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Περ ί λ ηψη  
 

Υπάρχει περιορισµένος αριθµός πρόσφατων ερευνών που επικεντρώνεται στη σχέση 

µεταξύ του συστήµατος δεσµού και του σεξουαλικού συστήµατος αν και όπως έχει ήδη 

υποδειχθεί, τα δύο αυτά συµπεριφορικά συστήµατα –µαζί µε το σύστηµα παροχής 

φροντίδας- αποτελούν βασικά δοµικά συστατικά των ερωτικών σχέσεων των ενηλίκων 

(Hazan & Shaver, 1987). Τελειόφοιτοι, µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές (Ν = 

101) συµπλήρωσαν κλίµακες µέτρησης των δύο διαστάσεων δεσµού (άγχος-αποφυγή), 

του προδιαθεσιακού άγχους, των στρατηγικών συγκινησιακής ρύθµισης και τέλος, των 

σεξουαλικών κινήτρων, τάσεων και συµπεριφορών, όπως εµφανίζονται στα πλαίσια των 

διαπροσωπικών τους σχέσεων. Οι κύριες ερευνητικές υποθέσεις επικεντρώθηκαν στην 

πιθανή συνάφεια που παρουσιάζουν οι τύποι δεσµού µε την εφαρµογή συγκεκριµένων 

στρατηγικών συγκινησιακής ρύθµισης και µε την ανάπτυξη συγκεκριµένων σεξουαλικών 

τάσεων και κινήτρων. Επίσης διερευνήθηκε και η επίδραση που ασκεί η ικανότητα του 

ατόµου για συναισθηµατική ρύθµιση στην ευρύτερη ικανότητά του να συνάπτει 

ικανοποιητικές ερωτικές σχέσεις. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων δεν ανέδειξαν 

σηµαντικά ευρήµατα όσον αφορά στις στρατηγικές συναισθηµατικής ρύθµισης · 

υπέδειξαν, ωστόσο, τη σαφή επίδραση των διαστάσεων δεσµού και του προδιαθεσιακού 

άγχους σε συγκεκριµένες πτυχές της σεξουαλικής δραστηριότητας των ενηλίκων.  

 

Λέξεις κλειδιά: τύπος δεσµού, ρύθµιση συναισθήµατος, σεξουαλικότητα, 

διαπροσωπικές σχέσεις.  
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Εισαγωγή 
  

 Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η προσέγγιση της σεξουαλικότητας ως 

συµπεριφορικού συστήµατος, οι λειτουργίες του οποίου ανακλώνται στη διαµόρφωση 

των ερωτικών σχέσεων που συνάπτει το άτοµο. Η εν λόγω προσέγγιση εκλαµβάνει τη 

σεξουαλική λειτουργία ως τµήµα µιας συνεχούς αλληλουχίας διεργασιών που αν και 

άπτονται διαφορετικών συµπεριφορικών συστηµάτων (δεσµού, παροχής φροντίδας, 

σεξουαλικό) εντούτοις, συνδυάζονται και αλληλεπιδρούν συστήνοντας τελικά τον 

πυρήνα της προσωπικότητας (Lashinger, et al., 2004). Έτσι, τείνουµε να θεωρήσουµε τη 

σεξουαλική εκδήλωση ως απόρροια της αλληλεπίδρασης διαφορετικών συστηµάτων που 

στόχο έχουν την επιβίωση και την ευηµερία του ατόµου · το πρώτο από αυτά, το 

σύστηµα δεσµού, όπως αναλύεται στη συνέχεια, αναπτύσσεται κατά τη βρεφική ηλικία 

µέσω της αλληλεπίδρασης µε τους γονείς και συγκεντρώνει στον πυρήνα του τις γενικές 

πεποιθήσεις του ατόµου για τον εαυτό του, τους άλλους και τον κόσµο γενικότερα. Ας 

σηµειώσουµε, επίσης, πως η επιρροή των αλληλεπιδράσεων αυτών, όπως διαφαίνεται και 

από όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια, είναι πρωταρχικής σηµασίας για τη διαµόρφωση 

συγκεκριµένων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας.  

Συνεχίζοντας, όσον αφορά στο σύστηµα παροχής φροντίδας, αναπτύσσεται ενώ το 

άτοµο ωριµάζει, δίνοντάς του ουσιαστικά τη δυνατότητα να δέχεται και να παρέχει 

φροντίδα και κατ’ επέκταση να δηµιουργεί στενές συναισθηµατικές σχέσεις και µε άλλα 

άτοµα πέρα από τους γονείς. Το σύστηµα αυτό είναι πολύ σηµαντικό καθώς επηρεάζει 

και τη µετέπειτα ικανότητα του ατόµου να ρυθµίζει τη συγκινησιακή του κατάσταση. 

Καθώς, τα δύο αυτά συστήµατα είναι βασικά συστατικά της ανθρώπινης φύσης, 

συνδυαζόµενα και µε το σεξουαλικό σύστηµα αποτελούν τα πρωταρχικά συστατικά που 

δοµούν το πλαίσιο µιας ενδεχόµενης ερωτικής σχέσης. Σχετικά µε το θεωρητικό πλαίσιο 

που αναφέρεται στην ανάπτυξη του συγκεκριµένου συστήµατος τώρα, µια από τις 

σηµαντικότερες συµβολές υπήρξε εκείνη του Sigmund Freud1. Ο Freud, άλλωστε, ήταν 

                                                 
1 Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα, ωστόσο, δεν µελετάται εκτενώς µόνο τα τελευταία χρόνια. Ακόµη από 

την αρχαιότητα εντοπίζονται σχετικές εργασίες µελετητών, όπως ο Ιπποκράτης, ο Πλάτων και ο 

Αριστοτέλης. Ωστόσο, µόλις το 19ο αιώνα αρχίζει να σηµειώνεται η συστηµατική µελέτη της 

σεξουαλικότητας. Οι πρώτες σηµαντικές ερευνητικές δηµοσιεύσεις  για τη σεξουαλικότητα  -Sigmund 

Freud, “Three Essays on the Theory of Sex”, (1905), Magnus Hirschfeld, “Zeitschrift für 

Sexualwissenschaft”(1908),  Albert Moll, “Η σεξουαλική ζωή του παιδιού”, (1909), Alfred Kinsey, 

“Sexual Behavior in the Human Male”, (1948) και “Sexual Behavior in the Human Female” (1953)- αλλά 
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εκείνος που υποστήριξε πρώτος πως η σεξουαλική ορµή αποτελεί ένα από τα βασικά 

ένστικτα του ανθρώπου, όπως αυτό της αναζήτησης τροφής, και συνέχισε µελετώντας τη 

συµβολή της σεξουαλικότητας στη συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου. 

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική θεωρία, η σεξουαλική ζωή του 

ατόµου αρχίζει σύντοµα µετά τη γέννησή του. Κατά τον Freud, η σεξουαλική ορµή δε 

λείπει από την βρεφική ηλικία, αντιθέτως, εκδηλώνεται µέσα από µια σειρά 

συµπεριφορών. Αυτά τα σαφή εκδηλούµενα φαινόµενα που παρατηρούνται, αποτελούν 

µέρος µιας φυσιολογικής ανάπτυξης και καθώς υφίστανται µια σταθερή αύξηση τείνουν 

να κορυφώνονται προς το τέλος του πέµπτου έτους ηλικίας (Hitschmann, 1996). Στις 

«Τρεις µελέτες για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα» (Freud, 1991(α)), αναφέρεται, 

ακόµη, ότι οι σεξουαλικές ιδιοσυστασίες είναι µεν έµφυτες αλλά οι σεξουαλικές ζώνες 

του ατόµου (στοµατική, πρωκτική, φαλλική) διαµορφώνονται ανάλογα µε την χρήση που 

υφίστανται κατά την περίοδο της ανάπτυξης.  

Εδώ αναγνωρίζεται εξίσου και ο ρόλος του γονέα στη διαµόρφωση της παιδικής 

σεξουαλικότητας καθώς «η επικοινωνία του παιδιού µε το άτοµο που το φροντίζει είναι 

για το ίδιο µια αστείρευτη πηγή σεξουαλικής διέγερσης και ικανοποίησης µέσω 

ερωτικών ζωνών, αφού το άτοµο αυτό µεταχειρίζεται το παιδί µε αισθήµατα 

προερχόµενα από τη δική της/του σεξουαλική ζωή, το χαϊδεύει, το φιλάει, το λικνίζει και 

το εκλαµβάνει σαφέστατα ως πλήρες ερωτικό αντικείµενο» (Freud, 1991(α), σελ. 106).  

Είναι σηµαντικό, επίσης,  να υπογραµµίσουµε ότι το παιδί κυριαρχείται αρχικά 

αποκλειστικά σχεδόν από την αρχή της ηδονής · η διαπαιδαγώγηση ωστόσο, µέσω 

δηµιουργίας κάποιων αναστολών που αργότερα απαρτίζουν τις «ηθικές» αρχές του 

ατόµου, αποσκοπεί στη χαλιναγώγηση των τάσεων του παιδιού που επιζητά τη συνεχή 

ευχαρίστηση. Από την αρχή του πέµπτου µέχρι και το τέλος του όγδοου έτους τα 

ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία και τα πρώιµα βιώµατα του παιδιού συνασπίζονται προς την 

αρχική διαµόρφωση της προσωπικότητάς του. Η ενσυναίσθηση και η αυτοεικόνα που 

αναπτύσσει παράλληλα το παιδί αποτελούν πλέον άµεση συνάρτηση της 

σεξουαλικότητάς του ενώ κυρίαρχο ρόλο παίζουν και οι επονοµαζόµενες «σεξουαλικές 

αναστολές», αηδία, αιδώς και ηθική, οι οποίες διαµορφώνουν τη σεξουαλική 

συµπεριφορά του ατόµου από την εφηβεία και έπειτα (Freud, 1991(α); 1991(β)).         

                                                                                                                                                 
και οι πρώτες έρευνες για τη σεξουαλική συµπεριφορά (Alfred Kinsey, 1938) υποδεικνύουν τη σταδιακή 

επικέντρωση των µελετητών τόσο στην ανάπτυξη όσο και στις εκάστοτε εκδηλώσεις της ανθρώπινης 

σεξουαλικότητας (Kinsey Institute(n.d, α); (n.d., β)).  
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Ακόµη, η εκδήλωση του αισθήµατος άγχους που παρατηρείται από την παιδική 

ηλικία και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής κατά τον αποχωρισµό από κάποιο σηµαντικό άλλο 

θεωρείται, κατά τον Freud, ως απόρροια των βασικών λιβιδινικών ορµών, η γενικευµένη 

επίδραση των οποίων διεγείρει τα ανάλογα αρνητικά συναισθήµατα (Bowlby, 1973). 

Επίσης, όσον αφορά στη συναισθηµατική ρύθµιση που αναφέρεται στην εν λόγω θεωρία, 

κεντρικό άξονα αποτελεί η ρύθµιση του άγχους αυτού, η οποία και συνίσταται στον 

περιορισµό της επίδρασης που ασκούν οι βασικές ορµές στο Εγώ και δηµιουργούν τις 

συνθήκες υπό τις οποίες αυξάνεται η εµπειρία του συγκεκριµένου συναισθήµατος. Στο 

σηµείο αυτό εντοπίζεται και η βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκαν νέες και πιο 

σύγχρονες θεωρίες συγκινησιακής ρύθµισης (Gross, 1999), οι οποίες επέκτειναν την 

αρχική τοποθέτηση του Freud ως προς τη σχέση µεταξύ των αµυντικών µηχανισµών που 

ανακλώνται τόσο στην πιθανή επιρρέπεια του ατόµου στο αίσθηµα του άγχους όσο και 

στην τάση του να το αποφεύγει, απωθώντας το · παράλληλα, στην ψυχαναλυτική θεωρία 

εντοπίζονται και οι πρώτες θεωρητικές τοποθετήσεις που αφορούν στην επίδραση των 

στρατηγικών συναισθηµατικής ρύθµισης (εδώ, οι άµυνες) σε αντιληπτικές, 

συγκινησιακές και συµπεριφορικές διεργασίες.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η ψυχαναλυτική θεωρία και τα αξιώµατα που την 

απαρτίζουν κατόρθωσαν, αφενός, να καταστίσουν αναγνωρίσιµη τη σεξουαλικότητα ως 

βασικό στοιχείο της προσωπικότητας από την παιδική ακόµη ηλικία, ενώ παράλληλα 

επεσήµαναν και τους σηµαντικότερους παράγοντες που τη διαµορφώνουν και ενισχύουν 

την εκδήλωσή της καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής. Η σεξουαλικότητα, δηλαδή, 

αναγνωρίστηκε τελικά ως ένα συµπεριφορικό σύστηµα το οποίο ενέχει τόσο βιολογικές 

όσο και ψυχολογικές λειτουργίες. Παράλληλα, όµως, αποτέλεσαν και τη βάση πάνω 

στην οποία αναπτύχθηκαν νέες θεωρίες, οι οποίες επέκτειναν τη µελέτη της ανάπτυξης 

της προσωπικότητας, και κατ’ επέκταση της σεξουαλικότητας, τόσο στο ατοµικό επίπεδο 

όσο και στο διαπροσωπικό, όπως η θεωρία του «συµπεριφορικού συστήµατος δεσµού» 

(Attachment Behavioral System, ABS)2. Η συγκεκριµένη θεωρία διατυπώθηκε αρχικά 

από τον ψυχαναλυτή John Bowlby, ο οποίος συνέδεσε τις συµπεριφορικές αρχές µε 

έννοιες της ψυχαναλυτικής θεωρίας, όπως οι αντικειµενοτρόπες σχέσεις (όπως 

διαγράφονται στους συναισθηµατικούς δεσµούς) και το άγχος αποχωρισµού, ενώ 

αργότερα επαληθεύτηκε και εµπειρικά από την εξελικτική ψυχολόγο Mary Ainsworth 

(Pervin & John, 2001; Bowlby, 1973). 

                                                 
2 Στο εξής, χάρη συντοµίας «θεωρία δεσµού». 
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Παρά τη συνεργασία του µε ψυχιάτρους που υποστήριζαν και εφάρµοζαν την 

ψυχοδυναµική  θεωρία, όπως η Melanie Klein, ο Bowlby έτεινε από νωρίς να 

υποστηρίζει πως τα συναισθηµατικά προβλήµατα των παιδιών δεν προέρχονταν από 

εσωτερικές συγκρούσεις επιθετικών και λιβιδινικών ορµών αλλά από τις πρώιµες 

εµπειρίες τους µέσα στην οικογένεια. Όπως σηµειώνει χαρακτηριστικά: «αυτό που είναι 

πραγµατικά απαραίτητο για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας του βρέφους και του 

αναπτυσσόµενου παιδιού και εφήβου είναι η εµπειρία µιας ζεστής, στενής και σταθερής 

σχέσης µε τη µητέρα3, από την οποία µπορούν και οι δύο να αντλούν ικανοποίηση». Οι 

συµπεριφορές αυτές που σχετίζονται µε το δεσµό και εκδηλώνονται στα πλαίσια της 

σχέσης αυτής, αποτελούν, κατά τον Bowlby, παράγωγα της ενεργοποίησης του 

δεδοµένου συµπεριφορικού συστήµατος, το οποίο και αναπτύσσεται βάσει της 

αλληλεπίδρασης των γενετικών προδιαθέσεων του ατόµου και του περιβάλλοντος 

(Bowlby, 1973).  

Το 1950 ο Bowlby, εξετάζοντας την ψυχική υγεία παιδιών που είχαν στερηθεί τους 

γονείς τους κατά το Β’ παγκόσµιο πόλεµο, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η υγιής 

ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του παιδιού προϋπέθετε την παροχή ενός «ζεστού» 

περιβάλλοντος και φροντίδας από έναν τουλάχιστον ενήλικο (Hazan, Campa, & Gur-

Yaish, 2006). Παράλληλα, η Mary Ainsworth εισήγαγε στη θεωρία δεσµού τον όρο της 

«ασφαλούς βάσης», επηρεασµένη και από τη «θεωρία της ασφάλειας» του Blatz (1940, 

ο.π. από Bretherton, 1992), ο οποίος υποστήριξε ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη τη 

δηµιουργία µιας ασφαλούς εξάρτησης από τους γονείς πριν προβούν στην εξερεύνηση 

του άγνωστου κόσµου γύρω τους. Αρχικά, η συµπεριφορά αυτή εξαρτηµένης ασφάλειας 

κατευθύνεται προς όλα τα πρόσωπα που προσεγγίζουν το βρέφος. Σταδιακά, όµως, όπως 

αναφέρει αργότερα και ο Bowlby στον πρώτο τόµο της τριλογίας του Attachment and 

Loss, τείνει να περιορίζεται στα πρόσωπα που ανταποκρίνονται περισσότερο στις 

ανάγκες του. Τα πρόσωπα αυτά είναι και εκείνα που θα θεωρήσει στη συνέχεια το 

βρέφος ως «ασφαλή βάση» του, ως αυτό το «καταφύγιο» από το οποίο θα µπορεί µε 

ασφάλεια να εξερευνά τον κόσµο (Ainsworth, 1967, ο.π. από Bretherton, 1992; 

Ainsworth & Bowlby, 1991). 

Ωστόσο, όπως επισηµαίνει και η ίδια η Ainsworth σχετικά µε τις παραδοχές του 

Bowlby, η έννοια της ασφάλειας στα πλαίσια της θεωρίας δεσµού εκλαµβάνεται ως 
                                                 
3 Η έννοια της µητέρας έγκειται στο πρόσωπο που αναλαµβάνει την κύρια φροντίδα του βρέφους, το οποίο 
συνήθως είναι ο ένας γονέας , κάποιες φορές και οι δύο, ακόµη και κάποιο άλλο συγγενικό ή µη πρόσωπο. 
Ωστόσο, στο παρόν κείµενο η «µητέρα» εξισώνεται µε την κύρια µορφή δεσµού, στην οποία και 
κατευθύνει αυθόρµητα τις συµπεριφορές δεσµού το βρέφος.  
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συναίσθηµα. Και πιο συγκεκριµένα, ένα συναίσθηµα που πηγάζει από την έλλειψη 

ανησυχίας, φόβου, άγχους ή ταραχής (Ainsworth, 1988; Bowlby, 1973). Όπως 

επεσήµανε και ο Blatz, η αίσθηση της ασφάλειας ανακλά ουσιαστικά την ετοιµότητα του 

ατόµου να αντιµετωπίσει κάθε συνέπεια της συµπεριφοράς του και να είναι πρόθυµο να 

εξαρτηθεί από τους άλλους και από την αποδοχή, της οποίας τυγχάνει από αυτούς 

(Blatz,1940, ο.π. από Bretherton, 1992). O ίδιος ο Bowlby αναφέρει ότι η αναζήτηση 

εγγύτητας που διακρίνει το βρέφος αποτελεί ουσιαστικά έναν εγγενή µηχανισµό 

συναισθηµατικής ρύθµισης που αποσκοπεί τόσο στην εξάλειψη φυσικών και 

ψυχολογικών απειλών όσο και στη µείωση της αίσθησης κινδύνου και φόβου 

(Mikulincer, Shaver & Pereg, 2003). Συνακόλουθα, αυτό που απορρέει από τη 

δηµιουργία, τη διατήρηση, την ανανέωση ακόµη και από τη διακοπή του δεσµού µε τα 

άτοµα που προσφέρουν φροντίδα και ικανοποιούν τις ανάγκες του βρέφους  είναι αυτή 

ακριβώς η ρύθµιση συναισθηµάτων προκειµένου να επιτευχθεί το επιθυµητό αίσθηµα 

της ασφάλειας (Ainsworth, 1988; Bowlby, 1973).  

Η σύγχρονη βιβλιογραφία υποστηρίζει, ακόµη, ότι η συναισθηµατική ρύθµιση είναι 

ένας µηχανισµός που βρίσκεται αρχικά έξω από το άτοµο. Σταδιακά όµως και µέσω της 

παροχής φροντίδας από τους γονείς, η οποία και επηρεάζει σαφώς τα συναισθήµατα του 

βρέφους, οι µηχανισµοί συναισθηµατικής ρύθµισης εσωτερικεύονται · η οργανωµένη 

αποκωδικοποίηση, η αποθήκευση, η ανάσυρση και τελικά η διαχείριση των 

πληροφοριών για τη συναισθηµατική κατάσταση είναι οι γνωστικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τη ρύθµιση των συναισθηµάτων από το ίδιο το βρέφος πλέον (Diamond & 

Hicks, 2005; Carstensen, et al., 2000). Έτσι, τείνουµε να συµφωνήσουµε µε το 

συµπέρασµα που προκύπτει από πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα, πως o τρόπος µε τον 

οποίο ικανοποιούνται οι ανάγκες του παιδιού φαίνεται µακροπρόθεσµα να επηρεάζει 

σηµαντικά την ικανότητά του να ρυθµίζει τις φυσιολογικές του αντιδράσεις, να 

αναπτύσσει ικανοποιητικές στρατηγικές ρύθµισης των συναισθηµάτων του και 

γενικότερα να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τις καταστάσεις που προκύπτουν κατά την 

ωρίµανση (Propper & Moore, 2006; Collins & Feeney, 2000).  

Καταλήγοντας, είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι η θεωρία δεσµού αποτελεί ένα 

θεωρητικό πλαίσιο που αναφέρεται τόσο σε διατοµικούς όσο και σε ατοµικούς 

παράγοντες που διαµορφώνουν τις φυσιολογικές ψυχολογικές λειτουργίες και γενικότερα 

την προσωπικότητα του ατόµου (Hazan, Campa, & Gur-Yaish, 2006; Feeney & Noller, 

2005; Mikulincer & Shaver, 2005; Perlman & Campbell, 2005). Παράλληλα, έχοντας 

ελεγχθεί εµπειρικά, η δεδοµένη θεωρία µας προσφέρει τη δυνατότητα να διακρίνουµε 
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και να διασαφηνίσουµε, µέσω εµπειρικών µεθόδων, τις ατοµικές διαφορές που 

παρατηρούνται τόσο σε πλευρές της προσωπικότητας όσο και στις υποκειµενικές 

συναισθηµατικές εµπειρίες, όπως διαµορφώθηκαν βάσει των πρώιµων εµπειριών που 

απέκτησε το άτοµο από τους γονείς ή όποιο άλλο πρόσωπο του παρείχε φροντίδα στα 

πρώτα χρόνια ζωής (Καφέτσιος, 2003; Collins & Feeney, 2000; Pietromonaco & 

Feldman Barrett, 1997). Ακόµη, µας δίνεται η ευκαιρία να εξηγήσουµε και τις 

συνακόλουθες διαφορές που παρατηρούνται στις στρατηγικές ρύθµισης των 

συναισθηµάτων ανάλογα µε τον τύπο δεσµού που έχει διαµορφώσει κάθε άτοµο · τέλος, 

επιχειρούµε να αναλύσουµε τη σχέση που ενδεχοµένως υπάρχει ανάµεσα στον ατοµικό 

τύπο δεσµού –και συνακόλουθα, στο πώς η παροχή φροντίδας επηρέασε την ανάπτυξη 

των στρατηγικών ρύθµισης συναισθήµατος- και στην έκφραση της σεξουαλικότητας του 

ατόµου στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων.  
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1 .  Τύπο ι  ∆εσµ ο ύ :  θ εωρη τ ι κ ό  π λα ί σ ι ο  κα ι  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά  δ ε δ οµ έ ν α  
 
1.1  Βασικές αρχές της θεωρίας δεσµού 

  

Η θεωρία δεσµού, όπως αυτή διαµορφώθηκε από τον κύριο εκφραστή της John 

Bowlby (1969, 1973, 1980, ο.π. από Shaver & Mikulincer, 2003), αποτέλεσε αρχικά µια 

προσπάθεια επεξήγησης της συµπεριφοράς που επεδείκνυαν τα βρέφη όταν 

αποµακρυνόταν από αυτά η µητέρα. Παρατηρώντας, ωστόσο, την ίδια συµπεριφορά και 

σε άλλα θηλαστικά είδη ο Bowlby κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η συγκεκριµένη 

συµπεριφορά θα πρέπει να επιτελεί κάποια εξελικτική λειτουργία (Fraley, 2004; 

Ainsworth & Bowlby, 1991). 

Πράγµατι, ο σχηµατισµός του δεσµού αυτού που αναπτύσσεται ανάµεσα στο παιδί 

και τη µητέρα, είναι απόρροια ενός διακριτού και καθορισµένου εκ των προτέρων 

προγράµµατος συµπεριφοράς, η οποία εµφανίζεται υπό φυσιολογικές συνθήκες στους 

πρώτους µήνες ζωής · ο βιολογικός δε σκοπός αυτής της, αρχικά ανεξάρτητης αλλά 

σταδιακά κατευθυνόµενης προς τους κύριους φροντιστές, συµπεριφοράς θεωρείται ότι 

είναι η διασφάλιση της ασφάλειας και τελικά επιβίωσης του παιδιού. Μέσω της 

σταδιακής απόκτησης γνώσεων, δηλαδή, και της ανάλογης αύξησης των δυνατοτήτων 

του, το παιδί καθίσταται τελικά ικανό να βασίζεται περισσότερο στις ατοµικές του 

ικανότητες και να διατηρεί ένα αυτόνοµο αίσθηµα ασφάλειας (Ainsworth & Bowlby, 

1991; Bowlby, 1988; 1973).  

Έτσι, διαµορφώνεται κατά τους πρώτους µήνες ζωής το λεγόµενο «συµπεριφορικό 

σύστηµα δεσµού», το οποίο και χαρακτηρίζεται ως συµπεριφορικό καθώς ενεργοποιείται 

προκειµένου να διατηρηθεί σταθερή µια παράµετρος –εδώ, το αίσθηµα ασφάλειας- που 

επηρεάζει τη συµπεριφορά του ατόµου (Bowlby, 1988). Το σύστηµα δεσµού ενέχει, µε 

άλλα λόγια, λειτουργίες υπεύθυνες να διατηρούν τον οργανισµό σε µια δεδοµένη 

ισορροπία και πλησίον οικείου περιβάλλοντος, προκειµένου να είναι ασφαλής. Όσο πιο 

ισορροπηµένη διατηρείται η σχέση αυτή ατόµου-περιβάλλοντος, τόσο πιο λειτουργικό 

θα είναι το ίδιο το άτοµο και τόσο πιο οµαλή θα είναι και η συµπεριφορά του (Bowlby, 

1973). Όπως επεσήµανε και η ίδια η Ainsworth, πρέπει να ισχύουν δύο περιπτώσεις 

προκειµένου να διατηρηθεί το αίσθηµα ασφάλειας του παιδιού: αφ’ ενός θα πρέπει να 

είναι εξοικειωµένο µε την κατάσταση που αντιµετωπίζει και κατ’ επέκταση, να νιώθει 

ικανό να την αντιµετωπίσει τόσο βάσει των εµπειριών που έχει αποκοµίσει ως εκείνη τη 

στιγµή όσο και χάρη στη στήριξη που µπορούν να του προσφέρουν άτοµα που 
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εµπιστεύεται και στα οποία στηρίζεται. Και αφ’ ετέρου, η οικειότητα µε µια κατάσταση 

ενισχύει την αίσθηση του ατόµου πως µπορεί να αντιµετωπίσει κάθε συνέπεια της 

συµπεριφοράς του και παράλληλα, ότι θα αποφύγει τις δυσάρεστες για το ίδιο συνέπειες 

(Ainsworth, 1988). 

Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα αυτορρυθµιζόµενο σύστηµα (goal corrected system) 

που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ανάλογα µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος, 

ανακλώντας πάντα τις γενικές προσδοκίες, τα συναισθήµατα και τις συµπεριφορές που 

έχει διαµορφώσει το άτοµο βάσει µιας σειράς εµπειριών που έχει αποκτήσει στα πλαίσια 

του δεσµού του µε τους φροντιστές του (attachment style) (Mikulincer, 2006; Καφέτσιος, 

2005). Όπως αναφέρουν και οι Davis, Shaver και Vernon (2004) και Mikulincer, Gillath 

και Shaver (2002), η ενεργοποίηση του συστήµατος δεσµού µπορεί να προκληθεί από 

τρία είδη «απειλής» προς το βρέφος: (α) την εσωτερική αναστάτωση λόγω αισθήµατος 

πείνας ή άλλου αρνητικού φυσιολογικού/συναισθηµατικού σήµατος, (β) εξωγενείς 

απειλές ως προς την ασφάλεια ή την ακεραιότητά του και (γ) απειλές σχετικές µε τη 

διαθεσιµότητα της «φιγούρας δεσµού» (attachment figure). 

Είναι σηµαντικό, ωστόσο, να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι το βρέφος µπορεί να 

γεννιέται µε µια έµφυτη τάση να δηµιουργήσει δεσµό µε το/τα άτοµα που του παρέχουν 

φροντίδα και ασφάλεια αλλά το ίδιο το σύστηµα δεσµού οργανώνεται και λειτουργεί 

µετά από τη συνεχή αλληλεπίδραση του βρέφους µε το φροντιστή του κατά τους 

πρώτους µήνες ζωής (Bowlby, 1988; 1973). Πιο συγκεκριµένα, η διαµόρφωση του 

δεσµού ακολουθεί τέσσερα διακριτά στάδια. Στην περίοδο πριν το δεσµό (preattachment 

phase, 0-2µήνες), το βρέφος δέχεται και αντιδρά στη φροντίδα σχεδόν οποιουδήποτε του 

την προσφέρει · στην περίοδο κατά την οποία θεµελιώνεται ο δεσµός (attachment-in-the-

making phase, 2-6µήνες), τα βρέφη αρχίζουν να διακρίνουν τους φροντιστές τους 

εκδηλώνοντας προς αυτούς κοινωνικές συµπεριφορές, όπως γέλιο και κλάµα. Στην τρίτη 

φάση της παγίωσης του δεσµού (clear-cut attachment, 6-7µήνες), αρχίζει να εµφανίζεται 

το άγχος αποχωρισµού (separation distress) όταν η απόσταση από τον φροντιστή 

αυξάνεται επικίνδυνα για το βρέφος, ενώ στην τελική φάση της στοχοθετούµενης πλέον 

σχέσης (goal-corrected partnership, περίπου στα 2 έτη) όπου το παιδί δεν εκφράζει πλέον 

έντονη την ανάγκη για εγγύτητα, είναι σε θέση να διαπραγµατευτεί τη διαθεσιµότητα και 

τον αποχωρισµό από τους φροντιστές του (Hazan, Campa & Gur-Yaish, 2006). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω είναι εύκολο να διασαφηνίσουµε και τις τέσσερις 

βασικές έννοιες που παρουσιάζονται στη θεωρία του Bowlby. Η διαµόρφωση του 

συστήµατος δεσµού έχει ως πρωταρχικό στόχο της τη διατήρηση της εγγύτητας 
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(proximity maintenance) στους φροντιστές προκειµένου να διασφαλιστεί η επιβίωση του 

βρέφους. Στη συνέχεια όµως, και µέσω της διαµόρφωσης των Ενεργών Μοντέλων 

∆εσµού, των εσωτερικευµένων αυτών αναπαραστάσεων που αφορούν στις εµπειρίες που 

βιώνει το βρέφος κατά την αλληλεπίδρασή του µε τους γονείς, και ανακλούν τη 

διαθεσιµότητα και την ανταπόκριση του φροντιστή του, το βρέφος αξιοποιεί τη µητέρα 

ως ασφαλές καταφύγιο (safe haven) σε περιπτώσεις που αισθάνεται απειλή. Η 

αποµάκρυνσή του από το καταφύγιο της µητέρας εκλύει την αντίδραση του άγχους 

αποχωρισµού που προαναφέραµε (separation distress) ενώ η εγγύτητα του σε αυτήν του 

επιτρέπει να την εκλάβει ως µια ασφαλή βάση (secure base) από την οποία µπορεί να 

εξερευνά το νέο περιβάλλον (Mikulincer, 2006; Hazan, Gur-Yaish & Campa, 2004). 

Ωστόσο, όταν πλέον έχει εγκαθιδρυθεί ο δεσµός µε τον φροντιστή, ο αποχωρισµός από 

αυτόν εγείρει στο βρέφος µια σειρά αντιδράσεων, οι οποίες φαίνεται να ακολουθούν µια 

καθορισµένη σειρά · αρχικά, διαµαρτύρεται (protests) προκειµένου να επανέλθει ο 

φροντιστής κοντά του · στη συνέχεια, αν δεν επανέλθει άµεσα το σηµαίνον πρόσωπο, 

εκδηλώνει µια συµπεριφορά απόγνωσης (despair) αλλά συνεχίζει να επιδιώκει την 

εγγύτητα προς την κύρια αυτή µορφή δεσµού. Τέλος, µετά από κάποια παρατεταµένη 

αποµάκρυνση του φροντιστή, το βρέφος δείχνει να αποδεσµεύεται συναισθηµατικά από 

αυτόν (detach), χωρίς αυτό να σηµαίνει, όµως, ότι όταν επιστρέψει ο φροντιστής δεν 

ενεργοποιείται και πάλι το σύστηµα δεσµού (Bowlby, 1973). 

Όσον αφορά τώρα στη λειτουργία του εν λόγω συστήµατος, µια εξίσου πολύ 

σηµαντική έννοια αποτελούν και τα προαναφερθέντα ενεργά µοντέλα δεσµού (ΕΜ∆, 

internal working models), τα οποία αποτελούν στην ουσία τις πεποιθήσεις του παιδιού 

για τον κόσµο και τον εαυτό του, έτσι όπως έχουν διαµορφωθεί από την 

επαναλαµβανόµενη αλληλεπίδρασή του µε τους φροντιστές του αλλά και τη 

διαθεσιµότητα που επιδεικνύουν οι τελευταίοι σε αυτό (Pietromonaco & Feldman 

Barrett, 2000; Bowlby, 1973). Ωστόσο, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε πως οι 

πεποιθήσεις αυτές του ατόµου θεωρείται ότι διαµορφώνονται κυρίως κατά την κρίσιµη 

περίοδο, η οποία διαρκεί από τους 6 µήνες έως και το 5ο έτος της ηλικίας. Πιο 

συγκεκριµένα, πρόκειται για εσωτερικευµένες νοητικές αναπαραστάσεις που δοµούνται 

βάσει των εµπειριών και κατ’ επέκταση των προσδοκιών και συναισθηµάτων που βιώνει 

το βρέφος στη σχέση του µε τους γονείς –ή τα πρόσωπα που το φροντίζουν. Είναι µέσω 

των αναπαραστάσεων αυτών που κατορθώνει, τελικά, το βρέφος να αντιληφθεί τον 
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εαυτό του και τους γύρω του αλλά και να αποκτήσει σταδιακά τον έλεγχο των 

συναισθηµάτων του (Καφέτσιος, 2005; 2003; Bowlby, 1973).  

Όπως αναφέρει και η Collins (1996), οι αναπαραστάσεις αυτές επηρεάζονται άµεσα 

από τη συναισθηµατική προσβασιµότητα του γονέα και την ικανότητά του να ικανοποιεί 

τις ανάγκες του βρέφους, το οποίο προσπαθεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια που 

χρειάζεται για να επιβιώσει. Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντική και η επίδραση του τύπου 

δεσµού που διατηρεί ο ίδιος ο γονέας µε τους δικούς του γονείς · ένας γονέας που 

διατηρεί, για παράδειγµα, έναν ασφαλή τύπο δεσµού έχει την ικανότητα να αποκτά 

εύκολη πρόσβαση στις δικές του µνήµες που σχετίζονται µε τις συµπεριφορές δεσµού, 

τείνει να κατανοεί καλύτερα τις ανάγκες του βρέφους του και έτσι, να τις ικανοποιεί 

επαρκέστερα (Καφέτσιος, 2003; Bowlby, 1988; 1973). Άλλωστε, µια από τις 

βασικότερες υποθέσεις του Bowlby, είναι πως το ευρύτερο αίσθηµα ασφάλειας, άγχους ή 

θλίψης που διαπνέει το άτοµο απορρέει από το ποσοστό προσβασιµότητας και 

ανταπόκρισης που επεδείκνυε σε αυτό ο φροντιστής του. Ουσιαστικά είναι τελικά αυτή η 

αίσθηση εµπιστοσύνης στη διαθεσιµότητα του γονέα/τροφού που διαµορφώνει τις 

προσδοκίες του ατόµου, έτσι όπως εγείρονται από τις εµπειρίες των βρεφικών, παιδικών 

και εφηβικών του χρόνων και συνεχίζουν να παραµένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια 

ζωής. Οι προσδοκίες αυτές, βέβαια, αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν 

εξίσου την αίσθηση της αυτοεκτίµησης, της αυτοπεποίθησης και τελικά της αυτονοµίας 

που θα αναπτύξει το άτοµο (Bowlby, 1973). 

Επίσης, καθώς οι δύο βασικές δοµές που εµπλέκονται στη δηµιουργία των ΕΜ∆ 

είναι οι µνήµες του βρέφους από εµπειρίες σχετικές µε το δεσµό αλλά και οι στάσεις και 

πεποιθήσεις που πηγάζουν από τις εµπειρίες αυτές, µπορούµε επίσης να κάνουµε λόγο 

για δυναµικές γνωστικές κατασκευές που πηγάζουν από τις αλληλεπιδράσεις νοητικών, 

συγκινησιακών αλλά και συµπεριφορικών διαδικασιών. Η συλλογή, δηλαδή, η 

επεξεργασία αλλά και η µνηµονική αναπαράσταση των πληροφοριών που σχετίζονται µε 

το δεσµό µοιάζει να έχει επίδραση στη συµπεριφορά του βρέφους · αλλά και αντίθετα, 

κατά την αλληλεπίδραση βρέφους-γονέα ενεργοποιούνται αυτόµατα στη µνήµη εµπειρίες 

σχετικές µε το δεσµό επηρεάζοντας τις γνωστικές διαδικασίες και τη συναισθηµατική 

αντίδραση του βρέφους (Καφέτσιος, 2005; Collins, 1996). Εάν, τελικά, µέσω της 

δεδοµένης αλληλεπίδρασης το βρέφος αποκοµίσει θετικές εµπειρίες, κατορθώνει να 

αναπτύξει σταδιακά µια συµπαγή προσωπικότητα, ρυθµίζοντας παράλληλα 

αποτελεσµατικά τα συναισθήµατά του. Ωστόσο, δε θα πρέπει να παραλείψουµε το 

σηµαντικό ρόλο που κατέχουν και οι γενετικοί παράγοντες όσον αφορά στην ευαισθησία 
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του ατόµου στις αρνητικές συναισθηµατικές εµπειρίες, η οποία κατά τον Bowlby (1973) 

φαίνεται να διαφέρει όχι τόσο βάσει του οικογενειακού περιβάλλοντος του ατόµου αλλά 

κυρίως βάσει του φύλου του, µια µεταβλητή που θα περιγραφεί αναλυτικότερα σε 

επόµενη ενότητα. 

Σύµφωνα και µε τα παραπάνω, λοιπόν, το βρέφος καταλήγει στη διαµόρφωση 

συγκεκριµένων προσδοκιών από τους γονείς-τροφούς του, οι οποίες είναι ανάλογες και 

µε την αξία που του αναγνωρίζουν οι ίδιοι και κατά συνέπεια µε τη συµπεριφορά που 

εκδηλώνουν ως προς το ίδιο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που σηµειώνει και ο Bowlby, 

(1988), πως το µοντέλο του παιδιού για τον εαυτό του διαµορφώνεται βάσει αυτών που 

αναγνωρίζουν και ενισχύουν οι γονείς του σε αυτό, εποµένως αυτό που παραβλέπεται ή 

δεν αναγνωρίζεται από τους γονείς παραβλέπεται και από το ίδιο το παιδί. Οι 

πεποιθήσεις αυτές χρησιµοποιούνται στη συνέχεια από το βρέφος, προκειµένου να 

καταστεί ικανό να ερµηνεύσει και να προβλέψει τη συµπεριφορά των φροντιστών του ή 

ακόµη και να αντεπεξέλθει σε νέες καταστάσεις χωρίς να χρειάζεται να τις αξιολογήσει 

από την αρχή. Άλλωστε, ο τύπος δεσµού, όπως θα δούµε και στη συνέχεια, τείνει να 

παραµένει σταθερός «από την κούνια ως τον τάφο», καθώς η µία συµπεριφορά φαίνεται 

να διατηρεί και να ενισχύει την άλλη (Mikulincer, et al., 2000; Pietromonaco & Feldman 

Barrett, 1997; Collins, 1996; Ainsworth & Bowlby, 1991; Bowlby, 1988; Bowlby, 1973).  

Είναι σαφές, λοιπόν, το γεγονός ότι τα ΕΜ∆ ανακλώνται σε δύο βασικές 

πεποιθήσεις του ατόµου: (α), στο αν η βασική φιγούρα δεσµού κρίνεται γενικότερα ως 

ικανή να παρέχει φροντίδα και στήριξη όταν χρειαστεί και (β), αν η φροντίδα και η 

στήριξη αυτή είναι πιθανό να κατευθυνθούν προς το ίδιο το άτοµο όταν υπάρξει ανάγκη. 

Το αποτέλεσµα είναι, συνήθως, η διαµόρφωση µοντέλων του εαυτού και των άλλων, τα 

οποία αλληλοσυµπληρώνονται και ενισχύουν το ένα τη δοµή του άλλου (Bowlby, 1973).  

Εδώ πρέπει να τονίσουµε και τη σταθερότητα που διακρίνει τα ΕΜ∆ · αποτελούν 

σύνθετες και ενιαίες γνωστικές δοµές που έχουν διαµορφωθεί από τους πρώτους µήνες 

ζωής και είναι σηµαντικές καθ’ όλη τη διάρκειά της, καθώς περιλαµβάνουν τόσο τα 

µοντέλα που κατέληξε να έχει το άτοµο για τα σηµαίνοντα πρόσωπα στη ζωή του –τους 

φροντιστές του- όσο και το µοντέλο που διαµόρφωσε το ίδιο για τον εαυτό του. Ως 

πρωτότυπες νοητικές αναπαραστάσεις σχέσεων, λοιπόν, τα ΕΜ∆ τείνουν να παραµένουν 

σταθερά και, ως δεδοµένα πλέον, λειτουργούν σε ασυνείδητο επίπεδο. Επίσης, τείνουν 

να γενικεύονται στις κατοπινές διαπροσωπικές σχέσεις του ατόµου, όπου αλληλεπιδρά 

µε άλλα άτοµα που µπορεί να επιδεικνύουν και συµπεριφορές τελείως διαφορετικές από 
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αυτές που αρχικά διαµόρφωσαν αρχικά τα ΕΜ∆ (Καφέτσιος, 2003; Cooper, Shaver &  

Collins, 1998; Farrugia & Hohaus, 1998; Griffin & Bartholomew, 1994; Bowlby, 1988).  

Η άκαµπτη, κατά κάποιο τρόπο, φύση των ΕΜ∆ εξηγείται χάρη στην εξίσου 

µεγάλη σταθερότητα που παρουσιάζουν σε όλο το ηλικιακό φάσµα οι τύποι δεσµού 

στους οποίους και ενέχονται. Όπως σηµειώνουν και οι Propper και Moore (2006), το 

βρέφος µαθαίνει αρχικά να ρυθµίζει τα συναισθήµατά του µε τη βοήθεια των φροντιστών 

του · η επιρροή, δηλαδή, της κύριας φιγούρας δεσµού στην αντιληπτική λειτουργία και 

στη συναισθηµατική εµπειρία του βρέφους συνίσταται τόσο στην αντιµετώπιση του 

αρνητικού συναισθήµατος –µέσω του εφησυχασµού- όσο και στην ενίσχυση του θετικού 

συναισθήµατος. 

