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Περίληψη
Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, έχει ως αντικείμενο διερεύνησης τη σχέση
ανάμεσα στην ικανοποίηση από τη σχέση και στον τρόπο με τον οποίο τα ζευγάρια
επικοινωνούν και διαχειρίζονται δυαδικά το στρες που βιώνουν.
Αρχικά, με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε,
γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης βασικών όρων του θέματος, όπως είναι το στρες
αλλά και οι στρεσόγονοι παράγοντες που επηρεάζουν το άτομο μεμονωμένα αλλά και
το ζευγάρι γενικότερα. Παράλληλα, γίνεται λόγος στις τεχνικές δυαδικής διαχείρισης
που επιλέγονται από τα ζευγάρια και στους παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο
αντιμετώπισης. Έπειτα, γίνεται αναφορά στην έννοια της ικανοποίησης από τη σχέση
και στις επιπτώσεις που προκαλεί το στρες σε αυτήν.
Στη συνέχεια, η ερευνητική μελέτη που διεξάγεται, προσπαθεί να εξετάσει
βαθύτερα, τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ικανοποίηση που αντλούν τα δύο
φύλα από τη σχέση τους και στους τρόπους με τους οποίους επικοινωνούν και
διαχειρίζονται δυαδικά το στρες. Μελετάται δηλαδή, αν η ικανοποίηση από τη σχέση,
επηρεάζει θετικά τη διαχείριση του στρες και σε ποιο βαθμό συμβαίνει αυτό. Η
έρευνα κλείνει, με αναφορά στις διαφορές που εντοπίστηκαν ανάμεσα στα δύο φύλα,
σχετικά με την ικανοποίηση, την επικοινωνία και τη δυαδική αντιμετώπιση.
Για

τη

διεξαγωγή

της

έρευνας,

κατασκευάστηκε

μια

σειρά

από

ερωτηματολόγια, τα οποία δόθηκαν σε δείγμα 144 ζευγαριών του γενικού πληθυσμού
και στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS

για την

επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
Μέσα από τα ευρήματα της έρευνας, επιβεβαιώθηκαν οι περισσότερες
υποθέσεις που διατυπώθηκαν εξαρχής, καθώς αποδείχθηκε ότι υπάρχει θετική
συσχέτιση, ανάμεσα στην ικανοποίηση από τη σχέση και στην αποτελεσματική
αντιμετώπιση του στρες. Παρ’ όλα αυτά, δεν εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές
διαφορές, ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Έτσι, από τα παραπάνω εξήχθη το
συμπέρασμα ότι, όσο περισσότερο ικανοποιημένο δηλώνει ένα ζευγάρι από τη σχέση
του, τόσο καλύτερα επικοινωνεί και αντιμετωπίζει δυαδικά τις στρεσογόνες
καταστάσεις που ανακύπτουν.
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Εν κατακλείδι, αξίζει να σημειωθεί ότι, η εργασία αποτελείται από τέσσερις
βασικές ενότητες που περιλαμβάνουν τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, τη διαδικασία
που πραγματοποιήθηκε καθώς και τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν,
τα ευρήματα της έρευνας και τα συμπεράσματα που προέκυψαν, από τη συσχέτιση
της υπάρχουσας βιβλιογραφίας με τα αποτελέσματα που ανέδειξε η συγκεκριμένη
έρευνα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Στρες, στρεσογόνοι
ικανοποίηση από τη σχέση.

παράγοντες,

δυαδική

διαχείριση,
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1.1 Γενικός ορισμός στρες
Αναμφισβήτητα ένα από τα πιο δυσεπίλυτα αλλά και συνηθισμένα
προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή, είναι η μάχη με
το στρες. Πρόκειται σαφώς για μια ευρέως γνωστή έννοια, που ο καθένας από εμάς
αν ρωτηθεί για το τι πραγματικά είναι το στρες, μπορεί να δώσει μία απάντηση.
Αντίστοιχα, αξίζει να σημειωθεί πως οι ερευνητές που έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς
με τη μελέτη του στρες, τις αιτίες, τις συνέπειες αλλά και τους τρόπους
αντιμετώπισής του είναι εκατοντάδες, ανά τον κόσμο και για αυτό το λόγο υπάρχει
πληθώρα απόψεων και πολυάριθμοι ορισμοί που προσπαθούν να αποδώσουν όσο το
δυνατό πιο περιληπτικά και αντιπροσωπευτικά το νόημα της έννοιας.
Οι άνθρωποι, τις περισσότερες φορές τείνουν να θεωρούν και να αξιολογούν
το στρες ως κάτι πολύ αρνητικό, εντούτοις, δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός πως
κάποιες φόρες, θεωρείται ευεργετικό αφού καθιστά το άτομο, πιο δημιουργικό και
παραγωγικό σε μία διαδικασία. Αυτό ορίζεται από τους ειδικούς ως ‘’ευ στρες’’ ή
δημιουργικό στρες και το άτομο το αντιμετωπίζει σε σπάνιες περιπτώσεις και σε
περιορισμένο βαθμό. Το δημιουργικό στρες, σχετίζεται με τη συντήρηση της
λειτουργικής κατάστασης του οργανισμού και συμβάλει στη διατήρηση της
εγρήγορσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις επομένως, το άτομο ενεργοποιείται θετικά,
ώστε να καταφέρει να αντεπεξέλθει στις περιστάσεις όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται
(Miller & Shelly, 2010).
Είναι συχνό φαινόμενο επίσης, να συγχέεται η έννοια του στρες με την έννοια
του άγχους, όντας και οι δύο αρνητικά φορτισμένες έννοιες. Πολλές φορές
χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημες και η μία στη θέση της άλλης, χωρίς να διακρίνεται
κάποια εμφανής διαφορά. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για δύο διαφορετικές έννοιες και
αξίζει να γίνει η διαφοροποίηση τους ετυμολογικά και σημασιολογικά.
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1.2 Διαφορά στρες- άγχους
Καταρχάς, αξίζει να ορίσουμε ετυμολογικά τις δύο αυτές έννοιες και στη
συνέχεια να κατανοήσουμε τις ουσιαστικές τους διαφορές.
Άγχος: ‘’Από το αρχαίο ρήμα άγχω που σημαίνει πνιγώ, σφίγγω (στο λαιμό),
στραγγαλίζω και ορίζεται ως η συγκινησιακή κατάσταση (φόβου, αγωνίας,
ανασφάλειας) είτε παροδική είτε χαμηλής έντασης (οπότε θεωρείται φυσιολογική) είτε
επίμονη και μεγάλης έντασης (οπότε θεωρείται παθολογική, λ.χ. ως σύμπτωμα
αγχώδους νευρώσεως) η οποία προκύπτει ως εναγώνια αναμονή επικείμενου κακού ή
κινδύνου ή δυσάρεστης γενικά κατάστασης και έχει ιδιαίτερες εκδηλώσεις στο σώμα και
στη συμπεριφορά( λ.χ. μεταβολές στο αυτόνομο νευρικό σύστημα ή μεγάλη
νευρικότητα). Επίσης, δηλώνει το ψυχικό σφίξιμο, την ψυχική πνιγμονή, την αγωνία, το
φόβο και την (κατά)πίεση’’ (Μπαμπινιώτης, 2002, σελ. 63).
Στρες: ‘’Ο όρος στρες δηλώνει οποιαδήποτε ενόχληση στη λειτουργία του
οργανισμού η οποία οφείλεται σε ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος( π.χ.
ψύχος,

ζέστη , θόρυβος, τραύμα) ή ψυχολογικούς παράγοντες(π.χ. απογοήτευση ,

σύγχυση) και συνεκδοχικά οι οργανικές αντιδράσεις που προκαλούνται. Επιπλέον
ορίζεται και ως άγχος ή ψυχική ένταση’’ ( Μπαμπινιώτης, 2002, σελ. 1665).
Γίνεται αντιληπτό λοιπόν, πως οι δύο αυτές έννοιες παρουσιάζουν αρκετά
κοινά σημεία

και για αυτό το λόγο τείνουν να συγχέονται πολλές φορές ή να

λαμβάνονται υπόψη ως όμοιες. Πρόκειται όμως για πραγματικά ταυτόσημες έννοιες;
Η απάντηση στο ερώτημα είναι όχι. Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο στρες
εννοούμε, την αντίδραση σε ένα ερέθισμα αλλά και το ίδιο το ερέθισμα. Θεωρείται
δηλαδή μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού, όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με
μια κατάσταση που επιφέρει αναστάτωση

ή απειλεί την ευημερία του και τις

περισσότερες φορές βιώνεται ως ένα δυσάρεστο αίσθημα (Miller& Shelly, 2010).
Πρόκειται λοιπόν για μια διαδικασία, συνειδητή ή ασυνείδητη, η οποία
πραγματοποιείται αυτόματα στον άνθρωπο και περιλαμβάνει την αντίδραση απέναντι
σε ένα ερέθισμα και τα αρνητικά συναισθήματα που προκαλούνται από αυτό (Rutter,
1983).
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Από την άλλη πλευρά, το άγχος γίνεται αντιληπτό ως μία κατάσταση που
προκαλεί δυσφορία στο άτομο και κυριαρχεί το αίσθημα του φόβου και της έντονης
ανησυχίας, έπειτα από την αξιολόγηση ενός ερεθίσματος ως απειλητικό. Σχετίζεται
κυρίως με τις αλλαγές που συμβαίνουν στο άτομο, σε ψυχολογικό αλλά και σωματικό
επίπεδο και εννοούμε κυρίως μια εσωτερική διεργασία η οποία μπορεί να προκληθεί
και αυθαίρετα. Έτσι, το άγχος είναι μια έννοια συνυφασμένη με αρνητικά
συναισθήματα και τις περισσότερες φορές αποκτά αρνητική χροιά ( Μαδιανός, 2006).

1.3 Συμπτώματα στρες
Είναι γνωστό, έπειτα από πολυάριθμες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί,
ότι η χρόνια έκθεση ενός άτομου σε στρεσογόνα ερεθίσματα, προκαλεί επιβλαβείς
συνέπειες για τη σωματική και ψυχολογική του υγεία. Το στρες, τείνει να επηρεάζει
τη λειτουργικότητα του άτομου επιδρώντας αρνητικά στο σώμα και τη διάθεση του
και πολλές φορές αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιζήμιο για τον οργανισμό (Μαδιανός,
2006). Πιο συγκεκριμένα:

Σωματικά συμπτώματα στρες
o Ναυτία
o Μυϊκοί πόνοι
o Κοιλιακό άλγος
o Δυσπεψία
o Δύσπνοια
o Ταχυπαλμία
o Μούδιασμα
o Εφίδρωση
o Ξηροστομία
o Τρέμουλο
o Πονοκέφαλος
o Πόνος στο στήθος
o Διαταραχές ύπνου και πρόσληψης τροφής
o Σεξουαλική δυσλειτουργία(Μοnti & Monti, 2000; Laurent & Simon, 2009;
van Gils, Burton, Bos, Janssens, Schoevers & Rosmalen, 2014; Vijay, Avasthi
& Grover, 2014).
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Συμπτώματα συναισθηματικής φύσης
o Κατάθλιψη
o Ευερεθιστότητα
o Επιθετικότητα
o Δυσκολία συγκέντρωσης
o Έλλειψη προσοχής
o Υπερεπαγρύπνιση
o Αίσθημα λύπης – στενοχώριας (Kahn, 2006; Μαδιανός, 2006).

1.4 Στρεσογόνοι παράγοντες.
Είναι γεγονός πως στις περισσότερες περιπτώσεις για να προκληθεί στρες
στον οργανισμό ενός άτομου, πρέπει να προϋπάρχει και κάποιο εξωτερικό ή
εσωτερικό ερέθισμα, το οποίο εκλαμβάνεται από τον οργανισμό ως απειλητικό για
την ισορροπία του. Το κάθε άτομο, έχει τα δικά του ξεχωριστά σήματα του στρες και
ο καθένας αντιλαμβάνεται διαφορετικά ερεθίσματα ως στρεσογόνα. Η διάκριση τους
μπορεί να γίνει με βάση την προέλευση του ερεθίσματος και αυτό μπορεί να
προέρχεται από: το περιβάλλον, το ίδιο το άτομο, την οικογενειακή ζωή, το χώρο
εργασίας ή τις κοινωνικές δραστηριότητες. Ακόμη, μπορούν να διακριθούν σε
εξωγενείς και ενδογενείς. Πιο συγκεκριμένα, εξωγενείς στρεσογόνοι παράγοντες
θεωρούνται: η ανεργία, τα επαγγελματικά προβλήματα, οι φυσικές καταστροφές, η
κακοποίηση ή η απώλεια, καταστάσεις δηλαδή που το άτομο δε μπορεί να ελέγξει
ενώ αντίστοιχα, ενδογενείς παράγοντες θεωρούνται: οι εσωτερικές συγκρούσεις, τα
κίνητρα, τα ηθικά διλήμματα του άτομου, η γήρανση, το αίσθημα ανασφάλειας, οι
εσωτερικές ανησυχίες ή η επίτευξη των στόχων, παράγοντες δηλαδή που πηγάζουν
από το ίδιο το άτομο (Atkinson, Atkinson. Smith, Bem & Nolen- Hoeksema, 2004;
Kahn, 2006).
Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει η διάρκεια του στρεσογόνου παράγοντα.
Λόγου χάρη, από τη μία πλευρά έχουμε τους βραχυπρόθεσμους στρεσογόνους
παράγοντες, όπου μπορεί να θεωρηθεί ένας δυνατός θόρυβος, το κυκλοφοριακό
πρόβλημα ή ένας απρόσμενος κίνδυνος και από την άλλη, τους μακροπρόθεσμους.
Μακροπρόθεσμοι στρεσογόνοι παράγοντες, θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι επηρεάζουν
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το άτομο σε βάθος χρόνου και επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του όπως
παραδείγματος χάρη, μια αναπηρία ή μια χρόνια ασθένεια (Atkinson et al., 2004).

1.5 Γνωστική αξιολόγηση στρες
Από ψυχολογικής πλευράς τώρα, είναι σημαντικό να διερευνηθεί πως
αξιολογείται ένα στρεσογόνο ερέθισμα και ο ρόλος της υποκειμενικότητας μπροστά
σε μια στρεσογόνο κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, πολλές φορές ένα ερέθισμα
καθίσταται στρεσογόνο, από την αντίληψη που διαμορφώνει το άτομο, χωρίς το ίδιο
όμως να αποτελεί πραγματική απειλή ή κίνδυνο. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν, ότι οι
στρεσογόνες καταστάσεις, συχνά προκαλούν συμπτώματα στο άτομο εξαιτίας της
αντίληψης που δημιουργείται για το συγκεκριμένο ερέθισμα ενώ ενδέχεται αυτό
καθεαυτό να μην συνεπάγεται κάποιο επικείμενο κίνδυνο. Επομένως, γίνεται
αντιληπτό ότι παίζει σημαντικότερο ρόλο η αντίληψη που έχει δημιουργήσει το
άτομο γύρω από τα πράγματα, παρά τα ίδια τα ερεθίσματα πολλές φορές (Beck,
1987; May, 2010).
Πιο αναλυτικά, η γνωστική αξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία κρίσης ενός
ερεθίσματος ως απειλητικό ή μη, για την ακεραιότητα του ατόμου και διακρίνεται σε
δύο είδη,

την πρωτογενή και τη δευτερογενή. Ειδικότερα, στην πρωτογενή

αξιολόγηση, το άτομο κρίνει αν υπάρχει κάποια απειλή στο περιβάλλον του και με
ποιο τρόπο είναι πιθανό να τον επηρεάσει. Έπειτα, αφού αναγνωριστεί το ερέθισμα
ως απειλητικό, ακολουθεί η δευτερογενής αξιολόγηση, κατά την οποία επιλέγονται οι
στρατηγικές αντιμετώπισης για την επίλυση του προβλήματος. Σε αυτή τη φάση, το
άτομο εξετάζει τους πιθανούς τρόπους δράσης και τους διαθέσιμος πόρους και στη
συνέχεια ακολουθεί αυτόν ή αυτούς που θεωρεί καταλληλότερους για την περίσταση.
Σημαντικό είναι να τονιστεί, πως ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας που θα
προσδώσει ένα άτομο σε ένα ερέθισμα, παράγεται και ο αντίστοιχος βαθμός στρες
(Folkman & Lazarus, 1990; Καραδήμας, 2005).

