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Αντίληψη ισοτιμίας και σεξουαλικής ικανοποίησης στη στενή διαπροσωπική σχέση 

Παναγιώτης Σ. Κορδούτης 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να ανιχνεύσει εάν υφίσταται κοινωνική αντίληψη ή 

απλολαϊκή θεωρία (Fletcher & Thomas, 1996. Fletcher, 2002) για την ισχύ του κοινωνικού 

κανόνα της ισοτιμίας στις στενή διαπροσωπική σχέση, εις τρόπον ώστε τα άτομα να 

αντιλαμβάνονται ότι επηρεάζεται από αυτήν η σεξουαλική ικανοποίηση των μελών της σχέσης.  

Προϋπόθεση της έρευνας είναι ότι η αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών της στενής 

διαπροσωπικής σχέσης, με την πρόσβαρη αξία που αποκτά όσο συντηρείται για το ευ ζην και 

την επιβίωση των μελών της, ενεργοποιεί κανόνες κατανεμητικής δικαιοσύνης μεταξύ του 

ζευγαριού, οι οποίοι επιλαμβάνονται του διαμοιράσματος των άυλων και υλικών αγαθών που τα 

μέλη προσκομίζουν στη σχέση ή που η ίδια η σχέση παράγει (Foa & Foa, 1980). 

Θεωρητικά, είναι εύλογο να υφίστανται κοινώς διαδεδομένες προσδοκίες για την ισχύ 

κανόνων κατανεμητικής δικαιοσύνης στη στενή διαπροσωπική σχέση λόγω (α) της 

αναπόφευκτης σύγκρισης απολαβών μεταξύ των αλληλεξαρτώμενων μελών της σχέσης, (β) της 

κοινωνικής σύγκρισης μεταξύ των απολαβών της αλληλεξαρτώμενης δυάδας προς άλλες δυάδες, 

(γ) της άρρητης και θεσμικής (π.χ. γάμος) κανονιστικής ρύθμισης που επιβάλει ως ένα βαθμό 

στο συμπεριφορικό τους ρεπερτόριο το εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο (Kordoutis, 2004. 

McClintock, Kramer &, Keil, 1984. McClintock, 1988).  Επομένως, ανάμεσα στα γνωστικά 

περιεχόμενα των απλολαϊκών θεωριών που έχουν οι άνθρωποι για την ερωτική σχέση, θα πρέπει 

να περιλαμβάνονται κανόνες για την κατανομή αγαθών στη διαπροσωπική σχέση (Rusbult, 

Yovetich &, Verette, 1996. Rusbult & Van Lange, 1996).  Είναι δε πολύ πιθανό, οι κανόνες 

αυτοί να επηρεάζουν συναγωγές σχετικές με την φύση, την ποιότητα και τη δυναμική της 

σχέσης, υπαγορεύοντας, επί παραδείγματι, προσδοκίες για την ικανοποίηση των μελών της, για 
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την μακροημέρευσή της, για το είδος της συναισθηματικής επικοινωνίας των συντρόφων, για τις 

αντιδράσεις τους στις δοκιμασίες της σχέσης, κ.ο.κ 

Η θεωρία της ισοτιμίας δεν έχει μελετηθεί ως απλολαϊκή θεωρία. Δεν έχουν, για 

παράδειγμα διερευνηθεί, με περιγραφικό-εμπειρικό τρόπο, τα περιεχόμενά της (Fletcher, 2002), 

ίσως διότι δεν προέκυψε από παρατήρηση και κατανόηση δεδομένων αλλά κατασκευάστηκε με 

τη μεταφορά στη μελέτη των στενών διαπροσωπικών σχέσεων, θεωρητικών αρχών 

διαμορφωμένων για τη μελέτη της ανταλλαγής αγαθών μεταξύ ανθρώπων γενικά, από την 

κυρίως Κοινωνιολογική θεωρία, της Κοινωνικής Ανταλλαγής (Homans, 1974. Kelley & Thibaut, 

1978).  Η ερευνητική ωστόσο ιστορία της θεωρίας της ισοτιμίας στο πεδίο των διαπροσωπικών 

σχέσεων, δικαιολογεί την αντιμετώπισή της ως απλολαϊκής θεωρίας και τη στήριξη πειραματικά 

ελέγξιμων προβλέψεων στις αρχές της (Byers & Wang, 2004.  Sprecher & Schwartz, 1994.  

Sprecher, 1992).  

Η θεωρία της ισοτιμίας 

Η θεωρητική βάση: κοινωνική ανταλλαγή και διαπροσωπική επιρροή. 

Η θεωρία της Κοινωνικής Ανταλλαγής, προπάτορας της θεωρίας της ισοτιμίας, 

χρησιμοποιεί ως εξηγητικό εργαλείο των φαινομένων της στενής διαπροσωπικής σχέσης, την 

ψυχολογική έννοια της ενίσχυσης, θεωρώντας ότι τα άτομα αφενός έχουν βουλητική ελευθερία 

αφετέρου, συχνά, διαθέτουν εναλλακτικές επιλογές για τις πράξεις τους.  Κάθε επιλογή 

απολήγει, εν δυνάμει είτε σε κόστη είτε σε ανταμοιβές.  Επί παραδείγματι, χρήματα, 

καταναλωτικά αγαθά, υπηρεσίες, πληροφορίες, ενδιαφέροντα, χρόνος, φυσική και νοητική 

προσπάθεια, συναισθηματική φόρτιση (αγωνία, άγχος) και συναισθηματική επικοινωνία 

(έκφραση και απολαβή συναισθημάτων), γόητρο, αναγνώριση, επιδοκιμασία, ασφάλεια, 

προκύπτουν ως κόστη ή ανταμοιβές από τις επιλογές μας (Foa & Foa, 1980).  Η θεωρία, 
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αναπαράγει την Επικούρεια αντίληψη του ανθρώπου ως ηδονιστικού όντος (Anderson, 2002), το 

οποίο μεγιστοποιεί τα οφέλη του και αποφεύγει πράξεις που παράγουν ζημία, υπερβολικό 

ανθρώπινο κάματο και πόνο.  Επί της αρχής αυτής, και μετά την αρχική προσαρμογή της 

θεωρίας στο κοινωνιοψυχολογικό πλαίσιο (Thibaut & Kelley, 1959), αναπτύχθηκαν διάφορες 

θεωρίες όπως η θεωρία της ενίσχυσης (Homans, 1974), της αλληλεξάρτησης (Cramer, 1998), 

της επένδυσης (Rusbult, 1983), της διαπροσωπικής ανταλλαγής σεξουαλικής ικανοποίησης 

(Lawrance & Byers, 1995) και της ισοτιμίας (Walster, Berscheid &, Walster, 1973).  

Θεμελιώδης αρχή όλων, είναι ότι το άτομο ως μέλος δυάδας εμπλέκεται σε πολυποίκιλες 

διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις, προκειμένου να επηρεάσει τον άλλο για να επιτύχει την 

καλύτερη δυνατή απολαβή ως προς τα ανταλλασσόμενα αγαθά, τη μεγιστοποίηση δηλαδή του 

προσωπικού του οφέλους και τη μείωση της ζημίας.  Η αρχή αυτή καθιστά την όλη προσέγγιση 

προσφυή για την μελέτη των στενών διαπροσωπικών σχέσεων, διότι α) οι άνθρωποι επιδιώκουν 

να εμπλακούν και να διατηρήσουν τις σχέσεις αυτές προκειμένου να διασφαλίζουν απολαβές 

που προκύπτουν αποκλειστικά στο πλαίσιό τους ή που δεν παράγονται με την ίδια ποιότητα και 

ευχέρεια εκτός αυτών (Kordoutis, 2004) και β) διότι, τα τεκταινόμενα στις σχέσεις αυτές σε 

κάθε επίπεδο, ιδίως στο σεξουαλικό (Kirkendall & Libby, 1996. Sprecher, 1998) - κύρια 

ειδοποιό διαφορά των σχέσεων αυτών από άλλες - είναι προϊόν διαπροσωπικής επιρροής. 