 Έτσι, φαίνεται πως ο τύπος δεσµού σχετίζεται σηµαντικά µε τις αρχικές εµπειρίες 

διαχείρισης του αρνητικού συναισθήµατος (distress) που αποκτά το βρέφος κατά την 

αλληλεπίδραση µε τον φροντιστή του · οι εµπειρίες αυτές ανακλώνται στη συνέχεια σε 

γενικευµένους κανόνες που βασίζονται στα υπάρχοντα ΕΜ∆ και επηρεάζουν τόσο την 

αντίληψη όσο και το πώς το άτοµο θα βιώνει, θα εκφράζει και τελικά θα αντιµετωπίζει 

τα  αρνητικά συναισθήµατα (Cooper, Shaver & Collins, 1998; Feeney, 1995). Οι θετικές 

εµπειρίες, δηλαδή, φαίνεται να προωθούν µια πιο αισιόδοξη θεώρηση του εαυτού και 

των άλλων, ενισχύοντας τις θετικές προσδοκίες του ατόµου και επηρεάζοντας ανάλογα 

τον τρόπο που βιώνει και εκφράζει τα συναισθήµατά του · αντίθετα, οι αρνητικές 

πρώιµες εµπειρίες φαίνεται να επιφέρουν µια µείωση τόσο στη συναισθηµατική εµπειρία 

όσο και στην έκφραση αυτής, καθώς επηρεάζουν αρνητικά και τον τρόπο που 

αντιλαµβάνεται το άτοµο τον εαυτό του, και τους άλλους αλλά και τον τρόπο που 

αλληλεπιδρά µε αυτούς (Mikulincer, et al., 2000). Γενικότερα, όπως υποδεικνύει και η 

έρευνα του Lopez και των συνεργατών του (1998), η διαµόρφωση των ΕΜ∆ επηρεάζει 

γενικότερα την ικανότητα του ατόµου να εντοπίζει και να επιλύει δηµιουργικά 

προσωπικές δυσκολίες. Έτσι, τα άτοµα µε ασφαλή τύπο δεσµού τείνουν να σηµειώνουν 

τα µεγαλύτερα ποσοστά ικανοποιητικής ρύθµισης προσωπικών δυσκολιών, ενώ τα άτοµα 

µε τύπο δεσµού αποφυγής φαίνεται να αποφεύγουν να αναγνωρίσουν ακόµη και την 

ύπαρξη τέτοιων προβληµάτων. 

 
1.2  Τύποι δεσµού και ρύθµιση συγκινησιακής κατάστασης. 
  

Ήταν η Mary Ainsworth που επιχείρησε πρώτη να παρατηρήσει σε νατουραλιστικό 

περιβάλλον την αλληλεπίδραση βρεφών µε τις µητέρες τους και στη συνέχεια να 
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καταγράψει τις ατοµικές διαφορές που παρουσίαζαν τα βρέφη στις συµπεριφορές τους 

προς τη µητέρα/τροφό (Ganda project, 1955-6; Ainsworth, 1988). Επεκτείνοντας τους 

µεθοδολογικούς σχεδιασµούς της, το 1963-4 η Ainsworth προχώρησε στη συλλογή νέων  

δεδοµένων από 15 ζευγάρια βρεφών µε τις µητέρες τους, τα οποία και παρατηρούσε στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον. Το 1966-7, προστέθηκαν στο δείγµα και άλλες 11 

µητέρες µε τα βρέφη τους ενώ συνεχίστηκε η παρατήρηση και η καταγραφή µέχρι να 

κλείσουν τα βρέφη το πρώτο έτος ηλικίας, οπότε και παρουσιάζονταν µαζί µε τις µητέρες 

τους σε µια εργαστηριακή διαδικασία –strange situation- προκειµένου να παρατηρηθούν 

κάποιες  φυσιολογικές εκδηλώσεις των βρεφών κατά την αλληλεπίδρασή τους µε τη 

µητέρα. Η διαδικασία αυτή, ωστόσο, φάνηκε να αποτελεί κάτι παραπάνω από µια 

λεπτοµερή καταγραφή της βρεφικής συµπεριφοράς καθώς αποτέλεσε ένα χρήσιµο 

εργαλείο για ταχεία αναγνώριση και ακριβή καταγραφή της σχέσης δεσµού µεταξύ 

βρέφους και µητέρας (Cooper, Shaver & Collins, 1998; Ainsworth & Bowlby, 1991).  

Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την παραπάνω διαδικασία αφορούν τόσο 

στην κατανόηση και τη διαθεσιµότητα που επεδείκνυαν οι µητέρες στα βρέφη τους όσο 

και στη συµπεριφορά που επεδείκνυαν τα βρέφη, ως αντίδραση στη συµπεριφορά της 

µητέρας τους. Έτσι, οι µητέρες που ανταποκρίνονταν επανειληµµένα και άµεσα στο 

κλάµα του παιδιού τους είχαν βρέφη που στο τέλος του πρώτου έτους έκλαιγαν πολύ 

λιγότερο και θεωρούνταν ότι έχουν σχηµατίσει ασφαλή δεσµό µε τη µητέρα τους. Τα 

βρέφη αυτά αντιδρούσαν όπως προέβλεπε και η θεωρία δεσµού: εξερευνούσαν µε άνεση 

το χώρο γύρω τους όταν η µητέρα ήταν κοντά, επεδείκνυαν δυσαρέσκεια και άγχος 

(separation anxiety) όταν εκείνη έλειπε και τέλος, αποζητούσαν στενή επαφή όταν εκείνη 

επέστρεφε. Κατά την επαφή αυτή µπορούσαν να εφησυχάσουν σύντοµα και να 

επανέλθουν στη φάση της εξερεύνησης.  

Τα νέα δεδοµένα έδειξαν, όµως, και άλλες δύο κατηγορίες δεσµού που 

διατηρούσαν τα βρέφη µε τις µητέρες τους · εκείνα που επεδείκνυαν ελάχιστο ή καθόλου 

άγχος κατά την αποχώρηση της µητέρας και πιο σηµαντικό, απέφευγαν έντονα την 

επαφή µαζί της όταν εκείνη επέστρεφε ήταν τα βρέφη που θεωρήθηκαν ότι είχαν 

διαµορφώσει έναν τύπο δεσµού αποφυγής (avoidantly attached). Επίσης, τα βρέφη που 

διατηρούσαν το λεγόµενο αγχώδη-αµφιθυµικό τύπο δεσµού (ambivalently-anxiously 

attached), επεδείκνυαν χαµηλή τάση εξερεύνησης όταν ήταν παρούσα η µητέρα, 

αναστατώνονταν υπερβολικά όταν εκείνη αποχωρούσε, ενώ όταν επέστρεφε 

παρουσίαζαν την επιθυµία να έρθουν σε επαφή µαζί της αλλά παράλληλα αντιστέκονταν 
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ενεργά στην επαφή αυτή (Hazan, Campa & Gur-Yaish, 2006; Fraley, 2004; Ainsworth, 

1988). 

Τους διαφορετικούς τύπους δεσµού –τις σταθερές γνωστικές δοµές και τις 

συµπεριφορές που ανακλούν το δεσµό του βρέφους µε τη µητέρα, δηλαδή- που 

κατέγραψε η Ainsworth στην προαναφερθείσα µελέτη επιχείρησε να τους αιτιολογήσει 

µε βάση και τα δεδοµένα της προηγούµενης έρευνας που είχε πραγµατοποιηθεί στην 

Uganda. Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η ποιότητα του τύπου δεσµού εξαρτάται από την 

ποιότητα της αλληλεπίδρασης µητέρας-βρέφους. Όπως προαναφέρθηκε, οι µνήµες του 

βρέφους από παρελθούσες συµπεριφορές της µητέρας διαµορφώνουν και τις προσδοκίες 

και νοητικές αναπαραστάσεις που θα αποκτήσει το παιδί για τη συµπεριφορά της 

µητέρας στη συνέχεια, γεγονός που επηρεάζει ανάλογα τις αντιδράσεις του προς εκείνη. 

Αντίθετα, λοιπόν, µε τις µητέρες που ανταποκρίνονται άµεσα και επαρκώς στις ανάγκες 

των βρεφών τους, οι µητέρες που έχουν βρέφη µε τύπο δεσµού αποφυγής τείνουν να 

είναι απόµακρες, να απορρίπτουν ή να αρνούνται τις εκκλήσεις του βρέφους τους για 

εγγύτητα και, γενικότερα, να µην ικανοποιούν τις ανάγκες του για ασφάλεια.  

Ανάλογα, οι µητέρες µε βρέφη που διατηρούν αγχώδη-αµφιθυµικό τύπο δεσµού 

δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται σταθερά θετικά στις προσπάθειες του βρέφους τους για 

εγγύτητα, είναι παθητικές ή ανεπαρκείς στην παροχή φροντίδας και τείνουν να 

επιβάλλουν κάποιες µη επιθυµητές στο βρέφος δραστηριότητες –να εκδηλώνουν, για 

παράδειγµα, ενδείξεις στοργής στο βρέφος όταν εκείνο δεν τις επιζητά. Στις 

συµπεριφορές της µητέρας βασίζονται και οι συχνότερα επαναλαµβανόµενες 

συµπεριφορές που παρατηρούνται στα βρέφη µε ανασφαλή δεσµό · από τη µία, τα βρέφη 

µε έµµονο τύπο δεσµού τείνουν να εκδηλώνουν τη συµπεριφορά που περιέγραψε ο 

Bowlby ως διαµαρτυρία (protest) ενώ από την άλλη, τα βρέφη που διατηρούν τύπο 

δεσµού αποφυγής φαίνεται να εκδηλώνουν συχνότερα τη λεγόµενη συµπεριφορά 

αποδέσµευσης (detachment) (Hazan, Campa & Gur-Yaish, 2006; Jellis, 2001; Ainsworth 

& Bowlby, 1991).  

Σύγχρονοι µελετητές συµφωνούν στο ότι ένα από τα κύρια ευρήµατα της 

Ainsworth ήταν η σηµαντική συσχέτιση που έχει ο ασφαλής δεσµός του βρέφους µε την  

ευαισθησία της µητέρας, η οποία βρέθηκε ότι επηρεάζει σηµαντικά της αλληλεπιδράσεις 

της µε το βρέφος σε επίπεδο ρύθµισης συναισθήµατος (Mikulincer, Shaver & Pereg, 

2003; Bretherton, 1992; Ainsworth & Bowlby, 1991; Hazan & Shaver, 1987; Bowlby, 

1973).  
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Παράλληλα, αυτό που σηµειώνει και ο Bowlby σχετικά µε την αναζήτηση 

εγγύτητας που εκδηλώνει το βρέφος προς το φροντιστή του είναι ότι πρόκειται 

ουσιαστικά για µια έµφυτη διεργασία ρύθµισης του συναισθήµατος (primary attachment 

strategy). Η διεργασία αυτή αποσκοπεί τόσο στην προστασία του ατόµου από απειλές 

όσο και στην αντιµετώπιση του αρνητικού συναισθήµατος και όταν επιτελείται επιτυχώς 

δηµιουργείται στο βρέφος αυτή η αίσθηση της ασφάλειας που πηγάζει από το δεσµό του 

µε τη µητέρα. Όµως, πέρα από την πρωταρχική στρατηγική της αναζήτησης εγγύτητας, η 

οποία έγκειται στην αντίληψη και τον έλεγχο ενδεχόµενων απειλών, στη λειτουργία του 

συστήµατος δεσµού ενέχονται και άλλες διεργασίες ρύθµισης συναισθήµατος. Μια 

δεύτερη λειτουργία επιτελείται κατά τη διαµόρφωση του τύπου δεσµού και είναι 

ανάλογη αυτού · οι στρατηγικές που βασίζονται στο αίσθηµα ασφάλειας που βιώνει το 

βρέφος (security based strategies-secondary attachment strategies) συνάδουν στην 

αντίληψη και αξιολόγηση της διαθεσιµότητας τόσο της κύριας φιγούρας δεσµού όσο και 

της εσωτερικής της αναπαράστασης που έχει διαµορφώσει το βρέφος. Η τρίτη λειτουργία 

που ευθύνεται για τη ρύθµιση συναισθήµατος βασίζεται στη διαµόρφωση της δεύτερης 

και χαρακτηρίζεται από ατοµικές διαφορές στην έκφραση συναισθήµατος που πηγάζουν 

από τον τύπο δεσµού (hyperactivating/deactivating strategies). Η ενεργοποίηση της 

τρίτης λειτουργίας πρέπει να σηµειωθεί ότι επηρεάζει εξίσου τον έλεγχο των 

ενδεχόµενων απειλών και την αντίληψη της διαθεσιµότητας της φιγούρας δεσµού 

(Mikulincer, Shaver & Pereg, 2003). 

Όπως διαφαίνεται και από τα παραπάνω, οι στρατηγικές ρύθµισης συναισθήµατος 

διαµορφώνονται αναλογικά µε την ποιότητα αλληλεπίδρασης που έχει το βρέφος µε το 

άτοµο που το φροντίζει –συνήθως τη µητέρα. Σχετικές έρευνες επιβεβαιώνουν πως οι 

στρατηγικές ρύθµισης συναισθήµατος που αργότερα θα υιοθετήσει το άτοµο 

επηρεάζονται άµεσα από το πλαίσιο παροχής φροντίδας που βίωσε αρχικά ως βρέφος. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι και το γεγονός ότι οι στρατηγικές αυτές τείνουν να 

παραµένουν σταθερές κατά την ανάπτυξη του ατόµου, ενώ παράλληλα γενικεύονται σε 

όλες τις καταστάσεις που είναι πιθανό να εγείρουν έντονα και αρνητικά συναισθήµατα, 

διαµορφώνοντας τον τρόπο αντιµετώπισης και επίλυσης τους · γενικότερα, η 

σταθερότητα των στρατηγικών συναισθηµατικής ρύθµισης φαίνεται πως επιδρά στην 

ευρύτερη ικανότητα του ατόµου να εµπλέκεται σε φυσιολογικές κοινωνικές διεργασίες 

συναισθηµατικής στήριξης, ενισχύοντας έτσι την ποιότητα των διαπροσωπικών του 

σχέσεων και την πνευµατική και ψυχική του υγεία (Diamond & Aspinwall, 2003; 

Cooper, Shaver & Collins, 1998). 
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Όπως υποδεικνύουν και τα δεδοµένα από µετρήσεις του τύπου δεσµού σε 

ενηλίκους, φαίνεται ότι τα άτοµα µε ασφαλή δεσµό, µέσω των θετικών εµπειριών που 

αποκόµισαν από τους φροντιστές τους, διαµόρφωσαν την πεποίθηση ότι τα αρνητικά 

συναισθήµατα είναι αντιµετωπίσιµα. Έτσι, δείχνουν ότι πιστεύουν πως µπορούν να 

ελέγχουν την εξέλιξη και την έκβαση στρεσσογόνων καταστάσεων ενώ παράλληλα 

έχουν υιοθετήσει µια πιο θετική στάση απέναντι στις προθέσεις των άλλων. Ως 

αποτέλεσµα, είναι πιθανότερο να κρατούν µια πιο αισιόδοξη στάση απέναντι σε 

γεγονότα και πρόσωπα, η οποία διακρίνεται από εµπιστοσύνη στην ανταπόκριση των 

άλλων και την πεποίθηση ότι τα ίδια τα άτοµα είναι ικανά να αντιµετωπίζουν 

αποτελεσµατικά το άγχος. Περαιτέρω έρευνες αποδεικνύουν, επίσης, την ικανότητα των 

ατόµων µε ασφαλή τύπο δεσµού να αντιλαµβάνονται ένα ευρύ φάσµα αγχογόνων 

καταστάσεων µε λιγότερο απειλητικό τρόπο, ενώ παράλληλα τείνουν να αναζητούν και 

τη συναισθηµατική στήριξη από σηµαντικούς άλλους εκφράζοντας τα αρνητικά τους 

συναισθήµατα (Shaver & Mikulincer, 2003).   

Στη σχετική τριλογία του ο Bowlby (1980, 1973, 1969; ο.π. από Shaver & 

Mikulincer, 2003) αναφέρει ακόµη ότι µέσω της ικανοποιητικής αλληλεπίδρασης µε τις 

φιγούρες δεσµού, τα άτοµα µε ασφαλή τύπο τείνουν να πιστεύουν ότι η εγγύτητα προς 

τις φιγούρες αυτές ευοδώνει την αίσθηση στήριξης, προστασίας και ανακούφισης από 

αρνητικά συναισθήµατα, γεγονός που ενισχύει την πεποίθησή τους ότι η έκφραση 

αρνητικών συναισθηµάτων εκλύει θετικές αντιδράσεις από τους άλλους. Έτσι, είναι 

φανερό πως η αντιµετώπιση απειλητικών καταστάσεων από άτοµα που χαρακτηρίζονται 

ως ασφαλή περιλαµβάνει τρία βασικά µέρη: την αναγνώριση και έκφραση 

συναισθηµάτων, τη δηµιουργική αντιµετώπιση του προβλήµατος και την αναζήτηση 

στήριξης από τους άλλους.  

Αντίθετα από τους ασφαλείς, τα άτοµα µε ανασφαλή τύπο δεσµού 

(αποφυγής/αµφιθυµικό) επιδεικνύουν διαφορετικές στρατηγικές αντιµετώπισης του 

αρνητικού συναισθήµατος, οι οποίες συνάδουν περισσότερο σε υπερευαισθητοποίηση ή 

απευαισθητοποίηση του συστήµατος δεσµού έναντι δυσάρεστων εσωτερικών ή 

εξωτερικών σηµάτων. Αφ’ ενός, η υπερευαισθητοποίηση του συστήµατος χαρακτηρίζει 

κυρίως τα άτοµα µε έµµονο τύπο δεσµού και απορρέει από τις επανειληµµένες και συχνά 

αποτυχηµένες απόπειρες του ατόµου να προσεγγίσει τις φιγούρες δεσµού, αναζητώντας 

τη στήριξη και τη στοργή µέσα από συµπεριφορές προσκόλλησης και προσπάθειες 

ελέγχου. Η προκαλούµενη αυτή αβεβαιότητα σχετικά µε την διαθεσιµότητα των 

φιγούρων δεσµού προκαλεί και αυτό που περιέγραψε ο Bowlby (1973), ως 
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υπερευαισθησία στο αίσθηµα του φόβου ή αλλιώς, διάχυτο άγχος (floating anxiety). 

Ακόµη, τα άτοµα µε έµµονο τύπο δεσµού χαρακτηρίζονται από έντονη ενασχόληση µε 

τις φιγούρες δεσµού και τις µεταξύ τους σχέσεις, υπερευαισθητοποίηση σε αρνητικά 

συναισθήµατα και σκέψεις και αδυναµία απόσπασης από επώδυνα ερεθίσµατα. Η έντονη 

ενασχόληση µε τα αρνητικά συναισθήµατα που βιώνουν ωθεί τα άτοµα µε ανασφαλή 

τύπο δεσµού να υιοθετούν στρατηγικές ρύθµισης βασισµένες σε συγκινησιακούς και όχι 

γνωστικούς παράγοντες, πράγµα που µάλλον εντείνει παρά µειώνει το αρνητικό 

συναίσθηµα. 

Αφ’ ετέρου, οι στρατηγικές ρύθµισης που υιοθετούν τα άτοµα µε τύπο δεσµού 

αποφυγής χαρακτηρίζονται από την τάση απευαισθητοποίησης του συστήµατος δεσµού 

σε καταστάσεις που προκαλούν αρνητικό συναίσθηµα. Τα συγκεκριµένα άτοµα, δηλαδή, 

προσπαθούν να διατηρούν τη µέγιστη δυνατή απόσταση από φιγούρες δεσµού, ενώ 

παράλληλα αποφεύγουν την εξάρτηση από αυτές και ενισχύουν την αυτοδυναµία τους , 

καταστέλλοντας τα αρνητικά τους συναισθήµατα και απωθώντας επώδυνες αναµνήσεις. 

Η αποφυγή του δυσάρεστου συναισθήµατος, δε, φαίνεται να αποτελεί ένα συνδυασµό 

γνωστικού και συµπεριφορικού αποκλεισµού της πηγής που το προκαλεί. 

Αυτό, επίσης, που µπορεί να επισηµανθεί σε αυτό το σηµείο είναι πως η υιοθέτηση 

αυτών ακριβώς των στρατηγικών ρύθµισης συναισθήµατος από άτοµα µε ανασφαλή 

τύπο δεσµού υποδεικνύει στην ουσία τις ατοµικές διαφορές που παρατηρούνται στα 

ΕΜ∆, καθώς αυτά θεωρείται πως παραµένουν σταθερά κατά την ανάπτυξη του ατόµου, 

επηρεάζοντας καίρια την συγκινησιακή εµπειρία και συµπεριφορά του. Τα µοντέλα που 

διαµορφώνει το άτοµο, τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους άλλους, και σύµφωνα 

πάντα µε τον τύπο δεσµού που το διακρίνει αποτελούν στην ουσία ένα σύνολο 

συνειδητών και ασυνείδητων γνωστικών σχηµάτων που καθοδηγούν την αντίληψη, 

εγείροντας ανάλογα συναισθήµατα, αµυντικούς µηχανισµούς και στρατηγικές ρύθµισης 

του συναισθήµατος που επεξεργάζονται –ή αποτυγχάνουν να επεξεργαστούν- 

πληροφορίες σχετικές µε το δεσµό (Shaver & Mikulincer, 2003; Mikulincer, et al., 2000; 

Cooper, Shaver & Collins, 1998). Ωστόσο, εξακολουθούν να αποτελούν δυναµικά 

στοιχεία της προσωπικότητας και ως τέτοια διαθέτουν τη δυνατότητα εξέλιξης, 

µετατροπής, αναδιοργάνωσης ή και εξάλειψης, ανάλογα µε τις αλληλεπιδράσεις και τις 

εµπειρίες που θα αποκοµίσει ωριµάζοντας το άτοµο (Hazan & Shaver, 1987; Bowlby, 

1973). 

Σχετικές έρευνες κατέδειξαν πως άτοµα µε τύπο δεσµού αποφυγής, όταν 

αντιµετωπίζουν απειλητικές καταστάσεις, τείνουν να τονώνουν την αυτοεικόνα τους 
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διατηρώντας ταυτόχρονα µια αρνητική εικόνα για τους άλλους. Η καταπίεση αυτή των 

ατοµικών ελλείψεων διαστρεβλώνει την οµοιότητα που µπορεί να υπάρχει ανάµεσα στον 

εαυτό και τους άλλους, αυξάνοντας τελικά την απόσταση από αυτούς. Αντίθετα, αυτό 

που διακρίνει τα άτοµα έµµονου τύπου δεσµού είναι η υποτίµηση του εαυτού µε το 

µοντέλο των άλλων να συνάδει µε αυτό του ίδιου του ατόµου, µια λειτουργία που έχει ως 

σκοπό την εγγύτητα και την παροχή φροντίδας από τους άλλους (Shaver & Mikulincer, 

2003). Καταλήγουµε, λοιπόν, στο συµπέρασµα πως οι διαφορές στον τύπο δεσµού 

υποδεικνύουν διαφορές στον τρόπο οργάνωσης των σκέψεων που σχετίζονται µε το 

δεσµό και συνακόλουθα, διαφορετικούς τρόπους αντιµετώπισης των αρνητικών 

συναισθηµάτων (Mikulincer, et al., 2000). 

Αναφορικά µε τα ΕΜ∆ που σχετίζονται µε κάθε τύπο δεσµού, οι Diamond και 

Hicks (2005) σηµειώνουν πως υπάρχουν σαφείς διαφορές ανάλογες της φροντίδας που 

έλαβε και κατ’ επέκταση της ικανότητας που απέκτησε το άτοµο να ρυθµίζει τα 

συναισθήµατά του µε τη βοήθεια της µητέρας. Έτσι, τα ασφαλή άτοµα φαίνεται να 

διαµορφώνουν από την παιδική τους ηλικία ένα θετικό µοντέλο εαυτού καθώς θεωρούν 

τον εαυτό τους ικανό και άξιο να αγαπηθεί και παράλληλα θεωρούν και τους άλλους 

πρόθυµους να παρέχουν στοργή και φροντίδα όταν τους ζητηθεί. Ακόµη, τείνουν να 

αντιλαµβάνονται τα εξωτερικά ερεθίσµατα ως ελεγχόµενες προκλήσεις και όχι ως 

ανεξέλεγκτες απειλές. Από την άλλη πλευρά, τα άτοµα µε ανασφαλείς τύπους δεσµού 

διαµορφώνουν ανάλογα αρνητικά µοντέλα για τον εαυτό και τους άλλους γεγονός που 

επηρεάζει κατά συνέπεια και τον τρόπο που αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους, άλλα 

πρόσωπα και τέλος,  καταστάσεις που θεωρούν απειλητικές (Diamond & Hicks, 2005; 

Pietromonaco & Feldman Barrett, 2000; Pietromonaco & Feldman Barrett, 1997) .  

 

2 .  Τύπο ι  δ ε σµ ο ύ  ε ν η λ ί κων  
 

2.1  Η σταθερότητα των τύπων δεσµού στην ενήλικη ζωή. 
 

Όπως αναφέρει ο Bowlby (1988), οι συµπεριφορές που συνδέονται και 

χαρακτηρίζουν τον τύπο δεσµού κάθε ατόµου παρατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια 

ζωής. Πιο συγκεκριµένα, τα συναισθηµατικά επεισόδια άγχους και θλίψης που 

εκδηλώνουν ενίοτε οι ενήλικοι, θεωρείται ότι έχουν τις ρίζες τους στις συναισθηµατικές 

εκδηλώσεις των παιδιών όταν αποχωρίζονται τους γονείς τους, καθώς αυτές αποτελούν 

στην ουσία τα πρωτότυπα των συµπεριφορών που αργότερα θα εκδηλώνει το άτοµο ως 
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ενήλικος. Με άλλα λόγια, η προσωπικότητα που διαµορφώνει το άτοµο φαίνεται να είναι 

απόρροια των αλληλεπιδράσεων µε σηµαντικά πρόσωπα, και κυρίως µε τις φιγούρες 

δεσµού, που βίωσε σε όλη τη διάρκεια της ωρίµανσής του (Bowlby , 1973). Ανάλογα, 

ακόµη, φαίνεται να διαµορφώνεται και η αντίληψη του ατόµου όσον αφορά στις 

εµπειρίες που αποκοµίζει από τις διαπροσωπικές του σχέσεις (Pietromonaco & Feldman 

Barrett, 1997).  

Έτσι, οι Hazan και Shaver (1987) θέλησαν να εξετάσουν εµπειρικά την υπόθεση αν 

οι απόπειρες διαµόρφωσης στενών διαπροσωπικών σχέσεων, που συνάπτει το άτοµο ενώ 

µεγαλώνει, µπορούν να θεωρηθούν συµπεριφορές δεσµού. Στόχος των συµπεριφορών 

αυτών βρέθηκε πως συνεχίζει να παραµένει η αναζήτηση εγγύτητας προς άλλα 

σηµαντικά πρόσωπα που θα µπορούν να προσφέρουν φροντίδα και ασφάλεια στο άτοµο. 

Τα αποτελέσµατά τους υπέδειξαν σαφείς διαφορές στα µοντέλα του εαυτού και των 

άλλων, όπως αυτά ορίζονταν µε βάση τον τύπο δεσµού που είχε διαµορφώσει το άτοµο. 

Οι διαφορές αυτές, ωστόσο, ανακλώνταν στη συνέχεια και στις πεποιθήσεις του ατόµου 

σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των άλλων, την αξιοπιστία τους αλλά και το κατά πόσο 

αξίζει και είναι ικανό το ίδιο το άτοµο να εκδηλώνει και να δέχεται αγάπη και φροντίδα 

(Feeney & Noller, 2005). Έτσι, η ασφάλεια ή το άγχος που βιώνει το άτοµο στις 

µετέπειτα στενές διαπροσωπικές σχέσεις φαίνεται πως εξαρτάται τόσο από τον τύπο 

δεσµού, όπως αυτός έχει διαµορφωθεί από τη σχέση του µε τους γονείς του, όσο και από 

τα µοναδικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τη σχέση αλλά και τα άτοµα που 

εµπλέκονται σε αυτήν. Πρέπει, ωστόσο, να προσθέσουµε µια πολύ σηµαντική σηµείωση 

· παρά το γεγονός της σταθερότητας του τύπου δεσµού από την παιδική ηλικία µέχρι και 

την ενηλικίωση, δε θα πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόµενο αλλαγής του τύπου αυτού 

καθώς το άτοµο συνεχίζει να διαµορφώνει φιλικές και ερωτικές σχέσεις, οι οποίες 

προσφέρουν τη δυνατότητα αναδιαµόρφωσης των ΕΜ∆. Όπως σηµειώνει και ο Jellis 

(2001), οι τύποι δεσµού ενηλίκων µάλλον αποτελούν µια συνεχόµενη εξέλιξη των τύπων 

δεσµού που διαµορφώνουν τα άτοµα κατά τη βρεφική ηλικία και δεν αποτελούν απλά 

µια απόρροια αυτών. 

Ανάλογα, φαίνεται να υπάρχουν σαφείς οµοιότητες ανάµεσα στις συµπεριφορές 

που επιδεικνύουν βρέφη και ενήλικες και σχετίζονται µε το σύστηµα δεσµού. Αρχικά, 

όπως τα βρέφη επιδεικνύουν την ανάγκη τους για φροντίδα, αντίστοιχα έτσι και οι 

ενήλικες προτιµούν να σχετίζονται µε άτοµα που θεωρούν πρόθυµα να παράσχουν 

ανάλογη φροντίδα και στοργή σε περίπτωση ανάγκης. Ακόµη, τα ασφαλή βρέφη τείνουν 

να είναι πιο προσαρµοστικά σε καταστάσεις και πιο δεκτικά στην επαφή µε άλλα 
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πρόσωπα · ανάλογα, ενήλικοι µε ασφαλή τύπο δεσµού εκλαµβάνουν τις σχέσεις τους ως 

πιο ικανοποιητικές, ενώ τείνουν να τις θεωρούν και ως ασφαλές καταφύγιο για την 

ανακούφιση από το στρες, διαφέροντας από άτοµα µε ανασφαλή τύπο, τα οποία 

οµολογούν ότι οι σχέσεις τους µάλλον εντείνουν τις προσωπικές τους ανασφάλειες παρά 

τις απαλείφουν. Συµπερασµατικά, φαίνεται πως υπάρχει µια µέτρια αλλά σαφής 

συσχέτιση ανάµεσα στις πρώιµες εµπειρίες του ατόµου µε τους φροντιστές του και τη 

µετέπειτα συµπεριφορά του στις διαπροσωπικές σχέσεις που συνάπτει. Ακόµη και αν οι 

ατοµικές διαφορές τείνουν να αναδιαµορφώνονται κατά την ωρίµανση, η επίδραση του 

συστήµατος δεσµού στις γνωστικές και συγκινησιακές διεργασίες αλλά και στις 

συµπεριφορικές εκδηλώσεις παραµένει σηµαντική σε όλη τη ζωή (Fraley, 2004). Το 

γεγονός αυτό, άλλωστε, ανακλάται και στις διαφορετικές στρατηγικές που επιλέγουν τα 

άτοµα, ανάλογα και µε τα ΕΜ∆ που έχουν διαµορφώσει, προκειµένου να διατηρούν το 

αίσθηµα ασφάλειας στις σχέσεις τους µε τους άλλους (Jellis, 2001). 

 Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν και παλαιότερες απόψεις που θέλουν την τάση αυτή 

σύναψης στενών σχέσεων που ενέχουν παροχή και απολαβή φροντίδας ως βασικό 

συστατικό της ανθρώπινης φύσης. Ανάλογα, λοιπόν, το παιδί επιζητά αρχικά τη σύναψη 

µιας τέτοιας σχέσης µε τους γονείς για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του για ασφάλεια, 

σιγουριά και προστασία. Μεγαλώνοντας συνεχίζει να έχει την επιθυµία να συνάπτει 

παρεµφερείς δεσµούς και µε άλλα άτοµα, µε τα οποία επιθυµεί να διατηρεί αυξηµένη 

εγγύτητα καθώς τα θεωρεί πιο ικανά να αντιµετωπίσουν τον κόσµο και άρα να του 

προσφέρουν την ασφάλεια που συνεχίζει να επιζητά όταν αντιµετωπίζει κάποια 

δυσκολία (Bowlby, 1988). 

Έτσι, αν και οι γονείς ποτέ δε σταµατούν να λειτουργούν ως βασικές φιγούρες του 

συστήµατος δεσµού του παιδιού, κατά τη διαδικασία της ενηλικίωσής του τείνουν να 

θεωρούνται πλέον ως εφεδρικές. Αυτό συµβαίνει διότι κατά την εφηβεία το άτοµο τείνει 

να κατευθύνει βασικές συµπεριφορές δεσµού περισσότερο προς τους συνοµιλήκους παρά 

στους γονείς του (Kempner & Collins, 2004; Tracy, et al., 2003; Cooper, Shaver & 

Collins, 1998). Συνεχίζοντας τη διερεύνηση της σταθερότητας του τύπου δεσµού στους 

ενηλίκους, οι Brennan, Clark, και  Shaver (1998) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ο τύπος 

δεσµού στην ενήλικη ζωή περιγράφεται σαφέστερα βάσει δύο διαφορετικών 

διαστάσεων: άγχος και αποφυγή (anxiety/avoidance). Τα άτοµα που σηµειώνουν 

µεγαλύτερες τιµές άγχους συνήθως ανησυχούν για το αν ο σύντροφος/φίλος τους είναι 

όντως διαθέσιµος προς αυτά και παράλληλα αν είναι εξίσου πρόθυµος να παρέχει 

φροντίδα και στήριξη.  
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Άτοµα που σηµειώνουν µεγαλύτερες τιµές στη διάσταση της αποφυγής, δε, 

αποφεύγουν να εξαρτώνται από άλλους ή να τους εκφράζουν τα συναισθήµατα τους 

λόγω έλλειψης εµπιστοσύνης στις προθέσεις τους. Αντίθετα, τα άτοµα που σηµειώνουν 

χαµηλές τιµές και στις δύο διαστάσεις τείνουν να χαρακτηρίζονται ως ασφαλή, καθώς 

υιοθετούν θετικότερη στάση προς τις προθέσεις των άλλων ενώ παράλληλα νιώθουν 

µεγαλύτερη άνεση όταν εξαρτώνται από τη βοήθεια αυτών ή όταν κάποιοι άλλοι 

εξαρτώνται από αυτά. Παράλληλα, αυτό που υποδεικνύουν τα συγκεκριµένα ευρήµατα 

σε συνδυασµό και µε νεότερες µελέτες είναι πως η θεώρηση και µέτρηση των ατοµικών 

διαφορών στους τύπους δεσµού κρίνεται ορθότερη σε µια κλίµακα διαστάσεων (άγχος-

αποφυγή), παρά σε µία κατηγορική (Mikulincer, 2006; Gillath & Schachner, 2006; 

Feeney & Noller, 2005; Schachner & Shaver, 2004; Stein, et al., 2002; Brennan, Clark & 

Shaver, 1998). Το συµπέρασµα αυτό ενισχύεται και από δεδοµένα που υποδεικνύουν πως 

η µέτρηση των τύπων δεσµού σε κλίµακα διαστάσεων αποδίδει µια πιο ολιστική 

θεώρηση των ατοµικών διαφορών αλλά και των πολλαπλών παραγόντων που δοµούν 

τους τύπους δεσµού · άλλωστε τέτοιοι παράγοντες, όπως είναι το ποσοστό παροχής 

φροντίδας και οι πρώιµες εµπειρίες µε την κύρια φιγούρα δεσµού, θεωρούνται ότι 

κυµαίνονται σε ανάλογες κλίµακες διαστάσεων και όχι κατηγορικές (Diamond & Hicks, 

2005). 

Μια τέτοια θεώρηση των τύπων δεσµού, λοιπόν, η οποία βασίζεται στον αρχικό 

διαχωρισµό της Ainsworth (1988) και αποδέχεται εξίσου το αξίωµα της συνοχής του 

τύπου δεσµού καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής, αποτελεί και το µοντέλο που προτάθηκε από 

τους Bartholomew και Horowitz (1991). Το µοντέλο αυτό θεωρείται, επίσης, ότι 

αντιστοιχεί και στις διαστάσεις του τύπου δεσµού που πρότειναν αργότερα οι Brennan, 

Clark, και Shaver (1998). Οι τύποι δεσµού ορίζονται σε παραλληλισµό µε αυτά που 

υποστήριξε η Ainsworth, µε την προσθήκη ακόµη µιας κατηγορίας, η οποία ουσιαστικά 

αποτελεί υποκατηγορία του τύπου δεσµού αποφυγής. Έτσι, ο τύπος δεσµού αποφυγής 

ενέχει δύο υποκατηγορίες, τον τύπο αποφυγής-απορριπτικό και τον τύπο αποφυγής-

φοβικό. Η ουσιαστική διαφορά µεταξύ των δύο τύπων έγκειται στο ότι άτοµα µε τύπο 

αποφυγής-απορριπτικό αποφεύγουν τη στενή διαπροσωπική επαφή επειδή δεν την 

αξιολογούν ανάλογα ενώ τα άτοµα µε τύπο αποφυγής-φοβικό αποφεύγουν την αυξηµένη 

εγγύτητα µε άλλους εξαιτίας του φόβου απόρριψης που τα διακρίνει (Stein, et al., 2002). 

Πρόκειται ουσιαστικά για µια προσέγγιση που λαµβάνει υπόψη όλες τις πιθανές 

συσχετίσεις που µπορούν να παρουσιάζουν τα µοντέλα για τον εαυτό και τους άλλους, 

βάσει του τύπου δεσµού του ατόµου. Ο τύπος δεσµού του ατόµου κατά την ενηλικίωση, 
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λοιπόν, µπορεί να περιγραφεί σύµφωνα µε έναν από τους τέσσερις συνδυασµούς 

µοντέλων που προκύπτουν, όπως φαίνεται στον πίνακα 1. 

Όπως αναφέρουν και οι Stein et al., (2002), καθώς το µοντέλο αυτό βασίζεται στην 

εναλλαγή δύο βασικών διαστάσεων οι υποκείµενες κατηγορίες µπορούν να ερµηνευτούν 

βάσει περιγραφικών κριτηρίων. Έτσι, δεν αναφερόµαστε σε δυο διαµετρικά αντίθετες 

διαστάσεις αλλά στη διαµόρφωση διαφορετικών τύπων που αντιπροσωπεύονται επαρκώς 

από των συνδυασµό αυτών. Οι τύποι αυτοί, ωστόσο, ανακλούν τους διαφορετικούς 

τρόπους που υιοθετούν τα άτοµα προκειµένου να επιλύουν προσωπικές δυσκολίες. 

 Κάθε τύπος δεσµού από αυτούς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ενέχει 

κατά τους Bartholomew και Horowitz (1991), ένα χαρακτηριστικό συνδυασµό µοντέλων 

για το ίδιο το άτοµο αλλά και για τους άλλους. Η διαµόρφωση ενός θετικού µοντέλου 

του εαυτού έγκειται στο κατά πόσο το άτοµο έχει εσωτερικεύσει θετικές αναπαραστάσεις 

για το ίδιο, έχει αναπτύξει την αίσθηση αυτοεκτίµησης και ανάλογα, την προσδοκία ότι 

οι άλλοι θα ανταποκρίνονται θετικά σε αυτό. Ακόµη, το θετικό µοντέλο του άλλου 

καταδεικνύει το βαθµό στον οποίο οι άλλοι αναµένεται να είναι διαθέσιµοι προς το 

άτοµο και υποστηρικτικοί απέναντί του.  

 

Μοντέλο εαυτού  
(εξάρτηση) 

Μοντέλο 
των 
άλλων  

(αποφυγή) 

 
Θετικό  

(χαµηλή) 
 

 
Αρνητικό 
(υψηλή) 

 
 
Θετικό  

(χαµηλή) 
 

 
ΑΣΦΑΛΗΣ 

αυτονοµία και οικειότητα 
µε τους άλλους  

 
ΕΜΜΟΝΗΣ 
εµµονή µε τις 

διαπροσωπικές σχέσεις  

 
 

Αρνητικό 
(υψηλή) 

 
ΑΠΟΦΥΓΗΣ-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΟΣ 
Αποφυγή οικειότητας και 
εξάρτησης από άλλους  

 
ΑΠΟΦΥΓΗΣ-
ΦΟΒΙΚΟΣ 

φόβος για οικειότητα  

  Πίνακας 1 

 Bartholomew & Horowitz (1991), µετάφραση: Καραγιαννοπούλου Λήδα 

  

Ανάλογα, οι τέσσερεις τύποι, βασιζόµενοι σε διαφορετικούς συνδυασµούς 

µοντέλων του εαυτού και των άλλων παρουσιάζουν σηµαντική συσχέτιση µε τις 
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διαφορετικές αντιλήψεις που εκφράζουν τα άτοµα σχετικά µε τις διαπροσωπικές τους 

σχέσεις, γεγονός που εντοπίζεται τόσο στις συναισθηµατικές αντιδράσεις τους όσο και 

στη γενικότερη συµπεριφορά τους απέναντι στο σύντροφο (Stefanović Stanojević, 2004). 

Έτσι, άτοµα µε ασφαλή τύπο δεσµού φαίνεται να έχουν διαµορφώσει θετικές 

αναπαραστάσεις τόσο για τους ίδιους όσο και για τους υπόλοιπους ανθρώπους · ο τύπος 

αυτός ανακλά την αίσθηση του ατόµου ότι αξίζει να το αγαπούν και ότι οι άλλοι το 

αποδέχονται και ανταποκρίνονται θετικά ως προς τις ανάγκες του. Ο τύπος εµµονής-

αµφιθυµικός υποδεικνύει µια υποτίµηση του εαυτού έναντι µιας θετικής εικόνας για τους 

άλλους. Τα άτοµα που χαρακτηρίζονται από τον τύπο αυτό, συνήθως, προσπαθούν να 

νιώσουν ότι αξίζουν κερδίζοντας την εύνοια και αποδοχή σηµαντικών για τα ίδια 

προσώπων. Όταν, ωστόσο, η ανάγκη τους αυτή δεν ικανοποιείται βιώνουν µια 

υπερβολική αίσθηση αγωνίας – δυστυχίας (distress). Ακολούθως, ένα άτοµο µε τύπο 

δεσµού αποφυγής-φοβικό έχει διαµορφώσει ένα αρνητικό µοντέλο για τον εαυτό 

συνδυασµένο µε την πεποίθηση ότι άλλα άτοµα θα είναι αρνητικά διατεθειµένα προς το 

ίδιο. Έτσι, για να αποφύγει την απόρριψη αποφεύγει τη διατήρηση εγγύτητας µε τους 

άλλους, παρά το γεγονός ότι επιθυµεί να βρίσκεται στα πλαίσια στενών διαπροσωπικών 

σχέσεων. Τέλος, ο αποφυγής-απορριπτικός τύπος δεσµού ενέχει ένα θετικό µοντέλο για 

τον εαυτό σε συνδυασµό µε αρνητικές πεποιθήσεις για τις προθέσεις των άλλων. Άτοµα 

µε τον τύπο αυτό αποφεύγουν να δηµιουργούν στενές διαπροσωπικές σχέσεις για να µην 

απογοητευτούν τελικά από τους άλλους, ενώ παράλληλα τείνουν να αξιολογούν τέτοιου 

είδους σχέσεις ως µη σηµαντικές, υιοθετώντας τελικά ένα προφίλ αυτονοµίας και 

ανεξαρτησίας. ∆ιατηρούν, δε, τη θετική εικόνα για τον εαυτό τους µειώνοντας την 

πραγµατική αξία των διαπροσωπικών σχέσεων και τονίζοντας τη σηµασία της 

αυτοδυναµίας (Collins & Feeney, 2000; Bartholomew & Horowitz, 1991). 

