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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Η παξνχζα έξεπλα κειεηά ηε ζρέζε ησλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο κε
ηελ ςπρηθή πγεία ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Η πξψηε ππφζεζε ηεο έξεπλαο είλαη φηη νη ζεηηθέο
δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζα ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηα-ελδείμεηο
θαθήο ςπρηθήο πγείαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη νη αξλεηηθέο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο ζα
ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηα απηά. Η δεχηεξε ππφζεζε είλαη φηη νη άλδξεο ζα
αλαθέξνπλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο
ζην πξφβιεκα θαη νη γπλαίθεο ζην ζπλαίζζεκα, ζε ζρέζε κε ην αληίζεην θχιν. ηελ έξεπλα
ζπκκεηείραλ 144 δεχγε εηεξφθπισλ ζπληξφθσλ απφ ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Οη δπαδηθέο
ζηξαηεγηθέο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ κνληέιν «systemic–
transactional dyadic coping» ηνπ Bodenmann θαη ε ςπρηθή πγεία αμηνινγήζεθε κε ην ΔΓΤ12. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε κεηνςεθία ησλ ζεηηθψλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ
ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηα-ελδείμεηο θαθήο ςπρηθήο πγείαο αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ αξλεηηθψλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηα
ζπκπηψκαηα απηά. Αθφκε, άλδξεο θαη γπλαίθεο αλέθεξαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ζε φκνην βαζκφ
δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα, φρη, φκσο, θαη ζην
ζπλαίζζεκα, θαζψο, νη γπλαίθεο αλέθεξαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν απηή ηελ
θαηεγνξία δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ.
Λέξειρ κλειδιά: Γπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο, Φπρηθή πγεία, Systemic–
transactional dyadic coping, Bodenmann
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ΑΦΗΔΡΧΔΗ
Η εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ αθνινπζεί είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ αγψλα ηεο γηαγηάο κνπ θαη
γεληθφηεξα, ησλ αλζξψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληεο αζζέλεηεο. Δπίζεο, είλαη αθηεξσκέλε
ζηνλ ραξηζκαηηθφ ρεηξνχξγν-νθζαικίαηξν θαη Δπίθνπξνπ Καζεγεηή Οθζαικνινγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θχξην Γεηνξάθε Δπζηάζην θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ράξε ζηνπο
νπνίνπο κπνξψ λα βιέπσ ζήκεξα. Σέινο, είλαη αθηεξσκέλε ζηνπο εθιεθηνχο ζπλάδειθνπο
θαη θίινπο Μειηψηε Γεψξγην θαη Καξαηδηά Μαξία-Δπαγγειία, ζηνπο νπνίνπο εχρνκαη λα
έρνπλ έλα ιακπξφ κέιινλ ζηνλ ρψξν ηεο παξνρήο ςπρνινγηθψλ ππεξεζηψλ.
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ
1.1. Ο μησανιζμόρ ηος ζηπερ
ηελ θαζεκεξηλή δσή νπνηνπδήπνηε αλζξψπνπ, πξνθχπηνπλ θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο
θηλεηνπνηνχλ ηνλ πξνζαξκνζηηθφ κεραληζκφ ηνπ ζηξεο. χκθσλα κε ηε γλσζηηθή ζεσξία γηα
ην ζηξεο ηελ νπνία δηαηχπσζαλ νη Lazarus θαη Folkman (1984), ην ζηξεο απνηειεί, ζηελ
νπζία, ην απνηέιεζκα ηεο δηαξθνχο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηα εξεζίζκαηα ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ ζε απηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Lazarus θαη
Folkman (1984), νξίδνπλ ην ζηξεο σο «... απαηηήζεηο (εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο) πνπ
ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ αηφκνπ ζέηνπλ ζε δνθηκαζία ή μεπεξλνχλ ηηο δηαζέζηκεο
δπλαηφηεηέο ηνπ» (ζει. 283). Δχινγα, δηαθξίλεηαη, απφ απηφλ ηνλ νξηζκφ, φηη ε γλσζηηθή
επεμεξγαζία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκπεηξία ηνπ ζηξεο. πλεπψο, ν ηξφπνο κε
ηνλ νπνίν ην άηνκν εθιακβάλεη ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζνξίδεη, έσο έλα βαζκφ,
ηελ αληίδξαζή ηνπ ζε απηά, αιιά, βεβαίσο, θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην άηνκν αληηδξά,
αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή θαη δχλαηαη λα κεηαβάιιεη ηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα κε ηα
νπνία έξρεηαη ζε επαθή (Folkman, Lazarus, Gruen, & DeLongis, 1986. Lazarus, 1991).
Με βάζε ηελ ίδηα ζεσξία, θάζε θνξά πνπ έλα άηνκν έξρεηαη ζε επαθή κε έλα
πεξηβαιινληηθφ εξέζηζκα, εθηηκά ην αλ θαη θαηά πφζν ην ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα είλαη
«άζρεην», «ζεηηθφ» ή «απεηιεηηθφ» πξνο ηελ επεμία ηνπ. Η δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη
«γλσζηηθή αμηνιφγεζε». Όπσο, αλαθέξνπλ νη Lazarus θαη Folkman (1984), ππάξρνπλ ηξία
είδε γλσζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ εθθηλνχλ ηε δηαδηθαζία ηνπ ζηξεο. Η εθηίκεζε ηνπ
εξεζίζκαηνο σο «δεκία», δειαδή, σο πιήγκα ή απψιεηα γηα ην άηνκν ε νπνία έρεη ήδε
ζπληειεζηεί, σο «απεηιή» πξφθιεζεο πιήγκαηνο ή απψιεηαο ζην εγγχο κέιινλ θαη σο
«πξφθιεζε» φηαλ ην άηνκν εθηηκά φηη κπνξεί λα απνθνκίζεη θέξδνο απφ ηελ επαθή ηνπ κε ην
εξέζηζκα. Η γλσζηηθή αμηνιφγεζε δηαρσξίδεηαη ζε δχν θάζεηο, ηελ «πξσηνγελή» θαη ηε
«δεπηεξνγελή αμηνιφγεζε» (Lazarus & Folkman, 1984). Καηά ηελ πξσηνγελή αμηνιφγεζε, ην
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άηνκν πξνζδηνξίδεη ην πεξηβαιινληηθφ εξέζηζκα σο «άζρεην», «ζεηηθφ» ή «ζηξεζνγφλν». Χο
ζηξεζνγφλα πξνζδηνξίδνληαη ηα εξεζίζκαηα πνπ γίλνληαη αληηιεπηά σο δεκίεο ή σο απεηιέο
(Καξαδήκαο, 2005). Καηά ηε δεπηεξνγελή αμηνιφγεζε, ην άηνκν εθηηκά ην θαηά πφζν έρεη
ηελ ηθαλφηεηα, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπεμέιζεη απνηειεζκαηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν
ζηξεζνγφλν εξέζηζκα, ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Η δεπηεξνγελήο αμηνιφγεζε κπνξεί λα
έπεηαη ηεο πξσηνγελνχο, αιιά θαη ην αληίζηξνθν (Καξαδήκαο, 2005).
Όπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ Καξαδήκα (2005), ν βαζκφο ηνπ ζηξεο πνπ βηψλεηαη
βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο γλσζηηθήο αμηνιφγεζεο. Έηζη, φζν πην
ζεκαληηθφ ζεσξεί ην άηνκν ην λα θαηαθέξεη λα αληαπεμέιζεη κε επηηπρία ζηε ζπγθεθξηκέλε
ζπλζήθε, ηφζν πεξηζζφηεξν απεηιεηηθή ηελ εθιακβάλεη θαη φζν πεξηζζφηεξν πηζηεχεη φηη
έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληαπεμέιζεη ζε απηήλ, ηφζν κεγαιχηεξν ζα είλαη θαη ην ζηξεο πνπ
βηψλεη. Σν γεγνλφο απηφ, ππνγξακκίδεη φηη «ε δηαδηθαζία ηεο γλσζηηθήο εθηίκεζεο
επεξεάδεηαη ηφζν απφ παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πεξηβάιινλ, φζν θαη απφ
παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην ην άηνκν» (ζει. 74) (Καξαδήκαο, 2005).
Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε δηαδηθαζία ηεο γλσζηηθήο αμηνιφγεζεο απνθηά κεγάιε
ζεκαζία, θαζψο ππξνδνηεί ηηο γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο πνπ έρνπλ
επνλνκαζζεί σο «ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο» (απφδνζε ηνπ coping strategies) (Lazarus
& Folkman, 1984). Οη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο, αθνξνχλ ηηο γλσζηηθέο θαη
ζπκπεξηθνξηθέο κεζφδνπο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί ην άηνκν πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη λα
δηαρεηξηζηεί κε επηηπρία ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο απαηηήζεηο ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ
κε ην πεξηβάιινλ, φηαλ νη ηειεπηαίεο θαίλεηαη λα μεπεξλνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ ή ζέηνπλ ζε
θίλδπλν ηελ επεμία ηνπ (Folkman & Lazarus, 1980. Lazarus & Folkman, 1984. Folkman et
al., 1986).
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1.2. Αηομικέρ ζηπαηηγικέρ διασείπιζηρ ζηπερ
Δθείλν ην νπνίν ρξήδεη επηζήκαλζεο, είλαη φηη ν παξαπάλσ ζηφρνο, δειαδή, ε δηαρείξηζε
ησλ απαηηήζεσλ, κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ δχν θεληξηθψλ νδψλ: ηεο πξνζπάζεηαο
δηαρείξηζεο ή επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ή κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο ξχζκηζεο ηνπ αξλεηηθνχ
ζπλαηζζήκαηνο, ην νπνίν εγείξεη ην πξφβιεκα (Lazarus & Folkman, 1984). Έηζη, ζηελ πξψηε
πεξίπησζε δηαθξίλνπκε «ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα»
(problem-focused coping) θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε «ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο
εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα» (emotion-focused coping) (Folkman et al., 1986). Σέινο,
ζχκθσλα κε ηελ άπνςε νξηζκέλσλ εξεπλεηψλ, ηεθκεξησκέλε ζχκθσλα κε ηελ
ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε, ππάξρεη κηα αθφκε θαηεγνξία ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο, νη
«ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο ή απνθπγήο ησλ πεγψλ ηνπ ζηξεο»
(απφδνζε ηνπ approach versus avoidance-oriented coping) (Duangdao & Roesch, 2008. Roth
& Cohen, 1986. Suls & Fletcher, 1985).
πγθεθξηκέλα, ζηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα ζεσξείηαη
φηη ζπγθαηαιέγνληαη ζηξαηεγηθέο φπσο ε «αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ» ζρεηηθψλ κε ην
πξφβιεκα, ν «ζρεδηαζκφο ελφο πιάλνπ δξάζεο» γηα ηε δηαρείξηζε ή επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο, ε εθαξκνγή «ηερληθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ», ε «γλσζηηθή
αλαδηνξγάλσζε» ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ν «γλσζηηθφο επαλαζρεδηαζκφο» ηεο δξάζεο γηα ηελ
επίιπζή ηνπ (Καιέαο & Πιαηζίδνπ, 2008. Καξαδήκαο, 2005). Απφ ηελ άιιε, ζηηο
ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα αλήθνπλ ε «απνκφλσζε» απφ
ηα νηθεία πξφζσπα, ε «άξλεζε» ηεο χπαξμεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ε «παξαίηεζε» απφ ηελ
πξνζπάζεηα γηα ηε δηαρείξηζε ή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ε «επρνινγία», φπνπ ην άηνκν
παξαθαιά λα ζπκβεί έλα ζαχκα γηα λα μεπεξάζεη ην πξφβιεκά ηνπ, ε «νλεηξνπφιεζε», φπνπ
ην άηνκν θαληάδεηαη πσο ζα ήηαλ ε δσή ηνπ αλ δελ ππήξρε ην πξφβιεκά ηνπ, ε «αλαδήηεζε
ζετθήο βνήζεηαο» γηα λα επηιπζνχλ ηα πξνβιήκαηά ηνπ, ε «ζηξνθή ζηε ρξήζε νπζηψλ» θαη ε
«αλαδήηεζε ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο» απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν (Καιέαο &
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Πιαηζίδνπ, 2008. Καξαδήκαο, 2005). Σέινο, ζηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο κέζσ πξνζέγγηζεο
ή απνθπγήο πεγψλ ηνπ ζηξεο ζπγθαηαιέγνληαη ε «απνθπγή ή εγξήγνξζε» γηα ηνλ εληνπηζκφ
ζεκάησλ ζηξεο (απφδνζε ηνπ avoidance-vigilance), ε «επηδίσμε ηεο απνκάθξπλζεο απφ ή
ηεο πξνζέγγηζεο» κε δπλεηηθά ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα (repression-sensitization), ε
«επηιεθηηθή πξνζνρή ή κε πξνζνρή» γηα ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα ζην πεξηβάιινλ (selective
attention-selective inattention) θαη ε εζειεκέλε «απνθπγή ή αληηκεηψπηζε» ηεο ζθέςεο
ζρεηηθά κε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο κηαο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο (retreat-encounter) (Roth &
Cohen, 1986).
Με βάζε ηα ζεκεξηλά επηζηεκνληθά δεδνκέλα, νη δχν θπξίαξρεο ζηε βηβιηνγξαθία
θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο (δειαδή, νη εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα θαη νη
εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα ζηξαηεγηθέο) θαίλεηαη φηη είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθέο φζνλ
αθνξά ηε κείσζε ηνπ ζηξεο. Απηφ παξαηεξείηαη, δηφηη, ε ζπκβαηφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα
θαη ησλ δχν εηδψλ ζηξαηεγηθψλ φζνλ αθνξά ηελ επηηπρεκέλε δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο, θαίλεηαη
φηη επεξεάδνληαη ηφζν απφ αηνκηθνχο, φζν θαη απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο (Taylor &
Stanton, 2007). Δπνκέλσο, ε ίδηα ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο δχλαηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν
απνηειεζκαηηθή γηα έλα άηνκν απφ φ, ηη είλαη γηα έλα άιιν έλα άηνκν θάησ απφ ηηο ίδηεο
ζπλζήθεο. Δπίζεο, ε ίδηα ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο κπνξεί λα είλαη απνδνηηθφηεξε ζηε
δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο ελφο αηφκνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, φρη φκσο θαη ζε κία
δεχηεξε.
Γηα παξάδεηγκα, έλα άηνκν κε πςειφ επίπεδν εθηειεζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηζρπξέο
πξνζδνθίεο απηo-απνηειεζκαηηθφηεηαο αλακέλεηαη λα εθαξκφδεη ζπρλά ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα, θαζψο, ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπ ην βνεζά λα
εζηηάζεη ζην πξφβιεκα θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο γηα λα ην επηιχζεη.
Απφ ηελ άιιε, έλα άηνκν πνπ δηαθξίλεηαη απφ πςειφ δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο
αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα,
θαζψο, κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ην ζπλαίζζεκά ηνπ αξθεηά απνηειεζκαηηθά, λα ην
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ρξεζηκνπνηεί γηα λα επηιχεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη γηα λα πξνζαξκφδεηαη επηηπρεκέλα ζε
δπλεηηθά ζηξεζνγφλεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο (Mayer, Caruso, & Salovey, 2000). Tέινο,
νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο ή απνθπγήο ησλ πεγψλ ηνπ ζηξεο,
θαίλεηαη φηη είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην ζηξεο δηαξθεί γηα
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δελ κπνξεί λα ειεγρζεί (Suls & Fletcher 1985). Γηα
παξάδεηγκα, ζε έξεπλα ησλ Heckman, Fisher, Monsees, Merbaum, Risvedt θαη Bishop
(2004), βξέζεθε φηη κεηά απφ ηπραία αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα κηαο ελδερφκελεο
καζηνγξαθίαο, νη γπλαίθεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο απνθπγήο, αλεμάξηεηα
απφ ην ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην πηζαλφ απνηέιεζκα ηεο καζηνγξαθίαο, εκθάληζαλ
κεησκέλα επίπεδα ζπκπησκάησλ άγρνπο ζπγθξηηηθά κε γπλαίθεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνίεζαλ
δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο ηνπο.
