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ΠΔΡΗΛΖΦΖ

Ζ ζεμνπαιηθή πγεία ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη νπζηαζηηθφ θνκκάηη ηεο δσήο ησλ
δεπγαξηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ κηα ζηαζεξή θαη ηζνξξνπεκέλε ζρέζε. Γηα ηε
δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο κε ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ηελ
γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζρέζε, πξαγκαηνπνηήζεθε κειέηε ζε έλα δείγκα 144
δεπγαξηψλ απφ ηελ Διιάδα. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ αλδξψλ ήηαλ 40,28, ελψ ν κέζνο φξνο
ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ ήηαλ 37,08. Τπνζέζακε φηη ε ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ ηα δεπγάξηα
απφ ηε ζρέζε ηνπο αλακέλεηαη λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο
πγείαο. Δπίζεο, νη αληηιήςεηο ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο πγείαο
κέζα ζηε ζρέζε αλακέλεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ αλδξψλ. Σα
απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο επηβεβαίσζαλ ηελ ππφζεζε φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπληξφθσλ
απφ ηε ζρέζε ηνπο ζπζρεηίδεηαη κε ηε ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία, ρσξίο λα ππνδεηθλχεηαη
ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζηηο απφςεηο πνπ θάζε ζχληξνθνο
μερσξηζηά έρεη δηακνξθψζεη γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπ πγεία. Οη αλαιχζεηο θαηέδεημαλ θαη
ελίζρπζαλ ην παξαπάλσ απνηέιεζκα, θαζψο ε ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ νη άλδξεο απφ ηε
ζρέζε ηνπο απνδείρζεθε ζεκαληηθφο παξάγνληαο εξκελείαο ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο πγείαο.
Σέινο, ην αληίζηνηρν εχξεκα εκθαλίδεηαη κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ απφ ηε
ζρέζε ηνπο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο πγείαο.

Λέξειρ -Κλειδιά: εμνπαιηθή πγεία, Ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζρέζε, Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν
θχισλ, Εεπγάξηα Διιήλσλ.
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ΔΗΑΓΧΓΖ

Ζ ζεμνπαιηθή πγεία απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαη δχζθνιν ζηελ εξκελεία ηνπ δήηεκα
παγθνζκίσο, θαζψο επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο ηεο δσήο θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο
ηνπ αλζξψπνπ. Ο βαζκφο ηεο ζεμνπαιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αιιά θαη ηεο επξχηεξεο
ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζρέζε έγθεηηαη ζηελ ππνθεηκεληθή θξίζε ηνπ θαζελφο, αθνχ δελ νξίδνπλ
φινη νη άλζξσπνη ηελ ηθαλνπνίεζε κε ηνλ ίδην ηξφπν. Κάζε άηνκν εξκελεχεη δηαθνξεηηθά ηε
ζεμνπαιηθή ηνπ πγεία κέζα ζηε ζρέζε κε ηνλ ζχληξνθφ ηνπ, δηφηη ηα βηψκαηα, ν ηξφπνο
ζθέςεο θαη νη αλάγθεο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθέο. Γεληθφηεξα, ε ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε
απαηηεί απφ ηνπο ζπληξφθνπο θνηλφ ρξνληθφ πιαίζην θαη ζπδήηεζε ησλ ζεμνπαιηθψλ
πξνηηκήζεσλ θαη επηζπκηψλ ηνπο, ψζηε λα επηηχρνπλ κηα πην ηζνξξνπεκέλε ζρέζε (Rainer &
Smith, 2012).
Παξά ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη λα επεξεάδνπλ ηε ζεμνπαιηθή
ζρέζε ησλ δεπγαξηψλ, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο (π.ρ. ν
πνιηηηζκφο, νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο) θάζε θνξά, θαζψο κπνξνχλ λα
επηθέξνπλ έλα αξλεηηθφ θνξηίν ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή επεκεξία ηνπο. χκθσλα κε
ηνπο Bodenmann, Ledermann θαη Bradbury (2007), ην ζηξεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζην δεπγάξη
ιφγσ ηέηνησλ παξαγφλησλ άκεζα ζα επηδξάζεη ζηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο
ζεμνπαιηθήο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ, αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε ζρέζε θαη θαηάζηαζή ηνπ.
Πνιινί είλαη νη νξηζκνί γηα ηε ζεμνπαιηθή πγεία, σζηφζν, έλαο επξχηεξνο νξηζκφο έρεη
δηακνξθσζεί απφ ηελ World Health Organization (WHO). Ζ WHO (2006) ππνγξακκίδεη φηη
«ε ζεμνπαιηθή πγεία είλαη κηα θαηάζηαζε ζσκαηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο, ςπρηθήο θαη
θνηλσληθήο επεκεξίαο ζε ζρέζε κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα. Ζ ζεμνπαιηθή πγεία απαηηεί κηα
ζεηηθή θαη κε ζεβαζκφ πξνζέγγηζε ζηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηηο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο, θαζψο
θαη ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο επράξηζησλ θαη αζθαιψλ ζεμνπαιηθψλ εκπεηξηψλ, ρσξίο

5
εμαλαγθαζκνχο, δηαθξίζεηο θαη βία. Γηα ηε ζεμνπαιηθή πγεία πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί θαη λα
δηαηεξεζεί, ηα ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα φισλ ησλ αλζξψπσλ πξέπεη λα ηεξνχληαη, λα
πξνζηαηεχνληαη θαη λα πιεξνχληαη» (ζ. 5). Πξνθχπηεη, ινηπφλ, απφ ηνλ νξηζκφ φηη πξφθεηηαη
γηα έλα ζέκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιππινθφηεηα ζηελ εξκελεία ηνπ, θαζψο θέξεη
πνιιέο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα αιιεινεμαξηψληαη.
Γηα έλαλ πην ιεπηνκεξή πξνζδηνξηζκφ ηνπ δεηήκαηνο ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο κεηαμχ ησλ
δεπγαξηψλ, ζηα επφκελα θεθάιαηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ κε
ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο απηήο ζηηο ζπληξνθηθέο ζρέζεηο, θαζψο θαη ησλ
παξαγφλησλ πνπ θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή θαη ηελ
θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ
ΟΡΗΕΟΝΣΑ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Ζ ζεμνπαιηθή πγεία είλαη έλα ζέκα, γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο
ελλνηνινγηθφο νξηζκφο πνπ λα ηνλ ζηεξίδεη κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή θαη θιηληθή
βηβιηνγξαθία (Byers, 1999. Perlman & Abramson, 1982), σζηφζν θάπνηεο ζεσξίεο
πξνζπαζνχλ λα δηακνξθψζνπλ έλα πιαίζην θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ηνπ ζηηο νηθείεο θαη
ζπληξνθηθέο ζρέζεηο.

1.1. Θευπία ηερ κοινυνικήρ ανηαλλαγήρ

Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο επηζεκαίλεηαη σο έλα πιαίζην αλαθνξάο, κέζα ζην
νπνίν ε ακνηβαία επηβξάβεπζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο παίδεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ
ξφιν. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεσξία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο θιάδνπο ηεο επηζηήκεο,
θαζψο θαη απφ ηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία θαη απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα επηκέξνπο
ζεσξίεο ηεο (Emerson, 1976). Ο Homans (1969) ππνζηήξημε φηη ν πκπεξηθνξηζκφο
εκπεξηέρεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλζξψπηλε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ελίζρπζε,
εληάζζνληαο ηε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο. Γίλεηαη, ινηπφλ,
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ πνπ δξα κέζα ζηηο δηαπξνζσπηθέο, νκαδηθέο
ζρέζεηο, ζηελ θνηλσληθή αιιαγή θαη ηε ζηαζεξφηεηα ζε απηέο, σο δηαδηθαζία
δηαπξαγκαηεπηηθψλ αληαιιαγψλ αλάκεζα ζε νκάδεο αλζξψπσλ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε
αλαιχζεηο ησλ νθειψλ, ησλ επηδήκησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ αμηψλ ζηηο ζρέζεηο.
Δμεηάδνληαο ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο κε φξνπο νθειψλ (σο πεγή
επραξίζηεζεο) θαη θφζηνπο (σο πεγή πφλνπ, άγρνπο), πξέπεη λα ζεκεησζεί ε ζεκαζία απηψλ
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, θαζψο πξφθεηηαη γηα βαζηθέο ηεο έλλνηεο (Thibaut & Kelley,
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1959). χκθσλα κε ηνλ Homans (1958, 1974), ε θνηλσληθή αληαιιαγή αθνξά ηελ αληαιιαγή
δξαζηεξηνηήησλ, ηηο επηβξαβεχζεηο ή ην θφζηνο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ππνλνψληαο φηη φζν
πεξηζζφηεξν επηβξαβεχνληαη νη δξάζεηο ησλ αλζξψπσλ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε επαλάιεςε
ηνπο θαη ε απφδνζε αμηψλ ζε απηέο.
Με έλαλ παξφκνην ηξφπν, ε ζεσξία απηή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηε κειέηε ηεο
ζεμνπαιηθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζαθέο ην πιαίζην, ζην νπνίν
αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ελφο δεπγαξηνχ. Σν δεπγάξη αλαινγίδεηαη ηηο
επηβξαβεχζεηο θαη ην θφζηνο ηεο ζρέζεο ηνπ, ψζηε λα αμηνινγήζεη ηε ζεμνπαιηθή ηνπ πγεία.
ηαλ νη επηβξαβεχζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ην θφζηνο, ηφηε επέξρεηαη ε ζεμνπαιηθή
ηζνξξνπία. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη, φπσο ηνλίδεηαη, απφ ηελ ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ έρεη δνζεί
ζηε δηεξεχλεζε ησλ νηθείσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δεπγαξηψλ θαη φρη γεληθφηεξσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, θαζψο ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο
αλαθέξεηαη θπξίσο ζε δπαδηθέο θαη ζηελέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ (Sprecher, 2002).
Κάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθείσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ, αξρηθά,
αθνξνχλ ηελ ακνηβαηφηεηα, ε νπνία θαηά ηνλ Gouldner (1960) αλαθέξεηαη ζηελ αληαπφδνζε
θαη πξνζθνξά ηνπ ελφο αηφκνπ ζην άιιν. Δπίζεο, έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ζεσξείηαη ε
νηθεηφηεηα ζηε ζεμνπαιηθή ζρέζε, πνπ κπνξεί λα κεηαθξάδεηαη κε ηελ αληαιιαθηηθή ζεσξία
σο αγάπε, θξνληίδα, αθφκε θαη ρξήκα (Sprecher, 2002). Ζ αγάπε, ζχκθσλα κε ηνπο Hatfield
θαη Rapson (1996), κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν είδε, ηελ παζηαζκέλε αγάπε, πνπ έγθεηηαη
ζηελ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, ηε ιαρηάξα ηνπ δεπγαξηνχ γηα έλσζε θαη
νινθιήξσζε θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηελ ζπληξνθηθή αγάπε, ε νπνία αλαγάγεη ηε
θξνληίδα, ηελ ηξπθεξφηεηα, ηε βαζηά πξνζήισζε θαη ηε δέζκεπζε κέζα ζηε ζρέζε ή ην
γάκν. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά πξνζδίδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηε ζρέζε, ελψ ε επηθνηλσλία, ε
ζεμνπαιηθή πγεία, ε επηζπκία θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ δεπγαξηνχ πξνζθέξνπλ επηβξάβεπζε θαη
ζεηηθά εξεζίζκαηα γηα αιιειεπίδξαζε. Σα δεπγάξηα, κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν, ηείλνπλ λα
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πεηξακαηίδνληαη πεξηζζφηεξν θαηά ηελ ζεμνπαιηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, αλαπηχζζνληαο ηελ
νηθεηφηεηα κεηαμχ ηνπο. ηνλ αληίζεην πφιν, ην ρξήκα ή ηα πιηθά αγαζά (Foa & Foa, 1974),
φπσο θαη ην ζεμ (Michaels, Acock, & Edwards, 1986) ζεσξνχληαη πεγέο, θαηά ηηο νπνίεο έλαο
εθ ησλ ζπληξφθσλ κπνξεί λα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξν ζε κία απφ απηέο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ
άιιν πνπ ζα ζπλεηζθέξεη ζε θάπνηα άιιε πεγή, εμαζθαιίδνληαο ηελ ηζνξξνπία ζηε ζρέζε
ηνπο.
Ζ επηινγή ζπληξφθνπ, ε έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε ζεμνπαιηθή
ηθαλνπνίεζε θαη ζπκπεξηθνξά, θαζψο θαη νη αξλήζεηο, νη απνθάζεηο, νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα
ηε ζεμνπαιηθή πγεία απνηεινχλ θάπνηα απφ ηα ζέκαηα, ηα νπνία έρνπλ δηεξεπλεζεί. Οη
Walster, Aronson, Abrahams θαη Rottman (1966) δηαπίζησζαλ φηη φζν πην θνηλσληθά είλαη ηα
δεπγάξηα, ηφζν πην επηπρηζκέλα είλαη ζηε ζπληξνθηθή θαη ζεμνπαιηθή ηνπο ζρέζε. Δπίζεο, ν
Huston (1973) ηνλίδεη φηη ηα άηνκα ηείλνπλ λα επηιέγνπλ θνηλσληθφηεξνπο ζπληξφθνπο απφ
ηνπο ίδηνπο. Αδηακθηζβήηεηα, νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ σο πξνο ηελ ζρέζε ηνπο θαη
ηελ ζεμνπαιηθή ηνπο δσή είλαη αξθεηέο. Οη άλδξεο θαίλεηαη φηη επηζπκνχλ λσξίηεξα ηε
ζεμνπαιηθή επαθή ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο δαπαλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηνλ
ζπιινγηζκφ ηεο πξάμεο θαη ηεο αμίαο ηεο (Byers & Lewis, 1988). Παξάγνληεο, φπσο ν
ρξφλνο, νη δηαπξνζσπηθέο ζπλαλαζηξνθέο, νη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ηνπ δεπγαξηνχ
επεξεάδνπλ ηε ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία θαη επηζπκία, ελψ ν ίζνο αξηζκφο αξλήζεσλ απφ ηνπο
ζπληξφθνπο σο πξνο ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά νδεγεί ζηε ζηαζεξφηεηα (Sprecher,
2002).
Αλ θαη πξφθεηηαη γηα κηα ζεσξία πνπ αθνξά πεξηζζφηεξν ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε, ε
ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ
δχν θχισλ κέζα ζηε ζρέζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο φξνπο ηεο δαπάλεο, ηεο νηθεηφηεηαο, ηνπ
ζεβαζκνχ, ηεο ηζφηεηαο ηνπ δεπγαξηνχ θαη ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ δίλνπλ θαη παίξλνπλ ζηελ
θαζεκεξηλή ηνπο ζπλαλαζηξνθή θαη ηε ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία, ψζηε λα έρνπλ ην επηζπκεηφ
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απνηέιεζκα (Thibaut & Kelley, 1959). ηελ επξχηεξε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο
εληάζζνληαη ηξεηο επηκέξνπο ζεσξίεο/κνληέια πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα
θαη ηδηαίηεξα κε ηε ζεκαζία ηεο ζεμνπαιηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ δεπγαξηψλ. Οη εηδηθέο απηέο
ζεσξίεο/κνληέια είλαη: ε ζεσξία ηεο ηζφηεηαο, ε ζεσξία ηεο αιιειεμάξηεζεο/επέλδπζεο θαη
ην κνληέιν δηαπξνζσπηθήο αληαιιαγήο.