Σχετικές έρευνες υποδεικνύουν, ακόµη, και συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που 

απορρέουν από τον τύπο δεσµού που έχει διαµορφώσει το άτοµο · ο ασφαλής τύπος 

δεσµού, λοιπόν, φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο µε την διατήρηση υψηλής 

αυτοπεποίθησης, την ανάπτυξη περισσότερων κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και το 

ενδιαφέρον για σύναψη στενής σχέσης µε κάποιο σύντροφο, στην οποία έχει τη 

δυνατότητα να προσαρµόζεται εύκολα. Ακόµη, οι διαπροσωπικές αυτές σχέσεις τείνουν 

να διαρκούν περισσότερο και να είναι πιο σταθερές και ικανοποιητικές, καθώς τα 

συγκεκριµένα άτοµα φαίνεται να αξιολογούν εξίσου την αίσθηση της αυτονοµίας αλλά 

και την αλληλοϋποστήριξη µε το σύντροφο (Gentzler & Kerns, 2004; Bogaert & Sadava, 

2002; Cooper, Shaver & Collins, 1998; Pietromonaco & Feldman Barrett, 1997; 
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Bartholomew & Horowitz, 1991; Hazan & Shaver, 1987). Παράλληλα, φαίνεται πως στα 

πλαίσια µιας σχέσης, τα ασφαλή άτοµα τείνουν να αναφέρουν συχνότερα την πρόθεση 

να αποκαλύπτουν τα συναισθήµατα και τις σκέψεις τους αλλά και να ανακαλύπτουν 

παράλληλα και το σύντροφό τους · µέσα από τη διαδικασία αυτή πηγάζει και το αίσθηµα 

της πληρότητας και της αλληλοκατανόησης που αποκοµίζουν τα ασφαλή άτοµα από το 

σύντροφό τους (Kafetsios & Nezlek, 2002). 

Αντίθετα, άτοµα µε ανασφαλή δεσµό παρουσιάζουν διακριτές διαφορές σε σχέση 

µε ασφαλή άτοµα στις λειτουργίες τους. Ο έµµονος τύπος δεσµού σχετίζεται µε 

χαµηλότερη αυτοπεποίθηση, ανησυχία για ενδεχόµενη απόρριψη ή εγκατάλειψη καθώς 

και µε εκδήλωση ζήλειας και θυµού 4 σε συντρόφους που θεωρούνται αναξιόπιστοι ως 

προς την παροχή φροντίδας και αγάπης. Ακόµη, τείνουν να αποκαλύπτουν λιγότερες 

πληροφορίες σχετικά µε το άτοµό τους και ως συνέπεια βιώνουν σε µικρότερο ποσοστό 

ανάλογες εµπειρίες και από τον σύντροφό τους.  Παρ’ όλα αυτά, τα συγκεκριµένα άτοµα 

τείνουν γενικότερα να ερωτεύονται εύκολα, να εκδηλώνουν εντονότερα και συχνότερα 

τα συναισθήµατά τους και να συνάπτουν αδιάκριτα ροµαντικές σχέσεις, οι οποίες µπορεί 

να τα οδηγούν τελικά σε υπερβολικές συναισθηµατικές εκδηλώσεις, σε συχνές ρήξεις 

στη σχέση και στη συνέχεια επανενώσεις. Από την άλλη, άτοµα µε τύπο δεσµού 

αποφυγής τείνουν να παρουσιάζουν αµφιλεγόµενες στάσεις σχετικά µε τις στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις αν και στην πραγµατικότητα φαίνεται να αισθάνονται δυσάρεστα 

µε την ιδέα της συναισθηµατικής εγγύτητας και παραµένουν πιο διστακτικοί ως προς 

αυτή. Πιο συγκεκριµένα, άτοµα µε τύπο δεσµού απορριπτικό-αποφυγής τείνουν να 

αξιολογούν τα συναισθήµατα του συντρόφου τους ως πιο αρνητικά ή ουδέτερα προς τους 

ίδιους. Γενικότερα, οι ροµαντικές σχέσεις που συνάπτουν δεν είναι συνήθως 

µακρόχρονες ενώ αποφεύγουν να εκδηλώνουν και τα συναισθήµατά τους. Συνήθως, δε, 

χαρακτηρίζονται ως άτοµα που αποµονώνονται και δε διαθέτουν επαρκείς κοινωνικές 

δεξιότητες. (Gentzler & Kerns, 2004; Bogaert & Sadava, 2002; Kafetsios & Nezlek, 

2002; Cooper, Shaver & Collins, 1998; Pietromonaco & Feldman Barrett, 1997; Collins, 

1996). 

Συµπληρωµατικά, ο πίνακας καταδεικνύει και τους άξονες αποφυγής και 

εξάρτησης στους οποίους µπορεί να καταχωρηθεί κάθε τύπος δεσµού. Όπως φαίνεται και 

παραπάνω, τα ασφαλή άτοµα διαθέτουν αυτοπεποίθηση που βασίζεται σε θετικές 

                                                 
4 Αυτή η εκδήλωση του θυµού αποτελεί κατά τον Bowlby (1973) µια  απόπειρα του ατόµου να ξεπεράσει 
ορισµένα εµπόδια προκειµένου να καταστεί εφικτή η επανένωση µε το σύντροφο, ή ακόµη, µια 
προσπάθεια παρεµπόδισης του συντρόφου να αποµακρυνθεί από την ισχύουσα σχέση. 
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εσωτερικευµένες αναπαραστάσεις του εαυτού κι έτσι, αντίθετα από τα άτοµα µε έµµονο 

τύπο, δεν στηρίζονται στους άλλους προκειµένου να νιώσουν άξια και υπολογίσιµα. 

Αντίστοιχα, µια υψηλή τιµή στον άξονα αποφυγής ανακλά την τάση των ατόµων µε 

φοβικό ή απορριπτικό τύπο δεσµού να αποφεύγουν τη συναισθηµατική εγγύτητα µε άλλα 

άτοµα θεωρώντας ότι θα απογοητευτούν (Griffin & Bartholomew, 1994; Bartholomew & 

Horowitz, 1991). 

Καταλήγοντας, είναι σηµαντικό να παραθέσουµε τον ορισµό για τους τύπους 

δεσµού των ενηλίκων που παραθέτουν οι Berman και Sperling (1994, o.π. από Jellis, 

2001) και ο οποίος συνοψίζει όσα προαναφέρθηκαν: «οι τύποι δεσµού ενηλίκων 

αποτελούν έγκεινται στη σταθερή προσπάθεια του ατόµου να αναζητά και να διατηρεί 

εγγύτητα και επαφή µε έναν ή κάποιους  σηµαντικούς άλλους, οι οποίοι έχουν τη 

δυνατότητα να προσφέρουν ψυχολογική ασφάλεια και στήριξη. Η σταθερή αυτή 

προδιάθεση διαµορφώνεται από τα ΕΜ∆, τα οποία αποτελούν γνωστικά, συγκινησιακά 

και συµπεριφορικά σχήµατα που έχουν τη βάση τους στις εµπειρίες που αποκόµισε το 

άτοµο από τις διαπροσωπικές του σχέσεις».  

Επίσης, γίνεται φανερό ότι η διάκριση των τύπων δεσµού και στην ενήλικη ζωή 

βάσει δύο διαφορετικών διαστάσεων αποτελεί µια έγκυρη αναλυτική προσέγγιση του 

συστήµατος δεσµού. Τα παραπάνω συνάδουν και µε τα ερευνητικά δεδοµένα των Griffin 

και Bartholomew (1994), τα οποία υποδεικνύουν ότι το µοντέλο που βασίζεται σε δύο 

διαστάσεις, οι οποίες συνδυάζονται µοναδικά για κάθε παρατηρούµενη διαφορά στους 

τύπους δεσµού, είναι ικανό να εξηγήσει τις παρατηρούµενες συσχετίσεις. Ωστόσο, 

πρέπει να σηµειωθεί πως και οι δύο διαστάσεις κρίνονται απαραίτητες προκειµένου να 

διασαφηνιστούν τα δεδοµένα που αφορούν στους διαφορετικούς τύπους δεσµού. Εξίσου 

σηµαντικό είναι και το γεγονός πως οι διαστάσεις αυτές µπορούν να µετρηθούν 

στατιστικά µε αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο, µέσω αυτοαναφορικών ερωτηµατολογίων ή 

συνεντεύξεων, που αφορούν στις συγκινησιακές και συµπεριφορικές τάσεις των ατόµων. 

 

2.2  Επίδραση του τύπου δεσµού σε γνωστικές και συγκινησιακές διεργασίες. 
 

Αναφορικά µε τις παρατηρούµενες διαφορές που παρουσιάζουν τα άτοµα βάσει του 

τύπου δεσµού που έχουν διαµορφώσει µπορούµε σε αυτό το σηµείο να αναφέρουµε και 

τις ατοµικές διαφορές που παρουσιάζονται σε γνωστικό επίπεδο καθώς και την επίδραση 

που έχουν αυτές στη ρύθµιση της συγκινησιακής κατάστασης του ατόµου. Οι πρώιµες 

εµπειρίες που αποκτούνται από τη γέννηση, στα πλαίσια των διαπροσωπικών σχέσεων, 
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επιδρούν σηµαντικά στην οργάνωση της µνήµης. Τα ΕΜ∆ που διαµορφώνει το άτοµο, 

µετατρέπονται σταδιακά σε βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, 

σταθεροποιούνται και µορφοποιούν ανάλογα και τη συµπεριφορά  του µέσω της 

εφαρµογής προσωπικών, γενικευµένων κανόνων που αφορούν στη διαχείριση των 

πληροφοριών, τη ρύθµιση του συναισθήµατος και τις γενικές προσδοκίες που διατηρεί το 

άτοµο για τους άλλους (Cooper, et al., 2006; Fraley, Garner & Shaver, 2000). Το 

µοντέλο, επίσης, που δηµιουργεί το άτοµο για τον εαυτό του και ανακλάται στις 

πεποιθήσεις του για τις ικανότητες και την αξία του αποτελεί στην ουσία απόρροια των 

σχετικών µε το δεσµό διεργασιών που ευθύνονται για τη ρύθµιση συναισθήµατος. Οι 

διεργασίες αυτές, όπως αναφέρθηκε ήδη, διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις εµπειρίες που 

βίωσε το άτοµο ως βρέφος, στα πλαίσια της σχέσης του µε τους γονείς του και ενέχουν 

στρατηγικές ενεργοποίησης ή αναστολής της λειτουργίας του συστήµατος δεσµού. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η δράση των λειτουργιών αυτών λαµβάνει χώρα σε 

υποσυνείδητο επίπεδο, ακόµη και αν το άτοµο έχει διαµορφώσει συνειδητά διαφορετικές 

πεποιθήσεις για τις ικανότητές του να χειρίζεται µια ενδεχόµενη απειλή (Mikulincer, 

1998). 

Όπως σηµειώνουν και οι Shaver και Mikulincer (2002), τα άτοµα µε ασφαλή τύπο 

δεσµού αποκτούν πρόσβαση σε σκέψεις σχετικές µε το δεσµό, και τα θετικά 

συναισθήµατα που απορρέουν από αυτόν, µόνο σε περιπτώσεις απειλής. Αυτό 

αποδεικνύει την έλλειψη εµµονής των ασφαλών ατόµων σε σκέψεις και συναισθήµατα 

σχετικά µε το δεσµό, τα οποία εγείρονται πιθανότερα µόνο όταν χρειάζεται να 

αντιµετωπιστεί µία νέα δυσάρεστη κατάσταση. Εξίσου σηµαντικό είναι ότι ακόµη και οι 

απειλητικές καταστάσεις αντιµετωπίζονται από τα ασφαλή άτοµα µέσω ανάσυρσης 

θετικών συγκινησιακών καταστάσεων που είχαν αποβεί λειτουργικές στο παρελθόν · 

αντίστοιχα, η πρόσβαση σε αρνητικές σκέψεις αποχωρισµού ή απόρριψης βρέθηκε ότι 

είναι σχετικά µικρή στα συγκεκριµένα άτοµα. Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν και το 

θεώρηµα, πως άτοµα µε ασφαλή τύπο δεσµού τείνουν να είναι πιο αισιόδοξα και µέσω 

της πρόσβασης σε σκέψεις εγγύτητας σε µια κύρια φιγούρα δεσµού κατορθώνουν να 

µειώνουν το αρνητικό συναίσθηµα και να ανακουφίζονται ταχύτερα από αυτό. Επίσης, η 

θετική εικόνα που διατηρούν για τον εαυτό τους δίνει τη δυνατότητα στα ασφαλή άτοµα 

να αναδιαµορφώνουν τις γνωστικές τους κατασκευές και τις λανθασµένες πεποιθήσεις 

που τυχόν έχουν σχηµατίσει, εξετάζοντας ψύχραιµα και τα σήµατα που προκαλούν 

αρνητικό συναίσθηµα. Η αντιµετώπιση µιας απειλητικής κατάστασης, λοιπόν, από ένα 
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ασφαλές άτοµο βασίζεται σε εύκαµπτα και αποδοτικά σχέδια δράσης τα οποία προάγουν 

την προσαρµογή και ευηµερία του ατόµου.  

Όσον αφορά στα άτοµα µε έµµονο τύπο δεσµού, φαίνεται ότι έχουν άµεση 

πρόσβαση σε σκέψεις σχετικές µε το δεσµό και σε απειλητικές καταστάσεις και σε 

κατάσταση ηρεµίας (Miculincer, et al., 2000). Αφ’ ενός, η πρόσβαση σε αρνητικές 

σκέψεις απόρριψης ή εγκατάλειψης οφείλεται στα αρνητικά µοντέλα του εαυτού και των 

άλλων, που όπως προαναφέρθηκε διατηρούν τα άτοµα αυτά. Αφ’ ετέρου, η συνεχής 

πρόσβαση σε τέτοιου είδους σκέψεις υποδεικνύει τη χρόνια υπερενεργοποίηση του 

συστήµατος δεσµού που πηγάζει από την ανησυχία των ατόµων µε έµµονο τύπο ότι η 

έκφραση της ανάγκης για εγγύτητα και φροντίδα είτε θα απορριφθεί είτε θα ικανοποιηθεί 

αλλά όχι επαρκώς. Ακόµη, η ανησυχία που προέρχεται από σκέψεις σχετιζόµενες µε τον 

εν λόγω τύπο δεσµού φαίνεται να ενισχύει το αρνητικό συναίσθηµα του ατόµου κατά την 

αντιµετώπιση µιας κρίσιµης κατάστασης, ενώ τείνει να γενικεύεται και σε άλλους τοµείς 

της ατοµικής λειτουργικότητας. Οι γνωστικές αναπαραστάσεις της απόρριψης που έχει 

εσωτερικεύσει µπορεί να εµποδίσουν το άτοµο να εκφράσει τελικά την ανάγκη του για 

στήριξη σε περίπτωση ανάγκης ή ακόµη να υιοθετήσει µια παθητική και στοχαστική 

αντιµετώπιση µιας ενδεχόµενης απειλής. 

Άτοµα αποφυγής και πιο συγκεκριµένα, άτοµα µε απορριπτικό τύπο δεσµού, τέλος, 

φαίνεται παραδόξως να επιδεικνύουν παρόµοιες αντιδράσεις µε τα ασφαλή άτοµα σε 

απειλητικές καταστάσεις. Υπάρχουν, όµως, και κάποιες σηµαντικές διαφορές. Τα 

συγκεκριµένα άτοµα φαίνεται να έχουν µηδαµινή πρόσβαση σε σκέψεις ανησυχίας 

ακόµη και στις πιο ακραίες δοκιµασίες που θεωρούνται ότι εκλύουν αρνητικά 

συναισθήµατα. Ανασύρουν, συνήθως, ελάχιστες συγκινησιακές αναµνήσεις και αυτές 

που τελικά είναι προσβάσιµες χρειάζονται περισσότερο χρόνο από άλλες για να 

ανασυρθούν. Ωστόσο, η ταχύτητα πρόσβασης σε σκέψεις σχετικές µε το δεσµό φάνηκε 

να είναι µεγαλύτερη σε δοκιµασίες που ενεργοποιούσαν αναπαραστάσεις αποχωρισµού 

και µικρότερη σε δοκιµασίες που ενεργοποιούσαν σκέψεις σχετικές µε προσωπική 

αποτυχία. Τα στοιχεία αυτά ίσως υποδηλώνουν και µια δεδοµένη συγκρότηση 

νευρωνικών κυκλωµάτων5, τα οποία διαµορφώθηκαν έτσι ώστε να αποφεύγεται ο 

κίνδυνος της απόρριψης, ακόµη και όταν το άτοµο διατηρεί κάποιο βαθµό εγγύτητας 

στην αρχική φιγούρα δεσµού. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω µείωσης της προσοχής σε 

γεγονότα που δύνανται να εγείρουν δυσάρεστα συναισθήµατα ή σκέψεις, ενώ παράλληλα 
                                                 
5 Για αναλυτικότερη αναφορά της επίδρασης των εγκεφαλικών δοµών στη συναισθηµατική ρύθµιση βλ. 
Diamond & Aspinwall, 2003. 
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περιορίζεται και το συνολικό πλήθος πληροφοριών που τελικά θα κωδικοποιήσει και θα 

αποθηκεύσει το άτοµο (προληπτικοί αµυντικοί µηχανισµοί-preemptive defensive 

processes). Υπάρχει, ακόµη, η πιθανότητα οι λειτουργίες αυτές να συνιστούν αµυντικούς 

µηχανισµούς που ενεργοποιούνται µετά από κάποια εµπειρία προκειµένου να απωθηθούν 

ή να απενεργοποιηθούν σκέψεις και µνήµες που έχουν ήδη κωδικοποιηθεί 

(µεταειδοποιητικοί αµυντικοί µηχανισµοί-postemptive defensive processes). Πάντως, οι 

αντιδράσεις των ατόµων µε απορριπτικό τύπο δεσµού µοιάζουν να ενέχουν και µια 

υποσυνείδητη ενεργοποίηση διεργασιών που εµπλέκονται στο σύστηµα δεσµού, ακόµη 

και αν τα ίδια αρνούνται συνειδητά να εκφράσουν ή να αποδεχθούν την ανάγκη τους για 

αγάπη και φροντίδα. (Shaver & Mikulincer, 2002; Fraley, Garner & Shaver, 2000; 

Mikulincer, 1998). 

Ακόµη, ερευνητικά δεδοµένα σχετικά µε την αυτοπεριγραφή των ατόµων, όπως 

αυτή επηρεάζεται από τον τύπο δεσµού τους, υποδεικνύουν την επίδραση των 

στρατηγικών συγκινησιακής ρύθµισης στον τρόπο που αντιλαµβάνεται και περιγράφει το 

άτοµο τον εαυτό του. Ο Mikulincer (1998; Mikulincer, Gillath & Shaver, 2002; 

Miculincer, et al., 2000), αναφέρει στα ευρήµατά του ότι άτοµα µε τύπο δεσµού εµµονής 

τείνουν να χρησιµοποιούν περισσότερο αρνητικές και λιγότερο θετικές έννοιες για να 

περιγράψουν την προσωπικότητά τους, σε σχέση µε άτοµα που έχουν διαµορφώσει 

ασφαλή τύπο ή τύπο δεσµού αποφυγής. Μια δοκιµασία που περιλαµβάνει έκθεση σε 

λέξεις που προκαλούν αρνητικά συναισθήµατα οδηγεί τα άτοµα αυτά να τονίζουν 

αρνητικά στοιχεία του εαυτού και να υιοθετούν περισσότερα αρνητικά επίθετα ως 

αντιπροσωπευτικά αυτού. Παράλληλα, επιδεικνύουν µικρότερο χρόνο αντίδρασης όσον 

αφορά στην απόρριψη περιγραφικών επιθέτων µε θετικό νόηµα. Η ενεργοποίηση αυτής 

της υποτίµησης του εαυτού από τα έµµονα-αµφιθυµικά άτοµα ίσως να υποδηλώνει αυτήν 

ακριβώς την ανάγκη για επιβεβαίωση µέσω της παροχής φροντίδας από τους άλλους που 

διαθέτουν. Άτοµα µε τύπο αποφυγής, ωστόσο, τείνουν να ενισχύουν τις θετικές πλευρές 

του εαυτού τους προκειµένου να ανταποκριθούν σε µια εξωτερική απειλή. Επίσης, τα 

ίδια άτοµα χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να αποδεχθούν κάποιες αρνητικές 

έννοιες ως αντιπροσωπευτικές για τα ίδια. 

Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό πως η στρατηγική αντιµετώπισης κρίσιµων 

καταστάσεων ποικίλλει ανάλογα µε τις στρατηγικές ρύθµισης που έχει υιοθετήσει κάθε 

άτοµο. Τα άτοµα τύπου δεσµού αποφυγής επιδιώκουν να αντιµετωπίσουν δυσάρεστες 

καταστάσεις ενισχύοντας την αυτοεικόνα και αποφεύγοντας να αναγνωρίσουν 

προσωπικές αδυναµίες, προκειµένου να προβάλλουν ένα προφίλ αυτάρκειας και 
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αυτονοµίας. Η έντονη αυτή ενίσχυση των θετικών χαρακτηριστικών υποδηλώνει, όµως, 

ακριβώς το αντίθετο: τα συγκεκριµένα άτοµα διαθέτουν µια πολύ ευαίσθητη αυτοεικόνα 

για αυτό ακριβώς και αποκλείουν τις πιθανότητες να επιδείξουν κάποιο µειονέκτηµα 

στην προσωπικότητά τους και να βιώσουν πιθανώς την απόρριψη από τους άλλους. 

 Αντίθετα, η ενίσχυση και η προβολή των αρνητικών στοιχείων στον εαυτό τους 

δίνει στα άτοµα µε έµµονο τύπο δεσµού την ευκαιρία να επιδιώξουν την παροχή 

στήριξης από τους άλλους. Οι αρνητικές εµπειρίες που σχετίζονται µε το δεσµό επιδρούν 

µε τέτοιο τρόπο στην αυτοαντίληψη του ατόµου, ώστε το τελευταίο να τείνει να 

περιγράφει τον εαυτό του βάσει της διαθεσιµότητας που επεδείκνυαν σε αυτό οι γονείς 

του. Τέλος, το αρνητικό µοντέλο εαυτού που σχηµατίζεται καθώς και οι στρατηγικές 

ρύθµισης συναισθήµατος που απορρέουν από αυτό γενικεύονται στις µετέπειτα σχέσεις 

του ατόµου ενώ κύριος στόχος παραµένει η αναζήτηση της στοργής, της φροντίδας και 

της στήριξης των άλλων. Έτσι, τα ασφαλή άτοµα φαίνεται να διαθέτουν µια πιο σταθερά 

θετική θεώρηση του εαυτού τους, η οποία απορρέει από τη δοµή του συστήµατος δεσµού 

τους και τα συναισθήµατα ασφάλειας και σιγουριάς που τους εµπνέει αυτό. Η περιγραφή 

του εαυτού τους, επίσης, από τα ίδια τα άτοµα τείνει να είναι πιο ισορροπηµένη, υπό την 

έννοια ότι δεν υπόκειται σε συγκινησιακές στρεβλώσεις κατά την αντιµετώπιση 

δυσάρεστων καταστάσεων.  

 

3 .  Τύπο ι  δ ε σµ ο ύ  κα ι  ρ ύ θµ ι σ η  σ υ ν α ι σ θήµα τ ο ς  
 

3.1  ∆ιασαφήνιση των κυριότερων εννοιών 
 

 Όπως έχει γίνει κατανοητό και από όσα έχουν προαναφερθεί, η επίδραση της 

σύναψης δεσµού µε την µητέρα ή τον κύριο φροντιστή, επιδρά σηµαντικά στη µετέπειτα 

συµπεριφορά του βρέφους καθώς και στην ικανότητά του να συνάπτει ικανοποιητικές 

και ισορροπηµένες στενές σχέσεις µε άλλα πρόσωπα. Η επίδραση αυτή στη µετέπειτα 

κοινωνικο-συναισθηµατική ανάπτυξη του ατόµου θεωρείται ότι ασκείται µέσω της 

παροχής φροντίδας που επέδειξε η µητέρα στο βρέφος στα πρώτα χρόνια ζωής του και η 

οποία αποτέλεσε το αρχικό πλαίσιο αναφοράς βάσει του οποίου το βρέφος έµαθε να 

οργανώνει τη συναισθηµατική του εµπειρία και να ρυθµίζει τα συναισθήµατα ασφάλειας 

που αποκόµιζε. Η επαρκής ικανοποίηση των αναγκών του νηπίου, λοιπόν, µέσω της 

συνεχούς παροχής φροντίδας και προστασίας φαίνεται να οδηγεί σε ικανοποιητική 

ρύθµιση των συναισθηµάτων του βρέφους, ενώ στην αντίθετη περίπτωση παρατηρούνται 
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ανεπάρκειες στη λειτουργία του συστήµατος δεσµού που ακολουθούνται από 

δυσλειτουργίες και στη ρύθµιση της συγκινησιακής κατάστασης του ατόµου (Propper & 

Moore, 2006; Braungart-Rieker, et al., 2001; Cooper, Shaver & Collins, 1998).  

Πριν προχωρήσουµε παρακάτω κρίνεται σκόπιµο να ορίσουµε και τι ακριβώς 

εννοούµε όταν χρησιµοποιούµε τον όρο «ρύθµιση συναισθήµατος». Κατά τους Rothbart 

και Derryberry (1981, ο.π. από Braungart-Rieker, et al., 2001), η ρύθµιση του 

συναισθήµατος συνίσταται στο σύνολο των συµπεριφορών που αποσκοπούν στη 

ρύθµιση των επιπέδων εγρήγορσης του ατόµου. Επίσης, ως ρύθµιση συναισθήµατος 

µπορούµε να εκλάβουµε το σύνολο των διεργασιών (συνειδητών και υποσυνείδητων), οι 

οποίες έχουν ως στόχο τους τη διαχείριση των συγκινησιακών σηµάτων που λαµβάνει το 

άτοµο · η διαχείριση µπορεί να γίνεται µέσω της µετατροπής της υποκειµενικής 

εµπειρίας  που βιώνει το άτοµο, της ρύθµισης της συµπεριφοράς ή του τρόπου έκφρασης 

των συναισθηµάτων του ή ακόµη και της κατάστασης, κατά τη διάρκεια της οποίας 

εκλύεται το συγκεκριµένο συναίσθηµα. Φαίνεται, λοιπόν, πως η συναισθηµατική 

εµπειρία επηρεάζει και τον τρόπο που αντιδρά το άτοµο στις αντιληπτές προκλήσεις ή 

ευκαιρίες (Propper & Moore, 2006).   

Για να διασαφηνίσουµε, όµως, και την έννοια του συναισθήµατος είναι απαραίτητο 

να αναφερθούµε στα δοµικά συστατικά που αυτό ενέχει. Έτσι, ως συναίσθηµα τείνουµε 

να αναγνωρίζουµε εκείνες τις εξελικτικές τάσεις αντίδρασης που περιλαµβάνουν τόσο τις 

υποκειµενικές συγκινησιακές καταστάσεις του ατόµου όσο και τις γνωστικές διεργασίες 

(µνήµη, προσοχή, αντίληψη) και τα κίνητρα που εµπλέκονται σε αυτές, τη διαχείριση 

των περιβαλλοντικών και εσωτερικών σηµάτων που λαµβάνονται, τις εκδηλώσεις και 

συµπεριφορές που συνοδεύουν κάθε συγκινησιακή κατάσταση και φυσικά, τις 

φυσιολογικές αντιδράσεις που απορρέουν από αυτές τις εµπειρίες. (Diamond & 

Aspinwall, 2003; Gross, 2002). Κατά τον Gross, (1998α), άλλη µία ερµηνεία του 

συναισθήµατος αποτελεί και η θεώρησή του ως µέρος ενός συστήµατος που ελέγχει την 

συµβατότητα µεταξύ των στόχων που θέτει το άτοµο και της πραγµατικότητας. Όταν η 

συµβατότητα αυτή λαµβάνει µεγάλη τιµή αυξάνονται οι πιθανότητες επίτευξης των 

στόχων και έτσι εκλύονται θετικά συναισθήµατα. Όταν, αντίστοιχα, η χαµηλή 

συµβατότητα µε την πραγµατικότητα δεν επιτρέπει την επίτευξη των στόχων εγείρονται 

αρνητικά συναισθήµατα.  Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα σύνολο αντιδράσεων που κατά 

τη διάρκεια της εξέλιξης αποδείχθηκε ότι παρέχουν ικανοποιητικές λύσεις σε ζητήµατα 

προσαρµογής ενώ θεωρείται ότι διαφορετικά συναισθήµατα αναπτύχθηκαν για την 
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αντιµετώπιση ξεχωριστών προσαρµοστικών απαιτήσεων (Propper & Moore, 2006; 

Gross, 1999; 1998α).                                                                    

Επίσης, όπως σηµειώνει ο Gross (1999), τα συναισθήµατα ευοδώνουν σηµαντικές 

λειτουργίες τόσο στο εσωτερικό του ατόµου όσο και έξω από αυτό. Μέσω των 

συναισθηµάτων δίνεται η ευκαιρία στο άτοµο να προσαρµόσει τις γνωστικές του 

λειτουργίες στις περιβαλλοντικές επιταγές, να αντιδράσει ταχέως σε κάποια εξωτερικά 

ερεθίσµατα ή ακόµη και να αποκτήσει γνώση για κάποια από αυτά τα ερεθίσµατα. 

Παράλληλα, στο διαπροσωπικό τοµέα τα συναισθήµατα ανακλούν τις συµπεριφορικές 

προθέσεις του ατόµου ενώ βάσει αυτών καθίσταται δυνατό να διασαφηνίζονται και οι 

πολύπλοκες κοινωνικές συµπεριφορές που εκδηλώνει. Σηµαντική είναι και η αναφορά 

του Gross στο θεωρητικό πλαίσιο της αντιµετώπισης του στρες, από το οποίο προήλθαν 

αρκετοί από τους όρους που θα µας απασχολήσουν σε αυτήν την ενότητα. Εδώ, κύριο 

βάρος δίνεται στις γνωστικές διεργασίες στις οποίες βασίζεται η ικανότητα του ατόµου 

να αντιµετωπίζει εξωτερικά ή εσωτερικά απειλητικά σήµατα. Οι διεργασίες αυτές 

διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: στην αρχική αντίληψη της κατάστασης από το άτοµο 

(primary appraisal), στην εκτίµηση του πόσο ικανός είναι ο οργανισµός να αντεπεξέλθει 

στην κατάσταση αυτή (secondary appraisal) και στο πώς τελικά κατορθώνει το άτοµο να 

αντιµετωπίσει το πρόβληµα που προέκυψε ανάµεσα σε αυτό και το περιβάλλον (coping). 

Η έννοια της αντιµετώπισης µιας ενδεχόµενης απειλής (coping) αποτελεί το ευρύτερο 

πλαίσιο των διεργασιών που σκοπό έχουν την ισορροπία της σχέσης ατόµου-

περιβάλλοντος, στο οποίο ενέχεται και η ρύθµιση συναισθήµατος.  

Η ίδια η διαδικασία της συναισθηµατικής εµπειρίας, παράλληλα, ενεργοποιείται 

όταν το άτοµο αρχικά επιχειρεί να αξιολογήσει κάποια συναισθηµατικά επενδυµένα 

στοιχεία και η  επεξεργασία των στοιχείων αυτών στη συνέχεια, εκλύει αντιδράσεις που 

ενέχουν εµπειρικές, συµπεριφορικές και φυσιολογικές διαδικασίες (John & Gross, 2004; 

Gross & John, 2003). Αναφερόµενοι πάντα στη ρύθµιση του συναισθήµατος 

ενδοατοµικά και όχι διαπροσωπικά αποσκοπούµε στην περιγραφή του τρόπου που το 

ίδιο το άτοµο καθορίζει ποια συναισθήµατα θα βιώσει και πότε καθώς και τον τρόπο µε 

τον οποίο θα τα βιώσει και θα τα εκφράσει στο περιβάλλον του. Κατά τη διαδικασία 

αυτή επέρχονται αλλαγές στην εξέλιξη της συναισθηµατικής αντίδρασης, υπό την έννοια 

πως δίνεται η δυνατότητα διαφορετικής συσχέτισης των στοιχείων της αντίδρασης, 

καθώς αυτή συµβαίνει. Παράλληλα, πρέπει να σηµειωθεί το γεγονός ότι πρόκειται για 

µια συνειδητή αλλά και µερικώς ασυνείδητη διαδικασία, υπό την έννοια της µερικής 

αυτοµατοποίησης των τρόπων, µε τους οποίους τείνει το άτοµο να ρυθµίζει τη 
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συγκινησιακή του κατάσταση. Οι στρατηγικές ρύθµισης του συναισθήµατος δεν έχουν 

εγγενώς ούτε καλό ούτε κακό χαρακτήρα. Οι στόχοι των διεργασιών ρύθµισης 

συναισθήµατος, δε, επικεντρώνονται σε δύο βασικούς σκοπούς: είτε στη µείωση της 

εµπειρίας ενός συναισθήµατος λόγω του ότι µπορεί, για παράδειγµα, πλέον να µην είναι 

λειτουργικό ή να µην εξυπηρετεί τη δράση του ατόµου σε ένα δεδοµένο κοινωνικό 

πλαίσιο, είτε στην αύξηση της συναισθηµατικής εµπειρίας προκειµένου να ανταποκριθεί 

σε διαφορετικά εσωτερικά ή εξωτερικά σήµατα.  

Πριν περάσουµε στις πιο συγκεκριµένες στρατηγικές ρύθµισης συναισθήµατος που 

µπορεί να υιοθετεί το άτοµο πρέπει να αναφέρουµε και την ευρύτερη κατηγορία των 

στρατηγικών που µπορεί να επιστρατεύσει το άτοµο προκειµένου να ρυθµίσει τη 

συναισθηµατική εµπειρία και έκφραση, όπως φαίνεται και στον πίνακα 2. Οι δεδοµένες 

στρατηγικές ρύθµισης, βέβαια, διαφοροποιούνται ανάλογα µε το στάδιο της 

συναισθηµατικής αντίδρασης στο οποίο εφαρµόζονται. Έτσι, η διαλογή του πλαισίου 

των αλληλεπιδράσεων (situation selection) µε τους άλλους αναφέρεται στην προτίµηση 

του ατόµου προς κάποια άτοµα ή καταστάσεις τα οποία εκλύουν περισσότερο θετικά ή 

λιγότερο αρνητικά συναισθήµατα στο άτοµο. Όταν το άτοµο βρίσκεται ήδη σε κάποιο 

πλαίσιο αλληλεπίδρασης µπορεί ακόµη και να τροποποιήσει κάπως το πλαίσιο αυτό 

προκειµένου να διαµορφώσει και τις συγκινησιακές επιδράσεις που θα έχει στο ίδιο το 

άτοµο (situation modification).  

Ακόµη, το άτοµο τείνει να κατευθύνει την προσοχή του προς κάποια από τα 

στοιχεία που περιέχονται στο περιβάλλον (attentional deployment), ανάλογα µε την 

επίδραση που έχουν αυτά στη συγκινησιακή του κατάσταση. Οι τεχνικές µε τις οποίες 

µπορεί να τροποποιηθεί η λειτουργία της προσοχής περιλαµβάνουν την απόσπαση της 

προσοχής, και την κατεύθυνσή της σε µη συναισθηµατικά φορτισµένα στοιχεία της 

κατάστασης και αντίστοιχα τη συγκέντρωση, κατά την οποία το άτοµο στρέφει την 

προσοχή του σε συγκεκριµένα σήµατα που εκλύουν συγκεκριµένα συναισθήµατα.  Όταν 

µια αλληλεπίδραση ή κατάσταση έχει ήδη παρέλθει, το άτοµο εξακολουθεί να έχει τη 

δυνατότητα να τροποποιήσει τον τρόπο µε τον οποίο θα την κωδικοποιήσει και θα την 

εσωτερικεύσει (cognitive change). Η αλλαγή στον τρόπο της γνωστικής επεξεργασίας 

µπορεί να αποτελεί, λοιπόν, ένα ακόµη στάδιο στη διαδικασία γένεσης των 

συναισθηµάτων. Τέλος, η ρύθµιση της ίδιας της συναισθηµατικής αντίδρασης (response 

modulation) αποτελεί ένα, ακόµη, στάδιο των ρυθµιστικών διεργασιών καθώς έγκειται 

στον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο χειρίζεται την τάση του να βιώνει συγκεκριµένα 

συναισθήµατα, όπως για παράδειγµα το άγχος ή το θυµό. Όσον αφορά στις στρατηγικές 
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συγκινησιακής ρύθµισης τώρα, διαχωρίζονται σε δύο βασικότερες κατηγορίες, όπως θα 

δούµε και παρακάτω, ανάλογα µε την επίδρασή τους σε δύο από τα προαναφερθέντα 

στάδια της έκλυσης των συναισθηµάτων (John & Gross, 2004; Gross & John, 2003; 

Gross, 2002; 1999; 1998α). 

Κατά τον Gross (2002; 1999; 1998α; 1998β; John & Gross, 2004), υπάρχουν δύο 

στρατηγικές, οι οποίες ανακλούν τις βασικές ατοµικές διαφορές που παρουσιάζουν οι 

διεργασίες συγκινησιακής ρύθµισης βάσει της προσωπικότητας που έχει διαµορφώσει το 

άτοµο · µέσω των διεργασιών αυτών µπορούν να ρυθµιστούν σηµαντικά τόσο η εµπειρία 

όσο και η έκφραση των υποκείµενων συναισθηµάτων στο άτοµο. Αφ’ ενός, η γνωστική 

επανεκτίµηση (cognitive reappraisal) σχετίζεται µε την αντίληψη που διαµορφώνει 

τελικά το άτοµο για µια δεδοµένη κατάσταση, διαχωρίζοντάς την από το συγκινησιακό 

της αντίκτυπο στο ίδιο. Είναι, βέβαια, γνωστό πως δεν είναι η κατάσταση αλλά η 

υποκειµενική της αξιολόγηση το ερέθισµα που εκλύει τη συναισθηµατική αντίδραση του 

ατόµου. Η επανεκτίµηση έγκειται τελικά σε µια εκ των προτέρων συγκινησιακή ρύθµιση 

(antecedent focused regulation) καθώς στοχεύει στη ρύθµιση του συναισθήµατος πριν το 

βιώσει το άτοµο κι έτσι, µπορεί να αλλάξει την έκβαση της συνολικής συναισθηµατικής 

εµπειρίας. Αφ’ ετέρου, η καταπίεση της συναισθηµατικής έκφρασης (expressive 

suppression) έγκειται στην απόπειρα του ατόµου να απωθήσει ή να παρεµποδίσει την 

έκφραση ενός συναισθήµατος, γεγονός που οδηγεί στην µειωµένη εµπειρία κάποιων 

αλλά όχι όλων των συναισθηµάτων. Αντίθετα από την επανεκτίµηση, η καταπίεση 

αποτελεί µια στρατηγική ρύθµισης της αντίδρασης (response focused regulation) στο 

εκλυόµενο συναίσθηµα. Ωστόσο, η ίδια η εµπειρία του συναισθήµατος που παραµένει 

ανεπηρέαστη, συνεχίζει να υφίσταται ενδοατοµικά, χωρίς πλέον το άτοµο να είναι σε 

θέση να την επεξεργαστεί (John & Gross, 2004). 

 Ας σηµειωθεί εδώ, πως υπάρχουν ενδείξεις ότι η χρήση της στρατηγικής 

επανεκτίµησης µειώνει όντως την ένταση της συναισθηµατικής εµπειρίας αν και δε 

µπορεί να αποδειχθεί αυτό καθολικά για όλα τα συναισθήµατα. Η καταπίεση της 

συναισθηµατικής έκφρασης φαίνεται να είναι εξίσου µέτρια αποτελεσµατική στον 

περιορισµό έκφρασης κάποιων συναισθηµάτων, αν και βρέθηκε ότι συνοδεύεται 

συνήθως από αυξηµένη ενεργοποίηση του καρδιαγγειακού συστήµατος και της 

ηλεκτρικής αγωγιµότητας του δέρµατος, προφανώς λόγω της καταπίεσης της έντασης 

των συναισθηµάτων (Gross, 2002).  

Ωστόσο, οι εν λόγω στρατηγικές υπόκεινται σε υποκειµενικό γνωστικό έλεγχο και 

εποµένως είναι αναµενόµενο να υπάρχουν ατοµικές διαφορές στον τρόπο που κάποιος 
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Καταστάσεις                      Στοιχεία                Νόηµα                                                       Αντιδράσεις       

                                                  Στ1                                                                                                                                      

                          Κ1α                              Στ2               Ν1                                                                                           

                                                                                                                                   τάσεις                                                    + 
        Κ1                         Κ1β                 Στ3                     Ν2                      συναισθηµατικής             συµπεριφορικές     

    Κ2                      Κ1γ                                     Στ4                     Ν3                                     αντίδρασης                                            −      

                                                   Στ5                                                                                                                              φυσιολογικές   

 

διαλογή    τροποποίηση     κατεύθυνση      τροποποίηση                                    τροποποίηση                    

πλαισίου      πλαισίου          προσοχής         αντίληψης                                         αντίδρασης   

                                                                     

                          reappraisal                                       suppresion 

αντιλαµβάνεται και βιώνει τις περιβαλλοντικές επιταγές και τις συγκινησιακές 

αντιδράσεις που αυτές εκλύουν. 

 

 

 
 εµπειρικές 

 

  

                                                                                                                      

  

                                                                                                                

 

 

 

 
Πίνακας 2 

Το µοντέλο της διεργασίας συγκινησιακής ρύθµισης, Gross (1998) 
µετάφραση: Καραγιαννοπούλου Λήδα 

 

 

∆ύο από τις σηµαντικότερες γνωστικές διαδικασίες που ενέχονται στις 

στρατηγικές ρύθµισης του συναισθήµατος είναι η συνεχής ανάκληση (rumination) και η 

απώθηση (repression). Όσον αφορά στη διαδικασία της συνεχούς ανάκλησης, η προσοχή 

του ατόµου τείνει να προσκολλάται σε ένα γεγονός ή µια κατάσταση που σχετίστηκε µε 

την εµπειρία συγκεκριµένων συναισθηµάτων. Η προσκόλληση αυτή, η οποία αποτελεί 

µια συνειδητή προσπάθεια να ρυθµίσει τη συγκινησιακή αντίδρασή του, αποσκοπεί στη 

µείωση της έντασης της συναισθηµατικής εµπειρίας αν και τις περισσότερες φορές 

αποφέρει το αντίθετο αποτέλεσµα. Αντίθετα, η απώθηση έγκειται στην αποµάκρυνση της 

προσοχής από ερεθίσµατα που εκλύουν δυσάρεστα συναισθήµατα. Πρόκειται για µια 

αυτόµατη αντιληπτική άµυνα, η οποία στρέφει την προσοχή του ατόµου σε πιο 

ευχάριστα ερεθίσµατα χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την ικανότητα του ατόµου να βιώνει 

το αρνητικό συναίσθηµα ή τις αντίστοιχες φυσιολογικές αντιδράσεις που σχετίζονται µε 

αυτό (Gross, 1998α).   
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3.2  Επίδραση των στρατηγικών ρύθµισης συναισθήµατος σε συγκινησιακές, 
γνωστικές  και συµπεριφορικές λειτουργίες. 
 

Όπως αναφέραµε και στην προηγούµενη υποενότητα, η χρήση των στρατηγικών 

ρύθµισης συναισθήµατος έχει σαφείς επιδράσεις τόσο στην συναισθηµατική εµπειρία 

καθαυτή, όσο και στις γνωστικές λειτουργίες που την υποστηρίζουν αλλά και τις 

συµπεριφορές που τελικά την ακολουθούν.  