Η ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία ππνδεηθλχεη φηη νη δηαδηθαζίεο ηεο γλσζηηθήο αμηνιφγεζεο θαη
ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο ζπλδένληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη,
δηφηη, πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα θηλεηνπνηεζεί ψζηε λα εθαξκφζεη κηα ζηξαηεγηθή
δηαρείξηζεο, ζα πξέπεη λα είλαη πεπεηζκέλν φηη απηή κπνξεί λα κεηαηξέςεη ην ζηξεζνγφλν
εξέζηζκα ζε κε ζηξεζνγφλν (ζηελ πεξίπησζε ησλ εζηηαζκέλσλ ζην πξφβιεκα ζηξαηεγηθψλ)
ή, ηνπιάρηζηνλ, λα κεηψζεη ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα πνπ βηψλεη (ζηελ πεξίπησζε ησλ
εζηηαζκέλσλ ζν ζπλαίζζεκα ζηξαηεγηθψλ) (Bandura 2006). Πξνο ππνζηήξημε ηεο
ηνπνζέηεζεο απηήο, ε έξεπλα αλαζθφπεζεο ησλ Franks θαη Roesch (2006), ππέδεημε φηη
αζζελείο κε θαξθίλν, νη νπνίνη αληηιακβάλνληαλ ηελ αζζέλεηά ηνπο σο ηδηαίηεξα απεηιεηηθή
γηα ηελ πγεία ηνπο, ρξεζηκνπνηνχζαλ, θπξίσο, εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο ζηξεο, πηζαλφηαηα επηζπκψληαο, θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν, λα ιάβνπλ ηα κέηξα ηνπο,
ψζηε λα απνθχγνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ θαξθίλνπ γηα ηελ πγεία ηνπο. Απφ ηελ άιιε,
αζζελείο νη νπνίνη πίζηεπαλ φηη ν θαξθίλνο έρεη ήδε πιήμεη ηελ πγεία θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά
ηνπο, ρξεζηκνπνηνχζαλ, σο επί ην πιείζηνλ, ηελ απνθπγή σο θχξηα ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο
ηνπ ζηξεο. Γειαδή, αθξηβψο επεηδή ζεσξνχζαλ φηη ε πγεία ηνπο έρεη ήδε πιεγεί
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αλεπαλφξζσηα, εμαηηίαο ηεο πάζεζήο ηνπο, έβξηζθαλ αλνχζην ην λα αζρνιεζνχλ κε ην
πξφβιεκά ηνπο θαη ζπλεπψο, δελ ιάκβαλαλ πξνιεπηηθά κέηξα, ψζηε λα κεηψζνπλ ηηο
πηζαλφηεηεο επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο.
ε αηνκηθφ επίπεδν, ε επηινγή ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο πνπ εθαξκφδνληαη
κπνξεί λα επεξεαζηεί ηφζν απφ πεξηβαιινληηθνχο/εμσηεξηθνχο, φζν θαη απφ
αηνκηθνχο/εζσηεξηθνχο παξάγνληεο (Καξαδήκαο, 2005. Lazarus & Folkman, 1984).
χκθσλα κε ηνλ Καξαδήκα (2005), έλα θαηεμνρήλ πεξηβαιινληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν
δηαδξακαηίδεη ξφιν ζηελ επηινγή κίαο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ζηξεο, είλαη ε αζάθεηα ηεο
θαηάζηαζεο. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη, ζε ζαθείο θαηαζηάζεηο ε δηαδηθαζία ηεο γλσζηηθήο
αμηνιφγεζεο ησλ δπλεηηθά ζηξεζνγφλσλ εξεζηζκάησλ σο ζεηηθά, αξλεηηθά ή νπδέηεξα,
θαηεπζχλεηαη, θαηά θαλφλα, απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Γειαδή, ην άηνκν αμηνπνηεί
ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο ε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ αλζξψπσλ, γηα λα
αμηνινγήζεη αλ ηα εξεζίζκαηα απνηεινχλ απεηιέο, ή επθαηξίεο ή είλαη νπδέηεξα θαη λα
επηιέμεη ηνλ θαηάιιειν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αληηδξάζεη ζε απηά. Όηαλ, φκσο, νη ζπλζήθεο
είλαη αζαθείο, ε αμηνιφγεζε ησλ εξεζηζκάησλ κε βάζε ζηνηρεία απφ ην πεξηβάιινλ
παξεκπνδίδεηαη, ιφγσ έιιεηςεο επαξθψλ ζηνηρείσλ, κε ζπλέπεηα ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά
θαη νη πξνζσπηθέο ζπλήζεηεο λα είλαη εθείλεο πάλσ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βαζηζηεί ε
γλσζηηθή αμηνιφγεζε θαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ζηξεο
(Καξαδήκαο, 2005).
Όζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη κπνξεί λα παίδνπλ ξφιν
ζηε δηαδηθαζία ηεο γλσζηηθήο αμηνιφγεζεο θαη λα θαηεπζχλνπλ ηελ επηινγή ησλ
ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο, ζηε βηβιηνγξαθία ππνγξακκίδεηαη ν ξφινο ησλ
θηλήηξσλ, ησλ πεπνηζήζεσλ απην-ειέγρνπ θαη ησλ πξνζδνθηψλ απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο
(Bandura, 1986. Καξαδήκαο, 2005. Lazarus & Folkman, 1984). Βάζεη ησλ παξαπάλσ, φηαλ
θαλείο έρεη ηζρπξφ θίλεηξν λα εκπιαθεί ζε κία θαηάζηαζε, φπνπ δηαθπβεχεηαη θάηη
ζεκαληηθφ γηα εθείλνλ, αλακέλεηαη βηψζεη ηελ θαηάζηαζε σο ηδηαίηεξα ζηξεζνγφλν. Δμίζνπ
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πςειά επίπεδα ζηξεο αλακέλεηαη λα εκθαληζηνχλ θαη φηαλ θαλείο θαηέρεη ηζρπξέο
πεπνηζήζεηο φηη ν ίδηνο ειέγρεη φ, ηη ηνπ ζπκβαίλεη (ζπλεπψο, έρεη πςειή πεπνίζεζε απηoειέγρνπ) ή φηη δελ κπνξεί λα εθηειέζεη επηηπρεκέλα ηηο ελέξγεηεο πνπ ζεσξεί ζεκαληηθέο
(ζπλεπψο, έρεη ρακειέο πξνζδνθίεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο). Οη παξάγνληεο απηνί είλαη
αηνκηθνί, επεηδή, εληφο ηνπ ίδηνπ πεξηβάιινληνο, έλα άηνκν ελδέρεηαη λα έρεη δηαθνξεηηθά
θίλεηξα, πεπνηζήζεηο απην-ειέγρνπ θαη πξνζδνθίεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ
νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν (Bandura, 1986. Καξαδήκαο, 2005).
1.3. Γςαδικέρ ζηπαηηγικέρ διασείπιζηρ ζηπερ
Έσο απηφ ην ζεκείν, αλαπηχρζεθαλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηξαηεγηθψλ
δηαρείξηζεο ζηξεο ζε αηνκηθφ επίπεδν, δειαδή, θαζψο έλα κεκνλσκέλν άηνκν αιιειεπηδξά
κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα εζηίαζεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο ζε δπαδηθφ επίπεδν θαη ζπγθεθξηκέλα, θαζψο, δχν
πξφζσπα, ηα νπνία ζπλδένληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο, έξρνληαη αληηκέησπα κε θνηλά
ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα.
ε δπαδηθφ, ινηπφλ, επίπεδν, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο άλδξαο θαη κία γπλαίθα
βξίζθνληαη εληφο κίαο ζηελήο ζπληξνθηθήο ζρέζεο, ζεσξείηαη φηη αληηδξνχλ, πιένλ, σο
κνλάδα απέλαληη ζηα ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε
κε ην θνηλφ ηνπο πεξηβάιινλ. ε απηφ ην πιαίζην, ε αληίδξαζε θάζε ζπληξφθνπ ζε κηα
ζπλζήθε ε νπνία εγείξεη ζηξεο, επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ
ζπληξφθνπ ζηελ ίδηα ζπλζήθε θαη απφ ηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. Δπνκέλσο, θαηά ηελ
αιιειεπίδξαζε ελφο δεχγνπο εηεξφθπισλ αηφκσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ζηελή ζπληξνθηθή
ζρέζε, κε θνηλά ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα, ε δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο γίλεηαη ζε δπαδηθφ επίπεδν
κε ηε ρξήζε δπαδηθψλ, πιένλ, ζηξαηεγηθψλ (Bodenmann, 2005). Οη «δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο ζηξεο» (απφδνζε ηνπ dyadic coping), είλαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ην δεχγνο
επηθνηλσλεί θαη αληηδξά θάζε θνξά πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα ή
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ζπλζήθεο (Bodenmann, 1997). Σέηνηνη ηξφπνη επηθνηλσλίαο θαη αληίδξαζεο είλαη, γηα
παξάδεηγκα, ε ππνζηήξημε, ε ζπλεξγαζία, ν έιεγρνο, ε ππεξπξνζηαζία, ε απνθπγή θαη κε
εκπινθή (Berg & Upchurch, 2007).
ηελ κέρξη ζηηγκήο βηβιηνγξαθία, πνιινί παξάγνληεο έρεη βξεζεί φηη ζρεηίδνληαη κε
επηινγή ησλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θάζε
ζχληξνθν, φπσο ε θνηλσληθή ππνζηήξημε απφ ηα νηθεία πξφζσπα θαη ε πνηφηεηα ηεο
αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ έηεξν ζχληξνθν. Μάιηζηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη εξεπλεηηθέο
πξνζπάζεηεο πιεζψξαο εξεπλεηψλ ππνδεηθλχνπλ φηη νη θνηλέο ζηξεζνγφλεο εκπεηξίεο, νη
δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο θαη ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ δεχγνπο, απνηεινχλ
παξάγνληεο νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Απφ εξεπλεηηθήο απφςεσο, είλαη
ζεκαληηθφ λα θαηαλνεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχλ νη παξαπάλσ παξάγνληεο,
θαζψο, έρεη βξεζεί φηη ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ησλ δχν ζπληξφθσλ θαη ε επηινγή
ζπγθεθξηκέλσλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο ζπζρεηίδνληαη κε ηε ζσκαηηθή
πγεία (Schmaling & Sher, 2000), ηελ ςπρηθή πγεία (Cranford, 2004. Dehle, Larsen, &
Landers, 2001. Tesser & Beach, 1998), ηελ επεμία (Bodenmann, Meuwly, & Kayser, 2011)
θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (Ruvolo, 1998) θαη γηα ηνπο δχν ζπληξφθνπο.
1.4. Ζ πποζέγγιζη ζςμθυνίαρ ηυν δςαδικών ζηπαηηγικών διασείπιζηρ ζηπερ
ηελ πξφζθαηε βηβιηνγξαθία, εληνπίδνληαη δχν θχξηεο νκάδεο πξνζεγγίζεσλ αλαθνξηθά
κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο. Αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε
ηελ «πξνζέγγηζε ζπκθσλίαο ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο» (απφδνζε ηνπ coping
congruence approach), σο dyadic coping ινγίδεηαη ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν νη ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο ςπρνπηεζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ελφο ζπληξφθνπ είλαη φκνηεο ή δηαθνξεηηθέο
απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ άιινπ ζπληξφθνπ. Έηζη, ε απνηειεζκαηηθή δπαδηθή δηαρείξηζε
ςπρνπηεζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ βαζκφ ζηνλ
νπνίν νη αηνκηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο, ηηο νπνίεο εθαξκφδεη ν έλαο ζχληξνθνο,
ζπγθιίλνπλ ή απνθιίλνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδεη ν άιινο ζχληξνθνο
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(Barbarin, Hughes, & Chesler, 1985. Bodenmann et al., 2011. Pakenham, 1998. Revenson,
1994. Terry, 1989).
Έλαο ζρεηηθά κηθξφο αξηζκφο εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ έρεη θαηαθέξεη λα επηδείμεη
ζηνηρεία ηα νπνία λα επηβεβαηψλνπλ φηη ν βαζκφο ζπλάθεηαο ή δηαθνξνπνίεζεο ησλ
ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο κεηαμχ ησλ δχν ζπληξφθσλ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί
ζηαζεξά θαη κε ζπλέπεηα κε ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. Γηα παξάδεηγκα, ε έξεπλα ησλ Giunta θαη
Compas (1993), ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ παληξεκέλα δεπγάξηα, επηζεκαίλεη φηη ε πξνηίκεζε
θαη ησλ δχν ζπδχγσλ ζηελ απνθπγή, σο ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο, ζρεηίδεηαη
ζεηηθά κε απμεκέλα επίπεδα ζπκπησκάησλ ςπρνπαζνινγίαο θαη ζηνπο δχν ζπδχγνπο. Δπίζεο,
ε έξεπλα ησλ Ben-Zur, Gilbar θαη Lev (2001), φπνπ ηα δεδνκέλα πξνήιζαλ απφ γπλαίθεοαζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη ηνπο ζπδχγνπο ηνπο, ππέδεημε φηη ε πξνηίκεζε κφλν ηνπ
ελφο απφ ηνπο δχν ζπδχγνπο ζε ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα,
ζπζρεηίδεηαη κε απμεκέλα ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ θαη κεησκέλα επίπεδα ιεηηνπξγηθφηεηαο
ηεο αζζελνχο.
Αθφκε, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη φρη κφλν ε ζπκθσλία, αιιά θαη ε αζπκθσλία αλάκεζα
ζηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ κπνξεί λα απνβεί επεξγεηηθή
φζνλ αθνξά ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο
ησλ Barbarin θαη ζπλ. (1985), ε ζπκθσλία ζε ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο ζην
ζπλαίζζεκα φπσο ην ρηνχκνξ, ε ραιάξσζε θαη ε άξλεζε, θαη ε αζπκθσλία ζε ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα, φπσο ε ελεξγφο εκπινθή θαη ε αλαδήηεζε
πιεξνθνξηψλ, ζπζρεηίδνληαη κε απμεκέλα επίπεδα πξνζαξκνγήο ζηνλ γάκν θαη ζηελ
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ ηνπο (ε έξεπλα αθνξνχζε παληξεκέλα δεπγάξηα, ηα παηδηά
ησλ νπνίσλ έπαζραλ απφ θαξθίλν).
πκπεξαζκαηηθά, ε ζπκθσλία ησλ δχν ζπληξφθσλ ζε ιεηηνπξγηθέο αηνκηθέο ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο θαίλεηαη, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εξεπλψλ,
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φηη ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δεχγνπο, αθφκα θαη ππφ ηελ
επίδξαζε ηζρπξψλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ, φπσο ε αζζέλεηα ηνπ ελφο ζπληξφθνπ ή ηνπ
παηδηνχ ηνπ δεχγνπο. Χζηφζν, ν θχξηνο πεξηνξηζκφο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο ζπκθσλίαο ησλ
ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο, έγθεηηαη ζην φηη ε πξνζέγγηζε απηή είλαη εζηηαζκέλε ζε
αηνκηθφ επίπεδν, θαζψο, σο "δπαδηθή δηαρείξηζε ζηξεο" ινγίδεηαη ν βαζκφο ζπκθσλίαο ησλ
αηνκηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο πνπ εθαξκφδνπλ νη δχν ζχληξνθνη φηαλ έξρνληαη
αληηκέησπνη κε θνηλά ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα.
1.5. Ζ ζςζηημική πποζέγγιζη
Αληίζεηα, κηα δεχηεξε νκάδα πξνζεγγίζεσλ, ε «ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε» (systemic
approach), πξνζδηνξίδεη ηε δπαδηθή δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο σο κηα πξαγκαηηθά δπαδηθή
δηαδηθαζία, φπνπ νη δπν ζχληξνθνη αληηκεησπίδνπλ καδί ηηο ςπρνπηεζηηθέο θαηαζηάζεηο σο
κία κνλάδα (Bodenmann et al., 2011). Βάζεη απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, ε αληίδξαζε ηνπ ελφο
ζπληξφθνπ ζε κία ζηξεζνγφλν ζπλζήθε, επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ ηα ζήκαηα ζηξεο ηα
νπνία εθιακβάλεη απφ ηνλ άιιν ζχληξνθν (Bodenmann, Pihet, & Kaiser, 2006). ηελ νκάδα
πξνζεγγίζεσλ απηή ζπγθαηαιέγνληαη ηφζν ε «εζηηαζκέλε ζηε ζρέζε δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο»
(απφδνζε ηνπ relationship-focused coping), ηελ νπνία φξηζαλ νη Coyne θαη Smith (1991), φζν
θαη ην «systemic–transactional dyadic coping», ην νπνίν εηζήγαγε ν Bodenmann (1997).