1.1.1. Θεωπία ηηρ ιζόηηηαρ

Ζ ζεσξία ηεο ηζφηεηαο ή δηαθνξεηηθά ηεο δηθαηνζχλεο αλαθέξεηαη ζηα νθέιε θαη ηελ
ζπλεηζθνξά ησλ ζπληξφθσλ ζηε ζρέζε ηνπο. Σα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ ηα δεπγάξηα απ‟
απηή ηε ζρέζε, φηαλ είλαη ίζεο αμίαο, κπνξεί λα ηνπο παξέρεη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε. Απφ
ηελ άιιε κεξηά, επέξρεηαη αληζνξξνπία, φηαλ ηα νθέιε είλαη ιίγα ή πνιχ πεξηζζφηεξα
(Walster & Traupmann, 1980).
χκθσλα κε ηνπο Hatfield θαη Traupmann (1981), ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, θαζψο
απνηειεί θνκκάηη ηεο ζεσξίαο ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο, εζηηάδεη ζηελ νηθεηφηεηα ηεο
ζπληξνθηθήο αιιειεπίδξαζεο. Δπίζεο, ηνλίδεηαη ε αμία ηεο δηάδξαζεο, δηφηη αλ εμαηξνχληαλ
ηα ζέκαηα δηθαίνπ απφ ηελ έλλνηα απηή, νη ζρέζεηο ησλ δεπγαξηψλ ζα γίλνληαλ θαζαξά
αληαιιαθηηθέο θαη θάζε ζχληξνθνο ζα πξφζθεξε πεξηκέλνληαο αληάιιαγκα. Έηζη,
εληάζζεηαη ε έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ηζφηεηαο ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δεπγαξηψλ.
Ζ ζπληξνθηθή ζρέζε ζεσξείηαη ηζφηηκε, φηαλ νη αληηιήςεηο θαη ησλ δχν αηφκσλ είλαη
ίδηεο (Walster, Berscheid, & Walster, 1973). Οη αιιειεπηδξάζεηο ηνπ δεπγαξηνχ δελ αθνξνχλ
κφλν ηελ ηάζε ησλ αηφκσλ λα κεγεζχλνπλ ηελ επηβξάβεπζε θαη λα κεηψλνπλ ην θφζηνο ηεο
ζρέζεο ηνπο, αιιά εμαξηψληαη θαη απφ ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ηνπ θαζελφο σο πξνο ηελ
ζπλεηζθνξά ηνπ (ζεηηθή ή αξλεηηθή) ζηε ζρέζε θαη σο πξνο ηα νθέιε ή ην θφζηνο
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ζρεηηδφκελα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ηνπ άιινπ. Χζηφζν, νη Sprecher θαη
Schwartz (1994) αλαδεηθλχνπλ ηελ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο ζην πιαίζην ηεο ηζνξξνπίαο ησλ
απνηειεζκάησλ πνπ ε ζρέζε θέξεη, ρσξίο λα γίλεηαη ιφγνο γηα ζπλεηζθνξά θαη δέζκεπζε.
ρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθή επηθνηλσλία, νη αληηιήςεηο γηα ηελ ηζφηεηα ή ηελ αληζφηεηα
εμαξηψληαη θαη απφ ηηο αμίεο, ηηο νπνίεο ν θαζέλαο πξνζδίδεη ζε απηή, ιακβάλνληαο ππφςε
ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ ζηε ζπλεηζθνξά ηνπο (Regan & Sprecher, 1995). Ζ
Sprecher (2001) ζε κηα έξεπλα ηεο βξήθε ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε ζεμνπαιηθή πγεία θαη
ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζρέζε ζε δεπγάξηα πνπ ζεσξνχλ φηη ππάξρεη ηζνηηκία κεηαμχ ηνπο.
Παιαηφηεξεο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ, επίζεο, ηελ ζεκαζία ηεο ηζφηηκεο θαη νηθείαο ζρέζεο
ελφο δεπγαξηνχ, θαλεξψλνληαο κεγαιχηεξε θαη εληνλφηεξε ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε,
νπζηαζηηθφηεξε ζπλνπζία, επηπρία (Walster, Walster, & Traupmann, 1978) θαη νινθιήξσζε
(Hatfield & Traupmann, 1981).
Ζ ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ επξχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζρέζε θαη ηε ζεμνπαιηθή πγεία
είλαη ηζρπξή ηδηαίηεξα γηα ηα δεπγάξηα πνπ έρνπλ αλαπηχμεη αηζζήκαηα πάζνπο ή
ζπληξνθηθφηεηαο κεηαμχ ηνπο. Ζ εγγχηεηα, ε αγάπε, ε θξνληίδα είλαη θάπνηα απφ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζφηηκσλ δεπγαξηψλ (Hunt, 1974), ελψ ν ζπκφο, ε ελνρή θαη ε ιχπε
(Hatfield, Traupmann, Sprecher, Utne, & Hay, 1985) επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ δελ
ζηεξίδνληαη ζηελ ίζε αληηκεηψπηζε. Γεληθφηεξα, ε ζεσξία ηεο ηζφηεηαο αλαδεηθλχεη θάπνηα
απφ ηα ζεκεία ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο ησλ δεπγαξηψλ, ζηα νπνία εληάζζεηαη ν ξνκαληηζκφο
θαη ε επηζπκία. Σα απνηειέζκαηα είλαη ίδηα θαη γηα ηνπο δχν ζπληξφθνπο, αλεμαξηήησο ηνπ
κεγέζνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπο (Deutsch, 1975. Steil & Turetsky, 1987).
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1.1.2. Θεωπία ηηρ επένδςζηρ/αλληλεξάπηηζηρ

Γηα ηε ζεσξία ησλ επελδχζεσλ, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζρέζε θαη ε έιμε απνηεινχλ
ζεκαληηθά ζεκεία ζχγθξηζεο κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ ην δεπγάξη έρεη γηα ηελ αμία ηνπ
απνηειέζκαηνο, δειαδή ηηο επηβξαβεχζεηο, ην θφζηνο, αιιά θαη ην επίπεδν ζχγθξηζεο ηεο
ζρέζεο ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεσξία, ε νπνία ελζηεξλίδεηαη ηηο βαζηθέο έλλνηεο θάπνησλ
ζεσξηψλ, εηδηθφηεξα ηεο ζεσξίαο ηεο δηαπξνζσπηθήο αληαιιαγήο, πξνζζέηνληαο φξνπο
δέζκεπζεο θαη επελδχζεσλ. Πην γεληθά, ε ζεσξία ησλ επελδχζεσλ δελ έρεη αζρνιεζεί άκεζα
κε ηε ζεμνπαιηθή πγεία κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ, σζηφζν αλαθέξεηαη ζην δήηεκα ηεο
δέζκεπζεο, ηεο ηθαλνπνίεζεο ζηε ζρέζε, αιιά θαη άιισλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη άκεζα θαη
έκκεζα κπνξνχλ λα ηελ επεξεάζνπλ (Rusbult, 1980).
Ζ δέζκεπζε ζηε ζρέζε ελέρεη θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ε αμία, νη
ελαιιαγέο, ν ρξφλνο, ην κέγεζνο ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ αηφκνπ ζ‟ απηή.
Αλαινγηθά, ε αχμεζε ησλ αμηψλ θαη ε κείσζε ησλ ελαιιαγψλ κεγεζχλεη ηε δέζκεπζε κέζα
ζηε ζρέζε. Καζψο ν ζηφρνο ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη ε πξφβιεςε ηνπ βαζκνχ πνπ δηάθνξνη
παξάγνληεο ηεο δέζκεπζεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο, φπσο ν ξνκαληηζκφο, ε θηιία θ.α.,
ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπινθή θαη ηε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο, επηζεκαίλεηαη φηη ε ζεηηθή ζηάζε
πξνο απηή ραξίδεη ηθαλνπνίεζε θαη αηζζήκαηα ςπρνινγηθήο ζχλδεζεο ζην δεπγάξη (Rusbult,
1980).
Δμεηάδνληαο πεξηζζφηεξν ηελ έλλνηα ησλ επελδχζεσλ, πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ ηα δχν
είδε, ζηα νπνία ρσξίδεηαη: ηηο εμσγελείο θαη ηηο εγγελείο επελδχζεηο. Οη εμσγελείο επελδχζεηο
αλαθέξνληαη ζηνλ ζπλδπαζκφ ησλ εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ κε ηελ ηξέρνπζα ζπκπεξηθνξά
ηνπ αηφκνπ, ελψ νη εγγελείο ζηηο πεγέο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπινθήο.
Έρνληαο ν ζχληξνθνο επεξεαζηεί απφ φια απηά, είλαη δχζθνιν λα απνδεζκεπηεί απφ ηε
ζρέζε, δηφηη ε ίδηα γίλεηαη πην αμηαθή θαη ην κέγεζνο πνπ ν θαζέλαο επελδχεη ζ‟ απηή
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κεγαιψλεη (Rusbult, 1980). Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, πξνθχπηεη θαη ν φξνο αιιειεμάξηεζε ζηηο
ξνκαληηθέο ζρέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ηηο δηαπξνζσπηθέο δηαζέζεηο θαη
αιιειεπηδξάζεηο ησλ εηαίξσλ (Rusbult & Van Lange, 2003).
Ζ ζεσξία ηεο αιιειεμάξηεζεο δελ επηθεληξψλεηαη απιψο ζε ζπγθεθξηκέλεο
αιιειεπηδξάζεηο θαη πψο απηέο επηδξνχλ ζηε ζρέζε ηνπ δεπγαξηνχ, αιιά θαη πψο νη
δηαπξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο επεξεάδνπλ ηα ίδηα ηα άηνκα (Reis, 2008). Οη θαηαζηάζεηο απηέο
κπνξεί λα αθνξνχλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα αγάπεο ή πάζνπο ή αθφκε θαη απνηπρίαο γηα
ζχλδεζε. Βέβαηα, ε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ραξαθηεξίδεη κηα ζρέζε
πξνζθνξάο, επηζπκψληαο ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ ζπληξφθσλ, φπσο π.ρ. αζθάιεηα, ζεηηθή
απηνεηθφλα, δηακφξθσζε ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ γηα ζπλέρηζε ηεο ζρέζεο θαη
επηθεληξψλεηαη ζε δχν ζηνηρεία (Rusbult, Αgnew, & Arriaga, 2012). Σν πξψην ζηνηρείν
πεξηγξάθεη ηελ ζεηηθή επίδξαζε, θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα είλαη εμαξηεκέλα, έρνληαο βηψζεη
ηθαλνπνίεζε θαη νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθψλ αλαγθψλ, φπσο ην ζεμ. Έλα δεχηεξν ζηνηρείν
είλαη ε πνηφηεηα ησλ ελαιιαγψλ, φπσο γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηε ζρέζε επεξεαδφκελεο απφ
εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Ζ δέζκεπζε, ινηπφλ, θέξεη κεγαιχηεξε εμάξηεζε, θαζψο νη
ζχληξνθνη επηκέλνπλ πεξηζζφηεξν ζηε πξαγκάησζε καθξνπξφζεζκσλ απνηειεζκάησλ
(Rusbult, Martz, & Agnew, 1998).
Τπάξρεη κηα ζχλδεζε κεηαμχ ησλ φξσλ εμάξηεζεο θαη δέζκεπζεο, ε νπνία εζηηάδεη ζηε
ζπζρέηηζε θαη ηελ θάιπςε ηεο κηαο έλλνηαο απφ ηελ άιιε. Ζ εμάξηεζε απνηππψλεη ηελ
πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ελφο δεπγαξηνχ σο κηα θαηάζηαζε ζέιεζεο γηα επηκνλή, αλάγθεο γηα
παξακνλή θαη αδηεμφδνπ, ε νπνία νδεγεί ζε δπλαηή δέζκεπζε. πγθεθξηκέλα, ε δέζκεπζε
είλαη έλαο ςπρνινγηθφο φξνο πνπ δειψλεη έλα αίζζεκα ππνηαγήο, ην νπνίν επηδξά ζηε ζθέςε,
ηηο απνθάζεηο ηνπ αηφκνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εμάξηεζε (Rusbult et al., 1998). Ζ ηζρπξή
απηή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζην δεπγάξη κπνξεί λα αλαδείμεη έκκεζα θαη ηε
ζεμνπαιηθή πγεία ελφο δεπγαξηνχ, ηελ αλάγθε γηα ζηαζεξή θαη ηθαλνπνηεηηθή ζεμνπαιηθή
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επαθή θάησ απφ ην θάζκα ησλ θαζεκεξηλψλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο, ρσξίο σζηφζν λα
γίλεηαη μεθάζαξνο ιφγνο ζηελ ζεσξία ησλ επελδχζεσλ/αιιειεμάξηεζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ.