Ισοτιμία στη στενή διαπροσωπική σχέση 

Ορισμός. Η ισοτιμία (Adams, 1963) είναι μία από τις βασικές έννοιες που απαρτίζουν 

την προσέγγιση των θεωριών Κοινωνικής Ανταλλαγής στις διαπροσωπικές σχέσεις (Byers & 

Wang, 2004) και το κύριο θεωρητικό μέσο με το οποίο επιχειρεί να κατανοήσει και να 

προβλέψει τις διεργασίες και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι άνθρωποι επιχειρούν να αλλάξουν ή 

να αναδομήσουν τις σχέσεις τους (DeLamater & Hyde, 2004).  Το θεωρητικώς εύχρηστο και 
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ακριβές της έννοιας, ενεθάρρυνε την κατασκευή ξέχωρου επιστημολογικού παραδείγματος για 

τη μελέτη της στενής διαπροσωπικής σχέσης που είναι γνωστό ως «θεωρία της ισοτιμίας» 

(Walster, Walster &, Berscheid, 1978).  H πρότασή της θεωρίας της ισοτιμίας είναι ότι το 

κίνητρο των εμπλεκομένων σε μια σχέση να αυξήσουν τις προσωπικές ανταμοιβές τους και να 

μειώσουν τα κόστη τους δεν επαρκεί, όπως ισχυρίζονται οι άλλες θεωρίες Κοινωνικής 

Ανταλλαγής.  Προκειμένου να κατανοήσουμε τις αλληλεπιδράσεις του ζευγαριού, οφείλουμε να 

λάβουμε υπ’ όψιν, εκτός από τις ανταμοιβές και τα κόστη, το κίνητρο των μελών του να 

κρατούν ισοτιμία στη σχέση (McClintock, Kramer &, Keil, 1984).  Η ισοτιμία αναφέρεται στην 

αντίληψη του ατόμου πως ότι εισφέρει σε μία σχέση, δηλαδή θετικές και αρνητικές 

συνεισφορές, και ότι απολαμβάνει, δηλαδή οι ανταμοιβές και τα κόστη, είναι συγκρίσιμα προς 

τις εισφορές και τις απολαβές του συντρόφου του.  Ισότιμη είναι επομένως μία σχέση όταν η 

αναλογία αντιληπτών συνεισφορών προς απολαβές είναι ίση για τους δύο συντρόφους και 

ανισότιμη όταν είναι άνιση.  Μ’ άλλα λόγια, η σχέση είναι ανισότιμη είτε όταν ένας σύντροφος 

δίνει περισσότερα στη σχέση και παίρνει λιγότερα από τον άλλο είτε όταν παίρνει λιγότερα και 

δίνει περισσότερα.  Στην πρώτη περίπτωση η σχετική βιβλιογραφία αποκαλεί τον σύντροφο της 

ανισότιμης σχέσης «υποωφελημένο», γιατί η σύγκριση συνεισφορών-απολαβών κάθε μέλους 

της δείχνει πως έχει μεν ανταμοιβές αλλά καταβάλλοντας υψηλά κόστη.  Στη δεύτερη 

περίπτωση ο σύντροφος αποκαλείται «υπερωφελημένος» γιατί οι ανταμοιβές του έχουν μικρά 

γι’ αυτόν κόστη κι έτσι απολαμβάνει περίσσιο όφελος. 

Τι υπεισέρχεται στην ισοτιμία: τα ανταλλασσόμενα αγαθά.  Γενικά μιλώντας, τα 

ανταλλασσόμενα στις σχέσεις, μέσω εισφορών - απολαβών αγαθά, είναι άυλα και υλικά, 

οικονομικού, κοινωνικού και ψυχολογικού χαρακτήρα (Foa & Foa, 1980).  Η αξία τους είναι 

κοινωνικά υπαγορευμένη, άρα ευμετάβολη, πλην όμως είναι και ατομική-υποκειμενική (Regan 
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& Sprecher, 1995).  Εκτός αυτού, οι σύντροφοι μπορεί να ανταλλάσσουν ένα είδος αγαθού αντί 

άλλου ανάλογα με το τι διαθέτουν εν αφθονία, τι επιθυμούν, σε τι υστερούν και σε τι 

προσδίδουν αξία (Hatfield, Utne &, Traupmann, 1979).  Παρόλο που, λόγω της υποκειμενικής 

αξιολόγησης των αγαθών, οι εκτιμήσεις τους για το αν η κοινή τους σχέση είναι ισότιμη ή 

ανισότιμη μπορεί να διαφέρουν (Sprecher, 2001), υφίστανται ευρέως διαδεδομένες κοινωνικές 

αντιλήψεις, για τα κοινώς ανταλλασσόμενα στις σχέσεις αγαθά.  Πρόκειται για κοινωνικά 

διαμοιρασμένες γνωστικές κοινωνικές δομές που περιγράφουν τι και πως συνήθως 

ανταλλάσσεται σε μία στενή διαπροσωπική σχέση και με τι αποτέλεσμα.  Οι δομές αυτές έχουν 

μελετηθεί υπό ποικίλα ονόματα, όπως «σχεσιακά σχήματα» (Baldwin, 1992.  Baldwin, 1995) , 

«απλολαϊκές» και «άρρητες θεωρίες» (Fletcher, 2002, 23-49.  Fletcher & Thomas, 1996), 

«ενορατικές θεωρίες» (Knee, 1998), «πρότυπα αγάπης» (Kelley, 1983. Hendrick & Hendrick, 

1986. Lee, 1973), «νοητικές αναπαραστάσεις» (Fitzsimons & Bargh, 2003) και «ιστορίες 

αγάπης» (Sternberg, Hojjat &, Barnes, 2001).  Αναμφισβήτητα οι κάθε είδους γνωστικές 

κοινωνικές δομές επηρεάζονται από το εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο (Kunda, 2000), αλλά οι 

συγκεκριμένες, παρουσιάζουν, ως προς ορισμένα τουλάχιστον ανταλλασσόμενα αγαθά (π.χ. 

ψυχολογικά, όπως συναισθήματα, σωματικά, όπως η ελκυστικότητα αλλά και ψυχοκοινωνικά 

όπως η ασφάλεια και η επένδυση) σχετικά σταθερότητα στο χρόνο, ενίοτε δε και διαπολιτισμική 

καθολικότητα (Hendrick & Hendrick, 1997, σ. 68). 

Στον χώρο της Κοινωνικής Ανταλλαγής και Ισοτιμίας, έχει επιχειρηθεί ο προσδιορισμός 

κοινώς αναγνωρίσιμων και σχετικά σταθερών κοινωνικά, αναταλλασσόμενων αγαθών στη στενή 

διαπροσωπική σχέση, εκκινώντας λιγότερο πάντως από θεωρητικό προβληματισμό, για το τι 

ανταλλάσσεται (Foa & Foa, 1980) και περισσότερο από μεθοδολογικό-θεωρητικό 

προβληματισμό για το πως προβαίνουν τα άτομα στην εκτίμηση της ισοτιμίας και άρα πως θα 
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πρέπει αυτή να μετράται (Sprecher & Schwartz, 1994 για ανασκόπηση).  Κατά τους Foa & Foa 

(1980) τα ανταλλασσόμενα σε μια στενή διαπροσωπική σχέση αγαθά εμπίπτουν στις εξής 

διαστάσεις, (α) αγάπη (στοργή, ζεστασιά ), (β) χρήματα (μετρητά, πιστοληπτική δυνατότητα, 

οικονομικές προοπτικές και δυνατότητες, υψηλός μισθός, οικονομική στήριξη ή διευκόλυνση), 

(γ) υλικά αγαθά (ιδιοκτησία και μοίρασμα, μοίρασμα υλικών καταναλωτικών αγαθών), (δ) 

υπηρεσίες (διευκολύνσεις, ανέσεις), (ε) κοινωνική θέση (γόητρο, υπόληψη, κοινωνικό δίκτυο), 

(στ). πληροφορίες (να παράγεις, να κατέχεις και να μοιράζεσαι γνώσεις).  Κατά τους 

Traupmann, Petersen, Utne &, Hatfield (1981), εμπίπτουν σε τέσσερα γενικά πεδία (α) 

προσωπικές δεξιότητες (κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες π.χ. κοινωνικότητα κι εξυπνάδα, 

εμφάνιση και φυσική ελκυστικότητα), (β) συναισθηματικές ανάγκες και ανησυχίες 

(συμπαράσταση και έκφραση συμπάθειας, έκφραση έρωτα και αγάπης, κατανόηση, φροντίδα, 

εκτίμηση, αποδοχή, στοργή, σεξ, ασφάλεια, ελευθερία, όνειρα και στόχοι για το μέλλον), (γ) 

καθημερινές μέριμνες ζωή (καθημερινές δουλειές, οικονομικά, λήψη αποφάσεων, αναγνώριση 

και υπενθύμιση των σημαντικών θεμάτων που αντιμετωπίζει ο καθένας) και (δ) ευκαιρίες που το 

άτομο κερδίζει χάρη στη σχέση και στερείται εξαιτίας της.  Τόσο οι διαστάσεις των Foa & Foa, 

όσο και τα πεδία των Traupmann et al. έχουν υποβληθεί σε εμπειρική δοκιμασία για την 

εγκυρότητά τους και έχουν χρησιμοποιηθεί ερευνητικά (Michaels, Edwards &, Acock, 1984.  

Sprecher & Schwartz, 1994.  Sprecher, 2001.  Van Yperen & Buunk, 1990). 