1.6 Αντιμετώπιση στρες και Στρατηγικές
Το επόμενο στάδιο, έπειτα από τη γνωστική αξιολόγηση και αφού εκτιμηθεί
σωστά μια κατάσταση, είναι η αντιμετώπιση. Η αντιμετώπιση συνοπτικά, αναφέρεται
στις στρατηγικές που επιλέγονται, ατομικά ή συλλογικά για την αποτελεσματική
διαχείριση του στρες.
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Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο αντιμετώπιση, εννοούμε μια διαρκή μεταβολή
των συμπεριφορικών , γνωστικών

αλλά και συναισθηματικών πεποιθήσεων και

ενεργειών του ατόμου, ως ανταπόκριση στις απαιτήσεις του στρεσογόνου
ερεθίσματος, ώστε να επιτευχθούν οι εξωτερικοί ή εσωτερικοί στόχοι (Connor-Smith,
Compas, Wadsworth, Thomsen, & Saltzman, 2000). Πρόκειται λοιπόν, για μια
συνεχώς εξελισσόμενη κατάσταση, όπου το άτομο οφείλει να προσαρμόζει διαρκώς
τις τεχνικές αντιμετώπισης που έχει επιλέξει, στις ανάγκες του.
Αξίζει να υπογραμμιστεί επίσης, πως από κάποιους ερευνητές εκλαμβάνονται
ως στρατηγικές αντιμετώπισης μιας κατάστασης, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
εκούσια από το άτομο, ενώ από κάποιους άλλους λαμβάνεται υπόψη ως
αντιμετώπιση, οποιαδήποτε δράση του άτομου, είτε γίνεται εκούσια είτε ακούσια.
Ακόμη κι αν το άτομο δηλαδή, δρα αυτόματα χωρίς να σκεφτεί τις κινήσεις του, αυτό
μπορεί να θεωρηθεί ως ανταπόκριση στο ερέθισμα (Kwan, Gordon, Eddy, Thomas,
Franko & Troop- Gordon, 2014.)
Απόρροια της παραπάνω διαδικασίας, είναι η επακόλουθη εφαρμογή των
στρατηγικών που επιλέχθηκαν από το άτομο, ως οι αποτελεσματικότερες για την
αντιμετώπιση του στρεσογόνου ερεθίσματος. Οι στρατηγικές αποτελούν τις
προσπάθειες του ατόμου, σε επίπεδο γνωστικό αλλά και συμπεριφορικό, να
ελαχιστοποιήσει τις εσωτερικές ή εξωτερικές απαιτήσεις, που θεωρεί ότι ξεπερνούν
τις δυνατότητές του (Καραδήμας, 2005).
Οι ατομικές τεχνικές αντιμετώπισης που επιλέγονται συνήθως σχετίζονται με
τη ρύθμιση του συναισθήματος ή του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι στην πρώτη
περίπτωση, τα άτομα επιδιώκουν να ανακουφίσουν τα έντονα και ακραία
συναισθήματά που νιώθουν (π.χ. αποστασιοποίηση, άρνηση, αποφυγή, χαλάρωση,
λήψη ουσιών) (Zimbardo, McDermott, Janz & Metaal, 1995; Sinha, 2001) ενώ στην
δεύτερη περίπτωση, γίνεται προσπάθεια από το άτομο, να ορίσει με συγκεκριμένους
όρους το πρόβλημα και στη συνέχεια να οργανώσει ένα αποτελεσματικό σχέδιο
δράσης με πιθανές εναλλακτικές. Ακόμη, στην ίδια κατηγορία αντιμετώπισης
εμπίπτει και η προσπάθεια του ατόμου να επανεκτιμήσει μια κατάσταση και να δει
ξανά το πρόβλημα από την αρχή, από μια άλλη οπτική γωνία αυτή τη φορά
(Καραδήμας, 2005; Revenson, Kayser & Bodenmann, 2005).
Πέρα όμως από τις ατομικές τεχνικές διαχείρισης του στρες, είναι σημαντικό
να εξηγηθούν και οι τρόποι διαχείρισης σε δυαδικό επίπεδο και οι κοινές στρατηγικές
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που επιλέγονται από τα ζευγάρια, είτε αυτές αποδεικνύονται αποτελεσματικές είτε
όχι.

1.7 Δυαδικό στρες
Συμφωνά με τον Bodenmann (2005), ως δυαδικό στρες, ορίζεται ένα στρεσογόνο
γεγονός που αφορά πάντα και στους δυο συντρόφους, είτε άμεσα, όταν έχουν να
αντιμετωπίσουν και οι δυο το ίδιο γεγονός, είτε έμμεσα, όταν το άγχος που
κατακλύζει τον έναν σύντροφο επηρεάζει τη σχέση του με τον άλλον.
Είναι γεγονός, πως ένα στρεσογόνο ερέθισμα μπορεί να επηρεάζει ένα άτομο
μονάχα, αλλά είναι πιθανό να επηρεάζει και περισσότερα άτομα ταυτόχρονα και
κυρίως να επιδρά στη ζωή ενός ζευγαριού. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται ένα
ζευγάρι το στρες που αντιμετωπίζει, μπορεί να είναι προβλεπτικός παράγοντας για τη
λειτουργικότητα της σχέσης και τη σταθερότητά της (Bodenmann, Pihet & Kayser,
2006).
Παράλληλα, το δυαδικό στρες, μπορεί να ταξινομηθεί με βάση τρεις διαστάσεις:
o Τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε σύντροφος επηρεάζεται από το
στρεσογόνο ερέθισμα (άμεσα ή έμμεσα)
o Την πηγή του στρες –αν προέρχεται μέσα από τη σχέση ή έξω από αυτήνo Τη χρονική στιγμή που το αντιμετωπίζει ο καθένας (Williams, 1995;
Randall & Bodenmann, 2009).
Όταν μιλάμε λοιπόν για δυαδικό στρες, γίνεται αναφορά σε μια ξεχωριστή μορφή
κοινωνικού στρες που αφόρα κυρίως σε κοινές ανησυχίες, στη συναισθηματική
οικειότητα ανάμεσα στους συντρόφους καθώς και στη διατήρηση της στενής σχέσης
(Randall & Bodenmann, 2009). Ένα δυσλειτουργικό περιβάλλον λοιπόν μέσα σε μια
σχέση, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ζημιογόνο καθώς είναι πιθανό να μειώσει την
αλληλεπίδραση του ζευγαριού και την ικανοποίηση από τη σχέση. Ενώ παράλληλα,
δεν αποκλείεται να βλάψει και άμεσα το γάμο, οδηγώντας το ζευγάρι ακόμη και στο
διαζύγιο, που είναι και η ακραία λύση του προβλήματος (Conger, Rueter & Elder,
1999).
Οι πρώτες έρευνες που επικεντρώθηκαν στη μελέτη του στρες στα ζευγάρια,
ασχολήθηκαν κυρίως με τα σημαντικά και κρίσιμα γεγονότα στη ζωή ενός ζευγαριού.
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Εντούτοις, οι πιο σύγχρονες έρευνες, εστιάζουν σε στρεσογόνους παράγοντες,
μείζονος αλλά και ελάσσονος σημασίας, που ανακύπτουν στην καθημερινότητα. Δεν
περιορίζεται δηλαδή πλέον η έρευνα μόνο στα κρίσιμα γεγονότα που επηρεάζουν ένα
ζευγάρι, αλλά και στα πιο μικρά στρεσογόνα ερεθίσματα, που είναι ικανά όμως να
προκαλέσουν δυσλειτουργία μέσα στη σχέση και να επιφέρουν αναστάτωση.
Συνεπώς, αν ένα στρεσογόνο ερέθισμα, ανεξαρτήτως αν απειλεί τον έναν σύντροφο ή
και τους δυο άμεσα ή έμμεσα και ανεξαρτήτως σοβαρότητας, επηρεάζει και τα δυο
μέλη του ζευγαριού εξίσου, αλλά με διαφορετικό τρόπο ίσως κάποιες φορές
(Revenson et al., 2005).
Παράλληλα, υπάρχουν γεγονότα τα οποία γίνονται αντιληπτά ως δοκιμασίες ή
προκλήσεις από ένα ζευγάρι και είναι πιθανό να επιδράσουν στη σχέση περισσότερο
από άλλα. Για παράδειγμα, ο τραυματισμός έπειτα από ένα αυτοκινητιστικό
δυστύχημα, επηρεάζει μεν περισσότερο τον ένα από τους δύο, αλλά αποτελεί μια
εξίσου στρεσογόνο κατάσταση και για τον άλλο. Ένα τέτοιο λοιπόν, επηρεάζει και
ατομικά τα μέλη του ζευγαριού στον αντίστοιχο βαθμό τον καθένα αλλά επιδρά
κυρίως στη σχέση, με αρνητικό τρόπο τις περισσότερες φορές.
Επιπροσθέτως, κάποια στρεσογόνα ερεθίσματα είναι πιθανό να επηρεάζουν
μόνο τον έναν, όπως για παράδειγμα, η δουλειά του ενός συντρόφου. Ενώ κάποια
άλλα ερεθίσματα, μπορεί να επηρεάζουν και τους δυο ταυτόχρονα στον ίδιο βαθμό,
παραδειγματικά αναφέρεται το βιοτικό επίπεδο της γειτονιάς στην οποία κατοικεί ένα
ζευγάρι (Revenson et al., 2005).

1.8 Πηγές δυαδικού στρες
Σημαντικό είναι ακόμη να υπογραμμιστεί, πως καίριο ρόλο στην εμφάνιση
και ένταση του στρες, παίζει η πηγή προέλευσης του, αν δηλαδή το στρες πηγάζει
από την ίδια τη σχέση (εσωτερικός στρεσογόνος παράγοντας) ή αν προέρχεται από
εξωτερικούς παράγοντες (εξωτερικός στρεσογόνος παράγοντας). Με τον όρο
εσωτερικοί στρεσογόνοι παράγοντες, εννοούνται παράγοντες όπως είναι: οι
συγκρούσεις που πιθανόν βιώνει το ζευγάρι, οι εντάσεις που προκύπτουν εξαιτίας
των διαφορετικών στόχων, οι ενοχλητικές συνήθειες του συντρόφου, η έλλειψη
συμβατότητας ενώ παράλληλα εννοείται και η θλίψη ή οι ανησυχίες που βιώνει ο
ένας από τους δυο κάποια στιγμή της ζωής του.
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Αντίστοιχα, με τον όρο εξωτερικοί στρεσογόνοι παράγοντας εννοούνται οι
καταστάσεις εκείνες που δεν προέρχονται μέσα από τη σχέση. Τέτοιου είδους στρες,
μπορεί να βιώσει κάποιος εξαιτίας του εργασιακού του περιβάλλοντος και πρόκειται
μάλιστα για έναν από τους βασικότερους και συνηθέστερους στρεσογόνους
παράγοντες που επηρεάζουν ένα ζευγάρι (Bodenmann & Randal, 2012).

Άλλα

εξωτερικής προέλευσης προβλήματα, μπορεί να είναι ζητήματα που προέρχονται από
την ευρύτερη οικογένεια του ενός συντρόφου, ενώ έχει ειπωθεί η άποψη ότι και το
στρες που δημιουργείται από την ανατροφή των παιδιών, θεωρείται εξωτερικός
στρεσογόνος παράγοντας (Bodenmann, Ledermann, Blattner-Bolliger & Galluzo,
2006). Οι εξωτερικοί αυτοί παράγοντες, πλήττουν την αλληλεπίδραση του ζευγαριού
καθώς συχνά παρατηρείται απόσυρση και συνήθως επιλέγονται αρνητικές τεχνικές
δυαδικής διαχείρισης (Βodenmann & Randal, 2012).
Τα σημαντικά γεγονότα στη ζωή ενός ζευγαριού, είναι η πιο συχνή αιτία
έντονου στρες σε δυαδικό επίπεδο. Με αυτό εννοούν οι ερευνητές, γεγονότα όπως ο
ερχομός ενός παιδιού ή η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Αυτά έχουν
αποδειχθεί ότι επηρεάζουν αρνητικά το ζευγάρι, καθώς προκαλούν μεταβολές στην
καθημερινότητά του και απαιτούν άμεση προσαρμογή σε νέα δεδομένα. Αξίζει να
επισημανθεί ακόμη, ότι πέρα από τις εντάσεις που προκύπτουν ανάμεσα στο ζευγάρι,
έχουν συσχετιστεί αυτά τα στρεσογόνα ερεθίσματα και με αρνητικές επιπτώσεις στην
υγεία του ατόμου (Straub, 2002; Aldwin, 2007).
Μία ακόμη κατηγορία στρεσογόνων παραγόντων, αποτελούν οι καθημερινές
ανησυχίες του ζευγαριού. Πρόκειται για τα καθημερινά γεγονότα μικρής ή άνευ
σημασίας, τα οποία όμως μερικές φορές μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα
στην ισορροπία του ζευγαριού. Τέτοιου είδους καθημερινά προβλήματα μπορεί να
είναι ενδεικτικά: οι οικονομικές υποχρεώσεις , η απώλεια πραγμάτων, ο υπερβολικός
φόρτος υποχρεώσεων, η συντήρηση του σπιτιού ή κάποια παροδική ασθένεια
(Kanner, Coyne, Schaefer & Lazarus, 1981; Aldwin, 2007).
Εν συνεχεία, αξίζει να σημειωθεί ότι, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες
εκλαμβάνονται συχνά ως αιτίες πρόκλησης στρες. Ως περιβαλλοντικοί στρεσογόνοι
παράγοντες, ορίζονται εκείνοι, οι οποίοι προέρχονται από το περιβάλλον στο οποίο
ζει κάποιος και μπορεί να είναι παραδειγματικά, οι φυσικές καταστροφές. Το στρες
που προκαλείται σε αυτές τις περιπτώσεις, αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα έντονο, καθώς
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ανατρέπει όλες οι ισορροπίες και συνήθως μετά από μια φυσική καταστροφή έπονται
κι άλλα πολυάριθμα στρεσογόνα γεγονότα, τα οποία επιζητούν άμεση παρέμβαση και
επίλυση (Straub, 2002).
Τέλος, δε θα μπορούσε να παραλειφθεί το εργασιακό στρες, ως μία από τις
κυριότερες αιτίες στρες του δυαδικού βίου. Στην εργασία, καταναλώνεται μεγάλο
μέρος του χρόνου από τη ζωή ενός ανθρώπου, προκαλώντας πολλές φορές στρες το
οποίο τα άτομα δυσκολεύονται να διαχειριστούν. Έτσι λοιπόν, όταν ένας
εργαζόμενος αδυνατεί να διαχειριστεί το εργασιακό στρες, το μεταφέρει και στην
προσωπική του ζωή με αρνητικές συνέπειες φυσικά στη ζωή του ζευγαριού.
Χαρακτηριστικά φαινόμενα εργασιακού στρες που επιδρούν σημαντικά στη
ζωή του ζευγαριού είναι η ‘’μεταβίβαση’’ και η ‘’υπερχείλιση’’. Από τη μια πλευρά,
το φαινόμενο της ‘’μεταβίβασης’’, αναφέρεται στη μεταφορά των εμπειριών ενός
ατόμου, από έναν χώρο σε έναν άλλο, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση περισσότερων
ατόμων ταυτόχρονα. Αυτό συνεπάγεται, αρκετές εντάσεις ανάμεσα στους
συντρόφους, επηρεάζοντας αρνητικά τη ψυχική τους ισορροπία (Αντωνίου, 2010).
Από την άλλη πλευρά, η ‘’υπερχείλιση’’, αναφέρεται στο βαθμό όπου η
ενασχόληση

σε έναν χώρο, επηρεάζει αρνητικά κυρίως την παρουσία και την

αποδοτικότητα του ατόμου σε έναν άλλο. Αυτό σημαίνει ότι, όταν αυξάνονται οι
εργασιακές απαιτήσεις, τα άτομα μη μπορώντας να αντεπεξέλθουν στις προσδοκίες
της εργασίας, αφιερώνουν περισσότερο χρόνο εκεί και αναζητούν περαιτέρω πόρους
ώστε να καταφέρουν να ανταποκριθούν. Απόρροια αυτού του γεγονότος, είναι η
μεγαλύτερη απουσία του συντρόφου από το σπίτι και η μειωμένη αποδοτικότητα και
προσοχή στην οικογένεια (Αντωνίου, 2010).
Γίνεται φανερό λοιπόν από τα παραπάνω, ότι η αφιέρωση υπερβολικού
χρόνου σε ζητήματα εργασίας, έχει ως συνέπεια πολλές φορές τη δημιουργία
αρνητικών συναισθημάτων στον έτερο σύντροφο και τη διάσπαση της σχέσης που.

1.9 Δυαδική αντιμετώπιση
Με τον όρο δυαδική αντιμετώπιση, εννοούνται οι τρόποι, στους οποίους
στρέφεται ένα ζευγάρι για να επιλύσει ενδεχόμενες κρίσιμες καταστάσεις που
αντιμετωπίζει σε διάφορες χρονικές περιόδους. Ο Revenson και οι συνεργάτες του
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(2005) συνόψισαν τους τέσσερις βασικούς τρόπους, με τους οποίους γίνεται
αντιληπτή η διαχείριση του στρες σε δυαδικό επίπεδο.
Καταρχάς, μια βασική διάσταση της δυαδικής διαχείρισης του στρες, είναι οι
ατομικές προσπάθειες που καταβάλλονται από τον κάθε σύντροφο μεμονωμένα, με
στόχο την εξομάλυνση μιας στρεσογόνου κατάστασης. Σύμφωνα με αυτήν την
προσέγγιση, το στρες γίνεται αντιληπτό μόνο σε ατομικό επίπεδο, ακόμη κι αν
πηγάζει μέσα από τον ίδιο το γάμο και δεν οφείλεται σε κάποιον εξωγενή παράγοντα.
Δίνεται έμφαση επομένως, στον τρόπο με τον οποίο βιώνει το κάθε άτομο ξεχωριστά,
μια κατάσταση και στον τρόπο που επηρεάζεται από αυτήν (Revenson et al., 2005).
Η διαχείριση λοιπόν μιας στρεσογόνας κατάστασης, που επηρεάζει το
ζευγάρι, θα πρέπει να γίνεται και ατομικά σαφέστατα, αλλά κυρίως δυαδικά και να
προκύπτει λύση μέσα από τη συνεργασία του ζευγαριού. Τη δυαδική αντιμετώπιση
του στρες, μπορούμε να την αντιληφθούμε, ως μια κυκλική ακολουθία, στην οποία ο
σύντροφος Α, αντιλαμβάνεται ένα ερέθισμα ως στρεσογόνο, το επικοινωνεί στο
σύντροφο Β και ο ίδιος αφού το αποκωδικοποιήσει και το αξιολογήσει, απαντά με
υποστηρικτικές αντιδράσεις δυαδικής αντιμετώπισης. Αυτές οι αντιδράσεις,
αποσκοπούν στην αποκατάσταση και διατήρηση της ευημερίας του ατόμου αλλά και
της σχέσης, μειώνοντας τα επίπεδα στρες προωθώντας παράλληλα και τη
λειτουργικότητα του ζευγαριού μέσα από την αμοιβαία εμπιστοσύνη, εγγύτητα και
οικειότητα (Cutrona & Gardner, 2006).
Εν συνεχεία, η διαχείριση του στρες ανάμεσα στα ζευγάρια, περιλαμβάνει
αναμφισβήτητα και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται στα πλαίσια
μιας στρεσογόνου κατάστασης. Με άλλα λόγια, οι απόψεις ενός ζευγαριού για την
αντιμετώπιση μιας κατάστασης μπορούν να χαρακτηριστούν από συμφωνία ή
αναντιστοιχία. Αυτό σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του στρες,
επηρεάζεται σημαντικά από την ταύτιση ή όχι των απόψεων του ζευγαριού
(Pakenham, 1998).
Παράλληλα, οι προσπάθειες για την επίλυση μιας κατάστασης από την
πλευρά των συντρόφων, πέρα από τα παραπάνω, είναι πιθανό να έχουν ως στόχο την
ανακούφιση του έτερου συντρόφου και τη βελτίωση της σχέσης, εξασφαλίζοντας με
κάθε τρόπο τη σωστή λειτουργικότητά της. Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως, με την
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ενίσχυση του συντρόφου σε ψυχολογικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο
(Coyne, Smith, DeLongis & O'Brien, 1990).
Τέλος, η δυαδική αντιμετώπιση μπορεί να οριστεί, ως μια διαδικασία στην
οποία εμπλέκονται και οι δύο σύντροφοι εξίσου και επηρεάζονται ποικιλοτρόπως από
τα ζητήματα που ανακύπτουν στην καθημερινότητα. Αυτή η προσέγγιση,
αναπτύχθηκε πάνω στη βάση των Lazarus και Folkman, και υποστηρίζει ότι
πρόκειται για τη διαχείριση των απλών καθημερινών ζητημάτων. Στη συνέχεια όμως,
αυτή η θεωρία επεκτάθηκε και αναφερόταν και στην επίλυση άλλων σημαντικών
ζητημάτων που επιδρούσαν περισσότερο στη ζωή και τη λειτουργικότητα του
ζευγαριού, πέρα από τις καθημερινές ανησυχίες και προβλήματα (Bodenman, 1997,
2000).