1.1.3. Μονηέλο ηηρ διαπποζωπικήρ ανηαλλαγήρ

Αλ θαη δελ έρεη δηεπθξηληζηεί επαθξηβψο ν νξηζκφο ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο, ην κνληέιν
ηεο δηαπξνζσπηθήο αληαιιαγήο ηεο ζεμνπαιηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνλ πξνζδηνξίδεη «σο κηα
ζπλαηζζεκαηηθή/απνηειεζκαηηθή απφθξηζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε
ηνπ αηφκνπ γηα ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο δηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεμνπαιηθή ηνπ
ζρέζε» (Lawrance & Byers, 1995, ζ. 268). θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη ε
θαηαλφεζε ηεο ζεμνπαιηθήο ηθαλνπνίεζεο (Byers & Wang, 2004. Sprecher, 1998),
ιακβάλνληαο ππφςε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν εθηπιίζζνληαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
(Lawrance & Byers, 1995). χκθσλα κε ηνπο Pinney, Gerrard θαη Denney (1987), «ε
ηθαλνπνίεζε είλαη αληηιεπηή σο ν βαζκφο, ζηνλ νπνίν θάπνηνο είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηε
ζεμνπαιηθή ηνπ δσή» (ζ. 234).
Σν κνληέιν ηεο δηαπξνζσπηθήο αληαιιαγήο, ελ ζπγθξίζεη κε ηηο πξνεγνχκελεο ζεσξίεο,
πξνζπαζεί λα απνζαθελίζεη πεξηζζφηεξν ηε ζεμνπαιηθή πγεία ησλ δεπγαξηψλ, εληάζζνληαο
θαη πάιη ζην πεξηερφκελφ ηεο ηξεηο θαηεπζχλζεηο: α) ηελ ηζνξξνπία ησλ ζεμνπαιηθψλ
επηβξαβεχζεσλ θαη ηνπ ζεμνπαιηθνχ θφζηνπο, β) ηα αλακελφκελα επίπεδά ηνπο θαη γ) ηηο
αληηιήςεηο πεξί ηζφηεηαο κεηαμχ απηψλ. Οη ζχληξνθνη πνπ ληψζνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε
ζεμνπαιηθά είλαη πεξηζζφηεξν επεξεαζκέλνη, θαζψο νη επηβξαβεχζεηο ππεξβαίλνπλ ην
θφζηνο. Έηζη, νη ζεηηθέο αληηιήςεηο ηνπο γηα ην επίπεδν θαη ηελ ηζφηεηα ησλ αληαιιαγψλ ζηε
ζεμνπαιηθή ηνπο δσή επηδξά ηθαλνπνηεηηθά θαη ζηε γεληθφηεξε ζρέζε ηνπο. Ζ ηθαλνπνίεζε
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απφ ηε ζρέζε, αληίζηξνθα θαη ζχκθσλα κε επξήκαηα, επίζεο εληζρχεη ηηο αληηιήςεηο απηέο,
νδεγψληαο ζε πςειφηεξε ζεμνπαιηθή πγεία. Ζ δπλακηθή απηή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν
κεηαβιεηψλ αλαδεηθλχεη ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο, αιιά θαη φηη ε ζεμνπαιηθή πγεία
πξνβάιιεηαη ζε πνιιά επίπεδα ηεο επξχηεξεο ηθαλνπνίεζεο ησλ δεπγαξηψλ απφ ηε ζρέζε
ηνπο (Lawrance & Byers, 1995).
Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ εηαίξσλ απφ ηε ζρέζε ηνπο κπνξεί λα ελλνεζεί κε δχν ηξφπνπο.
Αξρηθά, κε λνεηηθνχο φξνπο, δειαδή κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αξλεηηθψλ θαη ζεηηθψλ
ζηνηρείσλ ηεο γίλεηαη ζχγθξηζε κε απηφ πνπ αλακέλεη θάζε ζχληξνθνο απφ ηε ζρέζε ηνπ
(Walster, Walster, & Berscheid, 1978) θαη δεχηεξνλ, κε ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ
ηεο (Rusbult, 1983). Ζ ζπκβνιή ηνπ δπαδηθνχ παξάγνληα, δειαδή ησλ εκπεηξηψλ ηνπ ελφο
θαη ηνπ άιινπ ζπληξφθνπ, επηδξά ζε νιφθιεξε ηε ζρέζε θαη ηε ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζή
ηνπο (Byers & Wang, 2004. Sprecher, 1998). Σν κνληέιν ηεο δηαπξνζσπηθήο αληαιιαγήο,
κάιηζηα, πξνβιέπεη φηη ε ηθαλνπνίεζε ζηε ζρέζε ηνπ δεπγαξηνχ θαη ε ζεμνπαιηθή ηνπ πγεία
εμαξηψληαη απφ ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ. ηαλ ην δεπγάξη βηψλεη κεγαιχηεξε ζεμνπαιηθή
ηθαλνπνίεζε, ε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ζεμνπαιηθψλ επηβξαβεχζεσλ θαη ηνπ θφζηνπο είλαη πην
επλντθή, εάλ βαζίδεηαη ζε ηζφηηκεο αληηιήςεηο κεηαμχ ηνπο (Byers, 1999).
Οη Byers θαη Macneil (2006) ππνζηεξίδνπλ φηη ε εκπεηξία ζηε ζρέζε δελ έγθεηηαη ζε κηα
κφλν ζηηγκή, αιιά φηη ππάξρεη κηα ηζηνξία ζηηο ζεμνπαιηθέο αληαιιαγέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο ζπληξφθνπο. Ζ ηζηνξία απηή έρεη κηα δηάξθεηα, κηα ξνή, κηα
ζπλέρεηα θαη κπνξεί λα επηθέξεη ηα αλάινγα απνηειέζκαηα ζηε ζεμνπαιηθή πγεία θαη
ηθαλνπνίεζε ηνπ δεπγαξηνχ. Ζ γλψζε, ινηπφλ, ηεο ηζηνξηθφηεηαο ησλ γεγνλφησλ κηαο ζρέζεο,
κπνξεί λα πξνζδψζεη βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο. Οη
ιηγφηεξν ειθπζηηθέο, ζεμνπαιηθέο αληαιιαγέο κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ πξνυπνζέηνπλ
ιηγφηεξε ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη νη αιιαγέο απηέο
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πξνθχπηνπλ απφ αιιαγέο ζηελ ηζνξξνπία θαη ηνλ ηζφηηκν ραξαθηήξα ησλ ζεμνπαιηθψλ
επηβξαβεχζεσλ θαη ηνπ ζεμνπαιηθνχ θφζηνπο.
Τπάξρεη, ινηπφλ, κηα ζχγρπζε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο ζρέζεο, αιιά θαη γηα ηε
πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ν θάζε ζχληξνθνο απφ ηε ζεμνπαιηθή ηνπ
δξαζηεξηφηεηα (Byers & Macneil, 2006). Οη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο, εηδηθφηεξα, αλαθέξνπλ
φηη ιακβάλνπλ απφ ηε ζρέζε ηνπο ίδην αξηζκφ επηβξαβεχζεσλ θαη επηδήκησλ θαηαζηάζεσλ.
ηελ έξεπλα ησλ Lawrance θαη Byers (1995), νη επηβξαβεχζεηο θαη ην θφζηνο αθνξνχλ ηε
ζπκπεξηθνξηθή, θπζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο. Οη γπλαίθεο
δηαηππψλνπλ φηη νη επηβξαβεχζεηο απηέο αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηεο
ζεμνπαιηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο, δειαδή ηελ πνηφηεηα, ηνλ ηξφπν αληαπφθξηζεο θαη ηελ
θξνληίδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεμ, ελψ ην θφζηνο αληαλαθιά ηε θπζηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή
δηάδξαζε κε έλαλ αξλεηηθφ ηξφπν γηα ηνλ νξγαζκφ θαη ηελ πίεζε γηα πξαγκάησζε
δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ είλαη αξεζηέο απφ ηνπο δχν ζπληξφθνπο. Τπάξρνπλ δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ δχν θχισλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηηο επηβξαβεχζεηο θαη ην θφζηνο
ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο πγείαο, σζηφζν ζπλνιηθά δελ παξαηεξνχληαη νχηε πνιχ πςειέο, νχηε
πνιχ ρακειέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ αληηιήςεσλ ησλ αλδξψλ ζε ζρέζε κε ησλ γπλαηθψλ.
πκπεξαζκαηηθά, ην κνληέιν ηεο δηαπξνζσπηθήο αληαιιαγήο ηεο ζεμνπαιηθήο
ηθαλνπνίεζεο είλαη ην κνλαδηθφ απφ ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο, ην νπνίν έρεη
δηεξεπλήζεη δηάθνξνπο παξάγνληεο ηεο κε ζεμνπαιηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δεπγαξηψλ, φπσο
γηα παξάδεηγκα ηελ χπαξμε θαη αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, ηελ έλλνηα ηεο ηζνξξνπίαο ησλ
επηβξαβεχζεσλ θαη ηνπ θφζηνπο, ηηο αληαιιαγέο ζηε ζεμνπαιηθφηεηα, εμεηάδνληαο πψο απηέο
νδεγνχλ ζηε ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε (Lawrance & Byers, 1995). Σέινο, ε ζεμνπαιηθή πγεία
θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηηο δηαπξνζσπηθέο αληαιιαγέο ησλ δεπγαξηψλ κεηαμχ ηνπο.
Τπάξρνπλ φκσο ζεσξίεο, φπσο ε ζεσξία ησλ ζεμνπαιηθψλ ζελαξίσλ, ε νπνία πξνζζέηεη ηελ
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θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή δηάζηαζε, ζπλδπάδνληάο ηελ κε ηε πξνζσπηθή αλέιημε ηνπ
αηφκνπ ζηε ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε (Simon & Gagnon, 1986).

1.2. Θευπία ηυν κοινυνικών ζεναπίυν

Οη Simon θαη Gagnon (1986) πξφηεηλαλ, αξρηθά, ηελ έλλνηα ησλ ζελαξίσλ φρη σο κηα
ζεσξία, αιιά σο κηα αιιεγνξία, δεκηνπξγψληαο έλα πιαίζην θνηλσληθφ κέζα ζην νπνίν
αλαδχεηαη ε ζπιινγηθή δσή ηνπ αλζξψπνπ. πσο δηαπηζηψλνπλ νη ίδηνη, κηα ζπκπεξηθνξά γηα
λα πξαγκαηνπνηεζεί πξέπεη λα πιεξνί ηα εμήο επίπεδα: ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ επίπεδν, ην
δηαπξνζσπηθφ θαη ην ελδνςπρηθφ επίπεδν. Σν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν αθνξά ηηο
απαηηήζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο κηα θνηλσλίαο, ε νπνία δεκηνπξγεί εηδηθνχο ξφινπο γηα ηνλ
θαζέλα. Σα πνιηηηζκηθά ζελάξηα ζεζκνπνηνχληαη απφ ηελ νκάδα ησλ αηφκσλ θαη ε
ζπκπεξηθνξά εθδειψλεηαη ζε έλα ηέηνην πιαίζην κέζσ δηαπξνζσπηθψλ ζελαξίσλ,
δηακνξθψλνληαο ηαπηφηεηεο θάησ απφ επηζπκεηέο πξνζδνθίεο. Αληίζεηα, ηα ελδνςπρηθά
ζελάξηα αλαθέξνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ λνεκάησλ, ησλ πξνζδνθηψλ θαη
επηζπκηψλ πνπ βηψλνληαη απφ ηνλ εαπηφ θαη ζπλδένληαη κε ηελ θνηλσληθή δσή (Gagnon,
1990).
Ζ ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπληξφθσλ θαίλεηαη λα αθνινπζεί, ζχκθσλα κε ηε
ζεσξία ησλ θνηλσληθψλ ζελαξίσλ, ην παξαπάλσ κνηίβν. ην πιαίζην θάζε θνηλσλίαο, ε
ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε θαη ζπκπεξηθνξά ιακβάλεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία. Κάζε ζχληξνθνο
έρεη δηακνξθψζεη ην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ζελάξην, επεξεαζκέλνο ηφζν απφ ηε δηαπξνζσπηθή,
φζν θαη απφ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπ εκπεηξία. Χζηφζν, ην θίλεηξν ηνπ γηα ζεμνπαιηθή δηάδξαζε
κπνξεί λα έρεη θαιιηεξγεζεί απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο ζεμνπαιηθνχο θαλφλεο ηεο θνηλσλίαο.
Φαίλεηαη, φηη νη δχν απηνί παξάγνληεο ησλ θνηλσληθψλ θαη πξνζσπηθψλ ζελαξίσλ
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ζπκβάιινπλ ζηηο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο ησλ ζπληξφθσλ. ηαλ ππάξρεη αληηζηνηρία κεηαμχ
ηνπο, ηφηε ε ζεμνπαιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη ζπκβνιηθή θαη λα κελ
αληηθαηνπηξίδεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ελφο δεπγαξηνχ, αιιά ηηο πξνζηαγέο ηεο ζπιινγηθήο
δσήο (Gagnon, 1990. Simon & Gagnon, 1986. Wiederman, 2005).
Ζ ζεσξία ησλ θνηλσληθψλ ζελαξίσλ, νπζηαζηηθά, ελζηεξλίδεηαη ηνλ ηξφπν πνπ θάζε
«εζνπνηφο» δεκηνπξγεί θαη παίδεη έλαλ ξφιν. Έηζη, θάζε ζχληξνθνο ζε κία ζρέζε
ρξεζηκνπνηεί ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ, ηνλ ξφιν ηνπ πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε,
πιάζνληαο έλα ζελάξην πνπ επηζπκεί θαη κηα εηθφλα γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Simon &
Gagnon, 1986). Οη άλζξσπνη, βέβαηα, δεκηνπξγνχλ ζελάξηα κε βάζε ηνλ θνηλσληθφ ηνπο ηζηφ.
Σν πνιηηηζκηθφ θαη ελδνςπρηθφ πιαίζην πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη αληίδξαζεο ησλ
ζπληξφθσλ ζηε δηαπξνζσπηθή θαη ζεμνπαιηθή ηνπο δσή, θαιιηεξγψληαο ηηο πξνζδνθίεο πνπ
ν έλαο ζχληξνθνο ζα έρεη γηα ηνλ άιιν. Ζ ζρέζε κεηαμχ ελφο δεπγαξηνχ, ζπλήζσο, αξρίδεη,
θέξνληαο ν θαζέλαο ηα θνηλσληθά ηνπ ζελάξηα θαη θαζψο ρηίδεηαη ε ηζηνξία ηεο ζρέζεο,
αλαπηχζζνληαη ηα ζεμνπαιηθά (Wiederman, 2005).
Σα ζεμνπαιηθά ζελάξηα ζεσξνχληαη, γεληθφηεξα, γλσζηηθά ζρήκαηα (Masters, Casey,
Wells, & Morrison, 2013), πνπ κέζσ ησλ επηθξαηνπζψλ λνξκψλ θαηεπζχλνπλ ηηο επηζπκίεο
ησλ δεπγαξηψλ (Dworkin & O'Sullivan, 2005). Δίλαη δηαθνξεηηθφ ην πιαίζην, ζην νπνίν ν
θάζε άλζξσπνο εμειίζζεηαη θαη πξνζδίδεη δηαθνξεηηθφ λφεκα ζηηο ζρέζεηο ηνπ. Παξ‟ φια
απηά, ππάξρεη δπζθνιία ζηε δηαθνξνπνίεζε, φηαλ κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή γηα ηηο
πξνζδνθίεο κηαο ζρέζεο έρεη αθνκνησζεί απφ ηνλ έλα ζχληξνθν ή θαη ηνπο δχν (Masters et
al., 2013), δηφηη αλ θαη ηα ζελάξηα δεκηνπξγνχληαη μερσξηζηά απφ ην θάζε θχιν, κεηαμχ ησλ
δεπγαξηψλ αιιεινζπκπιεξψλνληαη (Wiederman, 2005).
Μέζσ ησλ ζελαξίσλ, ινηπφλ, νη ζχληξνθνη θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ θάζε ζεμνπαιηθή
δπζθνιία, παξέρνληαο λφεκα ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο. Ζ ζεσξία ζηεξίδεη ηελ
επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εηαίξσλ θαη ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζεμνπαιηθψλ πεπνηζήζεσλ ηνπ
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ελφο ζηνλ άιιν. Δίλαη έλαο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζεξαπεία ησλ δεπγαξηψλ θαη
επηηπγράλεη ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο (Wiederman,
2005). χκθσλα κε έξεπλα γηα ηνλ ηξφπν πνπ έλα πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζελαξίσλ γηα ηε
ζεμνπαιηθφηεηα νξηνζεηεί θαη θαηαπηέδεη ηα λέα δεπγάξηα, θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζπκθσλία
αλάκεζα ζηηο παξαδνζηαθέο θαηαζθεπέο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο απφ ηελ
ζθνπηά θάζε ζπληξφθνπ μερσξηζηά. Ζ εηεξνγέλεηα, ελ αληηζέζεη, επηθξαηεί ζηελ αθνκνίσζε
ησλ ζελαξίσλ απφ ηηο αηνκηθέο ζρέζεηο. Πξνηείλεηαη, σζηφζν, φηη πηζαλέο αιιαγέο ησλ
ζεμνπαιηθψλ ζελαξίσλ ελδερνκέλσο λα κεηψζεη ηπρφλ αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ θαη
λα νδεγήζεη ζε ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε θαη επεκεξία (Masters et al., 2013).
Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην φισλ ησλ αλαθεξζέλησλ ζεσξηψλ/κνληέισλ γηα ηε ζεμνπαιηθή
πγεία ησλ δεπγαξηψλ πξνζεγγίδεηαη δηαθνξεηηθά θαη ηνπνζεηείηαη ζε έλα πην γεληθφ ή πην
εηδηθφ επίπεδν κέζα ζηε ζρέζε. Καηά ζπλέπεηα, θαιχπηνληαη ζέκαηα πνπ είηε αθνξνχλ ηελ
ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ελφο δεπγαξηνχ, είηε γίλεηαη αδξή αλαθνξά ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν,
ζπλδεφκελα κε ηε ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζα πξέπεη ε ζεμνπαιηθή πγεία
θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζρέζε λα αλαιπζνχλ ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ,
ψζηε ζπλνιηθά λα γίλεη θαηαλνεηφ, φηη νη ζρέζεηο ησλ δεπγαξηψλ είλαη πνιπζχλζεηεο θαη φηη
θάζε παξάγνληαο θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ θάπνηνλ άιιν. Πνηνη είλαη, ινηπφλ, νη
παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ ζρέζε ησλ ζπληξφθσλ θαη επεξεάδνπλ είηε άκεζα, είηε
έκκεζα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία;
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