Η σεξουαλική ικανοποίηση στη στενή διαπροσωπική σχέση 

Σεξουαλική ικανοποίηση: εννοιολογική κατασκευή και σχετικά ευρήματα 

Ως σεξουαλική ικανοποίηση μπορεί να ορισθεί «η θυμική απόκριση που προκύπτει από 

την υποκειμενική αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών διαστάσεων που συνδέονται με τη 

σεξουαλική σχέση» (Lawrence & Byers, 1998, σ. 514) ή γενικότερα μιλώντας, ο βαθμός στον 
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οποίο νιώθει ένα άτομο ευχαριστημένο με την σεξουαλική πλευρά της σχέσης του.  O ορισμός 

αυτός δεν βασίζεται στις μετρίσιμες βιολογικές εκδηλώσεις της σεξουαλικής βάσης της 

ικανοποίησης αλλά στο υποκειμενικό βίωμά της, στην απόκριση δηλαδή του γνωστικο-θυμικού 

συστήματος μας προς τις σωματικές ή βιολογικές εκδηλωσεις.  Εξ αυτού συμπεραίνεται ότι στο 

βίωμα της σεξουαλικής ικανοποίησης υπεισέρχονται εμμέσως μικροκοινωνικοί παράγοντες π.χ. 

σχετικοί με τη σχέση, την αντίληψη και τα συναισθήματα για τον ερωτικό σύντροφο και 

μακροκοινωνικοί, π.χ. σχετικοί με τους κοινωνικούς κανόνες για το τι νοείται και επιτρέπεται ως 

σεξουαλική επαφή και απόλαυση, πως ζητείται και πως εκφράζεται η σεξουαλική ικανοποίηση, 

ποιοι είναι οι σεξουαλικοί ρόλοι στην επαφή κλπ.  Δια του συγκεκριμένου ορισμού εκφράζεται η 

κοινωνική αντίληψη της σεξουαλικής ικανοποίησης, η οποία αντιτίθεται προς την βιολογική – 

εξελικτική (της Θεωρίας της Εξελίξεως), που την αντιμετωπίζει ως έκφανση του ανθρώπινου 

κινήτρου για διαιώνιση των γονιδίων.  Την κοινωνική αντίληψη υιοθετούν θεωρίες όπως της 

Συμβολικής Αλληλεπίδρασης (LaRossa & Reitzes, 1993), των Σεναρίων (Gagnon, 1990) και της 

Ισοτιμίας (Hatfield, Utne &, Traupmann, 1979). 

Στην πρώτη έρευνα για την σεξουαλική ικανοποίηση από τη σκοπιά της θεωρίας της 

ισοτιμίας, οι Traupmann, Hatfield &, Wexler (1983), αντιμετώπισαν την έννοια και ως απλή και 

ως σύνθετη.  Στη πρώτη περίπτωση θεώρησαν επαρκή την γενική ή «σφαιρική» αξιολογική 

εκτίμηση του ατόμου για την σεξουαλική σχέση με τον σύντροφό του.  Στη δεύτερη περίπτωση 

ουσιαστικά εισηγήθηκαν ότι η σφαιρική εκτίμηση ίσως προκύπτει από στοιχειώδη γνωστικο-

θυμικό συνδυασμό των αξιολογήσεων της σωματικής και της συναισθηματικής εμπειρίας που 

συνάγονται μετά τη σεξουαλική επαφή.  Εξέλαβαν, ως αντιπροσωπευτική ένδειξη της μεν 

συναισθηματικής εμπειρίας, το συναίσθημα της «οικειότητας και αγάπης», της δε σωματικής, τη 

«σεξουαλική ικανοποίηση μετά την επαφή».  Χειρίστηκαν επομένως τις δύο επιμέρους 
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διαστάσεις ως ανεξάρτητες και τη γενική σεξουαλική ικανοποίηση ως αθροιστικό προϊόν τους.  

Διαπιστώθηκε ότι οι επιμέρους διαστάσεις ήταν πιο ευαίσθητες ως εξαρτημένες μεταβλητές στις 

επιδράσεις της ισοτιμίας, από τη γενική ικανοποίηση εκφραζόμενη ως απάντηση σε απλή 

ερώτηση αλλά και από το άθροισμα απαντήσεων στις επιμέρους διαστάσεις.  Οι διαπιστώσεις 

αυτές συνηγόρησαν υπέρ της μη μονοδιάστατης εννοιολογικής σύλληψης της σεξουαλικής 

ικανοποίησης.  Μετέπειτα έρευνες έδειξαν ότι η σεξουαλική ικανοποίηση συνδέεται με άλλα 

συναισθήματα και γνωστικο-θυμικές εκτιμήσεις σημαντικές για τη σχέση και ιεραρχικά 

συνθετότερες όπως η αγάπη, η δέσμευση και η γενική ικανοποίηση (Hendrick & Hendrick, 

1986, 2004.  Sprecher & Cate, 2004.  Sprecher & McKinney, 1993.  Sprecher, 1986, 1992, 2001, 

2002).  Τα ευρήματα αυτά υπαινίσσονται ότι η σεξουαλική ικανοποίηση εμπεριέχει θυμικά και 

κοινωνικά στοιχεία σε στοιχειώδη έστω μορφή, ειδάλλως δε γίνεται κατανοητός ο αντίκτυπός 

της στις ιεραρχικά συνθετότερες εκτιμήσεις για τη σχέση. 

Στην παρούσα έρευνα υιοθετούμε εν μέρει την θεωρητική προσέγγιση των Traupmann et 

al.  Πιστεύουμε ωστόσο ότι η γενική σεξουαλική ικανοποίηση μπορεί να είναι ψυχολογικά 

ανεξάρτητη από τη σωματική και συναισθηματική, όπως άλλωστε και αυτές μεταξύ τους.  Τα 

άτομα ενδέχεται να χρησιμοποιούν τη σωματική και συναισθηματική διάσταση με 

διαφορετικούς τρόπους, προσδίδοντάς τους διαφορετικά βάρη προκειμένου να καταλήξουν στη 

γενική εκτίμηση.  Η γενική εκτίμηση πάλι δεν είναι γνωστό μέσω ποίου γνωστικοθυμικού 

αλγορίθμου προκύπτει.  Εκτός αυτού, δεν είναι απαραίτητο τα άτομα να προχωρούν σε 

συνδυαστική χρήση των διαστάσεων εφόσον, επί παραδείγματι, μπορούν να περιοριστούν στην 

σωματική μόνο ικανοποίηση σε μία επαφή και να μη ενδιαφέρονται διόλου να αξιολογήσουν τη 

συναισθηματική. 

Ισοτιμία και σεξουαλική ικανοποίηση. 
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Η γενική υπόθεση της θεωρίας της ισοτιμίας για τη σχέση ισοτιμίας – σεξουαλικής 

ικανοποίησης είναι ότι η ισοτιμία δημιουργεί γενική ικανοποίηση από τη στενή διαπροσωπική 

σχέση και ειδικότερα σεξουαλική ικανοποίηση, ενώ αντίθετα η ανισοτιμία δημιουργεί δυσφορία 

που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζει τη σεξουαλική ικανοποίηση (Hatfield, Greenberger, Traupmann 

&, Lambert, 1982. Hatfield, Utne &, Traupmann, 1979).  Τούτο σημαίνει ότι εάν οι σύντροφοι 

νιώθουν πως τα οφέλη που απολαύουν από τη σχέση τους είναι σχετικά ισότιμα, είναι πιο πιθανό 

να αισθανθούν και πιο ικανοποιημένοι από τη σεξουαλική τους επαφή.  Αντίθετα οι 

εμπλεκόμενοι σε σχέσεις ανισότιμες είναι πιθανότερο να βιώνουν συναισθήματα 

ανικανοποίητου στις σεξουαλικές τους επαφές.  Oι Hatfield, Walster &, Traupmann (1979), 

χωρίς να μετρούν σεξουαλική ικανοποίηση, έδειξαν πως τα άτομα που ένιωθαν ισότιμα στη 

σχέση τους, ανέφεραν μεγαλύτερη σεξουαλική δραστηριότητα απ’ ότι τα άτομα που ένιωθαν 

ανισότιμα (πρβλ. Hatfield, Greenberger, Traupman &, Lambert, 1982.  Utne, Hatfield, 

Traupmann &, Greenberger, 1984, για έρευνες σε παντρεμένα ζευγάρια).  Οι Traupmann, 

Hatfield &, Wexler (1983), όμως, που μέτρησαν ειδικά γενική, σωματική και συναισθηματική 

ικανοποίηση, διαπίστωσαν ότι πράγματι οι επιδράσεις της ισοτιμίας στις επιμέρους διαστάσεις 

της σεξουαλική ικανοποίησης ήταν συμβατές με τη υπόθεση, αν και δεν ίσχυε το ίδιο για την 

απλή γενική σεξουαλική ικανοποίηση.  Όμως, στον αθροιστικό δείκτη γενικής ικανοποίησης 

φάνηκε ότι τα άτομα έχουν μεγαλύτερη γενική σεξουαλική ικανοποίηση σε ισότιμες και 

μικρότερη σε ανισότιμες σχέσεις. 