Κατά τη γνωστική επανεκτίµηση µιας δεδοµένης κατάστασης που εγείρει 

συγκεκριµένα συναισθήµατα στο άτοµο, το ίδιο διαµορφώνει διαφορετικά την αντίληψη 

των στοιχείων της κατάστασης επανεξετάζοντας και ελέγχοντας αυτό που εκλύει το 

ανεπιθύµητο συναίσθηµα. Κατά την εκφραστική απώθηση της συναισθηµατική 

αντίδρασης, ωστόσο, το άτοµο επιλέγει να περιορίσει την έκφραση κάποιου δεδοµένου 

συναισθήµατος που παρόλα αυτά συνεχίζει να βιώνει ενδοατοµικά. Έτσι, η πρώτη 

στρατηγική φαίνεται να µειώνει τη συναισθηµατική εµπειρία καθαυτή, µειώνοντας την 

έντασή της ενώ η δεύτερη µειώνει την έκφραση της εµπειρίας αυτής χωρίς να µειώνει 

όµως και τις υπόλοιπες αντιδράσεις που τη συνοδεύουν (ενεργοποίηση της συµπαθητικής 

µοίρας του ΚΝΣ, καταστολή ανοσοποιητικού συστήµατος) (Diamond & Hicks, 2005; 

Gross & John 2003; Καφέτσιος, 2003; Gross, 1998α; 1998β). Όπως αποδεικνύουν και τα 

ερευνητικά δεδοµένα που αναφέρει ο Gross (2002), η χρήση κάθε στρατηγικής αποφέρει 

διαφορετικά διακριτά αποτελέσµατα στη συναισθηµατική εµπειρία και έκφραση · η 

καταπίεση της συναισθηµατικής έκφρασης τείνει να οδηγεί τα άτοµα σε περιορισµένη 

έκφραση αλλά και εµπειρία του θετικού συναισθήµατος. Όσον αφορά στην έκφραση του 

αρνητικού συναισθήµατος, βρέθηκε να έχει εξίσου θετική συσχέτιση µε τη χρήση της 

στρατηγικής καταπίεσης αλλά δεν παρατηρήθηκε το ίδιο και για την εµπειρία των 

αρνητικών συναισθηµάτων. Φαίνεται πως άτοµα που εφαρµόζουν τη συγκεκριµένη 

στρατηγική τείνουν να νιώθουν περισσότερα αρνητικά παρά θετικά συναισθήµατα, 

ακόµη και αν δεν εκδηλώνουν κάτι τέτοιο στη συµπεριφορά τους.  

Αντίθετα, η επανεκτίµηση των καταστάσεων φάνηκε να συνδέεται µε την εµπειρία 

και έκφραση περισσότερων θετικών παρά αρνητικών συναισθηµάτων. Επίσης, όταν 

εξετάστηκε η επίδραση των στρατηγικών αυτών στην γενικότερη ικανοποίηση του 

ατόµου από τη ζωή του, την ευηµερία και την κατάθλιψη, τα αποτελέσµατα κατέδειξαν 

τη θετική επίδραση της στρατηγικής επανεκτίµησης στις δύο πρώτες µεταβλητές και τη 

θετική συσχέτιση της στρατηγικής καταπίεσης µε την κατάθλιψη. Προκύπτει, λοιπόν, ότι 

η χρήση της στρατηγικής επανεκτίµησης επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στην εµπειρία 
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θετικότερων συναισθηµάτων ενώ η χρήση της στρατηγικής καταπίεσης µάλλον επιφέρει 

αντίθετα αποτελέσµατα στην εµπειρία και έκφραση και των θετικών αλλά και των 

αρνητικών συναισθηµάτων (Kafetsios & Loumakou, 2007; Gross, 2002).  

Όσον αφορά στις επιπτώσεις των εν λόγω στρατηγικών ρύθµισης συναισθήµατος 

στις γνωστικές λειτουργίες, πρέπει πρώτα να σηµειώσουµε το εξής: καθώς η στρατηγική 

καταπίεσης αποτελεί µια συνεχή προσπάθεια του ατόµου να ρυθµίσει τη συναισθηµατική 

έκφραση που ακολουθεί την εµπειρία του συναισθήµατος απαιτεί τη συγχρονισµένη 

λειτουργία των γνωστικών διεργασιών, προκειµένου να ανιχνεύει συνεχώς τα 

περιβαλλοντικά σήµατα που εκλύουν τα συναισθήµατα. Με αυτόν τον τρόπο µειώνεται η 

λειτουργικότητα των γνωστικών πόρων, οι οποίοι αδυνατούν να επεξεργαστούν τις 

υπόλοιπες πληροφορίες σωστά, ώστε µετά να τις αποµνηµονεύσουν. Επειδή, δηλαδή, 

κατά τη χρήση της καταπίεσης της συναισθηµατικής του έκφρασης το άτοµο δεν είναι σε 

θέση να αφοµοιώσει άλλες πληροφορίες από το περιβάλλον χάνει την ευκαιρία να 

αλληλεπιδράσει ανάλογα µε άλλα άτοµα. Καταλήγει, λοιπόν, να φαίνεται απόµακρο και 

αποσυντονισµένο από το πλαίσιο της εκάστοτε περίστασης.  

Ωστόσο, η στρατηγική της επανεκτίµησης που στοχεύει στα πρώτα στάδια της 

συναισθηµατικής αντίδρασης, δεν απαιτεί τέτοια σπατάλη γνωστικού δυναµικού για 

συνεχή αυτοέλεγχο και αφήνει ανεπηρέαστες τις γνωστικές λειτουργίες. Εφαρµόζοντας 

τη συγκεκριµένη στρατηγική, τα άτοµα έχουν αυτή τη δυνατότητα ειλικρινούς 

αλληλεπίδρασης επιδεικνύοντας το απαραίτητο ενδιαφέρον προς τους άλλους, το οποίο 

και συνιστά τη συναισθηµατική επικοινωνία και γενικότερα, την ανταπόκριση που 

αναµένεται σε τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις (John & Gross, 2004). Τα ερευνητικά 

δεδοµένα υποστηρίζουν τα παραπάνω, καταδεικνύοντας ότι στην περίπτωση της 

στρατηγικής καταπίεσης πρόκειται για µια στρατηγική που προϋποθέτει την 

ενεργοποίηση µεγάλου γνωστικού δυναµικού, γεγονός που δεν παρατηρείται στην χρήση 

της στρατηγικής επανεκτίµησης. Έτσι, οι ελλείψεις που παρατηρούνται στις διεργασίες 

της µνήµης και της προσοχής στα άτοµα που τείνουν να καταπιέζουν τα συναισθήµατά 

τους οφείλονται, τελικά, σε αυτόν ακριβώς τον τρόπο ρύθµισης συναισθήµατος.  

Tα άτοµα που τείνουν να εφαρµόζουν περισσότερο τη στρατηγική επανεκτίµησης, 

ωστόσο, προσπαθούν να εστιάζουν στα θετικά σηµεία κάθε περίστασης, αποκτώντας 

παράλληλα τη δυνατότητα να τροποποιούν ευκολότερα τη συγκινησιακή τους 

κατάσταση. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα στη χρήση της γνωστικής επανεκτίµησης µιας 

κατάστασης έγκειται στο ότι τα άτοµα µπορούν να εξωτερικεύουν τα συναισθήµατά τους 
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στα πλαίσια των διαπροσωπικών τους σχέσεων, χωρίς όµως να τα κατευθύνουν στους 

άλλους. (Gross & John 2003; Gross, 2002).  

Καθώς η συναισθηµατική έκφραση αποτελεί κύριο στοιχείο των ανθρώπινων 

αλληλεπιδράσεων σε κάθε κοινωνικό πλαίσιο, δε θα µπορούσε να παραλειφθεί η 

διερεύνηση της επίδρασης της συγκινησιακής ρύθµισης στο επίπεδο αυτών ακριβώς των 

αλληλεπιδράσεων. Μετά από σχετικές έρευνες (Gross & John 2003; Gross, 2002), οι 

µελετητές κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τα άτοµα που συνηθίζουν να εφαρµόζουν τη 

στρατηγική της καταπίεσης των συναισθηµάτων τους παρουσιάζουν µειωµένη πρόθεση 

να εκφράσουν και να µοιραστούν είτε τα αρνητικά είτε τα θετικά τους συναισθήµατα. 

Κατ’ επέκταση, διαταράσσοντας τη φυσιολογική συγκινησιακή επικοινωνία µε άλλους 

τα άτοµα αυτά τείνουν να παρουσιάζουν ένα προφίλ παροχής χαµηλής κοινωνικής 

στήριξης και συναισθηµατικής αλληλεπίδρασης µε τους άλλους, ενώ παράλληλα 

θεωρούνται και από τους ίδιους και από τους άλλους ως άτοµα λιγότερο συµπαθητικά.  

Ίσως, η διαµόρφωση του συγκεκριµένου προφίλ να βασίζεται στην αίσθηση 

ασυνέπειας που προκαλεί η καταπίεση των συναισθηµάτων, µεταξύ της εσωτερικής 

εµπειρίας και της έκφρασής της προς τα έξω. Η γνώση του ατόµου ότι δεν εκφράζεται 

ειλικρινά στους άλλους και δεν είναι αυθεντική η συµπεριφορά του, δηµιουργεί 

περαιτέρω αρνητικά συναισθήµατα που τελικά µπορεί να αποµακρύνουν το άτοµο τόσο 

από τα προσωπικά του αισθήµατα όσο και από τους άλλους.  Η χρήση της στρατηγικής 

επανεκτίµησης διαφέρει σηµαντικά από αυτήν της καταπίεσης στα αποτελέσµατα που 

αποφέρει σε κοινωνικό επίπεδο καθώς στην περίπτωση αυτή δεν παρουσιάζονται 

σηµαντικές µειώσεις στη συναισθηµατική έκφραση του ατόµου. Έτσι, τα άτοµα που 

συνηθίζουν να ρυθµίζουν µε αυτόν τον τρόπο τη συγκινησιακή τους κατάσταση 

παρέχουν µεγαλύτερη κοινωνική στήριξη και επικοινωνούν αµεσότερα µε τα άτοµα που 

αλληλεπιδρούν διαµορφώνοντας παράλληλα ένα πιο θετικό κοινωνικό προφίλ.  

Πριν καταλήξουµε σε κάποια συµπεράσµατα, είναι απαραίτητο να λάβουµε υπόψη 

και τις διαφυλικές διαφορές που τείνουν να παρουσιάζονται στο είδος της στρατηγικής 

που χρησιµοποιούν τα άτοµα για να ρυθµίζουν τα συναισθήµατά τους. Η παρατηρούµενη 

σηµαντική διαφορά στη χρήση της στρατηγικής καταπίεσης – οι άνδρες τείνουν να την 

εφαρµόζουν σε µεγαλύτερο ποσοστό από ότι οι γυναίκες- µπορεί να εξηγηθεί βάσει των 

διαφορετικών µεθόδων κοινωνικοποίησης των φύλων. Όπως είναι γνωστό, άλλωστε, τα 

αγόρια κοινωνικοποιούνται µε την υπόδειξη πως πρέπει να ασκούν αυστηρότερο έλεγχο 

στα συναισθήµατα τους και στην έκφραση αυτών, σε σύγκριση µε τα κορίτσια. Καθώς 

δεν παρατηρείται σηµαντική διαφορά στη χρήση της στρατηγικής επανεκτίµησης 
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ανάµεσα στα δύο φύλα, κρίνουµε τελικά πως οι παρατηρούµενες διαφορές  οφείλονται 

στις διαφορετικές µεθόδους κοινωνικοποίησης που εφαρµόζονται ανά φύλο (Gross & 

John 2003).  

Καταλήγοντας, πρέπει να τονίσουµε επίσης ότι, παρά τα θετικά της αποτελέσµατα, 

η στρατηγική της επανεκτίµησης µιας κατάστασης δε µπορεί να εφαρµόζεται σε όλες τις 

περιπτώσεις. Υπάρχουν φορές που δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί και τότε όντως 

είναι χρήσιµη η στρατηγική της συναισθηµατικής καταπίεσης. Το τελικό συµπέρασµα, 

πάντως, είναι ότι το καλύτερο σε κάθε περίσταση θα ήταν να υπάρχει µια ποικιλία 

ρυθµιστικών µηχανισµών, οι οποίοι θα µπορούν να είναι εύκαµπτοι και να εφαρµόζονται 

ανάλογα µε το πλαίσιο δράσης του ατόµου. Εξάλλου, η ισόρροπη χρήση λογικής και 

συναισθήµατος είναι αυτό που τελικά καταφέρνει να εξασφαλίσει την αναλογία µεταξύ 

προσωπικών κινήτρων και τάσεων µε τους στόχους που µπορεί να θέσει ένα άτοµο και 

είναι δυνατό τελικά να επιτύχει (Gross, 1998α). 

 

3.3   Στρατηγικές ρύθµισης συναισθήµατος και τύποι δεσµού.   
        

Νωρίτερα, αναφέρθηκε πως, αρχικά, οι ρυθµιστικοί µηχανισµοί της συγκινησιακής 

κατάστασης του βρέφους συντονίζονται από το άτοµο που το φροντίζει µέσω του 

κατευνασµού, της διέγερσης και της ανακούφισης από τα συναισθήµατά του. Ακόµη, η 

ευαισθησία που επιδεικνύουν οι γονείς στις συναισθηµατικές ανάγκες του παιδιού τους 

βρέθηκε πως επηρεάζουν σηµαντικά το πόσο ικανοποιητικά θα µάθει το ίδιο να ρυθµίζει 

τη συγκινησιακή του κατάσταση (Braungart-Rieker, et al., 2001), καθώς, σταδιακά, οι 

τρόποι αυτοί συγκινησιακού συντονισµού και ρύθµισης εσωτερικεύονται από το παιδί. Η 

ικανοποιητική ρύθµιση των συναισθηµάτων του από το ίδιο θεωρείται ένα από τα 

σηµαντικότερα στοιχεία των διαπροσωπικών σχέσεων που θα συνάψει αργότερα στη ζωή 

του, ενώ παράλληλα ενισχύει και την ικανότητα του ατόµου να αντιµετωπίζει επιτυχώς 

τις δυσκολίες και να διατηρεί µια υγιή προσωπικότητα (Propper & Moore, 2006; 

Carstensen, et al., 2000).  

Οι τρόποι συγκινησιακής ρύθµισης που θα υιοθετήσει τελικά το παιδί εξαρτώνται 

άµεσα και από τα ΕΜ∆ που έχει διαµορφώσει το ίδιο, τόσο για τον εαυτό όσο και για 

τους γονείς και γενικότερα τους ανθρώπους γύρω του. Με άλλα λόγια, οι διαφορές που 

παρατηρούνται στα ΕΜ∆ και κατά συνέπεια στους τύπους δεσµού που αναπτύσσουν τα 

άτοµα στη βρεφική ηλικία ανακλώνται στη συνέχεια, στη χρήση διαφορετικών 
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στρατηγικών ρύθµισης του συναισθήµατος και στους γενικούς κανόνες που καθορίζουν 

τη συναισθηµατική τους αντίδραση (Feeney & Collins, 2001; Feeney, 1995).  

Όσον αφορά, επίσης, στη γενικότερη ικανότητα του ατόµου να ρυθµίζει τη 

συναισθηµατική του κατάσταση, οι Diamond και Hicks (2005), υποδεικνύουν πως 

σχετίζεται άµεσα µε την αίσθηση ασφάλειας/ανασφάλειας που βιώνουν στα πλαίσια της 

αλληλεπίδρασης µε άλλα άτοµα.. Ο λεγόµενος «συναισθηµατικός τόνος» (vagal tone) 

του ατόµου, η προδιάθεση δηλαδή που έχει να ρυθµίζει ικανοποιητικά τις φυσιολογικές 

αντιδράσεις (λειτουργίες συµπαθητικού και παρασυµπαθητικού νευρικού συστήµατος) 

που συνοδεύουν τη συναισθηµατική εµπειρία, επηρεάζεται από τις εµπειρίες που 

αποκοµίζει αυτό, τόσο στα πλαίσια της σχέσης του µε τους γονείς/τροφούς όσο και στις 

µετέπειτα επαφές του µε άλλα άτοµα. Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, πως η επίδραση των ΕΜ∆ 

στη συγκινησιακή ρύθµιση είναι άµεση, καθώς η διαµόρφωση δεδοµένων γνωστικών 

αναπαραστάσεων επηρεάζει ανάλογα και τη συνολική ικανότητα του ατόµου να ρυθµίζει 

τη συναισθηµατική του αντίδραση (Propper & Moore, 2006; Καφέτσιος, 2005; Diamond 

& Hicks, 2005). 

Έτσι, τα βρέφη µε ασφαλή τύπο δεσµού φαίνεται να αναπτύσσουν, τελικά, θετικές 

αναπαραστάσεις για την ανταπόκριση των γονιών τους, µέσω της σταθερής παροχής 

φροντίδας που λαµβάνουν από αυτούς, γεγονός που στη συνέχεια τους επιτρέπει να 

εκφράζουν ελεύθερα τα συναισθήµατά τους. Αντίθετα, βρέφη που έχουν αναπτύξει 

ανασφαλή τύπο δεσµού έχουν διαµορφώσει ένα αρνητικό µοντέλο βάσει της απόµακρης 

συµπεριφοράς του γονέα (τύπος αποφυγής) ή της ασταθούς παροχής φροντίδας από 

αυτόν (τύπος εµµονής). Ανάλογα µε την άποψη αυτή, τα ευρήµατα των Braungart-

Rieker, και συνεργατών (2001), υποδεικνύουν πως τα βρέφη τύπου αποφυγής 

επιδεικνύουν µεγαλύτερα ποσοστά συναισθηµατικής ρύθµισης, σε σύγκριση µε ασφαλή 

βρέφη, σε πειραµατικές δοκιµασίες που ελέγχουν την επίδραση της ευαισθησίας του 

γονέα στη συγκινησιακή ρύθµιση του παιδιού. Επίσης, βρέφη που περιγράφονταν 

καλύτερα βάσει του αµφιθυµικού/ανασφαλούς τύπου που προτάθηκε από την Ainsworth, 

επεδείκνυαν λιγότερο ικανοποιητική συναισθηµατική ρύθµιση και παρουσίαζαν 

µεγαλύτερη τάση προς την εµπειρία αρνητικών συναισθηµάτων.  

Καθώς στις περιπτώσεις διαµόρφωσης ανασφαλούς τύπου δεσµού, λοιπόν, δεν 

επιτυγχάνεται η επίτευξη της ασφάλειας που αποτελεί τον κύριο στόχο του συστήµατος 

δεσµού, το παιδί καλείται να αντιµετωπίσει τα αρνητικά συναισθήµατα που εκλύονται, 

τα οποία είτε µαθαίνει να καταπιέζει (τύποι αποφυγής) είτε εµµένει σε αυτά βιώνοντας 
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της αρνητικές συνέπειες µιας παρατεταµένης αρνητικής συγκινησιακής κατάστασης 

(τύπος εµµονής) (Καφέτσιος, 2003; Feeney, 1995). 

Όπως επίσης προαναφέρθηκε, τα άτοµα που συνηθίζουν να καταπιέζουν την 

έκφραση των συναισθηµάτων τους γνωρίζουν ότι δεν είναι αυθεντικοί προς τον εαυτό 

τους αλλά και τους άλλους και ότι ακόµη επιδεικνύουν διαστρεβλωµένες στάσεις, 

πεποιθήσεις ακόµη και συναισθήµατα, τα οποία δεν αντιστοιχούν µε όσα πραγµατικά 

αισθάνονται. Ο λόγος για τον οποίο δρουν µε αυτόν τον τρόπο είναι ο φόβος της 

απόρριψης ή εγκατάλειψης από ένα άτοµο που είναι σηµαντικό για τους ίδιους . Από ό, 

τι φαίνεται, η στρατηγική της καταπίεσης εφαρµόζεται στις περιπτώσεις, όπου τα άτοµα 

διατηρούν κάποιες σηµαντικές διαπροσωπικές σχέσεις και φοβούνται µήπως τις χάσουν. 

Η καταπίεση της έκφρασης της συναισθηµατικής εµπειρίας, όµως, µάλλον εντείνει την 

εµπειρία των αρνητικών συναισθηµάτων µέσω της αίσθησης έλλειψης αυθεντικότητας 

που δηµιουργεί στα άτοµα που επιλέγουν να την εφαρµόσουν. 

Το βασικό στοιχείο της συγκεκριµένης στρατηγικής είναι αυτός ακριβώς ο 

αποκλεισµός των συναισθηµάτων του ατόµου, ο οποίος συµβαίνει σε τέτοιο βαθµό ώστε 

τελικά να επηρεάζεται και η αντίληψη του ίδιου του ατόµου για όσα αισθάνεται. Το 

άτοµο διαθέτει τελικά µικρότερη αντίληψη των όσων αισθάνεται πραγµατικά, µε 

λιγότερη ευκρίνεια και τελικά χάνει τη δυνατότητα να τροποποιήσει γνωστικά τη 

συναισθηµατική του εµπειρία. Επίσης, έχει βρεθεί ότι τα άτοµα που χρησιµοποιούν την 

εν λόγω στρατηγική τείνουν να εµµένουν περισσότερο στα αρνητικά τους συναισθήµατα 

και καθώς αυτό ανακλάται και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, µειώνεται η δυνατότητά 

τους να κατορθώσουν να τροποποιήσουν µια ενοχλητική/απειλητική κατάσταση προς το 

καλύτερο.  

Τα ίδια άτοµα τείνουν να αναφέρουν πως µοιράζονται λιγότερα από τα 

συναισθήµατά τους – και αρνητικά και θετικά – σε σχέση µε άτοµα που εφαρµόζουν τη 

στρατηγική της επανεκτίµησης. Επιδεικνύουν, δε, µεγαλύτερες τιµές στη διάσταση 

αποφυγής που σχετίζεται µε τον τύπο δεσµού που έχουν διαµορφώσει από την παιδική 

ηλικία, γεγονός που συνάδει και µε την αποφυγή της εγγύτητας µε άλλα άτοµα και την 

εκδήλωση µιας απόµακρης και τεταµένης συναισθηµατικά συµπεριφοράς. Η πεποίθηση 

ότι οι άλλοι δεν θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες του ίδιου του ατόµου εντείνει επίσης 

την καταπίεση των συναισθηµάτων αυτών και την αποφυγή καταστάσεων που τείνουν να 

τα εγείρουν, ενώ ταυτόχρονα µοιάζει να εξηγεί ικανοποιητικά και την ανεπαρκή 

κωδικοποίηση και αποµνηµόνευση των σχετικών γεγονότων που διακρίνει τα άτοµα 

αυτά. Τέλος, η χρήση της εν λόγω στρατηγικής ρύθµισης συναισθήµατος έχει συνδεθεί 
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γενικότερα µε χαµηλότερα ποσοστά ψυχικής υγείας, τα οποία αιτιολογούνται µέσω του 

ακραίου ελέγχου που υφίστανται τα αρνητικά συναισθήµατα (Καφέτσιος, 2003; Gross & 

John 2003; Gross, 1998α).  

Τα δεδοµένα αυτά υποστηρίζονται και από τις ευρύτερες αποδοχές της θεωρίας 

δεσµού που συνδέει τον τύπο αποφυγής µε τον ανεπαρκή έλεγχο του αρνητικού 

συναισθήµατος και συνακόλουθα την καταπίεση του, ενώ παράλληλα ο τύπος εµµονής 

σχετίζεται µε αυξηµένα ποσοστά ακραίων συµπεριφορών που απορρέουν εξίσου από την 

έλλειψη ελέγχου των αρνητικών συναισθηµάτων. Αντίθετα, φαίνεται πως οι 

συµπεριφορές που συνάδουν στην άνεση που νιώθει ένα ασφαλές άτοµο όσον αφορά 

στην εγγύτητα που διατηρεί µε άλλα άτοµα, σχετίζονται άµεσα µε τον ικανοποιητικό 

έλεγχο των συναισθηµάτων του (Feeney, 1995). 

Από την άλλη, τα άτοµα που τείνουν να επανεκτιµούν τις καταστάσεις, 

ρυθµίζοντας έτσι τη συναισθηµατική στους αντίδραση, δε βρέθηκαν να σηµειώνουν 

σηµαντικές τιµές στη διάσταση αποφυγής στον τύπο δεσµού τους, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει όµως πως επιζητούν περισσότερη στήριξη στα πλαίσια των διαπροσωπικών 

τους σχέσεων από τα υπόλοιπα άτοµα. Φαίνεται, αναφορικά και µε τη θεωρία δεσµού, 

πως οι πρώτες θετικές αλληλεπιδράσεις στα πλαίσια της οικογένειας προσφέρουν τη 

δυνατότητα στο άτοµο να οργανώσει καλύτερα την αντίληψη και διαχείριση των 

συναισθηµάτων του, υιοθετώντας πιο ικανοποιητικές και αποτελεσµατικές µεθόδους 

ρύθµισης του στρες. Η υψηλότερη ικανοποίηση που βιώνουν στα πλαίσια των σχέσεων 

τους ενισχύει και την αυτοεκτίµηση των ατόµων αυτών καθώς πιστεύουν ότι µπορούν να 

έχουν µερικό τουλάχιστον έλεγχο του περιβάλλοντός τους κι έτσι τείνουν να δίνουν 

έµφαση στα θετικά συναισθήµατα. Ανάλογα, παρουσιάζουν και µεγαλύτερα ποσοστά 

ατοµικής προόδου, αυτοαποδοχής και πιο συγκροτηµένους στόχους σε σχέση µε άτοµα 

που συνηθίζουν να καταπιέζουν τις συναισθηµατικές τους αντιδράσεις. Αυτό που γίνεται 

τελικά κατανοητό είναι, πως οι κυριότερες επιδράσεις της χρήσης της στρατηγικής 

επανεκτίµησης επικεντρώνονται στην ικανοποιητικότερη αντίληψη και διαχείριση των 

συγκινησιακών αντιδράσεων, στη σύναψη ουσιαστικότερων και ικανοποιητικότερων 

διαπροσωπικών σχέσεων και τελικά στην προώθηση της ευηµερίας του ατόµου (Schmitt, 

2005; John & Gross, 2004; Gross & John 2003; Καφέτσιος, 2003). 

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω, τα άτοµα µε ασφαλή τύπο δεσµού 

διακρίνονται από εσωτερικευµένους κανόνες που τους επιτρέπουν να εντοπίζουν τα 

αρνητικά τους συναισθήµατα και να τα διαχειρίζονται σωστά, αναζητώντας και την 

υποστήριξη των άλλων αν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ακόµη, τείνουν να διατηρούν πιο 
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αισιόδοξη στάση απέναντι σε προβλήµατα που ανακύπτουν σε σχέση µε τα ανασφαλή 

άτοµα, χωρίς να εµµένουν σε αρνητικές σκέψεις ή συναισθήµατα που σχετίζονται µε το 

δεσµό. Τα άτοµα µε έµµονο τύπο δεσµού, αντίθετα, φαίνεται να διατηρούν λιγότερο 

αισιόδοξες στάσεις και να εµµένουν στα αρνητικά τους συναισθήµατα, κατευθύνοντας 

συνεχώς την προσοχή τους προς αυτά. Η υπερενεργοποίηση του συστήµατος δεσµού που 

προκαλείται από αυτού του είδους τις γνωστικές διεργασίες οδηγεί τελικά στην 

αναστολή της ανάπτυξης της αυτονοµίας του ατόµου και στην περαιτέρω µείωση της 

αυτοεκτίµησής του.  

Τα άτοµα µε τύπο αποφυγής, τέλος, καθοδηγούνται από σχήµατα που αποτρέπουν 

την ανίχνευση των αρνητικών συναισθηµάτων και έτσι αποκλείουν την εκδήλωση 

συµπεριφορών δεσµού που µπορούν να αποφέρουν την αντίστοιχη ανταπόκριση από 

άλλους που είναι πρόθυµοι να παρέχουν στήριξη και φροντίδα. Γενικότερα, οι 

ανασφαλείς τύποι δεσµού (έµµονος-αποφυγής) φαίνεται να συνδέονται µε εντονότερο 

αίσθηµα µοναξιάς, µεγαλύτερη επιρρέπεια σε αισθήµατα ντροπής, θυµού, εχθρότητας, 

άγχους και κατάθλιψης, µε φόβο αξιολόγησης από το σύντροφο και µειωµένη 

ενσυναίσθηση, παθολογικό ναρκισσισµό αλλά και µε µειωµένη αυτοεκτίµηση και 

αυτοπεποίθηση. Οι τύποι δεσµού, λοιπόν, φαίνεται πως όντως ανακλούν και ανακλώνται 

και στη συγκινησιακή εµπειρία του ατόµου αλλά και στη γενικότερη ψυχολογική 

προσαρµογή του, επηρεάζοντας άµεσα την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων που 

πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των διαπροσωπικών σχέσεων (Καφέτσιος, 2003; Collins 

& Feeney, 2000; Mikulincer, et al., 2000; Cooper, Shaver & Collins, 1998). 

Ας σηµειωθεί, επίσης, ότι  η χρήση των στρατηγικών ρύθµισης συναισθήµατος 

µοιάζει να τροποποιείται παράλληλα µε την ωρίµανση του ατόµου. Είναι γνωστό πως η 

ηλικία και η εµπειρία είναι στενά συνδεδεµένες µεταξύ τους. Έτσι, φαίνεται πως η 

συλλογή εµπειριών και η απόκτηση περισσότερων γνώσεων στα πλαίσια των χρόνιων 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεών του ωφελούν το άτοµο στην ενίσχυση της αντίληψης των 

συναισθηµάτων του καθώς και στη χρήση αποτελεσµατικότερων στρατηγικών για τη 

ρύθµιση αυτών. Ενώ το άτοµο µεγαλώνει, τα ποσοστά της θετικής συγκινησιακής 

κατάστασης αυξάνονται και ταυτόχρονα µειώνονται τα ποσοστά των αρνητικών 

συναισθηµατικών εµπειριών, κάτι που υποδεικνύει µια αύξηση στη συναισθηµατική 

ωριµότητα. Σχετικές έρευνες έδειξαν, πως η εφαρµογή της επανεκτίµησης των 

καταστάσεων παρουσιάζει αυξηµένα ποσοστά στις ηλικίες µεταξύ 20 και 60 ετών. 

Παράλληλα, στις ίδιες ηλικίες παρατηρήθηκε και αντίστοιχη µείωση της χρήσης της 

καταπίεσης της συναισθηµατικής αντίδρασης και γενικότερα µειωµένα επίπεδα των 
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αρνητικών συναισθηµατικών εµπειριών. Επίσης, η ηλικία φάνηκε να σχετίζεται θετικά 

µε τη σταθερότητα στην περιορισµένη εµπειρία των αρνητικών συναισθηµάτων και 

αρνητικά µε την ακραία εναλλαγή της συναισθηµατικής εµπειρίας –από την εµπειρία 

ελάχιστου θετικού συναισθήµατος στην απότοµη αύξηση αυτού.(Gross & John 2002, 

ο.π. από Gross & John, 2003; Carstensen, et al., 2000; Bowlby, 1973). 

Από τα ερευνητικά δεδοµένα καταδεικνύεται πως στις τελευταίες δεκαετίες ζωής 

επικρατεί η σταθερότητα του συναισθήµατος και όχι οι εξάψεις που παρατηρούνται σε 

νεαρότερες ηλικίες. Ίσως αυτό να οφείλεται και στην επίδραση που ασκεί στο άτοµο η 

γνώση πως το τέλος του βιολογικού κύκλου πλησιάζει · η οριοθέτηση αυτή και η 

συνειδητοποίηση της θνητής φύσης εγείρουν πιθανότερα πολύπλοκες συναισθηµατικές 

αντιδράσεις σε πιο ηλικιωµένα άτοµα, τα οποία τείνουν να βιώνουν ουσιαστικότερα τα 

συναισθήµατά τους και να τα κρατούν σταθερά σε θετικές διαστάσεις (Carstensen, et al., 

2000). 

 

4 .  Η  ε κ δή λωση  τ η ς  σ ε ξ ο υ α λ ι κ ό τ η τ α ς  σ τ ο  π λα ί σ ι ο  των  
δ ι α π ρ ο σωπ ι κών  σ χ έ σ εων  

 
4.1.  Αλληλεπιδράσεις τριών συµπεριφορικών συστηµάτων: τύπος δεσµού, παροχή 
φροντίδας  και σεξουαλικότητα. 
 

Οι Hazan και Shaver (1987), ήταν εκείνοι που πρώτοι επιχείρησαν να περιγράψουν 

τη σύναψη των ερωτικών σχέσεων υπό το πρίσµα του συστήµατος δεσµού. Υπέδειξαν, 

επίσης, πως οι ερωτικές εκδηλώσεις και συµπεριφορές, ακόµη και οι αντιλήψεις σχετικά 

µε τις ερωτικές σχέσεις ανακλούν τις ατοµικές διαφορές στις γενικευµένες πεποιθήσεις 

του ατόµου για τον εαυτό και τους άλλους που παρατηρούνται στους τύπους δεσµού. Οι 

διαφορές αυτές διαµορφώνονται κυρίως βάσει των πρώιµων εµπειριών παροχής 

φροντίδας που αποκόµισε το άτοµο από τους φροντιστές του. Έτσι, διαµορφώθηκε η 

βασική υπόθεση πως η τάση και η εµπειρία του ατόµου να αναπτύσσει 

συναισθηµατικούς δεσµούς στην ενήλικη ζωή προϋποθέτει τη συµµετοχή τριών 

διακριτών συµπεριφορικών συστηµάτων, του δεσµού, της παροχής φροντίδας και της 

σεξουαλικότητας. Ακόµη και το αίσθηµα της αγάπης τείνει να θεωρείται ως µια 

δυναµική συγκινησιακή κατάσταση που ενέχει το συντονισµό των αναγκών και των 

δυνατοτήτων των δύο συντρόφων να εκδηλώνουν συµπεριφορές σχετικές µε το δεσµό, 

την παροχή φροντίδας και τη σεξουαλικότητά τους. Καταλήγουµε, λοιπόν, στο 

συµπέρασµα πως η διαµόρφωση συγκεκριµένου τύπου δεσµού, βάσει της ανάλογης 



Σεξουαλικότητα και διαπροσωπικές σχέσεις 

 

48

διαµόρφωσης της προσωπικότητας που συνεπάγεται, επιδρά άµεσα στην ικανότητα του 

ατόµου να συνάπτει ερωτικές σχέσεις ως ενήλικος (Mikulincer, 2006; Gillath & 

Schachner, 2006; Feeney & Noller, 2005; Schmitt, 2005; Schachner & Shaver, 2004; 

Jellis, 2001; Hazan & Shaver, 1987). 

Ωστόσο, καθώς αναφερόµαστε σε συµπεριφορικά συστήµατα, πρέπει να έχουµε 

υπόψη µας ότι πρόκειται κυρίως για εσωτερικές, νευρολογικές κατασκευές που 

λειτουργούν κυρίως σε υποσυνείδητο επίπεδο ακολουθώντας µηχανιστικούς κανόνες · η 

εκπλήρωση του κύριου στόχου τους, όµως –η επιβίωση και αναπαραγωγή- εξαρτάται και 

από την ικανότητα κάθε ατόµου να προσαρµόζει τις συµπεριφορές που σχετίζονται µε τα 

συστήµατα αυτά στις προσωπικές του δυνατότητες και αξιώσεις (Mikulincer, 2006). 

Πιο συγκεκριµένα, η οµαλή λειτουργία των τριών αυτών στενά σχετιζόµενων αλλά 

διακριτών συστηµάτων ευοδώνει την ανάπτυξη και διατήρηση σταθερών και 

ικανοποιητικών συναισθηµατικών δεσµών, ενώ η δυσλειτουργία τους φαίνεται να οδηγεί 

σε εντάσεις στα πλαίσια των σχέσεων, διαπληκτισµούς και έλλειψη ικανοποίησης καθώς 

και αστάθεια της ίδιας της σχέσης. Οι δε ατοµικές διαφορές που παρουσιάζονται στα 

πλαίσια των σχέσεων ανακλούν τις διαφορές που παρουσιάζουν οι στόχοι, οι πεποιθήσεις 

και αντίστοιχα τα συναισθήµατα και οι συµπεριφορές των συντρόφων µεταξύ τους, 

διαφορές που εντοπίζονται στα ενεργά µοντέλα δεσµού που έχει διαµορφώσει κάθε 

άτοµο. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κατά τη βρεφική ηλικία τα άτοµα που αποτελούν 

τις κύριες φιγούρες δεσµού είναι συνήθως οι γονείς/τροφοί του παιδιού. Στα πλαίσια των 

αλληλεπιδράσεων αυτών µε τους γονείς το βρέφος διαµορφώνει το δικό του σύστηµα 

αποδοχής και παροχής φροντίδας, ανάλογα µε τη φροντίδα και την ανταπόκριση που 

λαµβάνει, εσωτερικεύοντας παράλληλα τη συµπεριφορά των φιγούρων δεσµού (Farrugia 

& Hohaus, 1998).   

Κατά την ενηλικίωση, όµως, τους γονείς τείνουν να αντικαθιστούν πρώτα οι φίλοι 

και τελικά οι ερωτικοί σύντροφοι (Hazan, Campa & Gur-Yaish, 2006; Hazan, Gur-Yaish 

& Campa, 2004; Tracy, et al., 2003; Bowlby, 1988). Η διαδικασία αυτή, λοιπόν, 

προαπαιτεί να πληροί ο σύντροφος τα βασικά κριτήρια της µορφής η οποία δύναται, 

όπως και οι γονείς παλαιότερα, να διατηρεί την απαραίτητη εγγύτητα προς το άτοµο, να 

παρέχει προστασία, ασφάλεια και φροντίδα ώστε να αποτελέσει στην πορεία την ασφαλή 

βάση του ατόµου, η οποία θα ενισχύει το άτοµο να επιδιώκει τους στόχους του 

(Mikulincer, 2006; Mikulincer, Gillath & Shaver, 2002). Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να 
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σηµειωθεί πως οι συµπεριφορές δεσµού και εν τέλει η εγκαθίδρυση µιας τέτοιας 

συναισθηµατικής σύνδεσης τείνουν να εµφανίζονται στα πλαίσια των µακροχρόνιων 

ερωτικών σχέσεων που σχηµατίζονται προς το τέλος της εφηβείας και την αρχή της 

ενήλικης ζωής (Mikulincer, 2006; Farrugia & Hohaus, 1998). Ακόµη, η στενή συσχέτιση 

του συστήµατος δεσµού µε το σεξουαλικό σύστηµα έγκειται στο γεγονός ότι οι ερωτικές 

σχέσεις των ενηλίκων εκκινούν αρχικά από τα σεξουαλικά κίνητρα των ατόµων και είναι 

τελικά η σεξουαλική δραστηριότητα που διατηρεί τη σχέση ωσότου επέλθει η 

συναισθηµατική δέσµευση (Jellis, 2001).  

Σχετικά µε το σύστηµα παροχής φροντίδας τώρα, είναι σηµαντικό το γεγονός ότι 

πρόκειται για ένα βασικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης και κατά συνέπεια των 

διαπροσωπικών σχέσεων, αποτελώντας στην ουσία µια αλτρουιστική προδιάθεση που 

ωθεί τα άτοµα να βοηθούν άλλους που δείχνουν ότι έχουν ανάγκη από στήριξη και 

προστασία, προκειµένου να αντιµετωπίσουν δυσάρεστα συναισθήµατα. Η απαρχή της 

ανάπτυξης του συστήµατος αυτού εντοπίζεται στη σχέση που σύναψε κάθε άτοµο µε τον 

κύριο φροντιστή του, συνήθως τη µητέρα του. Κυρίαρχο στοιχείο της εν λόγω σχέσης 

είναι ο συντονισµός του συστήµατος δεσµού του παιδιού µε το σύστηµα παροχής 

φροντίδας της µητέρας. Αντίστοιχα, λοιπόν, η αναλογία αυτή απαντάται και στη σχέση 

που θα συνάψει αργότερα το άτοµο µε το σύντροφό του, όπου το σύστηµα παροχής 

φροντίδας του ενός συντρόφου αναµένεται να ενεργοποιείται όταν ο άλλος σύντροφος 

εκδηλώνει συµπεριφορές που υποδηλώνουν την ανάγκη για εγγύτητα και προστασία 

(ενεργοποίηση του συστήµατος δεσµού). Η πιθανή έλλειψη αυτού του συγχρονισµού 

θεωρείται ότι οδηγεί αντίστοιχα σε δηµιουργία αρνητικών σκέψεων και στάσεων ως προς 

τη σχέση. Ένα απενεργοποιηµένο σύστηµα παροχής φροντίδας, για παράδειγµα, 

εµποδίζει τον ένα σύντροφο να εκδηλώνει ευαισθησία και να ανταποκρίνεται στα 

σήµατα του άλλου συντρόφου για στήριξη. Υποδηλώνει δε, µια καταπίεση των σκέψεων 

που αφορούν τους άλλους, η οποία επιφέρει αναστολή των εκδηλώσεων συναίσθησης 

και συµπόνιας προς το σύντροφο που έχει ανάγκη (Mikulincer, 2006; Feeney & Collins, 

2001).  

Τα ερευνητικά δεδοµένα, παράλληλα, υποστηρίζουν πως οι ατοµικές διαφορές σε 

επίπεδο δεσµού αποτελούν σηµαντική ένδειξη των συµπεριφορών παροχής φροντίδας 

που παρατηρούνται στις ερωτικές σχέσεις των ενηλίκων. Ο ασφαλής τύπος δεσµού 

φαίνεται να είναι ο τύπος που συνδέεται µε τα µεγαλύτερα επίπεδα εγγύτητας και 

ευαισθησίας σε επίπεδο συστήµατος παροχής φροντίδας σε σχέση µε τους ανασφαλείς 

τύπους δεσµού (Mikulincer, 2006;  Feeney & Collins, 2001;  Collins & Feeney, 2000; 
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Farrugia & Hohaus, 1998). Έτσι, γίνεται φανερό πως τα ασφαλή άτοµα που διατηρούν 

αισιόδοξη στάση σχετικά µε την αντιµετώπιση και επίλυση δυσάρεστων καταστάσεων, 

έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στις σκέψεις που σχετίζονται µε τη διαχείριση του στρες και 

επιδεικνύουν µεγαλύτερα ποσοστά παροχής φροντίδας σε άτοµα που το έχουν ανάγκη. 

Είναι, δηλαδή, σε θέση να παρέχουν την ασφαλή βάση που χρειάζεται ο σύντροφος 

προκειµένου να αντιµετωπίσει δυσάρεστες καταστάσεις, ενώ παράλληλα, αισθάνονται 

εξίσου άνετα µε την ιδέα να αναζητήσουν και οι ίδιοι αυτό το ασφαλές καταφύγιο στο 

σύντροφο όταν αντιµετωπίσουν παρόµοιες καταστάσεις (Bowlby, 1973). 

Ανάλογα, µπορούµε να πούµε πως η υπερενεργοποίηση του συστήµατος δεσµού –

έµµονος τύπος δεσµού- σχετίζεται µε υπερενεργοποίηση άλλων συστηµάτων, όπως 

αυτού της παροχής φροντίδας. Σχετικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι ενώ τα άτοµα µε 

ασφαλή τύπο δεσµού είναι πιο ευαίσθητα και ανταποκρίνονται στα σήµατα του 

συντρόφου τους για φροντίδα, άτοµα µε τύπο δεσµού εµµονής επιδεικνύουν χαµηλότερη 

ουσιαστική στήριξη και εκδηλώνουν µια καταπιεστική και λιγότερο διακριτική µορφή 

φροντίδας προς το σύντροφο που έχει ανάγκη. Αντίστοιχα, άτοµα µε τύπο δεσµού 

αποφυγής, τα οποία τείνουν να διατηρούν ένα απενεργοποιηµένο σύστηµα δεσµού 

φαίνεται να διατηρούν παράλληλα και µια συγκεκριµένη συναισθηµατική απόσταση που 

ανακλάται στην απόµακρη συµπεριφορά τους προς το σύντροφο που αναζητά στήριξη 

και φροντίδα (Mikulincer, 2006; Collins & Feeney, 2000). Φαίνεται, λοιπόν, πως οι 

ανασφαλείς τύποι δεσµού εκδηλώνουν όχι τόσο συχνά και λιγότερο ουσιαστικές 

συµπεριφορές παροχής φροντίδας πιθανώς διότι δυσκολεύονται να υπερκεράσουν τις 

προσωπικές συναισθηµατικές δυσκολίες που συνεπάγεται ο τύπος δεσµού που έχουν 

διαµορφώσει. Γενικότερα όµως, όπως υποδεικνύεται και από την έρευνα των Collins και 

Feeney (2000), η παροχή φροντίδας ανάµεσα στους συντρόφους σχετίζεται άµεσα µε το 

βαθµό ικανοποίησης που αναφέρουν ότι αντλούν οι ίδιοι από τη σχέση τους. Έτσι, όταν 

τα άτοµα διατηρούν σχέσεις που τα ίδια θεωρούν ικανοποιητικές τείνουν να σηµειώνουν 

µεγαλύτερα ποσοστά παροχής και αποδοχής φροντίδας µεταξύ τους. 