2.1. Ζ ζυμαηική και τςσολογική ςγεία ζσεηιδόμενε με ηε ζεξοςαλική
ικανοποίεζε
Αλ θαη ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ δεπγαξηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο
δσήο ηνπο, θαίλεηαη φηη δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε ζεμνπαιηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε.
Βέβαηα, ε θησρή ζσκαηηθή πγεία θαη ε ςπρηθή αζζέλεηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο άκεζα ζηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα θαη επεμία ηνπο, ελψ έκκεζα επηδξνχλ
ζηελ απηνεθηίκεζε, ηελ εηθφλα γηα ην ζψκα ηνπο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο (Sipski
& Alexander, 1997). Ζ ςπρηθή αζζέλεηα ελφο ζπληξφθνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε
δπζιεηηνπξγία ζε νιφθιεξε ηε ζρέζε θαη λα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηεο
ζεμνπαιηθήο επαθήο. Ζ θαηάζιηςε θαη ε ρακειή πνηφηεηα δσήο (WHO, 2006) πξνθαινχλ
πξνβιήκαηα ζην άηνκν θαηά ηε δεκηνπξγία νηθείσλ ζρέζεσλ, θαζψο δελ ηίζεληαη ηα
θαηάιιεια φξηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά πξνο ηνλ εαπηφ, αιιά θαη ηελ ίδηα ηε ζρέζε
(BeatriceBean'E, Bockting, Rosser, Miner, & Coleman, 2002).
Έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη έλαο παξάγνληαο, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί πξνζηαηεπηηθά
πξνο ηελ αλάπηπμε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ, αλαθεξφκελεο ζην γάκν (Hasin, Fenton, &
Weissman, 2011). χκθσλα κε ηνπο Wickrama, Lorenz, Conger θαη Elder, Jr (1997), ν γάκνο,
φηαλ είλαη επηηπρεκέλνο θαη ηζνξξνπεκέλνο, σθειεί θαη ηα δχν θχια, πξνάγεη ζεηηθά ηελ
πγεία θαη κεηψλεη ηηο επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο. Χζηφζν, απηφ δελ πθίζηαηαη φηαλ
εκπιέθνληαη άιινη παξάγνληεο, φπσο ε νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ έξεπλα ησλ Economou,
Madianos, Peppou, Patelakis θαη Stefanis (2013) θαηέδεημε φηη ζηελ Διιάδα ν γάκνο είλαη
παξάγνληαο αλάπηπμεο θαηάζιηςεο ελ φςεη απηήο ηεο θξίζεο. Απηφ κπνξεί λα επηθέξεη
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δηαθσλίεο ζην δεπγάξη, λα δηακνξθψζεη έλα κε ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην (Choi & Marks,
2008), θαζψο θαη λα δπζρεξάλεη ηε ζεμνπαιηθή θαη ζσκαηηθή ηνπο πγεία.
πγθεθξηκέλα, αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί γχξσ απφ ην ζέκα ηεο ζεμνπαιηθήο
ηθαλνπνίεζεο ππφ ην πξίζκα ηεο ζσκαηηθήο πγείαο. Έρνπλ ζπλδέζεη ηε ζεμνπαιηθή
δπζιεηηνπξγία κε δηάθνξεο αζζέλεηεο, φπσο ην ΑIDS (De Ryck, Van Laeken, Nöstlinger,
Platteau, Colebunders, & Eurosupport Study Group, 2012), ηελ θαξδηνπάζεηα (DeBusk et al.,
2000), ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο, ηνλ δηαβήηε (Zemel, 1988), αιιά θαη κε ην θπζηνινγηθφ γήξαο
(Gott & Hinchliff, 2003. Trompeter, Bettencourt, & Barrett-Connor, 2012), ηα νπνία,
γεληθφηεξα, αληαλαθιψληαη ζηελ ςπρνινγηθή επεκεξία ησλ δεπγαξηψλ. θνπφο ηέηνησλ
εξεπλψλ είλαη ε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα βάινπλ ζε θίλδπλν ηελ
πγεία ησλ αζζελψλ, αιιά θαη ε ζεξαπεία αλζξψπσλ κε πξνβιήκαηα πγείαο, ψζηε ε πνηφηεηα
ηεο δσήο ηνπο λα βειηησζεί, παξ‟ φιν πνπ ππάξρεη δπζθνιία, ιφγσ πηζαλψλ, επψδπλσλ,
θαξκαθεπηηθψλ ζεξαπεηψλ πνπ δπζρεξάλνπλ ηε ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε θαη δηέγεξζή ηνπο
(DeBusk et al., 2000. De Ryck et al., 2012).
Ζ ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ πγεία ηνπ αηφκνπ. Ζ θαιή πνηφηεηα ηεο
ζεμνπαιηθήο δσήο, ην ελδηαθέξνλ γηα ην ζεμ θαη ε ζπρλφηεηά ηνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιή
πγεία ηφζν ησλ αλδξψλ, φζν θαη ησλ γπλαηθψλ. Ζ πηζαλφηεηα χπαξμεο, φκσο, ρξφλησλ
αζζελεηψλ θαη ζεξαπεηψλ αξγφηεξα ζηε δσή κπνξεί λα απνηειέζεη ην πξφβιεκα ηεο
ζεμνπαιηθήο αδξάλεηαο θαη γηα ηα δχν θχια, κε απνηέιεζκα ρακειή επηζπκία θαη ζεμνπαιηθή
ηθαλνπνίεζε (Lindau & Gavrilova, 2010). Οη Carpenter, Nathanson θαη Kim (2009) ηφληζαλ
φηη ε «θησρή» πγεία ηνπ άλδξα επεξεάδεη ηε θπζηθή απφιαπζε κε ζπλέπεηα ρακειή
ζεμνπαιηθή δηάξθεηα, ζπρλφηεηα θαη νξγαζκφ. ηηο γπλαίθεο, αληηζέησο, ε ρακειή ζσκαηηθή
ηθαλνπνίεζε επηδξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη δεπηεξεπφλησο πξνθαιεί
ζεμνπαιηθά πξνβιήκαηα. Πεξαηηέξσ, είλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί φηη θαη ην θπζηνινγηθφ
γήξαο ζπλδεφκελν κε επεξρφκελα πξνβιήκαηα, φπσο ε εκκελφπαπζε ησλ γπλαηθψλ,
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αλαζηέιινπλ ηε ζεμνπαιηθή επηζπκία, ηε ζπρλφηεηα θαη κεηψλνπλ ηα ζεηηθά αηζζήκαηα πξνο
ηνπο ζπληξφθνπο (Dennerstein, Dudley, & Burger, 2001. Winterich, 2003).
ηελ Διιάδα ππάξρνπλ θάπνηεο έξεπλεο πνπ επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε αζζελείο κε
πξνβιήκαηα πγείαο, φπσο είλαη ε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία, ρσξίο λα αγγίδνπλ ην θνκκάηη ηεο
ςπρνινγηθήο δηάζηαζεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ζηε ζρέζε ησλ δεπγαξηψλ (Hatzimouratidis,
Amar, Eardley, Giuliano, Hatzichristou, Montorsi, Vardi, & Wespes, 2010). Απφ ηελ άιιε
κεξηά, νη Καξαδήκαο, Εαξνγηάλλνο θαη Καξακβαθάιεο (2010), εξεπλψληαο ηηο αληηιήςεηο
ησλ ρξφλησλ θαξδηνπαζψλ θαη ησλ ζπδχγσλ ηνπο, βξήθαλ φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ
ηνπο γηα ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο, ηνλ πξνζσπηθφ έιεγρν θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γη‟
απηή. Σα δεπγάξηα, ινηπφλ, επεξεάδνληαη απφ ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο αζζέλεηαο, ε νπνία
θαίλεηαη λα επηδξά ζηελ ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε. Παξ‟ φια απηά, ην εξεπλεηηθφ πιαίζην
δελ θαιχπηεη ην δήηεκα ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο ησλ δεπγαξηψλ ζηελ Διιάδα.
Ζ ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή πγεία ησλ δεπγαξηψλ κπνξεί λα είλαη δεηήκαηα ζεκαληηθά
γηα ηελ βηνινγηθή ηνπο εμέιημε, ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ζεμνπαιηθφηεηα, φκσο είλαη
απαξαίηεην λα δηαηππσζεί θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ζε θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη επίπεδν
ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ πνπ νδεγεί ζε άιιεο αληηδξάζεηο θαη πξάμεηο, γεγνλφο
πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ θαηαλφεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο
ηνπο πγείαο.

2.2. Οι δεμογπαθικοί και οικογενειακοί παπάγονηερ

Αλαιχνληαο ηελ νηθνινγηθή ζεσξία, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπ ην
άηνκν επεξεάδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ
θνηλσληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο, ρσξίδεηαη ζε 4 πιαίζηα: ην κηθξνζχζηεκα, ην κεζνζχζηεκα,
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ην εμσζχζηεκα θαη ην καθξνζχζηεκα (Bronfenbrenner, 1994). Οη Henderson, Lehavot θαη
Simoni (2009) ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ζεσξία απηή γηα λα κειεηήζνπλ ηε ζεμνπαιηθή πγεία. ηε
βάζε απηήο ηεο ηδέαο, ην κηθξνζχζηεκα αληηπξνζσπεχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ,
φπσο ε ειηθία, ην θχιν θαη ε πξνζσπηθφηεηα, ην κεζνζχζηεκα αληαλαθιά ην άκεζν θαη
νηθείν πεξηβάιινλ, π.ρ. επηθνηλσλία, νηθεηφηεηα θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζρέζε. Σν
εμσζχζηεκα αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσληθή ζέζε θαη ηα δίθηπα πνπ έρεη αλαπηχμεη ην άηνκν
(π.ρ. θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο) θαη ηέινο, ην καθξνζχζηεκα αθνξά ην
πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηνπ δεπγαξηνχ.
Ζ ειηθία, ην θχιν, ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε απηνεηθφλα ηνπ θάζε αηφκνπ (κηθξνζχζηεκα)
θαίλεηαη λα είλαη ηζρπξνί παξάγνληεο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπ πγείαο. ρεηηθά
κε ηελ ειηθία, νη απφςεηο δηίζηαληαη, θαζψο ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ
ζεκαληηθφηεηά ηεο ζηελ ζεμνπαιηθή πγεία (Young, Denny, Young, & Luquis, 2000), ελψ
άιιεο ηνλ αξλεηηθφ ηεο ξφιν (De Ryck et al., 2012). Έξεπλεο έρνπλ επηθεληξψζεη ην
ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ ζηεξενηππηθή αληίιεςε φηη νη άλζξσπνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο δελ είλαη
θαη ζεμνπαιηθά ελεξγνί. Ζ ειηθία θαίλεηαη λα κελ επεξεάδεη άκεζα ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ
κπνξεί λα δίλνπλ ηα άηνκα απηά ζηε ζεμνπαιηθή ηνπο δσή. Χζηφζν, ε ζεμνπαιηθή επηζπκία
κεηψλεηαη κε ην πέξαζκα ηεο ειηθίαο θαη δελ δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζ‟ απηή απφ δεπγάξηα
κε καθξνρξφληα ζρέζε. Οη ζχληξνθνη κεγαιχηεξνπ ειηθηαθνχ θάζκαηνο, γεληθφηεξα, ηείλνπλ
λα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ αμία ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο πγείαο ζε ζχγθξηζε κε
άηνκα πνπ δελ έρνπλ ζηαζεξφ ζχληξνθν θαη δείρλνπλ λα θαηαλννχλ φηη ην επεξρφκελν γήξαο
επηθέξεη ζπλέπεηεο ζηελ ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο (Gott & Hinchliff, 2003). Μειέηε
ησλ Trompeter θαη ζπλ. (2012) γηα ηελ ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε γπλαηθψλ κεγαιχηεξεο
ειηθίαο, αλέδεημε παξφκνηα απνηειέζκαηα. Δλψ ε ζεμνπαιηθή ηνπο επηζπκία ήηαλ κεησκέλε,
ε ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ην ζεμ ήηαλ ζε πςειά επίπεδα ρσξίο λα απνδεηνχλ ηε ζεμνπαιηθή
δξαζηεξηφηεηα. Αλ θαη ε ειηθία θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη θάπνηνλ ξφιν ζηε ζεμνπαιηθή

23
πγεία ησλ ζπληξφθσλ, ηελ επεξεάδεη καδί κε άιινπο παξάγνληεο.
ζνλ αθνξά ην θχιν, έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε αληίιεςε πνπ έρεη θάζε άηνκν γηα ηνλ ξφιν
ηνπ ζηε ζρέζε, δειαδή ν άλδξαο είλαη ην αξζεληθφ θαη ε γπλαίθα ην ζειπθφ, ζρεηίδεηαη κε
κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ην ζεμ ζε ζρέζε κε ηα δεπγάξηα πνπ δελ θάλνπλ ηε
δηαθνξνπνίεζε απηή (Daniel & Bridges, 2013. Pedersen & Blekesaune, 2003. Rosenzweig &
Dennis, 1989). Ζ αξξελσπφηεηα, σο ηαπηφηεηα γηα έλαλ άλδξα ζπλδέεηαη κε ηελ άκεζε
δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ απμεκέλε επηζπκία γηα ζεμ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ζεμνπαιηθή πγεία
ησλ γπλαηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειηθία θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο ηάμε, έγθεηηαη ζηελ
θνηλσληθή θαηαζθεπή γηα ηε ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε ζε κηα ζρέζε. Λφγσ ηνπ δηαρσξηζκνχ
πνπ γίλεηαη πνιιέο θνξέο γηα ηνλ ξφιν πνπ θαηέρεη θάζε θχιν κέζα ζε κηα παξαδνζηαθή
θνηλσλία, δεκηνπξγνχληαη αληζφηεηεο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα ζηε
ζεμνπαιηθή ηζνξξνπία θαη πγεία ηνπ δεπγαξηνχ (Castellanos-Torres, Álvarez-Dardet, Dolores
Ruiz-Muñoz, & Pérez, 2013).
Σν ζεμ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ δεπγαξηψλ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη
ηθαλνπνίεζεο θαη επραξίζηεζεο. χκθσλα κε ην «Αξθεηά-θαιφ» κνληέιν γηα ηε ζεμνπαιηθή
ηθαλνπνίεζε ησλ δεπγαξηψλ (“Good-Enough Sex” model), ε επραξίζηεζε, ε ακνηβαία
ζπλαηζζεκαηηθή απνδνρή, αιιά θπξίσο ε νηθεηφηεηα παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ δεπγαξηνχ. Παξά ηηο επζχλεο, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ην
άγρνο ησλ ζπληξφθσλ, ε θαιή πνηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο πγείαο κπνξεί λα αλαθνπθίζεη
απφ ην ζηξεο θαη λα νδεγήζεη ζε πλεπκαηηθή έλσζε. Σν κνληέιν απηφ βαζίδεηαη ζε ζεηηθέο,
ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο πνπ ην δεπγάξη αλαπηχζζεη γηα ηνλ ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηεο
ζεμνπαιηθήο ηνπ δσήο, μεπεξλψληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δπζθνιίεο θαη θφβνπο πνπ
αθνξνχλ είηε ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ δεπγαξηνχ, είηε ηελ πξνζσπηθή εηθφλα ηνπο
μερσξηζηά (Metz & McCarthy, 2007). Οη Farley θαη Davis (1980) αλαθέξνπλ φηη νη άλδξεο
θαη νη γπλαίθεο κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο παξνπζηάδνπλ
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θαιχηεξε ζεμνπαιηθή πγεία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε πςειή απηνεθηίκεζε θαη ε ζεηηθή ζηάζε
απέλαληη ζηελ εηθφλα πνπ νη ζχληξνθνη έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ
ζεηηθά θαη ηελ ζεμνπαιηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε (Higgins, Mullinax, Trussell, Davidson, &
Moore, 2011. Pujols, Meston, & Seal, 2010).
Αλαθνξηθά κε ην κεζνζχζηεκα, ε εμέιημε ηεο ζρέζεο ησλ δεπγαξηψλ απνηειεί ζεκαληηθή
δηάζηαζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπ. Ζ επηθνηλσλία ζεσξείηαη ην ζεκέιην αλάκεζα ζε
δεπγάξηα πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη κηα ζηελή θαη νηθεία ζρέζε (Masters & Johnson, 1970). Ζ
γλσζηνπνίεζε πεξηζζφηεξν ζεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ελέρνπλ ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν
κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ, ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αλάπηπμε κηαο ηθαλνπνηεηηθήο ζρέζεο
(Coffelt & Hess, 2014). Χζηφζν, ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εηαίξσλ πνιιέο θνξέο είλαη ε
πξνυπφζεζε γηα ην αλ ζα θαιιηεξγήζνπλ κηα ζρέζε νηθεία θαη δνκεκέλε ζηελ αγάπε.
Δπξήκαηα ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή νηθεηφηεηα είλαη δηακεζνιαβεηηθφο
παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ επηθνηλσλία θαη
ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζρέζε, ελψ ε ζεμνπαιηθή πγεία επηδξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή απηή
νηθεηφηεηα, ρσξίο λα ζπκβαίλεη ην αληίζηξνθν (Yoo, Bartle-Haring, Day, & Gangamma,
2014). Οη Litzinger θαη Gordon (2005), απφ ηελ άιιε κεξηά, βξήθαλ φηη ε ζεμνπαιηθή
ηθαλνπνίεζε κπνξεί ελ κέξεη λα εμηζνξξνπήζεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα
επηθέξεη κηα κε επνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία, κε απνηέιεζκα κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ζηε
ζρέζε θαη ην γάκν ηνπ δεπγαξηνχ. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί, σζηφζν, φηη αθφκα θαη ε
θαηάζηαζε ηεο ζρέζεο ελφο δεπγαξηνχ, φπσο ε απνθιεηζηηθφηεηα, κπνξεί λα πξνζθέξεη
ζηγνπξηά θαη αζθάιεηα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε νηθεηφηεηα θαη ε άλεζε λα ζπδεηνχλ νη
ζχληξνθνη γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα. Έηζη ε ζεμνπαιηθή, ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ηνπο
πγεία, πηζαλφηαηα, ζα νδεγήζεη ζε κηα ηθαλνπνηεηηθή πξνζσπηθή θαη ζπληξνθηθή αλέιημε
(Waite & Joyner, 2001a. Waite & Joyner, 2001b).

