συν., 

1998). Έτσι, όσο μεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση που βιώνει το άτομο από την σχέση του, 

τόσο αυξάνεται και ο βαθμός της εξάρτησής του από αυτήν (Drigotas & συν., 1999. Rusbult 

& συν., 1998). Προκειμένου το άτομο να εκτιμήσει την σχέση του ως ικανοποιητική ή μη, 

την συγκρίνει βάσει του προσωπικού του επιπέδου σύγκρισης CL (Comparison Level). Όπως 

αναφέρθηκε και στην θεωρία των κοινωνικών ανταλλαγών, το CL μπορεί να επηρεάζεται από 

προηγούμενες σχέσεις του ατόμου, από την παρατήρηση της σχέσης άλλων ζευγαριών ή από 

τα αποτελέσματα του/ της συντρόφου. Έτσι, όταν τα αποτελέσματα της σχέσης ξεπερνούν το 

επίπεδο CL, το άτομο αισθάνεται ικανοποίηση. Όταν, αντιθέτως, τα αποτελέσματα 

βρίσκονται κάτω από το επίπεδο CL, τότε η σχέση κρίνεται ως μη ικανοποιητική για το 

άτομο (Rusbult & Buunk, 1993). 

Η δεύτερη ιδιότητα των στενών σχέσεων αφορά την ποιότητα των εναλλακτικών 

λύσεων. Η ιδιότητα αυτή σχετίζεται με την επιθυμία του ατόμου για τις καλύτερες 

εναλλακτικές λύσεις που είναι διαθέσιμες εκτός της σχέσης. Η ποιότητα των εναλλακτικών 

λύσεων, πιο συγκεκριμένα, βασίζεται στον βαθμό που οι σημαντικές ανάγκες του ατόμου θα 



20 
 

μπορούσαν να εκπληρωθούν σε επιθυμητό επίπεδο από παράγοντες που βρίσκονται έξω από 

την σχέση, όπως είναι άλλοι ελκυστικοί ερωτικοί σύντροφοι, φίλοι, οικογένεια ή από την 

επιλογή της αποχής από την σχέση (Rusbult & συν., 1998). Έτσι, όσο πιο χαμηλή είναι η 

ποιότητα την εναλλακτικών λύσεων, τόσο περισσότερο θεωρείται ότι το άτομο εξαρτάται από 

την τρέχουσα σχέση του (Drigotas & συν., 1999).   

Για την εκτίμηση του επιπέδου εξάρτησης βάσει της συγκεκριμένης ιδιότητας, λοιπόν, 

γίνεται σύγκριση με το επίπεδο σύγκρισης των εναλλακτικών του λύσεων (Comparison Level 

for Alternatives - CL-alt). Το επίπεδο CL-alt ορίζεται από τους Thibaut και Kelley (1959, 

όπως αναφέρεται στους Rusbult & Buunk, 1993) ως το κατώτερο επίπεδο αποτελεσμάτων 

που θα επιφέρει  η εμπλοκή του ατόμου με εναλλακτικές λύσεις που είναι διαθέσιμες έξω από 

την σχέση. Επομένως, τα άτομα που έχουν λίγες εναλλακτικές λύσεις, θεωρείται ότι έχουν 

χαμηλό επίπεδο CL-alt και αυτό τα καθιστά εξαρτημένα στην σχέση τους. Κατ’ επέκταση, η 

εξάρτηση αυτή δημιουργεί στα άτομα την ανάγκη να παραμείνουν στην σχέση τους (Rusbult 

& Buunk, 1993). 

Η θεωρία της αλληλεξάρτησης, λοιπόν, υποθέτει ότι η συμπεριφορά των ανθρώπων 

προκύπτει σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους (Gaertner & Foshee, 1999).  Έτσι, 

η εξάρτηση από την σχέση θεωρείται ότι είναι μεγαλύτερη στον βαθμό που το άτομο επιθυμεί 

να παραμείνει στην σχέση του και στον βαθμό που δεν έχει άλλη επιλογή από το να 

παραμείνει. Μέσα από τις διαδικασίες της σύγκρισης με το επίπεδο CL  και με το επίπεδο 

CL-alt, δηλαδή,  η εξάρτηση του ατόμου στην σχέση του ενδυναμώνεται ή φθίνει (Rusbult & 

συν., 1998).  

1.4. Μοντέλο επένδυσης (Investment model) 

Το μοντέλο επένδυσης του Rusbult (1980a, 1983) αποτελεί ένα ισχυρό θεωρητικό 

πλαίσιο που δίνει έμφαση στην διαδικασία με την οποία τα άτομα αναπτύσσουν εξάρτηση και 
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δέσμευση από τους ερωτικούς τους συντρόφους και, κατ’ επέκταση,  προβλέπει την απόφασή 

τους για την διατήρηση ή τον τερματισμό της σχέσης τους (Rusbult & Buunk, 1993. Rusbult 

& συν., 1998). Το μοντέλο επένδυσης  αποτελεί επέκταση της θεωρίας κοινωνικής 

ανταλλαγής, καθώς υιοθετεί την αρχή ότι τα άτομα γενικά επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τα 

κέρδη τους και να ελαχιστοποιήσουν τα κόστη τους. Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί συνέχεια 

της θεωρίας αλληλεξάρτησης, επεκτείνοντας τις βασικές αρχές και τις εννοιολογικές 

κατασκευές της και συνεισφέροντας, με αυτόν τον τρόπο, στην βαθύτερη και πληρέστερη 

κατανόηση της έννοιας της επιμονής  και της υγιούς λειτουργίας των σχέσεων (Buunk & 

Barker, 1997. Campbell & Foster, 2002. Cox, Wexler, Rusbult, & Gaines Jr, 1997. Davis & 

Strube, 1993. Hocutt, 1998. Impett & συν., 2001. Le & Agnew, 2003. Rusbult, 1980a. 

Rusbult, 1983. Rusbult & Buunk, 1993. Rusbult, Johnson, & Morrow, 1986. Rusbult & 

Martz, 1995. Rusbult & συν., 1998. Sprecher, 1988).  

Το μοντέλο επένδυσης έχει πυροδοτήσει έναν αυξημένο αριθμό ερευνών και έχει 

απήχηση σε ολοένα και περισσότερα είδη σχέσεων και φαινομένων (Rusbult & Buunk, 

1993). Παρουσιάζει ένα καλό επίπεδο γενικευσιμότητας αναφορικά με διάφορες 

δημογραφικές μεταβλητές, όπως είναι το φύλο, η ηλικία, το είδος και η διάρκεια της σχέσης, 

το επίπεδο της εκπαίδευσης και του εισοδήματος (Rusbult & συν., 1986) και το πολιτισμικό 

πλαίσιο (Lin & Rusbult, 1995) αλλά και αναφορικά με διαφορετικά είδη ερωτικών σχέσεων 

(π.χ. ετεροφυλοφιλικές και ομοφυλοφυλικές, προγαμιαίες και έγγαμες) (Duffy & Rusbult, 

1986. Rusbult, 1980a, 1983. Rusbult & συν., 1986. Sprecher, 1988). Αν και οι περισσότερες 

έρευνες επικεντρώνονται στην εξαγωγή αποδεικτικών στοιχείων για το μοντέλο επένδυσης 

στις διαπροσωπικές σχέσεις των ζευγαριών, το μοντέλο εξετάζεται και σε διάφορα άλλα 

πλαίσια, όπως είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ φίλων (Branje, Frijns, Finkenauer, 

Engels, & Meeus, 2007. Oswald & Clark,  2003. Rusbult, 1980b), η οργανωσιακή και 

επαγγελματική δέσμευση (Farrell & Rusbult, 1981. Huiras, Uggen, & McMorris, 2000. 
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Rusbult and Farrell, 1983), η δέσμευση των ατόμων στον εθελοντισμό (Hackl, Halla, & 

Pruckner, 2007. Prouteau & Wolff, 2006), η δέσμευση ασθενών στην ιατρική αγωγή (Putnam, 

Finney, Barkley, & Bonner, 1994), η δέσμευση φοιτητών στις σπουδές τους (Geyer, Brannon, 

& Shearon, 1987. Hatcher, Kryter, Prus, & Fitzgerald, 1992. Sun, 1998) και η δέσμευση στην 

συμμετοχή σε μουσικές (Koslowsky & Kluger, 1986) και αθλητικές δραστηριότητες 

(Carpenter & Coleman, 1998. Carpenter & Scanlan, 1998). Με λίγα λόγια, η γενικευσιμότητα 

του μοντέλου αφορά την δέσμευση τόσο με διαπροσωπικούς (π.χ. φιλία), όσο και με μη 

διαπροσωπικούς (π.χ. επάγγελμα) στόχους (Rusbult & συν., 2012). 

Σύμφωνα με το μοντέλο επένδυσης, η δέσμευση αποτελεί τον πιο ισχυρό προβλεπτικό 

παράγοντα για την σταθερότητα των ατόμων στην σχέση τους (Rusbult & Martz, 1995. 

Impett, Beals, & Peplau, 2001). Πιο συγκεκριμένα, η έννοια της δέσμευσης αντιπροσωπεύει 

την υποκειμενική αναπαράσταση και εμπειρία της εξάρτησης, βιώνεται σαν μια αίσθηση 

ψυχολογικής προσκόλλησης (συναισθηματικός παράγοντας) και μακροπρόθεσμου 

προσανατολισμού προς τον/ την σύντροφο (γνωστικός παράγοντας) και συνοδεύεται από μια 

επιθυμία για παραμονή και διατήρηση της σχέσης (βουλητικός παράγοντας) (Arriaga & 

Agnew, 2001. Buunk & Barker, 1997. Cox & συν., 1997. Drigotas & Rusbult, 1992. Rusbult, 

1983. Rusbult & Buunk, 1993. Rusbult & συν., 1998). Έτσι, τα άτομα που εμφανίζουν 

μεγάλο βαθμό δέσμευσης στην σχέση τους, τείνουν να νιώθουν την ανάγκη να παραμείνουν 

στην σχέση τους, να αισθάνονται συνδεδεμένοι με τον/ την σύντροφό τους και να 

αποσκοπούν σε μια μακροχρόνια διατήρηση της σχέσης τους (Rusbult & Buunk, 1993).  

Η δέσμευση, ωστόσο, δεν αποτελεί ταυτόσημη έννοια με αυτήν της εξάρτησης και 

διαφέρει από αυτήν στα εξής σημεία. Αρχικά, η εξάρτηση αποτελεί ένα δομικό 

χαρακτηριστικό της σχέσης και αφορά τον βαθμό στον οποίο ένα άτομο έχει ανάγκη την 

σχέση του με τον/ την σύντροφό του, ενώ η δέσμευση αποτελεί το επακόλουθο αποτέλεσμα 

αυτής της εξάρτησης, δηλαδή την υποκειμενική κατάσταση της εξάρτησης που βιώνεται 
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καθημερινά. Επίσης, η δέσμευση αποτελεί ένα εμφανές για το άτομο συναίσθημα. Αντιθέτως, 

η εξάρτηση δεν είναι απαραίτητα συνειδητή στο άτομο που την βιώνει.  Έτσι, η υποκειμενική 

αυτή αίσθηση της δέσμευσης, παρά η δομική έννοια της εξάρτησης, επηρεάζει την 

συμπεριφορά των ανθρώπων στις σχέσεις τους σε καθημερινή βάση. Τέλος, η δέσμευση 

προκύπτει ως μια ιδιότητα της εξάρτησης, προκαλώντας αλλαγές στις βουλητικές, γνωστικές 

και συναισθηματικές εμπειρίες των ατόμων, στις οποίες η εξάρτηση δεν ασκεί επιρροή 

(Drigotas & συν., 1999. Rusbult & συν., 1998).  

Το μοντέλο επένδυσης, εκτός από τον διαχωρισμό της δέσμευσης από την εξάρτηση, 

υιοθέτησε από την θεωρία αλληλεξάρτησης και τον διαχωρισμό μεταξύ της δέσμευσης και 

της ικανοποίησης. Σύμφωνα με αυτόν τον εννοιολογικό διαχωρισμό, η ικανοποίηση 

αναφέρεται στον βαθμό παρουσίας θετικού συναισθήματος ή έλξης προς την σχέση και στον 

βαθμό που το άτομο εκτιμά θετικά την σχέση του. Από την άλλη μεριά, η δέσμευση αφορά 

τον βαθμό που το άτομο είναι διατεθειμένο να παραμείνει στην σχέση, αισθάνεται 

ψυχολογική προσκόλληση και προσανατολίζεται μακροπρόθεσμα σε αυτήν (Rusbult, 1983. 

Rusbult & Buunk, 1993. Rusbult & Martz, 1995. Rusbult & συν., 1986. Sprecher, 1988). 

Η δέσμευση, ωστόσο, δεν αποτελεί ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα μόνο για την 

παραμονή και την συνέχιση της σχέσης, αλλά και για την ανάπτυξη κινήτρων υπέρ της 

σχέσης και την  προθυμία για καταβολή μεγαλύτερης προσπάθειας και ανοχής στην αύξηση 

του κόστους για το καλό της σχέσης (Rusbult & συν., 1998). Το μοντέλο επένδυσης, δηλαδή, 

ενσωματώνει και την διαδικασία του μετασχηματισμού των κινήτρων  της θεωρίας 

αλληλεξάρτησης. Ως αποτέλεσμα αυτής της απομάκρυνσης του ατόμου από τα εγωκεντρικά 

κίνητρα στα κίνητρα που εξυπηρετούν την σχέση, η υψηλή δέσμευση φαίνεται πως προωθεί 

την επιμονή στην διατήρηση της σχέσης, την προσανατολισμένη προς το καλό της σχέση 

σκέψη και την υιοθέτηση διάφορων «συμπεριφορών διατήρησης της σχέσης» (relationship 

maintenance behaviors) ή αλλιώς μηχανισμών διατήρησης της σχέσης. Τέτοιες συμπεριφορές 
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είναι η προσαρμοστική κοινωνική σύγκριση και η αντίληψη της σχέσης ως ανώτερης 

συγκριτικά με άλλες σχέσεις, η υποτίμηση των εναλλακτικών λύσεων, η αποτελεσματική 

διαχείριση της ζήλιας και της εμπλοκής σε σχέσεις πέρα από τον/ την σύντροφο, η προθυμία 

για αυτοθυσία και οι τάσεις για συμβιβασμό  σε πιθανές δυσάρεστες συμπεριφορές των 

συντρόφων (Campbell & Foster, 2002. Cox & συν., 1997. Gaertner & Foshee, 1999. Le & 

Agnew. Rusbult & συν., 2012. Rusbult & Buunk, 1993. Rusbult & συν., 1998). Ένας από 

τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς διατήρησης της σχέσης, μάλιστα, φαίνεται πως είναι ο 

συμβιβασμός. Ο συμβιβασμός συνδέεται με μια θετική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των 

συγκρούσεων, όπως είναι η συζήτηση για τη σύγκρουση και η αφοσίωση και πίστη στον/στην 

σύντροφο. Ο συμβιβασμός αναφέρεται, επίσης, στην αποφυγή αρνητικών αντιδράσεων στην 

σύγκρουση, όπως είναι η εγκατάλειψη της σύγκρουσης ή αγνόησή της (Campbell & Foster, 

2002). 

1.4.1. Παράγοντες της δέσμευσης 

Το μοντέλο επένδυσης, λοιπόν, ως συνέχεια της θεωρίας αλληλεξάρτησης, υποστηρίζει 

ότι η δέσμευση εξαρτάται από την ικανοποίηση, δηλαδή τον βαθμό που το άτομο 

απολαμβάνει θετικά αποτελέσματα από την σχέση του με τον/ την σύντροφό του, και από την 

ποιότητα των εναλλακτικών λύσεων, δηλαδή τον βαθμό που το άτομο μπορεί να απολαύσει 

θετικά αποτελέσματα από παράγοντες που βρίσκονται έξω από την σχέση του με τον/ την 

σύντροφό του. Ωστόσο, το μοντέλο επένδυσης υποστήριξε ότι η πρόβλεψη της δέσμευσης 

δεν καλύπτεται πλήρως μόνο από τις δύο αυτές μεταβλητές. Έτσι, η Rusbult (1980a, 1983) 

πρόσθεσε και μια τρίτη μεταβλητή που αφορά τον βαθμό επένδυσης, δηλαδή την ποσότητα 

των σημαντικών πόρων που έχουν καταβληθεί στην σχέση (Le & Agnew, 2003. Rusbult & 

συν., 1986. Rusbult & συν., 1998). 
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Επομένως, σύμφωνα με το μοντέλο επένδυσης, το επίπεδο της δέσμευσης αποτελεί το 

κλειδί για την κατανόηση της απόφασης για παραμονή στην σχέση και επηρεάζεται από τους 

εξής παράγοντες: τον βαθμό ικανοποίησης από την σχέση, την ποιότητα των εναλλακτικών 

λύσεων και τον βαθμό επένδυσης στην σχέση (Buunk & Barker, 1997. Campbell & Foster, 

2002. Davis & Strube, 1993. Hocutt, 1998. Impett & συν., 2001. Rusbult, 1980. Rusbult, 

1983. Rusbult & Buunk, 1993. Rusbult & συν., 1986. Rusbult & Martz, 1995. Rusbult & 

συν., 1998. Sprecher, 1988. Sprecher, 2001). Πιο συγκεκριμένα, η δέσμευση είναι 

μεγαλύτερη στον βαθμό που το άτομο βιώνει ικανοποίηση από την σχέση του, 

αντιλαμβάνεται την ποιότητα των εναλλακτικών του λύσεων ως χαμηλή και έχει επενδύσει 

πολλούς πόρους στην σχέση του, οι οποίοι θα χαθούν αν τερματιστεί η σχέση (Davis, & 

Strube, 1993. Hocutt, 1998. Rusbult, 1980. Rusbult, 1983. Rusbult & συν., 2012. Rusbult & 

Buunk, 1993. Rusbult & συν., 1986). Στην συνέχεια, αναλύεται ο καθένας από αυτούς τους 

παράγοντες, η σχέση των οποίων συνοψίζεται στην εξής εξίσωση: 𝛥έ𝜎𝜇휀𝜐𝜎𝜂 =

𝛪𝜅𝛼𝜈𝜊𝜋𝜊ί𝜂𝜎𝜂 − 𝛦𝜈𝛼𝜆𝜆𝛼𝜅𝜏𝜄𝜅έ𝜍 𝜆ύ𝜎휀𝜄𝜍 + 𝛦𝜋휀𝜈𝛿ύ𝜎휀𝜄𝜍 (Rusbult, 1980, 1983). 

1.4.1.1. Ικανοποίηση 

Σύμφωνα με το μοντέλο επένδυσης, το υψηλό επίπεδο δέσμευσης και, κατ’ επέκταση, η 

ύπαρξη αυξημένων πιθανοτήτων για διατήρηση της σχέσης, προβλέπεται εν μέρει από το 

υψηλό επίπεδο ικανοποίησης που βιώνει το άτομο από την σχέση του. Ο βαθμός 

ικανοποίησης αναφέρεται  στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων της σχέσης ως θετικών ή 

αρνητικών, δηλαδή τον βαθμό που το άτομο αποδέχεται υψηλές ανταμοιβές από την σχέση 

του (π.χ. ελκυστικότητα συντρόφου) και χαμηλά κόστη (π.χ. σπάνιοι καβγάδες), ενώ τα 

αποτελέσματα από την σχέση του ξεπερνούν το επίπεδο CL ή τις προσδοκίες του ατόμου 

σχετικά με τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις (Cox & συν., 1997. Drigotas & Rusbult, 1992. 

Gaertner & Foshee, 1999. Impett & συν., 2001. Rusbult, 1980a, 1983. Rusbult & Buunk, 
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1993. Rusbult & Martz, 1995. Rusbult & συν., 1986). Η σχέση αυτή εκφράζεται μέσα από 

την εξής εξίσωση: 𝛪𝜅𝛼𝜈𝜊𝜋𝜊ί𝜂𝜎𝜂 = (𝛢𝜈𝜏𝛼𝜇𝜊𝜄𝛽έ𝜍 − 𝛫ό𝜎𝜏𝜂) − 𝐶𝐿.  

Η θέση του μοντέλου επένδυσης σχετικά με τα αποτελέσματα της σχέσης και το CL 

είναι σύμφωνο με την θεωρία αλληλεξάρτησης. Αναφορικά με τα αποτελέσματα της σχέσης, 

φαίνεται ότι η ικανοποίηση από την σχέση είναι μεγαλύτερη όταν οι ανταμοιβές είναι 

υψηλές, τα κόστη χαμηλά και η ισορροπία μεταξύ των ανταμοιβών και των κοστών του 

ατόμου είναι ίση με αυτή του/της συντρόφου του. Η ύπαρξη ανισότητας δημιουργεί 

ψυχολογική ένταση τόσο στο άτομο που υπέρ- ωφελείται, καθώς αισθάνεται ενοχές για την 

απόλαυση καλύτερων αποτελεσμάτων σε σχέση με τον/ την σύντροφό του, όσο και για το 

άτομο που υπό- ωφελείται, καθώς αισθάνεται λύπη και απογοήτευση για την αδικία που 

υφίσταται (Rusbult & Buunk, 1993).  

Ωστόσο, η έννοια του κόστους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα κόστη 

φαίνεται πως δεν ασκούν σημαντική επίδραση στο επίπεδο της δέσμευσης (Fitzpatrick & 

Sollie, 1999. Rusbult, 1980a, 1983. Rusbult & συν., 1986). Οι Rusbult και συν. (1986) 

εξηγούν το γεγονός αυτό με τις εξής προτάσεις. Αρχικά, υποστηρίζουν ότι η άνευ όρων 

αποδοχή του/της συντρόφου  και η ανιδιοτελής δέσμευση με αυτόν/ αυτήν πιθανόν να 

«προστατεύουν» το επίπεδο ικανοποίησης του ατόμου, όταν τα κόστη από την σχέση 

αυξάνονται. Στην συγκεκριμένη έρευνα βρέθηκε αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στα κόστη και 

την ικανοποίηση, καθώς και ανάμεσα στα κόστη και την δέσμευση. Μια ακόμα υπόθεση 

αφορά το γεγονός ότι ίσως το αποτέλεσμα της σχέσης, δηλαδή η διαφορά μεταξύ ανταμοιβών 

και κόστους, προβλέπουν σε μεγαλύτερο βαθμό την ικανοποίηση και, κατ’ επέκταση την 

δέσμευση, σε σχέση με τις ανταμοιβές και τα κόστη μεμονωμένα. Ωστόσο, οι ίδιοι στην 

έρευνά τους βρήκαν αντίθετα αποτελέσματα που δεν υποστηρίζουν την συγκεκριμένη 

υπόθεση. Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι η πρόβλεψη της ικανοποίησης και της δέσμευσης  
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από τις ανταμοιβές και τα κόστη μεμονωμένα υπερείχε συγκριτικά με την διαφορά 

ανταμοιβών- κοστών.   

Μια τρίτη εξήγηση, η οποία επιβεβαιώθηκε από τα εμπειρικά δεδομένα, σχετίζεται με 

την ύπαρξη μιας οριακής τιμής σχετικά με την αξία των κοστών. Τα κόστη, δηλαδή, από την 

σχέση πιθανόν να μην επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο ικανοποίησης και δέσμευσης, παρά 

μόνο όταν βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, οι Rusbult και συν. (1986) υποθέτουν ότι τα 

υψηλά κόστη επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο ικανοποίησης και δέσμευσης μόνο όταν οι 

ανταμοιβές είναι χαμηλές. Η υπόθεση αυτή, επίσης, επιβεβαιώθηκε μέσα από την έρευνά 

τους, με την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής επίδρασης μόνο για τα άτομα με υψηλά κόστη 

και χαμηλές ανταμοιβές. 

Το επίπεδο CL, από την άλλη μεριά, αναφέρεται στο επίπεδο με το οποίο συγκρίνεται 

και κρίνεται η ελκυστικότητα της σχέσης. Σε αυτό περιλαμβάνεται ο μέσος όρος των 

αποτελεσμάτων της σχέσης που προσδοκά το άτομο να λάβει από την σχέση του. Αυτός ο 

μέσος όρος επηρεάζεται τόσο από προηγούμενες εμπειρίες στενών σχέσεων του ατόμου και 

από τις εντυπώσεις που έχει σχηματίσει σχετικά με τις σχέσεις των σημαντικών άλλων, όσο 

και από τα νοητικά πρότυπα και τα γνωστικά σχήματα σχετικά με την ιδανική σχέση 

(Gaertner & Foshee, 1999. Rusbult, 1980a. Rusbult & Buunk, 1993). Όταν το επίπεδο της 

σχέσης είναι ίσο ή ξεπερνά το CL, τότε η σχέση κρίνεται ως ικανοποιητική. Αντιθέτως, όταν 

το επίπεδο της σχέσης είναι κατώτερο του CL, τότε η σχέση γίνεται αντιληπτή ως μη 

ικανοποιητική, επηρεάζοντας αρνητικά το επίπεδο της δέσμευσης (Gaertner & Foshee, 1999. 