Άλλες μελέτες, που δεν εξετάζουν τη σεξουαλική ικανοποίηση αλλά τα συναισθήματα 

στη σχέση, έχουν δείξει, με ορισμένες λεπτές διαφυλικές διαφοροποιήσεις, ότι τα μεν 

υποωφελημένα μέλη της ανισότιμης σχέσης νιώθουν κυρίως θυμό, δυσαρέσκεια, μνησικακία και 

ίσως κατάθλιψη και απογοήτευση, τα δε υπερωφελημένα οπωσδήποτε ενοχή και σε ορισμένες 
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περιπτώσεις κατάθλιψη (Donaghue & Fallon, 2003.  Kuijer, Buunk, Ybema &, Wobbes, 2002.  

Sprecher, 2001.  Sprecher, 1986. Sprecher, 1992.  Traupmann, Petersen, Utne &, Hatfield, 1981).  

Στο κλίμα των συναισθημάτων αυτών είναι μάλλον απίθανο οι ανισότιμοι σύντροφοι, είτε 

υποωφελημένοι είτε υπερωφελημένοι, να μπορούν να ανταποκριθούν σεξουαλικά προς το 

σύντροφό τους, παρέχοντας ανεμπόδιστα σεξουαλική ευχαρίστηση ή απολαμβάνοντάς την 

(Hatfield, Greenberger, Traupman &, Lambert, 1982).  Αν και λείπει η ισχυρή εμπειρική 

επίρρωση ότι η ισοτιμία διαμεσολαβούμενη από τέτοια συναισθήματα επιδρά στην σεξουαλική 

ικανοποίηση, θα μπορούσε να πει κανείς ότι έμμεσα και τα ευρήματα αυτά συνάδουν προς την 

γενική υπόθεση της σχέσης ισοτιμίας με την σεξουαλική ικανοποίηση. 

Διαφυλικές διαφορές 

Αδρές διαφορές ως προς τη στενή διαπροσωπική σχέση.  Συζητώντας τα πλέον 

τεκμηριωμένα ευρήματα των διαφυλικών διαφορών ως προς τη σχέση καθαυτή ο Fletcher (2002, 

σ. 262, για σύνοψη) παρατηρεί, μεταξύ των άλλων, ότι οι γυναίκες εστιάζουν στην επένδυση 

των σχέσεων, νοούμενη ως συναισθηματική επένδυση αλλά και ως επένδυση πόρων, 

περισσότερο από ότι οι άνδρες οι οποίοι τείνουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για τη 

σεξουαλική τους πλευρά (Fletcher, 2002, σ. 181-190).  Η συναισθηματική επένδυση αφορά, τη 

συναισθηματική βάση της σχέσης π.χ. την καλλιέργεια συναισθημάτων εμπιστοσύνης, 

οικειότητας και ζεστασιάς.  Η επένδυση πόρων αναφέρεται τόσο στους πόρους που επενδύει το 

ίδιο το άτομο όσο και στην επιδίωξη για μακροπρόθεσμη διασφάλιση και παραγωγή πόρων σε 

(και για) μία σχέση.  Επίσης, ίσως τα φύλα να χρησιμοποιούν κοινές διαστάσεις πρόσληψης για 

τις σχέσεις, μεροληπτικά ή εντελώς διαφορετικές διαστάσεις για να τις κατασκευάσουν νοητικά.  

Οι γυναίκες ενδέχεται να αναπαριστούν τις σχέσεις τους διαφορετικά από τους άνδρες.  Οι μεν 

μπορεί να τις βλέπουν ως λιγότερο ή περισσότερο επενδυμένες, μέσω δηλαδή μίας ενιαίας 
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αναπαραστασιακής διάστασης ενώ οι δε μέσω δύο, διακρίνοντάς τις και ως προς την σεξουαλική 

απόλαυση και ως προς την επένδυση (Apostolidis, 1993.  Apostolidis, 2002).  Έρευνες σε 

ελληνικό πληθυσμό νεαρών ενηλίκων (Kordoutis, Loumakou &, Sarafidou, 2000.  Κοντακίδου, 

Μερτζιάνη &, Κορδούτης, 2004) έδειξαν ότι ίσως να υφίστανται συστηματικές διαφυλικές 

διαφορές ως προς το είδος των σχέσεων που γυναίκες και άνδρες διατηρούν, εφόσον βρέθηκε 

ότι σχετικά περισσότερες γυναίκες έχουν σχέσεις με χαρακτήρα συναισθηματικής επένδυσης ή 

επένδυσης πόρων παρά άνδρες, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν σχέσεις σεξουαλικού 

χαρακτήρα. 

Αδρές διαφορές ως προς τη σεξουαλικότητα στη στενή διαπροσωπική σχέση. Ο 

DeLamater (1987) βασιζόμενος σε τριακονταετή έρευνα, ισχυρίζεται ότι τα σενάρια της 

σεξουαλικής σχέσης των αρρένων διαφέρουν από αυτά των θηλέων.  Οι μεν βλέπουν τη 

σεξουαλική δραστηριότητα ως αυτοσκοπό για την ικανοποίηση και ευχαρίστηση, οι δε ως μέσο 

απώτερο σκοπού πραγματοποιήσιμου στο πλαίσιο ερωτικής σχέσης.  Ο ισχυρισμός του, συνάδει 

προς τη θεωρία του Baumeister (2001α) περί ερωτικής πλαστικότητας.  Κατ’ αυτήν, οι γυναίκες 

τείνουν, πολύ περισσότερο από τους άνδρες, να αναζητούν νόημα στην σεξουαλική 

δραστηριότητα όντας πιο ευάλωτες στις επιδράσεις του κοινωνικοπολιτισμικού περίγυρου, της 

σχεσιακής συγκυρίας και της επιρροής του συντρόφου.  Τουναντίον, η σεξουαλική 

δραστηριότητα των ανδρών είναι πιο δύσκαμπτη σε τέτοιες επιδράσεις, το δε σεξουαλικό τους 

ορμέμφυτο ισχυρότερο, ενώ μπορούν να απολαμβάνουν το σεξ καθαυτό ασκώντας μάλιστα 

σταθερό και ανεπηρέαστο κανονιστικό έλεγχο στη σεξουαλική επαφή.  Από τη σκοπιά της 

θεωρίας της Κοινωνικής Ανταλλαγής, η οποία έχει αφομοιώσει αρχές της Ψυχολογίας της 

Εξέλιξης, ο βαθύτερος λόγος των διαφυλικών διαφορών ως προς την αντιμετώπιση του σεξ, 

εντοπίζεται στην ποιοτικά διαφορετική ανταλλακτική του αξία για κάθε φύλο (Baumeister, 
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2001β.  Homans, 1974).  Για τους άνδρες αποτελεί αγαθό υψηλής αξίας, το οποίο επιζητείται με 

επίταση αυτό καθαυτό για λόγους μεγιστοποίησης της διασποράς των γονιδίων τους.  Για τις 

γυναίκες, αποτελεί αγαθό που πρέπει να διαθέσουν-ανταλλάξουν, με οικονομία και σύνεση 

αφενός προκειμένου να διατηρήσουν την υψηλή για τους άνδρες αξία του, αφετέρου για να 

εξασφαλίσουν την επένδυση άυλων (π.χ. ενδιαφέρον, συναίσθημα, χρόνο, κοινωνική θέση) και 

υλικών πόρων από τον άνδρα στη δυαδική τους σεξουαλική σχέση, πράγμα απαραίτητο για την 

συντήρηση της ίδιας κατά τη διάρκεια της κύησης και μακροπρόθεσμα των απογόνων της 

(Baumeister, 2001α,β.  Fletcher, 2002, σ. 52-72, 212).  Η ανάγκη διαχείρισης του σεξουαλικού 

αγαθού για την πραγματοποίηση απώτερου στόχου εξηγεί τη νοηματοδότηση της σχέσης από τη 

γυναίκα. Η ισχύς πάλι της γυναίκας να παρέχει κατ’ οικονομία το σεξουαλικό αγαθό, εξηγεί την 

άκαμπτη ελεγκτική-κανονιστική διάθεση του άνδρα προς τη σεξουαλική της συμπεριφορά, κατά 

δε ορισμένες απόψεις και την όλη, μεροληπτική για το φύλο της, κοινωνική θεσμοθέτηση της 

σεξουαλικότητάς της (Baumeister, 2001α). 