25
Ζ χπαξμε νηθνγέλεηαο θαη ν ξφινο πνπ ην θάζε άηνκν επσκίδεηαη, κπνξεί λα
απνθαιχπηνπλ ηελ ζπρλφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο θαη πγείαο ηνπ δεπγαξηνχ. Κάπνηεο
έξεπλεο ηνλίδνπλ ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία ηεο ζεμνπαιηθήο ηθαλνπνίεζεο ζηνλ γάκν, ε νπνία
πξνζθέξεη ζηαζεξφηεηα ζηε δηάξθεηά ηνπ (Sprecher, Cate, Harvey, & Wenzel, 2004). Οη
γπλαίθεο πνπ θαιχπηνπλ νηθνγελεηαθνχο ξφινπο θαη θξνληίδνπλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπηηηνχ,
θαίλεηαη φηη έρνπλ πςειφηεξε ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε (Gager & Yabiku, 2010), ελψ,
παξάιιεια, νη άλδξεο πνπ δελ θαηέρνπλ ηέηνην ξφιν αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ
ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία (Castellanos-Torres et al., 2013). Ο πνιιαπιφο ξφινο ησλ ζπληξφθσλ,
φπσο απηφο ηνπ θξνληηζηή ησλ παηδηψλ, ηνπ επαγγεικαηία κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ
ζπρλφηεηα ηνπ ζεμ, θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ζε παληξεκέλα δεπγάξηα (Gager & Yabiku,
2010). Καηά ζπλέπεηα, ην θχιν θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ δεπγαξηψλ ζπλδέεηαη κε
ηηο πξνζδνθίεο πνπ ε θνηλσλία έρεη πιάζεη γηα ηνλ ξφιν θάζε ζπληξφθνπ θαη ηα ζπλαθφινπζα
πνιηηηζκηθά ζηεξεφηππα (Lobel, 1991).

2.3. Πολιηιζμικό, κοινυνικό πλαίζιο και οικονομική καηάζηαζε

ηελ Διιάδα, ε νηθνγέλεηα δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ επαθή ησλ κειψλ ηεο θαη
δεκηνπξγεί ηζρπξνχο ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο (Georgas et al., 2001). Σν πιαίζην ηεο
ειιεληθήο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ππξήλα θαη ηε ζρέζε ηνπ δεπγαξηνχ. Αλ θαη
δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ηε ζεμνπαιηθή πγεία ησλ ζπληξφθσλ ζηελ Διιάδα, θξίλεηαη
αλαγθαίν λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αλάιπζε ηεο πνιηηηζκηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο
αλαδηάηαμεο, ε νπνία κπνξεί λα επηδξά ζηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.
Ζ ειιεληθή θνπιηνχξα θαίλεηαη φηη βαζίδεηαη ζηε δπλακηθή ηεο ζπιινγηθφηεηαο
(Kafetsios & Nezlek, 2012), έρνληαο έηζη ε νηθνγέλεηα ηελ ηάζε λα πξνζηαηεχεη ηα κέιε ηεο
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κέζα απφ ηηο ειιείςεηο ηνπ θξάηνπο (Symeonidou, 1996), αθφκα θαη ζε θαηαζηάζεηο
θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ θνηλσλία ζεσξείηαη φηη είλαη δνκεκέλε ζχκθσλα κε ην
αλδξηθφ πξφηππν θαη θαίλεηαη λα ζηεξίδεηαη ζε ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ ξφιν ηνπ
άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο κέζα ζηε ζρέζε (Apparala et al., 2003). Απηφ κπνξεί λα θαηαζηεί
ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη ην δεπγάξη ην ζηξεο, ψζηε λα εληζρχζεη, ή
ην αληίζεην, ηελ επεκεξία ηεο ζρέζεο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ. Ζ ζηελή επαθή ηεο
ειιεληθήο νηθνγέλεηαο νδεγεί απφ ηνλ απηνζθνπφ ζηε ζπιινγηθή πνξεία θαη αληίιεςε ησλ
πξνβιεκάησλ (Georgas et al., 2001).
Γεληθφηεξα, εμεηάδνληαο ηε ζεμνπαιηθή πγεία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε, ππνζηεξίδεηαη φηη ην
πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζ‟ απηή θαη επηδξνχλ
ζηελ αληίιεςε ησλ δεπγαξηψλ γηα ηε ζρέζε ηνπο (εμσζχζηεκα θαη καθξνζχζηεκα). χκθσλα
κε έξεπλεο, ε εθπαίδεπζε δηακνξθψλεη ηδέεο θαη αληηιήςεηο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθή δσή,
θαζψο βνεζάεη ζηελ επηθνηλσλία, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ θαη
ηελ αιιαγή ησλ ζπληξφθσλ (Βenham, 1974). Έηζη, ηα δεπγάξηα κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ
επίπεδν, ηδηαίηεξα ηα λεφηεξα, θαίλεηαη φηη πξνζπαζνχλ λα ζπληνλίζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο
επηζπκίεο ηνπο κέζσ ηεο κάζεζεο λέσλ ηξφπσλ απφιαπζεο, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ
πιεξνθφξεζε θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο (Rainer & Smith, 2012). εκαληηθέο είλαη νη
ελδείμεηο απφ έξεπλεο πνπ ππνγξακκίδνπλ φηη ε πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ε θνηλσληθή
ππνζηήξημε θαη ε θαιή νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε ζεμνπαιηθή πγεία θαη
ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζρέζε (Byers, 2005. Litzinger & Gordon, 2005. MacNeil & Byers,
2009. Ji & Norling, 2004). Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηε
ζεμνπαιηθή ηνπο δσή, θαζψο ε επαγγεικαηηθή ζέζε ησλ δεπγαξηψλ θαη ν θφξηνο εξγαζίαο
κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δπζρέξεηεο ζηνλ ζπληνληζκφ ηνπο (Hamermesh & Slemrod, 2008).
Οη Rainer θαη Smith (2012), αληηζέησο, δηαπίζησζαλ φηη ε εθπαίδεπζε ζε καθξνρξφληεο
ζρέζεηο δελ ζρεηίδεηαη κε ηε ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία, επνκέλσο δελ κπνξεί λα ππάξρεη
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αηηηψδεηο ζρέζε.
Απνηειέζκαηα απφ εκπεηξηθέο έξεπλεο έδεημαλ φηη ε ρακειή θνηλσληθή-νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε κπνξεί λα αλαζηαηψζεη ηελ ηζνξξνπία ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο ησλ ζπληξφθσλ
(Ruiz-Muñoz, Wellings, Castellanos-Torres, Álvarez-Dardet, Casals-Cases, & Pérez, 2013).
Οη Barrientos θαη Páez (2006) βξήθαλ φηη φζν πςειφηεξν είλαη ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ
επίπεδν ησλ δεπγαξηψλ, ηφζν πςειφηεξε είλαη ε ζεμνπαιηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε. Βέβαηα,
ηφληζαλ φηη νη δηαθνξέο είλαη πνιιέο αλάκεζα ζηα δχν θχια, θαζψο κεγάιε επίδξαζε
θαίλεηαη λα έρεη ε εθπαίδεπζε, ε ειηθία θαη ε θνηλσληθή ζέζε. Γεδνκέλα απφ παξφκνηεο
έξεπλεο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο έδεημαλ, επίζεο, φηη ζε δηάθνξεο ειηθηαθέο θάζεηο ηεο δσήο,
ηα δεπγάξηα αληηκεησπίδνπλ ηε ζεμνπαιηθή πγεία πην ζεηηθά (λεφηεξα δεπγάξηα) ή ην αληίζεην
ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο (Kontula & Haavio-Mannila, 1995. Laumann, Gagnon, Michael, &
Michaels, 1994). Ζ νηθνλνκηθή πίεζε πνπ κπνξεί λα αζθείηαη ζην δεπγάξη, εμαηηίαο κηαο
πηζαλήο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθσλίεο, αιιά θαη κε ηθαλνπνηεηηθή
ζπλαλαζηξνθή (Kwon, Rueter, Lee, Koh, & Ok, 2003).
ινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο θαίλεηαη φηη αληαλαθινχλ κηα δπλακηθή ζρέζε θαη
αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο κε ηέηνην ηξφπν πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ αλάιπζε θαη ηελ
θαηαγξαθή φισλ ησλ ππαξρνπζψλ ζηνηρείσλ. Ζ ζεμνπαιηθή πγεία είλαη κέζα ζηε δσή ησλ
ζπληξφθσλ θαη απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη εμέιημε ηεο
ζρέζεο ηνπο. Οη αληηιήςεηο θαη νη πξνζδνθίεο, πνπ ν έλαο ζχληξνθνο εθθξάδεη γηα ηε ζρέζε
ηνπ ζε ζχγθξηζε κε απηέο ηνπ άιινπ, αλαδεηθλχνπλ ην επίπεδν ηθαλνπνίεζήο ηνπο θαη ηελ
πνηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο δηάδξαζεο. Σν αιιφκνξθν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην
θάζε ρψξαο πξνάγεη ηε ζεμνπαιηθή πγεία κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ θαη δεκηνπξγεί έλα
δηαθνξεηηθφ θιίκα ζρεζηαθήο αιιειεπίδξαζεο, γεγνλφο πνπ εληείλεη ηελ αλάγθε κειέηεο
ηνπο θαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.

28
2.4. Ζ παπούζα έπεςνα

ηελ παξνχζα έξεπλα αληηθείκελν κειέηεο απνηειεί ε ζεμνπαιηθή πγεία θαη ε
ηθαλνπνίεζε ησλ ζπληξφθσλ απφ ηε ζρέζε ηνπο.. Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο έγηλε βάζε ηεο
ππάξρνπζαο δηεξεπλεκέλεο βηβιηνγξαθίαο, ε νπνία θαίλεηαη φηη δελ θαιχπηεη ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζηελ Διιάδα. Απηφ απνηέιεζε βαζηθφ ιφγν γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο
έξεπλαο, δηφηη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
εληνπίδεηαη ε αλάγθε θαηαλφεζεο ηεο επίδξαζεο απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζηε ζρέζε ησλ
δεπγαξηψλ, ζηε πξνζαξκνγή ηνπο ζε ζπλζήθεο ζηξεο, ζηε δπαδηθή αληηκεηψπηζή ηνπο θαη ηελ
αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ ζηήξημεο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη επηθεληξσζεί ζε ελήιηθα δεπγάξηα ζηελ Διιάδα θαη έρεη σο
ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ησλ ηξφπσλ, κε ηνπο νπνίνπο ην θάζε κέινο αληηιακβάλεηαη ηα
ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ ησξηλή ηνπ ζρέζε θαη θαηαλνεί ηελ πνηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπ
πγείαο. Με βάζε ηα φζα αλαθέξζεθαλ, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: α)
Πψο ε ηθαλνπνίεζε κέζα ζηε ζρέζε ζρεηίδεηαη κε ηε ζεμνπαιηθή πγεία ησλ δεπγαξηψλ ζηελ
Διιάδα; β) Πνηνί είλαη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηε ζεμνπαιηθή ηνπο
ηθαλνπνίεζε; γ) Πψο αληηιακβάλεηαη ν θάζε ζχληξνθνο ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ θαη ηε
ζεμνπαιηθή ηνπ πγεία;
χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ παξαηέζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα,
νη ππνζέζεηο κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ σο εμήο:

Υπόζεζε 1ε: Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ ηα δεπγάξηα απφ ηε ζρέζε ηνπο αλακέλεηαη
λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο πγείαο.
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Υπόζεζε 2ε: Οη αληηιήςεηο ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο
πγείαο κέζα ζηε ζρέζε αλακέλεηαη λα είλαη πην ζεηηθέο απφ ηηο
αληηιήςεηο ησλ αλδξψλ.

Υπόζεζε 3ε: Ζ ζεμνπαιηθή πγεία ησλ δεπγαξηψλ αλακέλεηαη λα κελ ζρεηίδεηαη κε ην
ειηθηαθφ ηνπο θάζκα.
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ

3.1. Σο Γείγμα (ςμμεηέσονηερ)

Δθαηφλ ζαξάληα ηέζζεξα εηεξφθπια δεπγάξηα απφ ηελ Διιάδα, ηα νπνία έρνπλ ζρέζε γηα
ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα, ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα καο. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ αλδξψλ
απνηέιεζε ην 40,28 (Τ.Α. = 11,83), ελψ ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ ήηαλ 37,08
ρξφληα (Τ.Α. = 10.77). Οη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ παληξεκέλα δεπγάξηα ζε
πνζνζηφ 70,1% θαη ε κέζε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο ηνπο αθνξνχζε ηα 14,10 ρξφληα (Τ.Α. =
9.39). Αθφκε, ην 69% ησλ δεπγαξηψλ είραλ ηνπιάρηζηνλ έλα παηδί. Αλαθνξηθά κε ηελ
εθπαίδεπζε ησλ ζπληξφθσλ, ε πιεηνςεθία ησλ αλδξψλ ήηαλ απφθνηηνη Λπθείνπ ελφο
πνζνζηνχ 30,6%, ελψ νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ήηαλ απφθνηηεο ΑΔΗ/ΣΔΗ ζε πνζνζηφ 38,2%.
Ζ εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ δεπγαξηψλ ραξαθηεξίζηεθε σο κεζαία ζην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ, ηφζν απφ ηνπο άλδξεο (66%), φζν θαη απφ ηηο γπλαίθεο (71,5%). Ο ηφπνο δηακνλήο
ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ δεπγαξηψλ ήηαλ πεξηνρέο κε πιεζπζκφ απφ 100.000 κέρξη 500.000
θαηνίθνπο, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο άλδξεο (38%) θαη ηηο γπλαίθεο (34%) ηνπ δείγκαηνο.
Ο ηξφπνο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο έγηλε κέζσ ηεο κεζφδνπ απξνζδηφξηζηεο πηζαλφηεηαο
επηινγήο, δειαδή ηνπ δείγκαηνο επθνιίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο επηιέρζεθαλ κε γλψκνλα ηε
δηαζεζηκφηεηά ηνπο. Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο πξαγκαηψζεθε, θαζψο
θάπνηα δεπγάξηα δελ ήηαλ πξφζπκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο
κειέηεο, δφζεθαλ ζε δεπγάξηα εξσηεκαηνιφγηα, πξνθεηκέλνπ λα ηα ζπκπιεξψζνπλ.
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3.2. Δπγαλεία

Κλίμακα Αξιολόγεζερ ηερ σέζερ (Relationship Assessment Scale. RAS)
Πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ δεπγαξηψλ απφ ηε ζρέζε ηνπο,
ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο ζρέζεο (Hendrick, 1988). Ζ ζπγθεθξηκέλε
θιίκαθα απαξηίδεηαη απφ 7 ζηνηρεία, ζηα νπνία νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ζεκεηψζνπλ ζε
κηα 5-βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert απφ ην 1 (ρακειή ηθαλνπνίεζε) έσο ην 5 (πςειή
ηθαλνπνίεζε) ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ ησξηλή ηνπο ζρέζε. ζν πην πςειά
ζθνξάξνπλ νη ζπκκεηέρνληεο, ηφζν πην ηθαλνπνηεκέλνη είλαη απφ ηε ζρέζε ηνπο. Σα 7
ζηνηρεία έρνπλ ηε κνξθή εξσηήζεσλ. Παξάδεηγκα θάπνησλ ζηνηρείσλ ηεο θιίκαθαο είλαη νη
εξσηήζεηο «Πόζν θαιά ν ζύληξνθόο ζαο ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ζαο;» ή «Γεληθώο, πόζν
ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε από ηε ζρέζε ζαο;». Μεηξήζεηο άιισλ εξεπλψλ κε ηελ θιίκαθα
αμηνιφγεζεο ηεο ζρέζεο έρνπλ δείμεη θαιή εζσηεξηθή ζπλνρή θαη εγθπξφηεηα ζε δηαθνξεηηθά
δείγκαηα (Hendrick, Dicke, & Hendrick, 1998. Vaughn & MatyastickBaier, 1999). ηελ
παξνχζα έξεπλα, ν δείθηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο ηεο θιίκαθαο είλαη α = .90.