χκθσλα κε ηελ εζηηαζκέλε ζηε ζρέζε δηαρείξηζε, νη δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο
ζηξεο κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κε δχν κνξθέο: ηελ «ελεξγφ εκπινθή» (active engagement)
θαη ην «protective buffering». πγθεθξηκέλα, ε ελεξγφο εκπινθή εκθαλίδεηαη φηαλ ν έλαο
ζχληξνθνο δηεπθνιχλεη, εκπξάθησο, ηνλ άιινλ λα ζπδεηήζεη ην πξφβιεκα θαη λα εθθξάζεη
ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ γχξσ απφ απηφ κε ζθνπφ λα ηνλ θηλεηνπνηήζεη, ψζηε λα ην επηιχζνπλ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην protective buffering ν έλαο ζχληξνθνο πξνζπαζεί λα απνθνξηίζεη
ηνλ άιινλ ζπλαηζζεκαηηθά, κεηψλνληαο ηνλ ζπκφ, ην άγρνο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ
(Bodenmann et al., 2006). Βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ παξαπάλσ ζηξαηεγηθψλ,
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δηαπηζηψλεηαη φηη ε ελεξγφο εκπινθή απνζθνπεί ζηελ αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο, ελψ ην protective buffering ζηε ξχζκηζε ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ
πεξηζζφηεξν επηβαξπκέλνπ απφ ην ζηξεο ζπληξφθνπ. Δπνκέλσο, ε πξψηε ζηξαηεγηθή κπνξεί
λα ζεσξεζεί σο «δπαδηθή ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλε ζην πξφβιεκα» θαη ε
δεχηεξε σο «δπαδηθή ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλε ζην ζπλαίζζεκα».
Καηά ηελ αξθεηά δεκνθηιή, ηα ηειεπηαία ρξφληα, πξνζέγγηζε «systemic–transactional
dyadic coping», θάζε θφξα πνπ ν έλαο ζχληξνθνο βηψλεη κία θαηάζηαζε σο ζηξεζνγφλν,
εθθξάδεη ζήκαηα ζηξεο ηνπ πξνο ηνλ άιινλ ζχληξνθν (ιεθηηθά ή κε ιεθηηθά), ζηα νπνία ν
δεχηεξνο αληαπνθξίλεηαη κε έλαλ απφ ηνπο εμήο ηξφπνπο: είηε βηψλεη θαη ν ίδηνο ζηξεο, είηε
αγλνεί ην ζηξεο ηνπ/ηεο ζπληξφθνπ, είηε αληηδξά ζην ζηξεο ηνπ/ηεο ζπληξφθνπ
επηδεηθλχνληαο «ζεηηθέο» ή «αξλεηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο». Έηζη, βάζεη απηήο
ηεο πξνζέγγηζεο, νη δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο κπνξoχλ λα εθιάβνπλ ηηο εμήο
κνξθέο: «ζεηηθέο», «αξλεηηθέο», «εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα» θαη «εζηηαζκέλεο ζην
ζπλαίζζεκα» (Bodenmann, 1997. 2005).
ηηο ζεηηθέο κνξθέο δπαδηθήο δηαρείξηζεο πεξηιακβάλνληαη ε «ππνζηεξηθηηθή δπαδηθή
δηαρείξηζε ζηξεο» (supportive dyadic coping), δειαδή, ε παξνρή βνήζεηαο ή πξαθηηθψλ
ζπκβνπιψλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, ε θαηαλφεζε θαη ε έθθξαζε πίζηεο ζηηο
δπλαηφηεηεο ηνπ ζπληξφθνπ απφ ηνλ άιινλ ζχληξνθν, ν νπνίνο έρεη επεξεαζηεί ιηγφηεξν απφ
ην ζηξεο. Δπίζεο, νη «θνηλέο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο» (απφδνζε ηνπ common
ή joint dyadic coping), φπνπ θαη νη δχν ζχληξνθνη είλαη εμίζνπ επεξεαζκέλνη απφ ην ζηξεο
θαη γηα λα ην δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά εθθηλνχλ θνηλέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο
πξνζπάζεηεο δπαδηθήο δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα ή ζην πξφβιεκα, φπσο ε απφ
θνηλνχ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, ραιάξσζε θαη δέζκεπζε ζηε ζρέζε, θαζψο θαη ν απφ
θνηλνχ ζρεδηαζκφο θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαρείξηζε ή επίιπζε ησλ
ζπλζεθψλ πνπ πξνθαινχλ ζηξεο ζην δεχγνο. Σέινο, νη «δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο αλάζεζεο ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο» (απφδνζε ηνπ delegated dyadic coping), φπνπ ν πεξηζζφηεξν
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θαηαβεβιεκέλνο απφ ην ζηξεο ζχληξνθνο δεηά επηηαθηηθά ππνζηήξημε απφ ηνλ άιινλ, θαζψο
δπζθνιεχεηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ θαζεθφλησλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη
ιεηηνπξγηψλ (Bodenmann et al., 2006. Vedes, Nussbeck, Bodenmann, Lind, & Ferreira, 2013).
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηηο αξλεηηθέο κνξθέο δπαδηθήο δηαρείξηζεο πεξηιακβάλεηαη ε
«ερζξηθή δπαδηθή δηαρείξηζε ζηξεο» (hostile dyadic coping), φηαλ ν/ε ζχληξνθνο παξέρεη κελ
ππνζηήξημε, αιιά ζπλνδεπφκελε απφ εκπαηγκφ, ζαξθαζκφ, έιιεηςε ελδηαθέξνληνο,
απνζηαζηνπνίεζε ή ππνβάζκηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζηξεο πνπ βηψλεη ν άιινο ζχληξνθνο.
Δπηπιένλ, ε «ακθηζπκηθή δπαδηθή δηαρείξηζε ζηξεο» (ambivalent dyadic coping), φηαλ ν έλαο
ζχληξνθνο ππνζηεξίδεη ηνλ άιινλ, ρσξίο, σζηφζν, λα ην ζέιεη, ή κε ζπκπεξηθνξά ε νπνία
ππνδεηθλχεη φηη ε βνήζεηά ηνπ είλαη αλνχζηα ή αρξείαζηε (Bodenmann et al., 2006). Αθφκε,
νη «αξλεηηθέο θνηλέο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο» (negative common dyadic
coping), φηαλ ν έλαο ζχληξνθνο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ άιινλ κε ζθνπφ λα απνθχγνπλ λα
αζρνιεζνχλ κε ην πξφβιεκα, ην νπνίν ηνπο πξνθαιεί ζηξεο, ή/θαη λα απνζπξζνχλ εληειψο
απφ ηελ πξνζπάζεηα επίιπζήο ηνπ (Badr, Carmack Taylor, Kashy, Cristofanilli, & Revenson,
2010). Σέινο, ε «επηθαλεηαθή δπαδηθή δηαρείξηζε ζηξεο» (απφδνζε ηνπ superﬁcial dyadic
coping), φηαλ ε ππνζηήξημε απφ ηνλ/ηε ζχληξνθν παξέρεηαη κε ππνθξηηηθφ ηξφπν ή ζηεξείηαη
ελζπλαίζζεζεο (Bodenmann et al., 2006. Vedes et al., 2013).
Δθηφο, φκσο, απφ «ζεηηθέο» θαη «αξλεηηθέο», νη δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο
δηαθξίλνληαη, παξάιιεια, ζε «εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα» (problem focused dyadic coping),
φηαλ απνζθνπνχλ ζηελ αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ αιιαγή κηαο θαηάζηαζεο, ε νπνία βηψλεηαη
σο ζηξεζνγφλνο απφ ην δεχγνο θαη ζε «εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα» (emotion focused
dyadic coping), ζε πεξίπησζε πνπ ζθνπφο ηνπο είλαη ν πεξηνξηζκφο ησλ αξλεηηθψλ
ζπλαηζζεκαηηθψλ επηπηψζεσλ κίαο θαηάζηαζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηνπο
ζπληξφθνπο θαη ε νπνία βηψλεηαη σο ζηξεζνγφλνο απφ ην δεχγνο. ηηο εζηηαζκέλεο ζην
πξφβιεκα δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο αλήθεη ν «ζρεδηαζκφο πιάλνπ δξάζεο» (planning), δειαδή,
ε πξνεηνηκαζία, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ησλ βεκάησλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ αιιαγή κηαο
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ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο. Δπίζεο, ε «ελεξγεηηθή δηαρείξηζε ζηξεο» (active coping), δειαδή,
ε αλάιεςε δξάζεο γηα ηε κεηαβνιή ηεο ελ ιφγσ θαηάζηαζεο. Δπηπιένλ, ε «απψζεζε
αληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ» (suppression of competing activities), δειαδή, ε δηαθνπή
ζθέςεσλ θαη ελεξγεηψλ νη νπνίεο δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο
θαηάζηαζεο. Αθφκε, ε «αλαδήηεζε πιεξνθνξηαθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο» (απφδνζε ηνπ
seeking instrumental social support), φηαλ επηδεηνχληαη πιεξνθνξίεο ή βνήζεηα απφ ηνλ
θνηλσληθφ πεξίγπξν ζηελ πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο. Σέινο, ην
«restraint coping», δειαδή, ε αλακνλή κέρξη ηελ εκθάληζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα
ηελ αλάιεςε δξάζεο γηα ηε κεηαβνιή ηεο ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο (Carver, Scheier, &
Weintraub, 1989).
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηηο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο
ζπγθαηαιέγνληαη ε «απνδνρή» (acceptance) θαη ε «άξλεζε» (denial), κε ηελ πξψηε λα
επηβεβαηψλεη θαη ηελ δεχηεξε λα κελ απνδέρεηαη ηελ χπαξμε ηεο ζηξεζνγφλνπ ζπλζήθεο.
Δπίζεο, ε «αλαδήηεζε ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο» (απφδνζε ηνπ seeking
emotional social support), φηαλ επηδεηείηαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηα νηθεία
πξφζσπα, ππφ κνξθή, θπξίσο, ηεο έθθξαζεο θαηαλφεζεο θαη ζπκπάζεηαο. Δπηπξφζζεηα, ε
«ζηξνθή ζηε ζξεζθεία» (turning to religion) θαη ε «απεκπινθή κέζσ ηεο ρξήζεο νπζηψλ»
(απφδνζε ηνπ alcohol-drug disengagement), φπνπ ν/ε ζχληξνθνο πξνζπαζεί λα κεηψζεη ηνλ
αξλεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ αληίθηππν κηαο ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο κέζσ ηεο ζηξνθήο ζηελ
πίζηε ηνπ ή ζηελ ρξήζε νπζηψλ. Αθφκε, ε «ζεηηθή επαλαμηνιφγεζε» (positive reappraisal),
φηαλ ν έλαο ή θαη νη δχν ζχληξνθνη επαλεθηηκνχλ έλα εθ πξψηεο φςεσο αξλεηηθφ
απνηέιεζκα ηεο έθζεζήο ηνπο ζε κηα ζηξεζνγφλν ζπλζήθε θαηά ζεηηθφ, πιένλ, ηξφπν.
Δπηπιένλ, ε «επηθέληξσζε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε απειεπζέξσζή ηνπο» (απφδνζε ηνπ focus
on and venting of emotions), φηαλ ν έλαο ζχληξνθνο εθθξάδεη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηά ηνπ
πξνο ηνλ άιιν ζχληξνθν ή πξνο ην επξχηεξν θνηλσληθφ ηνπ πιαίζην κε ζθνπφ λα
απνθνξηηζηεί ζπλαηζζεκαηηθά. Δπίζεο, ε «ζπκπεξηθνξηθή απεκπινθή» (behavioral
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disengagement), δειαδή, ε παξαίηεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηελ πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο ηνπ
ζηξεο, κε ηε δηαθνπή δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ην θέξλνπλ αληηκέησπν κε ηε ζηξεζνγφλν
ζπλζήθε. Σέινο, ε «ςπρηθή απεκπινθή» (mental disengagement), δειαδή, ε ηέιεζε
ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε θαηαλάισζε αιθνφι, ή ε παξαθνινχζεζε
ηειεφξαζεο, κε ζθνπφ ηελ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ αηφκνπ απφ φ, ηη ηνπ πξνθαιεί ζηξεο
(Carver et al., 1989).
1.6. Γςαδικέρ ζηπαηηγικέρ διασείπιζηρ ζηπερ και τςσική ςγεία
ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, εληνπίδεηαη ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο εξεπλψλ νη νπνίεο
κειεηνχλ ηηο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο ππφ ην πξίζκα ηεο ζπζηεκηθήο
πξνζέγγηζεο θαη ππνδεηθλχνπλ φηη νη ελ ιφγσ ζηξαηεγηθέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν
ζε πνιιέο δηαζηάζεηο ηεο δσήο ησλ ζπληξφθσλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ
ςπρηθή ηνπο πγεία. Μάιηζηα, νη ζηξαηεγηθέο απηέο έρεη δηαπηζησζεί φηη ζρεηίδνληαη κε ηα
επίπεδα ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ δχν ζπληξφθσλ. Δλδεηθηηθά, ζε έξεπλα ησλ Dehle θαη ζπλ.
(2001), ε νπνία αθνξνχζε παληξεκέλα δεπγάξηα, ε ππνζηήξημε απφ ηνλ/ηε ζχδπγν ζηε
δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο, βξέζεθε φηη ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε απμεκέλε πνηφηεηα γάκνπ θαη
κεησκέλα επίπεδα ζηξεο θαη θαηάζιηςεο ησλ δχν ζπδχγσλ. Δπηπιένλ, ζε έξεπλα ηνπ Cranford
(2004), βξέζεθε φηη ε ππνηίκεζε απφ ηνλ/ηε ζχληξνθν, ζπζρεηίδεηαη κε απμεκέλα επίπεδα
θαηάζιηςεο θαη ζηξεο ησλ δχν ζπληξφθσλ.
Δπίζεο, πξφζθαηα νη δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο θάλεθε φηη ζπκβάιινπλ
ζηε δηαηήξεζε ηνπ επ δελ θαη ηεο πνηνηηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ.
πγθεθξηκέλα, ζε έξεπλα ησλ Bodenmann θαη ζπλ. (2011), ε χπαξμε ζεηηθψλ κνξθψλ
δπαδηθήο δηαρείξηζεο ζηξεο βξέζεθε φηη ζπζρεηίδεηαη κε πςειή πνηφηεηα ζρέζεο κεηαμχ ησλ
ζπληξφθσλ, ελψ ε χπαξμε αξλεηηθψλ κνξθψλ ηέηνησλ ζηξαηεγηθψλ ζπζρεηίδεηαη κε ρακειή
πνηφηεηα ζρέζεο. Αθφκε, φζνλ αθνξά ηελ επεμία ησλ ζπληξφθσλ, νη ζεηηθέο κνξθέο
δπαδηθήο δηαρείξηζεο ζηξεο, θάλεθε φηη ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ην άγρνο, ηελ θνηλσληθή
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δπζιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηάζιηςε ζηηο γπλαίθεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αξλεηηθέο
κνξθέο δπαδηθήο δηαρείξηζεο ζηξεο, βξέζεθε φηη ζπζρεηίδνληαη κε απμεκέλα επίπεδα άγρνπο
θαη θαηάζιηςεο γηα άληξεο θαη γπλαίθεο, θαζψο θαη κε κεησκέλα επίπεδα ζσκαηηθήο πγείαο
φζνλ αθνξά ηνπο άλδξεο.
Δπηπιένλ, νη δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο βξέζεθε φηη ζπκβάιινπλ ζηελ
πηνζέηεζε θαη δηαηήξεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο. πγθεθξηκέλα, ζε έξεπλα ησλ Franks,
Stephens, Rook, Franklin, Keteyian, θαη Artinian (2006), δηαπηζηψζεθε φηη ε παξνρή
ππνζηήξημεο απφ ηνλ/ηε ζχδπγν αζζελψλ, νη νπνίνη είραλ ππνζηεί έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ,
ζπζρεηίδεηαη κε ζεηηθή γηα ηελ πγεία ζπκπεξηθνξά θαη κε ζρεηηθά πςειά επίπεδα ςπρηθήο
πγείαο ηνπ αζζελνχο. Αληηζέησο, o απμεκέλνο έιεγρνο φζνλ αθνξά ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο
ηνπ αζζελνχο, απφ πιεπξάο ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ηνπ, θάλεθε φηη ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ζεηηθή
γηα ηελ πγεία ζπκπεξηθνξά θαη κε ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αζζελνχο. Παξφκνηα επξήκαηα
αλαθέξνληαη θαη ζε έξεπλα ησλ Helgeson, Novak, Lepore θαη Eton (2004), φπνπ ν απμεκέλνο
έιεγρνο φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε νθηψ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο απφ ηηο ζπδχγνπο αζζελψλ κε
θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε, βξέζεθε φηη ζπζρεηίδεηαη κε κεησκέλε ζεηηθή γηα ηελ πγεία
ζπκπεξηθνξά, απμεκέλν ζηξεο θαη κεησκέλα επίπεδα πξνζσπηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηηο
απην-αλαθνξέο ησλ αζζελψλ.
Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο
ζπκβάιινπλ ζηε δηαρείξηζε ηεο ρξφληαο αζζέλεηαο. Δλδεηθηηθά, ζε έξεπλα ησλ Coyne θαη
Smith (1994), θάλεθε φηη ε ρξήζε ηεο ελεξγνχ εκπινθήο, απφ αζζελείο νη νπνίνη είραλ
ππνζηεί έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε απμεκέλεο πξνζδνθίεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο, αληίζεηα κε
ηε ρξήζε protective buffering, ε νπνία βξέζεθε φηη ζπζρεηίδεηαη κε κεησκέλεο πξνζδνθίεο
απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. Αθφκε, ε ρξήζε ηνπ protective buffering, απφ ηηο ζπδχγνπο ησλ
αζζελψλ, δηαπηζηψζεθε φηη ζπζρεηίδεηαη κε απμεκέλεο, ελψ ε ππεξπξνζηαζία κε κεησκέλεο
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πξνζδνθίεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αζζελψλ. Δπηπιένλ, ζε κηα πην πξφζθαηε έξεπλα
ησλ Hagedoorn, Keers, Links, Bouma, Ter Maaten θαη Sanderman (2006), βξέζεθε φηη ε
απμεκέλε αίζζεζε ππεξπξνζηαζίαο αζζελψλ κε ηλζνπιηλν-εμαξηψκελν δηαβήηε απφ ηνπο/ηηο
ζπδχγνπο ηνπο, ζπζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθά κηθξφηεξε κείσζε ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ αζζέλεηα
ζηξεο, ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο ζην αίκα θαη ηεο αίζζεζεο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ αζζελψλ,
ζε ζχγθξηζε κε ζπκπάζρνληέο ηνπο, νη νπνίνη δελ αηζζάλνληαλ έληνλε ππεξπξνζηαζία απφ
ηνπο/ηηο ζπδχγνπο ηνπο θαη ζπκκεηείραλ θαη εθείλνη ζην ίδην ηξίκελν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο
γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ δηαβήηε.
Σέινο, νη δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο θαίλεηαη φηη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν
φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ελφο γάκνπ, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δχν ζπδχγσλ απφ ηνλ γάκν θαη
ηα ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία βηψλνπλ εληφο ηεο ζπδπγηθήο ζρέζεο. Δλδεηθηηθά, ζε έξεπλα ησλ
Hagedoorn, Kuijer, Buunk, DeJong, Wobbes θαη Sanderman (2000), δηαπηζηψζεθε φηη ε
ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ελεξγνχ εκπινθήο απφ αζζελείο κε θαξθίλν ή ηνπο/ηηο ζπδχγνπο
ηνπο ζπζρεηίδεηαη κε απμεκέλε απην-αλαθεξφκελε ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ γάκν. Δπηπιένλ, ην
protective buffering βξέζεθε φηη ζπζρεηίδεηαη κε κεησκέλε απην-αλαθεξφκελε πνηφηεηα
ζρέζεο θαη αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ γάκν. Αθφκε, ε ππεξπξνζηαζία απφ ηνλ/ηε
ζχδπγν θάλεθε φηη ζπζρεηίδεηαη κε απμεκέλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ αζζελψλ ζρεηηθά
κε ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ/ηε ζχδπγφ ηνπο.
1.7. Γςαδικέρ ζηπαηηγικέρ διασείπιζηρ ζηπερ και τςσική ςγεία ζηον ελληνικό πληθςζμό

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία παξέρνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηα επξήκαηα ηεο
δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ησλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο
ζηξεο κε ηελ ςπρηθή πγεία ησλ ζπληξφθσλ, επξηζθφκελσλ ζε κία ζηελή ζπληξνθηθή ζρέζε.
Χζηφζν, ζα ήηαλ εζθαικέλν ην λα ππνηεζεί φηη νη ελ ιφγσ παξάγνληεο ζπλδένληαη κεηαμχ
ηνπο ζηαζεξά θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε θάζε πιεζπζκφ. Γηφηη, ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο, φπσο
ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ηα ζηεξεφηππα θαη νη θνηλσληθνί ξφινη, δχλαηαη λα επηδξνχλ
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θαηαιπηηθά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη νη παξαπάλσ παξάγνληεο. ηε ζπλέρεηα,
παξαηίζεληαη πξφζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία εμήρζεζαλ απφ ηνλ ειιεληθφ
πιεζπζκφ θαη ηα νπνία ππνγξακκίδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ελ ιφγσ πιεζπζκνχ φζνλ
αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο
ησλ ζπληξφθσλ. Πξηλ ηελ αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα
αλαδεηρζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε δπαδηθή δηαρείξηζε ζηξεο αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγεί
κε έλαλ κνλαδηθφ θαη ηδηαίηεξν ηξφπν, εηδηθά εληφο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ.

Αξρηθά, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ειιεληθή θνπιηνχξα δηαθξίλεηαη απφ ηζρπξφηεξα
θνιεθηηβηζηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε άιιεο δπηηθέο θνπιηνχξεο (Georgas, 1999. Georgas,
Christakopoulou, Poortinga, Goodwin, Angleitner, & Charalambous, 1997. Kafetsios, 2007.
Kafetsios & Nezlek, 2012). χκθσλα κε ηηο αμίεο ηνπ θνιεθηηβηζκνχ, ε επεκεξία ηνπ αηφκνπ
ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ επεκεξία ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ
πεξηβάιινληνο (Hogg & Vaughan, 2010). Έηζη, ζε θνπιηνχξεο νη νπνίεο δηαθξίλνληαη απφ
ηζρπξά θνιεθηηβηζηηθά ζηνηρεία, αλακέλεηαη φηη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα ηα
νηθεία πξφζσπα, φπσο ν/ε ζχληξνθνο, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε ζθέςε, ηα ζπλαηζζήκαηα
θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Δπίζεο, δπαδηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο νη δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο ζηξεο, αλακέλεηαη λα έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηα άηνκα, κε ηα ζήκαηα ζηξεο
πνπ απνζηέιιεη ν έλαο ζχληξνθνο πξνο ηoλ άιινλ λα ζρεηίδνληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη
ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. Δπνκέλσο, εληφο ελφο ηέηνηνπ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ, αλακέλεηαη λα
κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζεκαληηθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία ππνγξακκίδνπλ ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζρέζεο ησλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο κε ηελ ςπρηθή πγεία
ησλ ζπληξφθσλ ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ.
Πξάγκαηη, ζχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ησλ Karademas θαη Giannousi (φπσο
αλαθέξεηαη ζην Roussi & Karademas, ππφ δεκνζίεπζε), ε αίζζεζε, ησλ ζπληξφθσλ αζζελψλ
κε θαξθίλν, φηη νη αζζελείο κπνξνχζαλ ζε κηθξφ βαζκφ λα ξπζκίζνπλ απφ κφλνη ηνπο ηε
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ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα ειέγμνπλ ηελ πνξεία ηεο αζζέλεηάο ηνπο, βξέζεθε φηη ζρεηίδεηαη
ζεηηθά κε απμεκέλα ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο ησλ αζζελψλ. Δπίζεο, ζε έξεπλα
ησλ Pateraki θαη Roussi (φπσο αλαθέξεηαη ζην Roussi & Karademas, ππφ δεκνζίεπζε),
βξέζεθε φηη ε αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ γάκν θαη ππνζηήξημεο απφ ηνλ/ηε ζχδπγν,
ζπζρεηίδεηαη κε κεησκέλα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ησλ δχν ζπδχγσλ. Μάιηζηα, ε ζπζρέηηζε
απηή θάλεθε φηη ήηαλ ζεκαληηθά ηζρπξφηεξε γηα δεπγάξηα ηα νπνία δηέκελαλ ζηελ επαξρία
(φπνπ νη αμίεο ηνπ θνιεθηηβηζκνχ αλακέλεηαη λα είλαη ηζρπξφηεξεο), ζπγθξηηηθά κε δεπγάξηα
ηα νπνία δηέκελαλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο (φπνπ αλακέλεηαη λα ππάξρεη ηζρπξή επηξξνή αμηψλ
ηνπ αηνκηθηζκνχ) (Georgas et al., 2001. Καηάθε, 1998).
Δπηπιένλ, ε ειιεληθή θνηλσλία, φπσο αλαθέξνπλ νη Roussi θαη Karademas (ππφ
δεκνζίεπζε), ραξαθηεξίδεηαη απφ απζηεξνχο θνηλσληθά θαζνξηζκέλνπο θαη δηαθξηηνχο
ξφινπο θχινπ. Δθείλν ην νπνίν ρξήδεη επηζήκαλζεο είλαη φηη, νη απζηεξνί ξφινη θχινπ
ελδέρεηαη λα νδεγνχλ άλδξεο θαη γπλαίθεο ζην λα εθδειψλνπλ πξνηίκεζε ζε δηαθνξεηηθέο
δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο, κε πηζαλή ζπλέπεηα λα βηψλνπλ θαη δηαθνξεηηθέο
επηπηψζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. Πξνο επηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ,
ε έξεπλα ησλ Patistea, Makrodimitri θαη Panteli (φπσο αλαθέξεηαη ζην Roussi & Karademas,
ππφ δεκνζίεπζε), ππέδεημε φηη νη Έιιελεο ζχληξνθνη πξνζπαζνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ην ζηξεο
πνπ βηψλνπλ θαηά ηξφπν ν νπνίνο θαίλεηαη φηη ζπκθσλεί κε ηνλ θνηλσληθφ ξφιν πνπ
ππαγνξεχεη ην θχιν ηνπο. Έηζη, νη κεηέξεο παηδηψλ κε ιεπραηκία εμέθξαδαλ ζεκαληηθά
πεξηζζφηεξν ην άγρνο θαη ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαλ κε ηελ
αζζέλεηα ηνπ παηδηνχ ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο παηέξεο, νη νπνίνη δελ ηα εμέθξαδαλ, ζέινληαο,
έηζη, πηζαλψο, λα δείμνπλ ηζρπξνί θαη ηθαλνί λα δηαρεηξηζηνχλ ην ζηξεο πνπ βηψλνπλ. ην
ζεκείν απηφ, επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ε νπνία έρεη βξεζεί φηη δηαθξίλεηαη
απφ πςειά επίπεδα αλδξνπξέπεηαο, ζεσξείηαη θνηλσληθά απνδεθηφ γηα ηηο γπλαίθεο ην λα
εθθξάδνπλ ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα θαη ην ζηξεο πνπ βηψλνπλ, θάηη πνπ, φκσο, δελ
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ηζρχεη γηα ηνπο άλδξεο, θαζψο ζεσξείηαη έλδεημε αδπλακίαο θαη έιιεηςεο αλδξηζκνχ
(Kafetsios, 2007. Kafetsios & Nezlek, 2012).
Δπίζεο, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ξφινη θχινπ παίδνπλ ξφιν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
άλδξεο θαη γπλαίθεο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ επεξεάδνληαη θαη αληηδξνχλ ππφ ζπλζήθεο
πνπ εγείξνπλ ζηξεο. πγθεθξηκέλα, ζε πξφζθαηε έξεπλα ηεο Kostouli (φπσο αλαθέξεηαη ζην
Roussi & Karademas, ππφ δεκνζίεπζε), ε νπνία κειέηεζε ηνλ αληίθηππν ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο δσήο ησλ Διιήλσλ ζπληξφθσλ, βξέζεθε φηη ε αίζζεζε
αδπλακίαο θάιπςεο πιηθψλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηνλ άλδξα ζπζρεηίδεηαη κε
κεησκέλα επίπεδα πξνζδνθηψλ απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δχν ζπληξφθσλ. Δπνκέλσο, ε
αληίιεςε θαη ησλ δχν ζπληξφθσλ αλαθνξηθά κε ην αλ ν άλδξαο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηνλ
ξφιν θχινπ ηνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη, παξαδνζηαθά, ην λα παξέρεη πιηθά αγαζά ζηελ
νηθνγέλεηα, ζπλδέεηαη κε ηα επίπεδα πξνζδνθηψλ απην-απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Δπηπιένλ,
ε γνληθή απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ζπζρεηίζηεθε κε ην εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηνπο
άλδξεο, θάηη πνπ δελ παξαηεξήζεθε ζηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο, κε βάζε ηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν
θχινπ ηνπο, νθείινπλ λα αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο παξά ζηελ
εξγαζία ηνπο. Σέινο, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θάλεθε φηη ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε
απφ ηνλ γάκν γηα ηνπο άλδξεο, ελψ κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα σο γνλείο γηα ηηο γπλαίθεο,
θάηη πνπ, επίζεο, ζπλάδεη κε ηνλ ξφιν θχινπ ηνπο, ν νπνίνο ππαγνξεχεη φηη ε ηδηφηεηα ηεο
κεηξφηεηαο θαη ν ξφινο ηεο κεηέξαο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ζηε δσή θάζε γπλαίθαο.
Αθφκε, ζε έξεπλα ησλ Hatzianastasiou θαη Roussi (φπσο αλαθέξεηαη ζην Roussi &
Karademas, ππφ δεκνζίεπζε), φπνπ ηα δεδνκέλα εμήρζεζαλ απφ δεπγάξηα κε πξνβιήκαηα
γνληκφηεηαο, βξέζεθε φηη δεπγάξηα φπνπ νη γπλαίθεο πξνηηκνχζαλ ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο
ζηξεο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα θαη νη άλδξεο ζην πξφβιεκα, ραξαθηεξίδνληαλ απφ
ζρεηηθά πςειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ γάκν θαη απφ ρακειά επίπεδα θαηάζιηςεο.
Αληίζεηα, δεπγάξηα φπνπ νη γπλαίθεο πξνηηκνχζαλ ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο
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εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα θαη νη άλδξεο ζην ζπλαίζζεκα, ραξαθηεξίδνληαλ απφ ρακειά
επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ γάκν θαη απφ πςειά επίπεδα θαηάζιηςεο. Απηφ, ίζσο,
ζπκβαίλεη δηφηη, ζε κηα θνπιηνχξα κε απζηεξνχο θνηλσληθά θαζνξηζκέλνπο ξφινπο θχινπ,
φπσο ε ειιεληθή, νη άλδξεο ελδέρεηαη λα αηζζάλνληαη φηη εθπιεξψλνπλ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο
ξφιν φηαλ εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα, φπσο ν
ζρεδηαζκφο πιάλνπ δξάζεο (planning) θαη ε ελεξγεηηθή δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο (active coping),
θαζψο, έηζη, θαίλεηαη φηη επηδεηθλχνπλ "αλδξηζκφ" θαη γελλαηφηεηα απέλαληη ζηα
πξνβιήκαηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη γπλαίθεο, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηηο θνηλσληθέο
πξνζηαγέο πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ πεξηζζφηεξν επαηζζεζία θαη ελζπλαίζζεζε παξά ππγκή
θαη ηφικε, ίζσο αηζζάλνληαη πην επράξηζηα φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο
ζηξεο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα.
Μνινλφηη, έσο ζήκεξα, δελ έρεη απνδεηρζεί αλ ε αλάγθε εθπιήξσζεο ησλ ξφισλ θχινπ
ή άιινη παξάγνληεο σζνχλ άλδξεο θαη γπλαίθεο ζε δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο φζνλ αθνξά ηηο
δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο, εληνχηνηο, ηα απνηειέζκαηα πιήζνπο εξεπλψλ νη
νπνίεο δηεμήρζεζαλ ζε δπηηθέο θνπιηνχξεο (κεηαμχ απηψλ θαη ζηελ ειιεληθή), ππνδεηθλχνπλ
φηη ζε φκνηεο θαηαζηάζεηο νη άλδξεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν, ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο,
ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα, ελψ νη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ
πεξηζζφηεξν, ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο, ζηξαηεγηθέο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα (Brems
& Johnson, 1989. Καιέαο & Πιαηζίδνπ, 2008. Nolen-Hoeksema, 1994. Stanton & Franz,
1999. Stone & Neale, 1984. Wilhelm, Siegel, Finch, Hadzi-Pavlovic, Mitchell, & Gordon,
2007).
Σν θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη, θαηά ηελ Nolen-Hoeksema (1994), ζηε δηαδηθαζία ηεο
θνηλσληθνπνίεζεο, ε νπνία δηαησλίδεη ηα ηζρχνληα θνηλσληθά ζηεξεφηππα αλαθνξηθά κε ηνλ
ηξφπν ζθέςεο, ζπλαηζζεκαηηθψλ απνθξίζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ "αξκφδνπλ" ζε θάζε
θχιν. Πξνο ππνζηήξημε ηεο ζέζεο απηήο, έρεη βξεζεί φηη νη γνλείο ελζαξξχλνπλ πεξηζζφηεξν
ηα αγφξηα, απφ φ, ηη ηα θνξίηζηα, λα κελ εμσηεξηθεχνπλ ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα θαη
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λα αλαιακβάλνπλ δξάζε γηα λα επηιχζνπλ ηηο πξνβιεκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ ηα
ζπλαηζζήκαηα απηά (Dunn, Bretherton, & Munn, 1987. Kuebli, Butler, & Fivush, 1995).