1.9.1 Τρόποι δυαδικής αντιμετώπισης
Έγινε

φανερό

λοιπόν,

ότι

στην

έννοια

της

δυαδικής

διαχείρισης

περιλαμβάνονται αφενός, οι τρόποι τους οποίους επιλέγουν τα μέλη του ζευγαριού,
για να επιλύσουν τα θέματα που τους απασχολούν σε ατομικό και δυαδικό επίπεδο,
και αφετέρου, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί ο ένας σύντροφος στον άλλο, το
στρες που βιώνει.

1.9.2 Δυαδικές θετικές τεχνικές
Αναλυτικότερα, η διαχείριση του στρες στα ζευγάρια, χωρίζεται σε τρείς
βασικές κατηγορίες. Στον τρόπο επίλυσης που επιλέγεται από το άτομο μεμονωμένα,
στους τρόπους που επιλέγονται σε δυαδικό επίπεδο και τέλος, στην κοινωνική
στήριξη που πιθανώς επιζητούν τα μέλη του ζευγαριού από το στενό κοινωνικό και
οικογενειακό τους περιβάλλον και αυτά θα εξηγηθούν παρακάτω (Revenson et al.,
2005).
Πιο συγκεκριμένα, τα ζευγάρια όταν αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση
μέσα στη σχέση τους, επιλέγουν είτε θετικούς είτε αρνητικούς τρόπους δράσης. Οι
θετικοί τρόποι αντιμετώπισης, περιλαμβάνουν εκείνους που εστιάζουν είτε στην
άμεση επίλυση του προβλήματος, είτε στη ρύθμιση του συναισθήματος όπως έγινε
λόγος και παραπάνω ενώ

οι αρνητικοί τρόποι διαχείρισης, περιλαμβάνουν

στρατηγικές που εντείνουν ακόμη περισσότερο το στρες των συντρόφων (Sadaghiani
& Sorkhab, 2013; Wingo, Baldessarini & Windle, 2015).
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Η αντιμετώπιση που βασίζεται στην επίλυση του προβλήματος, μπορεί να έχει
καταρχάς υποστηρικτική μορφή. Με αυτό εννοείται, η υποστήριξη που παρέχεται από
τον έναν σύντροφο στον άλλο σε πρακτικό και συναισθηματικό επίπεδο (Sadaghiani
& Sorkhab, 2013). Αυτό σημαίνει ότι, όταν επιλέγεται μια τέτοια στρατηγική, ο
σύντροφος προσπαθεί να βοηθάει τον άλλο σε καθημερινά θέματα, όπως είναι η
διεκπεραίωση κάποιων υποχρεώσεων που βαραίνουν τον άλλο ή να βοηθάει με την
παροχή

χρήσιμων συμβουλών. Πέρα όμως από

αυτά, άλλοι

σημαντικοί

υποστηρικτικοί τρόποι είναι: η κατανόηση, η ενσυναίσθηση, η πίστη στις ικανότητες
του άλλου και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Αυτά βοηθούν, ώστε να ανακτήσει τις
δυνάμεις του ο έτερος σύντροφος και να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στις
απαιτήσεις μιας κατάστασης.
Είναι σημαντικό επίσης, να δηλώνεται η αλληλεγγύη του ενός προς τον άλλον
και να εκτιμάται και από τον έτερο σύντροφο μια κατάσταση ως στρεσογόνα. Αυτό
σημαίνει ότι, θα προσπαθεί να μην εμφανίζεται επικριτικός στις συμπεριφορές του
άλλου, ούτε να μειώνει ή να θεωρεί τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζει ο έτερος
σύντροφος, μηδαμινής σημασίας. Είναι χρήσιμο, να παρέχεται από το σύντροφο
υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα, με λεκτικό ή μη λεκτικό τρόπο και αυτή η
συμπεριφορά να γίνεται αντιληπτή και αποδεκτή και από τον άλλον. Καταληκτικά, η
παροχή συναισθηματικής στήριξης, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη στην
αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια (Regan et
al., 2014).
Από την άλλη πλευρά, μια ακόμη θετική στάση απέναντι στα προβλήματα που
ταλαιπωρούν ένα ζευγάρι, είναι η κοινή δυαδική αντιμετώπιση. Πρόκειται για μια
διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων, στην οποία συμμετέχουν και οι δύο
σύντροφοι εξίσου, μαζί ή συμπληρωματικά ο ένας προς τον άλλον, ώστε να
διαχειριστούν το πρόβλημα και να περιορίσουν τα αρνητικά τους συναισθήματα
αντίστοιχα. Τέτοιες τεχνικές μπορεί να είναι παραδειγματικά, η από κοινού επίλυση
του προβλήματος, η αναζήτηση πληροφοριών αλλά και πρακτικές που συμβάλλουν
στην καλή λειτουργικότητα της σχέσης και περιλαμβάνουν τρόπους έκφρασης και
επικοινωνίας. Με αυτό, εννοούμε την έκφραση συναισθημάτων, τη συζήτηση, την
αμοιβαία δέσμευση αλλά και τους τρόπους χαλάρωσης, όπου το ζευγάρι θα βρίσκει
λίγο χρόνο να αποδεσμεύεται από τα προβλήματα της καθημερινότητας και να περνά
δημιουργικό χρόνο μαζί (Regan et al., 2014).
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Η διαφορά αυτών των δύο τεχνικών, έγκειται στο γεγονός ότι στην πρώτη
περίπτωση, ο ένας σύντροφος λειτουργεί υποστηρικτικά προς τον άλλον και είναι
εκεί για να τον ενθαρρύνει, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, υπάρχει ταυτόχρονη και
παράλληλη διαχείριση μιας στρεσογόνας κατάστασης και από τους δύο συντρόφους
και αναζητείται λύση από κοινού (Revenson et al., 2005).
Εν συνεχεία, ένας ακόμη αποτελεσματικός τρόπος που βοηθά θετικά το
ζευγάρι σε περιόδους έντονου στρες, είναι η στρατηγική της ανάθεσης. Ειδικότερα,
σε αυτήν την περίπτωση, ο ένας σύντροφος αναλαμβάνει εργασίες και υποχρεώσεις,
που έχει αναλάβει τυπικά να διεκπεραιώσει ο άλλος, ώστε να τον ελαφρύνει και να
τον αποφορτίσει. Αυτή η στρατηγική, χρησιμοποιείται συχνά σε θέματα της
καθημερινότητας και έχει διαπιστωθεί ότι ωφελεί σημαντικά το σύντροφο που βιώνει
εντονότερο στρες. Ακόμη κι αν ο έτερος σύντροφος αναλάβει κάποια μικροπράγματα
αυτά είναι ικανά να μειώσουν το άγχος του έτερου συντρόφου. Η διαφορά σε αυτή τη
μέθοδο από την υποστήριξη, διακρίνεται στην ενεργητικότερη δράση του συντρόφου,
ο οποίος δρα περισσότερο πρακτικά και όχι τόσο με την παροχή έμμεσης
υποστήριξης και βοήθειας (Revenson et al., 2005).
Ακόμη, δε θα μπορούσε να παραλειφθεί η ρύθμιση του συναισθήματος και η
επικέντρωση του ζευγαριού σε αυτό, ως τρόπος επίλυσης και ανακούφισης από τα
στρεσογόνα ερεθίσματα. Τέτοιες τεχνικές διαχείρισης, μπορεί να είναι η αποφυγή, η
αποστασιοποίηση ή η καταστολή και έχουν ως βασικό στόχο τον έλεγχο της
συναισθηματικής διέγερσης και της αγωνίας που προκαλείται από κάποιο απειλητικό
ερέθισμα. Πολλά ζευγάρια, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν την εξισορρόπηση της
ψυχικής τους κατάστασης και να αμβλύνουν το στρες, καταφεύγουν σε αυτές τις
στρατηγικές, οι οποίες αποδεικνύονται συχνά αποτελεσματικές (Crăciun, 2013).
Επίσης, μπορεί να επιδράσει θετικά σε μια δύσκολη κατάσταση, η
τρυφερότητα και η αγάπη που τρέφει ο ένας σύντροφος για τον άλλον και η
εξωτερίκευση αυτών των συναισθημάτων. Έτσι, επιλέγεται από τα ζευγάρια ως
τρόπος αντίδρασης στο στρες, η χαλάρωση και η εποικοδομητική αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου, που θα τους προσφέρει ευχαρίστηση και ικανοποίηση έστω και
παροδικά. Ενώ, δε θα μπορούσε φυσικά να παραλειφθεί και η διάσταση του έρωτα, η
οποία παίζει καθοριστικό ρόλο. Η συναισθηματική εγγύτητα των συντρόφων με άλλα
λόγια, είναι ικανή να μειώσει το στρες σε μεγάλο βαθμό.
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Επιπροσθέτως, στους αποτελεσματικούς τρόπους για τη δυαδική διαχείριση
του στρες περιλαμβάνονται και στρατηγικές οι οποίες εστιάζουν στη σχέση. Πιο
ειδικά, πρόκειται για μια ξεχωριστή κατηγορία δυαδικής διαχείρισης, η οποία
προτάθηκε από τους Coyne και Smith (1991). Αυτή η τεχνική διαχείρισης, εστιάζει
κυρίως στην ανακούφιση του στρες του συντρόφου και προτιμάται κατά κύριο λόγο
σε ζευγάρια, όπου ο ένας εκ των δύο συντρόφων νοσεί από κάποια χρόνια ασθένεια.
Ο σύντροφος προσπαθεί να εγγυηθεί με τις πράξεις του, την εξασφάλιση της
σωματικής και ψυχολογικής ευημερίας του ατόμου που βιώνει το εντονότερο στρες.
Αυτό επιτυγχάνεται, μέσα από την ενεργό συμμετοχή του συντρόφου στην
εξομάλυνση κάποιων κρίσιμων καταστάσεων και με την ουσιαστική στήριξη σε
ψυχολογικό επίπεδο, η οποία μπορεί να γίνει με την παροχή χρήσιμων συμβουλών
που ανακουφίζουν το άτομο. Τέλος, ένας ακόμη τρόπος συμβολής, είναι η απόκρυψη
των αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων. Αυτό σημαίνει ότι, ο σύντροφος που
βιώνει το στρες σε χαμηλότερη ένταση, θα πρέπει να αποκρύπτει τις πραγματικές του
ανησυχίες και φόβους για να μην επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον έτερο σύντροφο
(Smelser & Baltes, 2001).
Ένας επιπλέον τρόπος δυαδικής διαχείρισης του στρες, είναι η ανάπτυξη της
αντοχής του ατόμου. Αυτό ξεκινάει καταρχήν από το ίδιο το άτομο, αλλά η
συνεισφορά του συντρόφου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ευεργετική και μπορεί να
συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στη διαχείριση του στρες, σε συναισθηματικό
επίπεδο. Με άλλα λόγια, το άτομο καθίσταται πιο αποτελεσματικό, όταν νιώθει ότι
μπορεί να επιβληθεί στο περιβάλλον του και στις απαιτήσεις που αυτό δημιουργεί.
Μεταξύ συντρόφων τώρα, αυξάνεται η αντοχή απέναντι στα προβλήματα,
όταν περνούν εποικοδομητικό χρόνο μαζί. Ακόμη λοιπόν κι όταν το ζευγάρι
αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση, κρίνεται σκόπιμο να υπάρξουν τροποποιήσεις
στην καθημερινότητα τους, που θα ενισχύσουν τη διάθεση και θα προκαλέσουν
ευχαρίστηση και στους δύο συντρόφους αντίστοιχα. Σε αυτή την περίπτωση, το
ζευγάρι νιώθει περισσότερα θετικά συναισθήματα και αισιοδοξία και μπορεί να
αντιμετωπίσει πιο εύκολα απαιτητικές καταστάσεις. Έχει αποδειχθεί άλλωστε, πως
όταν το άτομο έχει θετική διάθεση, απομακρύνει τις αρνητικές σκέψεις και τις
συνέπειες που συνδέονται με αρνητικά φορτισμένα γεγονότα, αυξάνοντας παράλληλα
τον αυτοέλεγχό του (Egan, Clarkson & Hirt, 2015).
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Επιπλέον, σε μία πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη, διαπιστώθηκε ότι ωφέλιμο
ρόλο στη διαχείριση μιας στρεσογόνου κατάστασης, μπορεί να έχει η προσδοκία ενός
μελλοντικού θετικού συμβάντος. Αυτό σημαίνει ότι, τα άτομα τείνουν να
επικεντρώνονται περισσότερο στα θετικά γεγονότα που πρόκειται να συμβούν, παρά
σε εκείνα που έλαβαν χώρα στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν, ένα άτομο μπορεί να
διαχειριστεί πιο εύκολα καταστάσεις, όταν αναμένει από το άμεσο μέλλον ένα θετικό
γεγονός, που θα του προκαλέσει ευχάριστα συναισθήματα. Αυτές οι σκέψεις,
βελτιώνουν τη σωματική αλλά και νοητική κατάσταση του ατόμου και για αυτό το
λόγο, μπορούν να χρησιμοποιούνται συνειδητά, ως προσδοκίες που θα ανακουφίσουν
ή ακόμη και θα επιλύσουν στρεσογόνες καταστάσεις (Monfort, Stroup & Waugh,
2015).

1.9.3 Δυαδικές αρνητικές τεχνικές
Εν αντιθέσει με τα παραπάνω, υπάρχουν και αρκετοί αναποτελεσματικοί
τρόποι που επιλέγουν τα ζευγάρια για να διαχειριστούν το στρες τους και έχουν
αρνητικό κυρίως αντίκτυπο στη σχέση. Τέτοιοι τρόποι δυαδικής διαχείρισης,
θεωρούνται οι εχθρικές, οι αντιμαχόμενες ή οι επιφανειακές στάσεις του συντρόφου.
Για να γίνει πιο σαφές, μερικές φορές είναι γεγονός πως, αν και ο σύντροφος
προσπαθεί να προσφέρει υποστήριξη στο ταίρι του, το οποίο αντιμετωπίζει ένα
στρεσογόνο γεγονός, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι αντίθετα από τα επιθυμητά
και να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα όταν αυτό γίνει με λανθασμένο τρόπο.
Εχθρική ή αρνητική στήριξη μπορεί να θεωρηθεί, όταν ο σύντροφος εμφανίζεται
επικριτικός, σαρκαστικός ή χλευαστικός απέναντι στον άλλον και στο στρες που
βιώνει. Ενώ ένα ακόμη

τυπικό

φαινόμενο, είναι η ελαχιστοποίηση των

προβλημάτων του άλλου, όταν δηλαδή ο ένας σύντροφος δεν αναγνωρίζει τα
προβλήματα του άλλου ως σημαντικά και τείνει να τα υποβαθμίζει και να τα
αξιολογεί ως ελάσσονος σημασίας που δεν αξίζουν την περαιτέρω ενασχόληση τους
(Revenson et al., 2005).
Ένας ακόμη τρόπος αρνητικής προσέγγισης του στρες, προς το σύντροφο που
το βιώνει, είναι η απουσία του άλλου. Όταν δηλαδή, ο έτερος σύντροφος εμφανίζεται
αποστασιοποιημένος, αδιάφορος ή ακόμη και εντελώς απών, απέναντι στα
προβλήματα του άλλου. Αυτό παρατηρείται, όταν δε συμβάλει με κανέναν τρόπο στη
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βελτίωση μιας κατάστασης, ακόμη κι αν ζητείται η συνεισφορά του (Haiharan &
Rath, 2008).
Παράλληλα, συμβάλλει αρνητικά στη δυαδική διαχείριση του στρες, η
αμφίθυμη στήριξη του έτερου συντρόφου. Πιο συγκεκριμένα, συναντάται συχνά ο
σύντροφος να είναι απρόθυμος για παροχή στήριξης. Όταν παρουσιάζεται λοιπόν
αυτή η απροθυμία, δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερο άγχος και απόσταση ανάμεσα
στο ζευγάρι, χωρίς να επιλύονται ουσιαστικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, θεωρείται ακόμη και περιττή η συνεισφορά του συντρόφου
καθώς δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο όφελος (Regan et al., 2014).
Εν συνεχεία, χρειάζεται να επισημανθεί ότι, ένας ακόμη τρόπος που επιδρά
αρνητικά στην ευημερία του ατόμου αλλά και της σχέσης, είναι η επιφανειακή
στήριξη που μπορεί να παρέχεται μερικές φορές στον έναν σύντροφο. Με την έννοια
της επιφανειακής δυαδικής αντιμετώπισης, εννοούμε το ανειλικρινές και πλαστό
ενδιαφέρον του ενός συντρόφου προς τον άλλον. Όταν δηλαδή, ο ένας σύντροφος
επιδεικνύει μία επιφανειακή ενσυναίσθηση, χωρίς να νοιάζεται στην πραγματικότητα
για το πρόβλημα και τα συναισθήματα του άλλου και προβαίνει σε πράξεις που δεν
προσφέρουν ουσιαστικό όφελος (Revenson et al., 2005).
Κλείνοντας, οι τεχνικές που επιλέγονται από τα ζευγάρια δυαδικά και
μεμονωμένα επηρεάζονται από τις ατομικές δεξιότητες που διαθέτει ο καθένας σε
επίπεδο επικοινωνίας και επίλυσης του στρες καθώς και από τις ικανότητες του
ατόμου, σε οργανωτικό και κοινωνικό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σημαντικό
κίνητρο για θετική δράση αποτελεί η ικανοποίηση που αντλούν οι σύντροφοι από τη
σχέση τους και η ανάγκη για διατήρηση της μακροβιότητας της σχέσης γενικότερα.