Τέλος, ένας εξίσου σηµαντικός παράγοντας για τη σύναψη και διατήρηση 

ικανοποιητικών και µακροχρόνιων ερωτικών σχέσεων είναι και η οµαλή λειτουργία του 

σεξουαλικού συστήµατος του ατόµου, το οποίο τελειοποιείται σταδιακά µέχρι το τέλος 

της εφηβείας και την αρχή της ενήλικης ζωής 6. Η λειτουργία του εν λόγω συστήµατος 

                                                 
6 Όπως υπέδειξε ο Freud και όπως κατέδειξαν και µετέπειτα έρευνες, η σεξουαλικότητα υφίσταται από τα 
πρώτα χρόνια ζωής και είναι παρούσα τόσο στη βρεφική (πιπίλισµα) όσο και στην παιδική συµπεριφορά 
(παιχνίδια ρόλων). Η σχέση µε τους γονείς, ωστόσο, και η σύναψη συγκεκριµένου τύπου δεσµού 
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σχετίζεται άµεσα µε τη διαµόρφωση της σεξουαλικής ταυτότητας του ατόµου, η οποία 

έγκειται στην υιοθέτηση δεδοµένου σεξουαλικού προσανατολισµού (ετεροφυλόφιλου-

οµοφυλόφιλου), την αντίληψη και αξιολόγηση του σωµατικού σχήµατος, στην υιοθέτηση 

σεξουαλικών αξιών που συνάδουν στις ευρύτερες ηθικές τοποθετήσεις του ατόµου και 

τέλος, στις ερωτικές προτιµήσεις που απορρέουν από τα παραπάνω (Lloyd & Weiten, in 

press).  Καθώς το σεξουαλικό σύστηµα σχετίζεται άµεσα µε την ικανότητα του ατόµου 

να δηµιουργεί ερωτικό δεσµό µε κάποιο άλλο άτοµο, είναι αναµενόµενο το σύστηµα 

αυτό να αλληλεπιδρά και µε τα συστήµατα του δεσµού και της παροχής φροντίδας 

προκειµένου να υφίσταται µια ικανοποιητική ερωτική σχέση (Bogaert & Sadava, 2002; 

Farrugia & Hohaus, 1998).  

Πιο  συγκεκριµένα, φαίνεται ότι ο τύπος δεσµού που έχει διαµορφώσει το άτοµο 

επιδρά σηµαντικά στην περαιτέρω διαµόρφωση των σεξουαλικών κινήτρων, εµπειριών 

και συµπεριφορών του. Στο πώς, δηλαδή, το άτοµο θα επιδεικνύει το ενδιαφέρον του 

προς το σύντροφο και πώς θα εκδηλώνει σεξουαλικές συµπεριφορές που θα εξυπηρετούν 

και άλλες, σχετικές µε το δεσµό, ανάγκες (Gillath & Schachner, 2006; Feeney & Noller, 

2005; Schachner & Shaver, 2004; Bogaert & Sadava, 2002). Έρευνες που 

επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση της συσχέτισης αυτής καταδεικνύουν πως άτοµα µε 

ασφαλή τύπο δεσµού τείνουν να βιώνουν λιγότερο αρνητικά και περισσότερο έντονα, 

θετικά συναισθήµατα στα πλαίσια των ερωτικών τους σχέσεων. Έχοντας διαµορφώσει 

θετικά σεξουαλικά σχήµατα σχετικά µε τον εαυτό τους, τα άτοµα αυτά αναφέρουν 

µεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης όταν εκδηλώνουν ενεργά τη στοργή και το 

σεξουαλικό ενδιαφέρον τους προς το σύντροφο ενώ, παράλληλα, θεωρούνται ανοιχτά ως 

προς την ελεύθερη έκφραση της σεξουαλικότητάς τους στα πλαίσια σταθερών ερωτικών 

σχέσεων (Mikulincer, 2006; Schachner & Shaver, 2004; Tracy, et al., 2003).  

Ακόµη, έχει βρεθεί πως άτοµα που διατηρούν τύπο δεσµού αποφυγής αναφέρουν 

µειωµένα ποσοστά σεξουαλικών ορµών και χαµηλή ικανοποίηση κατά τη διάρκεια της 

σεξουαλικής πράξης. Φαίνεται, επίσης πως υποκινούνται από κίνητρα διαφορετικά από 

αυτά των ασφαλών ατόµων · η προσωπική ενίσχυση και η προβολή αυτής στη δηµόσια 

εικόνα τους µάλλον είναι ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα των ατόµων µε τύπο δεσµού 

αποφυγής για να εκδηλώσουν κάποια σεξουαλική συµπεριφορά προς το σύντροφο. 

Ακόµη, σηµειώνεται µια περαιτέρω διαφοροποίηση στη διάσταση της αποφυγής, µε τον 

τύπο αποφυγής-απορριπτικό να αποφεύγει τη συναισθηµατική εγγύτητα λόγω της 
                                                                                                                                                 
επηρεάζουν τόσο τη διαµόρφωση της σεξουαλικής συνείδησης και ταυτότητας όσο και τη µετέπειτα 
σεξουαλική έκφραση στην εφηβική και ενήλικη ζωή (DeLamater & Friedrich, 2002). 
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επιθυµίας του να διατηρήσει την ανεξαρτησία που χρειάζεται και τον τύπο αποφυγής-

φοβικό να εκδηλώνει την ίδια συµπεριφορά, αλλά εξαιτίας του φόβου για µια 

ενδεχόµενη απόρριψη ή απώλεια. Με άλλα λόγια, τα ίδια άτοµα τείνουν να εµπλέκονται 

σε σεξουαλικές δραστηριότητες όχι για να εκδηλώσουν αισθήµατα στοργής ή εγγύτητας, 

αλλά για να επιτύχουν προσωπικούς στόχους, όπως η µείωση του άγχους και η 

αυτοπροβολή, επιχειρώντας ταυτόχρονα να επιβληθούν στο σύντροφο και να 

προστατεύσουν τον εαυτό τους από αρνητικά συναισθήµατα που εκείνος τυχόν διατηρεί. 

Όπως γίνεται κατανοητό, η δυσλειτουργία του σεξουαλικού συστήµατος των 

συγκεκριµένων ατόµων έγκειται στη χρήση στρατηγικών απενεργοποίησής του · το 

γεγονός αυτό ανακλάται στη µείωση της σεξουαλικής επιθυµίας, στην αποµόνωση της 

σεξουαλικής συµπεριφοράς από άλλες συµπεριφορές που σχετίζονται µε το σύστηµα 

δεσµού (παροχή φροντίδας, συναισθηµατική εγγύτητα) και τελικά στην αναστολή  της 

σεξουαλικής διέγερσης και απόλαυσης µέσω της καταπίεσης των ερωτικών σκέψεων, 

φαντασιώσεων και αναγκών. 

Τα άτοµα µε τύπο δεσµού εµµονής, τέλος, φαίνεται να επιδίδονται σε σεξουαλικές 

δραστηριότητες προκειµένου να απαλλαγούν από προσωπικούς φόβους εγκατάλειψης, 

ακόµη και αν οι δραστηριότητες αυτές δεν αποτελούν πάντα για τους ίδιους πηγή 

συναισθηµατικής ικανοποίησης. Έτσι, τείνουν να δραστηριοποιούνται σεξουαλικά 

προκειµένου να εξασφαλίσουν µε αυτόν τον τρόπο τη συναισθηµατική εγγύτητα και την 

επιβεβαίωση που έχουν ανάγκη, µειώνοντας τα αρνητικά συναισθήµατα του συντρόφου 

και εκµαιεύοντας από αυτόν συµπεριφορές φροντίδας και στοργής. Αντίθετα µε τα 

άτοµα που διατηρούν τύπο αποφυγής, τα άτοµα µε έµµονο τύπο δεσµού φαίνεται να 

διαθέτουν λειτουργίες υπερενεργοποίησης του σεξουαλικού συστήµατος, οι οποίες 

ενισχύονται από τη συνεχή ανησυχία τους για την επάρκεια των σεξουαλικών τους 

θέλγητρων. Η έντονη αυτή ανησυχία για την ελκυστικότητά τους οδηγεί, ωστόσο, τα 

ανασφαλή άτοµα να εκδηλώνουν επιθετικές και καταπιεστικές συµπεριφορές προς το 

σύντροφο, µε αποτέλεσµα την απόρριψή τους και τη συνακόλουθη επιδείνωση της 

σεξουαλικής τους λειτουργίας. Ανάλογα, τα ποσοστά ικανοποίησης από τη σεξουαλική 

τους ζωή τείνουν να είναι χαµηλότερα από αυτά των ατόµων µε ασφαλή τύπο δεσµού 

(Mikulincer, 2006; Schachner & Shaver, 2004; Bartholomew & Horowitz, 1991).   
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4.2  Κίνητρα που εµπλέκονται στη λειτουργία του σεξουαλικού συµπεριφορικού 
συστήµατος. 
   

Είναι λογικό να περιµένουµε πως η εµπλοκή σε σεξουαλική δραστηριότητα 

αποσκοπεί σε κάποιους συγκεκριµένους στόχους, πέρα από τον πρωταρχικό βιολογικό 

σκοπό της –την αναπαραγωγή (Feeney & Noller, 2005). Σύµφωνα µε όσα υποδεικνύει η 

σύγχρονη βιβλιογραφία (Davis, Shaver & Vernon, 2004) τα κίνητρα που υποκινούν το 

άτοµο σε κάποια σεξουαλική δραστηριότητα σχετίζονται άµεσα µε παράγοντες, όπως η 

ηλικία, το φύλο και τα µοναδικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν κάθε ερωτική σχέση. 

Επίσης, οι στόχοι που σχετίζονται µε τα εκάστοτε κίνητρα σαφώς διαφέρουν κατά άτοµο 

καθώς, όπως απορρέει και από τα παραπάνω, η διαµόρφωσή τους σχετίζεται άµεσα µε 

βασικά στοιχεία της προσωπικότητας που αναπτύσσονται κατά την αλληλεπίδραση µε 

άλλους, από τους πρώτους µήνες ζωής (γνωστικές αναπαραστάσεις για τον εαυτό και 

τους άλλους). Στην προσπάθεια να κατηγοριοποιήσουν τα κίνητρα που αναφέρονται 

συχνότερα ότι ωθούν προς την εκδήλωση σεξουαλικής συµπεριφοράς, οι Cooper και 

συνεργάτες (2006), σηµειώνουν τέσσερις βασικές κατηγορίες: κίνητρα για επίτευξη και 

διατήρηση εγγύτητας, κίνητρα για ενίσχυση, κίνητρα για αντιµετώπιση προσωπικών 

αισθηµάτων και επιβεβαίωση και τέλος, κίνητρα για αποδοχή από το σύντροφο και το 

ευρύτερο περιβάλλον. 

Πιο συγκεκριµένα, η πρώτη κατηγορία κινήτρων αναφέρεται στην τάση του 

ατόµου να δραστηριοποιείται σεξουαλικά προκειµένου να εκδηλώσει τα αισθήµατα 

αγάπης και συναισθηµατικής εγγύτητας που τρέφει για το σύντροφό του. Η οµάδα αυτή 

κινήτρων φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο µε µια θετική στάση απέναντι στο σεξ, και 

κυρίως στο σεξ µε λιγότερους, πιο σταθερούς και γνώριµους συντρόφους. Τα άτοµα που 

διακρίνονται από τέτοιου είδους κίνητρα τείνουν, επίσης, να διατηρούν πιο µακροχρόνιες 

ερωτικές σχέσεις συγκριτικά µε άτοµα που διακρίνονται από διαφορετικά κίνητρα ως 

προς τη σεξουαλική δραστηριότητα. Συνεχίζοντας, τα κίνητρα που σχετίζονται µε την 

ενίσχυση περιγράφουν την τάση των ατόµων να εµπλέκονται σε σεξουαλική 

δραστηριότητα επειδή θεωρούν πως είναι ευχάριστη (σωµατικά και ψυχικά) ή 

εκπληρώνει κάποια άλλη ατοµική συναισθηµατική ανάγκη. Τα άτοµα που αναφέρουν τα 

συγκεκριµένα κίνητρα διακρίνονται συνήθως για την ισχυρή επιθυµία τους να κάνουν 

σεξ, ενώ διατηρούν και πιο θετική στάση ως προς το περιστασιακό σεξ  µε συχνά 

εναλλασσόµενους ερωτικούς συντρόφους, χωρίς να προτίθενται να συνάψουν κάποια 

αποκλειστική σεξουαλική σχέση µε ένα σταθερό σύντροφο. Ακόµη, τα κίνητρα που 
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αφορούν στην αντιµετώπιση του δυσάρεστου συναισθήµατος και την επιβεβαίωση από 

το σύντροφο υποδηλώνουν την προσπάθεια του ατόµου να αντιµετωπίσει κάποιες 

δυσάρεστες συναισθηµατικές καταστάσεις, όπως το άγχος ή η συνεχής ανησυχία σχετικά 

µε τη θελκτικότητα και τη δυνατότητα του ατόµου να προσελκύσει κάποιο άλλο άτοµο. 

Έτσι, φαίνεται να σχετίζονται περισσότερο µε την ανάγκη για σεξουαλική 

δραστηριότητα και την αυξηµένη ή µειωµένη ενασχόληση µε αυτό. Το παράδοξο αυτό 

εύρηµα οφείλεται ουσιαστικά στη διαφορετική στάση που διατηρούν τα άτοµα απέναντι 

στο σεξ ανάλογα µε το αν εµπλέκονται σε αυτό για την αντιµετώπιση µιας δυσάρεστης 

κατάστασης ή για προσωπική επιβεβαίωση. Τέλος, τα κίνητρα που σχετίζονται µε την 

επιβεβαίωση του συντρόφου ή των φιλικών προσώπων, υποδεικνύουν στην ουσία την 

επιρρέπεια του ατόµου στην αξιολόγηση των άλλων προκειµένου να τονώσει την 

αυτοεκτίµησή του. Τα άτοµα που διακρίνονται από τη συγκεκριµένη κατηγορία 

κινήτρων τείνουν να σηµειώνουν γενικότερα χαµηλά ποσοστά προδιάθεσης για εµπλοκή 

σε κάποια σεξουαλική δραστηριότητα και µοιάζουν να επιδίδονται σε αυτήν 

περισσότερο εξαιτίας κάποιας εξωτερικής πίεσης παρά από προσωπική επιθυµία. 

Πρόκειται κυρίως για άτοµα που έχουν διαµορφώσει αρνητικό µοντέλο για τον εαυτό 

τους ενώ παρουσιάζουν και υψηλά ποσοστά ερωτικής φοβίας.  

Σχετικά µε τους τύπους δεσµού, επίσης, έχει βρεθεί ότι συσχετίζονται άµεσα µε τα 

κίνητρα που εν τέλει θα ωθήσουν το άτοµο στην εκδήλωση της σεξουαλικής 

συµπεριφοράς, καθώς η συµπεριφορά αυτή µπορεί ορισµένες φορές να υποκινείται και 

από τις ανάγκες του ατόµου για παροχή φροντίδας και στήριξης. Στο σηµείο αυτό 

επισηµαίνεται, λοιπόν, µία από τις κυριότερες αλληλεπιδράσεις µεταξύ των τριών 

συµπεριφορικών συστηµάτων. 

 Καταρχάς, τα ασφαλή άτοµα φαίνεται ότι εµπλέκονται σε σεξουαλική 

δραστηριότητα προκειµένου να εκδηλώσουν αισθήµατα αγάπης και εγγύτητας. Άτοµα µε 

τύπο δεσµού αποφυγής, από την άλλη, βρέθηκε ότι αναφέρουν συχνότερα πως οι 

κυριότεροι λόγοι για τους οποίους εκδηλώνουν κάποια σεξουαλική συµπεριφορά είναι 

για να εναρµονιστούν µε την κοινωνική οµάδα στην οποία ανήκουν, να αντιµετωπίσουν 

την πίεση συνοµιλήκων και για να ενισχύσουν γενικότερα το κοινωνικό τους προφίλ. 

Σηµαντικό εξίσου είναι πώς τα άτοµα µε τύπο δεσµού αποφυγής-απορριπτικό δείχνουν 

πως εµπλέκονται σε σεξουαλική δραστηριότητα έξω από τα πλαίσια κάποιας στενής 

ερωτικής σχέσης για να αποφύγουν τη συναισθηµατική δέσµευση και εγγύτητα που 

συνεπάγεται αυτή. Τα συγκεκριµένα ευρήµατα συµφωνούν και µε τα δεδοµένα που 

υποδεικνύουν την απενεργοποίηση του συστήµατος δεσµού σε άτοµα µε τύπο αποφυγής 
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(Miculincer, et al., 2000), καθώς η απενεργοποίηση αυτή συνεπάγεται και έλλειψη των 

συµπεριφορών –και σεξουαλικών δραστηριοτήτων- που αποσκοπούν στην αναζήτηση 

και παροχή φροντίδας και ανάλογης συναισθηµατικής εγγύτητας.  

Αντίθετα, άτοµα που διατηρούν τύπο δεσµού εµµονής τείνουν να αναφέρουν ως 

κυριότερα κίνητρα για την εκδήλωση σεξουαλικής συµπεριφοράς την ανάγκη για 

επιβεβαίωση και αναγνώριση, καθώς µε αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι µειώνεται η 

ένταση προσωπικών φόβων. Ακόµη, η σεξουαλική δραστηριότητα θεωρείται για τους 

ίδιους ένας τρόπος να ωθήσουν το σύντροφο τους να τους προσφέρει αγάπη, φροντίδα 

και επιβεβαίωση. Και σε αυτή την περίπτωση τα ευρήµατα παραλληλίζονται µε τα 

ευρήµατα των Miculincer και συνεργάτες (2000), οι οποίοι υπέδειξαν την 

υπερενεργοποίηση του συστήµατος δεσµού, όπως αυτή απορρέει από τον τύπο εµµονής 

και η οποία δικαιολογεί την υιοθέτηση σεξουαλικών κινήτρων σχετικών µε την 

αναζήτηση συναισθηµατικής εγγύτητας και επιβεβαίωσης από το σύντροφο (Gillath & 

Schachner, 2006; Davis, Shaver & Vernon, 2004; Schachner & Shaver, 2004; Tracy, et 

al., 2003; Jellis, 2001).  

 

4.3  Η επίδραση των τύπων δεσµού στη σεξουαλική συµπεριφορά 
 

Από όσα έχουν διατυπωθεί ως αυτό το σηµείο, είναι φανερό ότι αυτό που 

υποδεικνύουν οι τύποι δεσµού είναι οι ατοµικές διαφορές που παρουσιάζονται στον 

τρόπο που τα άτοµα αντιλαµβάνονται το περιβάλλον αλλά και στον τρόπο που επιλέγουν 

να το αντιµετωπίσουν. Αυτό υποδηλώνει τη διαµόρφωση διαφορετικών κινήτρων και 

στόχων και κατ’ επέκταση, στη χρήση διαφορετικών στρατηγικών για την επίτευξή τους. 

Ένα σύνολο τέτοιων στρατηγικών ενέχει και το σεξουαλικό σύστηµα κάθε ατόµου, το 

οποίο κυριαρχείται από διαφορετικούς ενδοατοµικούς και διατοµικούς στόχους, που 

επηρεάζονται από το σύστηµα δεσµού, και παράλληλα από διαφορετικούς τρόπους 

αξιοποίησης της σεξουαλικής επαφής προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Έτσι, 

οι διαφορές στα υποκείµενα σεξουαλικά κίνητρα ανακλούν την αλληλεπίδραση των 

συστηµάτων δεσµού και σεξουαλικότητας (Schmitt, 2005). Είναι σηµαντικό, ωστόσο, να 

σηµειώσουµε πως παρά το µέγεθος της επίδρασης που ασκεί ο τύπος δεσµού στη 

σεξουαλική συµπεριφορά του ατόµου, θα προβαίναµε σε υπεργενίκευση αν θεωρούσαµε 

ότι οι λειτουργίες αυτών των συστηµάτων τείνουν να ταυτίζονται (Gillath & Schachner, 

2006). 
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Στη συγκεντρωτική καταγραφή των ερευνών που αφορούν στη συγκεκριµένη 

αλληλεπίδραση, η Cooper και οι συνεργάτες της (2006), σηµειώνουν πως παρατηρούνται 

σαφείς διαφορές στη σεξουαλική δραστηριότητα των ατόµων, οι οποίες µπορούν να 

εξηγηθούν ικανοποιητικά βάσει των τύπων δεσµού τους. Αφ’ ενός, τα ασφαλή άτοµα 

διακρίνονται κυρίως για την ισορροπία που διατηρούν µεταξύ της τάσης για εγγύτητα 

και της αυτονοµίας τους καθώς δεν έχουν ανάγκη την επιβεβαίωση από άλλους για να 

διατηρήσουν τη θετική εικόνα για τον εαυτό τους. Η επίλυση των συναισθηµατικών 

δυσκολιών τους χαρακτηρίζεται, επίσης, από αισιοδοξία που οδηγεί τις περισσότερες 

φορές στην ανεύρεση λειτουργικών και εποικοδοµητικών λύσεων. Είναι αναµενόµενο, 

λοιπόν, το γεγονός πως τα άτοµα αυτά σηµειώνουν τα µεγαλύτερα ποσοστά 

εµπιστοσύνης, ικανοποίησης και δέσµευσης στην ερωτική σχέση τους, ενώ παράλληλα 

αναφέρουν χαµηλά ποσοστά συγκρούσεων, θυµατοποίησης, ζήλειας και δυσθυµίας στα 

πλαίσια της σχέσης αυτής. Επίσης, τα ασφαλή άτοµα φαίνεται να εµπλέκονται σε 

σεξουαλικές σχέσεις για να εκδηλώσουν στοργή και φροντίδα προς το σύντροφο και να 

εξετάσουν τη δυνατότητα του συντρόφου για µακροχρόνιο δεσµό. Στα πλαίσια της 

σχέσης που δηµιουργούν τα άτοµα αυτά τείνουν να νιώθουν άνετα µε τη σεξουαλικότητά 

τους, να απολαµβάνουν µεγαλύτερη ποικιλία σεξουαλικών δραστηριοτήτων ενώ, 

γενικότερα, σηµειώνουν χαµηλότερα ποσοστά ερωτικής φοβίας και υψηλά ποσοστά 

ικανοποίησης από τη φυσική επαφή µε το σύντροφό τους. Ωστόσο, τείνουν να 

αξιολογούν περισσότερο τη σεξουαλική δραστηριότητα στα πλαίσια µιας σχέσης και όχι 

ως περιστασιακή διασκέδαση µε διαφορετικούς ερωτικούς συντρόφους (Cooper, et al., 

2006; Gillath & Schachner, 2006; Tracy, et al., 2003).   

Αφ’ ετέρου, άτοµα µε ανασφαλή τύπο δεσµού διαθέτουν διαφορετικά µοντέλα για 

τον εαυτό και τους άλλους που επηρεάζουν δραστικά τη συµπεριφορά τους στη σχέση 

τους µε το σύντροφό τους. Άτοµα µε τύπο δεσµού αποφυγής τείνουν να θεωρούν τους 

άλλους αναξιόπιστους και αδιάφορους και προτιµούν να διατηρούν την αυτοδυναµία 

τους και να µην εξαρτώνται από κανέναν. ∆ιατηρώντας αυτή την απόσταση από το 

σύντροφο και απωθώντας την ανάγκη τους για εγγύτητα και συναισθηµατική έκφραση, 

τα άτοµα αυτά τείνουν να σηµειώνουν χαµηλότερα ποσοστά εµπιστοσύνης στην αξία του 

συντρόφου, χαµηλότερα ποσοστά ικανοποίησης και δέσµευσης στη σχέση τους µε το 

σύντροφο, παράλληλα µε τα αυξηµένα ποσοστά αρνητικών εµπειριών που τα διακρίνει. 

Ακόµη, η σεξουαλική συµπεριφορά τους κατευθύνεται από λιγότερο συντηρητικές 

στάσεις ως προς το σεξ, γεγονός που συµβαδίζει µε τα δεδοµένα που θέλουν τα άτοµα µε 

τύπο δεσµού αποφυγής να επιδίδονται κατά µεγαλύτερο ποσοστό σε περιστασιακές 
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σεξουαλικές δραστηριότητες µε αγνώστους. Επίσης, τείνουν να επιδίδονται σε 

σεξουαλική δραστηριότητα προκειµένου να ανακουφιστούν από κάποιο δυσάρεστο 

συναίσθηµα, αποφεύγοντας παράλληλα και µια ενδεχόµενη απόρριψη από το σύντροφο. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι παρά την αποστασιοποίησή  τους από τους ερωτικούς 

τους συντρόφους, τα άτοµα αυτά τείνουν να δηλώνουν πως η σεξουαλική τους 

συµπεριφορά καθορίζεται από τους άλλους, κάτι που φαίνεται, ωστόσο, να διακρίνει 

περισσότερο τα άτοµα µε τύπο αποφυγής-φοβικό. 

 Τα άτοµα µε έµµονο τύπο δεσµού, ωστόσο, εξαιτίας της αρνητικής εικόνας που 

διατηρούν για τον εαυτό τους, εξαρτώνται από τη φροντίδα και προσοχή των άλλων για 

να τονώσουν την αυτοεκτίµησή τους. Αυτή η υπερβολική επιθυµία για εγγύτητα και η 

συνεχής ανησυχία ότι θα απορριφθούν κρατούν, τελικά, τα έµµονα άτοµα σε µια συνεχή 

υπερδιέγερση που ανακλάται στη σχέση τους, υπό µορφή ζήλειας ή θυµού. Όσον αφορά 

στη σεξουαλικότητά τους φαίνονται, επίσης, να προτιµούν περισσότερο σεξουαλικές 

εκδηλώσεις, όπως το φιλί ή το χάδι, από τη σεξουαλική πράξη καθαυτή. ∆ηλώνουν,  

επίσης, σε µεγαλύτερο ποσοστό την αίσθηση πως η σεξουαλικότητά τους εξαρτάται 

κυρίως από τους άλλους και εκδηλώνουν µεγαλύτερα ποσοστά ερωτικής φοβίας σε 

σχέση µε τα ασφαλή άτοµα. Ακόµη, φαίνεται να εµπλέκονται σε σεξουαλικές 

δραστηριότητες περισσότερο για να αποφύγουν την απόρριψη από το σύντροφο, να 

τονώσουν την αυτοεκτίµησή τους ή να αντιµετωπίσουν κάποια δυσάρεστη 

συναισθηµατική κατάσταση παρά από µια καθαυτή προσωπική επιθυµία (Cooper, et al., 

2006; Gillath & Schachner, 2006; Willetts, Sprecher & Beck, 2005; Simpson, Wilson & 

Winterheld, 2005; Feeney & Noller, 2005; Gentzler & Kerns, 2004; Schachner & Shaver, 

2004; Tracy, et al., 2003; Bogaert & Sadava, 2002; Hazan & Shaver, 1987). 

Ωστόσο, δεν πρέπει να παραλειφθεί η αναφορά στη διαφοροποίηση των 

συµπεριφορών ανά φύλο καθώς η σεξουαλικότητα είναι µια εξαρτώµενη καθαρά από το 

φύλο του ατόµου λειτουργία επειδή ακριβώς, κατά την πορεία της εξέλιξης, τα δύο φύλα 

αντιµετώπισαν διαφορετικά προβλήµατα προσαρµογής στα πλαίσια των διαπροσωπικών 

σχέσεων. Φαίνεται πως ο τύπος δεσµού αποφυγής σχετίζεται µε πιο δυσλειτουργικές 

συµπεριφορές στους άνδρες παρά στις γυναίκες. Οι πιο σηµαντικές διαφορές που 

παρατηρήθηκαν σχετικά µε το συγκεκριµένο τύπο δεσµού σε αλληλεπίδραση µε το φύλο 

του ατόµου συνοψίζονται στο συµπέρασµα, ότι οι άνδρες µε τύπο αποφυγής συνήθως 

χρησιµοποιούν τη σεξουαλική δραστηριότητα ως µέσο για να ενισχύσουν την 

αυτοπεποίθησή τους, να αποφύγουν την απόρριψη της συντρόφου και να αντιµετωπίσουν 

µια δυσάρεστη συναισθηµατική κατάσταση. 
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 Οι γυναίκες µε τύπο αποφυγής, όµως, φάνηκε να σηµειώνουν σηµαντικά ποσοστά 

µόνο στα κίνητρα ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης όσον αφορά στη σεξουαλική τους 

συµπεριφορά.. Το αντίθετο φαίνεται να ισχύει για τον έµµονο τύπο δεσµού, ο οποίος 

επηρεάζει περισσότερο τη σεξουαλική λειτουργία των γυναικών. Γυναίκες που τις 

διακρίνει ο συγκεκριµένος τύπος δεσµού τείνουν να αναφέρουν µικρότερη ηλικία 

έναρξης σεξουαλικής επαφής, εµπλέκονται σε σεξουαλικές δραστηριότητες όταν 

επιθυµούν να διασφαλίσουν την έγκριση και αποδοχή των συντρόφων τους, ενώ 

γενικότερα φαίνεται πως εµπλέκονται γενικότερα σε µεγαλύτερο ποσοστό σεξουαλικών 

δραστηριοτήτων από ό, τι γυναίκες µε τύπο δεσµού ασφαλή ή αποφυγής. Παρ’ όλα αυτά 

οι γυναίκες µε τύπο δεσµού εµµονής φαίνεται να διατηρούν εξίσου σταθερές ερωτικές 

σχέσεις µε γυναίκες που περιγράφονται ως ασφαλείς (Cooper, et al., 2006; Schachner & 

Shaver, 2004; Tracy, et al., 2003; Bogaert & Sadava, 2002). 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, ο ασφαλής τύπος δεσµού φαίνεται να σχετίζεται 

περισσότερο µε την εγγύτητα, την ισορροπηµένη επικοινωνία και την διάθεση για 

εξερεύνηση της σεξουαλικότητας από το άτοµο. Ο τύπος δεσµού αποφυγής, από την 

άλλη, συνδέεται µε χαµηλότερα ποσοστά ικανοποίησης και εγγύτητας στα πλαίσια της 

ερωτικής σχέσης, µε υψηλά ποσοστά διάλυσης των σχέσεων αλλά και την προτίµηση για 

λιγότερο στοργικές σεξουαλικές δραστηριότητες, χωρίς την εκδήλωση συµπεριφορών 

όπως το φιλί ή το χάδι. Η επίδραση αυτή, ωστόσο, φαίνεται να είναι σηµαντικότερη 

στους άνδρες, όπως υποδεικνύουν τα σχετικά δεδοµένα. Τέλος, ο έµµονος τύπος δεσµού 

επιδεικνύει σηµαντική συσχέτιση µε χαµηλή ικανοποίηση από τη σχέση και µε υψηλά 

ποσοστά διάλυσης των σχέσεων, µε τα στοιχεία αυτά να παρατηρούνται σε µεγαλύτερα 

ποσοστά στις γυναίκες. Η χαµηλή ικανοποίηση που αισθάνονται τα άτοµα µε έµµονο 

τύπο δεσµού πιθανότατα πηγάζει από την πεποίθησή τους πως η σεξουαλική τους 

συµπεριφορά καθορίζεται από άλλους καθώς µέσα από την επιβεβαίωση των τελευταίων 

µπορούν να ενισχύσουν την αυτοεικόνα τους (Gillath & Schachner, 2006). 

 

4.4  Η σεξουαλικότητα στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων: στάσεις και 
συµπεριφορές. 
 

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του ανθρώπου, τα δύο φύλα αντιµετώπισαν 

διαφορετικές περιβαλλοντικές προκλήσεις και κλήθηκαν να τις ξεπεράσουν βάσει των 

διαφορετικών βιολογικών δυνατοτήτων τους (έκθεση σε διαφορετικά ορµονικά 

περιβάλλοντα-δυνατότητα τεκνοποίησης γυναικών). Το αποτέλεσµα ήταν οι διαµόρφωση 
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διαφορετικών πρακτικών κοινωνικοποίησης των φύλων, µέρος των οποίων αποτελεί και 

η διαµόρφωση της σεξουαλικής συµπεριφοράς. Έτσι, όπως αναφέρουν και σύγχρονες 

µελέτες, οι γυναίκες τείνουν να σηµειώνουν διαφορετικές στάσεις από τους άνδρες, όσον 

αφορά στη σεξουαλική δραστηριότητα και τη σύναψη ερωτικών σχέσεων. Γενικά, οι 

άνδρες θεωρούνται και από τα δύο φύλα ως πιο ελεύθεροι να δραστηριοποιούνται 

σεξουαλικά και µάλιστα µε περισσότερες από µία ερωτικές συντρόφους ενώ οι γυναίκες 

διακρίνονται από µεγαλύτερα ποσοστά συντηρητικότητας ως προς τη σεξουαλική τους 

συµπεριφορά · είναι αναµενόµενο, λοιπόν, οι άνδρες να εµπλέκονται σε σεξουαλικές 

δραστηριότητες από µικρότερη ηλικία συγκριτικά µε τις γυναίκες (Lloyd & Weiten, in 

press; Willetts, Sprecher & Beck, 2005; Simpson, Wilson & Winterheld, 2005; Perlman 

& Campbell, 2005; Gentzler & Kerns, 2004; Lehr, et al., 2000; Haavio-Mannila & 

Kontula, 1997). 

Το φύλο του ατόµου, πιο συγκεκριµένα, φαίνεται να σχετίζεται µε δεδοµένες 

τάσεις συµπεριφοράς, ανεξάρτητα από το ψυχοκοινωνικό περιβάλλον όπου δρα και 

διαβιεί. Όπως σηµειώνουν η Peplau (2003, ο.π. από Lloyd & Weiten, in press), υπάρχουν 

τέσσερις βασικές παρατηρούµενες διαφορές. Καταρχάς, οι άνδρες εκδηλώνουν 

περισσότερο ενδιαφέρον για τις σεξουαλικές δραστηριότητες σε σύγκριση µε τις 

γυναίκες. Επίσης, οι γυναίκες επικεντρώνονται περισσότερο στις πτυχές της σεξουαλικής 

συµπεριφοράς που υποδηλώνουν συναισθηµατική εγγύτητα στο σύντροφο και αντίθετα, 

οι άνδρες είναι περισσότερο επιρρεπείς σε συµπεριφορές σεξουαλική επιθετικότητας από 

ό, τι οι γυναίκες. Τέλος, η σεξουαλικότητα των γυναικών δείχνει να επηρεάζεται σε 

σηµαντικότερο βαθµό, συγκριτικά µε αυτή των ανδρών, από πολιτισµικούς και 

περιστασιακούς παράγοντες που µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ωρίµανσης (Lloyd 

& Weiten, in press).  

Οι στάσεις, ωστόσο, που σχετίζονται µε τη σεξουαλική συµπεριφορά του ατόµου 

θεωρείται ότι εξαρτώνται και από άλλους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, πέρα από το 

φύλο του. Ένας παράγοντας που ασκεί εξίσου σηµαντική επίδραση στη διαµόρφωση των 

σεξουαλικών στάσεων είναι οι στάσεις που προβάλλονται στα πλαίσια του 

οικογενειακού περιβάλλοντος, οι οποίες  λειτουργούν ως µοντέλο για το νεαρό άτοµο. 

Σχετική έρευνα του Lehr και των συνεργατών του (2000), υπέδειξε πως οι προοδευτικές 

στάσεις των γονέων ανακλώνται στην επικοινωνία τους µε το παιδί, όσον αφορά στα 

σεξουαλικά θέµατα, επηρεάζοντας σηµαντικά την αντίληψή του σχετικά µε τη 

σεξουαλική δραστηριότητα εν γένει. Ανάλογα, οι DiLorio και συνεργάτες (1999), 

έδειξαν πως οι στάσεις που υιοθετεί τελικά το άτοµο ως προς τη σεξουαλικότητά του 
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(συντηρητικές-προοδευτικές) σχετίζονται άµεσα µε το ποσοστό επικοινωνίας που είχε µε 

τους γονείς του, όσον αφορά σε σεξουαλικά θέµατα. Πιο συγκεκριµένα, τόσο οι σχετικές 

συζητήσεις και µε τους γονείς όσο και η γενικότερη επικοινωνία µεταξύ των µελών και 

αντίστοιχα ο γονικός έλεγχος φαίνεται να οδηγούν στην υιοθέτηση πιο συντηρητικών 

πεποιθήσεων και αντίστοιχα, σε µεγαλύτερη ηλικία έναρξης της σεξουαλικής 

δραστηριότητας (Lehr, et al., 2005).  

Ακόµη, η ύπαρξη µεγαλύτερου αδελφού ή αδελφής, οι οποίοι δραστηριοποιούνται 

σεξουαλικά αποτελεί εξίσου ενισχυτικό παράγοντα για την υιοθέτηση πιο προοδευτικών 

στάσεων από το µικρότερο µέλος της οικογένειας. Ουσιαστικά, η συνολική επίδραση της 

οικογένειας ασκείται µέσω της διαµόρφωσης των πρώιµων εµπειριών του ατόµου. 

Καθώς οι εµπειρίες αυτές, όπως καταδεικνύεται και παραπάνω, διαµορφώνουν την 

αλληλεπίδραση των γνωστικών λειτουργιών και των συµπεριφορικών αντιδράσεων του 

ατόµου, τείνουν να επηρεάζουν παράλληλα και την ψυχολογική και σωµατική του 

ανάπτυξη, καθορίζοντας τις στάσεις του για τη σεξουαλική δραστηριότητα. Οι στάσεις 

αυτές, τέλος, ανακλώνται στη συµπεριφορά και τις επιλογές που θα κάνει το άτοµο 

σχετικά µε τις ερωτικές σχέσεις που θα συνάψει ως ενήλικος.  

Κάποιοι άλλοι παράγοντες που ασκούν εξίσου σηµαντική επιρροή στη διαµόρφωση 

των σεξουαλικών στάσεων, είναι οι αλληλεπιδράσεις µε τους φίλους, ο βαθµός 

θρησκευτικότητας του ατόµου, η τάση του δηλαδή να ασπάζεται τα διδάγµατα του 

θρησκευτικού δόγµατος στο οποίο ανήκει, η ηλικία7 και η πρότερη σεξουαλική 

δραστηριότητα. Η υιοθέτηση λιγότερο αυστηρών και συντηρητικών στάσεων φαίνεται 

να σχετίζεται περισσότερο µε το ανδρικό φύλο, την αναφορά µικρότερου βαθµού 

θρησκευτικότητας, µε µικρότερη ηλικία κατά την έναρξη της σεξουαλικής 

δραστηριότητας και  µε µεγαλύτερη ποσοστά σεξουαλικής εµπειρίας. Ακόµη, και η 

υψηλή µόρφωση φαίνεται να σχετίζεται εξίσου µε την υιοθέτηση πιο ανοικτών 

σεξουαλικών στάσεων. Φαίνεται, λοιπόν, πως οι στάσεις που προβάλλονται από το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του ατόµου επηρεάζουν εξίσου την τελική διαµόρφωση 

των σεξουαλικών στάσεων που τελικά θα υιοθετήσει (Lloyd & Weiten, in press; Willetts, 

                                                 
7 ∆ιαχρονική έρευνα υποδεικνύει σηµαντική αλλαγή στις σεξουαλικές στάσεις των ατόµων, οι οποίες 
βασίζονται τόσο στο φύλο όσο και στην ηλικία τους. Πιο συγκεκριµένα, παρά το γεγονός της έλλειψης 
κάποιας δραστικής αλλαγής στις στάσεις των ανδρών, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, οι γυναίκες 
τείνουν να σηµειώνουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις που αναλογούν στην ηλικιακή τους οµάδα · οι 
γυναίκες ηλικίας 30-39 ετών σηµείωσαν διαφορά στις σεξουαλικές στάσεις τους σε σύγκριση µε την 
ηλικιακή οµάδα των 20-29 ετών, υιοθετώντας περισσότερο συντηρητικές απόψεις. Το εύρηµα αυτό, 
ωστόσο, εξηγείται, κατά τον συγγραφέα, εν µέρει βάσει των µεθόδων κοινωνικοποίησης που διατηρούν 
µια καταπιεστική τάση ως προς τη γυναικεία σεξουαλικότητα (Mahoney, 1978). 
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Sprecher & Beck, 2005; Simpson, Wilson & Winterheld, 2005; Fisher, 2005; DeLamater 

& Friedrich, 2002; Lehr, et al., 2000; Haavio-Mannila & Kontula, 1997). 

Όπως γίνεται φανερό, και οι στάσεις σχετικά µε τη σεξουαλική δραστηριοποίηση 

του ατόµου τείνουν να εξαρτώνται άµεσα από τον τύπο δεσµού που θα διαµορφώσει 

βάσει των αλληλεπιδράσεών του µε τους γονείς του. Ανάλογα, λοιπόν, τα άτοµα που 

έχουν διαµορφώσει ασφαλή τύπο δεσµού τείνουν να σηµειώνουν χαµηλότερα ποσοστά 

υιοθέτησης ακραίων προοδευτικών στάσεων που ανακλώνται στα χαµηλά ποσοστά 

εµπλοκής τους σε ερωτικές εµπειρίες «της µιας βραδιάς» ή σε τέτοιες εµπειρίες όταν ήδη 

διατηρούν παράλληλα κάποια ερωτική σχέση. Αντίθετα, άτοµα µε τύπο δεσµού 

αποφυγής τείνουν να υιοθετούν περισσότερο προοδευτικές στάσεις, εκδηλώνοντας 

σεξουαλικές δραστηριότητες έξω από τα πλαίσια κάποιας σχέσης και χωρίς απαραίτητα 

αυτές να συνοδεύονται από κάποια συναισθηµατική εµπειρία. Τα ίδια άτοµα, όπως και 

τα άτοµα µε έµµονο τύπο δεσµού, σηµειώνουν µεγαλύτερα ποσοστά σεξουαλικών 

δραστηριοτήτων µε παραπάνω από έναν συντρόφους, ενώ τα ασφαλή άτοµα δείχνουν να 

προτιµούν τη σχέση µε ένα σταθερό σύντροφο. Τα έµµονα άτοµα, τείνουν παράλληλα να 

σηµειώνουν µεγαλύτερα ποσοστά ερωτοπάθειας –µιας ισχυρής παρώθησης να 

εµπλέκονται σε πλήθος σεξουαλικών δραστηριοτήτων-, σεξουαλικής ασυδοσίας και 

απιστίας, όταν διατηρούν κάποια ερωτική σχέση (Gentzler & Kerns, 2004; Feeney & 

Noller, 2005).  

Οι στάσεις που θα υιοθετήσει, τελικά, το άτοµο ανακλώνται στη συνέχεια όχι µόνο 

στη σεξουαλική του συµπεριφορά καθαυτή αλλά και στα σχεσιακά πλαίσια στα οποία θα 

επιλέγει να την εκδηλώσει. Είναι γεγονός, για παράδειγµα, ότι το πλήθος των ερωτικών 

συντρόφων στην ενήλικη ζωή έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, αυτό εξηγείται 

βάσει τριών σηµαντικών αλλαγών που έχουν προκύψει στα πλαίσια των διαπροσωπικών 

σχέσεων. Αφ’ ενός, η έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας εντοπίζεται πλέον σε 

πολύ µικρότερες ηλικίες από ό, τι παλιότερα. Επίσης, τα άτοµα τείνουν να εισέρχονται 

σε συζυγικές, πλέον, σχέσεις σε µικρότερη ηλικία  ανάλογα µε την ηλικία στην οποία 

άρχισαν να ενεργοποιούνται σεξουαλικά και τέλος σηµειώνονται µεγαλύτερα ποσοστά 

συζυγικών και µη σχέσεων σε αντίστοιχα µικρή ηλικία (Willetts, Sprecher & Beck, 2005; 

DeLamater & Friedrich, 2002).  