Δπίζεο, φηη νη κεηέξεο ζπδεηνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν κε ηηο θφξεο ηνπο παξά κε ηνπο γηνχο ηνπο
αλαθνξηθά κε ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, φπσο ν θφβνο θαη ε ιχπε (Nolen-Hoeksema
& Jackson, 2001). Δπηπιένλ, έρεη βξεζεί φηη έθεβα θνξίηζηα ηα νπνία έπαζραλ απφ
θαηάζιηςε, εληζρχνληαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο γνλείο ηνπο φηαλ εμέθξαδαλ ηα αξλεηηθά ηνπο
ζπλαηζζήκαηα, ζπγθξηηηθά κε έθεβα αγφξηα ηα νπνία, επίζεο, έπαζραλ απφ θαηάζιηςε
(Hopps, 1995). πλεπψο, κε βάζε ηα επξήκαηα πνπ κφιηο αλαθέξζεθαλ, θαίλεηαη φηη ν
ηξφπνο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ δχν θχισλ επλνεί ηελ πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο
ζηξεο εζηηαζκέλσλ ζην πξφβιεκα απφ ηνπο άλδξεο θαη εζηηαζκέλσλ ζην ζπλαίζζεκα απφ ηηο
γπλαίθεο.
Αθφκε, ελδέρεηαη ηα ζηεξεφηππα θχινπ λα ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνηηκήζεηο ζε
δηαθνξεηηθέο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο απφ ηα δχν θχια. χκθσλα, κε ηηο
έξεπλεο ησλ I.K. Broverman, Vogel, D. M. Broverman, Clarkson θαη Rosenkrantz (1972) θαη
ησλ Spence, Helmreich θαη Stapp (1974), νη νπνίεο δηεμήρζεζαλ ζε δπηηθέο θνπιηνχξεο
φκνηεο κε ηελ ειιεληθή, άλδξεο θαη γπλαίθεο πξνζέδηδαλ ζε έλαλ ηππηθφ άλδξα ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο, ελψ ζε κηα ηππηθή γπλαίθα ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθθξαζηηθφηεηαο θαη ηεο δεζηαζηάο (φπσο αλαθέξεηαη ζην Hogg &
Vaughan, 2010). Φαίλεηαη, ινηπφλ, κε βάζε ηα ζηεξεφηππα θχινπ, φηη νη άλδξεο είλαη
θνηλσληθά απνδεθηφ λα ζηεξίδνληαη ζηελ αηνκηθή ηνπο ηθαλφηεηα γηα λα επηιχζνπλ ηα
πξνβιήκαηά ηνπο, ζηξαηεγηθή ε νπνία αθνινπζείηαη θαηά ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ
δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλσλ ζην πξφβιεκα, ελψ νη γπλαίθεο λα ζηεξίδνληαη ζηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηα
πξνβιήκαηά ηνπο, ζηξαηεγηθή ε νπνία αθνινπζείηαη θαηά ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ
δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλσλ ζην ζπλαίζζεκα. ηε δεχηεξε ππφζεζε ηεο παξνχζαο
έξεπλαο, ε νπνία δηαηππψλεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ, ππνζηεξίδεηαη φηη νη άλδξεο αλακέλεηαη
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λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν, ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο, ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο
εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα θαη νη γπλαίθεο λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν, ζε ζρέζε κε ηνπο
άλδξεο, ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα, ζε ζπκθσλία κε ηα
επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο απφ δπηηθέο θνπιηνχξεο (Brems & Johnson, 1989. Καιέαο &
Πιαηζίδνπ, 2008. Nolen-Hoeksema, 1994. Stanton & Franz, 1999. Stone & Neale, 1984.
Wilhelm et al., 2007).
1.8. κοπόρ ηηρ παπούζαρ έπεςναρ
Οη έξεπλεο, νη νπνίεο κφιηο αλαθέξζεθαλ, ππνδεηθλχνπλ φηη ε δπαδηθή δηαρείξηζε ηνπ
ζηξεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ςπρηθή πγεία ησλ ζπληξφθσλ ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Χζηφζν, έσο
ζήκεξα, δελ έρεη δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο θαη ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν θάζε επηκέξνπο δπαδηθή
ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ζηξεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ςπρηθή πγεία. Η παξνχζα έξεπλα έρεη ζθνπφ
λα δηεξεπλήζεη ην αλ θαη θαηά πφζν νη δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο, ζρεηίδνληαη
κε ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, νη νπνίνη
βξίζθνληαη ζε κία ζηελή ζπληξνθηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηάηαη ν
βαζκφο ζπζρέηηζεο θάζε ζεηηθήο δπαδηθήο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ζηξεο, αιιά θαη ν βαζκφο
ζπζρέηηζεο ησλ αξλεηηθψλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο, κε ηελ ςπρηθή πγεία
ησλ εηεξφθπισλ ζπληξφθσλ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Χο ζεηηθέο ζεσξνχληαη, ζε ζπκθσλία
κε ηε βηβιηνγξαθία, νη εμήο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο: «επηθνηλσλία ζηξεο»
(stress communication) απφ ηνλ εαπηφ θαη απφ ηνλ/ηε ζχληξνθν, «δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα» (emotion focused dyadic coping) απφ ηνλ εαπηφ
θαη απφ ηνλ/ηε ζχληξνθν, «δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα»
(problem focused dyadic coping) απφ ηνλ εαπηφ θαη απφ ηνλ/ηε ζχληξνθν, «δπαδηθέο
ζηξαηεγηθέο αλάζεζεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο» (delegated dyadic coping) απφ ηνλ εαπηφ
θαη απφ ηνλ/ηε ζχληξνθν, «εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα θνηλέο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο ζηξεο» (emotion focused joint dyadic coping) θαη «εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα
θνηλέο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο» (problem focused joint dyadic coping). Δλψ,
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φιεο νη αξλεηηθέο κνξθέο δπαδηθήο δηαρείξηζεο ζηξεο εμεηάδνληαη ζπλνιηθά σο: «αξλεηηθέο
δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο» (negative dyadic coping) απφ ηνλ εαπηφ θαη απφ
ηνλ/ηε ζχληξνθν (Bodenmann, 2008).
Η πξψηε ππφζεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη φηη νη ζεηηθέο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο ζηξεο ζα ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηα-ελδείμεηο θαθήο ςπρηθήο
πγείαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη νη αξλεηηθέο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο ζα
ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ζπκπηψκαηα απηά. Η δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε είλαη φηη νη
άλδξεο ζα αλαθέξνπλ κεγαιχηεξε ρξήζε δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο
εζηηαζκέλσλ ζην πξφβιεκα απφ ηνλ εαπηφ, ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο θαη νη γπλαίθεο ζα
αλαθέξνπλ κεγαιχηεξε ρξήζε δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο εζηηαζκέλσλ ζην
ζπλαίζζεκα απφ ηνλ εαπηφ, ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο.
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2. ΜΔΘΟΓΟ
2.1. ςμμεηέσονηερ
ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 144 εηεξνθπιφθηια δεπγάξηα απφ ηνλ ειιεληθφ
πιεζπζκφ, δειαδή, ζπλνιηθά 288 ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζε κφληκε ζηελή
ζπληξνθηθή ζρέζε θαηά ηα 2 ηειεπηαία έηε ηνπιάρηζηνλ. Η ειηθία ησλ αλδξψλ ηνπ δείγκαηνο
θπκαηλφηαλ απφ ηα 19 έσο ηα 63 έηε, κε κέζε ειηθία ηα 40.28 έηε (Σ.Α.= 11.83), κε ηελ
ειηθία ησλ γπλαηθψλ λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 19 θαη 61 εηψλ, κε κέζε ειηθία ηα 37.08 έηε
(Σ.Α.= 10.77). Η κέζε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ ήηαλ 14.10 έηε (Σ.Α.=
9.39). ηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα δεπγάξηα ήηαλ παληξεκέλα (70.1%) θαη είραλ ηνπιάρηζηνλ
έλα παηδί (69%).
2.2. Δπεςνηηικά επγαλεία
Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πξνήιζαλ απφ επξχηεξε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα κειέηεο ηεο
δπαδηθήο πξνζαξκνγήο δεπγψλ ζε ζπλζήθεο ζηξεο ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, ε νπνία
δηεμήρζε απφ ηνπο Roussi θαη Karademas (ππφ δεκνζίεπζε). Πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζεί
ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, ν νπνίνο είλαη ε κειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο
ςπρηθήο πγείαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ κε ηηο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο ζηξεο πνπ εθαξκφδνπλ νη ίδηνη/εο θαη νη ζχληξνθoί ηνπο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα
εξεπλεηηθά εξγαιεία ηα νπνία παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα.
Αξρηθά, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ, θάζε ζπκκεηέρσλ ζπκπιήξσζε ην
Δξσηεκαηνιφγην Γεληθήο Τγείαο ησλ 12 εξσηήζεσλ (ΔΓΤ-12). Πξφθεηηαη γηα κηα ζχληνκε
εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ General Health Questionaire (GHQ) ηνπ Goldberg (1978),
φπσο απηφ κεηαθξάζηεθε θαη πξνζαξκφζηεθε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ
(Μνπηδνχθεο, Αδακνπνχινπ, Γαξχθαιινο, & Καξαζηεξγίνπ, 1990). Σν ΔΓΤ-12 είλαη έλα
αξθεηά αμηφπηζην θαη έγθπξν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν παξέρεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηελ
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ςπρηθή πγεία ηνπ εξσηψκελνπ. Οη βαζκνινγίεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζεκεηψλνληαη ζε
θιίκαθα ηχπνπ Likert, θαζψο, γηα θάζε εξψηεκα ν ζπκκεηέρσλ θαιείηαη λα επηιέμεη αλάκεζα
ζε ηέζζεξηο δπλαηέο επηινγέο απάληεζεο, νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην «θαζφινπ» έσο
ην «πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη ζπλήζσο», κε ελδηάκεζεο επηινγέο ην «φρη πεξηζζφηεξν απφ
φ, ηη ζπλήζσο» θαη ην «κάιινλ πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη ζπλήζσο». ην ζπγθεθξηκέλν
εξσηεκαηνιφγην, ν ζπκκεηέρσλ παξαζέηεη ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο ηνπ
πγείαο θαηά ηηο ηέζζεξηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο, ζπγθξίλνληάο ηελ κε ηα ζπλήζε απηνπαξαηεξνχκελα επίπεδα ςπρηθήο πγείαο ηνπ. ην ηέινο, νη απαληήζεηο ζε θάζε κία απφ ηηο 12
εξσηήζεηο, ζπκςεθίδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί απφ απηέο έλα ζπλνιηθφ ζθνξ, ην νπνίν
αληηθαηνπηξίδεη ην γεληθφ επίπεδν ςπρηθήο πγείαο θάζε ζπκκεηέρνληα (Cronbach's α = .85).
εκεησηένλ, φηη φζν κεγαιχηεξν είλαη ην ζθνξ απηφ, ηφζν απμεκέλα είλαη ηα ζπκπηψκαηαελδείμεηο θαθήο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ζπκκεηέρνληα.
Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην
Dyadic Coping Inventory (DCI) ηνπ Bodenmann (2008), φπσο απηφ πξνζαξκφζηεθε γηα ηνλ
ειιεληθφ πιεζπζκφ απφ ηνπο Roussi θαη Karademas (ππφ δεµνζίεπζε). Πξφθεηηαη γηα έλα
απην-ζπκπιεξνχκελν εξσηεκαηνιφγην 37 εξσηήζεσλ, ην νπνίν αμηνινγεί ηνπο ηξφπνπο κε
ηνπο νπνίνπο νη δχν ζχληξνθνη δηαρεηξίδνληαη ην ζηξεο. Οη βαζκνινγίεο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ζεκεηψλνληαη ζε θιίκαθα ηχπνπ Likert, θαζψο, γηα θάζε εξψηεκα ν
ζπκκεηέρσλ θαιείηαη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε πέληε δπλαηέο επηινγέο απάληεζεο, νη νπνίεο
θπκαίλνληαη απφ ην «πνιχ ζπάληα» έσο ην «πνιχ ζπρλά», κε ελδηάκεζεο επηινγέο ην
«ζπάληα», ην «κεξηθέο θνξέο» θαη ην «ζπρλά». Η ειιεληθή έθδνζε ηνπ DCI απνηειείηαη απφ
ηηο αθφινπζεο 12 ππνθιίκαθεο: Δπηθνηλσλία ηξεο απφ ηνλ εαπηφ, Δπηθνηλσλία ηξεο απφ
ηνλ/ηελ ζχληξνθν, Γπαδηθέο ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζεο ηξεο Δζηηαζκέλεο ζην πλαίζζεκα
απφ ηνλ εαπηφ, Γπαδηθέο ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζεο ηξεο Δζηηαζκέλεο ζην πλαίζζεκα απφ
ηνλ/ηελ ζχληξνθν, Γπαδηθέο ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζεο ηξεο Δζηηαζκέλεο ζην Πξφβιεκα απφ
ηνλ εαπηφ, Γπαδηθέο ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζεο ηξεο Δζηηαζκέλεο ζην Πξφβιεκα απφ ηνλ/ηελ
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ζχληξνθν, Γπαδηθέο ηξαηεγηθέο Αλάζεζεο ηεο Γηαρείξηζεο ηξεο απφ ηνλ εαπηφ, Γπαδηθέο
ηξαηεγηθέο Αλάζεζεο ηεο Γηαρείξηζεο ηξεο απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν, Αξλεηηθέο Γπαδηθέο
ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζεο ηξεο απφ ηνλ εαπηφ, Αξλεηηθέο Γπαδηθέο ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζεο
ηξεο απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν, Κνηλέο Γπαδηθέο ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζεο ηξεο Δζηηαζκέλεο
ζην πλαίζζεκα θαη Κνηλέο Γπαδηθέο ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζεο ηξεο Δζηηαζκέλεο ζην
Πξφβιεκα. εκεησηένλ, φηη νη πξψηεο δέθα ππνθιίκαθεο αλαθέξνληαη ζηηο αηνκηθέο
πξνζπάζεηεο θάζε ζπληξφθνπ γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ζηξεο ηνπ ηδίνπ ή ηνπ/ηεο ζπληξφθνπ ηνπ,
ελψ νη δχν ηειεπηαίεο ππνθιίκαθεο αλαθέξνληαη ζηηο θνηλέο πξνζπάζεηεο δηαρείξηζεο ζηξεο
απφ πιεπξάο ησλ δχν ζπληξφθσλ. Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ζηηο πξψηεο 35 εξσηήζεηο
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαγσγή ελφο ζπλνιηθνχ ζθνξ αλαθνξηθά κε
ηε δπαδηθή δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο (Cronbach's α = .88). Οη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο 36 θαη
37, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ δηαδηθαζία εμαγσγήο ηνπ ζθνξ απηνχ, δηφηη, αμηνινγνχλ
ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ απφ ηηο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο, ηηο
νπνίεο ρξεζηκνπνηεί ην ίδην θαη ν/ε ζχληξνθφο ηνπ θαη φρη ηελ ίδηα ηε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ
ζηξαηεγηθψλ. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία θάζε ππνθιίκαθαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ,
δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί. Σν Dyadic Coping Inventory ηνπ Bodenmann (2008),
είλαη έλα εμαηξεηηθά έγθπξν θαη αμηφπηζην εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο εληφο δηαθφξσλ πνιηηηζκηθψλ πιαηζίσλ, φπσο
έρνπλ ππνδείμεη πξφζθαηεο έξεπλεο ειέγρνπ εγθπξφηεηαο (Falconier, Nussbeck, &
Bodenmann, 2013. Ledermann et al., 2010. Vedes, Nussbeck, Bodenmann, Lind, & Ferreira,
2013).