Le & Agnew, 2003). 

Οι άνθρωποι, λοιπόν, τείνουν να αναπτύσσουν το αίσθημα της δέσμευσης σε σχέσεις 

από τις οποίες λαμβάνουν περισσότερες θετικές και λιγότερες αρνητικές εμπειρίες και οι 

οποίες γίνονται αντιληπτές ως ευχάριστες, καθιστώντας την ικανοποίηση έναν σημαντικό 
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παράγοντα για την πρόβλεψη της δέσμευσης (Givertz & Segrin, 2005. Impett & συν., 2001. 

Rusbult & Buunk, 1993. Rusbult & Martz, 1995). Ωστόσο, ορισμένα άτομα παραμένουν στην 

σχέση τους, χωρίς να αντλούν ικανοποίηση από αυτήν. Επίσης, η ικανοποίηση αποτελεί έναν 

ρευστό παράγοντα στις σχέσεις, καθώς περιστασιακά μειώνεται ακόμα και στις σχέσεις που 

μοιάζουν ιδανικές.  Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η ικανοποίηση δεν αποτελεί τον μοναδικό 

παράγοντα της δέσμευσης στην σχέση (Cox & συν., 1997. Impett & συν., 2001. Rusbult & 

Martz, 1995), καθώς καλύπτει ένα μόνο μέρος της συνολικής διακύμανσης της δέσμευσης. Η 

ικανοποίηση, δηλαδή, είναι απαραίτητη αλλά όχι επαρκής συνθήκη για ανάπτυξη της 

δέσμευσης (Givertz & Segrin, 2005). 

1.4.1.2. Ποιότητα εναλλακτικών λύσεων 

Ο δεύτερος παράγοντας που προβλέπει την δέσμευση στο μοντέλο επένδυσης είναι η 

ποιότητα των εναλλακτικών λύσεων, η οποία ορίζεται ως η επιθυμητή και πραγματική 

παρουσία εναλλακτικών λύσεων που γίνεται αντιληπτή από το άτομο (Cox & συν., 1997. 

Rusbult & Buunk, 1993. Rusbult & Martz, 1995). Οι εναλλακτικές λύσεις αναφέρονται σε 

διαθέσιμες λύσεις που βρίσκονται έξω από την τρέχουσα σχέση, όπως είναι η αναζήτηση και 

η εμπλοκή σε μια εναλλακτική ερωτική σχέση, η ενασχόληση με διάφορες δραστηριότητες, ή 

η προτίμηση του ατόμου να περνάει χρόνο με φίλους/ συγγενείς/ τον εαυτό του, παρά με 

τον/την σύντροφό του (Rusbult, 1983. Rusbult & Buunk, 1993).  

Σύμφωνα με το μοντέλο, όσο πιο χαμηλή αντιλαμβάνεται το άτομο ότι είναι η ποιότητα 

των εναλλακτικών του λύσεων, δηλαδή όσο πιο περιορισμένες ή μη ελκυστικές είναι οι 

εναλλακτικές του λύσεις, τόσο περισσότερη δέσμευση αισθάνεται για την τρέχουσα σχέση 

του (Rusbult, 1983. Rusbult & Martz, 1995). Στην περίπτωση απουσίας εναλλακτικών 

λύσεων και στο πλαίσιο του ισχυρού αισθήματος δέσμευσης, το άτομο μπορεί να παραμείνει 

στην σχέση του, καθώς δεν έχει κάποια καλύτερη δυνατή επιλογή (Le & Agnew, 2003).  
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Αντιθέτως, η υψηλή ποιότητα εναλλακτικών λύσεων λειτουργεί αρνητικά για το 

επίπεδο της δέσμευσης. Το γεγονός ότι σημαντικές ανάγκες του ατόμου θα μπορούσαν να 

εκπληρωθούν από παράγοντες εκτός της σχέσης του με τον/την σύντροφό του, μπορεί να 

μειώσει την αίσθηση της δέσμευσης και να οδηγήσει στην αποχώρηση του ατόμου από την 

σχέση. Μάλιστα, η αντίληψη των εναλλακτικών λύσεων ως ελκυστικών και η απόφαση για 

τερματισμό της σχέσης ενισχύεται από την υψηλή αυτοπεποίθηση του ατόμου και την ανάγκη 

για αυτονομία (Rusbult & Buunk, 1993).  

Η αντίληψη της ποιότητας των εναλλακτικών λύσεων ακολουθεί παρόμοια διαδικασία 

με την αντίληψη της ικανοποίησης, με την διαφορά ότι πλέον η εκτίμηση γίνεται βάσει των 

εναλλακτικών λύσεων και όχι του/της συντρόφου. Οι ποιότητα των εναλλακτικών λύσεων, 

δηλαδή, εκτιμάται υπό το πρίσμα των ανταμοιβών και των κοστών που επιφέρει στο άτομο η 

εμπλοκή του με κάποιον παράγοντα που βρίσκεται έξω από την σχέση του με τον/την 

σύντροφό του (Rusbult, 1983). Αν τα άτομα αντιλαμβάνονται ότι η εμπλοκή τους με 

εναλλακτικές λύσεις θα τους επιφέρει ανώτερα αποτελέσματα συγκριτικά με αυτά που 

επέρχονται από την τρέχουσα σχέση του, είναι πιθανό να προσανατολιστούν προς τις 

εναλλακτικές τους λύσεις, έχοντας ως συνέπεια την διάλυση της σχέσης (Le & Agnew, 

2003). Οι ποιότητα των εναλλακτικών λύσεων επηρεάζεται, επίσης, και από το CL-alt (όπως 

αυτό αναφέρθηκε στην θεωρία αλληλεξάρτησης), δηλαδή το κατώτερο επίπεδο 

αποτελεσμάτων που θα επιφέρει μια τέτοιου είδους εμπλοκή,. Έτσι, τα άτομα που έχουν λίγες 

εναλλακτικές λύσεις, έχουν χαμηλό επίπεδο CL-alt και υψηλότερο επίπεδο δέσμευσης 

(Rusbult & Buunk, 1993). Ο Rusbult (1980a) συνοψίζει αυτήν την σχέση με την εξής 

εξίσωση: 𝛱𝜊𝜄ό𝜏𝜂𝜏𝛼 휀𝜈𝛼𝜆𝜆𝛼𝜅𝜏𝜄𝜅ώ𝜈 𝜆ύ𝜎휀𝜔𝜈 = (𝛢𝜈𝜏𝛼𝜇𝜊𝜄𝛽έ𝜍𝑎𝑙𝑡 − 𝛫ό𝜎𝜏𝜂𝑎𝑙𝑡) −  𝐶𝐿𝑎𝑙𝑡.   

Οι ποιότητα των εναλλακτικών λύσεων, λοιπόν, αποτελεί ένα  σημαντικό παράγοντα 

πρόβλεψης της δέσμευσης και μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στην διάλυση 

ακόμα και μιας ιδανικής σχέσης (Sprecher, 1988). Ωστόσο, η ύπαρξη χαμηλής ποιότητας 
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εναλλακτικών λύσεων δεν αρκεί για την σταθερότητα των σχέσεων, όπως συμβαίνει και με 

την υψηλή ικανοποίηση.  Σε όλες τις σχέσεις, οι σύντροφοι έρχονται κάποιες στιγμές 

αντιμέτωποι με ελκυστικές εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι 

διαρκώς παρούσες και διαθέσιμες για το άτομο. Παρ’ όλα αυτά, πολλές από αυτές τις σχέσεις 

καταφέρνουν να διατηρηθούν, ακόμα και αν οι εναλλακτικές λύσεις εμφανίζονται σε 

περιόδους χαμηλής ικανοποίησης του ατόμου από την σχέση του. Έτσι, το μοντέλο 

επένδυσης εισήγαγε και έναν τρίτο παράγοντα που συμβάλλει στην δέσμευση και την 

συνέχιση ή τον τερματισμό της σχέσης (Cox & συν., 1997. Rusbult & Buunk, 1993). 

1.4.1.3. Επένδυση 

Ο τρίτος παράγοντας που ενσωματώνει το μοντέλο επένδυσης είναι το μέγεθος των 

επενδύσεων. Οι επενδύσεις αφορούν όσα έχει «στοιχηματίσει» το άτομο στην σχέση του 

(Buunk & Barker, 1997. Rusbult, 1980a, 1983). Πιο συγκεκριμένα, ο παράγοντας αυτός 

σχετίζεται με το μέγεθος και την σημαντικότητα των πόρων, υλικών ή άυλων, που 

παρέχονται στην σχέση και οι οποίοι θα χάσουν την αξία τους ή θα πάψουν να υφίστανται, αν 

η σχέση τερματιστεί (Rusbult, 1980a. Rusbult & συν., 1998).  Οι κοινοί φίλοι, ο χρόνος, τα 

χρήματα και οι αναμνήσεις αποτελούν μερικά παραδείγματα επενδύσεων (Rusbult, 1980a, 

1983). Στα παντρεμένα άτομα, οι επενδύσεις γίνονται ειδικότερες και περιλαμβάνουν το 

χρόνο που αφιερώνεται στον/ στην σύντροφο, την από κοινού απόκτηση οικείας ή τις κοινές 

οικονομικές επενδύσεις (Impett & συν., 2001).   

Οι Goodfriend και Agnew (2008) έκαναν μια ενδιαφέρουσα διευκρίνιση αναφορικά με 

τις επενδύσεις. Συγκεκριμένα, πρότειναν ότι η έννοια των επενδύσεων θα πρέπει να 

επεκτείνεται και πέρα από τις επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει, συμπεριλαμβάνοντας τα 

διάφορα σχέδια που ενδεχομένως έχουν κάνει οι σύντροφοι για την σχέση τους, είτε από 

κοινού είτε μεμονωμένα. Τα σχέδια αυτά παρακινούν την διατήρηση της σχέσης και 
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ενισχύουν την αίσθηση της δέσμευσης, δεδομένου ότι με τον τερματισμό της σχέσης δεν 

χάνονται μόνο οι επενδύσεις που έγιναν μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά και η δυνατότητα να 

πραγματοποιηθούν οι μελλοντικοί στόχοι που είχαν διαμορφωθεί. Καθώς οι στόχοι αυτοί 

μπορεί να είναι και ατομικοί, είναι δυνατόν να παρακινούν την συνέχιση της σχέσης, 

προκειμένου να  επιτευχθούν οι προσδοκίες του ατόμου, και να προωθούν την ανάπτυξη της 

δέσμευσης ακόμα και σε πρόωρα στάδια της σχέσης (Goodfriend & Agnew, 2008). 

Όσον αφορά τις πηγές των επενδύσεων, σύμφωνα με τους Rusbult και Buunk (1993), 

υπάρχουν διάφορες πηγές, όπως είναι οι κοινωνικές και πολιτισμικές νόρμες, οι θρησκευτικές 

πεποιθήσεις και οι ηθικές αρχές που ενστερνίζεται το άτομο. Μια πηγή επένδυσης που αξίζει 

να αναφερθεί είναι η γνωστική αλληλεξάρτηση, η οποία αναφέρεται στην γνωστική 

εναρμόνιση του ζευγαριού. Οι δυο σύντροφοι, δηλαδή, σαν μονάδα, αναπτύσσουν μια κοινή 

γνωστική λειτουργικότητα, η οποία αφορά, για παράδειγμα, την ανάκληση πληροφοριών, την 

γνωστική αναπαράσταση του εαυτού και των άλλων και την μνήμη. Αναφορικά με την 

τελευταία, οι στενές σχέσεις τείνουν να εμφανίζουν την υπερδραστική μνήμη (transactive 

memory). Η έννοια της υπερδραστικής μνήμης υποδηλώνει ότι αναπτύσσονται κοινά 

μνημονικά σχήματα μεταξύ των ατόμων που βρίσκονται σε μια στενή σχέση. Συχνά, δηλαδή, 

τα άτομα δεν συγκρατούν διάφορες σημαντικές πληροφορίες, βασιζόμενα στην μνήμη των 

συντρόφων τους, οι οποίου χρησιμοποιούνται ως εξωτερικές πηγές μνήμης. Έτσι, η 

υπερδραστική μνήμη λειτουργεί σαν επένδυση για το άτομο και αν η σχέση τερματιστεί, όλες 

αυτές οι πληροφορίες θα χαθούν (Rusbult & Buunk, 1993). 

Οι επενδύσεις των ατόμων, λοιπόν, μπορεί να είναι υλικές ή ψυχολογικές, 

συγκεκριμένες ή αφηρημένες, ασήμαντες ή ουσιώδεις, νομικά αναγνωρισμένες ή ανεπίσημες 

(Le & Agnew, 2003. Rusbult & Buunk, 1993). Μια βασική διάκριση των επενδύσεων αφορά 

τον διαχωρισμό τους σε ενδογενείς ή άμεσες και εξωγενείς ή έμμεσες. Οι ενδογενείς 

επενδύσεις σχετίζονται με τους πόρους που κατατίθενται άμεσα στην σχέση και επηρεάζουν 
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την ποιότητά της. Οι επενδύσεις αυτές μπορεί να είναι ο χρόνος και η προσπάθεια που 

καταβάλλει το άτομο στην σχέση του, ή η αποκάλυψη βαθύτερων προσωπικών στοιχείων και 

βιωμάτων. Οι εξωγενείς επενδύσεις, από την άλλη μεριά, σχετίζονται με εξωτερικούς πόρους, 

οι οποίοι συνδέονται άρρηκτα με την σχέση. Τέτοιου είδους επενδύσεις μπορεί να είναι η 

ύπαρξη κοινού δικτύου φίλων, εμπειριών και υλικών αγαθών που τα άτομα μοιράζονται 

αποκλειστικά με τον/ την σύντροφό τους (Rusbult, 1980a, 1983. Rusbult & Martz, 1995). 

Οι πόροι αυτοί που επενδύονται, ανεξάρτητα από το είδος τους, ενισχύουν την 

δέσμευση και την σταθερότητα της σχέσης, αυξάνοντας το κόστος του τερματισμού της 

σχέσης (Rusbult, 1980a, 1983. Rusbult & συν., 1998). Οι επενδύσεις, στην ουσία, 

υποδηλώνουν την ελπίδα των συντρόφων για ένα κοινό μέλλον, θέτοντας γερά θεμέλια στην 

σχέση τους. Οι σύντροφοι αναπτύσσουν συνδέσεις μεταξύ τους, οι οποίες θα επιφέρουν 

κόστος αν χαθούν. Η αποφυγή αυτού του επερχόμενου κόστους παρέχει στο άτομο ένα 

ισχυρό ψυχολογικό κίνητρο προκειμένου να παραμείνει στην σχέση (Rusbult & συν., 2012. 

Rusbult & Buunk, 1993. Rusbult & συν., 1998). Έτσι, καθώς ο βαθμός των επενδύσεων 

αυξάνεται παράλληλα με την εξέλιξη της σχέσης, με σκοπό την βελτίωσή της (Rusbult & 

συν., 1998), με το πέρασμα του χρόνου αυξάνεται και το κόστος της αποχώρησης από την 

σχέση και, κατ’ επέκταση, ενισχύεται ο βαθμός της δέσμευσης, (Rusbult, 1980a).  

1.4.1.4. Συνολική εκτίμηση των παραγόντων του μοντέλου επένδυσης 

Το μοντέλο επένδυσης, λοιπόν, υποστηρίζει ότι η δέσμευση του ατόμου και η απόφασή 

του να παραμείνει  στην σχέση του με τον/την σύντροφό του, αυξάνεται στον βαθμό που η 

ικανοποίησή του από την σχέση είναι υψηλή, οι εναλλακτικές του λύσεις απουσιάζουν ή δεν 

γίνονται αντιληπτές ως ελκυστικές και το μέγεθος επένδυσης είναι μεγάλο. Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Rusbult (όπως αναφέρεται στους Le & Agnew, 2003), οι 

διµεταβλητές συσχετίσεις μεταξύ της δέσμευσης και των τριών αυτών παραγόντων 
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κυμαίνονται από 0,3 έως 0,7. Επίσης, οι τρεις αυτοί παράγοντες καλύπτουν το 50% έως 90% 

της διακύμανσης της δέσμευσης. Η σχέση αυτή της δέσμευσης με τους παράγοντές της 

επιβεβαιώνεται μέσα από διάφορες έρευνες (Cox & συν., 1997. Davis & Strube, 1993. Impett 

& συν., 2001. Duffy & Rusbult, 1986. Lin & Rusbult, 1995. Rusbult, 1980a, 1983. Rusbult & 

συν., 1986. Rusbult & συν., 1998). Ωστόσο, η σχέση της δέσμευσης με τους τρεις παράγοντες 

παρουσιάζει ορισμένες αποκλίσεις, ανάλογα με τα δημογραφικά στοιχεία του ατόμου και  τα 

διάφορα χαρακτηριστικά της σχέσης (Le & Agnew, 2003). Επίσης, υποστηρίζεται ότι ο κάθε 

παράγοντας της δέσμευσης παρέχει μοναδική διακύμανση στην πρόβλεψη της δέσμευσης, τα 

άτομα με υψηλή δέσμευση τείνουν να παραμένουν στην σχέση τους και η δέσμευση αποτελεί 

τον πιο ισχυρό παράγοντα για την πρόβλεψη της συνέχιση της σχέσης (Rusbult & συν., 

1998).  

Αναφορικά με την εμπειρία της δέσμευσης, αν και χρειάζονται και οι τρεις παράγοντες 

προκειμένου να γίνει κατανοητή η συγκεκριμένη έννοια (Rusbult & συν., 2012. Rusbult & 

Buunk, 1993), είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν και οι 

τρεις παράγοντες για να βιώνει το άτομο το αίσθημα της δέσμευσης.  Η παρουσία, όμως, ενός 

μόνο παράγοντα δεν αρκεί για να αναπτυχθεί η δέσμευση (Le & Agnew, 2003). Ωστόσο, η 

ύπαρξη υψηλών επενδύσεων ή/και η χαμηλή ποιότητα εναλλακτικών λύσεων πολλές φορές 

έχουν την ιδιότητα να «παγιδεύουν» το άτομο στην σχέση του, ακόμα και αν αυτή δεν του 

προκαλεί ικανοποίηση (Rusbult, 1980a. Rusbult & Buunk, 1993). Όταν, όμως, το άτομο 

αντλεί ικανοποίηση από την σχέση του, η οποία αποτελεί τον πιο ισχυρό προβλεπτικό 

παράγοντα της δέσμευσης (Impett & συν., 2001. Le & Agnew, 2003), η παρουσία υψηλών 

επενδύσεων ή/και η χαμηλή ποιότητα εναλλακτικών λύσεων μπορεί να δηλώνουν την 

συνειδητή προσπάθεια του ατόμου να διατηρήσει την σχέση του σταθερή και όχι την 

παγίδευσή του σε αυτήν, καθώς οι παράγοντες αυτοί ενισχύουν την συνέχιση της σχέσης 

ακόμα και κατά την διάρκεια δύσκολων περιόδων (Rusbult & Buunk, 1993). Επίσης, η 
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εμπειρία της δέσμευσης μπορεί να διαφέρει μεταξύ των συντρόφων, χωρίς πάντα αυτό να 

προκαλεί πρόβλημα στην σταθερότητα της σχέσης (Arriaga & Agnew, 2001). 

Σύμφωνα με τους Rusbult και συν. (1998), το μοντέλο επένδυσης δεν αντανακλά 

διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά ανάμεσα στις σχέσεις. Έτσι, αυτό καθιστά την 

δέσμευση, καθώς και τους τρεις παράγοντές της, ανεξάρτητους από τις προσωπικές διαθέσεις 

των ατόμων. Στην έρευνά τους, ακόμα,  επιβεβαιώθηκε η υπόθεση του μοντέλου επένδυσης 

ότι οι σχέσεις που διατηρούνται χαρακτηρίζονται από ισχυρότερη δέσμευση, ικανοποίηση και 

επένδυση και χαμηλότερη ποιότητα εναλλακτικών λύσεων. Επίσης, φάνηκε ότι το ισχυρό 

αίσθημα της δέσμευσης συσχετίζεται θετικά με την ανώτερη λειτουργία των σχέσεων. Στην 

ίδια έρευνα, οι Rusbult και συν. έδειξαν ότι η διάρκεια της σχέσης δεν επηρεάζει σημαντικά 

τις μεταβλητές του μοντέλου επένδυσης. Συγκεκριμένα, η δέσμευση και η επένδυση στην 

σχέση παρουσίασαν ασθενή θετική συσχέτιση με την διάρκεια της σχέσης, ενώ η 

ικανοποίηση και οι ποιότητα των εναλλακτικών δεν εμφάνισαν καμία συσχέτιση με την 

διάρκεια. Συγκεκριμένα για τον παράγοντα της επένδυσης, οι Le και Agnew (2003) βρήκαν 

ότι, αν και η διάρκεια της σχέσης δεν επηρεάζει την πρόβλεψη του μοντέλου επένδυσης για 

την δέσμευση, η συσχέτιση μεταξύ της δέσμευσης και της επένδυσης ήταν ισχυρότερη για τις 

σχέσεις με μικρότερη διάρκεια (λιγότερο από 18 μήνες). 

1.4.1.5. Διαφορές φύλου 

Οι σπουδαιότητα του κάθε παράγοντα του μοντέλου επένδυσης φαίνεται ότι ποικίλει 

ανάλογα με το φύλο του ατόμου. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες τείνουν να εμφανίζουν 

μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης (Le & Agnew, 2003. Rusbult & συν., 1998), επένδυσης 

(Duffy & Rusbult, 1986. Le & Agnew, 2003. Rusbult & συν., 1998. Sprecher, 1988) και 

δέσμευσης (Duffy & Rusbult, 1986. Le & Agnew, 2003. Rusbult & συν., 1998) συγκριτικά με 

τους άντρες και χαμηλότερη ποιότητα εναλλακτικών λύσεων (Rusbult & συν., 1998. 
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Sprecher, 1988). Η χαμηλότερη ποιότητα των εναλλακτικών λύσεων για τις γυναίκες μπορεί 

να οφείλεται είτε σε μια πραγματικά μειωμένη ποιότητα ή στην μειωμένη αντίληψη των 

εναλλακτικών που είναι διαθέσιμες ως επιθυμητές (Sprecher, 1988). Αντίθετα, οι άντρες 

έχουν την τάση να αντιλαμβάνονται τις εναλλακτικές λύσεις σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση 

με τις γυναίκες (Davis & Strube, 1993. Le & Agnew, 2003. Rusbult & συν., 1998). Το 

εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχουν άλλοι παράγοντες, εκτός αυτών που προτείνει το 

μοντέλο επένδυσης, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δέσμευσης των αντρών (Davis & 

Strube, 1993).    

Αν και το φύλο δεν επηρεάζει τον βαθμό δέσμευσης, η πρόβλεψη της δέσμευσης 

σύμφωνα με τους παράγοντες του μοντέλου επένδυσης φαίνεται ότι επηρεάζεται από το φύλο 

και, συγκεκριμένα, ανταποκρίνεται καλύτερα στην πρόβλεψη της δέσμευσης των γυναικών 

(Davis & Strube, 1993. Givertz & Segrin, 2005. Sprecher, 1988). Οι εναλλακτικές λύσεις 

αποτελούν τον πιο σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα της δέσμευσης των γυναικών 

(Rusbult, 1983. Sprecher, 1988), ενώ τα κόστη (Rusbult, 1983) και η ικανοποίηση (Sprecher, 

1988) προβλέπουν την δέσμευση των αντρών. Ωστόσο, υπάρχει και η άποψη ότι οι τρεις 

παράγοντες του μοντέλου επένδυσης δεν διαφέρουν στην πρόβλεψη της δέσμευσης όσον 

αφορά τα δυο φύλα (Le & Agnew, 2003). 

1.4.2. Μοντέλο επένδυσης και συζυγική κακοποίηση 

Το μοντέλο επένδυσης αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την κατανόηση 

και την πρόβλεψη της δέσμευσης των κακοποιημένων γυναικών στην σχέση τους με τον 

βίαιο σύντροφο και της απόφασής τους να εγκαταλείψουν την τρέχουσα σχέση τους. Το 

συγκεκριμένο μοντέλο αντιμετωπίζει τις αποφάσεις των γυναικών - θυμάτων συζυγικής βίας 

για παραμονή ή αποχώρηση από την σχέση όπως τις αποφάσεις του γενικού πληθυσμού. 