Το θεωρητικό αυτό πλαίσιο διαφωτίζει τις διαφυλικές διαφορές ως προς τη σύνολη 

αντίληψη της στενής διαπροσωπικής σχέσης, και την συμπεριφορά σε αυτήν, και συμβάλλει 

στην καλύτερη κατανόηση ευρημάτων που δείχνουν πως το σεξουαλικό βίωμα μέσα στη σχέση 

διαφέρει ως προς ορισμένες του τουλάχιστον πλευρές, μεταξύ ανδρών και γυναικών.  Μία από 

τις πλευρές αυτές είναι και η σεξουαλική ικανοποίηση.  Οι γυναίκες τείνουν περισσότερο απ’ ότι 

οι άνδρες να περιλαμβάνουν ψυχολογικά περιεχόμενα και το σχεσιακό πλαίσιο, στις προσδοκίες 

τους για σεξουαλική διέγερση και ικανοποίηση (Loulan, 1984.  McCormick, 1994.  Piney, 

Gerard &, Denney, 1987.  Poulin, 1992.  Working Group, 2001).  Ίσως, για το λόγο αυτό 

υπάρχει η κοινή αντίληψη ότι οι γυναίκες βιώνουν πολύ μεγαλύτερο μέρος της γκάμας 

συναισθημάτων που συνδέονται με την σεξουαλική εμπειρία απ’ ότι οι άνδρες (Plant, Hyde, 
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Keltner &, Devine, 2000).  Άλλωστε, οι κοινωνικοί κανόνες περιορίζουν τους άνδρες από την 

έκφραση οικειότητας στη στενή διαπροσωπική σχέση (Zilbergeld, 1999).  Από την άλλη πλευρά, 

οι γυναίκες επίσης, εκλαμβάνουν ως ανταμοιβές συμπεριφορές που αντανακλούν την ποιότητα 

των συναισθημάτων του συντρόφου και του τρόπου που σχετίζεται μαζί τους, και ως κόστη τη 

σωματική, συμπεριφορική πλευρά της σεξουαλικής αλληλεπίδρασης (Lawrance & Byers, 1995).  

Τα ευρήματα αυτά δείχνουν να εναρμονίζονται προς τις διαφυλικές διαφορές γενικά για τη 

στενή διαπροσωπική σχέση που συζητήσαμε παραπάνω. 

Διαφορές ως προς τις επιδράσεις της ισοτιμίας στη σεξουαλική ικανοποίηση.  Οι έρευνες 

που αφορούν διαφυλικές διαφορές στη επίδραση της ισοτιμίας στην ικανοποίηση είναι 

ολιγάριθμες.  Οι διαπιστωμένες όμως διαφορές ως προς τη γενική ικανοποίηση και τα 

συναισθήματα που βιώνουν τα φύλα έναντι της ισοτιμίας, οδηγούν στην εικασία ότι αυτό 

μάλλον οφείλεται στο μονοδιάστατο τρόπο που εξετάζεται η σεξουαλική ικανοποίηση, συνήθως 

ως γενική, με μία απλή ερώτηση (πρβλ. Wiederman, 2004).  Η μονοδιάστατη προσέγγιση ίσως 

να μην είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις διαφυλικές διαφορές ως προς την σεξουαλικότητα που 

ήδη συζητήσαμε.  Παρακάτω, συμπεριλαμβάνουμε στα σχετικά με την σεξουαλική ικανοποίηση 

ευρήματα και ορισμένες γενικότερες διαφορές, θεωρώντας ότι δεν είναι απίθανο να 

αντανακλώνται και στην σεξουαλική ικανοποίηση, εφόσον μάλιστα η γενική ικανοποίηση και τα 

θετικά συναισθήματα είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την ποιότητα της σεξουαλικής ζωής 

(Hatfield, Greenberger, Traupmann &, Lambert, 1982).  Βεβαίως, το σχετικό με τη σεξουαλική 

ικανοποίηση εμπειρικό ερώτημα θα πρέπει να τεθεί με τρόπο μεθοδολογικά κατάλληλο ώστε να 

αποδίδεται, έστω και αδρά, ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της (Sprecher & Cate, 2004.  

Wiederman, 2004). 
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Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η ισοτιμία και αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τα φύλα 

και ασκεί διαφορετική επίδραση σε αυτά.  Αν και δεν είναι εύκολο να συνθέσει κανείς τα 

σχετικά δεδομένα, λόγω μικρών αντιφάσεων, θα μπορούσε να συμπεράνει, ότι γυναίκες νιώθουν 

μεγαλύτερη δυσφορία ως υπερωφελημένες και οι άντρες ως υποωφελημένοι.  Ως προς τη 

σεξουαλική ικανοποίηση ειδικότερα, οι άνδρες φαίνεται να νιώθουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι 

ως υπερωφελημένοι ή ισότιμοι και οι γυναίκες κυρίως ως ισότιμες και δευτερευόντως ως 

υποωφελημένες (Traupmann, Hatfield &, Wexler, 1983.  Hatfield, Traupmann, Sprecher, Utne 

&, Hay, 1985.  Traupmann, Petersen, Utne &, Hatfield, 1981).  Ίσως οι αντιδράσεις αυτές να 

έχουν να κάνουν με τους κοινωνικά δοσμένες ρόλους των φύλων και με τον κοινωνικό κανόνα 

που προτρέπει τον άνδρα να ελέγχει τα τεκταινόμενα στη σχέση και τη γυναίκα να «ακολουθεί» 

(πρβλ. Baumeister, 2001α).  Ο ρόλος του υπερωφελημένου γίνεται ίσως από τη γυναίκα 

αντιληπτός ως μη κοινωνικά αποδεκτός, της είναι ασυνήθιστος, γι’ αυτό δε, ίσως της προκαλεί 

δυσφορία.  Αντίθετα ο άνδρας πιθανόν να αισθάνεται δυσφορία γιατί, ως υποωφελημένος, δεν 

πληροί τον κοινωνικά αναμενόμενο από αυτόν ρόλο, υστέρηση ικανή να αμφισβητήσει την 

κοινωνική του ταυτότητά του.  Η παραπάνω ερμηνεία που βασίζεται στην ενδεχόμενη κοινωνική 

κανονιστικότητα της ισοτιμίας – ανισοτιμίας των φύλων, εμμέσως υποστηρίζεται από ευρήματα 

σε παντρεμένα ζευγάρια, που δείχνουν ότι άνδρες και γυναίκες συναινούν, με βάση την κοινή 

κοινωνική τους εμπειρία, πως οι άνδρες είναι οι υπερωφελημένοι σε σχέσεις μακροχρόνιες ή 

γάμου ενώ οι γυναίκες θεωρούν πως οι γυναίκες είναι υποωφελημένες ή ισότιμες (Kuijer, 

Ybema &, Wobbes, 2002.  Michaels, Edwards &, Acock, 1984.  Sprecher & Schwartz, 1994).  

Την κανονιστική ερμηνεία ενισχύουν ακόμη τα αποτελέσματα των Donaghue & Fallon (2003), 

που έδειξαν ότι οι διαφορές φύλου ως προς την ισοτιμία διαμεσολαβούνται από την ταύτιση με 

το στερεότυπο φύλου, δηλαδή με την κοινωνικά κανονιστική – και παραδοσιακή – εικόνα του.  
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Διαπίστωσαν ότι όταν υπήρχε χαμηλή αυτο-αποδοχή των στερεοτύπων φύλου, η ισοτιμία-

ανιοτιμία προέβλεπε πάρα πολύ καλά την ικανοποίηση με τρόπο συμβατό προς τη θεωρία της 

ισοτιμίας.  Αντίθετα, όσοι είχαν υψηλή ταύτιση με το στερεότυπο φύλου ένιωθαν 

ικανοποιημένοι στο βαθμό που πίστευαν ότι η σχέση τους έμοιαζε με αυτές των ομοφύλων τους, 

δηλαδή στο βαθμό που θεωρούσαν πως υπήρχε συμβατότητα με την κοινωνική νόρμα για το 

πόσο ισότιμες-ανισότιμες προβλέπεται να είναι η θέση ενός άνδρα ή μιας γυναίκας στον 

κοινωνικό τους περίγυρο.  Μ’ άλλα λόγια, ο κοινωνικός κανόνας αναφοράς «δικαιολογούσε» 

και καθιστούσε «αυτονόητη» και αδρανή την επίδραση της ανισοτιμίας στα άτομα αυτά. 