2.3. Γιαδικαζία
Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πξνήιζαλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ
κφιηο αλαθέξζεθαλ, ηα νπνία ζπκπιεξψζεθαλ θαη απφ ηνπο δχν ζπληξφθνπο γηα θάζε έλα
απφ ηα 144 δεπγάξηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή θάζε
δεχγνπο ζηε έξεπλα ήηαλ φηη θαη ηα δχν ηνπ κέιε ήηαλ ελήιηθα, εηεξφθπια θαη φηη
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δηαηεξνχζαλ κφληκε ζηελή ζπληξνθηθή ζρέζε εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. Πξηλ ηε
ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, επηζεκαηλφηαλ, ζηελ έληππε κνξθή ησλ νδεγηψλ γηα ηε
ζπκπιήξσζή ηνπο πνπ δφζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα
είλαη «απνιχησο εζεινληηθή θαη αλψλπκε», θαζψο, επίζεο, θαη φηη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ
έξεπλα, απηνκάησο, ν θάζε ζπκκεηέρσλ ζπλαηλεί θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο ζπληξφθνπ
ηνπ ζε απηήλ. Αθφκε, δηαβάδνληαο ηηο νδεγίεο απηέο, νη ζπκκεηέρνληεο πιεξνθνξνχληαλ φηη ε
έξεπλα ζηελ νπνία θαινχληαλ λα ζπκκεηάζρνπλ «έρεη σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ ηξφπσλ
κε ηνπο νπνίνπο ην έλα κέινο ηνπ δεπγαξηνχ δηεπθνιχλεη ην άιιν ζηελ αληηκεηψπηζε
πηεζηηθψλ θαηαζηάζεσλ». Ακέζσο πξηλ ηε ζπκπιήξσζε θάζε εξσηεκαηνινγίνπ, νη
ζπκκεηέρνληεο πιεξνθνξνχληαλ γηα ην ηη κεηξά ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην. Έηζη,
φζνλ αθνξά ην ΔΓΤ-12, επηζεκαηλφηαλ φηη αλαθέξεηαη ζηα «ελνριήκαηα» ηα νπνία βίσζε ν
ζπκκεηέρσλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο. Σέινο, φζν αθνξά ηελ ειιεληθή εθδνρή
ηνπ DCI, αλαθεξφηαλ φηη «αμηνινγεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εζείο θαη ν ζχληξνθφο ζαο
αληηκεησπίδεηε ην ζηξεο» ζηελ έληππε κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε νπνία δφζεθε ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
3.1. Αξιοπιζηία ηηρ ελληνικήρ έκδοζηρ ηος Dyadic Coping Inventory
ηνλ πίλαθα 1 παξέρνληαη ζηνηρεία γηα ηελ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ
ππνθιηκάθσλ ηεο ειιεληθήο έθδνζεο ηνπ Dyadic Coping Inventory, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
ζηελ παξνχζα έξεπλα. Δπίζεο, ζηνλ ίδην πίλαθα αλαθέξνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο
απνθιίζεηο ησλ βαζκνινγηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε ππνθιίκαθα, μερσξηζηά γηα θάζε
θχιν. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 1, ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
δηαθξίλεηαη απφ πςειή αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο, θαζψο νη ηηκέο ηνπ δείθηε
Chronbach's α γηα φιεο ηηο ππνθιίκαθεο θπκαίλνληαη απφ .62 έσο .93 θαη γηα ηα δχν θχια.
Πίλαθαο 1
Μέζοι Όποι, Τςπικέρ Αποκλίζειρ και Αξιοπιζηία Δζυηεπικήρ Σςνοσήρ (δείκηηρ Chronbach's α) για ηιρ
Υποκλίμακερ ηηρ Eλληνικήρ Έκδοζηρ ηος Dyadic Coping Inventory
Τπνθιίκαθα
Μ.Ο. Αλδξψλ (Σ.Α.)
α
Μ.Ο. Γπλαηθψλ (Σ.Α.)
α
Δπηθνηλσλία ζηξεο (Δ)
2.45 (.88)
.65
2.58 (.91)
.69
Δπηθνηλσλία ζηξεο ()
2.64 (.90)
.65
2.40 (1.05)
.79
Γ εζη. ζην ζπλαίζζεκα (E)
3.09 (.72)
.81
3.25 (.74)
.86
Γ εζη. ζην ζπλαίζζεκα ()
3.12 (.83)
.86
2.95 (.91)
.84
Γ εζη. ζην πξφβιεκα (E)
2.85 (.78)
.62
2.81 (.82)
.60
Γ εζη. ζην πξφβιεκα ()
2.63 (.95)
.74
2.50 (1.00)
.78
Γ αλάζεζεο (E)
2.68 (.86)
.68
2.82 (.90)
.79
Γ αλάζεζεο ()
2.56 (.90)
.67
2.45 (.98)
.82
Αξλεηηθέο Γ (E)
1.20 (.87)
.70
.86 (.78)
.68
Αξλεηηθέο Γ ()
1.08 (.86)
.69
1.25 (.79)
.62
ΚΓ εζη. ζην πξφβιεκα
2.95 (.88)
.88
2.94 (.87)
.88
ΚΓ εζη. ζην ζπλαίζζεκα
2.49 (1.02)
.77
2.45 (1.03)
.69
Απην-αμηνιφγεζε Γ
2.89 (.88)
.93
2.73 (1.02)
.93
Σημειώζειρ. Μ.Ο. = κέζνο φξνο, Σ.Α. = ηππηθή απφθιηζε, p = επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο,
Γ = δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο, (Δ) = απφ εαπηφ, () = απφ ζχληξνθν, εζη. =
εζηηαζκέλεο, ΚΓ = θνηλέο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο.
3.2. ςζσεηίζειρ μεηαξύ δςαδικών ζηπαηηγικών διασείπιζηρ ζηπερ και τςσικήρ ςγείαρ
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 2, ν νπνίνο αθνινπζεί,
ηα ζπκπηψκαηα-ελδείμεηο θαθήο ςπρηθήο πγείαο ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ
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εμήο ζεηηθψλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο φζνλ αθνξά ηνπο άλδξεο ηνπ
δείγκαηνο: επηθνηλσλία ζηξεο απφ ηε ζχληξνθν [rho(144) = −.24, p < .01], δπαδηθέο
ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα απφ ηνλ εαπηφ [rho(144) = −.30,
p < .001], δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα απφ ηνλ εαπηφ
[rho(144) = −.36, p < .001] θαη θνηλέο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλεο
ζην πξφβιεκα [rho(144) = −.23, p < .01]. Αθφκε, ηα ζπκπηψκαηα-ελδείμεηο θαθήο ςπρηθήο
πγείαο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηε ρξήζε θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ αξλεηηθψλ δπαδηθψλ
ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο φζνλ αθνξά θαη πάιη ηνπο άλδξεο ηνπ δείγκαηνο, δειαδή, ησλ
αξλεηηθψλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο απφ ηνλ εαπηφ [rho(144) = .29, p < .001]
θαη απφ ηε ζχληξνθν [rho(144) = .22, p < .01].
Πίλαθαο 2
Γείκηηρ Σςζσέηιζηρ (Spearman rho) ηυν Μεηαβληηών ηηρ Έπεςναρ για ηοςρ Άνδπερ ηος Γείγμαηορ (Ν= 144)
Μεηαβιεηέο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Φπρηθή Τγεία
― −.10 −.24** −.30*** −.13 −.36*** −.05 −.13 −.04
.29** * .22** −.23**
2. Δπηθνηλσλία ζηξεο (Δ)
― .49*** .56*** .53*** .36*** .45*** .38*** .35*** −.18* −.04
.58***
3. Δπηθνηλσλία ζηξεο ()
― .59*** .58*** .44*** .47*** .34*** .27** −.30*** −.21*
.49***
4. Γ εζη. ζην ζπλ. (Δ)
―
.65*** .61*** .44*** .50*** .32*** −.45*** −.32*** .72***
5. Γ εζη. ζην ζπλ. ()
― .49*** .65*** .39*** .51*** −.35*** −.35*** .66***
6. Γ εζη. ζην πξ. (E)
―
.38*** .39*** .24** −.19* −.09
.54***
7. Γ εζη. ζην πξ.()
―
.29** .62*** −.20* −.18* .43***
8. Γ αλάζεζεο (E)
―
.23** −.14
.001 .46***
9. Γ αλάζεζεο ()
―
−.02
−.01
.36***
10. Αξλεηηθέο Γ (E)
―
.58*** −.41***
11. Αξλεηηθέο Γ ()
―
−.28**
12. ΚΓ εζη. ζην πξ.
―
13. ΚΓ εζη. ζην ζπλ.
Σημειώζειρ. Γ = δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο, (Δ) = απφ εαπηφ, () = απφ ζχληξνθν, εζη. =
εζηηαζκέλεο, ζπλ. = ζπλαίζζεκα, πξ. = πξφβιεκα, ΚΓ = θνηλέο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο.
* p < .05. ** p < .01. *** p < .001.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 3, ν νπνίνο αθνινπζεί,
ηα ζπκπηψκαηα-ελδείμεηο θαθήο ςπρηθήο πγείαο ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ
εμήο ζεηηθψλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο φζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο ηνπ
δείγκαηνο: επηθνηλσλία ζηξεο απφ ηνλ εαπηφ [rho(144) = −.20, p < .05], δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα απφ ηνλ εαπηφ [rho(144) = −.17, p < .05] θαη

13
−.15
.44***
.48***
.45***
.48***
.42***
.50***
.31***
.22***
−.23**
−.21*
.50***
―

35
απφ ηνλ ζχληξνθν [rho(144) = −.19, p < .05] θαη δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο
εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα απφ ηνλ εαπηφ [rho(144) = −.21, p < .05]. Αθφκε, ηα ζπκπηψκαηαελδείμεηο θαθήο ςπρηθήο πγείαο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ αξλεηηθψλ δπαδηθψλ
ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο απφ ηνλ ζχληξνθν [rho(144) = .24, p < .01]. εκεησηένλ, φηη
νη ζπζρεηίζεηο πνπ αθνξνχλ θαη ηα δχν θχια ππνινγίζηεθαλ κε ηνλ δείθηε Spearman rho,
δηφηη, νη θαηαλνκέο ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο ήηαλ αζχκκεηξεο.
Πίλαθαο 3
Γείκηηρ Σςζσέηιζηρ (Spearman rho) ηυν Μεηαβληηών ηηρ Έπεςναρ για ηιρ Γςναίκερ ηος Γείγμαηορ (Ν= 144)
Μεηαβιεηέο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Φπρηθή Τγεία
― −.20* −.11 −.17* −.19* −.21* −.07 −.12
−.12
.11
.24** −.16 −.08
2. Δπηθνηλσλία ζηξεο (Δ)
― .57*** .52*** .63*** .32*** .54*** .26** .42*** −.21* −.22** .51** .57***
3. Δπηθνηλσλία ζηξεο ()
― .52*** .62*** .36*** .64*** .39*** .38*** −.15
−.18*
.55*** .55***
4. Γ εζη. ζην ζπλ. (Δ)
― .56*** .59*** .39*** .56*** .32*** −.39*** −.36*** .55*** .53***
5. Γ εζη. ζην ζπλ. ()
― .40*** .67*** .27** .52*** −.22** −.45*** .60*** .62***
6. Γ εζη. ζην πξ. (E)
―
.21* .47*** .28*** −.21* −.29*** .44*** .45***
7. Γ εζη. ζην πξ.()
―
.15
.50*** −.10
−.22** .55*** .46***
8. Γ αλάζεζεο (E)
―
.33*** −.08
−.10
.39*** .32***
9. Γ αλάζεζεο ()
― −.07
−.26** .44*** .34***
10. Αξλεηηθέο Γ (E)
―
.53*** −.28** −.24**
11. Αξλεηηθέο Γ ()
― −.26** −.33***
12. ΚΓ εζη. ζην πξ.
―
.57***
13. ΚΓ εζη. ζην ζπλ.
―
Σημειώζειρ. Γ = δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο, (Δ) = απφ εαπηφ, () = απφ ζχληξνθν, εζη. =
εζηηαζκέλεο, ζπλ. = ζπλαίζζεκα, πξ. = πξφβιεκα, ΚΓ = θνηλέο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο.
* p < .05. ** p < .01. *** p < .001.
3.3. Ανάλςζη πολλαπλήρ παλινδπόμηζηρ (multiple regression analysis)
Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ζε πνην βαζκφ θάζε επηκέξνπο θαηεγνξία δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ
δηαρείξηζεο ζηξεο κπνξεί λα πξνβιέςεη ηα επίπεδα ςπρηθήο πγείαο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ,
πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο (multiple regression analysis). Απφ ηε
δηεμαγσγή ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο απηήο, πξνέθπςε φηη ηξεηο θαηεγνξίεο δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ
δηαρείξηζεο ζηξεο πξνβιέπνπλ ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αλδξψλ. Απηέο ήηαλ νη δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα απφ ηνλ εαπηφ [R² = .12, F(1,142) = 18.79, p < .001], νη
δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα απφ ηνλ εαπηφ [R² = .03, F(1,141) =
4.51, p < .05] θαη νη αξλεηηθέο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο απφ ηε ζχληξνθν [R² = .03,
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F(1,140) = 5.36, p < .05]. πλνιηθά, νη ηξεηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο βξέζεθε φηη εξκελεχνπλ ην
18% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ αλδξψλ. Πην αλαιπηηθά, νη δπαδηθέο
ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα απφ ηνλ εαπηφ εξκελεχνπλ ην 12%, νη
δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα απφ ηνλ εαπηφ ην 3% θαη νη αξλεηηθέο
δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο απφ ηε ζχληξνθν ην 3% ηεο δηαθχκαλζεο απηήο.
Αλαθνξηθά κε ηηο γπλαίθεο, απφ ηελ πνιιαπιή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, πξνέθπςε φηη δχν
θαηεγνξίεο δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο πξνβιέπνπλ ηελ ςπρηθή πγεία ησλ γπλαηθψλ.
Απηέο ήηαλ ε επηθνηλσλία ζηξεο απφ ηνλ εαπηφ [R² = .06, F(1,142) = 8.30, p < .01] θαη νη αξλεηηθέο
δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο απφ ηνλ ζχληξνθν [R² = .03, F(1,141) = 5.16, p < .05].
πλνιηθά, νη δπν απηέο ζηξαηεγηθέο βξέζεθε φηη εξκελεχνπλ ην 9% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηεο
ςπρηθήο πγείαο ησλ γπλαηθψλ. Πην αλαιπηηθά, ε επηθνηλσλία ζηξεο απφ ηνλ εαπηφ εξκελεχεη ην 6%
θαη νη αξλεηηθέο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο απφ ηνλ ζχληξνθν εξκελεχνπλ ην 3% ηεο
δηαθχκαλζεο απηήο.
Όζνλ αθνξά ηνλ βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο θάζε θαηεγνξίαο δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ σο πξνο ηελ
πξφβιεςε ηεο ςπρηθήο πγείαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, πεξεηαίξσ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ππέδεημαλ ηα
αθφινπζα απνηειέζκαηα. ε φ, ηη αθνξά ηνπο άλδξεο, βξέζεθε φηη νη δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα απφ ηνλ εαπηφ (β= −.34, t= −4.33, p < .001) κπνξνχλ απφ
κφλεο ηνπο λα πξνβιέςνπλ ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αλδξψλ. Αθφκε, νη δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα απφ ηνλ εαπηφ (β= −.21, t= −2.12, p < .05) ζε ζπλδπαζκφ κε
ηηο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα απφ ηνλ εαπηφ (β= −.22, t=
−2.24,

p < .05), πξνβιέπνπλ, επίζεο, ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αλδξψλ. Δπηπιένλ, απφ ηνλ ζπλδπαζκφ

δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο εζηηαζκέλσλ ζην ζπλαίζζεκα απφ ηνλ εαπηφ, δπαδηθψλ
ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο εζηηαζκέλσλ ζην πξφβιεκα απφ ηνλ εαπηφ θαη αξλεηηθψλ δπαδηθψλ
ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο απφ ηε ζχληξνθν, βξέζεθαλ κφλν νη δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα απφ ηνλ εαπηφ (β= −.24, t= −2.43, p < .05) θαη νη αξλεηηθέο
δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο απφ ηε ζχληξνθν (β= .19, t= −2.31, p < .05) λα πξνβιέπνπλ, ζε
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ, ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αλδξψλ, ελψ νη δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα απφ ηνλ εαπηφ λα κελ ηελ πξνβιέπνπλ (β= −.14, t= −1.42,
p > .05). Σέινο, νη δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα απφ ηνλ εαπηφ (β=
−.32,

t= −4.11, p < .001) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αξλεηηθέο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο

απφ ηε ζχληξνθν (β= .22, t= 2.90, p < .01) πξνβιέπνπλ, επίζεο, ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αλδξψλ.
Αλαθνξηθά κε ηηο γπλαίθεο, βξέζεθε φηη ε επηθνηλσλία ζηξεο απφ ηνλ εαπηφ (β= −.24, t= −2.88,
p < .01) κπνξεί απφ κφλε ηεο λα πξνβιέςεη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ γπλαηθψλ. Δπηπιένλ, νη αξλεηηθέο
δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο απφ ηνλ ζχληξνθν (β= .19, t= 2.27, p < .05) ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ επηθνηλσλία ζηξεο απφ ηνλ εαπηφ (β= −.19, t= −2.33, p < .05), πξνβιέπνπλ, επίζεο, ηελ
ςπρηθή πγεία ησλ γπλαηθψλ.