Ειδικότερα, απομακρύνεται από την ιδέα ότι οι γυναίκες που υφίστανται κακοποίηση από τον 
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σύντροφό τους παραμένουν στην βίαιη σχέση εξαιτίας προσωπικών διαθέσεων, όπως είναι η 

ύπαρξη κάποιας διαταραχής προσωπικότητας ή μαζοχιστικών τάσεων, και προσεγγίζει το 

φαινόμενο από την οπτική της αλληλεξάρτησης. Υποστηρίζει ότι οι γυναίκες αυτές 

ακολουθούν μια ορθολογική, παρά παθολογική, διαδικασία λήψης αποφάσεων που βασίζεται 

στις αρχές του μοντέλου. Η κακοποιημένες γυναίκες, δηλαδή, που αισθάνονται ικανοποίηση 

από την σχέση τους ή ορθότερα λιγότερη μη ικανοποίηση (π.χ. βιώνουν λιγότερη σκληρής 

μορφής κακοποίηση), έχουν χαμηλότερη ποιότητα εναλλακτικών λύσεων (π.χ. οικονομική 

εξάρτηση από τον σύντροφο) και έχουν επενδύσει πολλά στην σχέση τους (π.χ. απόκτηση 

παιδιών), τείνουν να αισθάνονται ισχυρή δέσμευση και η διάλυση της σχέσης τους μοιάζει 

επιζήμια. Επομένως, είναι πιο πιθανό να παραμείνουν στην τρέχουσα σχέση τους (Rhatigan 

& Axsom, 2006. Rhatigan & Street, 2005. Rusbult & συν., 2012. Rusbult & Martz, 1995). 

Η έρευνα των Rhatigan και Axsom (2006) έδειξε ότι ο κάθε παράγοντας του μοντέλου 

επένδυσης συνέβαλε μοναδικά στην δέσμευση των γυναικών- θυμάτων κακοποίησης από τον 

σύντροφό τους. Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ικανοποίηση διαμεσολαβεί της 

σχέσης ανάμεσα στην ψυχολογική βία και την δέσμευση. Αναφορικά με την ικανοποίηση, η 

κακοποίηση είναι πιθανό ότι αυξάνει τα κόστη της σχέσης. Αν η αύξηση αυτή δεν 

συνοδεύεται από μια παράλληλη αύξηση στις αμοιβές, η ικανοποίηση των γυναικών 

μειώνεται και, ως αποτέλεσμα, μειώνεται και η αίσθηση της δέσμευσης. Ο ρόλος των δυο 

άλλων παραγόντων του μοντέλου επένδυσης θεωρείται ότι είναι διαμεσολαβητικός της 

σχέσης μεταξύ της κακοποίησης και της δέσμευσης, αλλά δεν διασαφηνίζεται πλήρως 

(Rhatigan & Axsom, 2006). 

Ωστόσο, στην έρευνα των Rusbult και Martz (1995) ο ρόλος των εναλλακτικών λύσεων 

και των επενδύσεων διευκρινίστηκε περισσότερο. Ειδικότερα, στην έρευνα αυτή εξετάστηκε 

η μη εθελοντική εξάρτηση των κακοποιημένων γυναικών και βρέθηκε ότι η δέσμευση των 

γυναικών που βρίσκονταν σε ένα άσυλο για κακοποιημένες γυναίκες προέβλεπε την απόφασή 
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τους για επιστροφή ή όχι στην βίαιη σχέση μετά την αποχώρηση από το άσυλο. Πιο 

συγκεκριμένα, η χαμηλή ποιότητα των εναλλακτικών και το μεγάλο μέγεθος των επενδύσεων 

αύξανε τις πιθανότητες για επιστροφή στον βίαιο σύντροφο, ενώ η ικανοποίηση εμφάνισε μια 

ασθενή συσχέτιση με την απόφαση των γυναικών. Το γεγονός αυτό εξηγείται λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι δυο πρώτοι παράγοντες (χαμηλές εναλλακτικές, υψηλές επενδύσεις) μπορούν να 

παγιδεύσουν το άτομο στην σχέση σε τόσο μεγάλο βαθμό που ο ρόλος της ικανοποίησης να 

μην κρίνεται σημαντικός στην απόφαση για παραμονή ή εγκατάλειψη της βίαιης σχέσης. Ένα 

ακόμα σημαντικό εύρημα της συγκεκριμένης έρευνας είναι η μέτρια διαμεσολάβηση της 

δέσμευσης στην επίδραση που ασκούν οι εναλλακτικές λύσεις στην λήψη της απόφασης των 

γυναικών. Η επίδραση των εναλλακτικών λύσεων αποτελεί ένα πραγματικά ισχυρό εμπόδιο 

στην διάλυση μιας κακοποιητικής σχέσης, καθώς υπερνικά την επιθυμία της γυναίκας να 

αποχωρήσει από την σχέση της (Rusbult & Martz, 1995).  

Το μοντέλο επένδυσης, λοιπόν, επιβεβαιώνεται μέσα από διάφορες έρευνες για τις 

γυναίκες- θύματα βίας από τους συντρόφους τους (Edwards, Gidycz, & Murphy, 2011. 

Rhatigan & Axsom, 2006. Rusbult & Martz, 1995. Rhatigan, Moore, & Stuart, 2005. 

Rhatigan & Street, 2005). Επίσης, οι Edwards και συν. (2011) τονίζουν ορισμένα θετικά 

σημεία που παρουσιάζει το μοντέλο επένδυσης για τους θεραπευτές που ασχολούνται με την 

παρέμβαση και την συμβουλευτική των γυναικών που βρίσκονται σε κακοποιητικές σχέσεις. 

Αρχικά, προτείνουν ότι η κατανόηση των μεταβλητών που προτείνει το μοντέλο επένδυσης, 

αλλά και των μεταβλητών που σκιαγραφούν την σχέση, μπορεί να κριθεί ιδιαίτερα βοηθητική 

για την θεραπεία. Επίσης, η μελέτη του συγκεκριμένου μοντέλου καθιστά με σαφή τρόπο τον 

διαχωρισμό ανάμεσα στην ικανοποίηση και στην επένδυση. Οι θεραπευτές είναι καλό να 

γνωρίζουν την διάκριση μεταξύ αυτών των δυο εννοιών, καθώς αυτές συνδέονται με 

διαφορετικό τρόπο με την ψυχολογική αναστάτωση του ατόμου και την αποφυγή της 

αντιμετώπισης. Ακόμη, είναι χρήσιμο για τους θεραπευτές να επεξεργάζονται μαζί με τις 
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γυναίκες τους παράγοντες που συμβάλλουν στην διαμόρφωση των αντιλήψεών τους σχετικά 

με τις μεταβλητές της σχέσης. Τέλος, μέσα από το μοντέλο παρέχεται η δυνατότητα 

κατανόησης της σπουδαιότητας που έχει η παροχή και η ενίσχυση πιθανών εναλλακτικών 

λύσεων στις γυναίκες αυτές, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την διαδικασία της λήψης 

αποφάσεων σχετικά με την συνέχιση ή την διακοπή της σχέσης (Edwards & συν., 2011). 

Παρά την σπουδαιότητα του μοντέλου επένδυσης στην μελέτη των κακοποιημένων 

γυναικών, η έρευνα σχετικά με την απόφασή τους για συνέχιση ή τερματισμό της σχέσης 

είναι ακόμα περιορισμένη συγκριτικά με τις γυναίκες που δεν αντιμετωπίζουν βία στην σχέση 

τους (Rhatigan & Axsom, 2006). Έτσι, παρά την ευρεία χρήση του, δεν είναι ακόμα απόλυτα 

ξεκάθαρο αν αποτελεί ένα εξίσου αποτελεσματικό εργαλείο για τον συγκεκριμένο πληθυσμό. 

(Rhatigan & Street, 2005). Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχει διαχωρισμός 

στην έννοια της αποχώρησης από την σχέση και στην έννοια του οριστικού τερματισμού της. 

Για τις γυναίκες που αφήνουν μια βίαιη σχέση αποτελεί συχνό φαινόμενο να επιστρέφουν σε 

αυτήν πολλές φορές (Okun, 1986, όπως αναφέρεται στους Rhatigan & Axsom, 2006). Οι 

γυναίκες αυτές, ακόμη,  μπορεί να μην αισθάνονται δέσμευση στην σχέση τους, όμως να 

παραμένουν σε αυτήν διότι τους παρέχει ασφάλεια. Αντιθέτως, μπορεί να νιώθουν δέσμευση 

αλλά να αποχωρήσουν από την σχέση, χωρίς απαραίτητα να διακόπτουν την επαφή με τους 

συντρόφους τους (Rhatigan & Axsom, 2006). Επομένως, το γεγονός αυτό καθιστά τον 

πληθυσμό αυτό ιδιαίτερο ως προς την μελέτη του για την σταθερότητα της σχέσης 

χρησιμοποιώντας το εν λόγω μοντέλο. 

1.4.3. Μέτρηση της δέσμευσης σύμφωνα με το μοντέλο επένδυσης 

Το μοντέλο επένδυσης δεν περιλαμβάνει πολλές ψυχομετρικές κλίμακες. Η πιο γνωστή 

κλίμακα για την μέτρηση της σταθερότητας της σχέσης, όπως αυτή ορίζεται από το μοντέλο 

επένδυσης, είναι η Κλίμακα Μοντέλου Επένδυσης (Investment Model Scale -IMS). Η 
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συγκεκριμένη κλίμακα αναπτύχθηκε από τους Rusbult και συν. (1998) και αποτελεί την 

πρώτη δημοσιευμένη κλίμακα για την μέτρηση των  τεσσάρων  εννοιών του μοντέλου 

επένδυσης: την ικανοποίηση, την ποιότητα των εναλλακτικών λύσεων, το μέγεθος των 

επενδύσεων και την δέσμευση. Αποτελεί μια αξιόπιστη και έγκυρη κλίμακα και έχει 

προσαρμοστεί και σε άλλες γλώσσες εκτός  της αγγλικής, όπως στην ισπανική (VanderDrift, 

Agnew, & Wilson, 2014) και την πορτογαλική (Rodrigues & Lopes, 2013).  

To IMS περιλαμβάνει δύο τύπους στοιχείων: α) τα στοιχεία σχετικά με ειδικά 

χαρακτηριστικά της σχέσης και β) τα στοιχεία σχετικά με γενικά χαρακτηριστικά της σχέσης. 

Στον πρώτο τύπο περιλαμβάνονται 15 στοιχεία, τα οποία προηγούνται των στοιχείων του 

δεύτερου τύπου και αφορούν τους παράγοντες ικανοποίησης, ποιότητας εναλλακτικών 

λύσεων και επένδυσης (για τον παράγοντα της δέσμευσης δεν χρησιμοποιούνται στοιχεία για 

ειδικά χαρακτηριστικά της σχέσης). Τα στοιχεία για τα ειδικά χαρακτηριστικά των σχέσεων 

βαθμολογούνται  με την χρήση της κλίμακας Likert. Τα άτομα καλούνται να επιλέξουν τον 

βαθμό συμφωνίας τους σε μια κλίμακα 4 σημείων, η οποία κυμαίνεται από (1) Δεν συμφωνώ 

καθόλου έως (4) Συμφωνώ απόλυτα. Ο ρόλος των στοιχείων αυτών είναι πολύ σημαντικός, 

καθώς  προετοιμάζουν τους συμμετέχοντες και ενεργοποιούν την διαδικασία της σκέψης και 

της νοητικής τους αναπαράστασης, ώστε να αντιληφθούν καλύτερα τις εννοιολογικές 

κατασκευές που ακολουθούν (ικανοποίηση, ποιότητα εναλλακτικών, επένδυση). Ωστόσο, ο 

ρόλος τους περιορίζεται στην ενίσχυση της ικανότητας κατανόησης των στοιχείων για τα 

γενικά χαρακτηριστικά της σχέσης και την εξασφάλιση μεγαλύτερης αξιοπιστίας και 

εγκυρότητας της κλίμακας. Επομένως, τα στοιχεία για τα ειδικά χαρακτηριστικά της σχέσης 

δεν περιλαμβάνονται στην συνολική βαθμολόγηση της κλίμακας (Rusbult & συν., 1998).  

Από την άλλη μεριά, ο δεύτερος τύπος στοιχείων περιλαμβάνει 22 στοιχεία, τα οποία 

εμφανίζουν μεγαλύτερη δυσκολία ως προς την κατανόησή τους. Για αυτόν τον λόγο, 

απαιτείται η προηγούμενη κατάλληλη προετοιμασία των συμμετεχόντων.  Τα στοιχεία για τα 
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γενικά χαρακτηριστικά της σχέσης βαθμολογούνται με μια κλίμακα Likert  9 σημείων, η 

οποία κυμαίνεται από (0) Δεν συμφωνώ καθόλου έως (8) Συμφωνώ απόλυτα. Τα στοιχεία 

αυτά εκτιμούνται στην αξιολόγηση υποθέσεων σχετικά με το μοντέλο επένδυσης και 

παρουσιάζουν καλό βαθμό αξιοπιστίας (Rusbult & συν., 1998).  

Μια άλλη ψυχομετρική κλίμακα που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των 

παραγόντων του μοντέλου επένδυσης είναι η Multidimensional Determinants of Relationship 

Commitment Inventory (MDRCI, Kurdek, 1995). Η κλίμακα αυτή εκτιμά έξι διαστάσεις της 

δέσμευσης: τις ανταμοιβές, τα κόστη και το CL, τις εναλλακτικές λύσεις, τα εμπόδια για την 

αποχώρηση από την σχέση και το μέγεθος των επενδύσεων στην σχέση. Αποτελείται από 24 

στοιχεία (τέσσερα στοιχεία για κάθε διάσταση), τα οποία βαθμολογούνται με την χρήση 

κλίμακας Likert 5 σημείων. Η κλίμακα Likert αντιπροσωπεύει τον βαθμό συμφωνία του 

ατόμου με τα στοιχεία και κυμαίνεται από (1) Διαφωνώ απόλυτα έως (5) Συμφωνώ απόλυτα 

(Kurdek, 1995).  

1.4.4. Κριτική του μοντέλου επένδυσης 

Το μοντέλο επένδυσης, αν και συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των τριών 

παραγόντων που εμπλέκονται στην δέσμευση και την σταθερότητα των στενών σχέσεων,  δεν 

καλύπτει όλο το εύρος των πιθανών παραγόντων. Δεν συμπεριλαμβάνει σημαντικούς 

παράγοντες που συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην πρόβλεψη της δέσμευσης, όπως είναι οι 

προσωπικές διαθέσεις ή ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητα (π.χ. ευσυνειδησία και 

προσήνεια) (Impett & συν., 2001. Le & Agnew, 2003). Επίσης, μολονότι εξηγεί εν μέρει το 

λόγο που ορισμένες σχέσεις διατηρούνται στο χρόνο, είτε παρέχουν στο άτομο ικανοποίηση, 

είτε όχι, δεν δίνει απαντήσεις σχετικά με πως μειώνεται η ικανοποίηση των ζευγαριών που 

κάποτε ήταν πραγματικά ερωτευμένα (Impett & συν., 2001).  
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Αναφορικά με την προβλεπτική ισχύ των παραγόντων του μοντέλου επένδυσης, 

φαίνεται ότι ποικίλλει ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού που 

εξετάζεται (π.χ. ηλικιακή ομάδα) (Davis & Strube, 1993). Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα 

της Sprecher (1988), αν και η ικανοποίηση και η ποιότητα των εναλλακτικών λύσεων 

αποτελούν τους πιο σημαντικούς προβλεπτικούς παράγοντες για την δέσμευση και την 

σταθερότητα της σχέσης, το μέγεθος των επενδύσεων εμφανίζει μικρότερη ισχύ στην 

πρόβλεψη της δέσμευσης. Η ίδια υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις, όπως υλικά αγαθά ή 

συναισθηματικές εμπειρίες, δεν αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την δέσμευση. 

Αντίθετα, αυτό που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο είναι η κοινωνική υποστήριξη, η οποία 

συσχετίζεται θετικά με την επένδυση και πολλές φορές συμπεριλαμβάνεται ως στοιχείο της 

επένδυσης με την μορφή του κοινωνικού δικτύου (π.χ. η ύπαρξη κοινού δικτύου φίλων). 

Ομοίως και οι Johnson, Caughlin, και Huston (1999) υποστήριξαν ότι η κοινωνική πίεση που 

δέχεται το άτομο επηρεάζει την ανάπτυξη της δέσμευσης και την συνέχιση ή τον τερματισμό 

την σχέσης. Η κοινωνική πίεση σχετίζεται με τις επενδύσεις, αλλά αποτελούν δυο 

διαφορετικούς παράγοντες για την δέσμευση. Γενικότερα, η κοινωνική επιρροή και οι 

υποκειμενικοί κανόνες του ατόμου, δηλαδή η τάση για συμμόρφωση σύμφωνα με το τι 

πιστεύουν οι σημαντικοί άλλοι, φαίνεται ότι αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την 

πρόβλεψη της δέσμευσης, πέρα από τους τρεις παράγοντες που προτείνει το μοντέλο 

επένδυσης (Rusbult & συν., 2012). 

Έτσι, παρατηρείται ότι ο παράγοντας της επένδυσης, ο οποίος προστέθηκε στην θεωρία 

αλληλεξάρτησης από την Rusbult (1980a, 1983) και συνέβαλε στην ανάπτυξη του 

συγκεκριμένου μοντέλου, αμφισβητείται. Ωστόσο, αυτό που συμπεραίνεται είναι ότι δεν 

έχουν όλοι οι τύποι επενδύσεων την ίδια προβλεπτική ισχύ για την δέσμευση. Ορισμένες 

επενδύσεις προβλέπουν σε μεγαλύτερο βαθμό την δέσμευση σε σχέση με άλλες και η μέτρια 

συσχέτιση που εμφανίζεται μεταξύ των επενδύσεων και της δέσμευσης είναι αποτέλεσμα της 
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παρουσίας και των άλλων τύπων επενδύσεων. Είναι, λοιπόν, χρήσιμο να ξεκαθαριστούν οι 

παράγοντες της επένδυσης με υψηλή προβλεπτική ισχύ για την δέσμευση, με σκοπό την 

καλύτερη εξέταση της λειτουργικότητας του μοντέλου (Le & Agnew, 2003). 

Παρά τα αδύναμα σημεία, το μοντέλο επένδυσης παρέχει ένα ισχυρό θεωρητικό 

πλαίσιο με δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής για την κατανόηση της έννοιας της δέσμευσης 

και της επίδρασης που αυτή ασκεί στην σταθερότητα της σχέσης. Αναλύει με επιστημονικό 

τρόπο τις ανθρώπινες σχέσεις και η χρησιμότητά του επεκτείνεται πέρα από τις ερωτικές 

σχέσεις, περιλαμβάνοντας όλα τα είδη σχέσεων. Ακόμη, η αξία του μοντέλου διαφαίνεται και 

από το γεγονός ότι παρείχε μια νέα κριτική προσέγγιση των σχέσεων, βασιζόμενη σε 

κοινωνική-ψυχολογική ανάλυση και εστιασμένη σε όλη την πορεία των σχέσεων (Rusbult & 

συν., 2012). 

1.5. Σκοπός της έρευνας 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η κατασκευή μιας αξιόπιστης και έγκυρης 

κλίμακας που να μετράει την σταθερότητα των ατόμων που βρίσκονται σε σχέση, όπως αυτή 

ορίζεται από το μοντέλο επένδυσης. Η επιλογή του συγκεκριμένου μοντέλου οφείλεται στην 

ευρεία χρήση του (Le & Agnew, 2003), την ερευνητική του τεκμηρίωση (Rusbult & Buunk, 

1993), και την γενικευσιμότητά του σε διάφορα είδη στενών διαπροσωπικών σχέσεων (Duffy 

& Rusbult, 1986. Rusbult, 1980a, 1983. Rusbult & συν., 1986. Sprecher, 1988).  

Η κλίμακα που θα κατασκευαστεί, ονομάζεται Κλίμακα Επένδυσης στην Σχέση (ΚΕΣ) 

και απευθύνεται σε άτομα (ετεροφυλόφιλα, ομοφυλόφιλα) του ελληνικού πληθυσμού που 

βρίσκονται σε σχέση κάθε είδους (στενή σχέση, γάμος, αρραβώνας, συγκατοίκηση, ελεύθερη 

σχέση). Η ΚΕΣ θα αποτελεί μια απλή ως προς το λεξιλόγιό της, σύντομη αλλά μεστή 

κλίμακα που θα ανταποκρίνεται με αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο στην θεωρητική του βάση, 

δηλαδή στο μοντέλο επένδυσης. Έτσι, η ΚΕΣ θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την μέτρηση 
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της δέσμευσης και, κατ’ επέκταση, την πρόβλεψη της σταθερότητας του ατόμου στην σχέση 

του για έναν ευρύ πληθυσμό ατόμων που εμπλέκονται σε οποιουδήποτε είδους ερωτική 

σχέση. 

Η κατασκευή της συγκεκριμένης κλίμακας κρίνεται χρήσιμη για διάφορους λόγους. 

Αρχικά, το συγκεκριμένο μοντέλο  φαίνεται πως χρησιμοποιείται ευρέως και ασκεί μεγάλη 

επίδραση στον χώρο των διαπροσωπικών σχέσεων (Le & Agnew, 2003). Ωστόσο, οι έρευνες 

πάνω στο μοντέλο επένδυσης στηρίζονται στην ψυχομετρική κλίμακα IMS (Rusbult & συν., 

1998), η οποία κατασκευάστηκε πριν δύο σχεδόν δεκαετίες. Επομένως, υπάρχει ανάγκη για 

ανάπτυξη μιας σύγχρονης, ανανεωμένης κλίμακας  που να βασίζεται στο εν λόγω μοντέλο 

και η οποία ενδεχομένως θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις διαστάσεις του βάσει των 

σύγχρονων δεδομένων. Επίσης, η κατασκευή μιας τέτοιας κλίμακας προσαρμοσμένης στην 

ελληνική γλώσσα και κουλτούρα, κρίνεται ωφέλιμη εξαιτίας της έλλειψης κάποιας ανάλογης 

κλίμακας για την μέτρηση της δέσμευσης. Έτσι, θα διευκολύνεται η διεξαγωγή ερευνών στον 

χώρο των στενών διαπροσωπικών σχέσεων στον ελληνικό πληθυσμό και θα ενισχύεται η 

εγκυρότητα και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων τους.  
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ΜΕΛΕΤΗ 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗ 

ΣΧΕΣΗ (ΚΕΣ) 

2.1. Στόχος της Μελέτης 1 

Ο στόχος της Μελέτης 1 είναι να κατασκευαστούν και να επιλεγούν τα στοιχεία που θα 

αποτελέσουν την ΚΕΣ, βάσει του ορισμού που δίνει το μοντέλου επένδυσης (Rusbult, 1980a, 

1983) για την δέσμευση των ατόμων στις ερωτικές τους σχέσεις και την τάση για συνέχιση ή 

τερματισμό της σχέσης. 

 2.2. Μέθοδος 

2.2.1.  Συμμετέχοντες 

Στην πιλοτική έρευνα το μέγεθος του δείγματος ήταν 204 άτομα, εκ των οποίων τα 43 

ήταν άντρες (21,1%) και τα 161 ήταν γυναίκες (78,9%). Η ηλικία των συμμετεχόντων είχε 

μεγάλο εύρος και κυμαίνονταν από 18 έως 73 έτη. O μέσος όρος της ηλικίας ήταν 24,07 έτη 

και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 5,81. Η επιλογή του δείγματος ήταν ευκαιριακή και τα κριτήρια 

για την συμμετοχή των ατόμων ήταν να είναι ενήλικες και να βρίσκονται την τρέχουσα 

περίοδο σε σχέση με έναν/μια σύντροφο (του ίδιου ή του άλλου φύλου). Η συμμετοχή στην 

έρευνα ήταν εθελοντική, κατόπιν ενήμερης συγκατάθεσης, χωρίς χρήση κάποιου κινήτρου ή 

αποζημίωσης και διασφαλίζονταν η ανωνυμία του συμμετέχοντα.  

2.2.2. Δημιουργία στοιχείων της κλίμακας 

Η κατασκευή των στοιχείων της ΚΕΣ για την δέσμευση και την πρόβλεψη της 

σταθερότητας της σχέσης βασίστηκε στους τέσσερις παράγοντες  που προτείνει το μοντέλο 

επένδυσης: α) βαθμός ικανοποίησης, β) ποιότητα εναλλακτικών λύσεων, γ) μέγεθος 

επένδυσης, δ) βαθμός δέσμευσης (Rusbult, 1980a, 1983). Δημιουργήθηκαν συνολικά 140 
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στοιχεία (35 στοιχεία για την ικανοποίηση, 37 στοιχεία για την ποιότητα εναλλακτικών 

λύσεων, 36 στοιχεία για την επένδυση και 32 στοιχεία για την δέσμευση).  