1.9.4 Κοινωνική στήριξη
Από την άλλη πλευρά, μία ιδιαίτερα αποτελεσματική τεχνική για την επίλυση του
δυαδικού στρες, όταν αυτό προέρχεται από εξωτερικούς παράγοντες και επηρεάζει
άμεσα τον έναν σύντροφο, είναι η κοινωνική στήριξη. Το άτομο, αποζητά τη γνήσια
και άνευ όρων στήριξη της ευρύτερης οικογένειας αλλά κυρίως του συντρόφου, ώστε
να μπορέσει να ανακτήσει τις δυνάμεις και τις αντοχές του και να ανταποκριθεί
κατάλληλα στις περιστάσεις. Η κοινωνική στήριξη, μπορεί να έχει τη μορφή υλικής ή
συναισθηματικής προσφοράς, με στόχο την αύξηση των υλικών αλλά και
συναισθηματικών πόρων. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνεται η γενική υγεία των
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ατόμων μέσα σε μία σχέση και η ευημερία τους, καθώς μεγιστοποιούνται οι
γνωστικές, συμπεριφορικές, συναισθηματικές και βιολογικές αντιδράσεις του
οργανισμού (Glozah & Pevalin, 2014).
Εν συντομία, αν μπορούμε να εντοπίσουμε πέντε βασικά στοιχεία που θα έπρεπε
να περιέχει μια αποτελεσματική αντίδραση, απέναντι σε ένα στρεσογόνο ερέθισμα σε
δυαδικό επίπεδο, αυτά θα ήταν: 1) δυαδικός και όχι μεμονωμένος προσανατολισμός
στο πρόβλημα, 2) τροποποίηση συναισθήματος, με γνώμονα την εποικοδομητική
επίλυση διαφορών και προβλημάτων, 3) ενίσχυση της επικοινωνίας, ως πομποί και ως
δέκτες, 4) έμφαση στα πλεονεκτήματα και τα θετικά στοιχεία της συμπεριφοράς του
άλλου και 5) αποφυγή της εσωτερίκευσης των προβλημάτων (Christensen, 2010).
Με άλλα λόγια, έχει διαπιστωθεί ότι, αρκετά αποτελεσματικές μέθοδοι στην
δυαδική διαχείριση του στρες, είναι αυτές που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις στη
συμπεριφορά των συντρόφων και στην καθημερινότητα τους, προς το καλύτερο.
Στόχος σε κάθε περίπτωση, είναι η καταπολέμηση των αρνητικών συναισθημάτων
και των εντάσεων καθώς και η άμεση επίλυση του προβλήματος. Για αυτό το λόγο,
θα πρέπει να αποφεύγονται στρατηγικές που επιφέρουν αποτελέσματα αντίθετα από
τα επιθυμητά.
Συγκεφαλαιώνοντας, θα αποτελούσε παράλειψη να μην τονίσουμε τη
σημασία της διαχείρισης του στρες. Όπως έγινε φανερό από τα παραπάνω, η σημασία
της αποτελεσματικής διαχείρισης του στρες σε δυαδικό επίπεδο, είναι πολύ μεγάλη
για την καλύτερη λειτουργικότητα της σχέσης και έχει διττό στόχο. Από τη μία,
στοχεύει σαφώς στη μείωση του στρες στον σύντροφο που υποφέρει και από την
άλλη, έχει στόχο την θετική ενίσχυση της ποιότητας της σχέσης. Αυτό συμβαίνει
διότι, μέσα από την κοινή δυαδική διαχείριση, οικοδομούνται αισθήματα ανάμεσα
στο ζευγάρι όπως είναι η αμοιβαιότητα, η εμπιστοσύνη, η αξιοπιστία, η δέσμευση ή η
αίσθηση του ‘’εμείς’’, που είναι ζωτικής σημασίας στη διατήρηση της ισορροπίας της
σχέσης, ακόμη και σε δύσκολες περιόδους (Revenson et al., 2005).

1.10 Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση
Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός πως κάθε άνθρωπος, όντας ξεχωριστός,
επιλέγει και διαφορετικούς τρόπους δράσης και αντίδρασης απέναντι στα στρεσογόνα
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ερεθίσματα. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στην αντίληψη ενός ερεθίσματος,
παίζει καθοριστικό ρόλο η υποκειμενικότητα του ατόμου, κάτι που ισχύει και στην
περίπτωση της διαχείρισης. Με άλλα λόγια λοιπόν, ένα στρεσογόνο ερέθισμα,
αντιμετωπίζεται διαφορετικά από διαφορετικούς ανθρώπους και σε διαφορετικό
χρόνο. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο διαχείρισης, σχετίζονται
κυρίως με τα ατομικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου όπως είναι: οι ατομικές
διαφορές προσωπικότητας, το φύλο, η ηλικία, η κοινωνικό-οικονομική κατάσταση
και η εθνικότητα ενώ καταλυτικό ρόλο μπορεί να παίξουν και παράγοντες που δεν
προέρχονται από το ίδιο το άτομο (Straub, 2002).
Πιο αναλυτικά, έχει παρατηρηθεί ότι διαφορετικές καταστάσεις εκτιμώνται ως
στρεσογόνες από τους άντρες και διαφορετικές από τις γυναίκες. Πιο συγκεκριμένα
τώρα, οι γυναίκες συνήθως βιώνουν εντονότερο στρες σε θέματα που σχετίζονται με
την οικογένεια και τη φροντίδα ή την υγεία κοντινών και συγγενικών τους
προσώπων, ενώ οι άντρες, αναφέρουν περισσότερο ως στρεσογόνα ζητήματα, θέματα
που αφορούν στη δουλειά, τα οικονομικά και τις διαπροσωπικές σχέσεις.
Επιπροσθέτως, οι γυναίκες βιώνουν περισσότερο άγχος στην καθημερινότητά τους
από ότι οι άντρες, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν περισσότερα χρόνια
προβλήματα, συγκρούσεις και καθημερινές απογοητεύσεις. Ενώ παράλληλα, έχει
αποδειχθεί ότι είναι περισσότερο επιρρεπείς στην κατάθλιψη ή την ανάπτυξη έντονου
στρες από τους άνδρες, εξαιτίας των διαφορετικών αποκρίσεων που έχουν αναπτύξει
απέναντι στα στρεσογόνα ερεθίσματα. Αυτό συμβαίνει γιατί, οι γυναίκες βιώνουν
μεγαλύτερη εσωτερική δυσφορία, όταν έρχονται αντιμέτωπες με ένα στρεσογόνο
ερέθισμα και παρουσιάζουν μεγαλύτερη φυσιολογική αντίδραση (Matud, 2004;
Schmaus, Laubmeier, Boquiren, Herzer & Zakowski, 2008).
Όσον αφορά τώρα, στους τρόπους διαχείρισης που επιλέγουν τα δύο φύλα,
από τη μία, οι γυναίκες τείνουν να εστιάζουν περισσότερο την προσοχή τους σε
στρατηγικές που σχετίζονται με το συναίσθημα και συνήθως αποστασιοποιούνται
από

τα

προβλήματα.

Παρουσιάζουν

δηλαδή,

εντονότερη

απόσυρση

και

χρησιμοποιούν λιγότερο ορθολογικές τεχνικές αντιμετώπισης από τους άντρες. Από
την άλλη πλευρά, οι άντρες επικεντρώνονται περισσότερο στο πρόβλημα και στην
άμεση επίλυση του, επιλέγοντας τεχνικές που στηρίζονται περισσότερο στη λογική.
Εν ολίγοις, εξάγεται το συμπέρασμα, ότι, τις περισσότερες φορές, οι γυναίκες
εμφανίζονται περισσότερο παθητικές σε καταστάσεις που προκαλούν στρες, ενώ οι
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άντρες δρουν πιο ενεργητικά απέναντι στα πράγματα (Endler & Parker, 1990; Matud,
2004).
Πέρα από τις διαφορές φύλου λοιπόν που εντοπίζονται στην αντίδραση και
διαχείριση των στρεσογόνων καταστάσεων, έχει βρεθεί ότι εξίσου σημαντικό ρόλο
στον τρόπο διαχείρισης, παίζει η εθνικότητα και η κοινωνικό-οικονομική κατάσταση
του ζευγαριού. Με αυτό εννοείται ότι, τα ζευγάρια τα οποία ανήκουν σε μειονοτικές
ομάδες ή ζουν σε περιοχές με ελλείψεις σε στοιχειώδεις κοινωνικές και οικονομικές
παροχές, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο στρες από άλλα, εξαιτίας των σοβαρών
ζητημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Αυτά τα ζευγάρια, τείνουν να
εμφανίζουν εντονότερο στρες στην καθημερινότητας τους, λόγω της έλλειψης
βασικών κοινωνικών ή οικονομικών πόρων και υποδομών (Straub, 2002).
Όσον αφορά τώρα στους τρόπους διαχείρισης που επιλέγονται από τα
ζευγάρια που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικό- οικονομικά στρώματα, έχει
διαπιστωθεί ότι βασίζονται περισσότερο στη ρύθμιση του συναισθήματος και
λιγότερο στην άμεση επίλυση του προβλήματος. Μια εξήγηση που έχει δοθεί σε αυτό
το φαινόμενο, είναι ότι εξαιτίας των φτωχών εμπειριών τους, είναι έντονα
ανεπτυγμένο το αίσθημα της απελπισίας. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, νιώθουν
ανίκανοι να επιβληθούν σε καταστάσεις και γεγονότα που τους προκαλούν στρες και
για αυτό το λόγο, προσπαθούν να ελέγξουν περισσότερο τις συναισθηματικές τους
αντιδράσεις απέναντι στα γεγονότα, παρά τα ίδια τα γεγονότα.
Ένα χαρακτηριστικό το οποίο έχει βρεθεί ότι παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην
ικανότητα για σωστή διαχείριση του στρες, είναι η ανθεκτικότητα του ατόμου. Αυτό
σημαίνει ότι, οι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζουν μεγαλύτερη αντοχή σε πιέσεις και
στρες, τα καταφέρνουν καλύτερα και στη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων. Αυτό
συμβαίνει διότι, συνήθως έχουν πλήρη έλεγχο της ζωής τους και των μεταβολών που
συμβαίνουν και αντιμετωπίζουν το στρες περισσότερο ως πρόκληση παρά σαν
απειλή. Σε δυαδικό επίπεδο τώρα, η διαχείριση επηρεάζεται σημαντικά, καθώς ο
σύντροφος με τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, μπορεί να δράσει συμπληρωματικά και
για τους δύο και να επιλύσει τις στρεσογόνες καταστάσεις πιο αποτελεσματικά
(Straub, 2002).
Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ακόμη, πως η γενικότερη στάση ζωής
που υιοθετεί το ζευγάρι, επηρεάζει με καταλυτικό τρόπο τη δυαδική διαχείριση του
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στρες. Με άλλα λόγια, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι τη ζωή, θετικά ή
αρνητικά, αντικατοπτρίζει πολλές φορές και τον τρόπο με τον οποίο θα δράσει
απέναντι στις στρεσογόνες καταστάσεις. Έχει διαπιστωθεί από έρευνες ότι, τα άτομα
που εμφανίζονται πιο αισιόδοξα στην καθημερινότητα τους, αντλούν αφενός
μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση τους και αφετέρου αλληλεπιδρούν καλύτερα
με το σύντροφο τους. Η θετική αυτή αλληλεπίδραση, συνεπάγεται και την καλύτερη
διαχείριση των κρίσιμων καταστάσεων (Kim, Chopik & Smith, 2014; Smith, Ruiz,
Cundiff, Baron & Nealey- Moore, 2013).
Πέρα όμως από τα παραπάνω χαρακτηριστικά του ατόμου που επηρεάζουν
την επίλυση των στρεσογόνων ζητημάτων και τη διαχείριση του στρες, υπάρχουν και
κάποιοι επιπλέον παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο δράσης των ατόμων
απέναντι στα στρεσογόνα ερεθίσματα και δε σχετίζονται με ατομικά ή κοινωνικά
χαρακτηριστικά.
Έτσι λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό των στρεσογόνων παραγόντων που
επηρεάζει την αποτελεσματική διαχείριση σε δυαδικό επίπεδο, είναι η δυνατότητα
έλεγχου. Αυτό σημαίνει ότι, όσο λιγότερο ελεγχόμενος είναι ένας στρεσογόνος
παράγοντας, τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργεί στο ζευγάρι. Για παράδειγμα,
μια φυσική καταστροφή είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί από το άτομο και για αυτό
το λόγο δημιουργείται μεγαλύτερη ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι, μια τέτοια κατάσταση απαιτεί πολυπλοκότερο τρόπο δράσης από μια
άλλη που θεωρείται συγκριτικά πιο εύκολη στη διαχείριση της (Revenston et al.,
2005).
Εν συνεχεία, μια άλλη σημαντική διάσταση του στρες που πρέπει να λάβουμε
υπόψη μας, είναι η διάρκεια, εννοώντας με αυτό το χρόνο που παραμένει ένα ζευγάρι
εκτεθειμένο στο στρες. Αν πρόκειται δηλαδή για μια χρόνια στρεσογόνο κατάσταση
ή για μία σύντομης διάρκειας, που θα παρέλθει με το πέρασμα του χρόνου. Ως
χρόνιες στρεσογόνες καταστάσεις, ορίζονται οι καταπονήσεις ενός ζευγαριού οι
οποίες είναι σταθερές στο χρόνο και έχουν μεγάλη διάρκεια. Τέτοιου είδους
καταπονήσεις, μπορεί να είναι η κακή οικονομική κατάσταση ενός ζευγαριού ή η
πάθηση από μια χρόνια ασθένεια καθώς αποτελούν καθημερινό πρόβλημα και
επηρεάζουν κάθε τομέα της ζωής του ζευγαριού. Αυτοί οι στρεσογόνοι παράγοντες,
ονομάζονται και ‘’background stressors’’ καθώς αντιπροσωπεύουν καθημερινά

27

προβλήματα στη διαχείριση των πόρων του ζευγαριού (Karney, Story & Bradbury,
2005; Revenson et al., 2005).
Από την άλλη πλευρά, οι βραχείς στρεσογόνοι παράγοντες επηρεάζουν
εξίσου τη ζωή ενός ζευγαριού, πρόκειται όμως για καταστάσεις με ημερομηνία
λήξης. Σε αυτή την κατηγορία, μπορούν να συμπεριληφθούν προβλήματα που
σχετίζονται με το νόμο, την αλλαγή τόπου εργασίας και γενικά προβλήματα τα οποία
έχουν περιορισμένο χρόνο επίδρασης.
Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός παρ’ όλα αυτά, πως και οι δυο
καταστάσεις αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στην καθημερινότητα ενός ζευγαριού και
μειώνουν την ικανοποίηση από το γάμο ή τη σχέση. Εντούτοις, οι μακροχρόνιοι
στρεσογόνοι παράγοντες, είναι ικανοί να προκαλέσουν την επιδείνωση της
αλληλεπίδρασης του ζευγαριού και τη χαμηλότερη ικανοποίηση από τη σχέση σε
βάθος χρόνου. Αντίθετα, οι προσωρινοί στρεσογόνοι παράγοντες, εξαιτίας της
σύντομης διάρκειάς τους εξ ορισμού, δεν αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για το μέλλον
των δύο συντρόφων (Gump & Matthews, 1999).
Τέλος, σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της σοβαρότητας μιας κατάστασης
και στον τρόπο διαχείρισης του στρες, παίζει το χρονικό πλαίσιο. Με αυτό εννοούμε,
τη χρονική στιγμή την οποία ένα ερέθισμα εκλαμβάνεται ως απειλή και σε ποιο
χρονικό επίπεδο υφίσταται. Αν πρόκειται δηλαδή για ένα τρέχον γεγονός, όπως είναι
η διάγνωση μιας χρόνιας νόσου ή αν το συμβάν έχει παρέλθει και αποτελεί ήδη
παρελθόν, όπως είναι για παράδειγμα, η ανάρρωση από μια σοβαρή ασθένεια. Τότε,
η ένταση του στρες αλλά κι ο τρόπος διαχείρισης που επιλέγει το ζευγάρι, διαφέρουν
ανάλογα με την περίσταση (Revenson et al., 2005).
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΣΗ
Με την έννοια της ικανοποίησης από τη σχέση, ορίζουμε τη συνολική και
υποκειμενική αξιολόγηση, στην οποία προχωρά ένα άτομο για τον έγγαμο ή σχεσιακό
βίο κι είναι ο κυριότερος παράγοντας για τη διατήρηση της μακροβιότητας της
σχέσης. Όπως διατυπώθηκε από τις Garcia και Rivera (1999), η ικανοποίηση από τη
σχέση έχει τρείς βασικές διαστάσεις. Καταρχάς, αναφέρεται στην ικανοποίηση που
λαμβάνει ένα άτομο μέσα σε μία σχέση από τον έτερο σύντροφο, γίνεται λόγος
δηλαδή, στο άτομο μεμονωμένα και την ικανοποίηση που λαμβάνει αποκλειστικά
από τον άλλον. Έπειτα, οι άλλες δύο διαστάσεις, σχετίζονται με την ικανοποίηση που
λαμβάνει το άτομο μέσα από την οικογενειακή ζωή γενικά και τέλος, προσδιορίζεται
και από τη συνολική ικανοποίηση που λαμβάνει ένα άτομο από τη ζωή του
γενικότερα. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι, πρόκειται για από μια τις
σημαντικότερες έννοιες των στενών διαπροσωπικών σχέσεων και είναι αρκετά
πολυσύνθετη (Asoodeh, Khalili, Daneshpour & Lavasani, 2010).