Τα φύλα διαφέρουν και ως προς τα συνοδά του ισότιμου – ανισότιμου βιώματος 

συναισθήματα.  Αναφέρουμε σύντομα τις διαφορές αυτές εδώ διότι, όπως ισχυρισθήκαμε 

νωρίτερα, ενδέχεται να αναστέλλουν ή να προάγουν τη διάθεση ανδρών και γυναικών να 

παρέχουν ή να απολαύουν σεξουαλική ικανοποίηση.  Ενώ οι υποωφελημένοι άνδρες τείνουν να 

νιώθουν κυρίως θυμό και δευτερευόντος κατάθλιψη, οι υποωφελημένες γυναίκες νιώθουν 

απογοήτευση, ενοχές και ανικανοποίητο από τη σχέση γενικά (Sprecher, 2001.  Traupmann, 

Petersen, Utne &, Hatfield, 1981).  Τα φύλα δεν διαφέρουν ως προς την ενοχή που νιώθουν από 

τη θέση του υπερωφελημένου στη σχέση (Sprecher, 2001). 

Υπόθεση και προβλέψεις 

Οι κανονιστικές διαφορές ως προς το τι εκλαμβάνεται ως αποδεκτός ρόλος ισοτιμίας για 

τα φύλα στη σχέση, οι διαφορετικές θυμικές αντιδράσεις των ατόμων προς την ισοτιμία-

ανισοτιμία αλλά και η τάση των φύλων να εστιάζουν ετεροβαρώς σε διαφορετικές πλευρές της 

σχέσης και της σεξουαλικής ικανοποίησης υπαγορεύουν την εξής υπόθεση: το φύλο θα 

αλληλεπιδράσει με την αντίληψη της ισοτιμίας, διαφοροποιώντας τις προσδοκίες των ατόμων 

για την σεξουαλική ικανοποίηση του άνδρα και της γυναίκας στη σχέση αλλά σε διαφορετικές, 
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για κάθε φύλο, διαστάσεις της σεξουαλικής ικανοποίησης.  Η υπόθεση μπορεί να 

συγκεκριμενοποιηθεί στις παρακάτω προβλέψεις. 

Τα επίπεδα ισοτιμίας-ανισοτιμίας θα επιδράσουν στις προσδοκίες περισσότερο των 

ανδρών για τη σωματική σεξουαλική ικανοποίηση του άνδρα, γιατί η διάσταση αυτή είναι 

σημαντικότερη γι’ αυτούς απ’ ότι για τις γυναίκες.  Θα προσδοκούν λοιπόν, μεγαλύτερη 

σωματική σεξουαλική ικανοποίηση για τον υπερωφελημένο και ισότιμο άνδρα παρά για τον 

υποωφελημένο.  Κατ’ ανάλογο τρόπο, τα επίπεδα ισοτιμίας-ανισοτιμίας θα επιδράσουν στις 

προσδοκίες περισσότερο των γυναικών για τη συναισθηματική σεξουαλική ικανοποίηση της 

γυναίκας, γιατί αυτή είναι η σημαντικότερη για τις γυναίκες διάσταση.  Θα προσδοκούν 

επομένως, μεγαλύτερη συναισθηματική σεξουαλική ικανοποίηση για την ισότιμη και 

υποωφελημένη γυναικά παρά για την υπερωφελημένη. 

Τέλος, προηγούμενα ευρήματα που αφορούν τη γενική σεξουαλική ικανοποίηση, αλλά 

και οι κανονιστικοί ρόλοι των φύλων, υποδεικνύουν ότι είναι πιθανόν άνδρες και γυναίκες να 

προσδοκούν συναινετικά πως ο άνδρας θα είναι πιο ικανοποιημένος στην σχέση της 

υπερωφέλειας ή της ισοτιμίας από ότι η γυναίκα, ενώ η γυναίκα θα είναι πιο ικανοποιημένη σε 

σχέσεις ισοτιμίας και υποωφέλειας. 

Μέθοδος 

Πειραματικό σχέδιο 

Η υπόθεση της επίδρασης της αντιληπτής ισοτιμίας και του φύλου στην αντίληψη 

ικανοποίησης ελέγχθηκε με σχέδιο μεταξύ ατόμων ως εξής:  2 (φύλο) x 3 (Ισοτιμία, ανισοτιμία - 

με τον άνδρα υπερ-ωφελημένο, ανισοτιμία - με την γυναίκα υπερ-ωφελημένη).  Το φύλο του 

απαντώντος και τα επίπεδα ισοτιμία-ανισοτιμίας απετέλεσαν τις ανεξάρτητες μεταβλητές, με την 

τελευταία να αποτελεί αντικείμενο πειραματικού χειρισμού, ενώ εξαρτημένες ήταν τρία είδη 
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αντιλαμβανόμενης σεξουαλικής ικανοποίησης, η γενική, η σωματική και η συναισθηματική 

ικανοποίηση.  Οι χειρισμοί της ανεξάρτητης μεταβλητής και οι εξαρτημένες μετρήσεις 

περιγράφονται παρακάτω.  Το σχέδιο ήταν ισορροπημένο.  

Συμμετέχοντες 

Στο πείραμα συμμετείχαν 454 φοιτητές και σπουδαστές, 223 άντρες και 231 γυναίκες, με 

Μ.Ο. ηλικίας τα 22.1 έτη (Τ.Α. 1.94).  Προέρχονταν από μεγάλο εύρος σχολών και τμημάτων 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης και διέμεναν στην Θεσσαλονίκη.  Ως 

προς την καταγωγή τους το 41.6% προέρχονταν από μητροπολιτικές περιοχές (Θεσσαλονίκη, 

Αθήνα), το 32.57% από μεγάλες επαρχιακές πόλεις, ενώ οι υπόλοιποι από μικρότερες 

κωμοπόλεις και χωριά.  Ελέγχθηκε επίσης το εκπαιδευτικό επίπεδο της οικογένειας καταγωγής 

(μητέρας, πατέρα) και το επάγγελμα των γονέων.  Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι 

συμμετέχοντες να κατανεμηθούν στις πειραματικές συνθήκες, ισόρροπα ως προς το φύλο και 

κατά τρόπο που απέκλειε μεροληπτική αντιπροσώπευση σε μια πειραματική συνθήκη, όσον 

αφορούσε τον τόπο καταγωγής, την ηλικία, την εκπαίδευση της οικογένειας καταγωγής και το 

επάγγελμα των γονέων. 

Πειραματικός χειρισμός της ανεξάρτητης μεταβλητής 

Ο χειρισμός της ανεξάρτητης μεταβλητής της ισοτιμίας έγινε με τρία υποθετικά σενάρια, 

ώστε να αποδοθούν με πειραματικές συνθήκες τα τρία επίπεδά της: ισοτιμία, υπερωφελημένος 

άντρας και. υπερωφελημένη γυναίκα.  Τα σενάρια περιέγραφαν με τρόπο γενικόλογο ένα 

συνηθισμένο ζευγάρι φοιτητών στη Θεσσαλονίκη, τον Γιώργο και την Κατερίνα.  Το ένα 

σενάριο περιέγραφε μία ισότιμη σχέση μεταξύ τους, το άλλο μία ανισότιμη,  με υπερωφελημένο 

το Γιώργο και υποωφελημένη την Κατερίνα και το τρίτο, μία ανισότιμη με υπερωφελημένη την 
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Κατερίνα και υποωφελημένο το Γιώργο.  Τα σενάρια ήταν πανομοιότυπα ως προς τις λοιπές 

περιγραφικές λεπτομέρειες αλλά διαφοροποιούνταν συστηματικά χάρη σε προεπιλεγμένες λέξεις 

και φράσεις, ώστε άλλοτε να δίνεται η εικόνα της ισότιμης και άλλοτε της ανισότιμης σχέσης. 

Οι λέξεις-φράσεις επελέγησαν έτσι ώστε να αποδίδουν γλαφυρά και εύληπτα πέντε 

ανταλλασσόμενα σε μια στενή διαπροσωπική σχέση αγαθά:  1) έκφραση έρωτα προς τον 

σύντροφο, 2) συναισθηματική συμπαράσταση και συζήτηση προβλημάτων, 3) κοινωνικότητα, 4) 

φυσική ελκυστικότητα, 5) υλική άνεση.  Τα συγκεκριμένα αγαθά προτιμήθηκαν γιατί 

θεωρήσαμε πως ήταν κοινά στις θεωρίες της ισοτιμίας αλλά και στην εμπειρία από σχέσεις του 

υπό μελέτη φοιτητικού πληθυσμού.  Στο σενάριο της ισοτιμίας, οι συνεισφορές-απολαβές των 

μελών του ζευγαριού εξισορροπήθηκαν ως προς τα πέντε αγαθά.  Το κάθε μέλος παρουσιάστηκε 

να είναι εξίσου εκφραστικό συναισθηματικά (εξέφραζαν ένας τον έρωτά του για τον άλλον), 

ευαίσθητο στα προβλήματα του άλλου (συζητούσαν και συμπαραστέκονταν στα προβλήματα 

αλλήλων), με καλό δίκτυο φίλων (κοινωνικότητα), προσωπική ομορφιά (φυσική ελκυστικότητα) 

και ενδιαφέρον για την οικονομική στήριξη της σχέσης (άνεση υλικών αγαθών).  Στο σενάριο 

της ανισοτιμίας, το υπερωφελημένο μέλος παρουσιάζεται να συνεισφέρει στη σχέση μόνο τη 

φυσική του ελκυστικότητα ενώ απολάβει από το υποωφελημένο μέλος όλα τα άλλα πλην αυτού.  