Για την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των στοιχείων για κάθε παράγοντα και για 

την μείωση του αριθμού τους πριν την πιλοτική έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν τρεις κριτές, 

εξοικειωμένοι με τις συγκεκριμένες έννοιες. Για την αξιολόγηση των στοιχείων 

χρησιμοποιήθηκε κλίμακα Likert 5 σημείων η οποία κυμαίνονταν από (1) Καθόλου 

αντιπροσωπευτικό έως (5) Πολύ αντιπροσωπευτικό. Τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν ως 

αρκετά αντιπροσωπευτικά και πολύ αντιπροσωπευτικά ήταν συνολικά 123 (31 στοιχεία για 

την ικανοποίηση, 33 στοιχεία για την ποιότητα εναλλακτικών λύσεων, 31 στοιχεία για την 

επένδυση και 28 στοιχεία για την δέσμευση) και χρησιμοποιήθηκαν στην πιλοτική εκδοχή 

της κλίμακας. 

Κατά την πιλοτική εφαρμογή της κλίμακας ΚΕΣ, τα άτομα καλούνταν να δηλώσουν 

τον βαθμό συμφωνίας τους με το κάθε ένα από τα 123 στοιχεία, χρησιμοποιώντας μία 

κλίμακα Likert 5 σημείων, η οποία κυμαίνονταν από (1) Καθόλου έως (5) Πολύ. 

2.2.3. Διαδικασία 

Πριν την χορήγηση του ερωτηματολογίου, παρουσιάζονταν στους συμμετέχοντες μια 

ενημερωτική  επιστολή σχετικά με τους σκοπούς της έρευνας, την εθελοντική φύση της 

συμμετοχής τους, τη διασφάλιση της ανωνυμίας και των προσωπικών του δεδομένων, τη 

μέγιστη διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και την αποδοχή τους για συμμετοχή 

στην έρευνα μέσα από την συμπλήρωση και την επιστροφή του ερωτηματολογίου. Επίσης, 

παρέχονταν τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων της έρευνας σε περίπτωση που 

προέκυπταν τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις. Η χορήγηση των ερωτηματολογίων έγινε 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής “Google Forms”. 
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2.3. Ανάλυση 

Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής των δεδομένων της πιλοτικής έρευνας, 

ακολούθησε η ανάλυση στοιχείων (item analysis) με τη χρήση της Διερευνητικής Ανάλυσης 

Παραγόντων (Exploratory Factor Analysis), προκειμένου να επιλεγούν τα πιο 

αντιπροσωπευτικά στοιχεία για τον κάθε παράγοντα . Αρχικά, διερευνήθηκε αν τα δεδομένα 

ακολουθούν την κανονική κατανομή με τους «ελέγχους καλής προσαρμογής» των δεδομένων 

στην κανονική κατανομή, χρησιμοποιώντας τα στατιστικά κριτήρια Kolmogorov-Smirnov 

(K-S) και Shapiro-Wilk (S-W). Καθώς η στατιστική σημαντικότητα σε όλα τα στοιχεία ήταν 

<0,05, και συγκεκριμένα <0,01,  απορρίπτεται η υπόθεση σχετικά με την κανονικότητα. 

Επομένως, κανένα από τα στοιχεία της πιλοτικής εκδοχής της κλίμακας δεν σχηματίζει 

κανονική κατανομή (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011). Γι’ αυτόν τον λόγο, ως μέθοδος εξαγωγής 

παραγόντων επιλέχθηκε η Principal Axis Factoring (Fabrigar, Wegener, MacCallum, & 

Strahan, 1999). Για την καλύτερη ερμηνεία των παραγόντων, εφαρμόστηκε η πλάγια 

περιστροφή των αξόνων, καθώς υποτίθεται βάσει της θεωρίας ότι οι παράγοντες που θα 

προκύψουν συσχετίζονται μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

promax, καθώς το μέγεθος του δείγματος ήταν αρκετά μεγάλο (Τσαούσης, Αδημοσίευτη 

μελέτη, 2014).  

Στην συνέχεια, για την αξιολόγηση της ποιότητας και της καταλληλόλητας των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δύο δείκτες:  ο πρώτος ήταν ο δείκτης Kaiser- Meyer- Olkin 

(KMO), ο οποίος ελέγχει την επάρκεια του δείγματος. Η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη είναι 

απαραίτητο να είναι μεγαλύτερη από 0,5, ενώ τιμές μεγαλύτερες από 0,7 θεωρούνται 

ιδανικές. Ο δεύτερος δείκτης ήταν ο δείκτης σφαιρικότητας του Barlett (Bartlett’s Test of 

Sphericity), ο οποίος ελέγχει κατά πόσο υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών της 

ανάλυσης. Η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας που χρειάζεται για να προχωρήσει κανείς 
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στην Ανάλυση Παραγόντων (Factor Analysis) πρέπει να είναι μικρότερη από 0,05 (Williams, 

Brown & Onsman, 2010).  

Έτσι,  εφόσον ελέγχθηκε ότι το δείγμα ήταν επαρκές και υπήρχαν στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών, ακολούθησε ο έλεγχος της παραγοντικής 

δομής της κλίμακας και η ανάλυση των στοιχείων. Αρχικά, διερευνήθηκε ο αριθμός των 

παραγόντων που περιγράφει με ικανοποιητικό τρόπο τα στοιχεία της πιλοτικής εκδοχής της 

κλίμακας. Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να αξιολογηθεί η σημαντικότητα 

των παραγόντων ήταν τρία και βασίζονται στην έννοια της ιδιοτιμής. Το πρώτο κριτήριο 

ονομάζεται Guttman – Kaiser και αποτελεί το πιο γνωστό κριτήριο για τον ορισμό της 

σημαντικότητας και την επιλογή ενός παράγοντα. Το συγκεκριμένο κριτήριο προτείνει ότι οι 

παράγοντες, για να είναι σημαντικοί, θα πρέπει να εμφανίζουν ιδιοτιμή μεγαλύτερη από 1. Το 

δεύτερο κριτήριο για την αξιολόγηση της σημαντικότητας των παραγόντων είναι το 

διάγραμμα ιδιοτιμών (scree test). Σύμφωνα με αυτό, όσοι παράγοντες βρίσκονται πάνω από 

το σημείο που η καμπύλη ιδιοτιμών στο γράφημα κρημνού (scree plot) αρχίζει να μοιάζει 

παράλληλη με τον  οριζόντιο άξονα, είναι σημαντικοί (Τσαούσης, Αδημοσίευτη μελέτη, 

2014). 

Επιπλέον, το τρίτο και βασικότερο κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε, ήταν η Παράλληλη 

Ανάλυση (Parallel Analysis), η οποία αποτελεί και την πιο αξιόπιστη μέθοδο εντοπισμού 

παραγόντων. Βασισμένη σε τυχαία δείγματα, παρουσιάζει τις ιδιοτιμές του κάθε παράγοντα 

για τον αριθμό των μεταβλητών που ορίζεται. Έτσι, συγκρίνοντας τις ιδιοτιμές των 

παραγόντων που προκύπτουν από την Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων με τις ιδιοτιμές 

των παραγόντων που προκύπτουν από την ανάλυση πολλαπλών τυχαίων δειγμάτων, γίνονται 

αποδεκτοί οι παράγοντες εκείνοι που εμφανίζουν ιδιοτιμή μεγαλύτερη από την ιδιοτιμή που 

προέρχεται από τα τυχαία δείγματα. Όταν η ιδιοτιμή κάποιου παράγοντα είναι μικρότερη από 

την ιδιοτιμή που εμφανίζεται στην ανάλυση των τυχαίων δειγμάτων για τον αντίστοιχο 
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παράγοντα, ο παράγοντας αυτός δεν είναι σημαντικός και η τελική επιλογή του αριθμού 

παραγόντων σταματάει στον προηγούμενο παράγοντα. 

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο των παραγοντικών φορτίσεων (factor loadings) 

με σκοπό την ερμηνεία των παραγόντων και την κατάλληλη ονομασία τους.  Οι παραγοντικές 

φορτίσεις, οι οποίες δείχνουν το κατά πόσο ένα στοιχείο ανήκει εννοιολογικά σε ένα 

παράγοντα, κυμαίνονται από -1 έως 1. Για να θεωρηθεί ότι  ένα στοιχείο ανήκει σε ένα 

παράγοντα, θα πρέπει η παραγοντική του φόρτιση να έχει τιμή τουλάχιστον 0,30. Βέβαια, 

όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτή, τόσο περισσότερο αυξάνεται και η εννοιολογική συνάφεια 

του στοιχείου με τον παράγοντα. Αν ένα στοιχείο εμφανίζει παραγοντική φόρτιση 

μεγαλύτερη του 0,40 σε περισσότερους από έναν παράγοντες, θεωρείται ότι υπάρχουν 

δευτερογενείς φορτίσεις. Οι φορτίσεις αυτές δυσκολεύουν την απόφαση για την ταξινόμηση 

του στοιχείου σε κάποιον από αυτούς τους παράγοντες (Τσαούσης, Αδημοσίευτη μελέτη, 

2014). 

2.4. Αποτελέσματα 

Αναφορικά με τους δείκτες Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) και Barlett (Bartlett’s Test of 

Sphericity) που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της ποιότητας και της 

καταλληλότητας των δεδομένων, φάνηκε ότι το δείγμα ήταν επαρκές και υπήρχαν στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών. Ειδικότερα, η τιμή του δείκτη Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) ήταν 0,865, δηλαδή μεγαλύτερη από 0,7 που θεωρείται ιδανική τιμή για 

τον συγκεκριμένο δείκτη και την διαπίστωση της επάρκειας του δείγματος. Επιπλέον, στον 

δείκτη του Barlett (Bartlett’s Test of Sphericity) η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας ήταν 

ίση με 0,00, δηλαδή < 0,05, φανερώνοντας την συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών.  

Στην αρχική Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων που ακολούθησε, οι παράγοντες που 

κρίθηκαν ως σημαντικοί σύμφωνα με το κριτήριο Guttman – Kaiser, δηλαδή οι παράγοντες 
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που διέθεταν ιδιοτιμή μεγαλύτερη από 1, ήταν 27. Επειδή το κριτήριο αυτό τείνει να 

υπερεκτιμά τον αριθμό των παραγόντων και, γι’ αυτό τον λόγο, δεν θεωρείται απόλυτα 

ασφαλές (Velicer & Jackson, 1990), ακολούθησε και το δεύτερο κριτήριο, δηλαδή το 

διάγραμμα ιδιοτιμών. Παρατηρώντας το scree plot, φαίνεται ότι οι σημαντικοί παράγοντες 

είναι 4 (βλ. Γράφημα 1). 

 

Γράφημα 1. Διάγραμμα Ιδιοτιμών των παραγόντων της αρχικής Διερευνητικής Ανάλυσης 

Παραγόντων 

 

Έτσι, τα στοιχεία με φόρτιση μικρότερη του 0,30 αφαιρέθηκαν, καθώς φάνηκε ότι δεν 

ανήκαν εννοιολογικά σε κανέναν από τους τέσσερις παράγοντες, και ξανά έγινε η 

Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων. Από αυτήν προέκυψαν τέσσερις παράγοντες με 

παραγοντικές φορτίσεις >0,30. Από κάθε παράγοντα επιλέχθηκαν 10 στοιχεία, βάσει της 

υψηλής τους φόρτισης, αλλά και της νοηματικής κάλυψης που παρείχαν στον κάθε 

παράγοντα και ξαναέτρεξε η  Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων με τα 40 αυτά στοιχεία. 
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Από την ανάλυση αυτή προέκυψαν τέσσερις παράγοντες, σύμφωνα με το scree test (βλ. 

Γράφημα 2), με δείκτη Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ίσο με 0,897 και με στατιστική 

σημαντικότητα ίση με 0,000 για τον δείκτη του Barlett (Bartlett’s Test of Sphericity).  

 

Γράφημα 2. Διάγραμμα Ιδιοτιμών των παραγόντων της Διερευνητικής Ανάλυσης 

Παραγόντων του πιλοτικού τεστ 

Επίσης, η επιλογή των τεσσάρων παραγόντων διερευνήθηκε και επιβεβαιώθηκε από 

την Παράλληλη Ανάλυση. Στην ανάλυση αυτή, αφού ορίστηκαν 40 μεταβλητές, για 203 

άτομα και με 500 επαναλήψεις, ο πέμπτος παράγοντας εμφάνισε ιδιοτιμή 1,62, δηλαδή 

μεγαλύτερη από τον πέμπτο παράγοντα που προέκυψε από την Διερευνητική Ανάλυση 

Παραγόντων, με τιμή 1,40. Καθώς ο τέταρτος παράγοντας στην ανάλυση των τυχαίων 

δειγμάτων εμφάνισε μικρότερη ιδιοτιμή από τον τέταρτο παράγοντα στην Διερευνητική 
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Ανάλυση Παραγόντων (1,68 έναντι 2,05, αντίστοιχα), φαίνεται ότι οι τέσσερις παράγοντες 

είναι σημαντικοί και δεν οφείλονται σε τυχαιότητα. Οι ιδιοτιμές των δύο αναλύσεων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. 

Πίνακας 1 

Επιλογή παραγόντων βάσει της Παράλληλης Ανάλυσης 

 

Παράγοντες 

 

Ιδιοτιμές 

 Τυχαία δείγματα  Διερευνητική Ανάλυση 

Παραγόντων 

1 1,96 11,50 

2 1,85 4,57 

3 1,76 3,17 

4 1,68 2,05 

5 1,62 1,40 

6 1,56 1,18 

7 1,50 1,09 

8 1,44 1,00 

9 1,39 ,91 

10 1,35 ,85 

11 1,30 ,81 

12 1,26 ,76 

13 1,21 ,74 

14 1,17 ,67 

15 1,13 ,65 

16 1,09 ,62 

17 1,06 ,60 

18 1,02 ,54 

 

Οι τέσσερις παράγοντες που προέκυψαν ερμηνεύουν συνολικά το 53,23% της 

διακύμανσης της έννοιας της δέσμευσης. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος παράγοντας ερμηνεύει 
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το 28,75% της συνολικής διακύμανσης, έχει ιδιοτιμή 11,5 και οι μεταβλητές που 

περιλαμβάνει συσχετίζονται με την έννοια της Ικανοποίησης. Ο δεύτερος παράγοντας 

ερμηνεύει το 11,42% της συνολικής διακύμανσης, έχει ιδιοτιμή 4,57 και οι μεταβλητές που 

περιλαμβάνει σχετίζονται με την έννοια της Επένδυσης.  Επίσης, ο τρίτος παράγοντας 

ερμηνεύει το 7,93% της συνολικής διακύμανσης, με ιδιοτιμή 3,17 και οι μεταβλητές που 

περιλαμβάνει αφορούν την έννοια της Δέσμευσης. Ο τέταρτος και τελευταίος παράγοντας 

ερμηνεύει το 5,13% της συνολικής διακύμανσης, έχει ιδιοτιμή 2,05 και οι μεταβλητές του 

συσχετίζονται με την έννοια της Ποιότητας των εναλλακτικών λύσεων. Στον Πίνακα 2 που 

ακολουθεί παρουσιάζεται η τελική εκδοχή της κλίμακας ΚΕΣ. 

Πίνακας 2. 

Αποτελέσματα από τη Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων της πιλοτικής εκδοχής της ΚΕΣ 

1ος Παράγοντας: «ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ» 

  Φορτίσεις 

α/α  1ος 2ος 3ος 4ος 

1 Ο/Η σύντροφός μου καλύπτει τις ανάγκες μου για 

συντροφικότητα. ,91 -,00 ,037 ,14 

2 Ο/Η  σύντροφός μου ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 

μου. ,90 ,01 -,03 ,00 

3 Αισθάνομαι ικανοποιημένος/η από τη σχέση μου με 

τον/την σύντροφό μου ,84 ,00 ,06 -,04 

4 Ο/Η σύντροφός μου σέβεται τις ανάγκες μου.  ,83 ,05 -,19 -,01 

5 Ο/Η σύντροφός μου είναι υποστηρικτικός/ή.  ,82 -,01 -,07 ,08 

6 Αισθάνομαι ότι ο/η σύντροφός μου με καταλαβαίνει.  ,81 ,07 -,15 -,04 

7 Η σχέση μου με τον/την σύντροφό μου με επηρεάζει ,77 ,02 -,10 -,15 
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θετικά. 

8 Αισθάνομαι ευτυχισμένος/η μέσα στην σχέση μου με 

τον/την σύντροφό μου. ,76 -,02 ,09 -,10 

9 Απολαμβάνω το σεξ με τον/την σύντροφό μου. ,67 -,10 ,17 ,11 

10 Αισθάνομαι οικεία όταν βρίσκομαι με τον/την 

σύντροφό μου.  ,57 -,08 ,17 -,07 

2ος Παράγοντας: «ΕΠΕΝΔΥΣΗ» 

  Φορτίσεις 

α/α  1ος 2ος 3ος 4ος 

1 Έχουμε προχωρήσει σε αγορές από κοινού με τον/την 

σύντροφό μου. -,04 ,78 ,02 -,01 

2 Έχουμε “κοινό ταμείο” με τον/την σύντροφό μου. -,09 ,77 ,04 -,06 

3 Με τον/την σύντροφό μου έχουμε από κοινού 

οικονομικές υποχρεώσεις (π.χ. δόσεις δανείου). -,02 ,69 -,13 -,00 

4 Έχουμε αγοράσει με τον σύντροφό μου από κοινού 

κάποιο αντικείμενο υψηλής αξίας (π.χ. αυτοκίνητο).  ,03 ,68 -,16 ,04 

5 Μοιράζομαι το ίδιο σπίτι με τον/την σύντροφό μου. ,01 ,67 ,08 -,01 

6 Έχουμε αναλάβει την φροντίδα κάποιου κατοικίδιου με 

τον/την σύντροφό μου. -,01 ,67 -,18 -,02 

7 Ο/Η σύντροφός μου έχει αναπτύξει σχέσεις με την 

οικογένεια μου. ,03 ,63 ,19 ,04 

8 Έχω μοιραστεί με τον/την σύντροφό μου δύσκολες 

οικονομικές καταστάσεις. ,17 ,54 ,03 ,03 

9 Έχω αναπτύξει σχέσεις με την οικογένεια του/της ,11 ,53 ,22 ,07 
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συντρόφου μου. 

10 Έχω κάνει επαγγελματικές θυσίες για την σχέση μου με 

τον/την σύντροφό μου. -,11 ,46 ,26 ,12 

3ος Παράγοντας: «ΔΕΣΜΕΥΣΗ» 

  Φορτίσεις 

α/α  1ος 2ος 3ος 4ος 

1 Έχω διαθέσει αρκετή προσπάθεια για την σχέση μου με 

τον/την σύντροφό μου. ,03 -,05 ,75 ,16 

2 Έχω αφιερώσει αρκετό χρόνο στον/στην σύντροφό μου.  ,37 -,05 ,65 ,36 

3 Προσπαθώ πολύ να είμαι όσο το δυνατόν πιο 

αφοσιωμένος/η στον/στην σύντροφό μου.  -,22 -,01 ,64 -,32 

4  Αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ως κομμάτι της σχέσης 

μου με τον/την σύντροφό μου. ,09 -,00 ,63 -,10 

5 Κάνω συμβιβασμούς προκειμένου να συνεχιστεί η 

σχέση μου με τον/την σύντροφό μου. -,31 -,00 ,61 -,18 

6 Μπορώ να προσπαθήσω πολύ για να κρατήσει η σχέση 

με τον/την σύντροφό μου. ,22 -,04 ,60 -,08 

7 Μπορώ να ξεπεράσω κάθε εμπόδιο για να είμαι μαζί με 

τον/την σύντροφό μου. ,12 ,14 ,50 -,19 

8 Αισθάνομαι προσκόλληση στον/στην σύντροφό μου. -,04 -,02 ,49 -,09 

9 Έχω αλλάξει ορισμένες προσωπικές μου συνήθειες για 

την σχέση μου με τον/την σύντροφό μου. -,07 ,15 ,49 ,15 

10 Υπάρχουν συχνοί καβγάδες στην σχέση μου με τον/την 

σύντροφό μου.* -,35 -,11 ,41 ,32 
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4ος Παράγοντας: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ» 

  Φορτίσεις 

α/α  1ος 2ος 3ος 4ος 

1 Θα ήθελα να περιορίσω τον χρόνο με τον/την σύντροφό 

μου για μένω περισσότερο μόνος/η μου. 

-,05 -,01 ,05 ,67 

2 Ανυπομονώ να φύγει ο/η σύντροφός μου ώστε να μείνω 

μόνος/η μου. 

-,12 ,12 -,05 ,61 

3 Χάνω σημαντικές στιγμές με τους φίλους μου εξαιτίας 

του/της συντρόφου μου. 

,02 ,04 ,19 ,53 

4 Η ανεξαρτησία μου είναι πιο σημαντική από την σχέση 

μου με τον/την σύντροφό μου. 

,04 ,00 -,25 ,50 

5 Μου αρέσει να φλερτάρω άλλα άτομα. ,02 -,13 -,10 ,49 

6 Οι άντρες/γυναίκες που με φλερτάρουν με ελκύουν 

περισσότερο από τον/την σύντροφό μου.  

-,22 -,01 -,12 ,47 

7 Προτιμώ να δουλεύω/διαβάζω παρά να βρίσκομαι με 

τον/την σύντροφό μου. 

-,20 ,08 -,07 ,45 

8 Δεν βάζω τον/την σύντροφό μου πάνω από τα χόμπυ -

προσωπικές δραστηριότητές μου. 

,07 ,00 ,03 ,38 

9 Αν χωρίσω με τον/την σύντροφό μου, θα βρω εύκολα 

άλλον/η ερωτικό/ή σύντροφο. 

,03 ,03 -,14 ,37 

10 Απολαμβάνω περισσότερο την συντροφιά των φίλων 

μου παρά του/ της συντρόφου μου. 

-,35 -,04 -,10 ,36 
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ΜΕΛΕΤΗ 2: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

3.1.  Στόχος Μελέτης 2 

Ο στόχος της Μελέτης 2 είναι η επιβεβαίωση της παραγοντικής δομής του μοντέλου 

(μοντέλο τεσσάρων παραγόντων) που προέκυψε από την Μελέτη 1. Για το σκοπό αυτό, 

χρησιμοποιήθηκε η Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων (Confirmatory Factor Analysis). Η 

επιβεβαίωση αυτή του μοντέλου, κατ’ επέκταση, αποβλέπει στον έλεγχο της εγκυρότητας 

περιεχομένου της ΚΕΣ. 

3.2. Μέθοδος 

3.2.1. Συμμετέχοντες 

Για την διαδικασία της Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων χρησιμοποιήθηκε ένα 

δείγμα 176 ατόμων, εκ των οποίων 36 ήταν άντρες (20,5%), 139 ήταν γυναίκες (79%), ενώ 1 

συμμετέχοντας προσδιόρισε το φύλο του ως άλλο (0,6%). Το εύρος της ηλικίας κυμαίνονταν 

από 18 έως 54 έτη,  με μέσο όρο 25,55  έτη και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 7,62. Σχετικά με την 

προσωπική κατάσταση, 109 άτομα βρίσκονταν σε σχέση (61,9%), 19 άτομα συμβίωναν με 

τον/την σύντροφό τους (10,8%), 6 άτομα ήταν αρραβωνιασμένα με τον/την σύντροφό τους 

(3,4%), 39 άτομα ήταν παντρεμένα (22,2%) και 3 άτομα βρίσκονταν σε ελεύθερη σχέση 

(1,7%). Αναφορικά με το εύρος της διάρκειας της σχέσης αποκρίθηκαν οι 172 

συμμετέχοντες. Το εύρος ήταν μεγάλο και κυμαίνονταν από 1 μήνα σχέσης έως 35 χρόνια, με 

μέσο όρο 4,91 χρόνια και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 6,05. Επιπλέον, η επιλογή αυτού του 

δείγματος ήταν τυχαία, με την προϋπόθεση ότι τα άτομα ήταν ενήλικες και εμπλέκονταν σε 

μια ερωτική σχέση (του ίδιου ή του άλλου φύλου) την τρέχουσα περίοδο. Η συμμετοχή στην 

έρευνα ήταν εθελοντική, κατόπιν ενήμερης συγκατάθεσης, χωρίς χρήση κινήτρων ή 

αποζημίωσης και με διασφάλιση της ανωνυμίας του συμμετέχοντα. 
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3.2.2. Εργαλείο 

Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη του στόχου της παρούσας μελέτης 

ήταν η κλίμακα που δημιουργήθηκε στην Μελέτη 1, δηλαδή η ΚΕΣ. Η ΚΕΣ αποτελείται από 

τέσσερις παράγοντες με 10 στοιχεία ο καθένας. Οι παράγοντες αυτοί είναι η Ικανοποίηση, η 

Ποιότητα των Εναλλακτικών Λύσεων, η Επένδυση και η Δέσμευση και μετρούν την τάση 

του ατόμου για παραμονή ή αποχώρηση από την σχέση του με τον/την σύντροφό του. Για την 

αξιολόγηση της ΚΕΣ χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα Likert 5 σημείων, στην οποία τα άτομα 

καλούνταν να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας τους και κυμαίνονταν από (1) Καθόλου έως 

(5) Πολύ. 