Δπυηεμαηολόγιο ηυν Γιαζηάζευν Ανηιλεπηικήρ Ποιόηεηαρ ηερ σέζερ
(Perceived Relationship Quality Components Inventory. PRQC)
Ζ θιίκαθα αμηνιφγεζεο ησλ δηαζηάζεσλ αληηιεπηηθήο πνηφηεηαο ηεο ζρέζεο κεηξά
νπζηαζηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ησλ δεπγαξηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο 18 ζηνηρεία, ηα νπνία
θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 6 δηαζηάζεηο (Fletcher, Simpson, & Thomas, 2000). Οη δηαζηάζεηο
απηέο αλαπαξηζηνχλ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ ζπληξφθσλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπο
θαη απνηππψλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε, ηε δέζκεπζε, ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ νηθεηφηεηα, ην πάζνο
θαη ηελ αγάπε. Γηα παξάδεηγκα, ε εκπηζηνζχλε κεηξάηαη κε 3 εξσηήζεηο: 1) Πφζν πνιχ
εκπηζηεχεζηε ην ζχληξνθφ ζαο;, 2) Πφζν πνιχ κπνξείηε λα βαζίδεζηε ζην ζχληξνθφ ζαο;, 3)
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Πφζν αμηφπηζηνο είλαη ν ζχληξνθφο ζαο;. Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεκεηψλνληαλ
ζε κηα 7-βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert, ζηελ νπνία ε απάληεζε 1 αληηπξνζψπεπε ην
«θαζφινπ» θαη ε 7 «ζην έπαθξν». Γηα ηε κέηξεζε, σζηφζν, ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο ησλ
δεπγαξηψλ έγηλε αλάιπζε κφλν ηεο δηάζηαζεο «πάζνο», γηαηί είλαη κηα μεθάζαξε κεηαβιεηή
θαη δελ ηαπηίδεηαη κε ηηο ππφινηπεο. Παξάδεηγκα ησλ εξσηήζεσλ ηεο ππνθιίκαθαο «πάζνο»
απνηεινχλ νη εμήο: 1) Πφζν πάζνο ππάξρεη ζηε ζρέζε ζαο; 2) Πφζν αηζζεζηαθή είλαη ε
ζρέζε ζαο; 3) Πφζν ζεμνπαιηθά έληνλε είλαη ε ζρέζε ζαο; ε απηή ηελ ππνθιίκαθα ν δείθηεο
εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο (Cronbach‟s alpha) είλαη .93.

3.3. Γιαδικαζία

Ζ παξνχζα κειέηε δηεμήρζε ζε δεπγάξηα απφ ηελ Διιάδα. Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία
επηιέρζεθαλ νη ζχληξνθνη ήηαλ 2: α) έπξεπε λα είλαη άλσ ησλ 18 εηψλ θαη β) λα έρνπλ ζρέζε
γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα. Σα δεπγάξηα πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθνχο γεσγξαθηθνχο
λνκνχο ηεο Διιάδαο, φπσο είλαη ην Ρέζπκλν, ηα Υαληά, ην Ζξάθιεην, ε Θεζζαινλίθε, ε
Αζήλα, ε Λάξηζα, ε Πάξνο θαη ε Πξέβεδα. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζπίηη ή ηελ
εξγαζία ησλ δεπγαξηψλ κε ηελ παξνπζία ησλ δχν ζπληξφθσλ θαη ηνπ εξεπλεηή. ε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο, ηα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ ζηα δεπγάξηα, ψζηε λα ηα ζπκπιεξψζνπλ κφλα
ηνπο θαη έγηλε ε ζπλελλφεζε κε ηελ ππεχζπλε ηεο έξεπλαο γηα ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα
επηζηξνθήο ηνπο. Βαζηθή πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο απνηέιεζε ε ρψξα θαηαγσγήο ησλ
δεπγαξηψλ, δειαδή ε Διιάδα. Αλ θαη δχν γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ δηαθνξεηηθήο
θαηαγσγήο, δηέζεηαλ θαιή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηελ έξεπλα.
Ο εξεπλεηήο ελεκέξσλε ην δεπγάξη γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κειέηεο θαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο γηα
ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα, δίλνληαλ ην εξσηεκαηνιφγην γηα ζπκπιήξσζε.

33
ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξνπζηάδνληαλ κηα έληππε θφξκα
ελεκέξσζεο θαη ζπγθαηάζεζεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο Αξρέο ηεο Γενληνινγίαο. Οη
ζπκκεηέρνληεο πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηνπο ζηφρνπο, ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη ηα έκκεζα
νθέιε ηνπο. Σα δεπγάξηα ζπκκεηείραλ εζεινληηθά θαη αλψλπκα, ελψ κπνξνχζαλ λα
δηαθφςνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκνχζαλ. Γελ ππήξμε θαλέλα
νηθνλνκηθφ θφζηνο, νχηε δφζεθε ρξεκαηηθή ακνηβή. Αθφκε, παξέρνληαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ
ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ θαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο κε θσδηθνχο, ψζηε λα
κελ ππάξμεη ηαπηνπνίεζε ησλ δεπγαξηψλ. Οη ζχληξνθνη, αθνχ δέρζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ
ζηελ έξεπλα, ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην μερσξηζηά. Ο ρξφλνο, πνπ ρξεηάζηεθε λα
επηηεπρζεί ε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζήο ηνπ, πνίθηιε γηα θάζε δεπγάξη. Αλ θαη ε ζπλνιηθή
δηάξθεηα ζπκπιήξσζήο ηνπ αλέξρνληαλ πεξίπνπ ζηα 30 ιεπηά, θάπνηα δεπγάξηα ρξεηάζηεθαλ
κία ψξα. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ν εξεπλεηήο επραξίζηεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα
ηνλ θφπν ηνπο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηελ πνιχηηκε ζπκκεηνρή ηνπο
ζηελ έξεπλα.

34

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

ηαηιζηική ανάλςζε
Σν πξφγξακκα πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο θαη ηνλ
έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ είλαη ην ππνινγηζηηθφ παθέην SPSS (έθδνζε 20). Κάζε αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ ζα παξνπζηαζηεί κέζσ πεξηγξαθήο ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ, ελψ ζα
παξαηίζεληαη θαη νη πίλαθέο ηνπο. Αξρηθά, αλαιχζεθαλ νη ζηαηηζηηθνί δείθηεο, φπσο ν δείθηεο
εζσηεξηθήο ζπλνρήο (Cronbach‟s alpha), νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ
κεηαβιεηψλ ηεο κειέηεο (Ρνχζζνο & Σζανχζεο, 2011), φπσο δηαθαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.
Αλαθνξηθά κε ηνλ κέζν φξν ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο ησλ αλδξψλ (Μ.Ο. = 16,40) θαίλεηαη λα
είλαη παξφκνηνο κε ησλ γπλαηθψλ (Μ.Ο. =16,10). Ζ ηθαλνπνίεζε, σζηφζν, ησλ αλδξψλ απφ
ηε ζρέζε ηνπο (Μ.Ο. = 29,31) θαίλεηαη λα είλαη ειάρηζηα κεγαιχηεξε έλαληη ησλ γπλαηθψλ
(Μ.Ο. = 28,74). Πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ ηα θαηάιιεια ζηαηηζηηθά θξηηήξηα γηα ηελ
αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, αμηνινγήζεθαλ νη θαηαλνκέο ησλ κεηαβιεηψλ. Ζ
ζεμνπαιηθή πγεία ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ, θαζψο θαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηε
ζρέζε παξνπζίαζαλ αζχκκεηξε αξηζηεξή/αξλεηηθή θαηαλνκή, δειαδή νη κεγάιεο ζπρλφηεηεο
ησλ ηηκψλ ζπγθεληξψλνληαλ ζην δεμηφ ηεο ηκήκα ζε ζχγθξηζε κε ην αξηζηεξφ θαη γηα ην ιφγν
απηφ έγηλε ρξήζε κε παξακεηξηθψλ θξηηεξίσλ.
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Πίλαθαο 1
Μέζνη όξνη, Τππηθέο απνθιίζεηο θαη Δείθηεο Εζωηεξηθήο Σπλνρήο (alpha) ηωλ Μεηαβιεηώλ ηεο
Έξεπλαο
Μεηαβιεηέο
εμνπαιηθή πγεία αλδξψλ
εμνπαιηθή πγεία γπλαηθψλ
Ηθαλνπνίεζε αλδξψλ απφ ηε ζρέζε
Ηθαλνπνίεζε γπλαηθψλ απφ ηε ζρέζε

Μ.Ο.
16,40
16,10
29,31
28,74

Τ.Α.
3,94
4,13
4,90
4,78

alpha
0,93
0.96
0,89
0,88

Ζ ζσέζε μεηαξύ ηερ ζεξοςαλικήρ ςγείαρ και ηερ ικανοποίεζερ ηυν
δεςγαπιών από ηε ζσέζε ηοςρ
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ
δεπγαξηψλ απφ ηε ζρέζε ηνπο, εθαξκφζακε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman rho.
Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ήηαλ λα ειεγρζεί ε 1ε ππφζεζε ηεο κειέηεο, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε
ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ ηα δεπγάξηα απφ ηε ζρέζε ηνπο αλακέλεηαη λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε
ηελ πνηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο πγείαο.
Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο
θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζρέζε ζε ζπληξφθνπο. πγθεθξηκέλα, ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε
ζεμνπαιηθή πγεία ησλ αλδξψλ κε ηε ζεμνπαιηθή πγεία ησλ γπλαηθψλ είλαη ζηαηηζηηθψο
ζεκαληηθή [rho (288) = 0,60, p < 0,001]. Δπίζεο, ε ζεμνπαιηθή πγεία ησλ αλδξψλ
παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζηε ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ νη ίδηνη
βηψλνπλ απφ ηε ζρέζε ηνπο [rho (144) = 0,47, p < 0,001], αιιά θαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
γπλαηθψλ απφ ηε ζρέζε ηνπο [rho (288) = 0,59, p < 0,001]. Πξνζδηνξίδνληαο ηε ζεμνπαιηθή
πγεία ησλ γπλαηθψλ παξαηεξείηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλδξψλ απφ ηε
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ζρέζε ηνπο [rho (288) = 0,65, p < 0,001], θαζψο θαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζνπλ ζηε
ζρέζε [rho (144) = 0,49, p < 0,001]. Ζ ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλδξψλ
θαη ηελ ηθαλνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ κέζα ζηε ζρέζε ηνπο είλαη ζεηηθή θαη ην απνηέιεζκα
ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθφ [rho (288) = 0,62, p < 0,001]. Καηά ηνλ έιεγρν ηεο ζηαηηζηηθήο
ζεκαληηθφηεηαο φισλ ησλ κεηαβιεηψλ δηαθαίλεηαη φηη φια ηα απνηειέζκαηα είλαη
ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά (βι. Πίλαθα 2).
Σα απνηειέζκαηα απηά θαηαδεηθλχνπλ, φηη φζν απμάλεηαη ε ζεμνπαιηθή πγεία είηε ηνπ
άλδξα, είηε ηεο γπλαίθαο, ηφζν απμάλεηαη θαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηε ζρέζε. χκθσλα κε
απηφ ην ζπκπέξαζκα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί θαη ε 1ε ππφζεζε. Γειαδή, ε ηθαλνπνίεζε ησλ
δεπγαξηψλ κέζα ζηε ζρέζε ηνπο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία.

Πίλαθαο 2
Δείθηεο Σπζρέηηζεο (Spearman rho) αλάκεζα ζηε ζεμνπαιηθή πγεία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε από ηε
ζρέζε (Ν=288)
Υπνθιίκαθα
1. εμνπαιηθή πγεία αλδξψλ
2. εμνπαιηθή πγεία γπλαηθψλ
3. Ηθαλνπνίεζε αλδξψλ απφ ηε ζρέζε
4. Ηθαλνπνίεζε γπλαηθψλ απφ ηε ζρέζε
* p < 0,05. ** p < 0,001

1

2
0,60 * *

3
0,47 * *
0,65 * *

4
0,59 * *
0,49 * *
0,62 * *
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Ζ επίδπαζε ηος θύλος ζηε ζεξοςαλική ςγεία και ηεν ικανοποίεζε ηυν
δεςγαπιών από ηε ζσέζε ηοςρ
Υξεζηκνπνηήζακε ην θξηηήξην Wilcoxon Signed Rank Test (T), γηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ
ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνλ κέζν φξν ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε
ζρέζε κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε αμηνινγήζεθε ε 2ε
ππφζεζε, δειαδή φηη νη αληηιήςεηο ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο
πγείαο κέζα ζηε ζρέζε αλακέλεηαη λα είλαη πην ζεηηθέο απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ αλδξψλ.
Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ πξνέθπςε φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζεμνπαιηθήο
πγείαο ησλ αλδξψλ θαη ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο ησλ γπλαηθψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθψο
ζεκαληηθή (p > 0,05) θαη ζπλεπψο δελ επηβεβαηψλεηαη ε 2ε ππφζεζε. Ζ δηαθνξά, σζηφζν,
κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ απφ ηε ζρέζε ηνπο παξνπζηάδεη
ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν p < 0,05. Γειαδή, νη αμηνινγήζεηο ησλ αλδξψλ θαη ησλ
γπλαηθψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηε ζρέζε ηνπο δηαθέξνπλ (βι. Πίλαθα 3).

Πίλαθαο 3
Απνηειέζκαηα Επίδξαζεο ηνπ Φύινπ ωο πξνο ηε Σεμνπαιηθή Υγεία θαη Ιθαλνπνίεζε ηωλ
δεπγαξηώλ από ηε ζρέζε ηνπο (Ν = 144)
Μ.Ο.

Τ.Α.

16,40
16,10

3,94
4,13

εμνπαιηθή πγεία
Άλδξεο
Γπλαίθεο
Ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζρέζε

.039 *
Άλδξεο
Γπλαίθεο

* p < 0,05. ** p < 0,001

p
.446

29,31
28,74

4,90
4,78
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Ζ ζσέζε μεηαξύ ηερ ελικίαρ και ηερ ζεξοςαλικήρ ςγείαρ ηυν δεςγαπιών
Πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζεί ε 3ε ππφζεζε ηεο κειέηεο, ε νπνία αλαθέξεη φηη ε ζεμνπαιηθή
πγεία ησλ δεπγαξηψλ αλακέλεηαη λα κελ ζρεηίδεηαη κε ην ειηθηαθφ ηνπο θάζκα, έγηλε
αλάιπζε κε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman rho. Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζεμνπαιηθήο
πγείαο θαη ηεο ειηθίαο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ αλέδεημε αξλεηηθή ζπλάθεηα.
πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζρέηηζε ησλ 3 ζηνηρείσλ, κε ηα νπνία κεηξήζεθε ε
ζεμνπαιηθή πγεία ησλ δεπγαξηψλ θαη ηεο ειηθίαο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ/εξσηήζεσλ «Πφζν πάζνο
ππάξρεη ζηε ζρέζε ζαο;» [rho (144) = -0,16, p < 0,05], «Πφζν αηζζεζηαθή είλαη ε ζρέζε
ζαο;» [rho (144) = -0,21, p < 0,05] θαη ηεο ειηθίαο ησλ αλδξψλ είλαη αξλεηηθή. Ζ ζπζρέηηζή
ηνπο είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή. Χο πξνο ηε ζπζρέηηζε ηνπ ζηνηρείνπ «Πφζν ζεμνπαιηθά
έληνλε είλαη ε ζρέζε ζαο;» [rho (144) = -0,15, p > 0,05] κε ηελ ειηθία ησλ αλδξψλ
δηαθαίλεηαη έλα ζηαηηζηηθψο κε ζεκαληηθφ απνηέιεζκα. Οη αληίζηνηρεο ζπζρεηίζεηο ηεο
ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ/εξσηήζεσλ γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο πγείαο, «Πφζν
πάζνο ππάξρεη ζηε ζρέζε ζαο;» [rho (144) = -0,26, p < 0,05], «Πφζν αηζζεζηαθή είλαη ε
ζρέζε ζαο;» [rho (144) = -0,23, p < 0,05], «Πφζν ζεμνπαιηθά έληνλε είλαη ε ζρέζε ζαο;»
[rho (144) = -0,21, p < 0,05] δείρλνπλ αξλεηηθή ζπλάθεηα θαη φηη ην απνηέιεζκα είλαη
ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθφ (βι. Πίλαθα 4).
Πίλαθαο 4
Δείθηεο Σπζρέηηζεο (Spearman rho) αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ηε ζεμνπαιηθή πγεία (Ν=288)
Σεμνπαιηθή πγεία
1. Πφζν πάζνο ππάξρεη ζηε ζρέζε ζαο;
2. Πφζν αηζζεζηαθή είλαη ε ζρέζε ζαο;
3. Πφζν ζεμνπαιηθά έληνλε είλαη ε ζρέζε ζαο;