Αντίστοιχα, οι υιοθετούµενες στάσεις επηρεάζουν τα κριτήρια επιλογής ενός 

πιθανού συντρόφου. Οι άνδρες δηλώνουν πως προτιµούν τις βραχύχρονες σχέσεις σε 

µεγαλύτερο ποσοστό από ό, τι οι γυναίκες. Ακόµη, για τους άνδρες το βασικότερο 

κριτήριο επιλογής ερωτικού συντρόφου φαίνεται να είναι η εξωτερική εµφάνιση, 
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αντίθετα µε τις γυναίκες που δείχνουν να λαµβάνουν περισσότερο υπόψη τους την 

οικονοµική κατάσταση, τη γενναιοδωρία και τη σεξουαλική εµπειρία ενός επίδοξου 

συντρόφου. Όσον αφορά στις στάσεις που υιοθετούν τα άτοµα, φαίνεται πως οι πιο 

προοδευτικές σεξουαλικές στάσεις σχετίζονται µε την επιλογή συντρόφων που είναι 

ελκυστικοί και έχουν οικονοµική ευχέρεια. Από την άλλη, οι πιο συντηρητικές στάσεις 

υποδεικνύουν παράλληλα και το ενδιαφέρον του ατόµου για χαρακτηριστικά που 

αφορούν κυρίως στην προσωπικότητα ενός πιθανού συντρόφου -τρυφερότητα, 

αξιοπιστία, συναισθηµατική εγγύτητα και δέσµευση στη σχέση (Simpson, Wilson & 

Winterheld, 2005).  

 

4.5  Σεξουαλική ικανοποίηση και σταθερότητα των ερωτικών σχέσεων. 
 

Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που σχετίζονται µε τη σταθερότητα 

και µε την ευρύτερη ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων είναι η ικανοποίηση που 

βιώνει το άτοµο στα πλαίσια αυτών. Όσον αφορά στις ερωτικές σχέσεις, τώρα, η 

σεξουαλική ικανοποίηση –η θετική συγκινησιακή αξιολόγηση της ερωτικής συνεύρεσης 

µε το σύντροφο- φαίνεται να είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη γενικότερη αίσθηση ικανοποίησης του ατόµου από τη σχέση που διατηρεί 

µε το σύντροφό του (Sprecher & Cate, 2005). Η ευρύτερη αξιολόγηση της σεξουαλικής 

ικανοποίησης, δε, φαίνεται να ενέχει και τις παρελθοντικές εµπειρίες του ατόµου, τις 

παρούσες προσδοκίες του και τις µελλοντικές του βλέψεις σχετικά µε τη σεξουαλικότητά 

του (Haavio-Mannila & Kontula, 1997).  

Επίσης, κατά τους DeLamater και Friedrich (2002), η σεξουαλική ικανοποίηση στα 

πλαίσια µιας ερωτικής σχέσης επέρχεται από το συνδυασµό τριών βασικών παραγόντων: 

(α), την αποδοχή της σεξουαλικής του ταυτότητας από το ίδιο το άτοµο, (β), τη 

συνείδηση των επιθυµιών και προτιµήσεων του συντρόφου και (γ), την ειλικρινή και 

ελεύθερη επικοινωνία µεταξύ των συντρόφων. 

Ωστόσο, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ενισχύεται το αίσθηµα αυτό της 

ικανοποίησης µεταξύ των συντρόφων σηµειώνονται ανάλογα µε την πτυχή της 

σεξουαλικής σχέσης στην οποία επιλέγουµε να δώσουµε ιδιαίτερο βάρος. Η θεωρία της 

συµβολικής αλληλεπίδρασης (symbolic interaction theory), για παράδειγµα, αναφέρει 

πως τα χαρακτηριστικά της σχέσης διαµορφώνονται από την αλληλεπίδραση µεταξύ των 

συντρόφων, όπως αυτοί λειτουργούν βάσει των κοινωνικών ρόλων που έχουν αναλάβει 

αλλά και των προσδοκιών που συνδέονται µε αυτούς. Η σεξουαλική ικανοποίηση σε 
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αυτήν την περίπτωση πηγάζει από την παρόµοια αντίληψη και υιοθέτηση του 

συντροφικού ρόλου και από τους δύο συντρόφους. Ανάλογα, η θεωρία της κοινωνικής 

συναλλαγής (social exchange) υποστηρίζει ότι η σεξουαλική ικανοποίηση επέρχεται 

όταν στα πλαίσια της σχέσης –που νοείται ως πλαίσιο συναισθηµατικών συναλλαγών - 

κάθε σύντροφος θεωρεί ότι εκπληρώνει τις απαιτήσεις του για συναισθηµατική 

πληρότητα. Η σεξουαλική ικανοποίηση µπορεί, ακόµη, να ενισχυθεί µέσω της ισόρροπης 

ικανοποίησης των αναγκών κάθε συντρόφου από τον άλλο, όπως προτείνει και η θεωρία 

ισότητας (equity theory). 

Παρά όλα αυτά, όποιον ορισµό και αν επιλέξουµε να δώσουµε στη σεξουαλική 

ικανοποίηση η συσχέτισή της µε τη συχνότητα της σεξουαλικής επαφής παραµένει πάντα 

σηµαντική καθώς η συχνότητα των σεξουαλικών εκδηλώσεων έχει σχετιστεί µε την 

αύξηση της σεξουαλικής ποιότητας και κατ’ επέκταση, της σεξουαλικής ικανοποίησης. 

Σηµαντικός παράγοντας για την ενίσχυση της σεξουαλικής ικανοποίησης του ατόµου 

φαίνεται να είναι, όπως προαναφέρθηκε, και η συζήτηση σχετικά µε σεξουαλικά θέµατα 

µεταξύ των συντρόφων. Παράλληλα, η αίσθηση εγγύτητας και αγάπης που αποκοµίζει το 

άτοµο από τη σχέση του επηρεάζουν εξίσου το βαθµό ικανοποίησης του από τη 

σεξουαλική δραστηριότητα µε το σύντροφο. Γενικότερα, το ποσοστό κατά το οποίο 

τείνουν να συµµερίζονται οι σύντροφοι συναισθήµατα και να επικοινωνούν µέσω της 

φυσικής τους επαφής µοιάζει να συµπίπτει µε το ποσοστό της ευρύτερης ικανοποίησης 

που αποκοµίζουν οι ίδιοι από τη σχέση τους.  Αντίθετα, η σεξουαλική επιβλητικότητα 

τείνει να µειώνει τη συνολική ικανοποίηση του ατόµου τόσο αναφορικά µε την ίδια τη 

σχέση όσο και µε τη σεξουαλική δραστηριότητα των συντρόφων (Lloyd & Weiten, in 

press; Sprecher & Cate, 2005). 

Παράλληλα, ερευνητικά δεδοµένα υποδεικνύουν πως η ικανοποίηση που είναι 

ικανό να βιώσει και να παράσχει το ενήλικο άτοµο στην ερωτική του σχέση σχετίζεται 

άµεσα τόσο από τη φροντίδα που το ίδιο είχε λάβει στα βρεφικά και παιδικά χρόνια από 

τους γονείς όσο και από τη σχετική αίσθηση ασφάλειας που αποκόµισε από τις εµπειρίες 

αυτές (Kempner & Collins, 2004).   

Έτσι, ο τύπος δεσµού που έχει διαµορφώσει κάθε άτοµο φαίνεται και πάλι να 

επιδρά σηµαντικά στις σεξουαλικές συµπεριφορές που θα εκδηλώσει και κατά συνέπεια 

στο αίσθηµα της συνολικής ικανοποίησης που θα αποκοµίσει από αυτές. Άλλωστε, όπως 

αναφέρει και ο Jellis (2001), τα ΕΜ∆ που αντιστοιχούν στους διαφορετικούς τύπους 

δεσµού επηρεάζουν τον τρόπο που τα άτοµα σκέπτονται και αισθάνονται για τη 

σεξουαλικότητά τους, γεγονός που ανακλάται στη σεξουαλική τους συµπεριφορά. 
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Ανάλογα, οι ανασφαλείς τύποι δεσµού έχουν σχετιστεί γενικότερα µε αρνητικές 

προσδοκίες σχετικά µε τους άλλους, οι οποίες και οδηγούν σε µειωµένη και ανεπαρκώς 

ικανοποιητική επικοινωνία µεταξύ των συντρόφων. Οι προσωπικές ανησυχίες των 

ανασφαλών ατόµων τείνουν, τελικά, να τα οδηγούν σε δυσλειτουργικούς τρόπους 

σκέψης και σε ανάλογες συµπεριφορές, όπως η επιβολή στο σύντροφο ή η απόσυρση 

από αυτόν. Αντίθετα, άτοµα µε ασφαλή τύπο δεσµού, εξαιτίας της θετικής προδιάθεσής 

τους για επικοινωνία µε τους άλλους, επιλέγουν στοργικότερους τρόπους να εκφράσουν 

τα συναισθήµατά τους και τελικά βιώνουν µεγαλύτερη ικανοποίηση κατά τη σεξουαλική 

επαφή µε το σύντροφό τους. Το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουν οι σχετικές έρευνες 

είναι πως υπάρχει σηµαντικά σταθερή θετική συσχέτιση µεταξύ της διατήρησης θετικών 

µοντέλων για τον εαυτό και τους άλλους και της σύναψης σταθερών και ικανοποιητικών 

ερωτικών σχέσεων (Feeney & Noller, 2005; Perlman & Campbell, 2005).   

Όπως απορρέει από όσα αναφέρθηκαν ως τώρα, καταλήγουµε στο βασικό 

συµπέρασµα πως όντως τα τρία εξεταζόµενα συστήµατα σχετίζονται στενά µεταξύ τους. 

Πιο συγκεκριµένα το σεξουαλικό σύστηµα φαίνεται να διαµορφώνεται ανάλογα µε το 

σύστηµα δεσµού που αναπτύσσεται στα πρώτα χρόνια ζωής αλλά και το σύστηµα 

παροχής φροντίδας που αναπτύσσεται ακολούθως, στα πρώτα παιδικά χρόνια. Είναι 

σηµαντικό να σηµειώσουµε πως η ολοκληρωµένη δοµή των δύο τελευταίων συστηµάτων 

περιλαµβάνει τις όποιες ανασφάλειες έχει αναπτύξει το άτοµο κατά την ωρίµανσή του, 

βάσει των εµπειριών του · οι τυχόν ανασφάλειες και τα πρώιµα αυτά βιώµατα είναι οι 

παράγοντες που, τελικά, επηρεάζουν σηµαντικά την ωρίµανση του σεξουαλικού 

συστήµατος, η οποία επέρχεται κάπως αργότερα, κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης 

(Davis, Shaver & Vernon, 2004; Schachner & Shaver, 2004). Με άλλα λόγια, η 

διαµόρφωση συγκεκριµένων γνωστικών αναπαραστάσεων (ΕΜ∆), οι οποίες βασίζονται 

στις εµπειρίες που αποκοµίζει το άτοµο από τις διαπροσωπικές σχέσεις που συνάπτει, 

επιδρά στον τρόπο που αυτό σκέφτεται, αισθάνεται και συµπεριφέρεται στα πλαίσια των 

σχέσεων αυτών (Jellis, 2001).  

Ακόµη, τα ευρήµατα που υποδεικνύουν πως άτοµα µε τύπο δεσµού αποφυγής 

εµπλέκονται σε σεξουαλική δραστηριότητα υποκινούµενα από κίνητρα διαφορετικά από 

αυτά της αναζήτησης εγγύτητας και συναισθηµατικής ασφάλειας ενισχύει την άποψη 

που θέλει τα τρία αυτά συµπεριφορικά συστήµατα να έχουν διακριτές λειτουργίες παρά 

τη στενή σύνδεση µεταξύ τους. Η προσέγγιση αυτή της σύνδεσης των τριών 

συµπεριφορικών συστηµάτων, όσον αφορά στις ερωτικές σχέσεις των ενηλίκων, λοιπόν, 

µας προσφέρει τη δυνατότητα να µελετήσουµε περαιτέρω και να επιχειρήσουµε να 
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διασαφηνίσουµε τις σεξουαλικές αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο των διαπροσωπικών 

σχέσεων, βάσει των δύο βασικών διαστάσεων που ενέχουν οι τύποι δεσµού: το άγχος και 

την αποφυγή. 

 

5 .  Σκοπ ο ί  κα ι  Υποθ έ σ ε ι ς  τ η ς  παρ ο ύ σα ς  έ ρ ε υ ν α ς  
 
 

Κυρίαρχος σκοπός της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας υπήρξε η διερεύνηση 

της επίδρασης που ασκεί ο τύπος δεσµού και η γενικότερη ικανότητα  συναισθηµατικής 

ρύθµισης του ατόµου –όπως αυτή ανακλάται στη χρήση συγκεκριµένων στρατηγικών- 

στη διαµόρφωση των σεξουαλικών του τάσεων και πεποιθήσεων. 

Σύµφωνα µε όσα υποδεικνύουν οι προαναφερθείσες µελέτες, η επίδραση του τύπου 

δεσµού στη σεξουαλική συµπεριφορά του ατόµου και στην ικανότητά του να συνάπτει 

ικανοποιητικές ερωτικές σχέσεις ως ενήλικος είναι σηµαντική. Έτσι, η παρούσα 

ερευνητική διαδικασία αποσκοπεί στην περαιτέρω διασαφήνιση του τρόπου 

διαµόρφωσης της σεξουαλικής λειτουργίας βάσει των τύπων δεσµού αλλά και άλλων 

βασικών παραγόντων της προσωπικότητας, όπως είναι η ικανότητα ρύθµισης 

συναισθήµατος. Επίσης, η υπάρχουσα βιβλιογραφία συνδέει τους τύπους δεσµού όχι 

µόνο µε τη διαµόρφωση συγκεκριµένων µοντέλων για τον εαυτό και τους άλλους αλλά 

και τη διαµόρφωση ορισµένων κινήτρων που υποκινούν τη σεξουαλική συµπεριφορά 

των ενηλίκων. Έτσι, επιχειρείται η περαιτέρω διερεύνηση των κινήτρων που σχετίζονται 

µε τις σεξουαλικές στάσεις και καθοδηγούν τη συµπεριφορά των ατόµων στα πλαίσια 

των ερωτικών τους σχέσεων.  

Βάσει της θεωρίας δεσµού, η οποία υποδεικνύει τη συσχέτιση της διάστασης του 

άγχους µε την αναζήτηση περισσότερο της συναισθηµατικής εγγύτητας µε κάποιο άλλο 

σηµαντικό πρόσωπο και τη διασφάλιση της αίσθησης ασφάλειας που απορρέει από κάτι 

τέτοιο, αναµένουµε πως τα άτοµα µε τύπο εµµονής θα υποκινούνται από κίνητρα που 

υποδηλώνουν συναισθηµατική εγγύτητα, επίτευξη του αισθήµατος ασφάλειας και 

αποφυγή της απόρριψης από το σύντροφο. Επίσης, η θεωρία δεσµού προτείνει πως η 

διάσταση της αποφυγής σχετίζεται συνήθως µε µικρότερη συναισθηµατική εµπλοκή σε 

διαπροσωπικές σχέσεις και µε αυξηµένη τάση διατήρησης της αυτονοµίας και 

ανεξαρτησίας του ατόµου. Η βασική µας υπόθεση, λοιπόν, σε σχέση µε αυτά τα άτοµα 

αφορά την υιοθέτηση σεξουαλικών κινήτρων που στόχο έχουν κυρίως την ενίσχυση της 

αυτοεικόνας του ατόµου και τη µείωση του άγχους. 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα αυτά, διαµορφώνονται δύο υποθέσεις: 
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Η1: Τα σεξουαλικά κίνητρα των ατόµων που σηµειώνουν υψηλότερες τιµές στη διάσταση 

του άγχους θα ανακλούν τόσο την αναζήτηση της συναισθηµατικής εγγύτητας που 

χρειάζονται για να νιώθουν ασφαλή, όσο και την προσπάθεια αποφυγής µιας ενδεχόµενης 

απόρριψης ή εγκατάλειψης από το σύντροφο.  

 

Η2: Ανάλογα, η σεξουαλική δραστηριότητα ατόµων που σηµειώνουν υψηλότερες τιµές στη 

διάσταση αποφυγής αναµένεται να σχετίζεται περισσότερο µε κίνητρα που αφορούν τόσο 

στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµησης του ατόµου όσο και στη µείωση του 

άγχους. 

 

5.1. Ρύθµιση συναισθήµατος 
 

Σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα υποδεικνύουν την στενή συσχέτιση των τύπων 

δεσµού µε τη γενικότερη δυνατότητα του ατόµου να ρυθµίζει ικανοποιητικά τη 

συναισθηµατική του κατάσταση (Καφέτσιος, 2005; Diamond & Hicks, 2005; Feeney & 

Collins, 2001; Feeney, 1995). Η επίδραση των τύπων δεσµού στη ρύθµιση της 

συναισθηµατικής λειτουργίας έγκειται στην υιοθέτηση διαφορετικών γνωστικών 

αναπαραστάσεων που ανακλώνται σε καθέναν από αυτούς και εποµένως, στην εφαρµογή 

διαφορετικών στρατηγικών συγκινησιακής ρύθµισης που καθορίζονται από αυτές τις 

αναπαραστάσεις. Ανάλογα, βάσει του προτύπου που θέλει τα άτοµα µε τύπο δεσµού 

εµµονής να έχουν διαµορφώσει αρνητικές γνωστικές αναπαραστάσεις τόσο για τους 

άλλους όσο και για τον εαυτό τους, αναµένεται να παρουσιάσουν λιγότερο 

ικανοποιητική ρύθµιση συναισθήµατος. Αντίστοιχα, τα άτοµα που σηµειώνουν υψηλές 

τιµές στη διάσταση της αποφυγής αναµένεται να εφαρµόζουν σε µεγαλύτερο ποσοστό τη 

στρατηγική της συναισθηµατικής καταπίεσης καθώς αυτό δείχνει να συµφωνεί µε τη 

γενικότερη τάση τους να αποφεύγουν τη συναισθηµατική εγγύτητα και δέσµευση. Με 

άλλα λόγια, αυτή η τάση τους κρατάει τα συγκεκριµένα άτοµα αποµονωµένα, 

µειώνοντας παράλληλα τη δυνατότητα τους να αλληλεπιδράσουν συναισθηµατικά µε 

άλλους, εποµένως µειώνεται ανάλογα και η ικανότητά τους να ανιχνεύουν και να 

αντιµετωπίζουν ικανοποιητικά τα συναισθήµατά τους. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λοιπόν, διατυπώνονται οι εξής υποθέσεις: 

 

Η3: Τα άτοµα που διακρίνονται από τύπο δεσµού εµµονής και σηµειώνουν µεγαλύτερες 

τιµές στη διάσταση του άγχους αναµένεται να εφαρµόζουν συχνότερα τη στρατηγική της 
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συναισθηµατικής καταπίεσης προκειµένου να αποφύγουν τα αρνητικά συναισθήµατα που 

προκύπτουν στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.  

 

Η4: Επίσης, άτοµα που σηµειώνουν υψηλότερες τιµές στη διάσταση αποφυγής θα 

εφαρµόζουν συχνότερα τη στρατηγική της συναισθηµατικής καταπίεσης καθώς αυτό 

συνάδει µε τη γενικότερη τάση τους να µην εκδηλώνονται συναισθηµατικά  στα πλαίσια 

των διαπροσωπικών σχέσεων που διατηρούν. 

 
5.2. Σεξουαλική Συµπεριφορά 
 

Αναφορικά και µε την άµεση συσχέτιση που διατηρούν οι τύποι δεσµού µε τη 

σεξουαλική συµπεριφορά, επιχειρούµε να εξετάσουµε και την πιθανή συσχέτιση που 

σηµειώνεται µεταξύ της ικανότητας συγκινησιακής ρύθµισης και της σεξουαλικής 

λειτουργίας. Η συναισθηµατική καταπίεση βρέθηκε ότι σχετίζεται σηµαντικά µε 

αποκλεισµό και απώθηση των αρνητικών και θετικών συναισθηµάτων και έτσι, µε τη 

διαστρεβλωµένη αντίληψή τους, την αυξηµένη εµπειρία των αρνητικών συναισθηµάτων 

και ανάλογα, τη χαµηλή παροχή κοινωνικής στήριξης και ποιότητα στις διαπροσωπικές 

σχέσεις (Καφέτσιος, 2003; Gross & John 2003; Collins & Feeney, 2000; Mikulincer, et 

al., 2000; Cooper, Shaver & Collins, 1998; Gross, 1998).  

Σχετικά µε τις σεξουαλικές εκδηλώσεις του ατόµου, αναµένεται η χρήση αυτής της 

στρατηγικής να παρουσιάζει µεγαλύτερη συσχέτιση µε αισθήµατα εµµονής, άγχους, 

φοβίας και κατάθλιψης στις ερωτικές σχέσεις και παράλληλα, µε την αίσθηση του 

ατόµου ότι η σεξουαλικότητά του ελέγχεται από τους άλλους (εξωτερικός σεξουαλικός 

έλεγχος). Επίσης, τα άτοµα της εν λόγω κατηγορίας αναµένεται να εκδηλώνουν 

σεξουαλική συµπεριφορά επιζητώντας την ανακούφιση από το στρες ή την ενίσχυση της 

αυτοεικόνας τους, παρουσιάζοντας, παράλληλα, χαµηλά ποσοστά σεξουαλικής 

ικανοποίησης: 

 

Η5: Τα άτοµα που τείνουν να εφαρµόζουν κατά κύριο λόγο τη στρατηγική της 

συναισθηµατικής καταπίεσης αναµένεται να βιώνουν αρνητικότερα συναισθήµατα στα 

πλαίσια των ερωτικών τους σχέσεων καθώς η στρατηγική αυτή ανακλά τη µειωµένη 

ικανότητα αντίληψης και διαχείρισης των συναισθηµάτων τους στις σχέσεις αυτές. 

Παράλληλα, τα άτοµα αυτά θα πρέπει να υποκινούνται από σεξουαλικά κίνητρα που 

συνάδουν στην ενίσχυση της αυτοεικόνας τους, στην ανακούφιση από το στρες και τέλος 
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είναι πιθανότερο να βιώνουν σε χαµηλότερο ποσοστό την αίσθηση της σεξουαλικής 

ικανοποίησης. 

 

Αντίθετα, η στρατηγική της γνωστικής επανεκτίµησης έχει συνδεθεί µε καλύτερη 

αντίληψη των συναισθηµάτων του ατόµου, καλύτερη διαχείριση του αρνητικού 

συναισθήµατος και συνεπώς καλύτερη επικοινωνία σε διαπροσωπικό επίπεδο (Schmitt, 

2005; John & Gross, 2004; Gross & John 2003; Καφέτσιος, 2003). Αναµένεται, λοιπόν, 

να παρατηρηθούν ανάλογα στοιχεία και στη σεξουαλική λειτουργία των ατόµων που 

τείνουν να εφαρµόζουν περισσότερο την εν λόγω στρατηγική:  

 

Η6: Η χρήση της στρατηγικής της γνωστικής επανεκτίµησης, βάσει των θετικών 

επιδράσεων που ασκεί στη συναισθηµατική εµπειρία του ατόµου, αναµένεται να συνδέεται 

κυρίως µε τη γνωστική αντίληψη των σεξουαλικών προτιµήσεων, τον εσωτερικό 

σεξουαλικό έλεγχο του ατόµου, την υψηλή συναισθηµατική αξία που έχει ο σύντροφος για 

το άτοµο, την παροχή φροντίδας και κατ’ επέκταση την υψηλή αυτοεκτίµηση και 

σεξουαλική ικανοποίηση. 

 

Μέθοδ ο ς  
 

Συµµετέχοντες  

Οι 101 συµµετέχοντες επιλέχθηκαν τυχαία βάσει της ιδιότητάς τους ως 

τελειόφοιτοι, µεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές στα εξής ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα: Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ηράκλειο και Ρέθυµνο), Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και τέλος, στο Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου 

Κρήτης. Από τους 101 συµµετέχοντες, οι 39 ήταν άνδρες (38,6%) και οι 62 γυναίκες 

(61,4%), ηλικίας από 21-52 ετών, µε µέσο όρο την ηλικία των 27,7 ετών. Από τους 

συµµετέχοντες, οι 8 δήλωσαν πως είναι παντρεµένοι (7,9%), 10 δήλωσαν 

αρραβωνιασµένοι (9,9%), 15 δήλωσαν πως συµβιώνουν µε τον σύντροφό τους (14,9%), 

2 δήλωσαν πως διατηρούν σχέσεις µε πολλά άτοµα (2%), 39 δήλωσαν πως διατηρούν 

σχέση αποκλειστικά µε ένα άτοµο (38,6%) και 27 (26,7%) πως δε διατηρούσαν σχέση το 

διάστηµα που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο. 

Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά που κλήθηκαν να συµπληρώσουν, ακόµη, οι 

συµµετέχοντες περιλάµβαναν τη βαθµίδα εκπαίδευσής τους, σύµφωνα µε την οποία το 
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80,2% (Ν = 81) των συµµετεχόντων παρακολουθούσαν κάποιο µεταπτυχιακό 

πρόγραµµα, το 10,9% (Ν = 11) διδακτορικό πρόγραµµα και το 8,9% (Ν = 9) βρισκόταν 

στο τελευταίο έτος σπουδών. Επίσης, σηµειώθηκε και ο βαθµός θρησκευτικότητας των 

συµµετεχόντων, κατά τον οποίο 22 άτοµα (21,8%) δήλωσαν µηδενικό βαθµό, 47 άτοµα 

(46,6%) δήλωσαν µέτριο προς ελάχιστο βαθµό, 28 άτοµα (27,7%) δήλωσαν µέτριο προς 

πολύ υψηλό βαθµό, ενώ 4 (4%) άτοµα δεν ανέφεραν βαθµό θρησκευτικότητας.  

 

∆ιαδικασία 

Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν στους συµµετέχοντες τόσο σε έντυπη όσο και 

σε ηλεκτρονική µορφή (e-mail) · οι συµµετέχοντες που συµπλήρωσαν την έντυπη µορφή 

έλαβαν το ερωτηµατολόγιο µε συνηµµένες οδηγίες για τη συµπλήρωση των κλιµάκων 

και πληροφορίες για τους σκοπούς της έρευνας. Μετά τη συµπλήρωση, η οποία δεν 

περιοριζόταν χρονικά, τα ερωτηµατολόγια επιστρέφονταν χωρίς τη συµπλήρωση 

ονόµατος ώστε να εξασφαλιστεί η ανωνυµία κάθε συµµετέχοντος. Στην ηλεκτρονική 

τους µορφή, τα ερωτηµατολόγια συνοδεύονταν και πάλι από σχετικές πληροφορίες και 

οδηγίες προς τους συµµετέχοντες και όταν συµπληρώνονταν επιστρέφονταν µε τον ίδιο 

τρόπο, χωρίς να σηµειώνεται και πάλι το όνοµα του συµµετέχοντα. 

 

Εργαλεία   

Αναθεωρηµένη κλίµακα βιωµάτων στις διαπροσωπικές σχέσεις (Tsagarakis, Kafetsios & 

Stalikas, 2007). Πρόκειται για µια κλίµακα 36 ερωτήσεων, οι οποίες χωρίζονται σε δύο 

οµάδες των 18, που αντιστοιχούν στις δύο διαφορετικές διαστάσεις δεσµού: άγχος και 

αποφυγή. Οι συµµετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις αυτές ανάλογα µε 

το βαθµό συµφωνίας που τους χαρακτηρίζει αναφορικά µε κάθε µία από αυτές. Ο βαθµός 

συµφωνίας ορίζεται χρησιµοποιώντας µια 7βαθµη κλίµακα, όπου το 1 αντιστοιχεί στην 

απάντηση διαφωνώ απόλυτα και το 7 στην απάντηση συµφωνώ απόλυτα. Ακόµη, ο 

δείκτης εσωτερικής συνοχής στο παρόν δείγµα έλαβε ικανοποιητικά σηµαντική τιµή και 

για τις δύο υποκλίµακες: (α = .90), για την υποκλίµακα αποφυγής και (α = .86), για την 

υποκλίµακα άγχους. Επίσης, όσον αφορά στη συγκλίνουσα εγκυρότητα της κλίµακας, 

φάνηκε πως σχετίζεται µε τους τύπους του ασφαλούς, εµµονής, αποφυγής-απορριπτικού 

και αποφυγής-φοβικού που προτάθηκαν από το µοντέλο της Bartholomew, τους οποίους 

και επεξηγεί ικανοποιητικά (Bartholomew & Horowitz, 1991).  
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Ερωτηµατολόγιο Ρύθµισης Συναισθήµατος (Kafetsios & Loumakou, 2007). Η 

συγκεκριµένη κλίµακα σχεδιάστηκε για να εντοπίσει τις διαφορές που παρουσιάζουν τα 

άτοµα σε δύο βασικές στρατηγικές συγκινησιακής ρύθµισης, τη γνωστική επανεκτίµηση 

και την εκφραστική καταπίεση. Το ερωτηµατολόγιο δοµείται από 10 ερωτήσεις από τις 

οποίες οι 6 αντιστοιχούν στη χρήση της στρατηγικής επανεκτίµησης και οι 4 στη χρήση 

της εκφραστικής καταπίεσης. Οι δείκτες εσωτερικής συνοχής στο δείγµα µας είναι 

ικανοποιητικά υψηλοί και για τις δύο υποκλίµακες: (α = .91) για τη γνωστική 

επανεκτίµηση και (α = .66) για την εκφραστική καταπίεση. Η απάντηση του 

συµµετέχοντος σε κάθε ερώτηση δόθηκε βάσει µιας 7βαθµης κλίµακας, όπου το 1 

αντιστοιχούσε στην απάντηση διαφωνώ απόλυτα και το 7 στην απάντηση συµφωνώ 

απόλυτα.  

 

Κλίµακα Περιστασιακού-Προδιαθεσιακού Άγχους (STAI, Spielberger, Gorush, & Lushene, 

1970). Μεταφορά στα ελληνικά Καφέτσιος, Κ.. Το ερωτηµατολόγιο αυτό αποτελείται από 

20 προτάσεις οι οποίες διερευνούν το αίσθηµα του άγχους που βιώνουν οι ενήλικοι. Οι 

απαντήσεις δίνονται βάσει 4βαθµης κλίµακας, µε το 1 να αντιστοιχεί στην απάντηση 

σχεδόν ποτέ και το 4 στην απάντηση σχεδόν πάντοτε. Η συνολική βαθµολογία προκύπτει 

από το άθροισµα των απαντήσεων του συµµετέχοντος, το οποίο µπορεί να κυµαίνεται 

από το 20 ως το 80 · οι υψηλότερες βαθµολογίες υποδεικνύουν αυξηµένο αίσθηµα 

άγχους. Επίσης, ο δείκτης συνοχής του ερωτηµατολογίου για το παρόν δείγµα ήταν 

ικανοποιητικά υψηλός (α = .87). 

 

Πολυδιάστατο Ερωτηµατολόγιο της Σεξουαλικότητας (MSQ, Shnell, Fisher & Walters, 

1993). Μεταφορά στα ελληνικά Καφέτσιος, Κ. Η κλίµακα αυτή αποτελείται από 12 

υποκλίµακες που αναφέρονται σε ξεχωριστές σεξουαλικές τάσεις: σεξουαλική 

αυτοεκτίµηση, σεξουαλική εµµονή, εσωτερικός σεξουαλικός έλεγχος, σεξουαλική 

συναίσθηση, σεξουαλικά κίνητρα, σεξουαλικό άγχος, σεξουαλική επιβλητικότητα, 

σεξουαλική απογοήτευση, εξωτερικός σεξουαλικός έλεγχος, κοινωνικός σεξουαλικός 

έλεγχος, φοβία σεξουαλικών σχέσεων και σεξουαλική ικανοποίηση. Κάθε υποκλίµακα 

δοµείται από 5 προτάσεις (συνολικά 60 προτάσεις) και οι απαντήσεις των 

συµµετεχόντων δίνονται βάσει µιας 5βαθµης κλίµακας, όπου το 0 αντιστοιχεί στην 

απάντηση δε µε χαρακτηρίζει καθόλου και το 4 στην απάντηση µε χαρακτηρίζει απόλυτα. 

Έτσι, η βαθµολογία που µπορεί να λάβει κάθε υποκλίµακα κυµαίνεται από 0-20, µε τις 

υψηλότερες βαθµολογίες να υποδηλώνουν ισχυρότερες τάσεις. Οι εσωτερική συνοχή των 
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υποκλιµάκων εµφάνισε µέτρια υψηλές τιµές, κυµαινόµενη από α = .36, για την 

υποκλίµακα της σεξουαλικής συναίσθησης, ως α = .86, για την υποκλίµακα της 

σεξουαλικής ικανοποίησης (µέσος δείκτης α = .72).  

 

Ερωτηµατολόγιο Συγκινησιακού Προσανατολισµού και Κινήτρων σχετικών µε τη 

Σεξουαλική ∆ιέγερση (AMORE, Hill & Preston, 1996). Μεταφορά στα ελληνικά 

Καφέτσιος, Κ.. Η κλίµακα του AMORE αποτελείται από 8 υποκλίµακες που στο σύνολό 

τους ενέχουν συνολικά 62 προτάσεις οι οποίες σχεδιάστηκαν να ανακλούν τα βασικά 

στοιχεία που θεωρείται ότι δοµούν τα σεξουαλικά κίνητρα και τη σεξουαλική 

συµπεριφορά αντίστοιχα: εµπειρίες ελέγχου από το σύντροφο (10 προτάσεις), 

συναισθηµατική αξία του συντρόφου για το άτοµο (8 προτάσεις), ανακούφιση από το 

στρες (10 προτάσεις), αναπαραγωγή (6 προτάσεις), ενίσχυση αυτοεικόνας (10 

προτάσεις), συναισθηµατική αξία του ατόµου για το σύντροφο (6 προτάσεις), φροντίδα 

(6 προτάσεις) και σεξουαλική ευχαρίστηση (5 προτάσεις). Οι απαντήσεις των 

συµµετεχόντων δίνονται βάσει του πόσο χαρακτηριστική είναι κάθε πρόταση για τους 

ίδιους, χρησιµοποιώντας µια 5βαθµη κλίµακα, µε το 1 να αντιστοιχεί στην απάντηση 

καθόλου χαρακτηριστικό και το 5 στην απάντηση απόλυτα χαρακτηριστικό. Αναφορικά µε 

το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε, οι δείκτες εσωτερικής συνοχής των υποκλιµάκων 

έλαβαν αρκετά υψηλές τιµές που κυµάνθηκαν από α = .44 για την υποκλίµακα της 

αναπαραγωγής ως α = .95 για την κλίµακα των εµπειριών ελέγχου από το σύντροφο 

(µέσος δείκτης α = .79).  

 

Ευρήµατα 

 
∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά  

Από τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν, µόνο το φύλο και η 

σχεσιακή κατάσταση των συµµετεχόντων (διατηρούν ή όχι κάποια ερωτική σχέση) 

βρέθηκαν να παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις µε τις µελετώµενες 

µεταβλητές (πίνακες 1 και 2) · αφ’ ενός, το φύλο, φάνηκε να σχετίζεται αρνητικά µε την 

ικανότητα συναισθηµατικής ρύθµισης, και πιο συγκεκριµένα µε τη χρήση της 

στρατηγικής της γνωστικής επανεκτίµησης (r = -.26, p< .01). Επίσης, στατιστικά 

σηµαντικές συσχετίσεις της εν λόγω µεταβλητής παρατηρήθηκαν µε τις υποκλίµακες της 

σεξουαλικής αυτοεκτίµησης (r = .34, p< .01), της σεξουαλικής εµµονής (r = .34, p< .01), 

των σεξουαλικών κινήτρων (r = .25, p< .05), του εξωτερικού σεξουαλικού ελέγχου (r = 
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.25, p< .05), της φοβίας για τις σεξουαλικές σχέσεις (r = -.30, p< .05) και της 

ανακούφισης από το στρες (r = .27, p< .01), των κλιµάκων MSQ και AMORE. Αφ’ 

ετέρου, η σχεσιακή κατάσταση 8 φάνηκε να σχετίζεται σηµαντικά τόσο µε τη διάσταση 

άγχους και τη διάσταση αποφυγής (r = .30, p< .01 και r = .39, p< .01 αντίστοιχα), όσο 

και µε τις υποκλίµακες τη σεξουαλικής αυτοεκτίµησης (r = -.23, p< .05), του 

σεξουαλικού άγχους (r = .34, p< .01), της σεξουαλικής απογοήτευσης (r = .30, p< .01), 

του εξωτερικού σεξουαλικού ελέγχου (r = .25, p< .05), της φοβίας για τις σεξουαλικές 

σχέσεις (r = -.30, p< .05), των εµπειριών ελέγχου από το σύντροφο (r = .32, p< .01), της 

συναισθηµατικής αξίας που λαµβάνει ο σύντροφος για το άτοµο (r = -.23, p< .05), της 

ανακούφισης από το στρες (r = .22, p< .05) και των κινήτρων για ενίσχυση της 

αυτοεικόνας (r = .24, p< .05), των προαναφερθέντων ερωτηµατολογίων. 

  

Τύποι δεσµού και ρύθµιση συναισθήµατος 

H εξέταση της συσχέτισης των δύο διαστάσεων, που ενέχουν οι τύποι δεσµού, µε 

την ικανότητα συναισθηµατικής ρύθµισης (εφαρµογή στρατηγικής εκφραστικής 

καταπίεσης ή γνωστικής επανεκτίµησης), τη γενικότερη προδιάθεση για την εµπειρία του 

άγχους και την υιοθέτηση συγκεκριµένων σεξουαλικών κινήτρων και στάσεων (όπως 

ανακλώνται στις υποκλίµακες των κλιµάκων AMORE και MSQ 9) πραγµατοποιήθηκε µε 

τη χρήση του παραµετρικού συντελεστή συσχέτισης (Pearson r), ο οποίος υποδεικνύει το 

µέγεθος της παρατηρούµενης συνάφειας µεταξύ των µεταβλητών. Τα αποτελέσµατα των 

συσχετίσεων καθώς και τα περιγραφικά µεγέθη των υπό µελέτη µεταβλητών 

παρουσιάζονται στους πίνακες 1 και 2 (βλ. παράρτηµα). 

Σύµφωνα και µε τους δεδοµένους πίνακες, η διάσταση του άγχους που σχετίζεται 

µε το δεσµό δε βρέθηκε να παρουσιάζει συσχέτιση σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο µε 

καµία από τις δύο στρατηγικές ρύθµισης συναισθήµατος. Ωστόσο, όπως ήταν 

αναµενόµενο, υπήρξε σηµαντική σχέση µεταξύ της συγκεκριµένης διάστασης του 

δεσµού µε τη µεταβλητή του προδιαθεσιακού άγχους (r = .48, p< .01). Ακόµη, η 

διάσταση άγχους παρουσίασε σηµαντική αρνητική συσχέτιση µε τη σεξουαλική 

                                                 
8 Βάσει της βιβλιογραφίας, υποδεικνύεται πως αυτό που επιδρά κυρίως στις σεξουαλικές εκδηλώσεις του 
ατόµου είναι η ύπαρξη ή όχι κάποιας ερωτικής σχέσης, ανεξάρτητα από το ευρύτερο πλαίσιό της -γάµος, 
συµβίωση ή «ελεύθερες» σεξουαλικές σχέσεις. Έτσι, προχωρήσαµε στη µετατροπή της αρχικής 
µεταβλητής «οικογενειακή κατάσταση», η οποία περιλάµβανε τις 6 υποκατηγορίες που αναφέρονται στην 
πρώτη ενότητα του µεθοδολογικού σχεδιασµού, σε «σχεσιακή κατάσταση», όπου διακρίναµε 2 ευρύτερες 
υποκατηγορίες: υπάρχει ή δεν υπάρχει σεξουαλική σχέση στο παρόν. 
9 Για λόγους συντοµίας θα χρησιµοποιούµε τις συντοµογραφίες AMORE και MSQ, των ερωτηµατολογίων 
Συγκινησιακού Προσανατολισµού και Κινήτρων σχετικών µε τη Σεξουαλική ∆ιέγερση και του 
Πολυδιάστατου Ερωτηµατολογίου της Σεξουαλικότητας αντίστοιχα. 
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αυτοεκτίµηση (r = - .41, p< .01), τη σεξουαλική επιβλητικότητα (r = - .22, p< .05) και τη 

σεξουαλική ικανοποίηση (r = - .24, p< .05), και θετική συσχέτιση µε το σεξουαλικό 

άγχος (r = .50, p< .01), τη σεξουαλική απογοήτευση (r = .44, p< .01), τον εξωτερικό 

σεξουαλικό έλεγχο (r = .30, p< .01), τον κοινωνικό σεξουαλικό έλεγχο (r = .23, p< .05), 

τη φοβία για τις σεξουαλικές σχέσεις (r = .33, p< .01) και τη συναισθηµατική αξία που 

θεωρεί το άτοµο ότι έχει για το σύντροφό του (r = .24, p< .05).  

Αντίστοιχα, η διάσταση αποφυγής που σχετίζεται µε το δεσµό δεν παρουσίασε 

όπως αναµενόταν καµία συσχέτιση µε τη στρατηγική της γνωστικής επανεκτίµησης · 

ωστόσο, βρέθηκε να σχετίζεται σηµαντικά µε την εφαρµογή της στρατηγικής της 

εκφραστικής καταπίεσης (r = .44, p< .01). Βρέθηκε, επίσης, κάποια συσχέτιση µεταξύ 

της διάστασης αποφυγής και του προδιαθεσιακού άγχους (r = .23, p< .05). Όσον αφορά 

στη σεξουαλικότητα, η διάσταση αποφυγής παρουσίασε αρνητική συσχέτιση µε τον 

εξωτερικό σεξουαλικό έλεγχο (r = - .37, p< .01), τη σεξουαλική ικανοποίηση (r = - .24, 

p< .05), τη συναισθηµατική αξία που έχει ο σύντροφος για το ίδιο το άτοµο (r = - .37, p< 

.05) και τα κίνητρα για αναπαραγωγή (r = - .20, p< .05). Παράλληλα, σηµειώθηκε 

σηµαντική θετική συσχέτιση της εν λόγω διάστασης µε την εµµονή σε σεξουαλικές 

σκέψεις (r = .20, p< .05), το σεξουαλικό άγχος (r = .30, p< .01), τη σεξουαλική 

απογοήτευση (r = .34, p< .01) και τα σεξουαλικά κίνητρα που σχετίζονται µε την 

ανακούφιση από το στρες (r = .23 p< .05).  

Ακόµη, σηµειώθηκαν κάποιες συσχετίσεις που αφορούν στην επίδραση της 

συναισθηµατικής ρύθµισης στη γενικότερη συµπεριφορά του ατόµου · η στρατηγική της 

γνωστική επανεκτίµησης βρέθηκε ότι σχετίζεται –και µάλιστα αρνητικά- µόνο µε την 

παράµετρο του προδιαθεσιακού άγχους (r = - .29, p< .01), ενώ η στρατηγική της 

εκφραστικής καταπίεσης παρουσίασε θετική συσχέτιση µε το προδιαθεσιακό άγχος (r = 

.24, p< .05) και αρνητική συσχέτιση µόνο µε τη σεξουαλική επιβλητικότητα (r = - .21, p< 

.05). Επίσης, το προδιαθεσιακό άγχος παρουσίασε σηµαντική αρνητική συσχέτιση µε τη 

σεξουαλική αυτοεκτίµηση (r = - .36, p< .01) και τα κίνητρα για αναπαραγωγή (r = - .22, 

p< .05), ενώ βρέθηκε σηµαντική θετική συσχέτιση του προδιαθεσιακού άγχους µε το 

σεξουαλικό άγχος (r = .30, p< .01), τη σεξουαλική επιβλητικότητα (r = .31, p< .01), τη 

σεξουαλική απογοήτευση (r = .38, p< .01) και τη φοβία για τις σεξουαλικές σχέσεις (r = 

.25, p< .05).  