3.2.3. Διαδικασία 

Η τελική μορφή της ΚΕΣ με τα 40 στοιχεία, όπως προέκυψε από την Διερευνητική 

Ανάλυση Παραγόντων, χορηγήθηκε στους 176 συμμετέχοντες της Μελέτης 2, ώστε να 

μελετηθεί ο βαθμός προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα της έρευνας.  Πριν την 

χορήγηση του ερωτηματολογίου, μια σύντομη ενημερωτική  επιστολή πληροφορούσε τους 

συμμετέχοντες σχετικά με τους σκοπούς της έρευνας, τον προαιρετικό χαρακτήρα της 

συμμετοχής τους, τη διασφάλιση της ανωνυμίας και των προσωπικών δεδομένων, τη μέγιστη 

διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και την αποδοχή της συμμετοχής στην έρευνα 

μέσα από την συμπλήρωση και την επιστροφή του ερωτηματολογίου. Επίσης, περιελάμβανε 

τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων της έρευνας για τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις. Η 

χορήγηση των ερωτηματολογίων έγινε ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής 

“Google Forms”. 

3.3. Ανάλυση 

Η εγκυρότητα περιεχομένου (content validity) αναφέρεται στο κατά πόσο ένα 

ψυχομετρικό εργαλείο καλύπτει εννοιολογικά το εύρος της μεταβλητής που μετράει 
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(Ουζούνη & Νακάκης, 2011). Για τον έλεγχο της εγκυρότητας περιεχομένου 

χρησιμοποιήθηκε η Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων με την χρήση του λογισμικού 

IBM.SPSS Amos23. Σε πρώτη φάση, σχεδιάστηκε η δομή της ΚΕΣ βάσει των τεσσάρων 

παραγόντων της: Ικανοποίηση, Εναλλακτικές Λύσεις, Επένδυση, Δέσμευση και στην 

συνέχεια ελέγχθηκαν ορισμένες γενικές προϋποθέσεις για την χρήση της Επιβεβαιωτικής 

Ανάλυσης Παραγόντων. 

Η πρώτη προϋπόθεση για την εφαρμογή της Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων 

σχετίζεται με το δείγμα των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, απαιτούνται τουλάχιστον 5 έως 

10 άτομα για κάθε παρατηρούμενη μεταβλητή (Muthén & Muthén, 2002). Μία δεύτερη 

προϋπόθεση για την Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων είναι η ικανοποιητική 

αναγνώριση του μοντέλου. Η αναγνώριση αυτή συσχετίζεται με τους βαθμούς ελευθερίας του 

μοντέλου, οι οποίοι πρέπει να είναι μεγαλύτεροι του μηδενός (Bentler & Chou,1987). Το 

θετικό πρόσημο σε αυτόν τον δείκτη δείχνει ότι οι γνωστές παρατηρήσεις είναι περισσότερες 

από αυτές που θα πρέπει να υπολογιστούν από το μοντέλο. Έτσι, τα αποτελέσματα που θα 

προκύψουν από την ανάλυση θα έχουν νόημα και το μοντέλο που κατασκευάστηκε θα 

αναγνωριστεί πλήρως. Επίσης, για την αναγνώριση του μοντέλου παίζει σημαντικό ρόλο ο 

αριθμός των παρατηρούμενων μεταβλητών που αντιστοιχούν σε κάθε λανθάνουσα 

μεταβλητή. Για την αναγνώριση ενός μονοπαραγοντικού μοντέλου, δηλαδή ενός μοντέλου 

που περιλαμβάνει μια λανθάνουσα μεταβλητή, απαιτούνται τουλάχιστον τρεις έως τέσσερις 

παρατηρούμενες  μεταβλητές. Στην περίπτωση ενός παραγοντικού μοντέλου που αποτελείται 

από δύο λανθάνουσες μεταβλητές, χρειάζεται σε κάθε λανθάνουσα μεταβλητή να 

αντιστοιχούν τουλάχιστον δύο έως τρεις παρατηρούμενες μεταβλητές (Kline, 2010, όπως 

αναφέρεται στο Τσαούσης, Αδημοσίευτη μελέτη, 2014). 

Εφόσον ελέγχθηκαν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ακολούθησε η Επιβεβαιωτική 

Ανάλυση Παραγόντων με τη μέθοδο της Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood). 
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Με την Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων αξιολογείται ο βαθμός που οι σχέσεις που 

παρουσιάζει το μοντέλο που προέκυψε από την Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων, 

επαληθεύονται από τα δεδομένα ενός άλλου δείγματος, του ίδιου πληθυσμού. Με λίγα λόγια, 

εξετάζει εάν το μοντέλο που σχεδιάστηκε, προσαρμόζεται στο νέο δείγμα και, επομένως, 

επιβεβαιώνεται. Η μέθοδος Maximum Likelihood ενδείκνυται, καθώς οι παράμετροι που 

υπολογίζει αυξάνουν την πιθανότητα να βρεθούν ίδια δεδομένα με αυτά του δείγματος, εάν 

επαναληφθεί η διαδικασία στον ίδιο πληθυσμό (Τσαούσης, Αδημοσίευτη μελέτη, 2014).  

Ωστόσο, για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής, χρειάζεται να προηγείται ο έλεγχος της 

πολυμεταβλητής κανονικότητας (Multivariate of normality). Η τιμή 3 αποτελεί το όριο της 

πολυμεταβλητής κανονικότητας που επιτρέπει την εφαρμογή της μεθόδου Maximum 

Likelihood. Όμως, στις κοινωνικές επιστήμες, και τιμές μεγαλύτερες του 3 θεωρούνται 

ανεκτές (Raykov & Widaman, 1995, όπως αναφέρεται στο Τσαούσης, Αδημοσίευτη μελέτη, 

2014). Αν, βέβαια, η παραβίαση αυτή της πολυμεταβλητής κανονικότητας συμβαίνει σε 

σημαντικό βαθμό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποια άλλη μέθοδος, εφόσον ο αριθμός του 

δείγματος είναι μεγάλος (Τσαούσης, Αδημοσίευτη μελέτη, 2014). 

Παράλληλα, ελέγχθηκε το φαινόμενο της πολυσυγγραμμικότητας (multicolinearity), 

κατά το οποίο γίνεται υπερεκτίμηση των αξιολογήσεων των παραμέτρων και μετρούνται οι 

συσχετίσεις μεταξύ των παρατηρούμενων μεταβλητών. Οι συσχετίσεις αυτές πρέπει να έχουν 

τιμή μικρότερη του 0,70, προκειμένου να αποφεύγεται το φαινόμενο αυτό. Επίσης, ελέγχθηκε 

η παρουσία ακραίων τιμών, με τη βοήθεια του δείκτη Mahalanobis d- squared, σύμφωνα με 

τον οποίο τιμές μεγαλύτερες του 100 θεωρούνται ακραίες. 

Έπειτα, αξιολογήθηκε η προσαρμογή της ΚΕΣ σε δύο επίπεδα: στην συνολική 

αξιολόγηση του μοντέλου και στην λεπτομερειακή αξιολόγηση του μοντέλου. Σχετικά με το 

πρώτο επίπεδο, η συνολική αξιολόγηση του μοντέλου πραγματοποιείται με τη βοήθεια των 
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Δεικτών Καλής Προσαρμογής (Goodness of fit indices). Ο έλεγχος αυτός μειώνει την 

πιθανότητα εμφάνισης σφάλματος Τύπου ΙΙ, δηλαδή συμβάλλει στην αποφυγή του 

συμπεράσματος ότι τα δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν το μοντέλο, ενώ στην πραγματικότητα το 

επιβεβαιώνουν (Τσαούσης, Αδημοσίευτη μελέτη, 2014). Σύμφωνα με τον Griffin (2005, όπως 

αναφέρεται στο Τσαούσης, Αδημοσίευτη μελέτη, 2014), είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιούνται τουλάχιστον τέσσερις Δείκτες Καλής Προσαρμογή, προκειμένου να 

αξιολογηθεί η προσαρμογή ενός μοντέλου. Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκαν οι απόλυτοι 

δείκτες καλής προσαρμογής x²/βαθμούς ελευθερίας (CMIN/ DF), Standardized Root Mean 

Square Residual (SRMR) και Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), και οι 

αυξητικοί δείκτες Tucker- Lewis Index (TLI) και Comparative Fit Index (CFI). Οι κατώτερες 

αποδεκτές τιμές για τους παραπάνω δείκτες είναι: CMIN/ DF<3, SRMR<0,08, 

RMSEA<0,08, TLI>0,90 και CFI>0,90 (Santor, 2011, όπως αναφέρεται στο Τσαούσης, 

Αδημοσίευτη μελέτη, 2014). 

Στην συνέχεια, ακολούθησε το δεύτερο επίπεδο προσαρμογής, δηλαδή η λεπτομερειακή 

αξιολόγηση του μοντέλου. Κατά την διαδικασία αυτή, γίνεται ο έλεγχος των επιμέρους 

παραμέτρων του μοντέλου με τη χρήση του στατιστικού λογισμικού IBM.SPSS Amos23. 

Συγκεκριμένα, εξετάζεται η στατιστική σημαντικότητα των παραμέτρων του μοντέλου σε 

επίπεδο p<0,05, η ύπαρξη αποδεκτών παραγοντικών φορτίσεων (>0,40) και η ύπαρξη 

αρνητικής τιμής σε κάποια από τις διακυμάνσεις των εκτιμήσεων των παραμέτρων ή της 

περίπτωσης κάποιο από τις τυποποιημένες εκτιμήσεις να είναι μεγαλύτερη από 1 (Τσαούσης, 

Αδημοσίευτη μελέτη, 2014). 

Τέλος, το μοντέλο με τις τέσσερις λανθάνουσες μεταβλητές της Μελέτης 1 συγκρίθηκε 

με ένα μονοπαραγοντικό μοντέλο που περιελάμβανε τα ίδια στοιχεία, με σκοπό να εντοπιστεί 

το μοντέλο εκείνο που είναι ψυχομετρικά καλύτερο. Για τον έλεγχο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν 

τα κριτήρια AIC και CAIC, τα οποία απευθύνονται σε μη ένθετα μοντέλα και δείχνουν ποιο 
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μοντέλο είναι πιο φειδωλό από άποψη παραμέτρων. Το μοντέλο με τους πιο χαμηλούς 

δείκτες AIC και CAIC έχει την καλύτερη προσαρμογή (Τσαούσης, Αδημοσίευτη μελέτη, 

2014). 

3.4. Αποτελέσματα 

Η καταχώρηση και ανάλυση των δεδομένων στο λογισμικό IBM.SPSS Amos23 έδειξε 

ένα δείγμα μεγέθους 176 ατόμων. Ο αριθμός αυτός δεν είναι αρκετά μεγάλος σε σχέση με το 

αναμενόμενο (<200), επομένως η Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων έγινε με επιφύλαξη 

ως προς την προϋπόθεση του δείγματος. Ωστόσο, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν δεν 

εμφάνισαν  ελλειπούσες τιμές και το εύρος των τιμών Mahalanobis d- squared κυμάνθηκε 

από 36,42 έως 91,07, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν υπήρχαν ακραίες τιμές στο δείγμα.  

Σχετικά με την αναγνώριση του μοντέλου, οι βαθμοί ελευθερίας  εμφάνισαν την θετική 

τιμή 734 και σε κάθε λανθάνουσα μεταβλητή αντιστοιχούσαν 10 παρατηρούμενες 

μεταβλητές. Επομένως, η αναγνώριση του μοντέλου ήταν ικανοποιητική. Επίσης, η τιμή του 

ελέγχου της πολυμεταβλητής κανονικότητας (Multivariate of normality) ήταν 97,99. Αν και η 

τιμή αυτή ξεπερνά σε μεγάλο βαθμό την τιμή 3, δηλαδή το όριο για την συγκεκριμένη 

παράμετρο, θεωρείται ανεκτή για την χρήση της μεθόδου Maximum Likelihood στις 

κοινωνικές επιστήμες, καθώς είναι μικρότερη του 100. Επίσης, οι συσχετίσεις μεταξύ των 

παρατηρούμενων μεταβλητών ήταν μικρότερες του 0,7, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει 

ο κίνδυνος της πολυσυγγραμμικότητας.  

Σχετικά με την συνολική αξιολόγηση του μοντέλου, οι τιμές για τους δείκτες καλής 

προσαρμογής που προέκυψαν από την Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων ήταν οι εξής: 

CMIN/ DF=2,02, CFI=0,77, TLI=0,75, RMSEA=0,07 και SRMR=0,11. Οι δείκτες καλής 

προσαρμογής που χρησιμοποιήθηκαν, με εξαίρεση τους CMIN/ DF και RMSEA, δεν 

εμφάνισαν ικανοποιητικές τιμές και, κατ’ επέκταση, δεν υποστήριζαν την καλή προσαρμογή 
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του μοντέλου στα δεδομένα. Έτσι, έγιναν ορισμένες βελτιωτικές ενέργειες με στόχο την 

επίτευξη της καλύτερης προσαρμογής του εργαλείου.  

Αρχικά, από την παρατήρηση των παραγοντικών φορτίσεων του κάθε στοιχείου σε 

κάθε λανθάνουσα μεταβλητή, διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία 5 («Αντιλαμβάνομαι τον εαυτό 

μου ως κομμάτι της σχέσης μου με τον/την σύντροφό μου»), 6 («Υπάρχουν συχνοί καβγάδες 

στην σχέση μου με τον/την σύντροφό μου») και 10 («Μπορώ να ξεπεράσω κάθε εμπόδιο για 

να είμαι μαζί με τον/την σύντροφό μου») του παράγοντα της Δέσμευσης ήταν προβληματικά, 

καθώς είτε εμφάνιζαν παραγοντική φόρτιση μικρότερη του 0,30, είτε η παραγοντική τους 

φόρτιση είχε αρνητικό πρόσημο. Συγκεκριμένα, οι τιμές των τριών αυτών στοιχείων ήταν 

αντίστοιχα 0,17, -0,52 και -0,08. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είχαν παραγοντική φόρτιση 

μεγαλύτερη από 0,40, με εξαίρεση τα στοιχεία 6 («Αν χωρίσω με τον/την σύντροφό μου, θα 

βρω εύκολα άλλον/η ερωτικό/ή σύντροφο») και 8 («Δεν βάζω τον/την σύντροφό μου πάνω 

από τα χόμπυ -προσωπικές δραστηριότητές μου») του παράγοντα των Εναλλακτικών Λύσεων 

και το στοιχείο 4 («Προσπαθώ πολύ να είμαι όσο το δυνατόν πιο αφοσιωμένος/η στον/στην 

σύντροφό μου») του παράγοντα της Δέσμευσης που εμφάνισαν οριακή, αλλά αποδεκτή 

παραγοντική φόρτιση (>0,30). Έτσι, τα στοιχεία 5, 6 και 10 της Δέσμευσης αποκλείστηκαν 

από τη συνέχεια της ανάλυσης.  

Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες τροποποίησης (Modification Ιndices- Μ.Ι.), με 

σκοπό να προσφέρουν πληροφορίες για την βελτίωση της προσαρμογής των στοιχείων στα 

δεδομένα του δείγματος. Αναφορικά με τους δείκτες αυτούς, ο επαναπροσδιορισμός του 

μοντέλου προσεγγίζεται μέσα από την παροχή ορισμένων βελτιωτικών προτάσεων, οι οποίες 

αναφέρονται σε συσχετίσεις συνδιακυμάνσεων μεταξύ σφαλμάτων. Όσο μεγαλύτερη είναι η 

τιμή Μ.Ι. σε κάθε συσχέτιση και όσο πιο μεγάλη αλλαγή δείχνει ότι επιφέρει, τόσο καλύτερη 

πρόκειται να είναι η προσαρμογή του μοντέλου. Ωστόσο, για να είναι ορθές και αποδεκτές οι 

συσχετίσεις αυτές, είναι απαραίτητο τα σφάλματα μεταξύ δυο στοιχείων να βασίζονται σε 
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ένα σταθερό και κοινό θεωρητικό υπόβαθρο και να μπορούν να τεκμηριωθούν μέσα από αυτό 

(Τσαούσης, Αδημοσίευτη μελέτη, 2014).  

Στο παρόν μοντέλο συσχετίστηκαν οι διακυμάνσεις ορισμένων σφαλμάτων, τα οποία 

ανήκαν στον ίδιο παράγοντα και είχαν κοινό εννοιολογικό περιεχόμενο. Οι συσχετίσεις 

έγιναν σταδιακά, προσθέτοντας μια συνδιακύμανση κάθε φορά, ανάλογα με την συσχέτιση 

που παρουσίαζε μεγαλύτερη τιμή Μ.Ι.. Τα σφάλματα, λοιπόν, που συσχετίστηκαν ήταν 1) 

e25 και e29 (M.I. = 30,73, Par. Change: 0,52), 2) e14 και e15 (M.I. = 30,35, Par. Change: 

0,23), 3) e23 και e24 (M.I. = 21,84, Par. Change: 0,28), 4) e11 και e12 (M.I. = 17,79, Par. 

Change: 0,15) και 5) e1 και e2 (M.I. = 15,51, Par. Change: 0,05). Τα στοιχεία που 

αντιστοιχούν στα παραπάνω συσχετιζόμενα σφάλματα μετρούν το ίδιο χαρακτηριστικό και, 

γι’ αυτόν τον λόγο, θεωρείται ότι επηρεάζονται από κοινούς παράγοντες- σφάλματα. Τα 

στοιχεία αυτά είναι αντιστοίχως τα εξής: 1) «Ο/Η σύντροφός μου έχει αναπτύξει σχέσεις με 

την οικογένεια μου» και «Έχω αναπτύξει σχέσεις με την οικογένεια του/της συντρόφου μου», 

2) «Μου αρέσει να φλερτάρω άλλα άτομα» και «Οι άντρες/γυναίκες που με φλερτάρουν με 

ελκύουν περισσότερο από τον/την σύντροφό μου», 3) «Έχουμε αγοράσει με τον σύντροφό 

μου από κοινού κάποιο αντικείμενο υψηλής αξίας (π.χ. αυτοκίνητο)» και «Με τον/την 

σύντροφό μου έχουμε από κοινού οικονομικές υποχρεώσεις (π.χ. δόσεις δανείου)», 4) «Θα 

ήθελα να περιορίσω τον χρόνο με τον/την σύντροφό μου για να μένω περισσότερο μόνος/η 

μου» και «Ανυπομονώ να φύγει ο/η σύντροφός μου ώστε να μείνω μόνος/η μου», 5) 

«Αισθάνομαι ικανοποιημένος/η από τη σχέση μου με τον/την σύντροφό μου» και «Ο/Η  

σύντροφός μου ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μου». 

Έπειτα από αυτές τις βελτιωτικές αλλαγές, επανεκτιμήθηκε η προσαρμογή του 

μοντέλου. Οι τιμές των δεικτών καλής προσαρμογής που προέκυψαν ήταν: CMIN/ DF=1,68, 

CFI=0,86, TLI=0,85, RMSEA=0,06 και SRMR=0,09. Αν και οι δείκτες αυτοί βελτιώθηκαν 

σημαντικά, μόνο οι δείκτες CMIN/ DF και RMSEA εξακολούθησαν να εμφανίζουν 
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ικανοποιητικές τιμές που ξεπερνούσαν το επιθυμητό όριο (<3 και <0,08, αντίστοιχα). 

Ωστόσο, και οι άλλοι τρεις δείκτες βρίσκονται κοντά στο όριο και θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν ανεκτοί σε έναν χαλαρό έλεγχο. Το μοντέλο (βλ. Γράφημα 3), λοιπόν, εμφανίζει 

μια σχετικά καλή προσαρμογή στα δεδομένα. 

Μετά από την συνολική αξιολόγηση του μοντέλου ακολούθησε η λεπτομερειακή 

αξιολόγηση. Από τον έλεγχο των παραμέτρων της τελικής κλίμακας, προέκυψε ότι οι 

παράμετροι του μοντέλου ήταν στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας p<0,05 

(βλ. Πίνακα 3). Επίσης, οι παραγοντικές φορτίσεις των παρατηρούμενων μεταβλητών ήταν  

μεγαλύτερες από την κατώτερη τιμή 0,40 (βλ. Πίνακα 4). Τέλος, δεν υπήρξε κάποια αρνητική 

τιμή στις διακυμάνσεις των εκτιμήσεων των παραμέτρων και όλες οι τυποποιημένες 

εκτιμήσεις είχαν τιμή μικρότερη από 1. Έτσι, η εγκυρότητα περιεχομένου του εργαλείου της 

ΚΕΣ, το οποίο κατασκευάστηκε στην Μελέτη 1 μέσα  από την διαδικασία της Διερευνητικής 

Ανάλυσης Παραγόντων, αποδείχθηκε μέσα από την χρήση της Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης 

Παραγόντων. 



65 
 

 

Γράφημα 3. Το τελικό μοντέλο της ΚΕΣ 

 

Πίνακας 3. 

Παραγοντικές φορτίσεις με μη τυποποιημένο τρόπο (Estimate), Τυπικό σφάλμα (S.E.), Critical 

Ratio (C.R.), Στατιστική σημαντικότητα (p) 

 

   Estimate S.E. C.R p 

ΙΚ_01  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 1,00    

ΙΚ_02  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 1,09 ,07 15,61 *** 

ΙΚ_03  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ,89 ,11 7,75 *** 
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ΙΚ_04  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 1,19 ,08 13,75 *** 

ΙΚ_05  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 1,23 ,10 11,54 *** 

ΙΚ_06  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ,68 ,09 7,21 *** 

ΙΚ_07  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 1,12 ,10 10,95 *** 

ΙΚ_08  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ,36 ,06 5,74 *** 

ΙΚ_09  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 1,03 ,09 10,75 *** 

ΙΚ_10  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ,86 ,09 9,15 *** 

ΕΝΑΛ_01  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 1,00    

ΕΝΑΛ_02  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 1,19 ,17 6,76 *** 

ΕΝΑΛ_03  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 1,31 ,26 4,94 *** 

ΕΝΑΛ_04  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 1,14 ,25 4,57 *** 

ΕΝΑΛ_05  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 1,09 ,20 5,28 *** 

ΕΝΑΛ_06  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ,79 ,23 3,46 *** 

ΕΝΑΛ_07  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ,96 ,17 5,41 *** 

ΕΝΑΛ_08  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ,99 ,23 4,25 *** 

ΕΝΑΛ_09  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 1,02 ,22 4,46 *** 

ΕΝΑΛ_10  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 1,24 ,23 5,36 *** 

ΕΠ_01  ΕΠΕΝΔΥΣΗ 1,00    

ΕΠ_02  ΕΠΕΝΔΥΣΗ 1,15 ,08 13,55 *** 

ΕΠ_03  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ,95 ,08 11,22 *** 

ΕΠ_04  ΕΠΕΝΔΥΣΗ 1,01 ,08 12,20 *** 

ΕΠ_05  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ,80 ,08 9,74 *** 

ΕΠ_06  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ,55 ,08 6,52 *** 

ΕΠ_07  ΕΠΕΝΔΥΣΗ 1,07 ,09 10,99 *** 

ΕΠ_08  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ,97 ,08 11,11 *** 

ΕΠ_09  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ,64 ,08 7,61 *** 

ΕΠ_10  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ,59 ,08 7,12 *** 

ΔΕΣΜ_01  ΔΕΣΜΕΥΣΗ 1,00    

ΔΕΣΜ_02  ΔΕΣΜΕΥΣΗ ,55 ,11 4,83 *** 

ΔΕΣΜ_03  ΔΕΣΜΕΥΣΗ 1,16 ,19 6,11 *** 

ΔΕΣΜ_04  ΔΕΣΜΕΥΣΗ ,64 ,14 4,52 *** 

ΔΕΣΜ_07  ΔΕΣΜΕΥΣΗ 1,12 ,19 5,73 *** 

ΔΕΣΜ_08  ΔΕΣΜΕΥΣΗ ,92 ,17 5,35 *** 
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ΔΕΣΜ_09  ΔΕΣΜΕΥΣΗ ,78 ,17 4,46 *** 

 

 

          Πίνακας 4 

Παραγοντικές φορτίσεις των παρατηρούμενων μεταβλητών του τελικού μοντέλου της ΚΕΣ 

α/α 1ος  ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΦΟΡΤΙΣΗ 

1 Αισθάνομαι ικανοποιημένος/η από τη σχέση μου με τον/την σύντροφό μου ,80 

2 Ο/Η  σύντροφός μου ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μου ,82 

3 Ο/Η σύντροφός μου είναι υποστηρικτικός/ή ,56 

4 Αισθάνομαι ευτυχισμένος/η μέσα στην σχέση μου με τον/την σύντροφό μου ,88 

5 Ο/Η σύντροφός μου σέβεται τις ανάγκες μου ,78 

6 Απολαμβάνω το σεξ με τον/την σύντροφό μου ,53 

7 Αισθάνομαι ότι ο/η σύντροφός μου με καταλαβαίνει ,75 

8 Αισθάνομαι οικεία όταν βρίσκομαι με τον/την σύντροφό μου ,43 

9 Η σχέση μου με τον/την σύντροφό μου με επηρεάζει θετικά ,74 

10 Ο/Η σύντροφός μου καλύπτει τις ανάγκες μου για συντροφικότητα ,65 

   

 2ος  ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ»  

1 Θα ήθελα να περιορίσω τον χρόνο με τον/την σύντροφό μου για μένω 

περισσότερο μόνος/η μου. 