Ουσιαστικά η αναλογία ανταμοιβής – κόστους για τους ανισότιμους υπερωφελημένους ήταν 1/4, 

δηλαδή το κόστος της φυσικής ελκυστικότητας που εισέφεραν στη σχέση έναντι των τεσσάρων 

ανταμοιβών, της ερωτικής έκφρασης, συμπαράστασης, κοινωνικότητας και οικονομικής άνεσης, 

που εισέπρατταν.  Η αναλογία αντιστρεφόταν για τους υποωφελημένους. 

Εξαρτημένες μετρήσεις 

Έλεγχος πειραματικού χειρισμού 
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Για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του πειραματικού χειρισμού, δηλαδή του βαθμού 

στον οποίο γινόταν κατανοητή η σχέση ισοτιμίας – ανισοτιμίας των μελών του υποθετικού 

ζευγαριού που περιέγραφαν τα σενάρια, ζητήθηκε από τα άτομα να απαντήσουν σε δύο 

ερωτήσεις, επί κλειστών κλιμάκων (1=πολύ λίγο-5=πάρα πολύ), αφού πρώτα είχαν απαντήσει 

στις ερωτήσεις των εξαρτημένων μεταβλητών. Η πρώτη ζητούσε από άτομα να σημειώσουν αν 

πίστευαν ότι «ο Γιώργος και η Κατερίνα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα στη σχέση τους» και 

η δεύτερη αν πίστευαν ότι «ο Γιώργος και η Κατερίνα αναλαμβάνουν τις ίδιες υποχρεώσεις στη 

σχέση τους».  Οι ερωτήσεις αυτές επελέγησαν διότι σχετίζονταν με ένα έμμεσο προϊόν της 

ισοτιμίας – ανισοτιμίας στις σχέσεις, την αναλογία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για κάθε 

μέλος του ζευγαριού.  Έτσι, χωρίς ευθεία αναφορά στην έννοια ισοτιμία, επιχειρήσαμε να 

ανιχνεύσουμε κατά πόσον τα άτομα κατανοούσαν τον χειρισμό της κατανεμητικής δικαιοσύνης 

στη σχέση. 

Κύριες εξαρτημένες μετρήσεις 

Στα πλαίσια των κοινωνιοψυχολογικά προσανατολισmένων θεωριών για τη σεξουαλική 

ικανοποίηση έχουν υιοθετηθεί ποικίλες μετρήσεις (Sprecher & Cate, 2004 για ανασκόπηση), 

άλλοτε με κλίμακες πολλών λημμάτων που αναφέρονται σε επιμέρους πλευρές της σεξουαλικής 

ικανοποίησης συνδυάζοντας αξιολογικές – θυμικές διαστάσεις με σχετικές συμπεριφορές 

ικανοποίησης (π.χ. συχνότητα επαφών, οργασμού, επιθυμία έναρξης κλπ.) και άλλοτε με 

κλίμακες ολιγάριθμων λημμάτων (ακόμη και δύο, π.χ. Sprecher, 2002) που καλύπτουν γενικές 

(«σφαιρικές») υποκειμενικές εκτιμήσεις σε αδρές αξιολογικές διαστάσεις όπως «καλή-κακή», 

«ευχάριστη-δυσάρεστη», «θετική-αρνητική», «πολύτιμη-αμελητέα» (Lawrence & Byers, 1998).  

Άλλοτε πάλι, οι μετρήσεις αναφέρονται στη σωματική, συναισθηματική και γενική ικανοποίηση 

με απλές ευθείες ερωτήσεις π.χ. «πόσο σωματικά ικανοποιητική βρίσκεις τη σχέση σου με το 
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σύντροφο σου», «πόσο συναισθηματικά ικανοποιητική βρίσκεις τη σχέση σου με το σύντροφό 

σου» (Laumann, Gagnon, Michael &, Michaels, 1994).  

Με βάση τη θεωρία της ισοτιμίας, στην παρούσα έρευνα υιοθετούμε την άποψη, ότι ένα 

εργαλείο μέτρησης σεξουαλικής ικανοποίησης θα πρέπει να έχει γνωστικο-συναισθηματικό 

χαρακτήρα μετρώντας υποκειμενική εμπειρία και μάλιστα γενική υποκειμενική εκτίμηση, 

συναισθήματα και αξιολογήσεις για τη ποιότητα της σεξουαλικής σχέσης (Sprecher & Cate, 

2004, σ. 237).  Εφόσον μάλιστα συνδέεται με τα συναισθήματα της σχέσης γενικότερα και τη 

γενική από αυτή ικανοποίηση, είναι σκόπιμο να περιλαμβάνει, πέρα από έναν δείκτη σωματικής 

ικανοποίησης και δείκτη ικανοποίησης αναγόμενο στη συναισθηματική σφαίρα, δηλαδή σε 

συναισθήματα που τροφοδοτούν τα ιεραρχικά συνθετότερα συναισθήματα της αγάπης και της 

δέσμευσης.  Θεωρήσαμε ενδεικτικά συναισθήματα είναι η «οικειότητα και ζεστασιά» που έχει 

χρησιμοποιηθεί από τους Traupmann, Hatfield &, Wexler (1983) αλλά και η «πληρότητα και 

ολοκλήρωση».  Και τα δύο αυτά συναισθήματα αναφέρονται στη βιβλιογραφία (Brehm, 1992.  

Fletcher, 2002) ως μέρος των βιωμάτων της ερωτικής επαφής αλλά έχουν διαπιστωθεί, σε 

λεκτικές τουλάχιστον περιγραφές, από σχετικές έρευνες στον ελληνικό πληθυσμό (Λουμάκου, 

Κορδούτης &, Σαραφίδου, 2001, σ. 91).  Εκτός αυτών είναι απαραίτητο η μέτρηση να 

περιλαμβάνει και γενικό δείκτη σεξουαλικής ικανοποίησης διότι όπως εξηγήθηκε νωρίτερα, δεν 

μπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα να μη προκύπτει προσθετικά από τη συναισθηματική και 

σεξουαλική διάσταση ή να μην υπεισέρχονται σε αυτήν άλλες άγνωστές μας έννοιες. 

Ζητήθηκε από τα άτομα να εκτιμήσουν το βαθμό γενικής σεξουαλικής ικανοποίησης των 

ηρώων του σεναρίου, χρησιμοποιώντας πεντάβαθμη κλίμακα (1=πολύ χαμηλή ικανοποίηση – 

5=πολύ υψηλή), χωριστά για τον άνδρα-ήρωα (Γιώργος) και τη γυναίκα-ηρωίδα (Κατερίνα).  Το 

αυτό έγινε ακολούθως και για την σωματική σεξουαλική ικανοποίηση, με τη διαφορά ότι εδώ 
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ζητήθηκε από τα άτομα να εκτιμήσουν τη σωματική σεξουαλική ικανοποίηση που ένιωθαν οι 

ήρωες των σεναρίων, μετά τη σεξουαλική επαφή.  Για την συναισθηματική ικανοποίηση που 

απορρέει από τη σεξουαλική πράξη, ακολουθούσαν κατόπιν δύο ερωτήσεις.  Η πρώτη ζητούσε 

από τα άτομα να δείξουν χωριστά πάλι για το Γιώργο και την Κατερίνα κατά πόσον εκτιμούσαν 

ότι θα ένιωθαν οικειότητα και ζεστασιά μετά την επαφή (1 = σχεδόν καθόλου οικειότητα και 

ζεστασιά, έως 5 = πάρα πολύ οικειότητα και ζεστασιά), ενώ η δεύτερη κατά πόσον θα ένιωθαν 

πληρότητα και ολοκλήρωση (1 = σχεδόν καθόλου πληρότητα και ολοκλήρωση, έως 5 = πάρα 

πολύ πληρότητα και ολοκλήρωση). 

Δημογραφικά στοιχεία 

Οι ερωτήσεις δημογραφικών στοιχείων περιορίστηκαν στις απολύτως απαραίτητες για 

την αδρή περιγραφή του δείγματος (με βάση αυτές περιγράφηκε παραπάνω) και στην αποφυγή 

μεροληπτικής κατανομής των συμμετεχόντων στις συνθήκες.  Περιλάμβαναν, το φύλο, την 

ηλικία, τη σχολή, το τμήμα, το έτος σπουδών, την εκπαίδευση και το επάγγελμα των γονέων.    