2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση από τη σχέση
Έχει αποδειχθεί από πληθώρα ερευνών ότι, οι παράγοντες που συμβάλλουν
στην ικανοποίηση των συντρόφων μέσα σε μια σχέση, είναι πολυάριθμοι και
σχετίζονται με τα ατομικά χαρακτηριστικά του έτερου συντρόφου και την ποιότητα
της σχέσης.
Καταρχήν, έχει βρεθεί ότι συμβάλλουν σημαντικά στην ικανοποίηση από τη
σχέση, κάποια ατομικά χαρακτηριστικά του συντρόφου, όπως είναι για παράδειγμα, η
συναισθηματική σταθερότητα, η εξωστρέφεια, η ευσυνειδησία και η συμβατότητα.
Όταν ο ένας από τους δύο συντρόφους δηλαδή, παρουσιάζει αυτά τα χαρακτηριστικά,
έχει διαπιστωθεί ότι ο έτερος σύντροφος αντλεί μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη
σχέση (Malouf, Thorsteinsson, Schutte, Bhullar & Rooke, 2010; Furler, Gomez &
Grob, 2014).
Εξίσου σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση των συντρόφων μέσα από τη
σχέση, παίζει η καλή και σωστή επικοινωνία. Η επικοινωνία ανάμεσα στα ζευγάρια,
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη σταθερότητά της σχέσης και τη διάρκεια της. Όσο
περισσότερο επικοινωνούν οι σύντροφοι μεταξύ τους και εκφράζουν τις ειλικρινείς
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σκέψεις και συναισθήματα τους, τόσο πιο ευτυχισμένοι θεωρούνται. Στην καλή
επικοινωνία του ζευγαριού, περιλαμβάνονται όχι μόνο η λεκτική επικοινωνία αλλά
και οι ενδείξεις αγάπης και κατανόησης προς το σύντροφο σε καθημερινή βάση,
καθώς και ο τρόπος που μεταφέρει ο ένας στον άλλον τα συναισθήματά του, όταν
αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία (Κοκκινάκη, 2006).
Απεναντίας, όταν το ζευγάρι δεν επικοινωνεί τα προβλήματα του με τον
κατάλληλο τρόπο και προσπαθεί να τα καλύψει για να αποφύγει τυχόν συγκρούσεις,
τότε ζημιώνεται ακόμη περισσότερο η σχέση. Τις περισσότερες φορές, οι σύντροφοι
εμφανίζονται επικριτικοί ή σαρκαστικοί ο ένας απέναντι στον άλλον, με αποτέλεσμα
να δημιουργείται μια καταστροφική επικοινωνία, που φθείρει την αμοιβαιότητα και
την ευημερία των συντρόφων (Κοκκινάκη, 2006).
Ένας επιπλέον παράγοντας που έχει βρεθεί να επηρεάζει την ικανοποίηση των
ατόμων μέσα σε μία σχέση, είναι το αίσθημα της ισότητας. Με άλλα λόγια, η
ικανοποίηση από τη σχέση επηρεάζεται σημαντικά από τις συγκρίσεις που γίνονται
μεταξύ των συντρόφων, μέσα σε μία διαδικασία δούναι και λαβείν. Οι σύντροφοι,
ανεξαρτήτως φύλου, λαμβάνουν ικανοποίηση, όταν οι συνεισφορές τους μέσα στη
σχέση, σε υλικό και συναισθηματικό επίπεδο, είναι όμοιες με τις απολαβές τους
(Asoodeh et al., 2010). Σε περιπτώσεις όπου κάτι τέτοιο δε συμβαίνει, ο ένας από
τους δύο συντρόφους, συνήθως ο αδικημένος, τείνει να εμφανίζει έντονη
δυσαρέσκεια από τη σχέση. Για να επιτευχθεί λοιπόν το μέγιστο ποσοστό
ικανοποίησης, θα πρέπει να υπάρχει ισοτιμία, σε διαφορετική περίπτωση,
παρουσιάζεται έντονο στρες σε έναν από τους δύο, με αποτέλεσμα πολλές φορές
ακόμη και τη διάλυση της σχέσης (Nakonezny & Denton, 2000).
Ουσιαστικό ρόλο ακόμη παίζει το πάθος, καθώς αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την ικανοποίηση μέσα σε μια σχέση.
Σχετίζεται περισσότερο με εσωτερικές ανάγκες του ατόμου και ένστικτα, που
οδηγούν στο ρομαντισμό και τη σεξουαλική έλξη και δραστηριότητα. Η σεξουαλική
συνεύρεση, είναι αναγκαίο συστατικό σε μια υγιή σχέση καθώς με αυτόν τον τρόπο
διατηρείται ζωντανό το ενδιαφέρον και των δύο συντρόφων. Αξίζει να σημειωθεί
μολαταύτα, ότι το πάθος κρίνεται απαραίτητο και θετικό, όταν υπάρχει στον
κατάλληλο βαθμό. Ειδάλλως σε περιπτώσεις όπου εμφανίζεται σε υπέρμετρο βαθμό,
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μπορεί να αποδειχθεί εμμονικό και να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη σχέση
και στους συντρόφους (Vallerand, 2010).
Τέλος, θα αποτελούσε παράλειψη αν δεν γινόταν αναφορά στη δέσμευση,
καθώς αποτελεί μία εξίσου σημαντική διάσταση για την ύπαρξη μιας σταθερής και
ικανοποιητικής σχέσης και εμφανίζει δύο κύριες πτυχές. Πιο συγκεκριμένα, μία
βραχυπρόθεσμη, που σηματοδοτεί την απόφαση τους ενός για αποδοχή του έτερου
συντρόφου και την αγάπη του προς αυτόν, και μια μακροπρόθεσμη απόφαση, όπου οι
σύντροφοι δεσμεύονται ότι θα αγαπούν και θα αποδέχονται ο ένας τον άλλον και
μελλοντικά (Gao, 2001).
Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν, όπως γίνεται αντιληπτό, συμβάλλουν στη
δημιουργία και τη διατήρηση μιας υγιούς και σταθερής σχέσης, η οποία θα παρέχει
υψηλό βαθμό ικανοποίησης στα μέλη της. Παρ’ όλα αυτά, τα ζευγάρια περνούν
διάφορες κρίσεις κατά τη διάρκεια της ζωής τους, οι οποίες μπορεί να επιδράσουν
αρνητικά πάνω στους ίδιους ή να ζημιώσουν τη σχέση. Ένας παράγοντας που
ανατρέπει τα δεδομένα και προκαλεί αναστάτωση στο ζευγάρι, είναι αναμφισβήτητα
το στρες που μπορεί να βιώνει κατά περιόδους ο ένας από τους δύο συντρόφους ή και
οι δύο.

2.2 Επιπτώσεις στρες στην ικανοποίηση από τη σχέση
Είναι γεγονός, πως το στρες που βιώνει ένα ζευγάρι, επηρεάζει σημαντικά τον
τρόπο αντίληψης της σχέσης γενικότερα και οι συνέπειες που προκαλούνται, μπορεί
να είναι καταστροφικές για την εξέλιξη της. Όταν το ζευγάρι, περνάει μια περίοδο
κρίσης και έντονου στρες, τότε είναι πιθανό η σχέση τους να κλονιστεί
συναισθηματικά αλλά και πρακτικά. Γίνεται φανερό λοιπόν ότι, οι επιδράσεις του
στρες αφορούν σε διάφορους τομείς στη ζωή ενός ζευγαριού και πλήττεται άμεσα η
ικανοποίηση που αντλούν από τη μεταξύ τους σχέση. Αυτό συμβαίνει γιατί, το στρες
επιδρά σημαντικά σε παράγοντες που επιφέρουν την ικανοποίηση μέσα σε μια σχέση
και σε αυτούς θα γίνει αναφορά παρακάτω (Harper, Schaalje & Sandberg, 2000;
Koranyi & Rothermud, 2012).

2.2.1 Οικειότητα
Δε μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός, πως η οικειότητα αποτελεί ένα από τα
ζωτικά συστατικά μιας διαπροσωπικής σχέσης και θεωρείται απαραίτητη για να
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αποδειχθεί μια σχέση επιτυχημένη. Ο όρος οικειότητα ορίστηκε από τον Waring
(2013), ως μια ‘’πολύπλευρη διαπροσωπική διάσταση που περιγράφει την ποιότητα
της σχέσης ή του γάμου σε ένα σημείο στο χρόνο.’’ Πιο συγκεκριμένα, οι παράγοντες
που παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη της οικειότητας είναι οι εξής: η στοργικότητα, η
εκφραστικότητα, η συμβατότητα, η συνοχή, η σεξουαλικότητα, η σύγκρουση, η
αυτονομία και η ταυτότητα. Αντίστοιχα, ένας άλλος ορισμός που είχε δοθεί
παλιότερα, εκλαμβάνει την οικειότητα ως μια σχεσιακή κατάσταση όπου προωθείται
η αυτοαποκάλυψη (Dandeneau & Johnson, 1994; Harper et al., 2000).
Έτσι λοιπόν, το άγχος της καθημερινότητας αλλά και τα κρίσιμα γεγονότα
που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας σχέσης, είναι ικανά να επηρεάσουν εξίσου το
ζευγάρι, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη σχέση. Έχει εξαχθεί το συμπέρασμα
ότι, όταν το ζευγάρι περνάει μια περίοδο στρες, μειώνεται η οικειότητα και η
συναισθηματική σταθερότητα. Οι σύντροφοι σταματούν να αλληλεπιδρούν και να
μοιράζονται κοινές συναισθηματικές, σεξουαλικές, πνευματικές αλλά και κοινωνικές
εμπειρίες κι αυτό όπως είναι φανερό προκαλεί την περαιτέρω επιδείνωση μίας ήδη
δύσκολης κατάστασης (Schaefer & Olson, 1981). Αυτή η συναισθηματική
απομάκρυνση επομένως, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στη διάλυση της σχέσης, αν
το ζευγάρι δεν διαχειριστεί άμεσα και αποτελεσματικά τη στρεσογόνο κατάσταση.
Από την άλλη πλευρά όμως, αν το ζευγάρι καταφέρει και διατηρήσει τη
συναισθηματική οικειότητα εν μέσω κρίσης, αυτό μπορεί να αποβεί ένας ιδιαίτερα
αποτελεσματικός τρόπος επίλυσης μιας δυσάρεστης κατάστασης. Το ζευγάρι μπορεί
να βρει την ευκαιρία, να έρθει πιο κοντά και να μειώσει σε σημαντικό βαθμό το στρες
που βίωνε ακόμη και πριν το συγκεκριμένο στρεσογόνο γεγονός.
Μία ακόμη κοινώς αποδεκτή θεωρία για την οικειότητα, έχει διατυπωθεί από
τους Reis και Patrick (1996) η οποία επισημαίνει ότι, η οικειότητα είναι ένα σύνολο
άλλων χαρακτηριστικών που καθιστούν ένα ζευγάρι ευτυχισμένο και ικανοποιημένο.
Συμφωνά με τη δική τους οπτική λοιπόν, πρόκειται για μια έννοια που περιλαμβάνει
συναλλαγές ανάμεσα στο ζευγάρι που σχετίζονται με την κατανόηση, τη φροντίδα
και την επιβεβαίωση.
Πιο ειδικά, ένας σύντροφος νιώθει ικανοποιημένος μέσα σε μια σχέση όταν
υπάρχει κατανόηση και ενδιαφέρον. Αυτό συμβαίνει, όταν νιώθει ότι ο άλλος
συμμερίζεται τις πεποιθήσεις, τα συναισθήματα αλλά και τα προβλήματα του και
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αποκτά μια στάση υποστηρικτική απέναντι του. Δείχνει με άλλα λόγια, κατανόηση σε
κάθε πτυχή της συμπεριφοράς του κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την καλύτερη
επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι, άρα και την ανάπτυξη της οικειότητας (Reis &
Patrick, 1996).
Εν συνεχεία, η επιβεβαίωση θεωρείται ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της
οικειότητας, καθώς το να γνωρίζουν και οι δυο σύντροφοι ότι υπάρχει αποδοχή,
αναγνώριση και υποστήριξη από τον άλλον, μόνο όφελος μπορεί να επιφέρει στους
δύο συντρόφους. Η έλλειψη επιβεβαίωσης άλλωστε μέσα σε μια σχέση, έχει
αποδειχθεί ότι, σχετίζεται άμεσα με τη δυστυχία των ζευγαριών και την κακή
επικοινωνία τους.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως έχει γίνει γνωστό, ότι τα ζευγάρια είναι
λιγότερο ευτυχισμένα μέσα σε μια σχέση όταν αποφεύγουν τις συγκρούσεις ή
εκφράζουν άρνηση στη συζήτηση των προβλημάτων που τους απασχολούν. Όταν
δηλαδή αγνοούν και συγκαλύπτουν επιφανειακά τις διαφορές τους ή χρησιμοποιούν
λανθασμένους τρόπους επικοινωνίας, οι οποίοι μερικές φορές μπορεί να εκφραστούν
και με ακραίο τρόπο προκαλώντας πολύ αρνητικές συνέπειες στη σχέση του
ζευγαριού (Noller & Fitzpatrick, 1990).
Συνοψίζοντας, όταν το ζευγάρι βιώνει μια περίοδο έντονου στρες,
επηρεάζονται όλοι οι τομείς της δυαδικής ζωής και ζημιώνεται άμεσα η οικειότητα
του ζευγαριού. Αυτό συμβαίνει διότι, όταν προκύπτει μια στρεσογόνος κατάσταση,
τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος ώστε να επιλυθεί άμεσα το
ζήτημα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η εγγύτητα ανάμεσα τους, προκαλώντας
δυστυχία και δυσαρέσκεια.

2.2.2 Σεξουαλικότητα
Αναμφισβήτητα, αναπόσπαστο κομμάτι της σχέσης ενός ζευγαριού όπως
προαναφέρθηκε, αποτελεί η σεξουαλικότητα. Πρόκειται για ένα στοιχείο μείζονος
σημασίας σε μια σχέση και για τα δυο φύλα, καθώς υποδηλώνει και ενισχύει τη
σωματική αλλά και συναισθηματική εγγύτητα του ζευγαριού. Είναι ένας παράγοντας
που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της σχέσης, αλλά και τη συνολική
ποιότητα ζωής του κάθε άτομου ξεχωριστά. Με την υγιή σεξουαλική ζωή, ένα άτομο
καταφέρνει να διατηρήσει τη σωματική αλλά και συναισθηματική του υγεία και
ευημερία ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται και η καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα στο
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ζευγάρι (Henderson, Lehavot, & Simoni, 2009; Sánchez-Fuentes, Santos-Iglesias &
Sierra, 2014).
Σε περιόδους στρες όμως, ακόμη και η σεξουαλική ζωή του ζευγαριού μπορεί
να κλονιστεί σε μεγάλο βαθμό, δημιουργώντας περαιτέρω προβλήματα στην
επικοινωνία του. Είναι πιθανό, προβλήματα της καθημερινότητας αλλά και
προβλήματα που αφορούν σε ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα, να δημιουργήσουν
σεξουαλικές δυσλειτουργίες σε ένα από τα δυο μέλη ή και στους δυο συντρόφους σε
αντίστοιχο βαθμό.
Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν σε ένα
ζευγάρι στον ερωτικό τομέα, αφορούν κυρίως στην έλλειψη επιθυμίας για
σεξουαλική συνεύρεση και τα μειωμένα επίπεδα ορμονών που προκαλούν τη
σεξουαλική διέγερση και ικανοποίηση και στα δύο φύλα (χαμηλά επίπεδα
τεστοστερόνης στους άντρες και οιστρογόνων στις γυναίκες). Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα, τη στυτική δυσλειτουργία στον άντρα και τη δυσκολία διέγερσης στη
γυναίκα. Τέλος, μπορεί να προκληθούν οργασμικές διαταραχές αυξάνοντας ακόμη
περισσότερα τα επίπεδα του στρες (Bodenmann et al., 2006). Το πιο συχνό φαινόμενο
που συναντάται κυρίως στους άντρες, σε περιόδους έντονο στρες, είναι η πρόωρη
εκσπερμάτιση η οποία τις περισσότερες φορές δημιουργεί ένα αίσθημα αγωνίας και
προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια (Kempeneers & Desseilles, 2014).