,47 

2 Ανυπομονώ να φύγει ο/η σύντροφός μου ώστε να μείνω μόνος/η μου. ,69 

3 Η ανεξαρτησία μου είναι πιο σημαντική από την σχέση μου με τον/την 

σύντροφό μου. 

,56 

4 Μου αρέσει να φλερτάρω άλλα άτομα. ,49 

5 Οι άντρες/γυναίκες που με φλερτάρουν με ελκύουν περισσότερο από τον/την 

σύντροφό μου. 

,64 

6 Αν χωρίσω με τον/την σύντροφό μου, θα βρω εύκολα άλλον/η ερωτικό/ή 

σύντροφο. 

,32 

7 Προτιμώ να δουλεύω/διαβάζω παρά να βρίσκομαι με τον/την σύντροφό μου. ,68 

8 Δεν βάζω τον/την σύντροφό μου πάνω από τα χόμπυ -προσωπικές 

δραστηριότητές μου. 

,43 

9 Χάνω σημαντικές στιγμές με τους φίλους μου εξαιτίας του/της συντρόφου μου. ,47 
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10 Απολαμβάνω περισσότερο την συντροφιά των φίλων μου παρά του/ της 

συντρόφου μου. 

,66 

 3ος  ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΕΠΕΝΔΥΣΗ»  

1 Έχουμε προχωρήσει σε αγορές από κοινού με τον/την σύντροφό μου. ,79 

2 Έχουμε “κοινό ταμείο” με τον/την σύντροφό μου. ,89 

3 Έχουμε αγοράσει με τον σύντροφό μου από κοινού κάποιο αντικείμενο υψηλής 

αξίας (π.χ. αυτοκίνητο).  

,77 

4 Με τον/την σύντροφό μου έχουμε από κοινού οικονομικές υποχρεώσεις (π.χ. 

δόσεις δανείου). 

,82 

5 Ο/Η σύντροφός μου έχει αναπτύξει σχέσεις με την οικογένεια μου. ,69 

6 Έχουμε αναλάβει την φροντίδα κάποιου κατοικίδιου με τον/την σύντροφό μου. ,48 

7 Μοιράζομαι το ίδιο σπίτι με τον/την σύντροφό μου. ,76 

8 Έχω μοιραστεί με τον/την σύντροφό μου δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. ,76 

9 Έχω αναπτύξει σχέσεις με την οικογένεια του/της συντρόφου μου. ,56 

10 Έχω κάνει επαγγελματικές θυσίες για την σχέση μου με τον/την σύντροφό μου. ,52 

 4ος  ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ  «ΔΕΣΜΕΥΣΗ»  

1 Έχω διαθέσει αρκετή προσπάθεια για την σχέση μου με τον/την σύντροφό μου. ,64 

2 Έχω αφιερώσει αρκετό χρόνο στον/στην σύντροφό μου. ,46 

3 Έχω αλλάξει ορισμένες προσωπικές μου συνήθειες για την σχέση μου με 

τον/την σύντροφό μου. 

,63 

4 Προσπαθώ πολύ να είμαι όσο το δυνατόν πιο αφοσιωμένος/η στον/στην 

σύντροφό μου. 

,42 

5 Κάνω συμβιβασμούς προκειμένου να συνεχιστεί η σχέση μου με τον/την 

σύντροφό μου. 

,57 

6 Μπορώ να προσπαθήσω πολύ για να κρατήσει η σχέση με τον/την σύντροφό 

μου. 

,52 

7 Αισθάνομαι προσκόλληση στον/στην σύντροφό μου. ,42 
 

 

 

 Επίσης, το μοντέλο των τεσσάρων παραγόντων (βλ. Γράφημα 3) συγκρίθηκε με ένα  

μονοπαραγοντικό μοντέλο, στο οποίο όλα τα 37 στοιχεία της ΚΕΣ φόρτωναν σε έναν γενικό 
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παράγοντα (βλ. Γράφημα 4). Στόχος αυτής της σύγκρισης ήταν να διαπιστώσουμε κατά πόσο 

το μοντέλο των τεσσάρων παραγόντων είχα καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα από το 

μονοπαραγοντικό μοντέλο, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την εγκυρότητα 

περιεχομένου της νέας κλίμακας. Έτσι, υπολογίστηκαν οι δείκτες καλής προσαρμογής του 

μονοπαραγοντικού μοντέλου κι έγινε σύγκριση των δεικτών AIC και CAIC μεταξύ των δύο 

αυτών μοντέλων. Για τους δείκτες καλής προσαρμογής του μονοπαραγοντικού μοντέλου 

προέκυψαν από την Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων οι εξής τιμές: CMIN/ DF=3,88, 

CFI=0,39, TLI=0,36, RMSEA=0,12 και SRMR=0,16. Επιπλέον, οι δείκτες AIC και CAIC για 

το μοντέλο αυτό ήταν 2591,73 και 2900,35, αντίστοιχα. Οι ίδιοι δείκτες για το μοντέλο των 

τεσσάρων παραγόντων ήταν 1207,99 και 1562,49, αντίστοιχα. Επομένως, μέσα από αυτήν 

την σύγκριση φαίνεται ότι το μοντέλο με τους τέσσερις παράγοντες ήταν το μοντέλο με την 

καλύτερη προσαρμογή. 
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Γράφημα 4. Μονοπαραγοντικό μοντέλο με 37 στοιχεία 
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ΜΕΛΕΤΗ 3: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗ 

ΣΧΕΣΗ 

4.1. Στόχος Μελέτης 3 

Ο στόχος της Μελέτης 3 είναι ο έλεγχος της εγκυρότητας της ΚΕΣ, δηλαδή η εξέταση 

του βαθμού που το συγκεκριμένο ψυχομετρικό εργαλείο μετράει όντως αυτό για το οποίο 

κατασκευάστηκε (Ουζούνη & Νακάκης, 2011). Για αυτόν τον σκοπό ελέγχθηκαν δυο είδη 

εγκυρότητας: η δομική εγκυρότητα (συγκλίνουσα και αποκλίνουσα εγκυρότητα) και η 

συγχρονική εγκυρότητα.  

4.2. Μέθοδος 

4.2.1. Συμμετέχοντες 

Για τον έλεγχο της εγκυρότητας του εργαλείου ΚΕΣ χρησιμοποιήθηκαν δυο δείγματα 

συμμετεχόντων.  Το δείγμα Α αποτελούνταν από 86 άτομα, εκ των οποίων 24 ήταν άντρες 

(27,9%) και 62 ήταν γυναίκες (79%). Το εύρος της ηλικίας των συμμετεχόντων κυμαίνονταν 

από 18 έως 54 έτη,  με μέσο όρο 27,52  έτη και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 8,61. Σχετικά με την 

προσωπική κατάσταση, 44 άτομα βρίσκονταν σε σχέση (51,2%), 15 άτομα συμβίωναν με 

τον/την σύντροφό τους (17,4%), 2 άτομα ήταν αρραβωνιασμένα με τον/την σύντροφό τους 

(2,3%), 24 άτομα ήταν παντρεμένα (27,9%) και 1 άτομο βρισκόταν σε ελεύθερη σχέση 

(1,2%). Αναφορικά με χρονικό διάστημα της σχέσης αποκρίθηκαν οι 85 συμμετέχοντες. Το 

εύρος ήταν μεγάλο και κυμαίνονταν από 1 μήνα σχέσης έως 35 χρόνια, με μέσο όρο 5,52 

χρόνια και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 6, 37. 

Το δείγμα Β αποτελούνταν από 90 άτομα, εκ των οποίων 12 ήταν άντρες (13,3%), 77 

ήταν γυναίκες (85,6%) και ένας συμμετέχοντας προσδιόρισε το φύλο του ως “άλλο” (1,1%). 

Το εύρος της ηλικίας των συμμετεχόντων κυμαίνονταν από 18 έως 51 έτη,  με μέσο όρο 

23,89  έτη και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 6,06. Σχετικά με την προσωπική κατάσταση, 65 άτομα 
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βρίσκονταν σε σχέση (72,2%), 4 άτομα συμβίωναν με τον/την σύντροφό τους (4,4%), 4 

άτομα ήταν αρραβωνιασμένα με τον/την σύντροφό τους (4,4%), 15 άτομα ήταν παντρεμένα 

(16,7%) και 2 άτομα βρίσκονταν σε ελεύθερη σχέση (2,2%). Αναφορικά με χρονικό το 

διάστημα της σχέσης αποκρίθηκαν 87 συμμετέχοντες και το εύρος ήταν μεγάλο. 

Συγκεκριμένα, κυμαίνονταν από 1 μήνα σχέσης έως 33 χρόνια, με μέσο όρο 4,31 χρόνια και 

τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 5,70. 

Η επιλογή των δύο δειγμάτων ήταν ευκαιριακή, με προϋπόθεση την ενηλικότητα και 

την εμπλοκή σε μια ερωτική σχέση (του ίδιου ή του άλλου φύλου) κατά την τρέχουσα 

περίοδο. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική, κατόπιν ενήμερης συγκατάθεσης, χωρίς 

χρήση κινήτρων ή αποζημιώσεων και με εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων 

και της ανωνυμίας του συμμετέχοντα. 

4.2.2. Διαδικασία 

Η τελική μορφή της ΚΕΣ, όπως αυτή προέκυψε από την Διερευνητική και 

Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων, χορηγήθηκε και στα δυο δείγματα συμμετεχόντων της 

Μελέτης 3. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν και άλλες κλίμακες 

που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της συγχρονικής, της συγκλίνουσας και της 

αποκλίνουσας εγκυρότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες του δείγματος Α 

συμπλήρωσαν, εκτός από την ΚΕΣ, τις εξής κλίμακες: α) Perceived Relationship Quality 

Components (PRQC), β) Relationship Assessment Scale (RAS), γ) Dependent Scale (DS) και 

δ) Satisfaction with Life Scale (SWLS). Από την άλλη μεριά, οι συμμετέχοντες του δείγματος 

Β συμπλήρωσαν μαζί με την ΚΕΣ τις εξής κλίμακες: Investment Model Scale (IMS) και Big 

Five Inventory (BFI).  

Από τις επιπρόσθετες κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν, εκτός από τις SWLS και BFI 

που υπάρχουν σταθμισμένες στα ελληνικά, οι υπόλοιπες προσαρμόστηκαν γλωσσικά και 
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εννοιολογικά με τη Μέθοδο της Επιτροπής μεταφραστών (Committee Approach). 

Συγκεκριμένα, τα εργαλεία μεταφράστηκαν στην ελληνική γλώσσα από τρία δίγλωσσα 

άτομα, μεμονωμένα. Έπειτα, τα άτομα αυτά συγκέντρωσαν τις τρεις διαφορετικές 

μεταφρασμένες εκδοχές της κάθε κλίμακας και κατέληξαν από κοινού σε μια εκδοχή. Στην 

συνέχεια, ένα τέταρτο άτομο (verifier) έκρινε το αποτέλεσμα της μετάφρασης, διορθώνοντας 

γραμματικά και συντακτικά λάθη και βελτιώνοντας την απόδοση στα ελληνικά, όπου 

κρινόταν απαραίτητο.   

Έτσι, τα εργαλεία ήταν έτοιμα προς χορήγηση. Ωστόσο, πριν την χορήγηση των 

κλιμάκων στους συμμετέχοντες, παρουσιαζόταν μια ενημερωτική  επιστολή που τους 

πληροφορούσε σχετικά με τους σκοπούς της έρευνας, την προαιρετική συμμετοχή, τη 

διασφάλιση της ανωνυμίας και των προσωπικών δεδομένων, τη μέγιστη διάρκεια 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και την αποδοχή της συμμετοχής στην έρευνα μέσα από 

την συμπλήρωση και την επιστροφή του ερωτηματολογίου. Επίσης, περιελάμβανε τα 

στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων της έρευνας για τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις. Η 

χορήγηση των ερωτηματολογίων έγινε ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής 

“Google Forms”. 

 4.2.3. Εργαλεία 

4.2.3.1. Κλίμακα Επένδυσης στη Σχέση (ΚΕΣ) 

 Η ΚΕΣ, όπως αναφέρθηκε και στην Μελέτη 2, μετράει την ενδεχόμενη σταθερότητα 

του ατόμου στην σχέση του και αποτελείται από τέσσερις παράγοντες (Ικανοποίηση, 

Ποιότητα Εναλλακτικών Λύσεων, Επένδυση, Δέσμευση) και συνολικά 37 στοιχεία.  Για την 

αξιολόγηση των στοιχείων της ΚΕΣ χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα Likert 5 σημείων, στην 

οποία τα άτομα καλούνταν να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας τους και κυμαίνονταν από (1) 
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Καθόλου έως (5) Πολύ. Η αξιοπιστία της συγκεκριμένης κλίμακας εξετάζεται παρακάτω, στα 

πλαίσια της Μελέτης 4. 

4.2.3.2. Perceived Relationship Quality Components (PRQC) Inventory 

 Η κλίμακα PRQC κατασκευάστηκε από τους Fletcher, Simpson, και Thomas (2000) 

με σκοπό την μέτρηση της ποιότητας της σχέσης που γίνεται αντιληπτή από το άτομο. Η 

μέτρηση αυτή βασίζεται σε έξι παράγοντες: την Ικανοποίηση, την Δέσμευση, την Οικειότητα, 

την Εμπιστοσύνη, το Πάθος και την Αγάπη. Ο κάθε παράγοντες περιλαμβάνει τρία στοιχεία, 

τα οποία βαθμολογούνταν σε μια κλίμακα Likert 7 σημείων που κυμαίνεται από (1) Καθόλου 

έως (7) Πάρα πολύ. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας για τις υποκλίμακες του 

συγκεκριμένου εργαλείου είναι α=0,93 για την Ικανοποίηση, α=0,94 για την Δέσμευση, 

α=0,88 για την Οικειότητα, α=0,74 για την Εμπιστοσύνη, α=0,89 για το Πάθος και α=0,90 για 

την Αγάπη (Fletcher & συν., 2000). Η κλίμακα αυτή χρησιμοποιήθηκε για την εξέταση της 

δομικής εγκυρότητας.  

4.2.3.3. Relationship Assessment Scale (RAS) 

Η κλίμακα RAS δημιουργήθηκε από την Hendrick (1988) και εξετάζει την γενική 

ικανοποίηση που λαμβάνει το άτομο από την σχέση του, αξιολογώντας την υποκειμενική 

αξιολόγηση μιας στενής σχέσης. Αποτελεί μια σύντομη κλίμακα με εφτά στοιχεία, καθένα 

από τα οποία βαθμολογείται με μια κλίμακα Likert 7 σημείων. Η αξιοπιστία εσωτερικής 

συνέπειας της κλίμακας RAS  είναι α=0,86. Η κλίμακα αυτή χρησιμοποιήθηκε, επίσης, για 

την εξέταση της δομικής εγκυρότητας.  

4.2.3.4. Dependent Scale (DS) 

Η κλίμακα DS δημοσιεύτηκε από τους Attridge, Berscheid, και Sprecher (1998) και 

μετρά την εξάρτηση από την σχέση που γίνεται αντιληπτή από το άτομο. Αποτελείται από 16 

στοιχεία, τα οποία βαθμολογούνται με μια κλίμακα Likert 6 σημείων που κυμαίνεται από (1) 
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Διαφωνώ απόλυτα έως (6) Συμφωνώ απόλυτα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να σημειώσουν 

τον αριθμό που αντιπροσωπεύει καλύτερα τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους και που 

εκφράζει καλύτερα τη γνώμη ή το συναίσθημά τους. Η κλίμακα αυτή εμφανίζει αρκετά 

υψηλή αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας, η οποία κυμαίνεται από α=0,81 έως α=0,94, αλλά 

και αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων για χρονικό διάστημα 6 εβδομάδων (r = 0,83) 

(Attridge & al., 1998). Και η DS χρησιμοποιήθηκε για την εξέταση της δομικής εγκυρότητας. 

4.2.3.5. Satisfaction with Life Scale (SWLS) 

 H SWLS κατασκευάστηκε από τους Diener, Emmons, Larsen, και Griffin (1985)  και 

αποτελεί  ένα πολύ σύντομο εργαλείο που μετρά την γενικότερη ικανοποίηση του ατόμου 

από την ζωή του. Αποτελείται από 5 στοιχεία, τα οποία βαθμολογούνται σε μια κλίμακα 

Likert 7 σημείων που κυμαίνεται από (1) Διαφωνώ απόλυτα έως (7) Συμφωνώ απόλυτα. Οι 

συμμετέχοντες καλούνται να βαθμολογήσουν βάσει του βαθμού που τους αντιπροσωπεύει 

καλύτερα. H αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας του εργαλείου SWLS είναι α=0,87 και η 

αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων για διάστημα 2 μηνών είναι r = 0,82 (Diener & συν., 

1985). Η SWLS χρησιμοποιήθηκε και αυτή για την εξέταση της δομικής εγκυρότητας. 

4.2.3.7. Big Five Inventory (BFI) 

 Η κλίμακα BFI (John & Srivastava, 1999) αποτελεί ένα εργαλείο με 44 στοιχεία, το 

οποίο μετρά την προσωπικότητα του ατόμου σύμφωνα με το Μοντέλο των Πέντε 

Παραγόντων. Συγκεκριμένα, η κλίμακα περιλαμβάνει τους εξής πέντε παράγοντες: 

Εξωστρέφεια (8 στοιχεία), Προσήνεια (9 στοιχεία), Ευσυνειδησία (9 στοιχεία), Νευρωτισμός 

(8 στοιχεία), Δεκτικότητα στην Εμπειρία (10 στοιχεία). Οι συμμετέχοντες καλούνται να 

δηλώσουν σε μια κλίμακα Likert 5 σημείων τον βαθμό συμφωνίας τους με τις προτάσεις των 

στοιχείων της κλίμακας και το κατά πόσο θεωρούν ότι αυτές είναι αντιπροσωπευτικές του 

τρόπου που οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους. Η κλίμακα Likert κυμαίνεται από (1) 



76 
 

Διαφωνώ απόλυτα έως (5) Συμφωνώ απόλυτα. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας του BFI 

συνολικά είναι α=0,83 και για κάθε υποκλίμακα ανέρχεται ως εξής: α=0,88 για την 

Εξωστρέφεια, α=0,79 για την Προσήνεια, α=0,82 για την Ευσυνειδησία, α=0,84 για τον 

Νευρωτισμό και α=0,81 για την Δεκτικότητα στην Εμπειρία (John & Srivastava, 1999). Το 

BFI αποτελεί την τελευταία κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε για την εξέταση της δομικής 

εγκυρότητας της ΚΕΣ. 

4.2.3.6. Investment Model Scale (IMS) 

 Η κλίμακα IMS αναπτύχθηκε από τους Rusbult και συν. (1998) για την μέτρηση της 

σταθερότητας της σχέσης όπως αυτή ορίζεται από το μοντέλο επένδυσης. Περιλαμβάνει 

τέσσερις παράγοντες: την Ικανοποίηση, την Ποιότητα των Εναλλακτικών Λύσεων, το 

Μέγεθος των Επενδύσεων και την Δέσμευση. Αναφορικά με τους πρώτους τρεις παράγοντες, 

περιλαμβάνουν 10 στοιχεία ο καθένας, εκ των οποίων τα 5 πρώτα αφορούν ειδικά 

χαρακτηριστικά της σχέσης και ο μοναδικός τους ρόλος είναι η προετοιμασία του ατόμου, 

ώστε να αντιληφθεί καλύτερα τις έννοιες που περιλαμβάνουν τα επόμενα 5 στοιχεία που 

αφορούν γενικά χαρακτηριστικά της σχέσης. Ο παράγοντας τις Δέσμευσης περιλαμβάνει 7 

στοιχεία.  

Τα στοιχεία που αφορούν ειδικά χαρακτηριστικά της σχέσης βαθμολογούνται σε μια 

κλίμακα Likert 4 σημείων, ανάλογα με τον βαθμό συμφωνίας, που κυμαίνεται από (1) Δεν 

συμφωνώ καθόλου έως (4) Συμφωνώ εντελώς. Από την άλλη μεριά, τα στοιχεία που αφορούν 

γενικά χαρακτηριστικά της σχέσης βαθμολογούνται ανάλογα με τον βαθμό συμφωνίας του 

ατόμου σε μια κλίμακα Likert 9 σημείων που κυμαίνεται από (0) Δεν συμφωνώ καθόλου έως 

(8) Συμφωνώ εντελώς. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας των στοιχείων που αφορούν τα 

γενικά χαρακτηριστικά της σχέσης κυμαίνεται από α=0,91 έως α=0,95 για την υποκλίμακα 

της Δέσμευσης, α=0,92 έως α=0,95 για την υποκλίμακα της Ικανοποίησης, α=0,82 έως 
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α=0,88 για την υποκλίμακα των Εναλλακτικών Λύσεων και α=0,82 έως α=0,84 για την 

υποκλίμακα της Επένδυσης.  Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας των στοιχείων που αφορούν 

ειδικά χαρακτηριστικά της σχέσης είναι χαμηλότερη, αλλά αποδεκτή και κυμαίνεται από 

α=0,79 έως α=0,93 για την Ικανοποίηση, α=0,88 έως α=0,93 για τις Εναλλακτικές Λύσεις και 

α=0,73 έως α=0,84 για την Επένδυση. Η IMS χρησιμοποιήθηκε για την εξέταση της 

συγχρονικής εγκυρότητας. 

4.3. Ανάλυση 

4.3.1. Δομική εγκυρότητα 

Η δομική εγκυρότητα ή, αλλιώς, εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής (construct 

validity) του εργαλείου ΚΕΣ προσεγγίστηκε μέσα από την εξέταση της συγκλίνουσα και 

αποκλίνουσας εγκυρότητας. Η συγκλίνουσα εγκυρότητα (convergent validity) σχετίζεται με 

τον βαθμό θετικής συσχέτισης δυο διαφορετικών εργαλείων που μετρούν την ίδια έννοια 

(Ουζούνη & Νακάκης, 2011), ενώ η αποκλίνουσα ή διακρίνουσα εγκυρότητα (divergent 

validity) σχετίζεται με τον βαθμό απόκλισης δυο διαφορετικών εργαλείων, τα οποία μετρούν 

διαφορετικές έννοιες (Bachman, 1990). Η συγκλίνουσα και αποκλίνουσα εγκυρότητα 

εξετάστηκε με την βοήθεια του λογισμικού IBM. SPSS. 21. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε 

ο δείκτης συσχέτισης Pearson, με σκοπό την εύρεση του βαθμού συσχέτισης μεταξύ των 

υποκλιμάκων της ΚΕΣ και των υποκλιμάκων των άλλων κλιμάκων (PRQC, RAS, DS, SWLS 

και BFI). 

4.3.2. Συγχρονική εγκυρότητα 

Η συγχρονική εγκυρότητα (concurrent validity) αποτελεί υπότυπο της εγκυρότητας 

κριτηρίου (criterion validity) και αφορά τον βαθμό συσχέτισης δύο διαφορετικών αλλά 

ισοδύναμων εργαλείων, με παρόμοιες ιδιότητες, που μετρούν την ίδια μεταβλητή και 

χορηγούνται την ίδια χρονική στιγμή, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας (Ουζούνη & Νακάκης, 
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2011). Η συγχρονική εγκυρότητα εξετάστηκε και αυτή με την βοήθεια του λογισμικού IBM. 

SPSS. 21. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης συσχέτισης Pearson, για την εξέταση του 

βαθμού συσχέτισης μεταξύ των υποκλιμάκων της ΚΕΣ και των υποκλιμάκων της IMS, καθώς 

οι δύο αυτές κλίμακες βασίζονται θεωρητικά στο ίδιο μοντέλο (μοντέλο επένδυσης). 