Τέλος, υπολογίστηκαν και οι δείκτες συνάφειας µεταξύ των υποκλιµάκων που 

ενέχουν οι κλίµακες. Οι εν λόγω τιµές παρουσιάζονται, επίσης, στους πίνακες 1 και 2. 
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Σεξουαλικότητα και τύποι δεσµού 

Όπως καταδεικνύουν και οι τιµές που παρουσιάζονται στους πίνακες 1 και 2, στην 

παρούσα µελέτη δε σηµειώνεται καµία σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των στρατηγικών 

ρύθµισης συναισθήµατος και των σεξουαλικών τάσεων και πεποιθήσεων που 

αντιπροσωπεύουν οι υποκλίµακες των ερωτηµατολογίων AMORE και MSQ. Ωστόσο, 

λόγω των στατιστικά σηµαντικών τιµών συνάφειας που παρατηρήθηκαν µεταξύ της 

σχεσιακής κατάστασης, των διαστάσεων δεσµού, του προδιαθεσιακού άγχους και των εν 

λόγω υποκλιµάκων επιχειρήθηκε η κατασκευή ενός µοντέλου παλινδρόµησης, βάσει του 

οποίου θα µπορούσαν να προβλεφθούν οι σεξουαλικές τάσεις και κατ’ επέκταση η 

σεξουαλική συµπεριφορά που εκδηλώνουν οι ενήλικοι στις ερωτικές τους σχέσεις, 

σύµφωνα µε τον τύπο δεσµού που έχουν διαµορφώσει από τη βρεφική ηλικία. Ωστόσο, 

θεωρήθηκε απαραίτητο να ελεγχθεί και η πιθανή επίδραση του προδιαθεσιακού άγχους 

στην εκδήλωση της σεξουαλικότητας. Συνολικά, διερευνήθηκε η πιθανότητα πρόβλεψης 

των σεξουαλικών τάσεων σύµφωνα τόσο µε τις διαστάσεις δεσµού όσο και µε το 

προδιαθεσιακό άγχος, όπως αυτά διαµορφώνονται στα πλαίσια µιας ερωτικής σχέσης.  

Χρησιµοποιήθηκε, λοιπόν, η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης 

(µέθοδος enter) για να ελεγχθεί η δυνατότητα πρόβλεψης των σεξουαλικών στάσεων 

βάσει της κατάστασης του ατόµου, τον τύπο δεσµού που έχει διαµορφώσει και τέλος, την 

τάση του προς το αίσθηµα του άγχους. Ανάλογα, στο πρώτο βήµα εξετάσαµε την 

επίδραση της σχεσιακής κατάστασης του ατόµου, στο δεύτερο βήµα εισήγαµε τις 

διαστάσεις δεσµού ως προβλεπτικές µεταβλητές και στο τρίτο βήµα εισήγαµε τη 

µεταβλητή του προδιαθεσιακού άγχους για να ελέγξουµε την επίδρασή της σε 

αντιδιαστολή µε το αίσθηµα του άγχους που σχετίζεται µε το δεσµό (βλ. παράρτηµα, 

πίνακες 3 και 4). 

Σύµφωνα και µε τις τιµές του πίνακα 3, και όσον αφορά στο συνολικό δείγµα, η 

σχεσιακή κατάσταση, οι διαστάσεις δεσµού και το προδιαθεσιακό άγχος βρέθηκαν να 

προβλέπουν σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό συγκεκριµένες σεξουαλικές τάσεις · 

συγκεκριµένα, προέβλεψαν το 20,1% της συνολικής διακύµανσης της σεξουαλικής 

αυτοεκτίµησης (F = 5.55, p< .001), το 31% της διακύµανσης του σεξουαλικού άγχους (F 

= 11.1, p< .001), το 11,6% της διακύµανσης της σεξουαλικής επιβλητικότητας (F = 2.85, 

p< .05), το 37% της διακύµανσης της σεξουαλικής απογοήτευσης (F = 13.6, p< .001), το 

21,3% της διακύµανσης του εξωτερικού σεξουαλικού ελέγχου (F = 6.22, p< .001), το 

12,2% της διακύµανσης του κοινωνικού σεξουαλικού ελέγχου (F = 3.26, p< .01), το 14,5 
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της διακύµανσης της φοβίας για τις σεξουαλικές σχέσεις (F = 3.81, p< .01), και το 42% 

της διακύµανσης της σεξουαλικής ικανοποίησης (F = 16.1, p< .001). 

Ειδικότερα, η σεξουαλική ικανοποίηση φάνηκε να σχετίζεται σε σηµαντικό βαθµό 

και µάλιστα αρνητικά µε τη διάσταση του άγχους δεσµού (β = -.30, p<.001) και µε το 

προδιαθεσιακό άγχος (β = -.23, p<.05). Το σεξουαλικό άγχος παρουσίασε σηµαντική 

συσχέτιση τόσο µε τη σχεσιακή κατάσταση του ατόµου (β = .23, p<.05) όσο και µε τη 

διάσταση του άγχους δεσµού (β = .39, p<.001). Η σεξουαλική επιβλητικότητα, ακόµη, 

φάνηκε να σχετίζεται αρνητικά µόνο µε το προδιαθεσιακό άγχος (β = -.25, p<.05). 

Επίσης, η σεξουαλική απογοήτευση παρουσίασε σηµαντική συσχέτιση µε τη σχεσιακή 

κατάσταση (β = .33, p<.001), τη διάσταση του άγχους (β = .23, p<.01) αλλά και το 

προδιαθεσιακό άγχος (β = .28, p<.01). Ο εξωτερικός σεξουαλικός έλεγχος φάνηκε να 

σχετίζεται σηµαντικά µε τη σχεσιακή κατάσταση (β = .23, p<.05) και τη διάσταση 

αποφυγής (β = .24, p<.05) · ο κοινωνικός σεξουαλικός έλεγχος, ωστόσο, παρουσίασε 

συσχέτιση µόνο µε τη σχεσιακή κατάσταση (β = .23, p<.05), ενώ η φοβία για τις 

σεξουαλικές σχέσεις µόνο µε τη διάσταση του άγχους (β = .27, p<.05). Τέλος, η 

σεξουαλική ικανοποίηση σχετίστηκε σηµαντικά µε τη σχεσιακή κατάσταση (β = -.60, 

p<.001) και µε το προδιαθεσιακό άγχος (β = -.29 p<.01). 

Συνεχίζοντας, ο πίνακας 4 υποδεικνύει τις συσχετίσεις που παρουσίασαν οι ίδιες 

προβλεπτικές µεταβλητές µε τις υποκλίµακες του AMORE. Πιο συγκεκριµένα, η 

σχεσιακή κατάσταση, οι διαστάσεις δεσµού και το προδιαθεσιακό άγχος προέβλεψαν σε 

σηµαντικό βαθµό τη συναισθηµατική αξία του συντρόφου για το άτοµο, σε ποσοστό 

16% (F = 4.7, p< .01), τα κίνητρα για αναπαραγωγή, σε ποσοστό 11,3% (F = 3.1, p< 

.05), την ενίσχυση αυτοεικόνας, σε ποσοστό 11,1% (F = 2.6, p< .05) και τέλος, την 

σεξουαλική ευχαρίστηση, σε ποσοστό 10,5% (F = 2.8, p< .05). 

Αναλυτικότερα, ο εµπειρίες ελέγχου από το σύντροφο σχετίστηκαν σηµαντικά 

µόνο µε την παράµετρο της σχεσιακής κατάστασης (β = .23, p<.05), η συναισθηµατική 

αξία που λαµβάνει ο σύντροφος για το ίδιο το άτοµο µόνο µε τη διάσταση αποφυγής (β = 

-.39, p<.001) και τα κίνητρα για αναπαραγωγή τόσο µε τη διάσταση αποφυγής (β = -.25, 

p<.05) όσο και µε το προδιαθεσιακό άγχος (β = -.25, p<.05). Επίσης, τα κίνητρα που 

σχετίζονται µε την ενίσχυση της αυτοεικόνας του ατόµου σχετίστηκαν σηµαντικά µόνο 

µε τη σχεσιακή κατάσταση (β = .27, p<.05), η συναισθηµατική αξία που θεωρεί το άτοµο 

ότι λαµβάνει για το σύντροφό του σχετίστηκε σηµαντικά µόνο µε τη διάσταση αποφυγής 

(β = .34, p<.01) και η σεξουαλική ευχαρίστηση σχετίστηκε επίσης µόνο µε τη σχεσιακή 

κατάσταση του ατόµου (β = .26, p<.05). 
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Το φύλο ως µεσολαβούσα µεταβλητή 

Για να εξετάσουµε την προβλεπτική ικανότητα των συγκεκριµένων µεταβλητών 

αναλογικά και µε το φύλο του ατόµου, επαναλάβαµε τις αναλύσεις πολλαπλής 

παλινδρόµησης χωριστά για άνδρες και γυναίκες, ακολουθώντας τα ίδια βήµατα. Τα 

ευρήµατα των αναλύσεων αυτών παρουσιάζονται στους πίνακες 5, 6, 7 και 8 

(βλ.παράρτηµα). Οι πίνακες 5 και 6 καταδεικνύουν τις συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν 

όσον αφορά στις τιµές που σηµείωσαν οι συµµετέχουσες στις κλίµακες MSQ και 

AMORE · όσον αφορά στις γυναίκες του δείγµατος, λοιπόν, οι προβλεπτικές µεταβλητές 

βρέθηκαν να προβλέπουν σε σηµαντικό στατιστικά βαθµό τη σεξουαλική αυτοεκτίµηση, 

κατά 20,1% (F = 5.55, p< .001), το σεξουαλικό άγχος, κατά 35% (F = 11.1, p< .001), τη 

σεξουαλική απογοήτευση, κατά 40% (F = 13.6, p< .001), τον εξωτερικό σεξουαλικό 

έλεγχο, κατά 17% (F = 6.22, p< .001), τον κοινωνικό σεξουαλικό έλεγχο, κατά 17,1% (F 

= 3.26, p< .01), τη φοβία για τις σεξουαλικές σχέσεις, κατά 19% (F = 3.81, p< .01) και τη 

σεξουαλική ικανοποίηση κατά 55% (F = 16.1, p< .001).  

Πιο αναλυτικά, η σεξουαλική αυτοεκτίµηση φάνηκε να σχετίζεται σηµαντικά µε τη 

διάσταση του άγχους (β = -.28, p<.05) και το προδιαθεσιακό άγχος (β = -.23, p<.05), το 

σεξουαλικό άγχος παρουσίασε σηµαντική συσχέτιση µόνο µε τη διάσταση του άγχους (β 

= .37, p<.01) και η σεξουαλική απογοήτευση µόνο µε τη σχεσιακή κατάσταση του 

ατόµου (β = .39, p<.01). Επίσης, σηµαντικές συσχετίσεις σηµειώθηκαν µεταξύ του 

κοινωνικού σεξουαλικού ελέγχου και της σχεσιακής κατάστασης (β = .36, p<.05) και της 

φοβίας για τις σεξουαλικές σχέσεις µε τη διάσταση αποφυγής (β = .33 p<.05). Ακόµη, η 

σεξουαλική ικανοποίηση φάνηκε να σηµειώνει σηµαντική συσχέτιση µε τη σχεσιακή 

κατάσταση του ατόµου (β = -.63, p<.001) και το προδιαθεσιακό άγχος (β = -.48, p<.001), 

ενώ η συναισθηµατική αξία του ατόµου για το σύντροφο µόνο µε τη διάσταση του 

άγχους (β = .44, p<.01).  

Αντίστοιχα, οι πίνακες 7 και 8 καταδεικνύουν τις τιµές που έλαβαν οι ίδιες 

µεταβλητές στις αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν αναφορικά µε τους άνδρες 

συµµετέχοντες. Έτσι, η σχεσιακή κατάσταση, οι διαστάσεις δεσµού και το 

προδιαθεσιακό άγχος βρέθηκε πως προβλέπουν σε σηµαντικό βαθµό το σεξουαλικό 

άγχος, σε ποσοστό 30% (F = 11,1, p< .001), τη σεξουαλική απογοήτευση σε ποσοστό 

39% (F = 13.6, p< .001), τον εξωτερικό σεξουαλικό έλεγχο, σε ποσοστό 26% (F = 6.22, 

p< .001), τη φοβία για τις σεξουαλικές σχέσεις, σε ποσοστό 31,4% (F = 3.81, p< .01), και 

τη σεξουαλική ικανοποίηση, σε ποσοστό 33% (F = 16.1, p< .001). Επίσης, οι 

προβλεπτικές µεταβλητές βρέθηκε ότι προέβλεπαν σε σηµαντικό βαθµό και τη 
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συναισθηµατική αξία του συντρόφου για το άτοµο, κατά 33% (F = 4.7, p< .01), και τα 

κίνητρα για ενίσχυση της αυτοεικόνας, κατά 19% (F = 2.6, p< .05). 

Ειδικότερα, το σεξουαλικό άγχος βρέθηκε να σχετίζεται σηµαντικά µε τη διάσταση 

του άγχους δεσµού (β = .37, p<.05), η σεξουαλική απογοήτευση µε το προδιαθεσιακό 

άγχος (β = .52, p<.01), η φοβία για τις σεξουαλικές σχέσεις αρνητικά µε τη σχεσιακή 

κατάσταση (β = -.44, p<.01) και θετικά µε τη διάσταση του άγχους (β = .41, p<.05) και η 

σεξουαλική ικανοποίηση αρνητικά, µόνο µε τη σχεσιακή κατάσταση (β = -.51, p<.01). 

Τέλος, η συναισθηµατική αξία του συντρόφου σχετίστηκε σηµαντικά και µάλιστα 

αρνητικά µε τη διάσταση αποφυγής (β = -.55, p<.01), ενώ η αναπαραγωγή, αν και δε 

βρέθηκε να προβλέπεται σηµαντικά βάσει κάποιας από τις προβλεπτικές µεταβλητές 

παρουσίασε, ωστόσο, σηµαντική αρνητική συσχέτιση µε τη διάσταση αποφυγής (β = -

.37, p<.05).  

Καταλήγοντας, τα παραπάνω ευρήµατα υποδεικνύουν τη σηµαντική επίδραση των 

προβλεπτικών µεταβλητών σε σεξουαλικές τάσεις, που αφορούν στη σεξουαλική 

αυτοεκτίµηση, το άγχος και την απογοήτευση που σχετίζονται µε τη σεξουαλική 

λειτουργία, τη σεξουαλική επιβλητικότητα, τον εξωτερικό και κοινωνικό έλεγχο της 

σεξουαλικότητας, τη φοβία για τις σεξουαλικές σχέσεις, τη σεξουαλική ικανοποίηση, τη 

συναισθηµατική αξία που λαµβάνει ο σύντροφος για το άτοµο και τέλος, τα κίνητρα για 

αναπαραγωγή και ενίσχυση της αυτοεικόνας. Για τις γυναίκες, οι σηµαντικότερες 

επιδράσεις εντοπίστηκαν στις σεξουαλικές τάσεις που αφορούν στη σεξουαλική 

αυτοεκτίµηση, το άγχος και την απογοήτευση που συνδέονται µε τη σεξουαλική 

λειτουργία, τον εξωτερικό και κοινωνικό έλεγχο της σεξουαλικής συµπεριφοράς, τη 

φοβία για τις σεξουαλικές σχέσεις και τη σεξουαλική ικανοποίηση. Για τους άνδρες, 

τέλος, οι επιδράσεις αυτές εντοπίστηκαν στις τάσεις που αφορούν στο σεξουαλικό άγχος, 

τον εξωτερικό σεξουαλικό έλεγχο, τη φοβία για τις σεξουαλικές σχέσεις, τη 

συναισθηµατική αξία του συντρόφου για το άτοµο, τα κίνητρα για ενίσχυση της 

αυτοεικόνας και τη σεξουαλική ικανοποίηση. 

 

Συ ζ ή τ ηση  
 

Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να εξετάσει την επίδραση ατοµικών (τύποι δεσµού, 

ρύθµιση συναισθήµατος, προδιαθεσιακό άγχος) και διατοµικών (σχεσιακή κατάσταση) 

παραγόντων στη διαµόρφωση των σεξουαλικών τάσεων, στα πλαίσια των 

διοαπροσωπικών σχέσεων που συνάπτουν οι ενήλικες. Το δείγµα επιλέχθηκε βάσει της 
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ακαδηµαϊκής κατάρτισης των συµµετεχόντων, η οποία µας προσέφερε παράλληλα και τη 

δυνατότητα να ελέγξουµε τις συσχετίσεις των υπό µελέτη µεταβλητών σε ένα δείγµα µε 

µεγαλύτερο ηλικιακό µέσο όρο από εκείνον που αναφέρουν ανάλογες έρευνες (Propper 

& Moore, 2006; Diamond & Hicks, 2005; Tracy, et al., 2003; Braungart-Rieker, et al., 

2001; Farrugia & Hohaus, 1998; Feeney, 1995). 

Τα ευρύτερα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν συνάδουν τόσο µε τις ευρύτερες παραδοχές της θεωρίας δεσµού, η 

οποία υποστηρίζει τη σταθερότητα της επίδρασης του τύπου δεσµού σε όλο τη διάρκεια 

ζωής (Bowlby, 1988; Bowlby, 1973), όσο και µε προηγούµενες σχετικές έρευνες που 

επιβεβαιώνουν τις παραδοχές αυτές (Καφέτσιος, 2003; Mikulincer, et al., 2000; Cooper, 

Shaver & Collins, 1998; Farrugia & Hohaus, 1998; Pietromonaco & Feldman Barrett, 

1997; Griffin & Bartholomew, 1994; Hazan & Shaver, 1987).  

 

Στρατηγικές ρύθµισης συναισθήµατος 

Όσον αφορά στις στρατηγικές της συγκινησιακής ρύθµισης, δε βρέθηκαν να 

σχετίζονται σηµαντικά είτε µε τις διαστάσεις δεσµού είτε µε τις σεξουαλικές στάσεις των 

συµµετεχόντων της παρούσας έρευνας · η µόνη στατιστικά σηµαντική συσχέτιση 

παρουσιάστηκε µεταξύ της διάστασης αποφυγής του δεσµού και της στρατηγικής της 

εκφραστικής καταπίεσης. Ωστόσο, καµία από τις υποκλίµακες των ερωτηµατολογίων 

MSQ και AMORE δεν παρουσίασε ανάλογο αποτέλεσµα αναφορικά µε τις δύο 

στρατηγικές συναισθηµατικής ρύθµισης. Όπως είναι φανερό, µπορεί όντως τα άτοµα µε 

τύπο δεσµού αποφυγής να τείνουν να εφαρµόζουν περισσότερο της στρατηγική της 

εκφραστικής καταπίεσης για να ρυθµίζουν τη συγκινησιακή τους κατάσταση, αλλά αυτό 

δε φαίνεται να επιδρά άµεσα στη διαµόρφωση των σεξουαλικών τάσεων και 

πεποιθήσεων των συγκεκριµένων ατόµων.  

Τα ευρήµατα αυτά επιβεβαιώνουν µόνο εν µέρει τις υποθέσεις µας για τη 

συσχέτιση της συγκινησιακής ρύθµισης µε την ευρύτερη συµπεριφορά που επιδεικνύει 

το άτοµο στα πλαίσια των ερωτικών του σχέσεων · αφ’ ενός, αν και η διάσταση του 

άγχους δεσµού δε φάνηκε να σχετίζεται, όπως υποθέσαµε, µε τη χρήση της εκφραστικής 

καταπίεσης, η διάσταση αποφυγής εµφάνισε σηµαντική συνάφεια µε την εφαρµογή της 

εν λόγω στρατηγικής. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν και µε παλαιότερα ευρήµατα 

που καταδεικνύουν την τάση των ατόµων µε τύπο δεσµού αποφυγής να αποφεύγουν την 

εκδήλωση των συναισθηµάτων τους στα πλαίσια της αλληλεπίδρασής τους µε σηµαντικά 

πρόσωπα (Ainsworth & Bowlby, 1991; Ainsworth, 1988). Όπως απορρέει και από τα 
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αποτελέσµατα πιο πρόσφατων ερευνών (Collins & Feeney, 2000; Brennan, Clark & 

Shaver, 1998; Bartholomew & Horowitz, 1991), τα άτοµα τύπου αποφυγής τείνουν να 

διατηρούν ένα προφίλ αυτονοµίας και ανεξαρτησίας στις στενές διαπροσωπικές τους 

σχέσεις, βάσει του οποίου αποφεύγουν να εκδηλώνουν τα συναισθήµατά τους και να 

συνδέονται συναισθηµατικά µε άλλα πρόσωπα.  

Γενικότερα, ο τύπος δεσµού αποφυγής έχει συνδεθεί µε χαµηλότερα ποσοστά 

κοινωνικών δεξιοτήτων και µεγαλύτερα ποσοστά αρνητικών συναισθηµατικών 

εµπειριών (Cooper, et al., 2006), γεγονός που συνάδει και µε τα αποτελέσµατα της 

εφαρµογής της εκφραστικής καταπίεσης, η οποία σε σχετικές µελέτες έχει συνδεθεί µε 

υψηλότερα ποσοστά αρνητικής συναισθηµατικής κατάστασης (Diamond & Hicks, 2005; 

Gross & John 2003; Καφέτσιος, 2003; Gross, 2002; 1998α; 1998β).  

Αφ’ ετέρου, η έλλειψη σηµαντικών αποτελεσµάτων, τόσο αναφορικά µε τη χρήση 

της στρατηγικής της γνωστικής επανεκτίµησης όσο και µε τη συσχέτιση που αναµέναµε 

να παρουσιάσει ο τύπος δεσµού εµµονής µε τη χρήση της στρατηγικής της εκφραστικής 

καταπίεσης υποδεικνύει πως τελικά ο τύπος δεσµού δεν επιδρά στις στρατηγικές 

συναισθηµατικής ρύθµισης καθαυτές. Η επίδραση του δεσµού πιθανότερα εντοπίζεται 

στις γνωστικές λειτουργίες που ευθύνονται για την αντίληψη των περιβαλλοντικών 

σηµάτων και την ανάλογη επεξεργασία τους από το άτοµο, βάσει των πρώιµων 

εµπειριών και κατ’ επέκταση των γνωστικών αναπαραστάσεων που έχει διαµορφώσει το 

ίδιο τόσο για τον εαυτό όσο και για τους άλλους (ενεργά µοντέλα δεσµού). Πρόσφατες 

µελέτες, επίσης, υποδεικνύουν πως η συναισθηµατική ρύθµιση έγκειται ουσιαστικά σε 

διεργασίες που ευθύνονται για την υπερενεργοποίηση (τύπος δεσµού εµµονής) 

απενεργοποίηση (τύπος δεσµού αποφυγής) του συστήµατος δεσµού και οι οποίες 

καθοδηγούνται από τα γνωστικά σχήµατα που έχουν δοµηθεί βάσει των εµπειριών που 

αποκόµισε το άτοµο από τη σχέση του µε τους κύριους φροντιστές του κατά τα πρώτα 

χρόνια ζωής (Propper & Moore, 2006; Mikulincer, Shaver & Pereg, 2003; Fraley, Garner 

& Shaver, 2000). Όπως κατέδειξαν και οι Braungart-Rieker και συνεργάτες (2001), οι 

στρατηγικές συγκινησιακής ρύθµισης σχετίζονται κυρίως µε τον τρόπο έκφρασης της 

γενικότερης αίσθησης ανασφάλειας του ατόµου και όχι µε την ανασφάλεια που 

σχετίζεται µε το δεσµό. Καθώς η κύρια φιγούρα δεσµού θεωρείται πως επιδρά στην 

ανάπτυξη της ικανότητας για συγκινησιακή ρύθµιση του ατόµου, µέσω της διαµόρφωσης 

γνωστικών αναπαραστάσεων που θα εσωτερικεύσει τελικά το άτοµο, φαίνεται πως η 

επίδραση αυτή υφίσταται στο επίπεδο της συναισθηµατικής έκφρασης και όχι σε αυτό 
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της συναισθηµατικής ρύθµισης και κατ΄ επέκταση της συναισθηµατικής εµπειρίας 

καθαυτής.  

Καταλήγουµε, λοιπόν, στο συµπέρασµα πως οι στρατηγικές της συγκινησιακής 

ρύθµισης δεν συνδέονται άµεσα µε την αίσθηση ασφάλειας ή ανασφάλειας που 

συνδέεται µε τον τύπο δεσµού του ατόµου αλλά µε τις γνωστικές αναπαραστάσεις που 

τον δοµούν. Το δεδοµένο συµπέρασµα βρίσκεται σε συµφωνία και µε τα ευρήµατα 

προηγούµενων µελετών που υποδεικνύουν την άµεση συσχέτιση των ενεργών µοντέλων 

δεσµού –των γενικευµένων πεποιθήσεων για τον εαυτό και τους άλλους- µε τη χρήση 

συγκεκριµένων στρατηγικών συγκινησιακής ρύθµισης, οι οποίες ανακλώνται και 

ανακλούν την αντίληψη του ατόµου και κατά αναλογία, την αντίδρασή του προς το 

περιβάλλον του (Cooper, et al., 2006; Propper & Moore, 2006; Mikulincer & Shaver, 

2005; Diamond & Aspinwall, 2003; Feeney & Collins, 2001; Mikulincer, et al., 2000; 

Mikulincer, 1998; Feeney, 1995). Όπως σηµειώνει και ο Bowlby (1988), οι στρατηγικές 

αυτές αποτελούν ουσιαστικά αµυντικούς µηχανισµούς, οι οποίοι καθοδηγούµενοι από 

την αντίληψη του ατόµου δρουν σε υποσυνείδητο επίπεδο καθορίζοντας µε τη σειρά τους 

την αντίδρασή του σε καταστάσεις που εκλύουν έντονα συναισθήµατα.   

 

Τύποι δεσµού και σεξουαλικότητα στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων  

Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που πραγµατοποιήσαµε, 

υποδηλώνουν την άµεση επίδραση των διαστάσεων δεσµού στις διαφορετικές 

σεξουαλικές τάσεις που εκδηλώνουν τα άτοµα στα πλαίσια των διαπροσωπικών τους 

σχέσεων. Αφ’ ενός, η διάσταση του άγχους φάνηκε να επηρεάζει περισσότερο τις πτυχές 

τις σεξουαλικότητας που συνδέονται µε τη σεξουαλική αυτοεκτίµηση, τη σεξουαλική 

επιβλητικότητα, το άγχος και την απογοήτευση που σχετίζονται µε τη σεξουαλική 

λειτουργία, την πεποίθηση του ατόµου πως η σεξουαλικότητά του επηρεάζεται από το 

σύντροφο ή/και το ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον, τη φοβία για τις σεξουαλικές 

σχέσεις, τη συναισθηµατική αξία που θεωρεί το άτοµο πως λαµβάνει για το σύντροφό 

του και τέλος, µε τη σεξουαλική ικανοποίηση. Πιο συγκεκριµένα, τα δεδοµένα 

υποδεικνύουν πως οι µεγαλύτερες τιµές στη διάσταση του άγχους σχετίζονται µε 

χαµηλότερα ποσοστά σεξουαλικής αυτοεκτίµησης, ασθενέστερη τάση εκδήλωσης των 

σεξουαλικών επιθυµιών και χαµηλότερα ποσοστά σεξουαλικής ικανοποίησης. Ακόµη, το 

άγχος που συνδέεται µε το δεσµό φάνηκε να επιδρά στην αύξηση του άγχους και της 

απογοήτευσης που σχετίζονται µε την ευρύτερη σεξουαλική συµπεριφορά του ατόµου 

και κατ’ επέκταση στην επίταση της αίσθησης του φόβου για τις σεξουαλικές σχέσεις, 
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ενώ παράλληλα συνδέθηκε και µε την πεποίθηση πως η ατοµική σεξουαλικότητα 

επηρεάζεται σηµαντικά τόσο από τη συµπεριφορά του συντρόφου όσο και από τις 

γενικότερες στάσεις και απόψεις του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος.  

Αφ’ ετέρου, η διάσταση αποφυγής φάνηκε να επηρεάζει κυρίως την εµµονή µε 

σεξουαλικές σκέψεις, το άγχος και την απογοήτευση που βιώνει το άτοµο στα πλαίσια 

της ερωτικής του σχέσης, ενώ συνδέθηκε και µε την υιοθέτηση σεξουαλικών κινήτρων 

που αφορούν στην ανακούφιση από το στρες. Επίσης, παρατηρήθηκε αρνητική 

συσχέτιση της διάστασης αποφυγής µε τον εξωτερικό σεξουαλικό έλεγχο, τη 

συναισθηµατική αξία που λαµβάνει ο σύντροφος για το άτοµο, τα κίνητρα για 

αναπαραγωγή και τέλος, τη σεξουαλική ικανοποίηση. Έτσι, τα αποτελέσµατα 

καταδεικνύουν πως όσο µεγαλύτερη τιµή σηµειώνουν τα άτοµα στη διάσταση αποφυγής 

τόσο περισσότερη εµµονή έχει µε τη σεξουαλικότητά του, βιώνει σε µεγαλύτερο βαθµό 

άγχος και απογοήτευση που απορρέουν από τη σεξουαλική του δραστηριότητα, ενώ 

φαίνεται να υποκινείται περισσότερο και από κίνητρα που αφορούν στην εκδήλωση της 

σεξουαλική συµπεριφοράς προκειµένου να κατευναστεί το συναίσθηµα του υποκείµενου 

άγχους. Παράλληλα, τα άτοµα αυτά τείνουν να δηλώνουν πως θεωρούν τον εαυτό τους  

υπεύθυνο για τη σεξουαλικότητά τους, πως ο σύντροφός τους λαµβάνει χαµηλότερη 

συναισθηµατική αξία για τα ίδια, ενώ η γενικότερη σεξουαλική ικανοποίηση που 

βιώνουν στα πλαίσια της σεξουαλικής τους σχέσης φαίνεται να είναι χαµηλή. Τέλος, 

φαίνεται να διατηρούν χαµηλότερο ενδιαφέρον για τους αναπαραγωγικούς σκοπούς της 

σεξουαλικής λειτουργίας.  

Τα παραπάνω ευρήµατα συµφωνούν µε αυτά προηγούµενων µελετών, τα οποία 

επιδεικνύουν την άµεση συσχέτιση του τύπου δεσµού µε την ικανότητα του ατόµου να 

συνάπτει σταθερές και ικανοποιητικές ερωτικές σχέσεις ως ενήλικος. Η επίδραση του 

δεσµού θεωρείται πως ασκείται βάσει των διαφορετικών νοητικών αναπαραστάσεων που 

εσωτερικεύει το άτοµο σύµφωνα και µε τις πρώιµες εµπειρίες που αποκοµίζει από τη 

σχέση του µε τους γονείς, οι οποίες φαίνεται να διαµορφώνουν ανάλογα την 

προσωπικότητά του και ειδικότερα, τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται το 

περιβάλλον του και επιλέγει να το αντιµετωπίσει. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει, ωστόσο, 

και τη διαµόρφωση διαφορετικών κινήτρων και στόχων (Mikulincer, 2006; Gillath & 

Schachner, 2006; Feeney & Noller, 2005; Schmitt, 2005; Fraley, 2004; Hazan, Gur-Yaish 

& Campa, 2004; Schachner & Shaver, 2004; Jellis, 2001; Hazan & Shaver, 1987).  

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στις ατοµικές διαφορές που ανακλούν τις διαφορές 

στον τύπο δεσµού, τα άτοµα που σηµειώνουν µεγαλύτερες τιµές στη διάσταση του 
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άγχους -τύπος δεσµού εµµονής- έχει βρεθεί πως καθοδηγούνται από την αρνητική 

αναπαράσταση του εαυτού, η οποία επηρεάζει σηµαντικά και τον τρόπο που 

αντιλαµβάνονται και αξιολογούν τις προθέσεις των άλλων (Mikulincer, et al., 2000; 

Pietromonaco & Feldman Barrett, 2000; Cooper, Shaver &  Collins, 1998; Collins, 1996; 

Feeney, 1995; Griffin & Bartholomew, 1994; Bartholomew & Horowitz, 1991; Bowlby, 

1973). Ανάλογα, διαµορφώνονται και οι πεποιθήσεις τους τόσο ως προς τη 

διαθεσιµότητα και την πρόθεση των άλλων να διατηρούν ένα σχεσιακό πλαίσιο στο 

οποίο θα µπορεί το άτοµο να αισθάνεται ασφαλές, όσο και ως προς την ικανότητα που 

αναγνωρίζουν τα ίδια τα άτοµα ότι έχουν, αναφορικά µε την απολαβή και την προσφορά 

φροντίδας, στήριξης και συναισθηµατικής εγγύτητας (Feeney & Noller, 2005).  

Έτσι, τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν παλαιότερα 

ερευνητικά συµπεράσµατα (Tracy, et al., 2003; Brennan, Clark & Shaver, 1998), καθώς 

υποδεικνύουν εξίσου τη συσχέτιση του έµµονου τύπου δεσµού µε αισθήµατα φόβου και 

άγχους σχετικά µε τη συναισθηµατική διαθεσιµότητα και προσβασιµότητα του 

συντρόφου. Επίσης, ο τύπος εµµονής έχει συνδεθεί και µε τη διατήρηση χαµηλής 

αυτοπεποίθησης στα πλαίσια των στενών διαπροσωπικών σχέσεων που συνάπτει το 

άτοµο (Gentzler & Kerns, 2004; Bogaert & Sadava, 2002; Kafetsios & Nezlek, 2002; 

Cooper, Shaver & Collins, 1998; Pietromonaco & Feldman Barrett, 1997), τη σεξουαλική 

δραστηριοποίηση προκειµένου να απαλλαγεί από το φόβο της εγκατάλειψης ή 

απόρριψης ή για να παρακινήσει το σύντροφο να παράσχει τη συναισθηµατική 

επιβεβαίωση που χρειάζεται (Gillath & Schachner, 2006; Mikulincer, 2006; Davis, 

Shaver & Vernon, 2004; Schachner & Shaver, 2004; Tracy, et al., 2003; Jellis, 2001), και 

την τάση εκδήλωσης της σεξουαλικής συµπεριφοράς που απορρέει όχι τόσο από τη 

σεξουαλική επιθυµία του ατόµου καθαυτή αλλά από την προσπάθειά του να προσεγγίσει 

συναισθηµατικά το σύντροφο και να αποφύγει µια ενδεχόµενη απόρριψη (Mikulincer, 

2006; Cooper, et al., 2006; Tracy, et al., 2003). Αυτό το γεγονός εξηγεί και τα χαµηλά 

ποσοστά σεξουαλικής επιβλητικότητας που ανέφεραν άτοµα µε έµµονο τύπο δεσµού 

στην παρούσα έρευνα. Επιπλέον, τα παρόντα αποτελέσµατα συµφωνούν µε αυτά 

πρόσφατων ερευνών που καταδεικνύουν τη συσχέτιση του τύπου δεσµού εµµονής και µε 

την πεποίθηση πως η σεξουαλικότητα καθορίζεται από τους άλλους -σύντροφο και 

κοινωνικό περιβάλλον-, γεγονός που σε συνδυασµό και µε τα αισθήµατα φόβου και 

ανασφάλειας του ατόµου εντείνει την αίσθηση της χαµηλής σεξουαλικής ικανοποίησης 

(Gillath & Schachner, 2006; Willetts, Sprecher & Beck, 2005; Simpson, Wilson & 
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Winterheld, 2005; Feeney & Noller, 2005; Gentzler & Kerns, 2004; Bogaert & Sadava, 

2002).  

Από την άλλη, άτοµα που σηµειώνουν υψηλότερες τιµές στη διάσταση αποφυγής –

τύπος δεσµού αποφυγής-  θεωρείται πως διακρίνονται από τη διαµόρφωση ενός 

αρνητικού µοντέλου για τους άλλους, γεγονός που τα αποτρέπει από τη σύναψη στενών 

συναισθηµατικών σχέσεων, καθώς φαίνεται να επιθυµούν περισσότερο τη διατήρηση της 

αυτονοµίας τους έναντι της συναισθηµατικής εγγύτητας µε κάποιο σύντροφο που 

θεωρείται αναξιόπιστος ως προς την παροχή φροντίδας και στήριξης (Cooper, et al., 

2006; Mikulincer, 2006; Simpson, Wilson & Winterheld, 2005; Gentzler & Kerns, 2004; 

Bogaert & Sadava, 2002; Collins & Feeney, 2000; Brennan, Clark & Shaver, 1998; 

Bartholomew & Horowitz, 1991). Η συναισθηµατική αυτή απόσταση φαίνεται να 

ανακλάται εξίσου και στη σεξουαλική συµπεριφορά των συγκεκριµένων ατόµων, καθώς 

τα άτοµα µε τύπο δεσµού αποφυγής έχει βρεθεί πως δραστηριοποιούνται σεξουαλικά όχι 

λόγω της επιθυµίας τους να ενισχύσουν τη συναισθηµατική τους σχέση µε το σύντροφο, 

αλλά για να ανακουφιστούν από αισθήµατα άγχους (Cooper, et al., 2006; Davis, Shaver 

& Vernon, 2004) και να ενισχύσουν την αυτοεικόνα τους (Cooper, et al., 2006; Gillath & 

Schachner, 2006; Mikulincer, 2006; Willetts, Sprecher & Beck, 2005; Simpson, Wilson 

& Winterheld, 2005; Tracy, et al., 2003).  

Αυτό ενισχύει την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων της παρούσας µελέτης, 

σύµφωνα µε τα οποία, ο τύπος αποφυγής παρουσίασε σηµαντική συσχέτιση µε τον 

εξωτερικό έλεγχο της σεξουαλικότητας, ο οποίος έγκειται στη σηµασία που λαµβάνει για 

το άτοµο η αξιολόγηση τόσο του συντρόφου όσο και του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος, των σεξουαλικών του εκδηλώσεων. Ανάλογα, τα σεξουαλικά κίνητρα 

που υποδηλώνουν την ενίσχυση του σεξουαλικού προφίλ του ατόµου, υποδεικνύουν, 

επίσης, και την τάση του να εµπλέκεται σε σεξουαλικές δραστηριότητες περισσότερο για 

να τονώσει την αυτοεκτίµησή του και όχι τόσο για να ενισχύσει τη συναισθηµατική 

σχέση του µε το σύντροφο. Παράλληλα, τα ίδια άτοµα τείνουν να αναφέρουν και 

χαµηλότερα ποσοστά σεξουαλικής ικανοποίησης, η οποία προφανώς απορρέει από τα 

χαµηλότερα ποσοστά εγγύτητας και συναισθηµατικής δέσµευσης που παρουσιάζουν τα 

άτοµα τύπου αποφυγής στις στενές διαπροσωπικές τους σχέσεις (Cooper, et al., 2006; 

Gillath & Schachner, 2006; Schachner & Shaver, 2004).  

Μελέτες που επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση της επίδρασης που ασκεί ο τύπος 

δεσµού σε γνωστικές και συγκινησιακές διεργασίες και κατ’ επέκταση στη συµπεριφορά 

που εκδηλώνει το άτοµο στις στενές διαπροσωπικές του σχέσεις, καταδεικνύουν εξίσου 
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τη στενή συνάφεια του τύπου αποφυγής µε την ενίσχυση της αυτοεικόνας και της 

ανεξαρτησίας έναντι της δηµιουργίας συναισθηµατικής εγγύτητας µε άλλο πρόσωπο · 

ωστόσο, αυτό που επισηµαίνεται είναι η βαθύτερη λειτουργία των ενεργειών αυτών, 

καθώς σηµειώνεται, πως ουσιαστικά ευοδώνονται από το αυξηµένο αίσθηµα άγχους και 

τις αρνητικές προσδοκίες που διακρίνουν τα άτοµα µε τύπο δεσµού αποφυγής. Με άλλα 

λόγια, η εικόνα της αυτονοµίας υποθάλπει την ανησυχία και των ατόµων µε τύπο δεσµού 

αποφυγής για µια πιθανή απόρριψη από κάποιο σύντροφο κι έτσι, ελαχιστοποιούν την 

πιθανότητα αυτή διατηρώντας συναισθηµατική απόσταση και ανεξαρτησία (Mikulincer, 

2006; Schachner & Shaver, 2004; Mikulincer, Gillath & Shaver, 2002; Miculincer, et al., 

2000; Miculincer, 1998). Τα συµπεράσµατα αυτά επιβεβαιώνουν και τα ευρήµατα της 

παρούσας έρευνας, αναφορικά µε το αυξηµένο ποσοστό άγχους και απογοήτευσης που 

αναφέρουν άτοµα που σηµειώνουν υψηλές τιµές στη διάσταση αποφυγής, όσον αφορά 

στη σεξουαλική τους δραστηριότητα.  

Ανάλογα, η αρνητική συσχέτιση που παρατηρήθηκε όσον αφορά στην επίδραση 

της διάστασης αποφυγής στην υιοθέτηση κινήτρων σχετικών µε την αναπαραγωγή, 

επιβεβαιώνεται βάσει της ισχυρής τάσης να αποφεύγουν τη συναισθηµατική σύνδεση και 

εγγύτητα µε το σύντροφο και να διατηρούν την αυτονοµία τους που, όπως 

προαναφέρθηκε, διακρίνει τα άτοµα µε τύπο δεσµού αποφυγής. Σηµειώθηκε, ακόµη, µια 

απροσδόκητη συσχέτιση µεταξύ της διάστασης δεσµού αποφυγής µε τη σεξουαλική 

εµµονή, οι οποία είναι δυνατό να επεξηγηθεί στα πλαίσια των ευρύτερων παραδοχών της 

θεωρίας δεσµού. Οι παραδοχές αυτές υποδεικνύουν τη συσχέτιση της διάστασης 

αποφυγής µε τη γενικότερη τάση του ατόµου να αποφεύγει τη σύναψη στενών ερωτικών 

σχέσεων και συνακόλουθα, να προβαίνει συχνότερα στην εκδήλωση σεξουαλικής 

δραστηριότητας χωρίς συναισθηµατική δέσµευση (Simpson, Wilson & Winterheld, 

2005). Αυτή η τάση, λοιπόν, για σεξουαλική δραστηριότητα έξω από τα πλαίσια κάποιου 

συναισθηµατικού πλαισίου, σε συνδυασµό και µε τις λιγότερο συντηρητικές τάσεις που 

τείνουν να δηλώνουν σε µεγαλύτερο ποσοστό τα άτοµα τύπου αποφυγής (Feeney & 

Noller, 2005), µπορεί να δικαιολογήσει και την ανάλογη επίδραση που φάνηκε να ασκεί 

η διάσταση αποφυγής στην επίταση της σεξουαλικής εµµονής. Ας σηµειωθεί, πως η 

σεξουαλική εµµονή ανακλά εδώ την έντονη ενασχόληση του ατόµου µε πτυχές της 

σεξουαλικότητας ή µε τη γενικότερη σεξουαλική δραστηριότητά του.  
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Η επίδραση του προδιαθεσιακού άγχους στη συνολική διαµόρφωση των σεξουαλικών 

κινήτρων 

Το προδιαθεσιακό άγχος θεωρείται πως ανακλά τη σταθερή τάση του ατόµου να 

βιώνει το αίσθηµα του άγχους σε αυξηµένη συχνότητα και ένταση από ό, τι θα ήταν 

αναµενόµενο σε κάποια δεδοµένη κατάσταση. Ωστόσο, η τάση αυτή που καθορίζει 

ανάλογα και την αντίδραση του ατόµου σε καταστάσεις που εκλύουν την εκδήλωσή της 

βασίζεται σε γνωστικά σχήµατα που έχει διαµορφώσει το άτοµο, και τα οποία επιδρούν 

σηµαντικά στη διεργασία της αντίληψης των περιβαλλοντικών σηµάτων που θεωρούνται 

απειλητικά. Όσον αφορά, ωστόσο, στη συµπεριφορά που επιδεικνύει το άτοµο στα 

πλαίσια των διαπροσωπικών του σχέσεων, υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες που 

επιδρούν στη διαµόρφωση της αντίληψής του σχετικά µε το δεδοµένο πλαίσιο · οι 

παράγοντες αυτοί εντοπίζονται στις ευρύτερες νοητικές αναπαραστάσεις που 

καθοδηγούν την αντίληψη και σχετίζονται µε τον τύπο δεσµού που διακρίνει το ίδιο το 

άτοµο (Bowlby, 1988; Hazan & Shaver, 1987). Καθώς έχει βρεθεί πως οι ανασφαλείς 

τύποι δεσµού σχετίζονται µε την επίταση της γενικότερης επιρρέπειας του ατόµου στο 

αίσθηµα του άγχους (Dezfulian, 2005), στην παρούσα µελέτη εισήγαµε την εν λόγω 

µεταβλητή προκειµένου να καθορίσουµε την ακριβή συνάφειά της µε τους τύπους 

δεσµού και ανάλογα, την πιθανή επίδρασή της στη διαµόρφωση των σεξουαλικών 

τάσεων που εκδηλώνουν οι ενήλικοι.  