* p < 0,05. ** p < 0,001

Ηιηθία αλδξώλ
-0,16 *
-0,21 *
-0,15

Ηιηθία γπλαηθώλ
-0,26 *
-0,23 *
-0,21 *
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Ζ ζσέζε ηυν πποβλεπηικών μεηαβλεηών με ηεν εξαπηεμένε μεηαβλεηή:
εξοςαλική Τγεία ηυν Ανδπών
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ησλ πξνβιεπηηθψλ κεηαβιεηψλ (ζεμνπαιηθή πγεία
γπλαηθψλ, ηθαλνπνίεζε αλδξψλ απφ ηε ζρέζε θαη ηθαλνπνίεζε γπλαηθψλ απφ ηε ζρέζε) ζηελ
κεηαβιεηή θξηηήξην (ζεμνπαιηθή πγεία αλδξψλ), ρξεζηκνπνηήζακε ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην
ηεο Αλάιπζεο Πνιιαπιήο Παιηλδξφκεζεο. Γηεπθξηληζηηθά, νη πξνβιεπηηθέο κεηαβιεηέο
εξκήλεπζαλ ηε ζεμνπαιηθή πγεία ησλ αλδξψλ ζε πνζνζηφ 60% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο
(R2 = 0,60). ηνλ Πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ηεο πνιιαπιήο
αλάιπζεο.
Απφ ηνλ ίδην πίλαθα δηαπηζηψλνληαη, παξάιιεια, ε θιίζε (b) θαη ν βαζκφο
ζπνπδαηφηεηαο β (beta) θάζε πξνβιεπηηθήο κεηαβιεηήο (ζεμνπαιηθή πγεία γπλαηθψλ,
ηθαλνπνίεζε αλδξψλ απφ ηε ζρέζε θαη ηθαλνπνίεζε γπλαηθψλ απφ ηε ζρέζε) ζηελ κεηαβιεηή
θξηηήξην (ζεμνπαιηθή πγεία αλδξψλ). Ζ ζεμνπαιηθή πγεία ησλ γπλαηθψλ έρεη ηηκή b = 0,31
θαη είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, γεγνλφο πνπ δείρλεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ απηήο ηεο
κεηαβιεηήο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο ησλ αλδξψλ. Ο βαζκφο ζπνπδαηφηεηαο β ηεο
ζεμνπαιηθήο πγείαο ησλ γπλαηθψλ δείρλεη φηη ε κεηαβιεηή απηή παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
εξκελεία ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο ησλ αλδξψλ (beta = 0,33, t = 4,24, p < 0,001). Γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ αλδξψλ απφ ηε ζρέζε ηνπο, ν ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο είλαη b = 0,46
θαη ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. Ζ ζρέζε, ινηπφλ, ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλδξψλ απφ
ηε ζρέζε ηνπο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο πγείαο είλαη ζεηηθή, κε ηνλ βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο β
λα δείρλεη φηη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο απηή είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο
εξκελείαο γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία (beta = 0,57, t = 7,55, p < 0,001). ρεηηθά κε ηνλ
πξνβιεπηηθφ παξάγνληα «ηθαλνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ απφ ηε ζρέζε ηνπο» είλαη ζηαηηζηηθψο
κε ζεκαληηθφο (beta = -0,03, t = -0,36, p > 0,001).
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Πίλαθαο 5
Πνιιαπιή Παιηλδξόκεζε κε Εμαξηεκέλε Μεηαβιεηή ηε Σεμνπαιηθή Υγεία ηωλ Αλδξώλ
(Ν=144)

Πξνβιεπηηθή Μεηαβιεηή
(Constant)
εμνπαιηθή πγεία γπλαηθψλ
Ηθαλνπνίεζε αλδξψλ απφ ηε ζρέζε
Ηθαλνπνίεζε γπλαηθψλ απφ ηε ζρέζε

B
-1,26
0,31
0,46
-0,03

SE B
1,40
0,07
0,06
0,07

β (beta)
0,33
0,57
-0,03

t
4,24 * *
7,55 * *
-0,36

* p < 0,05. ** p < 0,001

Ζ ζσέζε ηυν πποβλεπηικών μεηαβλεηών με ηεν εξαπηεμένε μεηαβλεηή:
εξοςαλική Τγεία ηυν Γςναικών
ηελ αλάιπζε ηεο κεηαβιεηήο θξηηήξην (ζεμνπαιηθή πγεία ησλ γπλαηθψλ) θαη ησλ
πξνβιεπηηθψλ κεηαβιεηψλ (ζεμνπαιηθή πγεία αλδξψλ, ηθαλνπνίεζε αλδξψλ απφ ηε ζρέζε,
ηθαλνπνίεζε γπλαηθψλ απφ ηε ζρέζε), εθαξκφζακε, επίζεο, ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Αλάιπζεο
Πνιιαπιήο Παιηλδξφκεζεο. Αθξηβέζηεξα, νη πξνβιεπηηθέο κεηαβιεηέο εξκήλεπζαλ ηε
ζεμνπαιηθή πγεία ησλ γπλαηθψλ ζε πνζνζηφ 58% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο (R2 = 0,58).
Ο ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο ηεο θιίζεο (b) θαη ν βαζκφο ζπνπδαηφηεηαο β (beta) θάζε
πξνβιεπηηθήο κεηαβιεηήο (ζεμνπαιηθή πγεία ησλ αλδξψλ, ηθαλνπνίεζε ησλ αλδξψλ απφ ηε
ζρέζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ απφ ηε ζρέζε) ζηελ κεηαβιεηή θξηηήξην (ζεμνπαιηθή
πγεία γπλαηθψλ) παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6. Ζ ζεμνπαιηθή πγεία ησλ αλδξψλ έρεη ηηκή b
= 0,36 θαη είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή κεηαβιεηή, γεγνλφο πνπ απνθαίλεηαη ζεηηθή ζρέζε
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κεηαμχ απηήο ηεο κεηαβιεηήο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο ησλ γπλαηθψλ. Αθφκε, ν βαζκφο
ζπνπδαηφηεηαο β ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο ησλ αλδξψλ θαλεξψλεη φηη ε κεηαβιεηή απηή παίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εξκελεία ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο ησλ γπλαηθψλ (beta = 0,35, t = 4,24, p
< 0,001). Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλδξψλ απφ ηε ζρέζε ηνπο, ν ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο
είλαη b = -0,07 θαη ν παξάγνληαο δελ αλαδεηθλχεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο (beta = -0,08, t =
-0,91, p > 0,001). ρεηηθά κε ηνλ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα «ηθαλνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ απφ ηε
ζρέζε ηνπο», ν ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο έρεη ηηκή b = 0,49 θαη ππάξρεη ζηαηηζηηθψο
ζεκαληηθφ απνηέιεζκα. Τπάξρεη, δειαδή, ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ
γπλαηθψλ απφ ηε ζρέζε ηνπο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο πγείαο. Ο βαζκφο ζπνπδαηφηεηαο β
(beta = 0,57, t = 7,31, p < 0,001) επηζεκαίλεη φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ απφ ηε ζρέζε
ηνπο είλαη ν πην ζεκαληηθφο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εξκελεία ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο
πγείαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο δχν πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο (ζεμνπαιηθή πγεία
αλδξψλ θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αλδξψλ απφ ηε ζρέζε ηνπο).

Πίλαθαο 6
Πνιιαπιή Παιηλδξόκεζε κε Εμαξηεκέλε Μεηαβιεηή ηε Σεμνπαιηθή Υγεία ηωλ Γπλαηθώλ
(Ν=144)
Πξνβιεπηηθή Μεηαβιεηή
(Constant)
εμνπαιηθή πγεία αλδξψλ
Ηθαλνπνίεζε αλδξψλ απφ ηε ζρέζε
Ηθαλνπνίεζε γπλαηθψλ απφ ηε ζρέζε

* p < 0,05. ** p < 0,001

B
-1,95
0,36
-0,07
0,49

SE B
1,50
0,09
0,08
0,07

β(beta)
0,35
-0,08
0,57

t
4,24 * *
-0,91
7,31 * *
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Ζ παξνχζα έξεπλα ζρεδηάζηεθε κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ δεπγαξηψλ κέζα ζηε ζρέζε ή ην γάκν θαη ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο πγείαο.
Δηδηθφηεξα, κειεηήζεθαλ νη παξάγνληεο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ζεμνπαιηθή πγεία ησλ αλδξψλ
θαη ησλ γπλαηθψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζεκαληηθφηεηα ζηελ εξκελεία ηεο. Αθφκε,
αλαιχζεθαλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, φπσο ε ζρέζε ηεο ειηθίαο θαη ε επίδξαζε ηνπ θχιν ζηε
ζεμνπαιηθή πγεία ησλ ζπληξφθσλ.
Σα απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ ηελ αξρηθή ππφζεζε ηεο κειέηεο καο. Ζ ηθαλνπνίεζε,
πνπ ην δεπγάξη βηψλεη κέζα ζηε ζρέζε ηνπ, ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθή ηνπ πγεία.
πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλδξψλ απφ ηε ζρέζε ηνπο
απνδεηθλχεηαη ν ηζρπξφηεξνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία, ελψ ε
ζεμνπαιηθή πγεία ησλ γπλαηθψλ απνηειεί δεχηεξν ζεκαληηθφ παξάγνληα. Αληίζηνηρα, ε
ηθαλνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ απφ ηε ζρέζε ηνπο εκθαλίδεηαη ν πην ηζρπξφο δείθηεο πξφβιεςεο
ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο δσήο, κε ηε ζεμνπαιηθή πγεία ησλ αλδξψλ λα έπεηαη. ηελ αλάιπζε
ησλ δηαθνξψλ ηνπ θχινπ πξνο ηε ζεμνπαιηθή πγεία δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα.
Δμεηάδνληαο, σζηφζν, ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ βηψλνπλ νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ζηε ζρέζε
ηνπο βξέζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά. Αθφκε, ζεκεηψλεηαη φηη απφ ηα
απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ηεο ζπζρέηηζεο ηεο ειηθίαο κε ηε ζεμνπαιηθή πγεία ησλ
ζπληξφθσλ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ.
πσο ραξαθηεξηζηηθά ηφληζε ε Sprecher (2002), ε ζεμνπαιηθή πγεία ζεσξείηαη ην
βαξφκεηξν γηα ηελ πνηφηεηα κηαο ζρέζεο ή ελφο γάκνπ. Ζ παξνχζα κειέηε ππνζηεξίδεη ηνλ
ξφιν ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο ησλ ζπληξφθσλ, ν νπνίνο θαίλεηαη λα δείρλεη ηελ
αιιειεμάξηεζε πνπ παξνπζηάδεηαη κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. ηεξίδνληαο ηα επξήκαηα κε
βάζε ηε ζεσξία, ε ηζνξξνπία ζηηο επηβξαβεχζεηο, ζην θφζηνο ηεο ζρέζεο θαη θαηά ζπλέπεηα
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ηεο ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο ηνπ δεπγαξηνχ εληζρχνπλ ζεηηθά ηε ζρέζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Ζ
ζρέζε ηνπ δεπγαξηνχ πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζεμνπαιηθή επηβξάβεπζε ζρεηίδεηαη κε ηελ
πνηφηεηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ δεπγαξηνχ ζεηηθά (DeLamater & Hyde, 2004. Sprecher,
2002). Ζ ηζφηηκε αληαιιαγή ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ νδεγεί ζε
κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ δεπγαξηψλ απφ ηε ζρέζε ηνπο (Hatfield, Greenberger,
Traupmann, & Lambert, 1982). Ζ ζεμνπαιηθή πγεία ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ θαίλεηαη
λα έρεη κηα ηζρπξή ζχλδεζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ απφ ηε ζρέζε
ηνπο, αληίζηνηρα. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν βηψλνπλ ην ζεμ παληξεκέλα δεπγάξηα
αληηθαηνπηξίδεηαη ζε απηφ πνπ ληψζνπλ γηα νιφθιεξε ηε ζρέζε ηνπο (Henderson-King &
Veroff, 1994). Σν ίδην ζεηηθά αληαλαθιά ε ηθαλνπνίεζε ησλ δεπγαξηψλ απφ ηε ζρέζε ηνπο
ζηελ πνηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο δσήο.
Ζ εκπεηξία γχξσ απφ ην ζεμ κέζσ ησλ αλαθνξψλ ησλ ίδησλ ησλ δεπγαξηψλ ππνγξακκίδεη
ηηο αληηιήςεηο ησλ δχν θχισλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο. Οη ζεηηθέο αληηιήςεηο
ηνπο γηα ην επίπεδν θαη ηελ ηζφηεηα ησλ αληαιιαγψλ ζηε ζεμνπαιηθή ηνπο δσή επηδξά
ηθαλνπνηεηηθά θαη ζηε γεληθφηεξε ζρέζε ηνπο (Lawrance & Byers, 1995). Σν ελδηαθέξνλ
ζηελ έξεπλά καο παξνπζηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη φζν απμάλεηαη ε ζεμνπαιηθή πγεία ησλ
αλδξψλ, ηφζν απμάλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ ζηε ζρέζε ή ην γάκν ηνπο. Δπίζεο, ε
αχμεζε ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο ησλ γπλαηθψλ ζπλδέεηαη κε αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ
αλδξψλ απφ ηε ζρέζε ηνπο. Γελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα αηηηψδεηο ζρέζεηο, αιιά απηφ ην
απνηέιεζκα κπνξεί λα εξκελεπζεί σο εμήο. Ζ ζεμνπαιηθή έληαζε θαη ην πάζνο πνπ βηψλεη ν
έλαο ζχληξνθνο πηζαλφηαηα λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ άγρνπο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο
επνηθνδνκεηηθήο επηθνηλσλίαο, κε απνηέιεζκα ν άιινο ζχληξνθνο λα ληψζεη πην
ηθαλνπνηεκέλνο κέζα ζηε ζρέζε ηνπ. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζηξεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζηε
ζρέζε ησλ δεπγαξηψλ έρεη απνδεηρζεί άιισζηε απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο (Ledermann,
Bodenmann, Rudaz, & Bradbury, 2010. Ledermann & Macho, 2009).