4.4. Αποτελέσματα 

4.4.1. Δομική εγκυρότητα 

Η συσχέτιση ανάμεσα στις υποκλίμακες της ΚΕΣ και της PRQC παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 5. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι η υποκλίμακα της Ικανοποίησης της ΚΕΣ 

εμφανίζει υψηλή συσχέτιση με τις υποκλίμακες της Ικανοποίησης και της Εμπιστοσύνης και 

μέτρια συσχέτιση με τις υποκλίμακες της Δέσμευσης, της Οικειότητας, του Πάθους και της 

Αγάπης της κλίμακας PRQC. Η υποκλίμακα των Εναλλακτικών Λύσεων εμφανίζει μέτρια 

συσχέτιση με όλες τις υποκλίμακες του PRQC. Ωστόσο, για τις υποκλίμακες της Δέσμευσης 

και της Επένδυσης, η συσχέτιση με τις υποκλίμακες του PRQC είναι πολύ χαμηλές και μη 

στατιστικά σημαντικές, αν και αναμενόταν βάσει της θεωρίας να υφίστανται ορισμένες 

συσχετίσεις, όπως για παράδειγμα με τις υποκλίμακες της Ικανοποίησης και της Δέσμευσης.  

*p< 0,05, **p< 0,01 

 Πίνακας 5 

 Δείκτες συσχέτισης μεταξύ των υποκλιμάκων ΚΕΣ και  PRQC 

 Υποκλίμακες  PRQC 

Υπο-κλίμακες ΚΕΣ Ικανοποίηση Δέσμευση Οικειότητα Εμπιστοσύνη Πάθος  Αγάπη 

Ικανοποίηση ,77** ,39** ,45** ,65** ,54** ,50** 

Εναλλακτικές Λύσεις -,50** -,41** -,32** -,38** -,36** -,49** 

Δέσμευση -,15 ,16 -,08 ,04 -,01 ,13 

Επένδυση ,09 ,20 ,19 -,20 -,17 -,03 
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Συνεπώς, η συσχέτιση των υποκλιμάκων των δυο αυτών κλιμάκων δείχνει την ύπαρξη 

συγκλίνουσας εγκυρότητας για τις υποκλίμακες Ικανοποίηση και Εναλλακτικές Λύσεις και 

την ύπαρξη αποκλίνουσας εγκυρότητας για τις υποκλίμακες Δέσμευση και Επένδυση. 

Η συσχέτιση ανάμεσα στις υποκλίμακες της ΚΕΣ και την κλίμακα RAS φαίνεται στον 

Πίνακα 6. Η υποκλίμακα της Ικανοποίησης εμφανίζει αρκετά υψηλή συσχέτιση με την RAS, 

όπως ήταν αναμενόμενο, καθώς και οι δυο μετράνε την έννοια της ικανοποίησης. Η 

υποκλίμακα των Εναλλακτικών Λύσεων παρουσιάζει μέτρια, αλλά ικανοποιητική συσχέτιση 

με την RAS, γεγονός εύλογο, δεδομένου ότι τα άτομα που αξιολογούν θετικά την σχέση τους 

τείνουν να αντιλαμβάνονται την ποιότητα των εναλλακτικών τους λύσεων ως φτωχότερη. Για 

παράδειγμα, τα άτομα που αισθάνονται ότι εκπληρώνονται οι ανάγκες τους μέσα από την 

ερωτική τους σχέση, είναι λιγότερο πιθανό να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις και να 

εμπλακούν σε μια σχέση με έναν άλλο ερωτικό σύντροφο (Lewandowski & Ackerman, 

2006).  

Πίνακας 6 

Δείκτες συσχέτισης μεταξύ των υποκλιμάκων ΚΕΣ και της κλίμακας RAS 

Υποκλίμακες ΚΕΣ Κλίμακα RAS 

Ικανοποίηση ,82** 

Εναλλακτικές Λύσεις -,51** 

Δέσμευση -,18 

Επένδυση ,13 

*p< 0,05, **p< 0,01 

Από την άλλη μεριά, οι υποκλίμακες της Δέσμευσης και της Επένδυσης εμφανίζουν 

πολύ χαμηλές και μη στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με RAS, γεγονός που υποδηλώνει 

ότι ο τρόπος που αξιολογεί κάποιος την σχέση του και, κατ’ επέκταση η συνολική του 
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ικανοποίηση, δεν έχει σχέση με την δέσμευσή του και το μέγεθος των επενδύσεών του σε 

αυτή. Ωστόσο, το συμπέρασμα αυτό είναι αντίθετο με την υπόθεση και την έρευνα του 

μοντέλου επένδυσης, το οποίο προβλέπει την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ ικανοποίησης-

δέσμευσης και ικανοποίησης-επένδυσης (Le & Agnew, 2003). Η αντίθεση αυτή ενδεχομένως 

να προκύπτει από ορισμένες διαφορές στην προσέγγιση της έννοιας της ικανοποίησης.  

Η συσχέτιση ανάμεσα στις υποκλίμακες της ΚΕΣ και την κλίμακα DS παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 7. Η υποκλίμακα της Ικανοποίησης εμφανίζει μέτρια συσχέτιση με την DS, 

όπως αναμενόταν και από το θεωρητικό υπόβαθρο (π.χ. Attridge & συν., 1998). Η 

υποκλίμακα των Εναλλακτικών Λύσεων παρουσιάζει σχετικά χαμηλή, αλλά αποδεκτή 

συσχέτιση με την DS. Η ύπαρξη της αρνητικής αυτής συσχέτισης μεταξύ των εναλλακτικών 

λύσεων και έννοιας της εξάρτησης, επίσης, προβλέπεται από την βιβλιογραφία (Attridge & 

συν., 1998). Σχετικά με τις υποκλίμακες της Δέσμευσης και της Επένδυσης, εμφανίζουν και 

πάλι πολύ χαμηλές και μη στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις, γεγονός που έρχεται σε 

αντίθεση με το θεωρητικό υπόβαθρο του μοντέλου επένδυσης.   

Πίνακας 7 

Δείκτης συσχέτισης μεταξύ των υποκλιμάκων ΚΕΣ και της κλίμακας DS 

Υποκλίμακες ΚΕΣ Κλίμακα DS 

Ικανοποίηση ,41** 

Εναλλακτικές Λύσεις -,25* 

Δέσμευση ,07 

Επένδυση -,14 

*p< 0,05, **p< 0,01 

 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζεται η συσχέτιση των υποκλιμάκων της ΚΕΣ με την κλίμακα 

SWLS. Σε αυτόν φαίνεται ότι η ικανοποίηση από την ζωή εμφανίζει μέτρια συσχέτιση με την 
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ικανοποίηση από την σχέση και την ποιότητα των εναλλακτικών λύσεων και χαμηλότερη 

συσχέτιση με το μέγεθος της επένδυσης. Ωστόσο, η υποκλίμακα της Δέσμευσης εμφανίζει 

χαμηλή και μη στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την κλίμακα SWLS, υποδηλώνοντας ότι 

η δέσμευση του ατόμου στην σχέση του δεν σχετίζεται με την γενικότερη ικανοποίηση που 

λαμβάνει από την ζωή του. Το εύρημα αυτό δεν ερμηνεύεται θεωρητικά, καθώς η 

βιβλιογραφία και η έρευνα φαίνεται ότι δεν έχουν αναζητήσει την διερεύνηση μιας τέτοιας 

σχέσης.   

Πίνακας 8 

Δείκτης συσχέτισης μεταξύ των υποκλιμάκων ΚΕΣ και της κλίμακας SWLS 

Υποκλίμακες ΚΕΣ Κλίμακα SWLS 

Ικανοποίηση ,36** 

Εναλλακτικές Λύσεις -,36** 

Δέσμευση -,16 

Επένδυση ,21* 

 

Τέλος, οι συσχετίσεις ανάμεσα στις υποκλίμακες της ΚΕΣ και στις υποκλίμακες του 

εργαλείου BFI φαίνονται στον Πίνακα 9. Η υποκλίμακα της Ικανοποίησης και η υποκλίμακα 

των Εναλλακτικών Λύσεων εμφανίζουν σχετικά μέτριες συσχετίσεις με τις υποκλίμακες της 

Εξωστρέφειας, της Προσήνειας, της Ευσυνειδησίας και της Δεκτικότητας στην Εμπειρία, ενώ 

η συσχέτιση με την υποκλίμακα του Νευρωτισμού είναι χαμηλή και μη στατιστικά 

σημαντική. Η υποκλίμακα της Επένδυσης παρουσιάζει χαμηλή προς μέτρια συσχέτιση με τις 

υποκλίμακες της Προσήνειας και της Ευσυνειδησίας, ενώ εμφανίζει χαμηλή και μη 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις υποκλίμακες της Εξωστρέφειας, του Νευρωτισμού 

και της Δεκτικότητας στην Εμπειρία. Επίσης, η υποκλίμακα της Δέσμευσης εμφανίζει 

χαμηλές και στατιστικά μη σημαντικές συσχετίσεις με τις πέντε υποκλίμακες του BFI. 
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Πίνακας 9 

Δείκτες Συσχέτισης μεταξύ των υποκλιμάκων ΚΕΣ και BFI 

 

 Υποκλίμακες  BFI 

Υπο-κλίμακες ΚΕΣ Εξωστρέφεια Προσήνεια Ευσυνειδησία Νευρωτισμός Δεκτικότητα 

Ικανοποίηση ,24* ,45** ,44** ,06 ,36** 

Εναλλακτικές Λύσεις -,26* -,38** -,32** ,17 -,23* 

Δέσμευση -,05 -,05 -,10 ,19 -,09 

Επένδυση ,12 ,33** ,25* ,05 ,05 

*p< 0,05, **p< 0,01 

 

Συνολικά, φαίνεται ότι για τις υποκλίμακες της Ικανοποίησης και των Εναλλακτικών 

Λύσεων, οι υποκλίμακες της κλίμακας PRQC (Ικανοποίηση, Δέσμευση, Οικειότητα, 

Εμπιστοσύνη, Πάθος, Αγάπη), οι κλίμακες RAS, DS και SWLS, και οι υποκλίμακες του BFI, 

Εξωστρέφεια, Προσήνεια, Ευσυνειδησία και Δεκτικότητα στην Εμπειρία, αφορούν την 

συγκλίνουσα εγκυρότητα, ενώ η υποκλίμακα του Νευρωτισμού της κλίμακας BFI αφορά την 

αποκλίνουσα εγκυρότητα των δυο αυτών υποκλιμάκων. Για την υποκλίμακα της Επένδυσης, 

η κλίμακα SWLS και οι υποκλίμακες του BFI, Προσήνεια και Ευσυνειδησία, συμβάλλουν 

στην συγκλίνουσα εγκυρότητα, ενώ οι υποκλίμακες του εργαλείου PRQC (Ικανοποίηση, 

Δέσμευση, Οικειότητα, Εμπιστοσύνη, Πάθος, Αγάπη), οι κλίμακες RAS και DS, και οι 

υποκλίμακες του BFI, Εξωστρέφεια, Νευρωτισμός και Δεκτικότητα στην Εμπειρία 

συμβάλλουν στην αποκλίνουσα εγκυρότητα. Τέλος, όλα τα εργαλεία και οι υποκλίμακές τους 

σχετίζονται με την αποκλίνουσα εγκυρότητα της υποκλίμακας της Δέσμευσης του εργαλείου 

ΚΕΣ. 
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4.4.2. Συγχρονική εγκυρότητα 

Αρχικά, η συσχέτιση μεταξύ των υποκλιμάκων των δυο εργαλείων ΚΕΣ και IMS ήταν 

ως εξής: r=,85 για Ικανοποίηση, r=,46 για Εναλλακτικές Λύσεις, r=,31 για Επένδυση  και 

r=,23 για Δέσμευση. Η συσχέτιση μεταξύ των υποκλιμάκων της Ικανοποίησης ήταν αρκετά 

υψηλή. Η συσχέτιση για τις υποκλίμακες των Εναλλακτικών Λύσεων, αν και δεν ήταν 

αρκετά υψηλή, κρίνεται ικανοποιητική, καθώς τα στοιχεία που χρησιμοποιεί η κάθε κλίμακα 

για την μέτρηση αυτού του παράγοντα παρουσιάζουν ορισμένες διαφορές. Σχετικά με την 

συσχέτιση των υποκλιμάκων της Επένδυσης και της Δέσμευσης, φάνηκε αρκετά χαμηλή. 

Μολονότι και σε αυτήν την περίπτωση τα στοιχεία του κάθε εργαλείου παρουσιάζουν 

ορισμένες διαφορές μεταξύ τους, το γεγονός ότι μετρούν στην ουσία τις ίδιες έννοιες 

συνέβαλε στο να κριθεί η συσχέτιση αυτή ως αρκετά χαμηλή. Έτσι, για τους δυο αυτούς 

παράγοντες εντοπιστήκαν και αφαιρέθηκαν οι πιο ακραίες τιμές, όσον αφορά την διαφορά 

στις επιδόσεις στις υποκλίμακες των δυο εργαλείων, για 10 άτομα. Έπειτα από αυτήν την 

βελτιωτική ενέργεια, οι συσχετίσεις των υποκλιμάκων των δυο εργαλείων ΚΕΣ και IMS 

κρίνονται ικανοποιητικές και παρουσιάζονται στον Πίνακα 10. 

Πίνακας 10 

Δείκτες συσχέτισης μεταξύ των υποκλιμάκων ΚΕΣ και IMS 

 Υποκλίμακες IMS 

Υποκλίμακες ΚΕΣ Ικανοποίηση Εναλλακτικές Λύσεις Δέσμευση Επένδυση 

Ικανοποίηση ,85** - - - 

Εναλλακτικές Λύσεις - ,46** - - 

Δέσμευση - - ,43** - 

Επένδυση - - - ,55** 

*p< 0,05, **p< 0,01 
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ΜΕΛΕΤΗ 4: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗ 

ΣΧΕΣΗ (ΚΕΣ) 

5.1. Στόχος Μελέτης 4 

Ο στόχος της Μελέτης 4 ήταν ο έλεγχος της αξιοπιστίας της ΚΕΣ. Για τον σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν δυο μέθοδοι υπολογισμού της αξιοπιστίας: η αξιοπιστία εσωτερικής 

συνοχής (internal consistency) με τον δείκτη αξιοπιστίας alpha (Cronbach’s alpha), και η 

αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων (test – retest) για την αξιολόγηση της σταθερότητας της 

κλίμακας στο χρόνο. 

5.2. Μέθοδος 

5.2.1. Συμμετέχοντες 

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής, το μέγεθος του δείγματος ήταν 

176 άτομα, από τα οποία 36 ήταν άντρες (20,5%) , 139 ήταν γυναίκες (79%), ενώ 1 

συμμετέχοντας προσδιόρισε το φύλο του ως άλλο (0,6%). Το εύρος της ηλικίας κυμαίνονταν 

από 18 έως 54 έτη,  με μέσο όρο 25,55  έτη και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 7,62. Η προσωπική 

κατάσταση των ατόμων ποίκιλλε. Συγκεκριμένα, 109 άτομα βρίσκονταν σε σχέση (61,9%), 

19 άτομα συμβίωναν με τον/την σύντροφό τους (10,8%), 6 άτομα ήταν αρραβωνιασμένα με 

τον/την σύντροφό τους (3,4%), 39 άτομα ήταν παντρεμένα (22,2%) και 3 άτομα βρίσκονταν 

σε ελεύθερη σχέση (1,7%). Το εύρος της διάρκειας της σχέσης των 172 συμμετεχόντων που 

αποκρίθηκαν στην συγκεκριμένη δήλωση, ήταν μεγάλο και κυμαίνονταν από 1 μήνα έως 35 

χρόνια, με μέσο όρο 4,91 χρόνια και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 6,05. Επιπλέον, η επιλογή αυτού 

του δείγματος ήταν τυχαία και τα κριτήρια για την συμμετοχή των ατόμων ήταν η 

ενηλικότητα και ύπαρξη ερωτικής σχέσης (του ίδιου ή του άλλου φύλου) την τρέχουσα 

περίοδο. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική, κατόπιν ενήμερης συγκατάθεσης, χωρίς 

χρήση κινήτρων ή αποζημίωσης και με διασφάλιση της ανωνυμίας του συμμετέχοντα.  
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Όσον αφορά το δείγμα για την αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων (test – retest), 

αποτελούνταν από 71 συμμετέχοντες, εκ των οποίων οι 16 ήταν άνδρες (22,5%) και οι 55 

ήταν γυναίκες (77,5%). Το εύρος της ηλικίας τους κυμαίνονταν από 20 έως 55 έτη,  με μέσο 

όρο ηλικίας 29,35 έτη και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 9,48. Σχετικά με την προσωπική 

κατάσταση των συμμετεχόντων, 27 άτομα βρίσκονταν σε σχέση (38%), 12 άτομα συμβίωναν 

με τον/την σύντροφό τους (16,9%), 3 άτομα ήταν αρραβωνιασμένα με τον/την σύντροφό τους 

(4,2%), 28 άτομα ήταν παντρεμένα (39,4%) και 1 άτομο βρίσκονταν σε ελεύθερη σχέση 

(1,4%). Το εύρος της διάρκειας της σχέσης των συμμετεχόντων ήταν μεγάλο και κυμαίνονταν 

από 2 μήνες έως 35 χρόνια, με μέσο όρο 7,89 χρόνια και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 8,56. Η 

συλλογή του δείγματος ακολούθησε τις ίδιες αρχές με τον έλεγχο της αξιοπιστίας εσωτερικής 

συνοχής. 

5.2.2. Διαδικασία 

Πριν την χορήγηση του ερωτηματολογίου, παρουσιάζονταν στους συμμετέχοντες μια 

ενημερωτική  επιστολή σχετικά με τους σκοπούς της έρευνας, την εθελοντική φύση της 

συμμετοχής τους, τη διασφάλιση της ανωνυμίας τους και των προσωπικών τους δεδομένων, 

τη μέγιστη διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και την αποδοχή τους για 

συμμετοχή στην έρευνα μέσα από την συμπλήρωση και την επιστροφή του 

ερωτηματολογίου. Επίσης, παρέχονταν τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων της έρευνας 

για τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις. Η χορήγηση των ερωτηματολογίων έγινε ηλεκτρονικά, 

μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής “Google Forms”. Η διαδικασία αυτή ήταν κοινή και για 

τους δυο ελέγχους της αξιοπιστίας. Η μοναδική διαφορά ήταν ότι τα άτομα που επιθυμούσαν 

να συμμετέχουν και στον επανέλεγχο του τεστ (retest), μπορούσαν να δημιουργήσουν έναν 

προσωπικό κωδικό στην αρχή της χορήγησης, τον οποίο καλούνταν να χρησιμοποιήσουν και 

κατά την επαναληπτική χορήγηση, περίπου μετά από τέσσερις εβδομάδες.  
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5.3. Ανάλυση 

Η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής ελέγχθηκε με τη χρήση του δείκτη αξιοπιστίας alpha 

(Cronbach, 1951), ο οποίος αφορά την μέτρηση της ομοιογένειας της κλίμακας και 

υπολογίζει τον βαθμό συσχέτισης του κάθε ένα ξεχωριστού στοιχείου με τη συνολική 

κλίμακα. Συγκεκριμένα, ελέγχει τον βαθμό που τα στοιχεία της κάθε υποκλίμακας μετρούν 

τον παράγοντα στον οποία φορτώνουν και τον βαθμό που τα στοιχεία όλων των παραγόντων 

μετρούν την έννοια της δέσμευσης.  Για να αναγνωριστεί η εσωτερική συνοχή της κλίμακας, 

ο δείκτης Cronbach’s alpha θα πρέπει να έχει τιμή μεγαλύτερη από 0,7 (Ουζούνη & 

Νακάκης, 2011). 

Η αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων (test – retest) ελέγχθηκε, επίσης, με τη χρήση 

του δείκτη συσχέτισης.  Ο τύπος αυτός ελέγχου της αξιοπιστίας σχετίζεται με την αξιολόγηση 

της σταθερότητας των μετρήσεων της κλίμακας στο χρόνο. Συγκεκριμένα, ο βαθμός 

αξιοπιστίας αντιστοιχεί στον βαθμό συσχέτισης μεταξύ δυο μετρήσεων της ίδιας κλίμακας, 

στο ίδιο δείγμα και στις ίδιες συνθήκες, έπειτα από ένα ούτε πολύ σύντομο, ούτε πολύ 

μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου 4 εβδομάδες) (Ουζούνη & Νακάκης, 2011). 

5.4. Αποτελέσματα 

Σε γενικές γραμμές η ΚΕΣ φάνηκε ότι έχει ικανοποιητικούς δείκτες εσωτερικής 

συνοχής, τόσο για κάθε υποκλίμακα, όσο και συνολικά. Η εφαρμογή του δείκτη alpha στην 

υποκλίμακα του παράγοντα της Ικανοποίησης είχε τιμή a=0,90, στην υποκλίμακα του 

παράγοντα των Εναλλακτικών λύσεων είχε τιμή a=0,79, στην υποκλίμακα του παράγοντα της 

Δέσμευσης είχε τιμή a=0,72 και στην υποκλίμακα του παράγοντα της Επένδυσης είχε τιμή 

a=0,91. Επομένως, οι τιμές του alpha για τις υποκλίμακες του κάθε παράγοντα είναι 

ικανοποιητικές, καθώς ξεπερνούν την κατώτερη τιμή 0,7. Αναφορικά με την συνολική 

αξιολόγηση της αξιοπιστίας της ΚΕΣ, η τιμή του alpha ήταν a=0,73 (βλ. Πίνακα 11). 

Ωστόσο, φάνηκε ότι η αφαίρεση ορισμένων στοιχείων θα προκαλούσε αύξηση στην τιμή του 
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δείκτη alpha, όμως η αύξηση αυτή ήταν αρκετά μικρή (για παράδειγμα, η μεγαλύτερη ήταν 

από 0,73 σε 0,75) και θεωρήθηκε σημαντικό να διατηρηθούν τα στοιχεία αυτά, καθώς είχαν 

ισχυρές θεωρητικές βάσεις. Έτσι, φαίνεται ότι η ΚΕΣ παρουσιάζει επάρκεια ως προς την 

αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής. 

Σχετικά με την αξιοπιστία των επαναληπτικών μετρήσεων, τα αποτελέσματα ήταν, 

επίσης, ικανοποιητικά. Ο δείκτης συσχέτισης μεταξύ των δυο χορηγήσεων ήταν υψηλός και 

ανέρχονταν σε 0,87.  Η συσχέτιση ανάμεσα στις υποκλίμακες της Ικανοποίησης μεταξύ των 

δυο χορηγήσεων ήταν 0,81, ανάμεσα στις υποκλίμακες των Εναλλακτικών λύσεων ήταν 0,80, 

ανάμεσα στις υποκλίμακες της Δέσμευσης ήταν 0,74 και ανάμεσα στις υποκλίμακες της 

Επένδυσης ήταν 0,96 (βλ. Πίνακα 11). Επίσης, όλες οι συσχετίσεις ήταν ισχυρά στατιστικά 

σημαντικές, σε επίπεδο p<0,01. 

Πίνακας 11. 

Αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής και επαναληπτικών μετρήσεων της κλίμακας ΚΕΣ 

 Υποκλίμακες ΚΕΣ  

 Ικανοποίηση Εναλλακτικές Λύσεις Δέσμευση Επένδυση Συνολική ΚΕΣ 

Δείκτης alpha ,90 ,79 ,91 ,72 ,73 

Test - Retest ,81 ,80 ,96 ,74 ,87 

*p< 0,05, **p< 0,01 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η κατασκευή και η ψυχομετρική αξιολόγηση της 

Κλίμακας Επένδυσης στη Σχέση. Η θεωρητική βάση της κλίμακας αυτής είναι το Μοντέλο 

Επένδυσης (Rusbult, 1980a, 1983). Μετά από μια σύντομη αναφορά των θεωριών που 

συνέβαλαν στην ανάπτυξη του εν λόγω μοντέλου, με κυριότερη την θεωρία αλληλεξάρτησης, 

αναλύθηκε εκτενέστερα η θεωρητική βάση του μοντέλου επένδυσης, καθώς και οι τρεις 

παράγοντες που προτείνει ότι συμβάλλουν στην δέσμευση που βιώνει το άτομο από την 

σχέση του. Οι παράγοντες αυτοί είναι ο βαθμός ικανοποίησης από την σχέση, η ποιότητα των 

εναλλακτικών λύσεων και το μέγεθος της επένδυσης, οι οποίοι, μαζί με τον βαθμό της 

δέσμευσης του ατόμου, προβλέπουν την σταθερότητα του ατόμου στην σχέση του. Επίσης, 

έγινε μια σύντομη αναφορά στον ρόλο που παίζει το φύλο στην σπουδαιότητα του μοντέλου 

και του κάθε παράγοντα, σύμφωνα με διάφορα ερευνητικά δεδομένα. Ακόμα, κρίθηκε 

σημαντικό να αναφερθεί η πολλά υποσχόμενη θέση του συγκεκριμένου μοντέλου για τις 

βίαιες σχέσεις, όσον αφορά την κατανόησή τους και την πρόβλεψη της σταθερότητάς τους, 

προσεγγίζοντάς τες από μια ορθολογική, παρά παθολογική σκοπιά. Επιπλέον, έγινε αναφορά 

στο πιο γνωστό και ευρέως χρησιμοποιημένο εργαλείου που βασίζεται στο μοντέλο 

επένδυσης, το Investment Model Scale (Rusbult & συν., 1998), καθώς και στο εργαλείο 

Multidimensional Determinants of Relationship Commitment Inventory (Kurdek, 1995). 