2.2.3 Δικαιοσύνη
Τέλος, μια άλλη πτυχή που χαρακτηρίζει επίσης τα ευτυχισμένα ζευγάρια,
όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, είναι η δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν, το ζευγάρι ή
ένας από τους δυο συντρόφους βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα στρεσογόνο ερέθισμα,
αρχίζουν να εισβάλλουν στη σχέση θέματα δικαιοσύνης. Ο ένας συνήθως νιώθει
περισσότερο αδικημένος ή παραμελημένος καθώς ο άλλος αποσύρεται σταδιακά από
τη δυαδική συναλλαγή. Το εργασιακό στρες ή η πολύωρη εργασία, αποτελούν
παράγοντες που πλήττουν τη δικαιοσύνη μέσα σε μία σχέση. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
ο έτερος σύντροφος νιώθει ότι έχει αναλάβει όλο το βάρος της σχέσης, πρακτικά
αλλά και συναισθηματικά και αρχίζει να δυσανασχετεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
πολλές φόρες, την εμφάνιση περεταίρω προβλημάτων που αυξάνουν το στρες αντί να
το ανακουφίζουν και μπορεί να δημιουργήσουν ανεπανόρθωτες βλάβες στο δυαδικό
βίο (Hewstone & Stroebe, 2007).
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2.3 Η παρούσα έρευνα
Σκοπός της παρούσας έρευνας, ήταν να διερευνηθεί η σχέση που υπάρχει
ανάμεσα στην ικανοποίηση που λαμβάνει ένα ζευγάρι μέσα από τη σχέση και στον
τρόπο που επικοινωνεί και διαχειρίζεται το στρες που βιώνει σε δυαδικό επίπεδο. Το
βασικό λοιπόν ερώτημα που τίθεται, είναι κατά πόσο σχετίζεται θετικά η επικοινωνία
και η διαχείριση του στρες στα ζευγάρια, με τη γενική ικανοποίηση που λαμβάνουν
από τη σχέση τους και τα δύο μέλη του ζευγαριού. Παράλληλα, στην παρούσα
έρευνα, θα εξεταστούν και οι διαφορές φύλου και κατά πόσο διαφέρουν οι τρόποι
δυαδικής διαχείρισης και οι τρόποι επικοινωνίας του στρες σε άνδρες και γυναίκες.
Πιο αναλυτικά, οι υποθέσεις της συγκεκριμένης έρευνας είναι οι εξής:
1. Υποθέτουμε ότι, θα υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα
στην ικανοποίηση που λαμβάνει ένα ζευγάρι από τη σχέση και στην καλή
επικοινωνία του στρες ανάμεσα τους. Με άλλα λόγια, όσο πιο ικανοποιημένο
είναι ένα ζευγάρι, τόσο καλύτερη επικοινωνία του στρες θα υπάρχει ανάμεσα
στους συντρόφους.
2. Υποθέτουμε ακόμη, πως όσο περισσότερη ικανοποίηση λαμβάνει ένα ζευγάρι
από τη σχέση του, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η διαχείριση του στρες
σε δυαδικό επίπεδο και θα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικότερα οι από
κοινού τεχνικές διαχείρισης του στρες. Επομένως, περιμένουμε ότι θα υπάρχει
στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση, ανάμεσα στην ικανοποίηση και την
αποτελεσματική δυαδική διαχείριση του στρες.
3. Τέλος, υποθέτουμε πως θα υπάρχουν διαφορές φύλου στην επικοινωνία και
στους τρόπους δυαδικής διαχείρισης που θα επιλέγονται από άνδρες και
γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι, περιμένουμε από τις γυναίκες να εμφανίζουν
υψηλότερο βαθμό επικοινωνίας και αντίληψης του στρες από ότι οι άνδρες
ενώ παράλληλα θα διαφέρουν και οι δυαδικές τεχνικές διαχείρισης του στρες.
Υποθέτουμε λοιπόν, ότι οι γυναίκες θα χρησιμοποιούν περισσότερο ως
δυαδικό τρόπο διαχείρισης τη ρύθμιση του συναισθήματος, ενώ οι άνδρες την
από κοινού εστίαση στο πρόβλημα.
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Β. ΜΕΘΟΔΟΣ
3.1 Δείγμα- συμμετέχοντες
Στην έρευνα συμμετείχαν 144 ετερόφυλα ζευγάρια (288 άτομα), οι ηλικίες
των οποίων κυμαίνονταν από 19 έως 73 έτη στους άντρες (Μ.Ο= 40,2, Τ.Α.= 11,8)
και από 19 έως 66 έτη στις γυναίκες (Μ.Ο= 37, Τ.Α.= 10,7). Τα άτομα που
συμμετείχαν ήταν κάτοικοι πόλεων με αριθμό κατοίκων, από 100.000 έως 500.000 σε
ποσοστό 38,2% (55 ζευγάρια) ενώ το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό 21,5% (22
ζευγάρια) των ζευγαριών προερχόταν από περιοχές με κατοίκους από 10.000 έως
50.000. Έπειτα, ένα ποσοστό της τάξης του 15,3% (22 ζευγάρια) προέρχονταν από
μεγάλα αστικά κέντρα με πληθυσμό μεγαλύτερο από 500.000. Τέλος, το 5,6% (8
ζευγάρια) ήταν κάτοικοι περιοχών με πληθυσμό από 50.000 έως 100.000, το 4,9%
(7 ζευγάρια) κατοικούσαν σε επαρχίες από 5.000 έως 10.000 και το 4,2% (6
ζευγάρια) κατοικούσαν σε επαρχιακές περιοχές με πληθυσμό λιγότερο από 1.000
κατοίκους.
Όσον αφορά τώρα στη μόρφωση που είχαν λάβει τα ζευγάρια, αξίζει να δούμε
ξεχωριστά το μορφωτικό επίπεδο των γυναικών και των αντρών. Πιο αναλυτικά, στις
γυναίκες το 4,9% (7 γυναίκες) ανέφερε ότι είχε λάβει τις στοιχειώδεις γνώσεις του
δημοτικού, το 3,5% (5 γυναίκες) ήταν απόφοιτες γυμνασίου ενώ το 31,3% (45
γυναίκες) είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές του λυκείου. Ακόμη, το 18,1% (26
γυναίκες) ανέφερε ότι είχε αποφοιτήσει από τεχνικό λύκειο, ενώ το 38,2% (55
γυναίκες) όπου παρουσιάζεται και η πλειοψηφία, αναφέρει ότι είχε φοιτήσει στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση είτε σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα είτε σε κάποιο ΤΕΙ.
Τέλος, το 4,2% (6 γυναίκες) ανέφερε ότι ήταν κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος.
Αναφορικά τώρα με τους άντρες, το 5,6% (8 άνδρες) ανέφερε ότι διέθετε
γνώσεις δημοτικού, το 6,9% (10 άνδρες) γνώσεις γυμνασίου, το 30,6% (44 άνδρες)
όπου αντιπροσωπεύει και την πλειοψηφία, είχε απολυτήριο λυκείου ενώ το 22,9% (33
άνδρες) είχε απολυτήριο τεχνικού λυκείου. Τέλος, το 29,2% (42 άνδρες) είχε λάβει
πανεπιστημιακή μόρφωση και μόλις το 4,9% του δείγματος (7 άνδρες) είχε
ολοκληρώσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Η οικογενειακή κατάσταση των ζευγαριών που μελετήθηκαν ήταν κατά κύριο
λόγο παντρεμένα ζευγάρια, σε ποσοστό 70,1% (101 ζευγάρια) ενώ το 16,7% (24
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ζευγάρια) ανέφερε ότι έχει σταθερή σχέση αλλά δε ζούσαν μαζί, το 9% (13 ζευγάρια)
είχε σταθερή σχέση και συμβίωναν με το σύντροφο τους, το 1,4% (2 ζευγάρια) ήταν
αρραβωνιασμένοι αλλά ζούσαν χωριστά και το 2,8% (4 ζευγάρια) ήταν ζευγάρια τα
οποία ήταν αρραβωνιασμένα και ζούσαν μαζί. Αξίζει να σημειωθεί ακόμη, πως το
69,4% (100 ζευγάρια) των ζευγαριών ήταν γονείς, ενώ το 30,6% (44 ζευγάρια) δεν
είχε αποκτήσει παιδιά.
Τέλος, μέσα από την έρευνα διευκρινίστηκε και το εισόδημα του κάθε
συντρόφου ατομικά. Με άλλα λόγια, πολύ χαμηλό εισόδημα ανέφεραν 13 από τους
144 άνδρες (9%) και 11 από τις 144 γυναίκες (7,6%). Εν συνεχεία, χαμηλό εισόδημα
ανέφεραν 30 άνδρες (20,8%) και 25 γυναίκες (17,4%), μεσαίου εισοδήματος ήταν 95
άνδρες με ποσοστό 66% και 103 γυναίκες με ποσοστό 71,5%. Κλείνοντας, υψηλό
εισόδημα αναφέρθηκε από 6 άνδρες (4,2%) και από 5 γυναίκες που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 3,5% επί του συνόλου των γυναικών.
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3.2 Ψυχομετρικά εργαλεία
Για την πραγματοποίηση της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια
αυτοαναφοράς. Η έκταση του ερωτηματολογίου ήταν 11 σελίδες και ο χρόνος που
απαιτούνταν για τη συμπλήρωση του, δεν υπερέβαινε τα 10 με 15 λεπτά. Οι
ερωτήσεις ήταν κοινές για άνδρες και γυναίκες. Παρ’ όλα αυτά, τα ερωτηματολόγια
μοιράστηκαν ξεχωριστά, καθώς υπήρχαν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο
ερωτηματολόγια, που αφορούσαν κυρίως στις αντωνυμίες και τις αντίστοιχες
κατάλληλες δηλώσεις που σχετίζονταν με το φύλο..
Πιο αναλυτικά, το ερωτηματολόγιο ήταν κλίμακας Likert, για την εκτίμηση
του βαθμού συμφωνίας ή διαφωνίας των ζευγαριών με κάποιες δηλώσεις, ενώ
περιείχε και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για τη διαπίστωση της χρονικής
συχνότητας

κάποιων

αντιδράσεων.

Αξίζει

να

σημειωθεί

ακόμη,

πως

το

ερωτηματολόγιο χωριζόταν σε επιμέρους κλίμακες, οι οποίες ήταν οι εξής:
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Σχέσης. Η αξιολόγηση της σχέσης και
της ικανοποίησης που λαμβάνουν από αυτή οι σύντροφοι, έγινε μέσω του
ερωτηματολογίου Relationship Assessment Scale του Hendrick (1998)

στην

ελληνική του έκδοση, έτσι όπως προσαρμόστηκε από τους Roussi και Karademas (in
press). Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοναφοράς στο οποίο, τα ζευγάρια
έπρεπε να απαντήσουν σε 7 ερωτήσεις, σχετικές με τη γενική ικανοποίηση που
λαμβάνουν από τη σχέση τους. Ενδεικτικά παραδείγματα της κλίμακας αυτής είναι:
‘’Γενικώς, πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη σχέση σας;’’ ή ‘’ Πόσο καλά ο/η
σύντροφος σας ικανοποιεί τις ανάγκες σας;’’. Για τις απαντήσεις χρησιμοποιήθηκε
μια κλίμακα τύπου Likert, από το ‘’1’’ (καθόλου/ ποτέ) που δήλωνε χαμηλή
ικανοποίηση έως το ‘’5’’ (εξαιρετικά καλά/ πάρα πολύ) που δήλωνε υψηλή
ικανοποίηση. Από τις παραπάνω απαντήσεις, εξήχθη ο μέσος όρος της συνολικής
ικανοποίησης από τη σχέση σε άνδρες και γυναίκες και ο βαθμός αξιοπιστίας της
υποκλίμακας (Crombach’s α) βρίσκεται στο .90.
Ερωτηματολόγιο Δυαδικής Διαχείρισης Στρες. Έπειτα, για την αξιολόγηση
της δυαδικής διαχείρισης του στρες και τις στρατηγικές που επιλέγονται από τα
ζευγάρια, έγινε χρήση του ερωτηματολογίου Dyadic Coping Inventory του
Bodenmann (2008), έτσι όπως προσαρμόστηκε στην ελληνική έκδοση από τους
Roussi και Karademas (in press). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, απαρτιζόταν
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από 37 ερωτήσεις, που είχαν ως κύριο στόχο την αξιολόγηση της επικοινωνίας του
στρες, των μεθόδων διαχείρισης που επιλέγονται από τους συντρόφους μεμονωμένα
αλλά και δυαδικά και την αξιολόγηση του τρόπου αντιμετώπισης του στρες
συνολικά. Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει 12 διαστάσεις της
δυαδικής διαχείρισης του στρες οι οποίες είναι: Επικοινωνία του Στρες από τον
εαυτό, Επικοινωνία του Στρες από τον/την σύντροφο, Εστίαση στο Συναίσθημα ως
δυαδικός τρόπος διαχείρισης του στρες από τον εαυτό, Εστίαση στο Συναίσθημα ως
δυαδικός τρόπος διαχείρισης από το/τη σύντροφο, Εστίαση στο Πρόβλημα ως τρόπος
δυαδικής διαχείρισης από τον εαυτό, Εστίαση στο Πρόβλημα ως τρόπος δυαδικής
διαχείρισης από το/τη σύντροφο, Ανάθεση ως δυαδικός τρόπος διαχείρισης από τον
εαυτό, Ανάθεση ως δυαδικός τρόπος διαχείρισης από το/τη σύντροφο, Αρνητικοί
τρόποι διαχείρισης του στρες σε δυαδικό επίπεδο από τον εαυτό και από το/τη
σύντροφο αντίστοιχα, Εστίαση στο Συναίσθημα ως κοινός δυαδικός τρόπος
διαχείρισης και Εστίαση στο πρόβλημα ως κοινός δυαδικός τρόπος διαχείρισης. Τα
άτομα έπρεπε να δηλώσουν τη συχνότητα κάποιων ενεργειών σε μια πεντάβαθμη
κλίμακα Likert, από το 0 (=πολύ σπάνια) έως το 4 (= πολύ συχνά) σε ερωτήσεις
όπως: ‘Αναφέρω στο/ στη σύντροφο μου ότι εκτιμώ την πρακτική υποστήριξη που
μου δίνει, τις συμβουλές της και τη βοήθεια της’’, ‘’O/H σύντροφος μου δείχνει
συμπόνια και κατανόηση’’, ‘’Ο/Η σύντροφος μου δείχνει με τη συμπεριφορά της/του
ότι δε καταφέρνει ή έχει πρόβλημα’’, ‘’ Bοηθούμε ο ένας τον άλλο να χαλαρώσει,
κάνοντας πράγματα μαζί. Για παράδειγμα, μπορεί να πάμε μια βόλτα ή να ακούσουμε
μουσική μαζί.’’
Για τη συγκεκριμένη έρευνα, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία του
στρες από τον εαυτό αλλά και από το/τη σύντροφο και στις τεχνικές διαχείρισης που
επιλέγονται από κοινού, και από τους δύο δηλαδή συντρόφους ταυτόχρονα, για τη
αντιμετώπιση του στρες. Ο βαθμός αξιοπιστίας των υποκλιμάκων (Crombach’s α)
στις γυναίκες είναι .69 για την υποκλίμακα της επικοινωνίας του στρες από τον
εαυτό, .79 στην αντίληψη της επικοινωνίας του στρες από το σύντροφο, .88 στην
κοινή εστίαση στο πρόβλημα και .69 στην κοινή εστίαση στο συναίσθημα.
Αντίστοιχα, ο βαθμός αξιοπιστίας στις ίδιες υποκλίμακες για τους άνδρες βρίσκεται
στο .65 στην επικοινωνία του στρες από τον εαυτό, .65 στην αντίληψη της
επικοινωνίας του στρες από το σύντροφο, .88 στην κοινή εστίαση στο πρόβλημα και
.77 στην κοινή εστίαση στο συναίσθημα.
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Φόρμα προσωπικών δημογραφικών στοιχείων. Τέλος, το ερωτηματολόγιο
έκλεινε, ζητώντας τα προσωπικά στοιχεία του καθενός όσον αφορά στην ηλικία, τον
τόπο κατοικίας, το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο, το είδος της σχέσης, τα χρόνια
γνωριμίας γενικότερα αλλά και τα χρόνια της σχέσης και τέλος ζητούσε την
καταγραφή των παιδιών. Αν δηλαδή το ζευγάρι είχε παιδιά, πόσα και τι ηλικίας ήταν.
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3.3 Διαδικασία
Η παρούσα έρευνα, διεκπεραιώθηκε στο πλαίσιο μιας έρευνας για τη
διαπίστωση αφενός των στρατηγικών με τις οποίες τα ζευγάρια διαχειρίζονται το
στρες που βιώνουν και αφετέρου του τρόπου με τον οποίο προσπαθούν να
διευκολύνουν ο ένας τον άλλον στην αντιμετώπιση του στρες. Η έρευνα έγινε υπό
την εποπτεία του αναπληρωτή καθηγητή, Ε. Καραδήμα, από το Πανεπιστήμιο
Κρήτης και της αναπληρώτριας καθηγήτριας κ. Π. Ρούσση, από το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης.
Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε ετερόφυλα ζευγάρια, διαφόρων ηλικιών, με
διάρκεια σχέσης μεγαλύτερη από δύο χρόνια. Τα ζευγάρια που συμμετείχαν στην
έρευνα, επιλέχθηκαν τυχαία και ανεξαρτήτως από το είδος της σχέσης στην οποία
βρίσκονταν.
Παρ’ όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της διανομής των ερωτηματολογίων, τέθηκε
ως περιορισμός, τα ζευγάρια στα οποία απευθυνόμασταν να είναι ενήλικα, δηλαδή
άτομα άνω των 18 ετών και ένας επιπλέον περιορισμός ήταν, όπως προαναφέρθηκε,
το ζευγάρι, ανεξαρτήτου κατάστασης, να ήταν μαζί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των δύο χρόνων.
Το δείγμα, ενημερωνόταν με λεκτικό αλλά και γραπτό τρόπο για την
εξασφάλιση της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Για αυτό το
λόγο, τα περισσότερα ερωτηματολόγια, δίνονταν μέσα σε κλειστούς φακέλους και
ζητούσα την επιστροφή τους ξανά μέσα σε αυτούς, ώστε να νιώθουν άνετα και να
εφησυχάζουν ότι δεν πρόκειται να διαρρεύσει κανένα προσωπικό τους στοιχείο,
ακόμη και μέσα από την ανωνυμία. Επιπλέον, έγινε επισήμανση ότι θα
χρησιμοποιηθούν μονάχα για αυτό το λόγο και δεν πρόκειται να έχουν καμία άλλη
χρήση.
Τέλος, διευκρινιζόταν ότι η συνεισφορά τους θα ήταν εθελοντική αλλά
παράλληλα και πολύ σημαντική για εμένα ενώ πάντα τους ευχαριστούσα θερμά για
τη βοήθεια τους, μετά το πέρας της διαδικασίας και την επιστροφή των
ερωτηματολογίων. Σε γενικές γραμμές λοιπόν, η διαδικασία κύλησε ομαλά χωρίς
κάποιο ιδιαίτερο πρόσκομμα καθ’ όλη τη διάρκεια της.
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3.4 Μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης

Για τις στατιστικές αναλύσεις που πραγματοποιηθήκαν στην συγκεκριμένη
έρευνα, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 20.0. Πιο συγκριμένα, το
SPSS χρησιμοποιήθηκε για να εξαχθούν αποτελέσματα όπως:

1. Δείκτες περιγραφικής στατιστικής (Descriptive Statistics): Μέσος όρος
(Mean) και Τυπική Απόκλιση (Standard Deviation).
2. Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών των ερωτηματολογίων (ανεξάρτητων και
εξαρτημένων). Για τον έλεγχο όλων των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο
συντελεστής συσχέτισης Spearman’s rho καθώς οι μεταβλητές της έρευνας
κρίθηκαν μη παραμετρικές.