44
Μία απφ ηηο πξνζδνθίεο κηαο ζρέζεο ή ελφο γάκνπ είλαη ε ζεμνπαιηθή πγεία θαη ε
απφιαπζε. Ζ ηθαλνπνίεζε, ινηπφλ, απφ ηε ζρέζε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε
ζεμνπαιηθή δσή. Βέβαηα, έξεπλα έρεη δείμεη φηη ε ζρέζε ζην ζχλνιφ ηεο είλαη πην ζεκαληηθή
απφ ηηο ζεμνπαιηθέο πηπρέο, φηαλ ππάξρεη ζχγθξνπζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο θαη ζεμνπαιηθήο
απφιαπζεο (Dzara, 2010). ηε κειέηε καο, ε γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε, είηε απηή εξκελεχεηαη
σο πξνζδνθίεο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ, είηε σο αγάπε θαη έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ,
θαηαιακβάλεη ζπνπδαία ζέζε ζηε δσή ησλ δχν ζπληξφθσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ην επίπεδν
ηθαλνπνίεζεο ηνπ ελφο ζπληξφθνπ ζηε ζρέζε ηνπ απμάλεηαη, φηαλ απμάλεηαη θαη ην επίπεδν
ηθαλνπνίεζεο ηνπ άιινπ. Ζ ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ επξχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζρέζε θαη
ηε ζεμνπαιηθή πγεία είλαη ηζρπξή, ηδηαίηεξα γηα ηα δεπγάξηα πνπ έρνπλ αλαπηχμεη αηζζήκαηα
πάζνπο ή ζπληξνθηθφηεηαο κεηαμχ ηνπο. Ζ εγγχηεηα, ε αγάπε, ε θξνληίδα είλαη θάπνηα απφ
ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζφηηκσλ δεπγαξηψλ (Hunt, 1974. Aron, Norman, Aron, McKenna, &
Heyman, 2000).
Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδνληαο ηνπο παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο θάζε
ζπληξφθνπ κπνξνχκε λα απνθαλζνχκε ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπ θαζελφο ζηε ζρέζε ή ην γάκν
ηνπ. Καζψο, ε ζεμνπαιηθή πγεία ηνπ θάζε ζπληξφθνπ πξνβιέπεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ
ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζηε ζρέζε, απηφ ππνδειψλεη ηε δηακφξθσζε κηαο πξνζσπηθήο,
ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο ζρέζεο. Αξρηθά, ην άηνκν
εθηηκά ηε ζρέζε ή ην γάκν ηνπ ζηε βάζε ησλ δηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δεπηεξεπφλησο,
αλαδεηθλχεηαη ε αμία ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο ηνπ άιινπ ζπληξφθνπ γηα ηελ εξκελεία ηεο
ζεμνπαιηθήο δσήο ηνπ ίδηνπ. Γίλεηαη, επνκέλσο, εχθνια θαηαλνεηφ φηη ε πξνζσπηθή εκπεηξία
ηνπ θάζε ζπληξφθνπ γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπ πγεία πξνβάιιεηαη θαη ζηελ ζεμνπαιηθή πγεία
ηνπ άιινπ ζπληξφθνπ.
ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ππνζέζακε, επίζεο, φηη νη αληηιήςεηο ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ
πνηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο πγείαο κέζα ζηε ζρέζε αλακέλεηαη λα είλαη πην ζεηηθέο απφ
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ηηο αληηιήςεηο ησλ αλδξψλ. Χζηφζν, ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο ησλ αλδξψλ
θαη ησλ γπλαηθψλ απνδείρζεθε ζηαηηζηηθψο κε ζεκαληηθή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε,
απνηέιεζκα πνπ έρεη αλαδεηρζεί θαη απφ πξνγελέζηεξεο κειέηεο (Colson, Lemaire, Pinton,
Hamidi, & Klein, 2006. Haavio-Mannila & Kontula, 1997). Οη αμηνινγήζεηο ησλ αλδξψλ γηα
ηε ζεμνπαιηθή έληαζε ηεο ζρέζεο ηνπο, ην πάζνο θαη ην πφζν αηζζεζηαθή είλαη, θαίλεηαη λα
θαζξεθηίδεη απηφ πνπ πηζηεχνπλ θαη νη γπλαίθεο γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία. Ζ
ζεμνπαιηθφηεηα ζηε δσή ηνπο εθθξάδεηαη θαη ζπλδέεηαη κε ηε ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία θαη
απφιαπζε κέζσ παξφκνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Παξ‟ φια απηά, ζηελ αλάιπζε ηεο
ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ δχν θχισλ ζηε ζπληξνθηθή ηνπο ζρέζε, ε δηαθνξά ήηαλ
ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή. Σα επξήκαηα απηά νδεγνχλ ζηελ δηεξεχλεζε βαζχηεξσλ εμεγήζεσλ
πνπ αθνξνχλ ην πιαίζην ηεο ζρέζεο ή ηνπ γάκνπ, αιιά θαη ην πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ.
ηελ Διιάδα θαίλεηαη φηη δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν πνπ ν
άλδξαο θαη ε γπλαίθα θέξεη ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία (Hofstede, 1980). Οη θνηλσλίεο
έρνπλ αιιάμεη, αιιά ε πξνθαηάιεςε γηα ηνλ ξφιν ηνπ θχινπ ηζρχεη αθφκε θαη ζήκεξα
(Apparala, Reifman, & Munsch, 2003). Ζ κε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ βξήθακε
σο πξνο ηε ζεμνπαιηθή πγεία κεηαμχ ησλ δχν θχισλ κπνξεί λα ππνδειψλεη, φηη ν ξφινο ηνπο
ζηε ζεμνπαιηθή δσή θαη ζπκπεξηθνξά έρεη νξηζηεί απφ ηα ζηελά φξηα ηνπ αλδξηζκνχ θαη ηεο
ζειπθφηεηαο πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε ζην πψο βηψλνπλ ην ζεμ.
Πηζαλφηαηα, ε δηαθνξνπνίεζε απηή δχζθνια πινπνηείηαη απφ ηνπο ζπληξφθνπο, θαζψο ε
θνηλσληθή θαηαζθεπή ησλ πξνζδνθηψλ γηα ηε ζρέζε έρεη αθνκνησζεί απφ ηνλ έλα ζχληξνθν
ή θαη ηνπο δχν. (Masters et al., 2013). Αλ θαη ηα ζελάξηα, πνπ θάζε ζχληξνθνο δεκηνπξγεί,
είλαη μερσξηζηά, κεηαμχ ησλ δεπγαξηψλ αιιεινζπκπιεξψλνληαη (Wiederman, 2005). Σν
θχιν θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ δεπγαξηψλ ζπλδέεηαη κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ ε
θνηλσλία έρεη πιάζεη γηα ηνλ ξφιν θάζε ζπληξφθνπ θαη ηα ζπλαθφινπζα πνιηηηζκηθά
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ζηεξεφηππα (Lobel, 1991).
Ζ ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ ζηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηε ζρέζε
νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη δηαθνξεηηθή αληίιεςε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ
ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη θαη αηζζάλνληαη ζπλνιηθά γηα ηε ζρέζε ηνπο ζηελ Διιάδα.
Οπζηαζηηθά, ν ηξφπνο πνπ νη γπλαίθεο απαληνχλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο ζηε ζρέζε, ηελ
αγάπε πξνο ηνλ ζχληξνθφ ηνπο θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο, εθθξάδνληαη κέζσ δηαθνξεηηθψλ
πεπνηζήζεσλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαζηάζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο. Οη άλδξεο
αλαθέξνπλ ειάρηζηα κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζρέζε ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηηο
ζπληξφθνπο ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη ζηε γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε ηνπ δεπγαξηνχ απφ ηε ζρέζε
εληάζζεηαη θαη ε ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία, ζα ήηαλ πην πηζαλφ λα επηβεβαησζεί ε 2ε ππφζεζε
ηεο κειέηεο καο, δειαδή λα ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια θαη πξνο ηε
ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα
κπνξεί λα νξηνζεηεί θαη λα θαηαπηέδεη ηα δεπγάξηα, επνκέλσο λα ππάξρεη ζπκθσλία αλάκεζα
ζηηο παξαδνζηαθέο θαηαζθεπέο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο απφ ηελ ζθνπηά
θάζε ζπληξφθνπ μερσξηζηά (Masters et al., 2013), φρη φκσο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
γεληθφηεξε ζρέζε ηνπο. Λφγσ ηνπ δηαρσξηζκνχ πνπ γίλεηαη γηα ηνλ ξφιν πνπ θαηέρεη θάζε
θχιν κέζα ζε κηα παξαδνζηαθή θνηλσλία, δεκηνπξγνχληαη αληζφηεηεο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα ζηε ζεμνπαιηθή ηζνξξνπία θαη πγεία ηνπ δεπγαξηνχ (CastellanosTorres et al., 2013).
ην πιαίζην ησλ αλαιχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ ειηθία ησλ
δεπγαξηψλ θαη ηε ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη εθαξκφζηεθαλ γηα λα
επηβεβαηψζνπλ ην ππφβαζξν πνπ ππνζηεξίδεη φηη δελ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
ζεμνπαιηθή ζρέζε ησλ δεπγαξηψλ θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Αλ δε ιάβνπκε ππφςε ηε
ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγηθφηεηα πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε θάπνηα αζζέλεηα, ε ζεμνπαιηθή
ηθαλνπνίεζε γηα θάζε ειηθία νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. Ζ εηθφλα πνπ, πνιιέο θνξέο,
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δεκηνπξγείηαη γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο ειηθίαο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο ηθαλνπνίεζεο αθνξά κηα
πξνθαηεηιεκκέλε δηάζεζε (Call, Sprecher, & Schwartz, 1995. Carpenter et al., 2009).
Τπνζέζακε φηη ε ζεμνπαιηθή πγεία ησλ δεπγαξηψλ αλακέλεηαη λα κελ ζπζρεηίδεηαη κε ην
ειηθηαθφ ηνπο θάζκα. Ζ παξνχζα κειέηε θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεη, ελ κέξεη, απηή ηελ
ππφζεζε, θαζψο θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ
γηα ηνπο άλδξεο. Μειέηε ησλ Butzer θαη Campbell (2008) επηβεβαηψλνπλ ην εχξεκά καο.
Παξ‟ φια απηά, νη ζπζρεηίζεηο απηέο ήηαλ ιίγν πην ηζρπξέο γηα ηηο γπλαίθεο ζηελ κειέηε καο.
Γειαδή, φζν απμάλεηαη ε ειηθία ησλ γπλαηθψλ, κεηψλεηαη ε ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία. ηελ
πεξίπησζε απηή, νη γπλαίθεο κπνξεί λα πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά
ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηζκηθέο πξνζδνθίεο θαη δηαθξίζεηο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα,
δεδνκέλεο ηεο κεγάιεο έκθαζεο πνπ δίλεηαη ζηελ εκθάληζε θαη ηε λεφηεηα ηεο γπλαηθείαο
επηζπκίαο (Carpenter et al., 2009. Gibson, 1993).
Έηζη, ε ειηθία θαίλεηαη φηη δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ κπνξεί λα
δίλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία. Αθφκε θαη αλ ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ
πην ηζρπξή ζπζρέηηζε γηα ηηο γπλαίθεο, είλαη αλαγθαία πεξαηηέξσ έξεπλα. Μάιηζηα, άηνκα
ηεο κέζεο θαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο έρνπλ αλαθέξεη φηη ην ζεμ είλαη ηφζν θαιφ ή θαη θαιχηεξν
ελ ζπγθξίζεη κε φηαλ ήηαλ λεφηεξνη (Starr & Weiner, 1981). πλήζσο, νη κειέηεο
επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο
ζρεηηθά κε θάπνηα δπζιεηηνπξγηθφηεηα. Χζηφζν, κπνξεί ε δξαζηεξηφηεηα λα είλαη
πεξηνξηζκέλε ζε άηνκα κεγαιχηεξνπ ειηθηαθνχ θάζκαηνο, ε δηέγεξζε θαη ε ηθαλνπνίεζε,
φκσο, ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη (Trompeter et al., 2012. Weizman & Hart, 1987).
Οθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε, φκσο, φηη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ελέρεη θαη θάπνηα
αδχλακα ζεκεία. Σν δείγκα επηιέρζεθε, αξρηθά, κέζσ ηεο κεζφδνπ απξνζδηφξηζηεο
πηζαλφηεηαο επηινγήο (δείγκα επθνιίαο) θαη ήηαλ αξθεηά κηθξφ. Παξάιιεια, ην δείγκα
αηφκσλ κεγαιχηεξνπ ειηθηαθνχ εχξνπο ήηαλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν ζε κέγεζνο. Έλα δεχηεξν
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ζεκείν απνηέιεζε ε εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ. Σίζεηαη σο δήηεκα, θαζψο ε έλλνηα ηεο
ζεμνπαιηθήο πγείαο δελ αληηπξνζσπεχνληαλ πιήξσο. Γελ κεηξήζεθαλ, δειαδή, φιεο νη
δηαζηάζεηο ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο, ψζηε ε αληηπξνζψπεπζε ηεο έλλνηαο απφ ηε
ζπγθεθξηκέλε κειέηε λα είλαη κεγαιχηεξε θαη πην αθξηβήο.
Πεξαηηέξσ έξεπλα ζεσξείηαη αλαγθαία, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ κειέηεο πνπ λα
εμεηάδνπλ δεηήκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο ησλ δεπγαξηψλ, ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο
θαζεκεξηλήο ηνπο δηάδξαζεο ζηελ Διιάδα, ρσξίο λα εληάζζνπλ ηε ζεμνπαιηθή
δπζιεηηνπξγία. Ζ δηεξεχλεζε ηέηνησλ ζεκάησλ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη δείγκαηα
κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο θαη λα εμεηάδεηαη κε εξγαιεία πξνζαξκνζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα
θαη θνπιηνχξα, ψζηε λα κεηξεζνχλ πιεξέζηεξα κέζσ πεξηζζνηέξσλ θαη πην μεθάζαξσλ
εξσηήζεσλ. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε θνπιηνχξα είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θάπνηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα κειεηεζνχλ κειινληηθά ζηξέθνληαη πξνο ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ
νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ, ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ηεο εξγαζίαο, ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
ζπηηηνχ θαη ηεο χπαξμεο παηδηψλ, σο ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ
δεπγαξηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηε ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία.
αθέζηεξα, θάπνηεο κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο γηα κειέηεο πνπ ζα αθνξνχλ ηε
ζεμνπαιηθή πγεία ησλ δεπγαξηψλ πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε
ζπρλφηεηα, ηε δηέγεξζε θαη ηελ απφιαπζε ζην ζχλνιν ηεο ζρέζεο. Μειέηεο έρνπλ θαηαδείμεη
ηελ δπλαηή ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ απηψλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ νη ζχληξνθνη ζα
βηψζνπλ ζηε ζρέζε ηνπο (Sprecher, 2002). Θα ήηαλ ρξήζηκν λα κειεηεζνχλ νη αιιαγέο ηεο
ζεμνπαιηθήο πγείαο ησλ ζπληξφθσλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο ζην ρξφλν. Γηα ηελ
νξζφηεξε εθηίκεζή ησλ αιιαγψλ απηψλ, δηαρξνληθά θαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα, ηα
δεπγάξηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά εκεξνιφγηα, δηεπθξηλίδνληαο φινπο ηνπο
παξαπάλσ παξάγνληεο.
Παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο πξέπεη λα αλαθεξζνχλ θάπνηα
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ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. Ζ παξνχζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ
Διιάδα. Ζ εμέηαζε ηνπ δπαδηθνχ πιαηζίνπ ηεο ζρέζεο ησλ δεπγαξηψλ, αιιά θαη ηεο
ζεμνπαιηθήο ηνπο πγείαο είλαη ζεκαληηθά ζεκεία δηεξεχλεζεο ηεο δσήο ησλ δεπγαξηψλ. ηελ
Διιάδα, ηα δεπγάξηα αληηιακβάλνληαη θαη εθθξάδνπλ ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ηελ ηθαλνπνίεζε
πνπ βηψλνπλ ζηε ζρέζε ηνπο, αιιά απηφ πνπ πηζηεχνπλ γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία δελ
δηαθέξεη. Φαίλεηαη φηη δηαρσξίδνπλ ηε ζεμνπαιηθή ηνπο δσή απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο ζηε
ζρέζε, θαζψο ην πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην νξηνζεηεί δηαθνξεηηθά ηνλ ξφιν ηνπ
θχινπ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Δίλαη ζεκαληηθφ, φκσο, φηη ε έληαζε, ην πάζνο θαη ε
ειθπζηηθφηεηα πνπ ληψζνπλ γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία ζπλάδεη κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο
γηα νιφθιεξε ηε ζρέζε.
Σέινο, ε πξαθηηθή αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο κπνξεί λα αλαδεηρζεί
κέζα ζηε ζπκβνπιεπηηθή ζεξαπεία ησλ δεπγαξηψλ. Ζ θαηαλφεζε ζεκαληηθψλ θαηλνκέλσλ
ηεο δσήο ηνπο, φπσο είλαη θαη ε ζεμνπαιηθή πγεία, είλαη σθέιηκα ζηνηρεία γηα ηελ
αληηκεηψπηζε θξίζεσλ ζηε ζρέζε ησλ ζπληξφθσλ. Έρνπλ δηακνξθσζεί πξνγξάκκαηα, ηα
νπνία εληζρχνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ δεπγαξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπίδνπλ δπαδηθά θαη απνηειεζκαηηθά θάζε πξφβιεκα (Bodenmann & Shantinath,
2004). Κάζε πνιηηηζκηθφ πιαίζην είλαη δηαθνξεηηθφ θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ν
ξφινο ηνπ θχινπ ζηε ζρέζε ή ηνλ γάκν, ηα ζπλαηζζήκαηα, νη εκπεηξίεο, απηφ πνπ ζεσξεί
ζεκαληηθφ ν θάζε ζχληξνθνο γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνψζεζεο, ηεο βειηίσζεο ηεο ζρέζεο θαη
ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δεπγαξηψλ θαη ε γλσζηνπνίεζε ησλ
ζεμνπαιηθψλ πεπνηζήζεσλ αλάκεζά ηνπο είλαη έλαο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
ζεξαπεία ησλ δεπγαξηψλ θαη επηηπγράλεη ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο (Wiederman, 2005). Δίλαη ζεκαληηθφ φηη δηάθνξεο πηπρέο ηεο ζεμνπαιηθήο
πγείαο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ δεπγαξηψλ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη δηαθνξεηηθά κε ηε ζπλνιηθή
ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζνπλ απφ ηε ζρέζε ηνπο.
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