Τέλος, η βιβλιογραφική ανασκόπηση έκλεισε με μια κριτική ματιά προς το μοντέλο 

επένδυσης, τονίζοντας τα δυνατά, αλλά και αδύναμα σημεία του.  

 Ο περιορισμένος αυτός αριθμός ψυχομετρικών εργαλείων με βάση το συγκεκριμένο 

μοντέλο, σε συνδυασμό με την σπουδαιότητα, την γενικευσιμότητα και το πλούσιο 

ερευνητικό ενδιαφέρον που προκαλεί το μοντέλο επένδυσης, οδήγησε στο να κριθεί αναγκαία 

η κατασκευή μιας ψυχομετρικά ορθής, αξιόπιστης και έγκυρης κλίμακας που να στηρίζεται 

θεωρητικά στο εν λόγω μοντέλο, με σκοπό την πρόβλεψη της σταθερότητας του ατόμου στη 
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σχέση. Η δημιουργία της κλίμακας αυτής βασίστηκε στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, την 

νοοτροπία και την γλώσσα του ελληνικού πληθυσμού, με σκοπό την διευκόλυνση  της 

ερευνητικής διαδικασίας στον χώρο των διαπροσωπικών σχέσεων και την ενίσχυση της 

εγκυρότητας και της ακρίβειας των ευρημάτων, στα πλαίσια της διεξαγωγής έρευνας στην 

Ελλάδα.  

Η δημιουργία του εργαλείου ξεκίνησε στην Μελέτη 1, με την κατασκευή και την 

επιλογή των στοιχείων που θα συμπεριλαμβάνονταν στην πιλοτική εκδοχή της κλίμακας 

ΚΕΣ. Η κατασκευή των στοιχείων αυτών βασίστηκε στους τέσσερις παράγοντες που 

προτείνει το μοντέλο επένδυσης (βαθμός ικανοποίησης, ποιότητα εναλλακτικών λύσεων, 

μέγεθος επένδυσης, βαθμός δέσμευσης). Κατά την διαδικασία αυτή, δημιουργήθηκαν 

συνολικά 140 στοιχεία, η καταλληλότητα των οποίων κρίθηκε βάσει της χρήσης κριτών. 

Τελικά, η πιλοτική μορφή της ΚΕΣ περιλάμβανε 123 στοιχεία, τα οποία κρίθηκαν ως 

αντιπροσωπευτικότερα για τις έννοιες της μοντέλου επένδυσης.  

Στην συνέχεια, η πιλοτική κλίμακα χορηγήθηκε σε ένα δείγμα 204 ατόμων και 

ακολούθησε η διαδικασία της Διερευνητικής Ανάλυσης Παραγόντων. Κατά την διαδικασία 

αυτή και σύμφωνα με το κριτήριο Guttman – Kaiser, εξάχθηκαν αρχικά 27 παράγοντες. 

Ωστόσο, βάσει του Scree Test και της Παράλληλης Ανάλυσης, και έπειτα από τις διαδοχικές 

Διερευνητικές Αναλύσεις Παραγόντων, φάνηκε ότι εξάχθηκαν τέσσερις σημαντικοί 

παράγοντες.  Τα στοιχεία που φόρτιζαν στον κάθε παράγοντα ερμήνευαν επιτυχώς τους 

τίτλους Ικανοποίηση, Εναλλακτικές Λύσεις, Επένδυση και Δέσμευση και δεν προέκυψαν 

δευτερογενείς φορτίσεις που να περιπλέκουν την διαδικασία. Επομένως, η τελική μορφή της 

ΚΕΣ αποτελούνταν από τους τέσσερις παράγοντες που προτείνει το μοντέλο επένδυσης και 

περιελάμβανε συνολικά 40 στοιχεία. 
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Στην συνέχεια, στην Μελέτη 2 ακολούθησε ο έλεγχος της εγκυρότητας περιεχομένου 

της κλίμακας, η οποία διερευνήθηκε μέσα από την διαδικασία της Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης 

Παραγόντων. Αρχικά, ελέγχθηκαν οι προϋποθέσεις για την δυνατότητα εφαρμογής της 

Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων, καθώς και η καλή προσαρμογή του εργαλείου που 

κατασκευάστηκε στον πληθυσμό. Έτσι, έγινε μια δεύτερη δειγματοληψία από τον ίδιο 

πληθυσμό και περιελάμβανε 176 άτομα.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την Επιβεβαιωτική Ανάλυση 

Παραγόντων, φάνηκε ότι η εγκυρότητα περιεχόμενου της ΚΕΣ, αν και δεν ήταν επαρκής για 

όλους τους δείκτες, ήταν αποδεκτή και, σε γενικές γραμμές, ικανοποιητική, έπειτα από την 

αφαίρεση τριών στοιχείων και συσχέτιση ορισμένων σφαλμάτων. Έτσι, η κλίμακα ΚΕΣ, μετά 

την Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων, αποτελούνταν από 37 στοιχεία. Ωστόσο, έγινε 

ένας επιπρόσθετος έλεγχος σχετικά με την πιθανότητα ένα μονοπαραγοντικό μοντέλο με τα 

ίδια αυτά 37 στοιχεία, να είναι ψυχομετρικά καλύτερα από το μοντέλο με τους τέσσερις 

παράγοντες. Έτσι, το ενδεχόμενο αυτό ελέγχθηκε μέσα από μία δεύτερη Επιβεβαιωτική 

Ανάλυση Παραγόντων και απορρίφθηκε χάρη στις τιμές που προέκυψαν. 

Στην Μελέτη 3 επιχειρήθηκε η εξέταση της δομικής (συγκλίνουσας και αποκλίνουσας) 

και συγχρονικής εγκυρότητας. Για τον σκοπό αυτό, η τελική μορφή της ΚΕΣ συσχετίστηκε 

με μια σειρά από άλλες κλίμακες, με την χρήση του στατιστικού δείκτη Pearson r. Αρχικά, οι 

κλίμακες PRQC, RAS, DS, SWLS και BFI χρησιμοποιήθηκαν για την εξέταση της δομικής 

εγκυρότητας. Η επιλογή των εργαλείων αυτών είχε διερευνητικό χαρακτήρα, επομένως, δεν 

εμφανίστηκαν όλες οι συσχετίσεις σύμφωνα με το αναμενόμενο.  Συγκεκριμένα, η συσχέτιση 

μεταξύ των εργαλείων ΚΕΣ και PRQC, αν και αναμένονταν να είχε υψηλή τιμή, έδειξε την 

συγκλίνουσα εγκυρότητα για τις υποκλίμακες Ικανοποίηση και Εναλλακτικές Λύσεις και την 

ύπαρξη αποκλίνουσας εγκυρότητας για τις υποκλίμακες Δέσμευση και Επένδυση. Η 

συσχέτιση ανάμεσα στα εργαλεία ΚΕΣ και RAS και ΚΕΣ και DS εμφάνισε όμοια 
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αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι οι κλίμακες RAS και DS αναμένονταν βάσει της θεωρίας 

να σχετίζονται με την συγκλίνουσα εγκυρότητα όλων των υποκλιμάκων της ΚΕΣ. Τα 

αντίθετα αυτά αποτελέσματα ενδεχομένως να οφείλονται σε πιθανές διαφορές στον τρόπο 

που προσεγγίζουν τα εργαλεία αυτά τις διάφορες έννοιες μέσα από τα στοιχεία που 

περιλαμβάνουν. Επίσης, από την συσχέτιση των εργαλείων ΚΕΣ και SWLS προέκυψε η 

επιβεβαίωση της συγκλίνουσας εγκυρότητας για τις υποκλίμακες Ικανοποίηση, Εναλλακτικές 

Λύσεις και Επένδυση και της αποκλίνουσας εγκυρότητας για την υποκλίμακα της 

Δέσμευσης. Τέλος, η συσχέτιση της ΚΕΣ και του BFI, έδειξε την συγκλίνουσα εγκυρότητα 

μεταξύ της Ικανοποίησης και των υποκλιμάκων της Εξωστρέφειας, της Προσήνειας, της 

Ευσυνειδησίας και της Δεκτικότητας στην Εμπειρία, μεταξύ των Εναλλακτικών Λύσεων και 

των υποκλιμάκων της Εξωστρέφειας, της Προσήνειας, της Ευσυνειδησίας και της 

Δεκτικότητας στην Εμπειρία, και μεταξύ της Επένδυσης και των υποκλιμάκων της 

Προσήνειας και της Ευσυνειδησίας. Από την άλλη μεριά, η αποκλίνουσα εγκυρότητα φάνηκε 

μέσα από την συσχέτιση της Ικανοποίησης και των Εναλλακτικών Λύσεων με την 

υποκλίμακα του Νευρωτισμού, την συσχέτιση της Επένδυσης με τις υποκλίμακες της 

Εξωστρέφειας, του Νευρωτισμού και της Δεκτικότητας στην Εμπειρία, και την συσχέτιση της 

Δέσμευσης με όλες τις υποκλίμακες του BFI. 

Από τα παραπάνω, λοιπόν, συμπεραίνεται ότι ο βαθμός που το άτομο αισθάνεται 

ικανοποιημένο από την σχέση του και η πιθανότητα να αγνοήσει τυχόν υπάρχουσες 

εναλλακτικές λύσεις ή να τις εκλάβει ως μη ελκυστικές συγκλίνουν με τις έννοιες της 

Ικανοποίησης, της Δέσμευσης, της Οικειότητας, της Εμπιστοσύνης, του Πάθους, της Αγάπης 

(PRQC), με την γενικότερη εκτίμηση της σχέσης και την συνολική ικανοποίηση του ατόμου 

από αυτήν (RAS) και με την εξάρτηση που βιώνει το άτομο από τον/την σύντροφό του και 

την σχέση τους (DS). Επίσης, συσχετίζονται με την γενικότερη ικανοποίηση του ατόμου από 

την ζωή του (SWLS) και με ορισμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας (BFI). Συγκεκριμένα, 
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φαίνεται ότι τα άτομα που χαρακτηρίζονται από Εξωστρέφεια, δηλαδή εγκαρδιότητα, 

κοινωνικότητα, θετικά συναισθήματα, σιγουριά, δραστηριότητα και αναζήτηση συγκινήσεων, 

Προσήνεια, δηλαδή εμπιστοσύνη, αλτρουισμό, συμβιβαστικότητα, ευαισθητοποίηση, 

μετριοφροσύνη και ευθύτητα, Ευσυνειδησία, δηλαδή ικανότητα, επιμέλεια, συνέπεια, 

φιλοδοξίες, επιμονή και περίσκεψη, και Δεκτικότητα στην Εμπειρία, δηλαδή φαντασία, 

αισθητική, συναισθήματα, ενεργητικότητα, ιδέες, αξίες (John & Srivastava, 1999), τείνουν να 

αισθάνονται ικανοποιημένα από τις σχέσεις τους και να παρουσιάζουν χαμηλή ποιότητα 

εναλλακτικών λύσεων. Αντιθέτως, οι δύο αυτοί παράγοντες του μοντέλου επένδυσης και της 

ΚΕΣ φαίνεται ότι αποκλίνουν από την διάσταση της προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται 

από άγχος, επιθετικότητα, θλίψη, συστολή, ευαλωτότητα, και παρορμητισμός, δηλαδή τον 

Νευρωτισμό (John & Srivastava, 1999). Η συγκλίνουσα και η αποκλίνουσα εγκυρότητα 

αυτών των υποκλιμάκων είναι, σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνη με αυτό που αναμενόταν. 

Ακόμη, συμπεραίνεται ότι ο βαθμός της δέσμευσης το ατόμου δεν συγκλίνει με καμία 

κλίμακα από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν. Αντίθετα, εμφανίζει απόκλιση από όλες, παρά το 

γεγονός ότι δεν ήταν αναμενόμενο να εμφανιστεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Τέλος, το μέγεθος 

της επένδυσης του ατόμου στην σχέση του φαίνεται ότι συγκλίνει  με την γενικότερη 

ικανοποίησή του από την ζωή και με την υψηλή Προσήνεια και Ευσυνειδησία του, κάτι που 

επιβεβαιώνει την αρχική πρόβλεψη. Αντιθέτως, ο παράγοντας αυτός φαίνεται ότι, αντίθετα 

από τις αρχικές υποθέσεις, αποκλίνει από τις έννοιες της Ικανοποίησης, της Δέσμευσης, της 

Οικειότητας, της Εμπιστοσύνης, του Πάθους και της Αγάπης (όπως αυτές ορίζονται από το 

εργαλείο PRQC), την συνολική εκτίμηση της σχέσης (RAS) και την εμπειρία της εξάρτησης 

(DS). Επίσης, τα άτομα που η προσωπικότητά τους χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, 

νευρωτισμό και δεκτικότητα στην εμπειρία φαίνεται ότι δεν σχετίζονται με το πόσο 

επενδύουν στις στενές σχέσεις τους.  
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Αναφορικά με την συγχρονική εγκυρότητα, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο IMS. Οι 

υποκλίμακες Ικανοποίηση, Εναλλακτικές Λύσεις, Επένδυση και Δέσμευση του νέου 

εργαλείου φάνηκε ότι εμφανίζουν ικανοποιητική έως υψηλή συσχέτιση με τις αντίστοιχες 

υποκλίμακες του εργαλείου IMS, γεγονός που επιβεβαιώνει την συγχρονική εγκυρότητα της 

ΚΕΣ.  

Τέλος, στα πλαίσια της Μελέτης 4, έγινε ο έλεγχος αξιοπιστίας του εργαλείου με την 

χρήση του δείκτη Cronbach’s alpha, αλλά και με την χρήση των επαναλαμβανόμενων 

μετρήσεων (test-retest). Αρχικά, ο έλεγχος του δείκτη Cronbach’s alpha που αποσκοπούσε 

στην κατάδειξη της αξιοπιστίας της εσωτερικής συνέπειας, εφαρμόστηκε τόσο για την 

κλίμακα ΚΕΣ συνολικά, όσο και για κάθε μια από τις τέσσερις υποκλίμακές της, και 

εμφάνισε ικανοποιητικές τιμές σε όλες αυτές τις εφαρμογές του. Η αξιοπιστία επαναληπτικών 

μετρήσεων εμφανίστηκε, επίσης, ικανοποιητική τόσο για κάθε υποκλίμακα ξεχωριστά, όσο 

και για ολόκληρη την κλίμακα, παρουσιάζοντας υψηλούς δείκτες συσχέτισης (Pearson r) 

ανάμεσα στις δυο μετρήσεις.  

Παρά τις ικανοποιητικές ενδείξεις εγκυρότητας και αξιοπιστίας, η διαδικασία 

κατασκευής και ψυχομετρικής αξιολόγησης της ΚΕΣ εμφανίζει ορισμένους περιορισμούς. 

Σχετικά με την δημιουργία των στοιχείων, η συγκεκριμένη μελέτη δεν επικεντρώθηκε σε μια 

ομάδα ζευγαριών ή σε μια συγκεκριμένη χρονική φάση της σχέσης. Έτσι, τα στοιχεία που 

κατασκευάστηκαν ενδεχομένως να αφορούν και να αντιπροσωπεύουν ορισμένους τύπους 

σχέσεων περισσότερο συγκριτικά με άλλους. Για παράδειγμα, το στοιχείο «Έχουμε αγοράσει 

με τον σύντροφό μου από κοινού κάποιο αντικείμενο υψηλής αξίας (π.χ. αυτοκίνητο)» 

πιθανόν να μην αφορά εξίσου άτομα σε σχέση και παντρεμένα άτομα, ή το στοιχείο «Οι 

άντρες/γυναίκες που με φλερτάρουν με ελκύουν περισσότερο από τον/την σύντροφό μου» 

ενδεχομένως να μην έχει την ίδια σπουδαιότητα για άτομα που διανύουν μια ενθουσιώδης 
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φάση στην σχέση τους, όπως είναι η αρχή της σχέσης ή ο μήνας του μέλιτος, και για άτομα 

που βρίσκονται σε μια φάση ρουτίνας.   

Επίσης, ο μικρός αριθμός δείγματος (<200) αποτελεί έναν ακόμα περιορισμό για την 

εφαρμογή της Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων. Αν και το δείγμα δεν ήταν σε μεγάλο 

βαθμό μικρότερο από το προβλεπόμενο (Ν=176), δεν πληρούσε την προϋπόθεση σχετικά με 

το ελάχιστο των πέντε έως 10 ατόμων για κάθε παρατηρούμενη μεταβλητή (Muthén & 

Muthén, 2002). Ακόμη, σχετικά με τους δείκτες καλής προσαρμογής, παρά τις βελτιωτικές 

προσπάθειες που έγιναν, μόνο οι δύο από τους πέντε που χρησιμοποιήθηκαν εμφάνισαν 

ικανοποιητικές τιμές.  

Επιπλέον, οι κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν για την δομική εγκυρότητα του 

εργαλείου, επιλέχθηκαν σε διερευνητικό επίπεδο. Η μελλοντική κατασκευή μιας ανάλογης 

κλίμακας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εργαλεία  που να αποδεικνύουν πιο εύστοχα την 

συγκλίνουσα και αποκλίνουσα εγκυρότητα. Ένας ακόμα περιορισμός της παρούσας έρευνας 

αφορά το δείγμα που συλλέχθηκε για την αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων (Ν=71). Αν 

και το μέγεθος του δείγματος ήταν επαρκές για τον έλεγχο αυτό, ένας μεγαλύτερος αριθμός 

συμμετεχόντων θα πρόσδιδε περισσότερη ακρίβεια και ασφάλεια στα αποτελέσματα. Τέλος, 

η υπερεκπροσώπηση των γυναικών στη συλλογή δείγματος σε όλες τις μελέτες θα μπορούσε 

να αποτελεί μια εύλογη κριτική, δεδομένου ότι οι παράγοντες του μοντέλου επένδυσης είναι 

ευαίσθητοι στις διαφυλικές διαφορές.  

Η δημιουργία της κλίμακας ΚΕΣ, λοιπόν, ήταν μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία, 

εξαιτίας των πολλών παραγόντων που περιλαμβάνει η θεωρητική βάση της, δηλαδή το 

μοντέλο επένδυσης. Παρόλα αυτά, η αρκετά ικανοποιητική αξιοπιστία και εγκυρότητά της 

δείχνουν ότι η κλίμακα αυτή είναι σε θέση να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να μετρήσει την 

συνολική δέσμευση του ατόμου, καθώς και να προβλέψει την τάση του για παραμονή ή 
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αποχώρηση από την σχέση του. Αποτελεί, δηλαδή, ένα καλό ψυχομετρικό εργαλείο για την 

μελέτη των στενών διαπροσωπικών σχέσεων, το οποίο μελλοντικά θα μπορούσε να δώσει το 

έναυσμα για την περαιτέρω αξιοποίησή του, την ενδεχόμενη βελτίωσή του, καθώς και την 

κατασκευή άλλων ανάλογων κλιμάκων, στρέφοντας το ενδιαφέρον στην ενασχόληση με το 

μοντέλο επένδυσης και στην παραγωγή περισσότερης προσαρμοσμένης στα ελληνικά 

δεδομένα έρευνας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Κλίμακα Επένδυσης στην Σχέση 

Παρακάτω υπάρχει ένας αριθμός προτάσεων. Παρακαλώ δηλώστε τον βαθμό συμφωνίας σας 

με αυτές τις προτάσεις χρησιμοποιώντας την ακόλουθη κλίμακα. 

     

Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Αρκετά  Πολύ  

 

1 Αισθάνομαι ικανοποιημένος/η από τη σχέση μου με τον/την σύντροφό 

μου. 

      

2 Ο/Η  σύντροφός μου ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μου.       

3 Ο/Η σύντροφός μου είναι υποστηρικτικός/ή.       

4 Αισθάνομαι ευτυχισμένος/η μέσα στην σχέση μου με τον/την 

σύντροφό μου. 

      

5 Ο/Η σύντροφός μου σέβεται τις ανάγκες μου.       

6 Απολαμβάνω το σεξ με τον/την σύντροφό μου.       

7 Αισθάνομαι ότι ο/η σύντροφός μου με καταλαβαίνει.       

8 Αισθάνομαι οικεία όταν βρίσκομαι με τον/την σύντροφό μου.       

9 Η σχέση μου με τον/την σύντροφό μου με επηρεάζει θετικά.       

10 Ο/Η σύντροφός μου καλύπτει τις ανάγκες μου για συντροφικότητα.       

11 Θα ήθελα να περιορίσω τον χρόνο με τον/την σύντροφό μου για μένω 

περισσότερο μόνος/η μου. 

      

12 Ανυπομονώ να φύγει ο/η σύντροφός μου ώστε να μείνω μόνος/η μου.       

13 Η ανεξαρτησία μου είναι πιο σημαντική από την σχέση μου με τον/την 

σύντροφό μου. 

      

14 Μου αρέσει να φλερτάρω άλλα άτομα.       

15 Οι άντρες/γυναίκες που με φλερτάρουν με ελκύουν περισσότερο από 

τον/την σύντροφό μου. 
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16 Αν χωρίσω με τον/την σύντροφό μου, θα βρω εύκολα άλλον/η 

ερωτικό/ή σύντροφο. 

      

17 Προτιμώ να δουλεύω/διαβάζω παρά να βρίσκομαι με τον/την 

σύντροφό μου. 

      

18 Δεν βάζω τον/την σύντροφό μου πάνω από τα χόμπυ -προσωπικές 

δραστηριότητές μου. 

      

19 Χάνω σημαντικές στιγμές με τους φίλους μου εξαιτίας του/της 

συντρόφου μου. 

      

20 Απολαμβάνω περισσότερο την συντροφιά των φίλων μου παρά του/ 

της συντρόφου μου. 

      

21 Έχουμε προχωρήσει σε αγορές από κοινού με τον/την σύντροφό μου.       

22 Έχουμε “κοινό ταμείο” με τον/την σύντροφό μου.       

23 Έχουμε αγοράσει με τον σύντροφό μου από κοινού κάποιο 

αντικείμενο υψηλής αξίας (π.χ. αυτοκίνητο). 

      

24 Με τον/την σύντροφό μου έχουμε από κοινού οικονομικές 

υποχρεώσεις (π.χ. δόσεις δανείου). 

      

25 Ο/Η σύντροφός μου έχει αναπτύξει σχέσεις με την οικογένεια μου.       

26 Έχουμε αναλάβει την φροντίδα κάποιου κατοικίδιου με τον/την 

σύντροφό μου. 

      

27 Μοιράζομαι το ίδιο σπίτι με τον/την σύντροφό μου.       

28 Έχω μοιραστεί με τον/την σύντροφό μου δύσκολες οικονομικές 

καταστάσεις. 

      

29 Έχω αναπτύξει σχέσεις με την οικογένεια του/της συντρόφου μου.       

30 Έχω κάνει επαγγελματικές θυσίες για την σχέση μου με τον/την 

σύντροφό μου. 

      

31 Έχω διαθέσει αρκετή προσπάθεια για την σχέση μου με τον/την 

σύντροφό μου. 

      

32 Έχω αφιερώσει αρκετό χρόνο στον/στην σύντροφό μου.       
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33 Έχω αλλάξει ορισμένες προσωπικές μου συνήθειες για την σχέση μου 

με τον/την σύντροφό μου. 

      

34 Προσπαθώ πολύ να είμαι όσο το δυνατόν πιο αφοσιωμένος/η 

στον/στην σύντροφό μου. 

      

35 Κάνω συμβιβασμούς προκειμένου να συνεχιστεί η σχέση μου με 

τον/την σύντροφό μου. 

      

36 Μπορώ να προσπαθήσω πολύ για να κρατήσει η σχέση με τον/την 

σύντροφό μου. 

      

37 Αισθάνομαι προσκόλληση στον/στην σύντροφό μου.       

 