3. Παλινδρόμηση (Regression) ώστε να προβλέψουμε τις τιμές μιας μεταβλητής
από τις τιμές μιας ή περισσότερων άλλων γνωστών μεταβλητών.
4. Wilcoxon Signed Ranks Test για τις συγκρίσεις των τιμών ανάμεσα στις δύο
ομάδες (άνδρες- γυναίκες). Οι κατανομές των μεταβλητών βρέθηκαν
ασύμμετρες και για αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικά
κριτήρια.

42

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σχέσεις μεταξύ της ικανοποίησης από τη σχέση και της επικοινωνίας και
διαχείρισης του στρες στα ζευγάρια.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο δείκτης συνάφειας Spearman’s
rho μεταξύ μεταβλητών της ικανοποίησης από τη σχέση σε άνδρες και γυναίκες και
της επικοινωνίας του στρες, τη δυαδική εστίαση στο πρόβλημα και τη δυαδική
ρύθμιση του συναισθήματος.
Πίνακας 1
Δείκτης συνάφειας Spearman’s rho μεταξύ των μεταβλητών της έρευνας (Ν=144)
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗ
ΣΧΕΣΗ(ΑΝΔΡΕΣ)
.364**

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ
ΤΗ
ΣΧΕΣΗ(ΓΥΝΑΙΚΕΣ)
.392**

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΡΕΣΕΑΥΤΟΣ(ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

.347**

.535**

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΡΕΣΣΥΝΤΡΟΦΟΣ(ΑΝΔΡΕΣ)

.408**

.509**

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΡΕΣΣΥΝΤΡΟΦΟΣ(ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

.365**

.445**

ΔΥΑΔΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ(ΑΝΔΡΕΣ)

.546**

.544**

ΔΥΑΔΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

.362**

.556**

ΔΥΑΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ(ΑΝΔΡΕΣ)

.482**

.456**

ΔΥΑΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ(ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

.450**

.622**

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΡΕΣΕΑΥΤΟΣ(ΑΝΔΡΕΣ)

** p < .001
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Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, υπάρχει στατιστικώς σημαντική
θετική συσχέτιση (Spearman’s rho=.364, p<.001) στους άνδρες ανάμεσα στην
ικανοποίηση που αντλούν από τη σχέση και στο πως εκφράζουν και επικοινωνούν το
στρες, στις συντρόφους τους. Αυτό ερμηνεύεται με το γεγονός ότι, όσο πιο
ικανοποιημένος είναι ένας άνδρας από τη σχέση του, τόσο καλύτερα επικοινωνεί το
υποκειμενικό στρες που βιώνει στη σύντροφο του.
Αντίστοιχα, ο βαθμός αυτός φαίνεται να αυξάνεται στο δείγμα των γυναικών,
καθώς παρουσιάζεται στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση (Spearman’s
rho=.535, p<.001) ανάμεσα στην ικανοποίηση που δηλώνουν ότι αντλούν από τη
σχέση τους οι γυναίκες και στον τρόπο επικοινωνίας του στρες που βιώνουν, στο
σύντροφο τους. Αυτό σημαίνει επίσης, ότι όσο περισσότερο ικανοποιημένη είναι μία
γυναίκα μέσα στη σχέση της, τόσο καλύτερα επικοινωνεί το στρες στον έτερο
σύντροφο.
Όσον αφορά τώρα στον δυαδικό τρόπο διαχείρισης του στρες που επιλέγεται
από τους άνδρες, στον πίνακα παρουσιάζεται στατιστικώς σημαντική θετική
συσχέτιση (Spearman’s rho=.546, p<.001) ανάμεσα στην ικανοποίηση που αντλούν
από τη σχέση τους και στην εστίαση στο πρόβλημα. Στην από κοινού εύρεση μιας
αποτελεσματικής λύσης δηλαδή, ως τρόπο δυαδικής διαχείρισης του στρες. Αυτό
μεταφράζεται με τον τρόπο ότι, όσο περισσότερη ικανοποίηση λαμβάνει ένας άνδρας
από τη σχέση του, τόσο περισσότερο εστιάζει στο πρόβλημα μαζί με την σύντροφο
του, όταν είναι ο ίδιος πιεσμένος.
Από την άλλη πλευρά, στις γυναίκες εμφανίζεται στατιστικώς σημαντική
θετική συσχέτιση (Spearman’s rho=.556, p<.001) ανάμεσα στην ικανοποίηση τους
από τη σχέση και στην κοινή εστίαση στο πρόβλημα, ως τρόπο διαχείρισης μιας
στρεσογόνου κατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι, οι γυναίκες, επιλέγουν περισσότερο να
εστιάσουν στο πρόβλημα από κοινού με το σύντροφο τους, για την αντιμετώπιση
μιας δύσκολης κατάστασης, όταν λαμβάνουν περισσότερη ικανοποίηση από το
σύντροφο και τη σχέση τους.
Παράλληλα, εκτός από την εστίαση στο πρόβλημα, ένας ακόμη τρόπος
διαχείρισης του στρες είναι η δυαδική ρύθμιση του συναισθήματος. Από τον πίνακα
εξάγεται το συμπέρασμα ότι, στους άνδρες παρουσιάζεται στατιστικώς σημαντική
θετική συσχέτιση (Spearman’s rho=.482, p<.001) ανάμεσα στην ικανοποίηση από τη
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σχέση και στη ρύθμιση του συναισθήματος ως τρόπο δράσης όταν είναι οι ίδιοι
πιεσμένοι. Αντίστοιχα, στις γυναίκες διακρίνεται στατιστικώς σημαντική θετική
συσχέτιση (Spearman’s rho=.622, p<.001) ανάμεσα στην ικανοποίηση από τη σχέση
και τη δυαδική ρύθμιση του συναισθήματος, για την άμβλυνση του στρες όταν οι
ίδιες είναι πιεσμένες. Με άλλα λόγια, όσο πιο ικανοποιημένες είναι από τη σχέση
τους και το σύντροφο τους οι γυναίκες, τόσο περισσότερο εστιάζουν στη ρύθμιση του
συναισθήματος σε δυαδικό επίπεδο για τη διαχείριση του στρες, επιλέγοντας τρόπους
όπου θα νιώσουν και οι δύο καλύτερα.
Στον πίνακα 2 τώρα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πολλαπλής
παλινδρόμησης, στην οποία εξετάστηκε η σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές της
έρευνας. Στόχος αυτής της ανάλυσης, είναι η πρόβλεψη των τιμών της μίας
μεταβλητής μέσα από τις τιμές άλλων μεταβλητών, ξεχωριστά για το κάθε φύλο.
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Πίνακας 2
Τυποποιημένος

συντελεστής

παλινδρόμησης

(β),

t-test

στατιστική

(t),

σημαντικότητα (p) των μεταβλητών σχετικά με τη δυαδική διαχείριση του στρες σε
άνδρες και γυναίκες
β

t

p

.4

4.010

.00

ΚΟΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΑΥΤΟ

.18

2.015

ns

ΚΟΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΟ
ΣΥΝΤΡΟΦΟ

.22

2.217

ns

.27

2.927

.04

ΑΝΔΡΕΣ
ΚΟΙΝΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ-ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΑΥΤΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ-ΑΠΟ ΤΟ
ΣΥΝΤΡΟΦΟ

ΚΟΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
.35
3.924
.00
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΑΥΤΟ
R2= .48, προσαρμοσμένο R2= .45 (άνδρες) - R2= .6, προσαρμοσμένο R2= .58
(γυναίκες)
Συνοπτικά, ο προσαρμοσμένος δείκτης προσδιορισμού είναι ΔR2= .45
(F=15.321, p<.001) για τους άνδρες και ΔR2= .58 (F=25.219, p<.001) για τις
γυναίκες. Αυτά τα ποσοστά, υποδηλώνουν το συνολικό ποσοστό διακύμανσης της
ικανοποίησης από τη σχέση σε άνδρες και γυναίκες. Επιπλέον, οι τιμές του κριτηρίου
F, όπως έχουν προκύψει από την ανάλυση είναι: F=15.321 για τους άνδρες και
F=25.219 για τις γυναίκες.
Πιο αναλυτικά τώρα, στον παραπάνω πίνακα παρατίθενται οι τυποποιημένοι
συντελεστές παλινδρόμησης (β) που μας πληροφορούν για το βαθμό σπουδαιότητας
της κάθε προβλεπτικής μεταβλητής. Με άλλα λόγια, γίνεται γνωστό ότι στην
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ικανοποίηση από τη σχέση για τους άνδρες, παίζει σημαντικό ρόλο η κοινή εστίαση
στο πρόβλημα-από τον εαυτό (β= .4, p<.001) ενώ στις γυναίκες παίζει ρόλο η κοινή
ρύθμιση του συναισθήματος-από τον εαυτό (β= .35, p<.001). και η κοινή εστίαση στο
πρόβλημα-από το σύντροφο (β= .27, p<.05).
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Σύγκριση μέσων όρων στα δύο φύλα

Κλείνοντας, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι, από την ανάλυση των πινάκων
Wilcoxon Signed Rank Test πραγματοποιήθηκαν οι συγκρίσεις των μέσων όρων
ανάλογα με το φύλο, ώστε να εντοπιστούν οι διαφορές στην ικανοποίηση, την
επικοινωνία του στρες και τους τρόπους διαχείρισης (δυαδική εστίαση στο πρόβλημα
και

δυαδική

ρύθμιση

συναισθήματος).

Στον

παρακάτω

πίνακα

λοιπόν,

παρουσιάζονται οι τιμές των μέσων όρων και της τυπικής απόκλισης έτσι όπως
διαμορφώθηκαν από τις απαντήσεις των δύο φύλων, οι τιμές του κριτηρίου Wilcoxon
σε όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές καθώς και η τιμή p για τη στατιστική
σημαντικότητα των μεταβλητών.
Αυτό που αξίζει να επισημανθεί από τον πίνακα, είναι η μεταβλητή της
αντίληψης της επικοινωνίας του στρες από τον έτερο σύντροφο καθώς εκεί
παρατηρείται στατιστική σημαντικότητα (t (144)= -3.43, p< .001) και η μεταβλητή
της ικανοποίησης από τη σχέση, όπου παρατηρείται στατιστική σημαντικότητα (t
(144)= -2.06, p< .05).

48

Πίνακας 3
Μέσοι όροι (Μ.Ο.), τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.), διαφορές t-test (t) και στατιστική
σημαντικότητα (p) στις μεταβλητές του ερωτηματολογίου ως προς το φύλο

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Μ.Ο.

Τ.Α.

Μ.Ο.

Τ.Α.

t

p

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ
ΣΧΕΣΗ

4.18

.68

4.1

.7

-2.06

.039

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΡΕΣΕΑΥΤΟΣ

2.45

.88

2.57

.91

-1.67

ns

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΡΕΣΣΥΝΤΡΟΦΟΣ

2.64

.90

2.39

1.05

-3.43

.01

ΚΟΙΝΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ

2.49

1.01

2.45

1.03

-.59

ns

ΚΟΙΝΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

2.94

.88

2.93

.87

-.71

ns

Μεταβλητές
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Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ο κύριος στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας, ήταν να μελετήσει τη
σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ικανοποίηση που λαμβάνουν τα ζευγάρια μέσα
από τη σχέση τους και στον τρόπο που επικοινωνούν και διαχειρίζονται το στρες που
βιώνουν στην καθημερινότητα τους. Στη συγκεκριμένη έρευνα λοιπόν, εστιάσαμε την
προσοχή μας κυρίως, στον τρόπο που επικοινωνούν οι σύντροφοι το στρες μεταξύ
τους αλλά και στο κατά πόσο ο ένας σύντροφος αντιλαμβάνεται σωστά το στρες που
του επικοινωνεί ο έτερος σύντροφος.
Έπειτα, αναφορικά με τη δυαδική διαχείριση του στρες, δόθηκε έμφαση
κυρίως, στους κοινούς τρόπους που επιλέγει ένα ζευγάρι, για να επιλύσει τις
στρεσογόνες καταστάσεις που αντιμετωπίζει και πως μια ικανοποιητική σχέση
επηρεάζει τη διαχείριση του στρες. Η έρευνα επομένως, επικεντρώθηκε στην από
κοινού εστίαση στο πρόβλημα και στην από κοινού ρύθμιση του συναισθήματος και
όχι τόσο στις ατομικές τεχνικές που επιλέγονται μεμονωμένα από τους συντρόφους
για την αντιμετώπιση των κρίσιμων καταστάσεων. Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη
προσοχή στις διαφορές των δύο φύλων, όσον αφορά στην επικοινωνία αλλά και
στους τρόπους που επιλέγονται από τον καθένα ξεχωριστά για την επίλυση
στρεσογόνων καταστάσεων, σχετικά και πάλι με την ικανοποίηση που αντλούν από
τη σχέση.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις
ανάμεσα στην ικανοποίηση από τη σχέση και στην καλή επικοινωνία του στρες
καθώς επίσης και στην ικανοποίηση και την αποτελεσματική δυαδική διαχείριση του
στρες. Τα αποτελέσματα αυτά, ήταν κατά ένα μεγάλο ποσοστό αναμενόμενα,
σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών και τη βιβλιογραφική
ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπήρξαν στατιστικώς
σημαντικά αποτελέσματα, σχετικά με τις διαφορές φύλου, πράγμα που έρχεται σε
αντίθεση με τις αρχικές υποθέσεις που διατυπώσαμε, καθώς περιμέναμε να
διαφέρουν οι τρόποι επικοινωνίας και διαχείρισης του στρες σε άνδρες και γυναίκες.
Καταρχάς, όσον αφορά στην παρούσα έρευνα, βάσει της στατιστικής
ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση,
ανάμεσα στην ικανοποίηση που λαμβάνουν άνδρες και γυναίκες από τη σχέση τους,
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και στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν το στρες στο σύντροφο τους. Αυτό
ερμηνεύεται, ότι όσο πιο ικανοποιημένα δηλώνουν και τα δύο φύλα από τη σχέση
τους, τόσο περισσότερο είναι σε θέση να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά το στρες
που βιώνουν στον έτερο σύντροφο. Αυτό μπορεί να γίνει, με λεκτικό ή μη λεκτικό
τρόπο και αναφέροντας στο σύντροφο ότι χρειάζονται τη στήριξη του σε πρακτικό
αλλά και συναισθηματικό επίπεδο. Αντίθετα, μέσα από αυτό εξάγουμε και το
συμπέρασμα ότι, όσο λιγότερο ικανοποιημένο δηλώνει ένα ζευγάρι, τόσο μειώνεται η
επικοινωνία μεταξύ τους και δεν γίνονται προσπάθειες για άμβλυνση των αρνητικών
συναισθημάτων ή άμεση επίλυση του προβλήματος, εντείνοντας ενίοτε ακόμη
περισσότερο το στρες που βιώνουν και οι σύντροφοι. Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η
υπόθεση που διατυπώθηκε εξαρχής, ότι θα υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην
επικοινωνία του στρες και στην ικανοποίηση από τη σχέση.
Σύμφωνα με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία (Revenson et al., 2005; Lichter &
Carmalt, 2009; Regan et al., 2014) γνωρίζουμε ότι, όσο περισσότερο ικανοποιημένο
εμφανίζεται ένα ζευγάρι από τη σχέση του και όσο μεγαλύτερη οικειότητα υπάρχει,
τόσο καλύτερη είναι η επικοινωνία του ζευγαριού σε θέματα που αφορούν στο στρες.
Έτσι λοιπόν, γίνεται αντιληπτό ότι, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν
σε μεγάλο βαθμό με ευρήματα προηγουμένων ερευνών και θεωριών που έχουν
διατυπωθεί στο παρελθόν.
Εν συνεχεία, βρέθηκε επίσης στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην
ικανοποίηση των ζευγαριών από τη σχέση και στον τρόπο που αντιλαμβάνονται το
στρες που βιώνει ο σύντροφος τους, επιβεβαιώνοντας και τις αρχικές υποθέσεις. Με
άλλα λόγια, και τα δύο φύλα δήλωσαν πως είναι σε θέση να αντιληφθούν ορθά τους
τρόπους με τους οποίους ο έτερος σύντροφος τους μεταφέρει, λεκτικά ή μη, ότι
βρίσκεται υπό πίεση μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτή η αντίληψη του στρες
του έτερου συντρόφου, βρέθηκε ότι επηρεάζεται από την ικανοποίηση που νιώθει
μέσα σε μία σχέση ένα άτομο. Όσο υψηλότερα δηλαδή είναι τα επίπεδα ικανοποίησης
μέσα στη σχέση σε όλους τους τομείς, τόσο καλύτερα αντιλαμβάνονται και τα δύο
φύλα το στρες που βιώνει ο σύντροφος τους. Αν παρ’ όλα αυτά, η ικανοποίηση
βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο, τότε μειώνεται και η αντίληψη των σημάτων από τον
έτερο σύντροφο που υποδηλώνουν την ύπαρξη του στρες.
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Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν από τα παραπάνω ότι, τα ζευγάρια στην Ελλάδα
διατηρούν μια καλή επικοινωνία μεταξύ τους, με λεκτικό ή μη λεκτικό τρόπο, σε
προβλήματα που τους απασχολούν και ενδιαφέρονται αρκετά για τα συναισθήματα
και τις ανησυχίες των συντρόφων τους. Τα ζευγάρια, είναι σε θέση να μεταφέρουν
στο σύντροφο τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είτε αυτά είναι σημαντικά
είτε αφορούν σε θέματα ήσσονος σημασίας, που μπορεί όμως να τους απασχολούν σε
μεγάλο βαθμό. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι, η επικοινωνία σε επίπεδο μεταβίβασης
συναισθημάτων και προβλημάτων αλλά και σε επίπεδο αντίληψης των προβλημάτων
του άλλου, είναι ικανοποιητικά. Τέλος, αυτό που αξίζει να παρατηρήσουμε είναι ότι,
η ικανοποίηση που λαμβάνουν τα ζευγάρια από τη σχέση τους, σε μια ιδιαίτερα
δύσκολη περίοδο, όπου έχουν να αντιμετωπίσουν αυξημένες οικονομικές δυσχέρειες
και άλλα σοβαρά κοινωνικά και ανθρωπιστικά ζητήματα, κυμαίνεται σε υψηλά
επίπεδα, κάτι που είναι αρκετά ενθαρρυντικό και θετικό.
Σε μία βαθύτερη ίσως ανάλυση, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι η
οικογένεια και οι στενές διαπροσωπικές σχέσεις, παίζουν ακόμη πρωταρχικό ρόλο
στη ζωή των ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία και παρά τις δυσκολίες και τα
προβλήματα, αποτελούν προτεραιότητα. Τα ζευγάρια δίνουν μεγάλη σημασία στη
σχέση, την οικογένεια και γενικά στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις και για αυτό το
λόγο, τα ποσοστά ικανοποίησης εμφανίζονται αρκετά υψηλά. Επίσης είναι σημαντικό
να υπογραμμιστεί ότι, οι τρόποι που διαχειρίζονται τα ζευγάρια το στρες τους,
αξιολογούνται από τους ίδιους ως αποτελεσματικοί, πράγμα που δηλώνει τη σωστή
και δραστική αντιμετώπιση των στρεσογόνων καταστάσεων .
Εν συνεχεία, βρέθηκε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην
ικανοποίηση από τη σχέση και στην αποτελεσματικότητα της δυαδικής διαχείρισης
του στρες. Αυτό σημαίνει ότι, τα ζευγάρια, είναι σε θέση να διαχειριστούν
αποτελεσματικά στρεσογόνες