3.4. Γιαθοπέρ ηυν δύο θύλυν
Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ θαη δεδνκέλνπ φηη νη
θαηαλνκέο ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο ήηαλ αζχκκεηξεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην κε
παξακεηξηθφ θξηηήξην Wilcoxon Signed Rank Test. Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ,
άλδξεο θαη γπλαίθεο πξνέθπςε φηη δηαθέξνπλ, ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ, σο πξνο ηηο
απην-αλαθνξέο ηνπο ζηηο εμήο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο: επηθνηλσλία ζηξεο
απφ ηνλ/ηε ζχληξνθν [Σ(144) = −3.43, p < .01], δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο
εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα απφ ηνλ εαπηφ [Σ(144) = −2.90, p < .01] θαη απφ ηνλ/ηε
ζχληξνθν [Σ(144) = −2.57, p < .05], θαη αξλεηηθέο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο απφ ηνλ
εαπηφ [Σ(144) = −3.34, p < .01] θαη απφ ηνλ/ηε ζχληξνθν [Σ(144) = −2.52, p < .05] (βιέπε
πίλαθα 4).
Δπηπξφζζεηα, έπεηηα απφ εμέηαζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ βαζκνινγηψλ ησλ δχν θχισλ,
πξνέθπςε φηη νη άλδξεο αλαθέξνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο
επηθνηλσλίαο ζηξεο (Μ.Ο. = 2.64 έλαληη 2.40) θαη ησλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο
εζηηαζκέλσλ ζην ζπλαίζζεκα (Μ.Ο. = 3.12 έλαληη 2.95) απφ ηνλ/ηε ζχληξνθν ζε ζρέζε κε
ηηο γπλαίθεο. Αθφκε, νη γπλαίθεο αλαθέξνπλ κεγαιχηεξε ρξήζε αξλεηηθψλ δπαδηθψλ
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ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο απφ ηνλ/ηε ζχληξνθν ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (Μ.Ο. = 1.25
έλαληη 1.08). Σέινο, νη γπλαίθεο αλαθέξνπλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα απφ ηνλ εαπηφ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (Μ.Ο. =
3.25 έλαληη 3.09) θαη νη άλδξεο αλαθέξνπλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν αξλεηηθέο δπαδηθέο
ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο απφ ηνλ εαπηφ ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (Μ.Ο. = 1.20 έλαληη
.86) (βιέπε πίλαθα 4).
Πίλαθαο 4
Ζ ζσέζη ηος Φύλος με ηιρ Γςαδικέρ Σηπαηηγικέρ Γιασείπιζηρ Σηπερ και ηην Ψςσική Υγεία ηος Γείγμαηορ
(Wilcoxon Signed Rank Test) (Ν=144)
Μεηαβιεηέο

Άλδξεο
Γπλαίθεο
Wilcoxon SRT
p
M.O.
T.A.
M.O.
T.A.
T
Δπηθνηλσλία ζηξεο (Δ)
2.45
.88
2.58
.91
−1.67
.095
Δπηθνηλσλία ζηξεο ()
2.64
.90
2.40
1.05
−3.43
.001**
Γ εζη. ζην ζπλαίζζεκα (E)
3.09
.72
3.25
.74
−2.90
.004**
Γ εζη. ζην ζπλαίζζεκα ()
3.12
.83
2.95
.91
−2.57
.010*
Γ εζη. ζην πξφβιεκα (E)
2.85
.78
2.81
.82
−.60
.548
Γ εζη. ζην πξφβιεκα ()
2.63
.95
2.50
1.00
−1.11
.269
Γ αλάζεζεο (E)
2.68
.86
2.82
.90
−1.30
.195
Γ αλάζεζεο ()
2.56
.90
2.45
.98
−1.01
.314
Αξλεηηθέο Γ (E)
1.20
.87
.86
.78
−3.34
.001**
Αξλεηηθέο Γ ()
1.08
.86
1.25
.79
−2.52
.012*
ΚΓ εζη. ζην πξφβιεκα
2.95
.88
2.94
.87
−.59
.553
ΚΓ εζη. ζην ζπλαίζζεκα
2.49
1.02
2.45
1.03
−.71
.479
Φπρηθή Τγεία
24.16
5.65
24.81
5.72
−1.38
.167
Σημειώζειρ. Μ.Ο. = κέζνο φξνο, Σ.Α. = ηππηθή απφθιηζε, p = επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο, Γ = δπαδηθέο
ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο, (Δ) = απφ εαπηφ, () = απφ ζχληξνθν, εζη. = εζηηαζκέλεο, ΚΓ = θνηλέο δπαδηθέο δ
....ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο, SRT = Signed Rank Test, T = ηηκή θξηηεξίνπ Wilcoxon.
* p < .05. ** p < .01.
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4. ΤΕΖΣΖΖ
4.1. Αξιολόγηζη εςπημάηυν ζε ζσέζη με ηην ππώηη επεςνηηική ςπόθεζη
θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ηελ ζρέζεο κεηαμχ δπαδηθψλ
ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο θαη ςπρηθήο πγείαο ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Πξνο
εθπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ, νη δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα
κε ην ζεσξεηηθφ κνληέιν «systemic–transactional dyadic coping» (Bodenmann, 1997) θαη
αμηνινγήζεθαλ κε ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ Dyadic Coping Inventory (Roussi & Karademas,
ππφ δεκνζίεπζε). Δπίζεο, ε ςπρηθή πγεία αμηνινγήζεθε αλάινγα κε ηoλ βαζκφ παξνπζίαο
ησλ ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ πνπ αληρλεχεη ην ΔΓΤ-12.
ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη, ελψ φιεο νη θαηεγνξίεο ζεηηθψλ
δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζπζρεηίζηεθαλ αξλεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηα-ελδείμεηο
θαθήο ςπρηθήο πγείαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, εληνχηνηο, ε κεηνςεθία απηψλ ησλ ζπζρεηίζεσλ
θαηάθεξε λα επηηχρεη επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (ηέζζεξηο απφ ηηο δέθα αξλεηηθέο
ζπζρεηίζεηο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο) (βιέπε πίλαθεο 2 & 3). Σν
εχξεκα απηφ δελ επηβεβαηψλεη ηελ πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, κε βάζε ηελ νπνία φιεο νη
θαηεγνξίεο ζεηηθψλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο ζα ζπζρεηίδνληαλ αξλεηηθά κε
ηα ζπκπηψκαηα-ελδείμεηο θαθήο ςπρηθήο πγείαο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ. Δθείλν ην
νπνίν ρξήδεη δηεξεχλεζεο, είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε πηνζέηεζε φισλ ησλ ζεηηθψλ
δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο δελ ζπλνδεχηεθε απφ ρακειά επίπεδα ζπκπησκάησλελδείμεσλ θαθήο ςπρηθήο πγείαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, φπσο αλακελφηαλ.
Δλδερνκέλσο, απηφ ζπλέβε, δηφηη, ζπγθεθξηκέλνη αηνκηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί
παξάγνληεο απνδπλακψλνπλ ηελ ηζρχ ηεο ζρέζεο ησλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο
ζηξεο κε ηελ ςπρηθή πγεία εηδηθά ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Πξνο ππνζηήξημε ηεο ζέζεο
απηήο, νη κέζνη φξνη ρξήζεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο πνπ
ζεκεηψζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξνη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο
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κέζνπο φξνπο νη νπνίνη έρνπλ θαηαγξαθεί ζε άιιεο έξεπλεο κειέηεο ηεο δπαδηθήο δηαρείξηζεο
ζηξεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ εηεξφθπια δεπγάξηα απφ ρψξεο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο
(Ledermann et al., 2010) θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο (Falconier et al., 2013).
Μία απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο γηα ηε κεησκέλε ηζρχ ηεο ζρέζεο δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ
δηαρείξηζεο θαη ςπρηθήο πγείαο, ίζσο, είλαη ε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο.
χκθσλα κε έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ Διιάδα, ε ηππηθή ειιεληθή αζηηθή νηθνγέλεηα
δνκείηαη κε βάζε ην κνληέιν ηεο «ππξεληθήο νηθνγέλεηαο», φπνπ θεληξηθφ ξφιν ζηε δσή ηεο
νηθνγέλεηαο δηαδξακαηίδεη ε δπαδηθή ζρέζε γνλέα-παηδηνχ θαη, ηδηαίηεξα, κεηέξαο-παηδηνχ
(Georgas, 1999. Καηάθε, 1998. Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ & νθηά-Nall, 2006). Όπσο
επηζεκαίλνπλ νη Roussi θαη Karademas (ππφ δεκνζίεπζε), ζε απηφλ ηνλ ηχπν νηθνγέλεηαο ε
δπαδηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ ζεσξείηαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή απφ ηε ζρέζε γνλέσλπαηδηνχ θαη νη δπαδηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ δελ είλαη ηζφηηκεο, αιιά
θαζνξίδνληαη, ελ πνιινίο, απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ξφινπο θχινπ, κε ηνλ παηέξα λα είλαη
εθείλνο πνπ θξνληίδεη γηα ηα νηθνλνκηθά ηεο νηθνγέλεηαο, εξγαδφκελνο, θπξίσο, εθηφο ζπηηηνχ
θαη ηε κεηέξα λα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο είηε
εξγάδεηαη, είηε φρη. ε απηφ ην πιαίζην, νη επθαηξίεο γηα νπζηαζηηθή δπαδηθή αιιειεπίδξαζε
ησλ ζπληξφθσλ είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ε ηζρχο ηεο ζρέζεο ησλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ
δηαρείξηζεο ζηξεο κε ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ δεπγαξηνχ αλακέλεηαη λα είλαη κεησκέλε.
Μνινλφηη, ε πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ αζηηθψλ νηθνγελεηψλ ραξαθηεξίδεηαη σο
ππξεληθή, νη ζπλδέζεηο ηνπο κε ην επξχηεξν ζπγγεληθφ δίθηπν είλαη ηζρπξφηεξεο ζπγθξηηηθά
κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε έξεπλα ησλ Keller θαη ζπλ. (2003), βξέζεθε
φηη νη αιιειεπηδξάζεηο ειιεληθψλ ππξεληθψλ νηθνγελεηψλ κε ηελ «εθηεηακέλε νηθνγέλεηα»
ήηαλ ζπρλφηεξεο θαη εληνλφηεξεο απφ εθείλεο γεξκαληθψλ ππξεληθψλ νηθνγελεηψλ. Δπηπιένλ,
ζηελ Διιάδα ζπλεζίδεηαη ζηελνί ζπγγελείο ηεο νηθνγέλεηαο λα κέλνπλ ζηελ ίδηα πνιπθαηνηθία
ή γεηηνλία κε εθείλε, δεκηνπξγψληαο, έηζη, κηα «αζηηθή εθηεηακέλε νηθνγέλεηα», θάηη ην
νπνίν δελ ζπλεζίδεηαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο (Γεψξγαο, 2000. Γεψξγαο, Γθαξή, &
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Μπισλάο, 2004. Georgas, 1999. Georgas, Bafiti, Mylonas, & Papademou, 2005).
Δπηπξφζζεηα, ε βηβιηνγξαθία ππνδεηθλχεη φηη ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο θαηέρεη θεληξηθφ
ξφιν εληφο ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο. Οη Loizos θαη Papataxiarchis (1991), ηνλίδνπλ φηη ε
ειιεληθή θνηλσλία ζηεξίδεηαη ζηνπο ζπγγεληθνχο δεζκνχο θαη φηη ε γλψκε ησλ ζπγγελψλ
ελέρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ηηο αμίεο πνπ πηνζεηνχληαη θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ή/θαη
ηε ζπκπεξηθνξά πνπ εθθξάδνληαη απφ ηα άηνκα. Πξνο ππνζηήξημε ηεο παξαπάλσ ζέζεο, ζε
έξεπλα ησλ Georgas θαη ζπλ. (2005), βξέζεθε φηη νη Έιιελεο, ζε πνζνζηφ 99.4%,
ραξαθηήξηζαλ ηελ νηθνγέλεηα σο φ, ηη πην ζεκαληηθφ θαη πνιχηηκν ζηε δσή ηνπο.
Ο θεληξηθφο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζε κηα θνπιηνχξα ηζρπξψλ θνιεθηηβηζηηθψλ αμηψλ,
φπσο ε ειιεληθή, ελδερνκέλσο λα ζπκβάιιεη ζηε κε απνηειεζκαηηθή δπαδηθή δηαρείξηζε ηνπ
ζηξεο απφ ηνπο ζπληξφθνπο. Γηφηη, εληφο θνιεθηηβηζηηθψλ πιαηζίσλ ε επεκεξία ηεο ελδννκάδαο (ζχληξνθνη), ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ επεκεξία ηνπ
επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο (ζπγγελείο) (Hogg & Vaughan, 2010). Δπνκέλσο, ζε
έλα ηέηνην πιαίζην, πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ζπγγελείο αλακέλεηαη λα επηδξάζνπλ σο
επηπξφζζεηεο πεγέο ζηξεο γηα ην δεπγάξη, επηβαξχλνληαο ζεκαληηθά ηελ ςπρηθή πγεία ησλ
ζπληξφθσλ. Δπίζεο, ε ζπρλή επαθή κε ηνπο ζπγγελείο, ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη εληάζεηο θαη
πξνζηξηβέο ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ (Γεψξγαο θαη ζπλ., 2004. Καηάθε, 1998.
Thorpe, Dragonas, & Golding, 1992). πκπεξαζκαηηθά, νη ηζρπξέο ζπλδέζεηο ηνπ δεχγνπο κε
ην επξχηεξν ζπγγεληθφ πιαίζην, εληφο ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο, ελδέρεηαη λα
παξεκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δπαδηθή δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο απφ ηνπο ζπληξφθνπο.
Αθφκε, ηα ζηεξεφηππα θχινπ, ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ζχγρξνλεο δπηηθέο θνπιηνχξεο
φπσο ε ειιεληθή (Hogg & Vaughan, 2010), ελδέρεηαη λα πεξηνξίδνπλ ηηο επθαηξίεο γηα
απνηειεζκαηηθή δπαδηθή δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο απφ ηνπο ζπληξφθνπο. Γηφηη, νη άλδξεο, ίζσο,
απνθχγνπλ λα δεηήζνπλ βνήζεηα απφ ηε ζχληξνθφ ηνπο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο, γηα λα
θαλνχλ ηθαλνί θαη αλεμάξηεηνη (ζηεξενηππηθά αλδξηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαη νη γπλαίθεο είλαη
πηζαλφ λα κε δεηήζνπλ βνήζεηα απφ ηνλ ζχληξνθφ ηνπο, ζέινληαο, έηζη, λα δείμνπλ φηη
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λνηάδνληαη γηα ηνπο άιινπο θαη φηη ιακβάλνπλ ππφςε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (ζηεξενηππηθά
γπλαηθεία ραξαθηεξηζηηθά), απνθεχγνληαο λα ηνπο αλαζηαηψζνπλ κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο
αλεζπρίεο (Broverman et al., 1972. Spence et al., 1974).
Μνινλφηη, ίζσο, απνθχγνπλ λα δεηήζνπλ βνήζεηα απφ ηνλ ζχληξνθν, νη γπλαίθεο
αλακέλεηαη λα εθθξάδνπλ ζπρλφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ην ζηξεο πνπ
βηψλνπλ πξνο απηφλ, ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, θαζψο, ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξά είλαη
θνηλσληθά απνδεθηή γηα ην γπλαηθείν θχιν, αιιά φρη γηα ην αλδξηθφ, ζε κία θνηλσλία κε
πςειά επίπεδα αλδξνπξέπεηαο, φπσο ε ειιεληθή (Kafetsios, 2007. Kafetsios & Nezlek, 2012.
Patistea et al., 2000). Όκσο, ε ζπρλή επίδεημε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ή/θαη
δπζιεηηνπξγηθνχ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο, απφ ηηο γπλαίθεο, είλαη πηζαλφ λα απμήζεη
ζεκαληηθά ηα επίπεδα ζηξεο ηνπ ζπληξφθνπ ηνπο θαη λα πιήμεη ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία. Δληφο
ελφο ηέηνηνπ πιαηζίνπ, δηθαηνινγείηαη ην εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο φηη νη αξλεηηθέο
δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο απφ ηε ζχληξνθν ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηα
ζπκπηψκαηα-ελδείμεηο θαθήο ςπρηθήο πγείαο ησλ αλδξψλ (βιέπε πίλαθα 2).