Οι αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν υπέδειξαν πως, όντως το προδιαθεσιακό 

άγχος µεσολαβεί στη διαµόρφωση συγκεκριµένων σεξουαλικών τάσεων · ειδικότερα, 

φαίνεται πως η σεξουαλική αυτοεκτίµηση και η ικανοποίηση σχετίζονται αντίστροφα µε 

το προδιαθεσιακό άγχος, µε τη συσχέτιση αυτή, όµως, να µην ξεπερνά τα µέτρια 

ποσοστά συνάφειας. Ακόµη, η ύπαρξη του προδιαθεσιακού άγχους φάνηκε να εντείνει 

την αρνητική συσχέτιση που παρουσιάζεται µεταξύ της διάστασης αποφυγής και των 

κινήτρων για αναπαραγωγή, ενώ παράλληλα επιδρά σηµαντικά τόσο στη µείωση της 

σεξουαλικής επιβλητικότητας όσο και στην επίταση της σεξουαλικής απογοήτευσης. 

Ωστόσο, όπως καταδεικνύουν και σχετικές µελέτες (Dezfulian, 2005; Mikulincer, Gillath 

& Shaver, 2002), η επίδραση του προδιαθεσιακού άγχους δεν αποτελεί απόρροια του 

τύπου δεσµού του ατόµου · αυτό που ανακλά στην πραγµατικότητα η συγκεκριµένη 

µεταβλητή, είναι οι γνωστικές αναπαραστάσεις που έχει διαµορφώσει το άτοµο, οι 

οποίες µε τη σειρά τους διαµορφώνουν ανάλογα την αντίληψη του για τις καταστάσεις 

που αντιµετωπίζει και την αντίδρασή του απέναντι σε αυτές. Έτσι, τα παρόντα ευρήµατα 

µπορούν να ερµηνευτούν ως µια ευρύτερη τάση των ατόµων που σηµειώνουν υψηλές 
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τιµές προδιαθεσιακού άγχους να βιώνουν µεγαλύτερα ποσοστά αρνητικών 

συναισθηµάτων στα πλαίσια των σεξουαλικών τους σχέσεων, γεγονός που φαίνεται να 

µειώνει τη σεξουαλική τους αυτοεκτίµηση και αντίστοιχα, τη σεξουαλική τους 

επιβλητικότητα, την τάση δηλαδή για ικανοποιητική έκφραση των σεξουαλικών τους 

επιθυµιών. Η σεξουαλική απογοήτευση που βιώνει στη συνέχεια το άτοµο φαίνεται, 

τέλος, να επιδρά και στην ευρύτερη µείωση της ικανοποίησης που αποκοµίζει από τη 

σεξουαλική του σχέση.  

 

Η επίδραση του φύλου 

Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας καταδεικνύουν τη σαφή επίδραση που ασκεί 

το φύλο του ατόµου τόσο στη σεξουαλική συµπεριφορά καθαυτή όσο και στη συσχέτιση 

του τύπου δεσµού µε τη διαµόρφωση των σεξουαλικών τάσεων. Η κυριότερες επιδράσεις 

του φύλου εντοπίστηκαν αναφορικά µε τη διαµόρφωση της σεξουαλικής αυτοεκτίµησης, 

του άγχους και της απογοήτευσης που σχετίζονται µε τη σεξουαλική λειτουργία, τον 

κοινωνικό σεξουαλικό έλεγχο, τη φοβία σχετικά µε τις σεξουαλικές σχέσεις, τη 

συναισθηµατική αξία που λαµβάνει ο σύντροφος για το άτοµο, τα κίνητρα για 

αναπαραγωγή, τη συναισθηµατική αξία που θεωρεί το άτοµο ότι λαµβάνει για το 

σύντροφο, τα κίνητρα για αναπαραγωγή και τέλος, τη σεξουαλική ικανοποίηση.  

Πιο συγκεκριµένα, ο τύπος εµµονής στις γυναίκες φάνηκε να σχετίζεται µε 

χαµηλότερα ποσοστά σεξουαλικής αυτοεκτίµησης και µεγαλύτερα ποσοστά σεξουαλικού 

άγχους. Ακόµη, η συναισθηµατική αξία που θεωρούσαν ότι λαµβάνουν για το σύντροφό 

τους µπορούσε να προβλεφθεί εξίσου ικανοποιητικά από τη διάσταση άγχους του 

δεσµού. Τα ευρήµατα αυτά συµφωνούν και µε πρόσφατες έρευνες που υποδεικνύουν τη 

συσχέτιση του έµµονου τύπου δεσµού στις γυναίκες µε κίνητρα που προωθούν τη 

σεξουαλική δραστηριότητα ως µέσο αναζήτησης της συναισθηµατικής εγγύτητας µε το 

σύντροφο ή/και ως µέσο ενίσχυσης της σεξουαλικής αυτοεκτίµησης (Cooper, et al., 

2006; Schachner & Shaver, 2004; Tracy, et al., 2003; Bogaert & Sadava, 2002). Τα 

αυξηµένα ποσοστά σεξουαλικού άγχους που παρατηρήθηκαν στις γυναίκες που 

σηµείωσαν υψηλότερες τιµές στη διάσταση του άγχους δεσµού, συνάδουν µε τις 

ευρύτερες παραδοχές της θεωρίας δεσµού που υποδηλώνουν τη συσχέτιση του έµµονου 

τύπου µε αυξηµένα ποσοστά αρνητικών συναισθηµάτων, τα οποία απορρέουν από το 

αρνητικό µοντέλο του εαυτού που έχει διαµορφώσει το άτοµο και ανακλώνται στη 

χαµηλή αυτοπεποίθηση και την ανησυχία του ατόµου για ενδεχόµενη απόρριψη ή 

εγκατάλειψη (Gentzler & Kerns, 2004; Bogaert & Sadava, 2002; Collins & Feeney, 
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2000; Cooper, Shaver & Collins, 1998; Pietromonaco & Feldman Barrett, 1997; 

Bartholomew & Horowitz, 1991).  

Πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί το γεγονός πως η διάσταση αποφυγής φάνηκε να 

προβλέπει ικανοποιητικά τη φοβία για τις σεξουαλικές σχέσεις που ανέφεραν οι γυναίκες 

συµµετέχουσες · το εύρηµα αυτό µπορεί να ερµηνευτεί και βάση του ευρύτερου 

θεωρητικού πλαισίου που θέλει τον τύπο δεσµού αποφυγής να σχετίζεται µε υψηλότερα 

ποσοστά αρνητικών συναισθηµατικών εµπειριών στα πλαίσια των διαπροσωπικών τους 

σχέσεων, χαµηλότερα ποσοστά επιθυµίας για σύναψη µιας στενής ερωτικής σχέσης και 

µε αντίστοιχα χαµηλά ποσοστά σεξουαλικών ορµών που παρωθούν στη σύναψη µιας 

τέτοιας σχέσης (Cooper, et al., 2006; Gillath & Schachner, 2006; Mikulincer, 2006; 

Schachner & Shaver, 2004). 

Όσον αφορά στα ανάλογα ευρήµατα που παρατηρήθηκαν στους άνδρες 

συµµετέχοντες, οι σηµαντικότερες συσχετίσεις εντοπίστηκαν µεταξύ της διάστασης 

άγχους του δεσµού, του σεξουαλικού άγχους και της φοβίας σχετικά µε τις σεξουαλικές 

σχέσεις. Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα συνάδουν µε αυτά παλαιότερων ερευνών που 

συνδέουν το άγχος που σχετίζεται µε το δεσµό µε αυξηµένα ποσοστά φοβίας και άγχους 

σχετικά µε µια ενδεχόµενη απόρριψη από το σύντροφο (Cooper, et al., 2006; Gillath & 

Schachner, 2006; Willetts, Sprecher & Beck, 2005; Simpson, Wilson & Winterheld, 

2005; Feeney & Noller, 2005; Gentzler & Kerns, 2004; Schachner & Shaver, 2004; 

Tracy, et al., 2003). Ακόµη, οι άνδρες που σηµείωσαν µεγαλύτερες τιµές στη διάσταση 

αποφυγής σηµείωσαν ανάλογα, χαµηλότερα ποσοστά στη συναισθηµατική αξία που 

λαµβάνει για τους ίδιους η σύντροφός τους και χαµηλότερα ποσοστά στα κίνητρα που 

αφορούν στην επιθυµία για αναπαραγωγή. Και τα δύο ευρήµατα επιβεβαιώνονται βάσει 

πρόσφατων ερευνητικών δεδοµένων που καταδεικνύουν τη συσχέτιση του τύπου 

αποφυγής στους άνδρες κυρίως µε σεξουαλικά κίνητρα που αφορούν στην ενίσχυση της 

αυτοεικόνας ή την ανακούφιση από το στρες, γεγονός που υποδηλώνει µια 

ατοµοκεντρική και όχι διατοµική προσέγγιση στην εκδήλωση της σεξουαλικότητας στο 

πλαίσιο µιας διαπροσωπικής σχέσης. Έτσι, είναι φανερό πως οι άνδρες τύπου αποφυγής 

τείνουν να αξιολογούν λιγότερο τις ανάγκες και επιθυµίες της συντρόφου τους 

προκειµένου να ικανοποιήσουν τις προσωπικές τους ανάγκες για ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης και για αντιµετώπιση των αρνητικών τους συναισθηµάτων (Cooper, et 

al., 2006). Ακόµη, η παρατηρούµενη αρνητική συσχέτιση της διάστασης αποφυγής µε τα 

κίνητρα για αναπαραγωγή, εξηγείται βάση της γενικότερης τάσης των ατόµων µε τύπο 

αποφυγής να αποφεύγουν τη συναισθηµατική δέσµευση και ανάλογα, τις πτυχές της 
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σεξουαλικής δραστηριότητας που συνδέονται µε αυτή. Όντας συναισθηµατικά 

ανεξάρτητοι, οι άνδρες µε τύπο δεσµού αποφυγής φαίνεται πως ενδιαφέρονται κυρίως 

για τη σωµατική απόλαυση που σχετίζεται µε τη σεξουαλική λειτουργία και όχι για τις 

συναισθηµατικές εκφάνσεις της στο διαπροσωπικό πλαίσιο (Perlman & Campbell, 2005; 

Simpson, Wilson & Winterheld, 2005).  

Μια άλλη παράµετρος που φάνηκε να προβλέπεται ικανοποιητικά βάσει του φύλου 

του ατόµου ήταν και η επίδραση που ασκούσε η σχεσιακή του κατάσταση στην 

εκδήλωση της σεξουαλικής του συµπεριφοράς. Η σχεσιακή κατάσταση των γυναικών 

του δείγµατος φάνηκε να προβλέπει ικανοποιητικά το βαθµό σεξουαλικής 

απογοήτευσης, το ποσοστό κοινωνικού σεξουαλικού ελέγχου και τη σεξουαλική 

ικανοποίηση που σηµείωναν ως χαρακτηριστικά της σεξουαλικής τους συµπεριφορά. 

Πιο συγκεκριµένα, η διατήρηση µιας σεξουαλικής σχέσης στο παρόν φάνηκε να εξηγεί 

ικανοποιητικά την απογοήτευση που δήλωναν οι συµµετέχουσες αναφορικά µε τη 

σεξουαλική τους δραστηριότητα, την πεποίθησή τους ότι η σεξουαλικότητά τους 

ελέγχεται και από τις ευρύτερες πεποιθήσεις του κοινωνικού τους περιβάλλοντος αλλά, 

και την ικανοποίηση που βίωναν στα πλαίσια της σεξουαλικής τους σχέσης.  

Ανάλογα σηµαντικά αποτελέσµατα εντοπίστηκαν αναφορικά και µε τους άνδρες 

που συµµετείχαν στην παρούσα µελέτη. Η σχεσιακή κατάσταση των ανδρών προέβλεπε 

το ποσοστό σεξουαλικής φοβίας που βίωναν στα πλαίσια της ερωτικής τους σχέσης αλλά 

και το συνολικό ποσοστό ικανοποίησης που αποκόµιζαν από αυτή. Ειδικότερα, η ύπαρξη 

µιας σεξουαλικής σχέσης στο παρόν, φάνηκε να εξηγεί ικανοποιητικά τα µειωµένα 

ποσοστά φοβίας όσον αφορά στη σεξουαλική δραστηριότητα και παραδόξως, στη 

µειωµένη σεξουαλική ικανοποίηση που αποκόµιζαν οι άνδρες συµµετέχοντες από τη 

σχέση αυτή. Οι ανάλογες στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις που παρουσίασε η 

σχεσιακή κατάσταση µε τις παραµέτρους του σεξουαλικού άγχους, του εξωτερικού 

σεξουαλικού ελέγχου, της επιθυµίας ελέγχου από το σύντροφο, της ενίσχυσης της 

αυτοεικόνας και της συνολικής αίσθησης ευχαρίστησης που αποκόµιζε το άτοµο από τη 

σεξουαλική του σχέση δεν παρουσίασαν κάποια διαφορά αναφορικά µε το φύλο των 

συµµετεχόντων.  

Ωστόσο, η επίδραση του προδιαθεσιακού άγχους στη διαµόρφωση συγκεκριµένων 

σεξουαλικών τάσεων φάνηκε να παρουσιάζει εξίσου σηµαντικές διαφορές βάσει της 

παραµέτρου του φύλου. Για τις γυναίκες του δείγµατος, η παρουσία του προδιαθεσιακού 

άγχους φάνηκε να επηρεάζει περισσότερο το βαθµό σεξουαλικής αυτοεκτίµησης που 

ανέφεραν, αν και η συγκεκριµένη επίδραση δεν υπήρξε µεγαλύτερη από αυτή του άγχους 
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που σχετίζεται µε το δεσµό. Το ποσοστό, όµως, της συνολικής σεξουαλικής 

ικανοποίησης που βίωναν στα πλαίσια της ερωτικής τους σχέσης φάνηκε να επηρεάζεται 

κυρίως από την παρουσία του προδιαθεσιακού άγχους και όχι από την επίδραση του 

τύπου δεσµού που είχε διαµορφώσει κάθε συµµετέχουσα.  Για τους άνδρες, οι 

υψηλότερες τιµές στην κλίµακα του προδιαθεσιακού άγχους προέβλεπαν σε µεγαλύτερο 

ποσοστό µόνο τη σεξουαλική απογοήτευση που βίωναν οι ίδιοι στα πλαίσια της ερωτικής 

τους σχέσης και µάλιστα ανεξάρτητα από τον τύπο δεσµού που είχαν διαµορφώσει. 

Καταλήγοντας, τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας, αν και δεν επιβεβαιώνουν το 

σύνολο των προβλέψεων που είχαν διατυπωθεί αρχικά, παρουσιάζουν ωστόσο µια 

ευρύτερη εικόνα για τις συσχετίσεις που παρατηρούνται τόσο σε επίπεδο ρύθµισης 

συναισθήµατος, όσο και στο επίπεδο της επίδρασης του τύπου δεσµού στη διαµόρφωση 

των σεξουαλικών τάσεων του ατόµου. Σύµφωνα και µε τις δύο πρώτες υποθέσεις της 

έρευνας, οι δύο διαστάσεις του συστήµατος δεσµού φάνηκαν να προβλέπουν 

ικανοποιητικά τις ανάλογες τάσεις σεξουαλικής συµπεριφοράς που εκδήλωναν οι 

συµµετέχοντας στα πλαίσια των ερωτικών τους σχέσεων. Ακόµη, αντίθετα και µε την 

τρίτη ερευνητική υπόθεση, η διάσταση του άγχους δε φάνηκε να σχετίζεται σηµαντικά 

µε την εφαρµογή συγκεκριµένης στρατηγικής συναισθηµατικής ρύθµισης · παράλληλα, 

όµως, υπήρξε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση της διάστασης αποφυγής µε την 

εφαρµογή της στρατηγικής της εκφραστικής καταπίεσης, επιβεβαιώνοντας την τέταρτη 

υπόθεση της παρούσας έρευνας.  

Ωστόσο, καθώς η χρήση των συγκεκριµένων στρατηγικών συγκινησιακής ρύθµισης 

εξετάστηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της επίδρασής τους στη σεξουαλική συµπεριφορά δεν 

προέκυψαν εξίσου σηµαντικά αποτελέσµατα ανάµεσα στην εφαρµογή της γνωστικής 

επανεκτίµησης ή της εκφραστικής καταπίεσης στη διαµόρφωση των σεξουαλικών 

τάσεων του ατόµου. Αντίθετα, λοιπόν µε τις δύο τελευταίες υποθέσεις της έρευνας, τα 

αποτελέσµατα δεν υπέδειξαν κάποια σηµαντική επίδραση της διεργασίας 

συναισθηµατικής ρύθµισης στην εκδήλωση της σεξουαλικής συµπεριφοράς στο πλαίσιο 

των διαπροσωπικών σχέσεων. 

 

Περ ι ο ρ ι σµ ο ί  
 

Η χρήση ερωτηµατολογίων και µάλιστα, χωρίς την άµεση παρατήρηση των 

συµµετεχόντων κατά τη διάρκεια της συµπλήρωσής τους, αποτελεί ένα σηµαντικό 

περιορισµό της παρούσας έρευνας · η µείωση της εγκυρότητας των απαντήσεων των 
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συµµετεχόντων έγκειται κυρίως, τόσο στον ελλιπή καθορισµό της ειλικρίνειάς τους όσον 

αφορά στις απαντήσεις τους όσο και στην έλλειψη διερεύνησης των συνθηκών υπό τις 

οποίες συµπληρώθηκαν τα ερωτηµατολόγια (περιβάλλον, συναισθηµατική κατάσταση 

συµµετέχοντος). Το υπό διερεύνηση αντικείµενο -σεξουαλικότητα- θεωρείται πως ενέχει 

στρεβλώσεις αναφορικά µε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, καθώς δεν υπάρχουν 

ξεκάθαρες ενδείξεις αν επιδρά εξίσου ο τύπος δεσµού στην ετοιµότητα του ατόµου να 

αποκαλύψει τις σεξουαλικές του τάσεις, οι οποίες καθορίζονται σαφώς και από την 

ευρύτερη αντίληψή του σχετικά µε το σύνολο της προσωπικότητάς του. Η παραπάνω 

υπόθεση ενισχύεται, άλλωστε, και από περιπτώσεις συµµετεχόντων της παρούσας 

έρευνας, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν περισσότερο από άλλους να κατανοήσουν και τελικά 

να εκφράσουν αυτό που τους είχε ζητηθεί. Όπως ισχυρίστηκαν, δε θα µπορούσαν να 

έχουν άποψη για κάποια ζητήµατα που σχετίζονται µε τη σεξουαλικότητά τους, όπως η 

άποψη που έχει σχηµατίσει ο σύντροφός τους για τους ίδιους ή το ποσοστό σεξουαλικής 

ικανοποιήσης που αποκοµίζει εκείνος από τη σεξουαλική τους δραστηριότητα. 

Ακόµη, η σύσταση του δείγµατος υποδεικνύει έναν εξίσου σηµαντικό περιορισµό 

που αφορά κυρίως στη στατιστική σηµαντικότητα αλλά και τη δυνατότητα γενίκευσης 

των αποτελεσµάτων της έρευνας. Ο µειωµένος αριθµός ανδρών συµµετεχόντων δεν 

επιτρέπει τη διεξαγωγή σαφών συµπερασµάτων υψηλής εγκυρότητας, µας δίνει, όµως, τη 

δυνατότητα να µελετήσουµε τις ευρύτερες σεξουαλικές τάσεις του ανδρικού φύλου υπό 

το πρίσµα της θεωρίας δεσµού. Το περιορισµένο πλήθος των συµµετεχόντων αποτρέπει, 

επίσης, µια πιθανή γενίκευση των αποτελεσµάτων στον ευρύτερο πληθυσµό και 

παράλληλα, επιτρέπει την αυξηµένη επίδραση των ακραίων τιµών στη συνολική εικόνα 

του δείγµατος. Όπως καθίσταται φανερό, η επίδραση των τιµών αυτών αποτελεί 

στρέβλωση των ερευνητικών αποτελεσµάτων, τα οποία µπορεί να µην αντιστοιχούν 

επακριβώς στην πραγµατική συνάφεια που υφίσταται µεταξύ του τύπου δεσµού, της 

ικανότητας συναισθηµατικής ρύθµισης και των σεξουαλικών τάσεων. 

Επιπλέον, όσον αφορά στη µέτρηση των στρατηγικών ρύθµισης του 

συναισθήµατος, πρέπει να σηµειωθεί πως δεν είναι δυνατόν να µετρηθεί άµεσα η 

συγκινησιακή εµπειρία του ατόµου καθαυτή · οι απαντήσεις των συµµετεχόντων, 

δηλαδή, αφορούν κυρίως στις τάσεις τους να εκφράζουν µε συγκεκριµένο τρόπο τα 

συναισθήµατά τους παρά στα ίδια τα συναισθήµατα. Καθώς, ωστόσο, µε την ωρίµανση 

διαµορφώνονται ανάλογα και οι γνωστικές διεργασίες του ατόµου που σχετίζονται µε τη 

συναισθηµατική έκφραση είναι κατανοητό πως τελικά, ίσως να υφίσταται µια σηµαντική 

απόκλιση µεταξύ της πραγµατικής συναισθηµατικής εµπειρίας και της εκδήλωσής της 
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την οποία δε θα µπορούσαµε να εντοπίσουµε µε τη χρήση ερωτηµατολογίων. Έτσι, η 

αδυναµία της παρούσας µελέτης να καθορίσει τη σχέση µεταξύ των συγκινησιακών και 

σεξουαλικών διεργασιών πιθανώς να οφείλεται στην ανεπάρκεια των µεθοδολογικών 

εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν να εντοπίσουν µια πραγµατική συσχέτιση της 

συναισθηµατικής εµπειρίας µε τη διαµόρφωση των σεξουαλικών τάσεων που πιθανώς 

υφίσταται. 

Η παρούσα µελέτη επικεντρώθηκε στη διερεύνηση µεταξύ του τύπου δεσµού, της 

ρύθµισης συναισθήµατος και της σεξουαλικής συµπεριφοράς, όπως καθορίζεται από τα 

κίνητρα και τις τάσεις του ατόµου. Αν και προσπαθήσαµε να ελέγξουµε τη διαµόρφωση 

των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε την ηλικία των συµµετεχόντων, δεν κατέστει δυνατό να 

εντοπίσουµε καποιά σηµαντική σχέση µεταξύ της συγκεκριµένης παραµέτρου και των 

προαναφερθέντων µεταβλητών. Ωστόσο, τα ευρήµατα υποδεικνύουν τη σταθερότητα 

των µελετούµενων αλληλεπιδράσεων κατά µήκος της ζωής.  

Μελλοντικές έρευνες θα µπορούσαν να επεκτείνουν τη µελέτη της 

σεξουαλικότητας, υπό το πλαίσιο της θεωρίας δεσµού, σε πιο συγκεκριµένες ηλικιακές 

οµάδες, όπως οι µεσήλικες προκειµένου να καταστεί εφικτή η διεξαγωγή 

συµπερασµάτων για τη συνολική ανάπτυξη και την περαιτέρω εκδήλωση της 

σεξουαλικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής. Η διαχρονική έρευνα θα µπορούσε να 

αποφέρει εξίσου σηµαντικά αποτελέσµατα. Ωστόσο, κρίνεται σχεδόν αδύνατη καθώς 

είναι χρονοβόρα, απαιτεί αυξηµένους οικονοµικούς πόρους για το σχεδιασµό και την 

εφαρµογή της, αλλά και τα συµπεράσµατά της θα µπορούσαν να αποδειχθούν επισφαλή 

λόγω της παρατηρούµενης αστάθειας των σεξουαλικών εκδηλώσεων σε διαφορετικά 

σχεσιακά πλαίσια. Η παράλληλη εφαρµογή πειραµατικών διαδικασιών και 

αυτοαναφορικών µεθόδων, αντίθετα, θα µπορούσε να εξασφαλίσει τη µέγιστη δυνατή 

εγγυρότητα των αποτελεσµάτων και να προσφέρει µια πιο καθαρή και ακριβή εικόνα 

όσον αφορά στις µελετώµενες µεταβλητές. 

Τέλος, θα µπορούσαν να ελεγχθούν παράλληλα µερικοί, ακόµη, από το πλήθος των 

παραγόντων που επενεργούν στην τελική διαµόρφωση της σεξουαλικής συµπεριφοράς · 

οι µέθοδοι κοινωνικοποίησης και η συνακόλουθη ταυτότητα του φύλου που διαµορφώνει 

το άτοµο, ανάλογα και µε τον τύπο της κοινωνίας στην οποία διαβιεί θα µπορούσαν να 

είναι κάποιες µόνο από τις παραµέτρους που πιθανώς σχετίζονται τόσο µε τη διαδικασία 

της εγκαθίδρυσης του δεσµού όσο και µε την ανάπτυξη της σεξουαλικής ταυτότητας και 

συµπεριφοράς.  
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Πίνακας 1: Περιγραφικά µεγέθη και συσχετίσεις των βασικών µεταβλητών της µελέτης µε την Κλίµακα MSQ  
  

M 
 

SD 
 

A 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 
 

                       

1. Φύλο - - - - -.10 -.01 .19 -.26** .07 -.17  .34**  .34** -.09 .07 .25* -.03 .05 .04 .25* -.01 -.30* -.02 

2. Κατάσταση - - -   .30** .39**  .09 .17   .11 -.23*  .18 -.10  -.04  .04 .34** .15 .30** .25* .23* -.08 -.32** 

3. ∆ιάσταση              
άγχους  

2.95 .89 .86    .33** -.08 .10 .48** -.41**  .04 -.13  -.02 -.13 .50** -.22* .44**  .30** .23* .33** -.24* 

4. ∆ιάσταση 
αποφυγής 

2.78 1.01 .90     -.12 .44** .23*  -.17  .20* -.10  -.02 -.16 30** -.07 .34** -.37** -.19  .20 -.24* 

5. Γνωστική 
επανεκτίµηση 

4.47 1.37 .91      .23* -.29**  -.01 -.07 .19   .17 .09 -.004 .10 -.08 -.07  .03 -.02  .11 

6 .Εκφραστική 
καταπίεση 

2.89 1.20 .66       .24*  -.03  .05 .14   .03 -.12  .17 -.21* .14  .10 .04  .19 -.14 

7 .Προδιαθεσιακό 
άγχος  

41.3 9.2 .87        -.36** -.06 -.10 -.11 -.17 .30** .31** .38**  .17  .12 .25* -.21 

8. Σεξουαλ. 
αυτοεκτίµηση 

13.2 4.07 .83         .38** .13 .27** .36** -.35** .33** -.27** -.02 -.08 -.34**  .31** 

9. Σεξουαλ. 
εµµονή 

6.13 4.48 .85          -.19  .09 .42** .26** .04 .34** .43** .31** -.05 -.06 

10. Εσωτερικός 
σεξουαλ. έλεγχος 

13.4 3.7 .69           .35** -.06 -.15 .20* -.25* -.15 .01 .01  .17 

11. Σεξουαλ. 
συναίσθηση 

13.2 2.84 .36            .46** -.13 .32** -.18 -.13 .01 -.22* .37** 

12. Σεξουαλ.  
κίνητρα 

13.5 3.92 .74             -.08 .31** -.04 -.09 -.002 -.29**  .16 

13. Σεξουαλ. άγχος 4.46 3.94 .80              -.32** .76** .50** .28** .32** -.49** 

14. Σεξουαλ. 
επιβλητικότητα 

13.9 3.5 .47               -.33** -.19 -.08 -.18 .26** 

15. Σεξουαλ. 
απογοήτευση 

3.10 3.9 .83                .66** .24* .35** -.64** 

16. Εξωτερικός 
σεξουαλ. έλεγχος 

4.29 4.19 .83                 .23*  .18 -.43** 

17. Κοιν. σεξουαλ. 
έλεγχος 

4.61 3.74 .75                  .29** -.20* 

18.Φοβία σεξουαλ. 
σχέσεων 

4.7 3.84 .66                   -.23* 

19.Σεξουαλ. 
ικανοποίηση 

14.1 4.62 .86                   - 

Σηµ.:  *p< 0.05 ,  **p< 0.01 
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Πίνακας 2: Περιγραφικά µεγέθη και συσχετίσεις των βασικών µεταβλητών της µελέτης µε την Κλίµακα AMORE 

  
M 

 
SD 

 
Α 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
     13 

 
14 

 
15 
 

                   

1. Φύλο   - - -.10 -.01  .19 -.26**  .07  -.17 -.10  -.19 .27** .11   .13      .01     .19  .01 

2. Κατάσταση   -   .30** .39** .09  .17   .11  .32** -.23*  .22*  -.05 .24*      .08     .08      .15 

3. ∆ιάσταση άγχους    .86    .33**  -.08  .10  .48**  .15    .02  .07   .02   .16   .24*     .06     -.16 

4. ∆ιάσταση 
αποφυγής 

  .90      -.12 .44**  .23*  .08 -.37*  .23* -.20*   .04    -.06   -.10 -.01 

5. Γνωστική 
επανεκτίµηση 

  .91      .23* -.29**  .08   .13  .01   .11  -.02    -.06     .04 .14 

6. Εκφραστική 
καταπίεση 

  .66        .24*  .03  -.12  .17 -.07  -.03    -.08    -.02 .04 

7. Προδιαθεσιακό 
άγχος  

  .87          08  -.09  .03 -.22*  -.01     .04     .04    -.18 

8. Εµπειρίες ελέγχου 
από το σύντροφο 

20.6 11 .95           .15 .27**  .13  .69**  .30**  .47**    .49** 

9. Συναισθηµατική 
αξία συντρόφου για 
το άτοµο 

21 6.3 .82           .02  .16  .20  .57**     .44*     .19 

10. Ανακούφιση από 
στρες 

13.6 8.8 .91            .20 .33**  .39**  .49**   .31** 

11. Αναπαραγωγή 5.1 3.4 .44             .20     .20 .22*     .02 

12. Ενίσχυση 
αυτοεικόνας 

19.2 8.4 .86              .41**  .53**   .42** 

13. Συναισθηµατική 
αξία ατόµου για το 
σύντροφο 

11.5 5.8 .83               .56**     .16 

14. Φροντίδα 13.1 4.63 .79                 .37** 

15. Σεξ. 
ευχαρίστηση 

14.8 3.6 .74 
 

              - 

 Σηµ.:  *p< 0.05 ,  **p< 0.01 
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Πίνακας 3: Αναλύσεις ιεραρχικής παλινδρόµησης των προβλεπτικών µεταβλητών στις υποκλίµακες του MSQ (N =101) 

 
Σεξ. 

αυτοεκτίµη
ση 

 
Σεξ. 

εµµονή 

 
Εσωτ. 
σεξ. 

έλεγχος 

 
Σεξ. 

συναίσθησ
η 

 
Σεξ. 

κίνητρα 

 
Σεξ. 
άγχος 

 
Σεξ. 

επιβλητικότη
τα 

 
Σεξ. 

απογοήτευ
ση 

 
Εξωτ. 
σεξ. 

έλεγχος 

 
Κοιν. 
σεξ. 

έλεγχος 

 
Φοβία 
σεξ. 

Σχέσεων 

 
Σεξ. 

ικανοποίηση 

 

           
 

 

Κατάσταση   -.04 
 

 .16  -.01    .06  .000 .27**         .08 .36*** .28** .26** -.08 -.55*** 

                 ∆R2   
.001 

       .03    .000  
.003

   .000   .07** .006 .13*** .08** .07** .01 .31*** 

Κατάσταση     .01  .11   .02   .07  .04 .21*         .11 .27** .20* .22* -.15 -.53*** 
∆ιάσταση 
Άγχους  

  -.39*** -.03  -.11  -.02 -.09 .45***       -.23* .36*** .20* .19  .31** -.19* 

∆ιάσταση 
Αποφυγής 

  -.04 
 

 .19  -.07  -.02 -.12 .09       -.03 .16 .25* .09  .12 -.06 

                ∆R2   
.16*** 

  .03   .02      .001  .03 .23*** .06 .18*** .13** .05 .13** .05* 

Κατάσταση   -.05  .09   .02   .04  .02 .23*        .05 .33*** .21* .23* -.13 -.60*** 
∆ιάσταση 
Άγχους  

  -.30*  .02  -.10   .03 -.03 .39***       -.11 .23** .17 .16  .27* -.06 

∆ιάσταση 
Αποφυγής 

  -.02  .21  -.07  -.01 -.10 .07        .005 .11 .24* .08  .11 -.03 

Προδιαθεσιακό
Άγχος 

  -.23* 
 

-.11  -.03  -.12 -.13 .13      -.25* .28** .06 .05  .08 -.29** 

               ∆R2        .04*   .01   .001      .011 .01 .01 .05* .06** .003 .002 .005 .06** 

F τελικό 
 

F(1, 89)  
 
5,55***    

F(1, 95)  
 
1,8 

F(1, 93) 
 
.56 

F(1, 94) 
 
.37 

F(1, 94)
 
.94 

F(1, 95)
 
11,1***

   F(1, 95) 
 
   2,85* 

F(1, 94) 
 
13,6*** 

F(1, 94)
 
6,22***

F(1,93)
 
3,26** 

F(1, 93) 
 
3,81** 

F(1, 91) 
 
16,1*** 

 Σηµ.:  *p< 0.05 ,  **p< 0.01,  ***p<0.001 
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Πίνακας 4: Αναλύσεις ιεραρχικής παλινδρόµησης των προβλεπτικών µεταβλητών στις υποκλίµακες του AMORE (N =101) 

 
Εµπειρίες 

ελέγχου από το 
σύντροφο 

 
Συναισθηµατικ

ή αξία 
συντρόφου 

 
Ανακούφιση 
από το στρες 

 
Αναπαραγωγή 

 
Ενίσχυση 

αυτοεικόνας 

 
Συναισθηµατι
κή αξία για το 
σύντροφο 

 
Φροντίδα 

 
Ευχαρίστηση 

 

        
Κατάσταση  .23* 

 
 -.15  .19  .06  .27** -.02  .08  .26** 

                 ∆R2 .05* .02 .03 .003 .08**    .000 .01 .07** 
Κατάσταση  .22*  -.06  .13  .11  .28** -.01  .11  .27** 
∆ιάσταση 
Άγχους  

 .13   .16 -.005  .10  .17  .29**  .10 -.18 

∆ιάσταση 
Αποφυγής 

-.01  -.40***  .20 -.29* -.05 -.13 -.15  .01 

                ∆R2 .02 .13**  .04 .07*     .03  .08* .02 .03 
Κατάσταση  .23*  -.84  .13  .05  .27* -.03  .10  .26* 
∆ιάσταση 
Άγχους  

 .11   .21 -.004  .21  .19  .34**  .13  -.14 

∆ιάσταση 
Αποφυγής 

-.01  -.39***  .20 -.25*  -.05 -.12 -.14  .02 

Προδιαθεσιακό
Άγχος 

 .06  -.11 -.001 -.25* -.04 -.10 -.05 -.08 

               ∆R2 .002 .01 .000 .04* .001 .01 .002  .005 

F τελικό F(1, 95) 
 
1,93 

F(1, 94) 
 
4,7** 

F(1, 92) 
 
1,81 

F(1, 92) 
 
3,1* 

F(1, 91) 
 
2,6* 

F(1, 93) 
 
2,2 

F(1, 95) 
 
.75 

F(1, 95) 
 
2,8* 

   Σηµ.:  *p< 0.05 ,  **p< 0.01, ***p<0.001 
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Πίνακας 5: Αναλύσεις ιεραρχικής παλινδρόµησης των προβλεπτικών µεταβλητών στις υποκλίµακες του MSQ, όπως διαµορφώνονται βάσει του φύλου 
(γυναίκες: N = 62) 

 
Σεξ. 

αυτοεκτίµη
ση 

 
Σεξ. 

εµµονή 

 
Εσωτ. 
σεξ. 

έλεγχος 

 
Σεξ. 

συναίσθηση 

 
Σεξ. 

κίνητρα 

 
Σεξ. 
άγχος 

 
Σεξ. 

επιβλητικότη
τα 

 
Σεξ. 

απογοήτευ
ση 

 
Εξωτ. 
σεξ. 

έλεγχος 

 
Κοιν. σεξ. 
έλεγχος 

 
Φοβία 
σεξ. 

Σχέσεων 

 
Σεξ. 

ικανοποίηση 

 

           
 

 

Κατάσταση   -.04 
 

  .18  -.16   .06  -.08  .28*   .03 .47*** .30*  .39**  .11 -.60*** 

                 ∆R2 .001 .03  .03 .004 .01 .07*   .001 .22*** .09* .15**          .01 .34*** 
Κατάσταση     .01   .12  -.24   .10  -.02  .11   .08 .35** .22  .37* -.08 -.52*** 
∆ιάσταση 
Άγχους  

  -.40***  -.16  -.20  -.03  -.11  .42**  -.21 .32** .21  .16   .21 -.14 

∆ιάσταση 
Αποφυγής 

  -.04  
 

  .17   .23  -.07  -.09  .22  -.05 .15 .11 -.01  .33* -.09 

                ∆R2 .16*** .03  .05 .01 .02 .27*** .05 .15** .07 .02 .17** .03 
Κατάσταση   -.05   .07  -.19   .05  -.05  .13   .04 .39** .25  .36* -.06 -.63*** 
∆ιάσταση 
Άγχους  

  -.28*  -.05  -.32   .10  -.04  .37**  -.10 .23 .17  .18  .16  .06 

∆ιάσταση 
Αποφυγής 

  -.02   .17   .22  -.07  -.09  .21  -.05 .15 .11 -.01  .33* -.08 

Προδιαθεσιακό
Άγχος 

  -.23* 
 

 -.24   .22  -.27  -.15  .12  -.22 .20 .11 -.04  .10 -.48*** 

               ∆R2 .04* .04  .04 .06 .02 .01 .04 .03 .01 .001          .01  .18*** 
              
Σηµ.:  *p< 0.05 ,  **p< 0.01, ***p<0.001 
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Πίνακας 6: Αναλύσεις ιεραρχικής παλινδρόµησης των προβλεπτικών µεταβλητών στις υποκλίµακες του AMORE, όπως διαµορφώνονται  
βάσει του φύλου (γυναίκες: N = 62) 

 
Εµπειρίες 
ελέγχου από 
το σύντροφο 

 
Συναισθηµατικ

ή αξία 
συντρόφου 

 
Ανακούφιση 
από το στρες 

 
Αναπαραγωγή 

 
Ενίσχυση 

αυτοεικόνας 

 
Συναισθηµατι
κή αξία για το 
σύντροφο 

 
Φροντίδα 

 
Ευχαρίστηση 

 

        
Κατάσταση  .21 

 
 -.20   .17  .09  .23    .01  -.06   .24 

                 ∆R2 .04 .04 .03 .01 .05 .000 .004 .06  
Κατάσταση  .16  -.19   .12  .17  .20  -.02  -.05   .23 
∆ιάσταση 
Άγχους  

 .11   .14   .02  .19  .08   .35*   .27  -.24 

∆ιάσταση 
Αποφυγής 

 .08  -.07   .10 -.25  .05  -.03  -.10   .10 

                ∆R2 .02 .02 .01 .05  .01 .12* .06               .05  
Κατάσταση  .15  -.21   .11  .13  .19  -.06  -.04   .22 
∆ιάσταση 
Άγχους  

 .12   .19   .03  .30  .11   .44**   .25  -.21 

∆ιάσταση 
Αποφυγής 

 .08  -.07   .10 -.23  .06  -.03  -.10   .10 

Προδιαθεσιακό 
Άγχος 

-.02  -.11  -.02 -.25 -.06  -.17   .03  -.04 

               ∆R2 .000 .01 .000 .05 .003 .02 .001 .002  
           
Σηµ.:  *p< 0.05 ,  **p< 0.01, ***p<0.001 
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Πίνακας 7: Αναλύσεις ιεραρχικής παλινδρόµησης των προβλεπτικών µεταβλητών στις υποκλίµακες του MSQ, όπως διαµορφώνονται βάσει του φύλου 
(άνδρες: N = 39) 

 
Σεξ. 

αυτοεκτίµη
ση 

 
Σεξ. 

εµµονή 

 
Εσωτ. 
σεξ. 

έλεγχος 

 
Σεξ. 

συναίσθηση 

 
Σεξ. 

κίνητρα 

 
Σεξ. 
άγχος 

 
Σεξ. 

επιβλητικότη
τα 

 
Σεξ. 

απογοήτευ
ση  

 
Εξωτ. 
σεξ. 

έλεγχος 

 
Κοιν. σεξ. 
έλεγχος 

 
Φοβία 
σεξ. 

Σχέσεων 

 
Σεξ. 

ικανοποίηση 

 

           
 

 

Κατάσταση 
 

 .29  .13  .21  .05  .15  .27  .15   .18 .23 .04 -.41* -.51** 

                 ∆R2 .09 .02 .04 .002  .02  .07 .02 .03       .05 .002        .17* .26**  
Κατάσταση  .29  .12  .21  .05  .16  .26  .15   .15 .22 .04 -.43** -.51** 
∆ιάσταση 
Άγχους  

-.29  .20 -.07  .01  .01  .45** -.24   .41* .24 .24  .38* -.26 

∆ιάσταση 
Αποφυγής 

-.10  .10 -.20 -.02 -.29  .03 -.03   .13 .31* .13 -.01 -.01 

                ∆R2 .11 .06  .05 .001 .08 .21* .06 .21* .20* .09  .14* .07 
Κατάσταση  .29  .16  .16  .06  .18  .29  .11   .24 .24 .06 -.44** -.51** 
∆ιάσταση 
Άγχους  

-.29  .07  .09 -.05 -.06  .37* -.10   .17 .19 .15  .41* -.27 

∆ιάσταση 
Αποφυγής 

-.10  .02 -.08 -.07 -.34 -.03  .08  -.06 .27 .07  .02 -.01 

Προδιαθεσιακό
Άγχος 

 .00  .27 -.36  .13 -.06  .18 -.31   .52** .12 .19 -.07  .01 

               ∆R2 .000 .04  .08 .01  .01 .02 .06 .15** .01 .02         .004 .000 
                 
Σηµ.:  *p< 0.05 ,  **p< 0.01, ***p<0.001 
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Πίνακας 8: Αναλύσεις ιεραρχικής παλινδρόµησης των προβλεπτικών µεταβλητών στις υποκλίµακες του AMORE, όπως διαµορφώνονται  
βάσει του φύλου (άνδρες: N = 39) 

 
Εµπειρίες 
ελέγχου από 
το σύντροφο 

 
Συναισθηµατικ

ή αξία 
συντρόφου 

 
Ανακούφιση 
από το στρες 

 
Αναπαραγωγή 

 
Ενίσχυση 

αυτοεικόνας 

 
Συναισθηµατι
κή αξία για το 
σύντροφο 

 
Φροντίδα 

 
Ευχαρίστηση 

 

        
Κατάσταση  .28 

 
 -.07   .19  .03  .32* -.07  .31  .29 

                 ∆R2 .08 .01 .04 .001  .11* .005 .10 .09 
Κατάσταση  .28  -.07   .18 -.003  .31 -.08  .31*  .30 
∆ιάσταση 
Άγχους  

 .14   .13   .02  .02  .27  .18 -.13 -.12 

∆ιάσταση 
Αποφυγής 

-.01  -.59***   .23 -.40* -.17 -.28 -.25 -.06 

                ∆R2 .02 .31** .05 .16               .08 .09 .10 .02 
Κατάσταση  .30  -.08   .21 -.03  .34 -.06  .31  .27 
∆ιάσταση 
Άγχους  

 .08   .17  -.06  .09  .22  .12 -.12 -.05 

∆ιάσταση 
Αποφυγής 

-.05  -.55**   .17 -.37* -.19 -.33 -.25 -.02 

Προδιαθεσιακό 
Άγχος 

 .13  -.10   .17 -.14  .11  .13 -.001 -.15 

               ∆R2 .01 .01 .01 .01  .01               .01 .000 .01 
             
Σηµ.:  *p< 0.05 ,  **p< 0.01, ***p<0.001 

 
 

 