καταστάσεις,

όταν βρίσκονται

μέσα σε

μια

ικανοποιητική σχέση. Οι τρόποι που επιλέγονται για τη διαχείριση κρίσιμων
καταστάσεων, εστιάζουν κυρίως σε κοινούς τρόπους δράσης που σχετίζονται με την
κοινή ρύθμιση του συναισθήματος και την από κοινού εστίαση στο πρόβλημα. Η
υπόθεση που ειπώθηκε στην αρχή, επιβεβαιώνεται από αυτά τα ευρήματα, καθώς όσο
περισσότερη ικανοποίηση λαμβάνουν τα μέλη του ζευγαριού, τόσο περισσότερο
δρουν δυαδικά απέναντι στα προβλήματα που ανακύπτουν. Τόσο οι άνδρες λοιπόν,
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όσο και οι γυναίκες, προτιμούν κοινούς τρόπους δράσης που αποδεικνύονται
αποτελεσματικοί στην επίλυση δύσκολων και στρεσογόνων καταστάσεων.
Αντίθετα, τα ζευγάρια που εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένα από τη
σχέση τους, τείνουν να επιλέγουν αρνητικούς τρόπους διαχείρισης και δε δίνεται
τόση έμφαση στη συνεργασία και στην κοινή επίλυση των στρεσογόνων γεγονότων.
Η αποτελεσματική δυαδική διαχείριση του στρες επομένως, θα λέγαμε ότι είναι
περισσότερο χαρακτηριστικό των ικανοποιημένων ζευγαριών, καθώς προχωρούν
στην επιλογή μιας στρατηγικής επίλυσης, έπειτα από συζήτηση και συνεργασία.
Αξίζει να επισημανθεί εδώ ότι, από τις συσχετίσεις που προέκυψαν, βρέθηκε
ότι η ικανοποίηση των γυναικών σχετίζεται λίγο περισσότερο με την κοινή εστίαση
στο συναίσθημα ενώ η ικανοποίηση των ανδρών σχετίζεται με την κοινή εστίαση στο
πρόβλημα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι, υπάρχει μία τάση να προτιμώνται
διαφορετικές τεχνικές διαχείρισης του στρες από τα δύο φύλα, όσον αφορά πάντα
στις συσχετίσεις που έγιναν ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες.
Συγκριτικά τώρα με προηγούμενες έρευνες, έχει αποδειχθεί ότι, η
ικανοποίηση και η καλή ποιότητα της σχέσης έχει βρεθεί να επηρεάζει θετικά τη
διαχείριση του στρες και τον τρόπο με τον οποίο αυτό βιώνεται από τους συντρόφους
(Harper et al., 2000; Graham & Conoley, 2006; Randal & Bodenmann, 2009;
Villeneuve et al., 2014). Αυτό σημαίνει ότι, όσο καλύτερη είναι η ποιότητα της
σχέσης, τόσο λιγότερες είναι οι αρνητικές συνέπειες του στρες στο άτομο αλλά και
στη σχέση γενικά. Διαφαίνεται λοιπόν ότι, και η παρούσα έρευνα συμβαδίζει με
προηγούμενες και όσο περισσότερο ικανοποιημένα είναι τα άτομα από τη σχέση
τους, τόσο λιγότερο ζημιογόνο είναι το στρες που βιώνουν, καθώς η διαχείριση του
είναι αποτελεσματικότερη και πιο άμεση. Αυτό συμβαίνει διότι, συνήθως υπάρχει
συμφωνία ανάμεσα στο ζευγάρι και γίνονται προσπάθειες οι κρίσιμες καταστάσεις να
αντιμετωπίζονται από κοινού.
Πέρα όμως από τα ευρήματα στο ζευγάρι δυαδικά, αξίζει να επισημανθεί ότι,
οι διαφορές φύλου σχετικά με τις μεταβλητές που θέσαμε, βρέθηκαν να είναι
στατιστικά μη σημαντικές. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα αποτελέσματα, δε μπορούμε να
αποδείξουμε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ικανοποίηση που αντλούν από τη
σχέση τους άνδρες και γυναίκες και στον τρόπο που επικοινωνούν και διαχειρίζονται
το στρες με κοινούς τρόπους δράσης. Επομένως, απορρίπτονται όλες οι σχετικές
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υποθέσεις που διατυπώθηκαν στην αρχή, σχετικά με τις διαφορές που περιμέναμε να
υπάρξουν ανάμεσα στα δύο φύλα. Παρά την υπάρχουσα βιβλιογραφία που έχει
υποδείξει ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα στην επικοινωνία και στην
αντιμετώπιση του στρες (Mann & Kato, 1996; McDounagh & Walters, 2001; Matud,
2004), κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από αυτήν την έρευνα. Μολαταύτα, από τις
παραπάνω μελέτες, έχει εξαχθεί το συμπέρασμα, ότι οι γυναίκες βιώνουν εντονότερο
στρες από τους άνδρες και επιλέγουν κυρίως τρόπους που αφορούν στην εστίαση στο
συναίσθημα για την αντιμετώπιση του στρες, ενώ οι άνδρες προτιμούν περισσότερο
ορθολογικές τεχνικές δράσης και τρόπους που σχετίζονται με την άμεση επίλυση του
προβλήματος, όμως αυτά δεν επιβεβαιώνονται λαμβάνοντας υπόψη μας το
συγκεκριμένο δείγμα.
Εν κατακλείδι, μέσα από έρευνες, που έχουν γίνει πάνω στο θέμα της
δυαδικής διαχείρισης του στρες αλλά και γενικότερα κατά πόσο η ικανοποίηση από
τη σχέση επιδρά αποτελεσματικά στη διαχείριση του, έχει αποδειχθεί ότι πρόκειται
για αρκετά αλληλένδετες έννοιες. Αυτό σημαίνει ότι, το στρες επηρεάζει σε μεγάλο
βαθμό την ικανοποίηση που αντλεί ένα ζευγάρι μέσα από τη σχέση αλλά λειτουργεί
και αντιστρόφως. Όταν δηλαδή ένα ζευγάρι είναι αρκετά ικανοποιημένο από τη
μεταξύ του σχέση, τότε εμφανίζεται πιο αποτελεσματικό στις αντιδράσεις του
απέναντι στα στρεσογόνα ερεθίσματα.
Κρίνεται σκόπιμο σε αυτό το σημείο, να γίνει αναφορά στα αδύναμα σημεία
της έρευνας, τα οποία είναι πιθανό να έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση των
αποτελεσμάτων. Θα μπορούσαμε λοιπόν, να συμπεριλάβουμε τον παράγοντα του
δείγματος και των δημογραφικών στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα της
συγκεκριμένης εργασίας, αποτελούνταν από 144 ζευγάρια, το οποίο ήταν ένα αρκετά
ικανοποιητικό δείγμα για τον πληθυσμό τις Ελλάδας και τις ανάγκες της
συγκεκριμένης εργασίας, όμως ίσως όχι αρκετά αντιπροσωπευτικό, ώστε να
μπορέσουν να αναχθούν τα συμπεράσματα στο γενικό πληθυσμό. Με άλλα λόγια, δε
μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα, κατά πόσο το δείγμα μας αντιπροσωπεύει
πλήρως τα δεδομένα της ευρύτερης ελληνικής πραγματικότητας, ώστε να
μπορέσουμε να γενικεύσουμε με ασφάλεια τα αποτελέσματα.
Επιπλέον, ένα άλλο αδύναμο σημείο που παρατηρήθηκε από τους ίδιους τους
συμμετέχοντες ήταν το μέγεθος του ερωτηματολογίου. Με άλλα λόγια, το
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ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους συμμετέχοντες, περιελάμβανε πληθώρα
ερωτήσεων που άπτονταν πολλών και διαφορετικών θεματικών ενοτήτων. Αυτό είχε
ως αποτέλεσμα, όπως επεσήμαναν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, να τους αποθαρρύνει σε
αρχικό στάδιο ή κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσής του. Ορισμένοι από αυτούς,
δήλωσαν ότι ήταν αρκετά μεγάλο και φαινόταν να απαιτεί πολύ χρόνο, οπότε δεν
επιθυμούσαν να μπουν στην διαδικασία συμπλήρωσής του αλλά κι εκείνοι οι οποίοι
συμμετείχαν, κάποιοι παραπονέθηκαν ότι επρόκειτο για ένα μεγάλο ερωτηματολόγιο
με κάποιες επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις.
Κλείνοντας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υποκειμενικότητα των απαντήσεων
και η πιθανότητα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου βάσει της κοινωνικής
επιθυμητότητας. Αυτό σημαίνει ότι, τα ζευγάρια είναι πιθανό να μην αποκάλυψαν τις
πραγματικές πτυχές της ιδιωτικής τους ζωής και να απάντησαν με περισσότερο
θετικές δηλώσεις από τις πραγματικές. Επομένως, ίσως τα αποτελέσματα που λάβαμε
από τη συγκεκριμένη έρευνα να μην αντικατοπτρίζουν απόλυτα την πραγματικότητα.
Όπως έχει γίνει λοιπόν αντιληπτό από τα παραπάνω, το στρες ανάμεσα στα
ζευγάρια και η ικανοποίηση που λαμβάνουν από τη σχέση είναι δύο αρκετά
αλληλένδετες έννοιες. Κρίνεται αναγκαίο λοιπόν, να πραγματοποιηθεί περαιτέρω
έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και να εξεταστούν επιπλέον παράγοντες που
είναι πιθανό να επηρεάζουν τη διαχείριση του στρες ανάμεσα στα ζευγάρια. Τέτοιου
είδους παράγοντες, θα μπορούσαν να είναι η γενική στάση ζωής του ατόμου, η
ψυχική κατάσταση των συντρόφων, τα ατομικά χαρακτηριστικά του ενός συντρόφου
αλλά και η μακροβιότητα της σχέσης. Επίσης, θα μπορούσαν να εξεταστούν
παράγοντες, όπως είναι το επίπεδο της οικειότητας ή η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους
συντρόφους και ο ρόλος που διαδραματίζουν αυτοί οι παράγοντες στην άντληση της
ικανοποίησης από τη σχέση και της διαχείρισης του στρες. Όλα τα παραπάνω, είναι
πιθανό να επηρεάζουν με κάποιο τρόπο τη δυαδική διαχείριση του στρες και την
επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι, για αυτό το λόγο θα άξιζε η περαιτέρω
ενασχόληση των μελετητών με το συγκεκριμένο θέμα.
Ακόμη, σε ερευνητικό επίπεδο, η εργασία αυτή τονίζει τη χρησιμότητα να
περιλαμβάνεται ο ρόλος και η σημασία της ικανοποίησης από τη σχέση, στις μελέτες
που ερευνούν τις παραμέτρους που επηρεάζουν την αποτελεσματική διαχείριση του
στρες. Είναι σημαντικό λοιπόν, να πραγματοποιηθούν περαιτέρω έρευνες, που θα
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επικεντρώνονται στον τρόπο επικοινωνίας του ζευγαριού και στη διαχείριση του
στρες, καθώς διαφαίνεται ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ο τρόπος που επικοινωνεί
το ζευγάρι μεταξύ του, με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το στρες και τα θέματα της
καθημερινότητας.
Εν

συνεχεία,

αξίζει

να

επισημάνουμε

ότι,

θα

ήταν

χρήσιμο

να

πραγματοποιηθούν περαιτέρω έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα στην ελληνική
κοινωνία. Η βιβλιογραφία για τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα
είναι ιδιαίτερα φτωχή και δεν εξετάζονται σχεδόν καθόλου τέτοια μείζονα ζητήματα.
Θα παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν, η μελέτη τέτοιων θεμάτων στο ελληνικό
κοινωνικό σύνολο, ειδικά σε περιόδους οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης, όπως
αυτή που βιώνουμε τώρα. Τα δεδομένα που διαθέτουμε, προέρχονται κυρίως από
άλλες δυτικές χώρες και έρευνες που έχουν διεξαχθεί στις ΗΠΑ.
Λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα παραπάνω, τα ευρήματα της παρούσας
έρευνας, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από φορείς και ειδικούς ψυχικής υγείας που
ασχολούνται με προγράμματα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης σε ζευγάρια. Στόχος
τους, θα είναι η ανάπτυξη καλύτερης επικοινωνίας ανάμεσα στο ζευγάρι και η
αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι, τα αποτελέσματα από τη
συγκεκριμένη έρευνα αλλά και από άλλες παρεμφερείς που έχουν γίνει στο παρελθόν,
θα πρέπει να γνωστοποιηθούν και να ληφθούν υπόψη από ψυχολόγους, κοινωνικούς
λειτουργούς και σύμβουλους γάμου, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν μεγαλύτερη
βοήθεια και υποστήριξη σε ζευγάρια, που αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών
προβλήματα.

Παράλληλα, θα μπορούν να προσφέρουν συμβουλευτική στήριξη

στους συντρόφους, για την πρόληψη των κρίσεων μέσα στη σχέση.
Έτσι λοιπόν, τα ευρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση
των συντρόφων, σε τρόπους που θα ενισχύουν την ποιότητα ζωής του ζευγαριού ενώ
παράλληλα θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε δυαδικές τεχνικές διαχείρισης του στρες.
Απόρροια αυτού, θα είναι να καθίσταται το ζευγάρι περισσότερο ικανό μελλοντικά
να αντιμετωπίσει μια στρεσογόνο κατάσταση, αφού θα έχει αναπτύξει τις κατάλληλες
στρατηγικές και θα γνωρίζει με ποιους τρόπους θα πρέπει να δράσει απέναντι στα
στρεσογόνα ερεθίσματα.
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να δίνεται η πρέπουσα προσοχή από τους ειδικούς,
στην αύξηση της ικανοποίησης από τη σχέση και να παρέχονται συμβουλές στο
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ζευγάρι που θα στοχεύουν στην άντληση μεγαλύτερης ικανοποίησης. Αυτό θα
επιτευχθεί μέσα από πρακτικές, όπως είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της
οικειότητας ή ακόμη και της σεξουαλικότητας ανάμεσα στο ζευγάρι ενώ παράλληλα,
θα τονίζεται και η σημασία της αφιέρωσης ουσιαστικού χρόνου στο σύντροφο. Με
αυτόν τον τρόπο, το ζευγάρι θα αφομοιώσει τρόπους, που θα του εξασφαλίσουν
μεγαλύτερη ικανοποίηση, ενίσχυση της οικειότητας και τόνωση της αίσθησης του
‘’εμείς’’. Όλα τα παραπάνω λοιπόν, μπορούν να ενσωματωθούν σε θεωρίες και
πρακτικές της συμβουλευτικής, σε προγράμματα ψυχοδράματος ή διάδρασης
ανάμεσα στο ζευγάρι όταν πραγματοποιείται συστημική θεραπεία και στη γνωσιακήσυμπεριφοριστική θεραπεία. Τα αποτελέσματα μέσα από αυτές τις πρακτικές, μπορεί
να αποδειχθούν ιδιαίτερα βοηθητικά και ωφέλιμα για ένα ζευγάρι καθώς μπορεί να
επιφέρουν λύσεις σε προβλήματα που ταλανίζουν καθημερινά δεκάδες ζευγάρια.
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