Απφ ηελ άιιε, νη άλδξεο είλαη πηζαλφ λα απνθξχςνπλ απφ ηε ζχληξνθν ηα αξλεηηθά ηνπο
ζπλαηζζήκαηα ή ην δπζιεηηνπξγηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη ην ζηξεο πνπ βηψλνπλ,
γηα λα δηαηεξήζνπλ έλα πξνθίι ζχκθσλν κε ηα αλδξηθά θνηλσληθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο.
Χζηφζν, ε ζπρλή εζσηεξίθεπζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ζε
κεγάιν βαζκφ αξλεηηθψλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο απφ ηνλ εαπηφ, απφ ηνπο
άλδξεο (βιέπε πίλαθα 4), δχλαηαη λα πιήηηνπλ ζεκαληηθά ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. Αληίζεηα, ε
ζπρλή εμσηεξίθεπζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ζε κηθξφ
βαζκφ αξλεηηθψλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο απφ ηνλ εαπηφ, απφ ηηο γπλαίθεο
(βιέπε πίλαθα 4), δχλαηαη λα πξνζηαηεχνπλ ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. Δληφο ελφο ηέηνηνπ
πιαηζίνπ, δηθαηνινγείηαη ην εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο φηη νη αξλεηηθέο δπαδηθέο
ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο απφ ηνλ εαπηφ ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηαελδείμεηο θαθήο ςπρηθήο πγείαο ησλ αλδξψλ θαη φρη ησλ γπλαηθψλ (βιέπε πίλαθεο 2 & 3).
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4.2. Αξιολόγηζη εςπημάηυν ζε ζσέζη με ηη δεύηεπη επεςνηηική ςπόθεζη
χκθσλα κε ηε δεχηεξε ππφζεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αλακελφηαλ φηη νη άλδξεο ζα
αλέθεξαλ κεγαιχηεξε ρξήζε δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλσλ ζην
πξφβιεκα απφ ηνλ εαπηφ, ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο θαη φηη νη γπλαίθεο ζα αλέθεξαλ
κεγαιχηεξε ρξήζε δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο εζηηαζκέλσλ ζην ζπλαίζζεκα απφ ηνλ
εαπηφ, ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. Σν πξψην ζθέινο ηεο ππφζεζεο απηήο δελ επηβεβαηψζεθε,
θαζψο, άλδξεο θαη γπλαίθεο αλέθεξαλ φκνηα επίπεδα ρξήζεο δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ
δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλσλ ζην πξφβιεκα απφ ηνλ εαπηφ (βιέπε πίλαθα 4).
Δλδερνκέλσο, ην επίπεδν ηεο αλάιπζεο λα ελέρεη θάπνην ξφιν ζηε κε επηβεβαίσζε
απηήο ηεο ππφζεζεο, θαζψο, ε βηβιηνγξαθία ππνδεηθλχεη κεγαιχηεξε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ
δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλσλ ζην πξφβιεκα απφ κεκνλσκέλνπο άλδξεο ζε ζρέζε κε
αληίζηνηρεο γπλαίθεο θαη φρη απφ άλδξεο επξηζθφκελνπο ζε ζηελή ζπληξνθηθή ζρέζε
ζπγθξηηηθά κε αληίζηνηρεο γπλαίθεο (Brems & Johnson, 1989. Καιέαο & Πιαηζίδνπ, 2008.
Nolen-Hoeksema, 1994. Stanton & Franz, 1999. Stone & Neale, 1984. Wilhelm et al., 2007).
αθψο, κηα ηάζε ζπκπεξηθνξάο πνπ παξαηεξείηαη ζην αηνκηθφ επίπεδν αλάιπζεο, είλαη
πηζαλφ λα απνπζηάδεη ζην δπαδηθφ επίπεδν. Απηφ ζεκαίλεη φηη, νη άλδξεο ελδέρεηαη λα
πξνηηκνχλ λα εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα ζε
δεηήκαηα πνπ πηζηεχνπλ φηη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηνλ εαπηφ ηνπο, ελψ ζε δεηήκαηα πνπ
πηζηεχνπλ φηη αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο αιιά θαη ηε ζχληξνθφ ηνπο λα κελ επηδεηθλχνπλ ηέηνηα
πξνηίκεζε.
Δπίζεο, ε βηβιηνγξαθία ππνδεηθλχεη φηη νη άλδξεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν
ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα, απφ φ, ηη νη γπλαίθεο, ππφ
νξηζκέλεο, κφλν, πεξηζηάζεηο θαη φρη ζε θάζε πηζαλή ζηξεζνγφλν ζπλζήθε. Γηα παξάδεηγκα,
ζε έξεπλα ησλ Folkman θαη Lazarus (1980) δηαπηζηψζεθε φηη νη άλδξεο ρξεζηκνπνηνχλ
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πεξηζζφηεξν ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο
κφλν ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο, ζε θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο πηζηεχνπλ φηη
είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηηο απνδερηνχλ θαη ζε ζπλζήθεο φπνπ εθηηκνχλ φηη απαηηείηαη λα
ζπγθεληξψζνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πξηλ δξάζνπλ. Χζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηελ
έξεπλα απηή, ε παξνχζα έξεπλα κειεηά ηε ρξήζε ησλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο
ζηξεο ζε έλα ζχλνιν ζηεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ, δίρσο λα ηηο θαηεγνξηνπνηεί ζε ππνζχλνια
θαηαζηάζεσλ, φπνπ πηζαλφλ λα ππάξρνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηελ πξνηίκεζε ρξήζεο
νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ αλάκεζα ζηα δχν θχια.
Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν ζθέινο ηεο δεχηεξεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο, ηα επξήκαηα ηεο
παξνχζαο έξεπλαο ηελ επηβεβαίσζαλ, θαζψο, νη γπλαίθεο αλέθεξαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε
ρξήζε δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο εζηηαζκέλσλ ζην ζπλαίζζεκα απφ ηνλ εαπηφ, ζε
ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (βιέπε πίλαθα 4). Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί κε επξήκαηα παιαηφηεξσλ
εξεπλψλ ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο δπηηθέο θνπιηνχξεο (Brems & Johnson, 1989. Καιέαο &
Πιαηζίδνπ, 2008. Nolen-Hoeksema, 1994. Stanton & Franz, 1999. Stone & Neale, 1984.
Wilhelm et al., 2007).
ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζνχλ νη αηηίεο γηα ηηο νπνίεο, νη γπλαίθεο
αλαθέξνπλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο
ζην ζπλαίζζεκα ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, εηδηθά ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Αξρηθά, ε
επηινγή απηνχ ηνπ είδνπο ησλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ κνηάδεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηνλ ξφιν
θχινπ ησλ γπλαηθψλ ζηηο δπηηθέο θνπιηνχξεο, ν νπνίνο νξίδεη φηη νη γπλαίθεο πξέπεη λα είλαη
ζπλαηζζεκαηηθά ζεξκέο, εθθξαζηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο. Παξάιιεια, ε επηινγή απηνχ ηνπ
είδνπο ησλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ κνηάδεη λα είλαη αζχκβαηε κε ηνλ ξφιν θχινπ ησλ
αλδξψλ, ν νπνίνο επηηάζζεη ζπγθξαηεκέλε φζνλ αθνξά ην ζπλαίζζεκα ζπκπεξηθνξά (Dunn
et al., 1987. Hofstede, 1980. Hogg & Vaughan, 2010. Kuebli et al., 1995).
Πξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ ππνδείμεη φηη εηδηθά ε ειιεληθή θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη απφ
ηζρπξνχο θαη απζηεξά θαζνξηζκέλνπο ξφινπο θχινπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Roussi &
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Karademas, ππφ δεκνζίεπζε). Δληφο ελφο ηέηνηνπ πιαηζίνπ, ε θαηλνκεληθή ζπκθσλία κε ηνπο
ξφινπο θχινπ φζνλ αθνξά ηηο δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο πνπ επηιέγνληαη απφ
θάζε ζχληξνθν, ελδέρεηαη λα ζπλδέεηαη κε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ην δεπγάξη, ελψ ε
αζπκθσλία κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Πξνο ππνζηήξημε ηεο ζέζεο απηήο, ζε έξεπλα ησλ
Hatzianastasiou θαη Roussi (φπσο αλαθέξεηαη ζην Roussi & Karademas, ππφ δεκνζίεπζε),
βξέζεθε φηη δεπγάξηα φπνπ νη γπλαίθεο πξνηηκνχζαλ ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο
εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα θαη νη άλδξεο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο ζην
πξφβιεκα, ραξαθηεξίδνληαλ απφ ζρεηηθά πςειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ γάκν θαη απφ
ρακειά επίπεδα θαηάζιηςεο. Αληίζεηα, δεπγάξηα φπνπ νη γπλαίθεο πξνηηκνχζαλ ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα θαη νη άλδξεο ζην ζπλαίζζεκα,
ραξαθηεξίδνληαλ απφ ρακειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ γάκν θαη απφ πςειά επίπεδα
θαηάζιηςεο.
Βέβαηα, ην γεγνλφο φηη ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έρνπλ εμαρζεί απφ απηναλαθνξέο ησλ ζπληξφθσλ, δελ απνθιείεη ηελ πηζαλφηεηα ην εχξεκα φηη νη γπλαίθεο
ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν δπαδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα
απφ ηνπο άλδξεο λα είλαη πιαζκαηηθφ. Γηφηη, νη γπλαίθεο ελδέρεηαη λα αλαθέξνπλ πςειφηεξα
θαη νη άλδξεο ρακειφηεξα απφ ηα πξαγκαηηθά επίπεδα ρξήζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζνπλ ηηο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο γηα ηνλ ξφιν θχινπ ηνπο. Δθφζνλ,
δειαδή, νη γπλαίθεο γλσξίδνπλ φηη ε θνηλσλία πξνζδνθά απφ απηέο λα είλαη ζπλαηζζεκαηηθά
ζεξκέο, εθθξαζηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο, ελδέρεηαη λα αλαθέξνπλ ςεπδψο πςειά επίπεδα
δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο εζηηαζκέλσλ ζην ζπλαίζζεκα απφ ηνλ εαπηφ. Απφ ηελ
άιιε, εθφζνλ, νη άλδξεο γλσξίδνπλ φηη ε θνηλσλία πξνζδνθά απφ απηνχο λα απνθξχπηνπλ ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα ζηεξίδνληαη ζηελ αηνκηθή ηνπο ηθαλφηεηα γηα λα επηιχνπλ ηα
πξνβιήκαηά ηνπο, ελδέρεηαη λα αλαθέξνπλ ςεπδψο ρακειά επίπεδα δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ
δηαρείξηζεο ζηξεο εζηηαζκέλσλ ζην ζπλαίζζεκα απφ ηνλ εαπηφ (Dunn et al., 1987. Hofstede,
1980. Hogg & Vaughan, 2010. Kuebli et al., 1995).

46
4.3. Δπεςνηηικοί πεπιοπιζμοί
Έλαο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
δείγκαηνο πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, ε πιεηνςεθία ησλ
δεπγαξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαηνηθνχζαλ ζε ζρεηηθά κηθξέο αζηηθέο πεξηνρέο
ηεο ειιεληθήο επαξρίαο θαη φρη ζε κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο (φπσο ε Αζήλα θαη ε
Θεζζαινλίθε). Η βηβιηνγξαθία ππνδεηθλχεη φηη ζηελ ειιεληθή επαξρία επηθξαηνχλ ηζρπξέο
θνιεθηηβηζηηθέο αμίεο θαη απζηεξνί θνηλσληθά θαζνξηζκέλνη ξφινη θχινπ, ελ αληηζέζεη κε ηα
κεγάια αζηηθά θέληξα φπνπ επηθξαηνχλ αμίεο αηνκηθηζκνχ (Georgas et al., 2001. Καηάθε,
1998). Όκσο, εληφο πιαηζίσλ πνπ δηαθξίλνληαη απφ θνιεθηηβηζηηθέο αμίεο δελ επλνείηαη ε
ηζφηηκε θαη νπζηαζηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή δπαδηθή δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο, θάηη ην νπνίν, σζηφζν, ζπκβαίλεη ζε πεξηνρέο
πνπ δηαθξίλνληαη απφ αηνκηθηζηηθέο αμίεο (Καηάθε, 1998. Oyserman, Coon, & Kemmelmeier,
2002). πλεπψο, ελδέρεηαη λα παξαηεξείην δηαθνξεηηθή εηθφλα αλαθνξηθά κε ηε δπαδηθή
δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο αλ ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνεξρφηαλ απφ
κεγάια ειιεληθά αζηηθά θέληξα.
Έλαο δεχηεξνο αμηνζεκείσηνο πεξηνξηζκφο αθνξά ην είδνο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, επεηδή, ηα
δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπιιέρζεθαλ απφ απην-ζπκπιεξνχκελα εξσηεκαηνιφγηα,
ππάξρεη ν θίλδπλνο νη ζπκκεηέρνληεο λα κελ απάληεζαλ ζε απηά κε εηιηθξίλεηα, αιιά λα
έδσζαλ θνηλσληθά επηζπκεηέο απαληήζεηο, κε απνηέιεζκα ε πξαγκαηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά
αλαθνξηθά κε ηε δπαδηθή δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο θαη ηα πξαγκαηηθά επίπεδα ςπρηθήο ηνπο
πγείαο λα απείραλ απφ ηελ εηθφλα πνπ δφζεθε, γηα απηά, ζηα εξσηεκαηνιφγηα.
4.4. Πποηάζειρ για πεπαιηέπυ έπεςνα
Όζνλ αθνξά νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο, ελδηαθέξνλ ζα είρε ε κειέηε
ηεο ζρέζεο ησλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο κε ηελ ςπρηθή πγεία ζε δείγκα
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εηεξφθπισλ ζπληξφθσλ απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο. Έηζη, ζα δηαπηζησλφηαλ
αλ ζα παξνπζηάδνληαλ πςειφηεξνη κέζνη φξνη ρξήζεο ησλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ
δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο θαη αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο πεξηζζφηεξσλ ζεηηθψλ δπαδηθψλ
ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο κε ηα ζπκπηψκαηα-ελδείμεηο θαθήο ςπρηθήο πγείαο αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ, ζε ζρέζε κε απηνχο/απηέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα.
Αθφκε, ζα ήηαλ σθέιηκν ζην κέιινλ ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ησλ δπαδηθψλ
ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηξεο κε ηελ ςπρηθή πγεία λα κελ εμάγνληαη απνθιεηζηηθά απφ
απην-αλαθνξέο ηνπ δεχγνπο, αιιά θαη απφ άιια ζπκπιεξσκαηηθά κέζα (φπσο ε παξαηήξεζε
ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ δεχγνπο θαη ε ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίσλ ζην ζπγγεληθφ ή ην
θηιηθφ ηνπ πεξηβάιινλ). Αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απην-ζπκπιεξνχκελα εξσηεκαηνιφγηα, θαιφ ζα ήηαλ λα πξνηηκψληαη
εθείλα πνπ εκπεξηέρνπλ θιίκαθεο αλίρλεπζεο ςεχδνπο ή θνηλσληθά επηζπκεηψλ απαληήζεσλ,
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη αληαπνθξίλνληαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα.
Δπίζεο, αμηνζεκείσην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, φπσο επηζεκαίλεηαη θαη απφ
ηνπο νη Roussi θαη Karademas (ππφ δεκνζίεπζε), ην λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ θαη λα
γίλνπλ θαηαλνεηνί νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζχληξνθνη θαη ησλ δχν θχισλ αλέθεξαλ, ζηελ
παξνχζα έξεπλα, φηη νη άλδξεο ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν αξλεηηθέο δπαδηθέο
ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο.
Δπηπξφζζεηα, ελδηαθέξνλ ζα είρε λα εμεηαζζεί ην αλ θαη θαηά πφζν πεγέο εμσηεξηθνχ
ζηξεο (φπσο νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηεο νηθνγέλεηαο, ηα πξνβιήκαηα ζηελ εξγαζία θαη ν
ζάλαηνο ή ηα πξνβιήκαηα πγείαο ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ) ζπζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζέηεζε
απνηειεζκαηηθψλ ή αλαπνηειεζκαηηθψλ δπαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο απφ ην
δεπγάξη. Δπηπιένλ, λα δηεξεπλεζεί πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ
ζπζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζέηεζε ζεηηθψλ θαη πνηα κε ηελ πηνζέηεζε αξλεηηθψλ δπαδηθψλ
ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζε ζπλζήθεο πςεινχ εμσηεξηθνχ ζηξεο.
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