Εργαλείο έρευνας και διαδικασία  

Το εργαλείο έρευνας ήταν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο διαμορφώθηκε για να 

περιλαμβάνει τους παραπάνω χειρισμούς και μετρήσεις, ως εξής.  Στη πρώτη σελίδα των 

οδηγιών δινόταν η ταυτότητα της έρευνας, η οποία περιγραφόταν ως «έρευνα διαπροσωπικών 

σχέσεων».  Τα άτομα καλούνταν να απαντήσουν στις ερωτήσεις εθελοντικά και ανώνυμα, χωρίς 

να ξεφυλλίζουν το ερωτηματολόγιο.  Κατόπιν διάβαζαν το σενάριο της σχέσης και προκειμένου 

να εστιάσουν καλύτερα σε αυτό, τους ζητούταν να γράψουν μερικές φράσεις περιγράφοντάς τη 

σχέση που περιείχε με δικά τους λόγια. Ακολουθούσαν οι τέσσερις εξαρτημένες μετρήσεις για 

την ικανοποίηση με τη σειρά που παρουσιάστηκαν παραπάνω.  Οι γυναίκες συμμετέχουσες 

αποκρίνονταν σε εκδοχή του ερωτηματολογίου που τους ζητούσε να κάνουν την εκτίμησή για 
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κάθε είδος ικανοποίησης, πρώτα για τη γυναίκα ηρωίδα και μετά για τον άνδρα, ενώ το 

αντίστροφο ζητούνταν από τους άνδρες.  Έπονταν οι δύο ερωτήσεις του ελέγχου του 

πειραματικού χειρισμού και κατόπιν μία σελίδα με τα δημογραφικά στοιχεία.  Οι συμμετέχοντες 

προσεγγίστηκαν ατομικά από τους ερευνητές σε χώρους του Πανεπιστημίου (βιβλιοθήκη, 

κυλικείο, διαδρόμους, έξω από αίθουσες κλπ.) σε ώρα σχόλης.  Η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου γινόταν επί τόπου και κατά μόνας με τη διακριτική παρουσία του ερευνητή 

και δεν διαρκούσε πάνω από 15-20’ λεπτά. 

Αποτελέσματα 

Έλεγχος πειραματικού χειρισμού 

Κατανομή δικαιωμάτων - υποχρεώσεων στο ζευγάρι.  Οι δύο ερωτήσεις ελέγχου του 

πειραματικού χειρισμού υποβλήθηκαν σε Πολλαπλή Ανάλυση Διασποράς με ανεξάρτητη 

μεταβλητή την ισοτιμία-ανισοτιμία, εφόσον ενδιέφερε να εξεταστεί εάν τα άτομα διέβλεπαν την 

επιχειρούμενη με τον πειραματικό χειρισμό των σεναρίων διαφοροποίηση των δύο γενικών 

επιπέδων.  Διαπιστώθηκε ότι τα σενάρια επιδρούσαν στις δύο ερωτήσεις, Πολλαπλό 

F(4,902)=122.98, p=.000.  Οι επιμέρους επιδράσεις βρέθηκαν επίσης στατιστικά σημαντικές, 

τόσο αυτή που αφορούσε την ερώτηση «πιστεύετε ότι ο Γιώργος και η Κατερίνα απολαμβάνουν 

τα ίδια δικαιώματα στη σχέση;» F(2,452)=271,58, p=.000, όσο και την «πιστεύετε ότι ο Γιώργος 

και η Κατερίνα έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις στη σχέση;» F(2,452)=220,21, p=.000.  Οι διαφορές 

των μέσων όρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.  Οι έλεγχοι των διαφορών μεταξύ των μέσων 

όρων έγιναν με τη μέθοδο Scheffé για α =.05.  Οι συμμετέχοντες έδειξαν ότι στο σενάριο 

ισοτιμίας θεωρούσαν πως τα άτομα είχαν τα αυτά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι στα σενάρια ανισοτιμίας (Πίνακας 1).  Ο έλεγχος χειρισμού 

επομένως, έδειξε ότι οι συμμετέχοντες αντελήφθησαν τη διαφορά ισοτιμίας ανάμεσα στις 
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συνεισφορές των ηρώων του σεναρίου που χρησιμοποιήθηκε για να προσομοιώσει την ισότιμη – 

ανισότιμη σχέση. 

----------------------- 

Θέση Πίνακα 1 

--------------------- 

Κύριες εξαρτημένες μετρήσεις της ικανοποίησης 

Η σεξουαλική ικανοποίηση μετρήθηκε με τέσσερις ερωτήσεις.  Η πρώτη ερώτηση 

μετρούσε την υποκειμενική εκτίμηση γενικής σεξουαλικής ικανοποίησης, ενώ οι επόμενες τρεις, 

τον αντίκτυπο της σεξουαλικής επαφής στην σωματική και συναισθηματική σεξουαλική 

ικανοποίηση.  Η σωματική σεξουαλική ικανοποίηση μετρούταν με μία ερώτηση, ενώ η 

συναισθηματική σεξουαλική ικανοποίηση με δύο, μία για την «οικειότητα και ζεστασιά» και μία 

για την «πληρότητα και ολοκλήρωση».  Υποβάλαμε λοιπόν τις απαντήσεις των συμμετεχόντων 

για την γενική σεξουαλική ικανοποίηση του άνδρα και της γυναίκα ηρωίδας σε χωριστή 

πολλαπλή ανάλυση διασποράς εφόσον πρόκειται για εννοιολογικά και ψυχολογικά διαφορετική 

μέτρηση της σεξουαλικής ικανοποίησης, ενώ οι άλλες τρεις αποσκοπούν στην καταγραφή 

επιμέρους διαστάσεων ικανοποίησης όπως εκτιμώνται μετά τη σεξουαλική επαφή.  Ανεξάρτητες 

μεταβλητές στην ανάλυση αυτή ήταν το φύλο και τα τρία επίπεδα ισοτιμίας.  Την ίδια ανάλυση 

επαναλάβαμε για τις επόμενες τρεις ερωτήσεις, για τον άνδρα ήρωα και τη γυναίκα ηρωίδα, 

εφόσον θεωρήσαμε ότι περιγράφουν το αυτό φαινόμενο του αντίκτυπου της σεξουαλικής 

επαφής για τη σωματική και συναισθηματική ικανοποίηση. 

Διαπιστώθηκε αλληλεπίδραση της ισοτιμίας/ανισοτιμίας και του φύλου επί της γενικής 

σεξουαλικής ικανοποιήσεως, Πολλαπλό F(4, 890)=2.96,  p=.02. Εξετάζοντας την ικανοποίηση 

χωριστά του άνδρα ήρωα και της γυναίκας ηρωίδας, βρέθηκαν ότι η αλληλεπίδραση ίσχυε για 
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τον άνδρα ήρωα F(2,446)=3.53, p=.03, αλλά όχι για την ηρωίδα F(2,446)=2.63, p=.07.  O 

έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων Scheffé (α =.05). έδειξε περαιτέρω ότι οι συμμετέχοντες, 

ασχέτως φύλου ανέμεναν υψηλότερη γενική ικανοποίηση για τον άνδρα της ισότιμης σχέσης 

παρά για αυτόν των ανισότιμων σχέσεων (βλ. Πίνακα 2).  Επομένως, η ισοτιμία επηρέασε μεν 

τις προσδοκίες γενικής σεξουαλικής ικανοποίησης από τη σχέση αλλά μόνον ως προς το άρρεν 

μέλος του ζευγαριού. 

------------------ 

Θέση Πίνακα 2 

--------------------- 

Όσον αφορά τις δύο επιμέρους πλευρές της σεξουαλικής ικανοποίησης, τη σωματική και 

τη συναισθηματική, διαπιστώθηκε αλληλεπίδραση της ισοτιμίας με το φύλο επί των τριών 

ερωτήσεων τις οποίες θεωρήσαμε ότι αντιστοιχούν στις δύο αυτές πλευρές, Πολλαπλό F(12, 

878)=1.74, p=0.05.  Περαιτέρω έλεγχος απεκάλυψε ότι το αποτέλεσμα αυτό οφειλόταν στις 

επιμέρους αλληλεπιδράσεις επί της ερώτησης που αφορούσε τη σωματική σεξουαλική 

ικανοποίηση του άνδρα, F(2, 445)=3, p=.05, όχι όμως της γυναίκας και την συναισθηματική 

σεξουαλική ικανοποίηση της γυναίκας, ως προς την πληρότητα και ολοκλήρωση, F(2, 445)=3,34 

p=.04 αλλά όχι την αντίστοιχη του άνδρα.  Οι δύο αυτές αλληλεπιδράσεις ελέγχθηκαν 

λεπτομερέστερα για να διαπιστωθεί που μπορούσαν να αποδοθούν με την μέθοδο Scheffé για α 

=.05.  Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους Πίνακες 3 και 4.  

Όπως συνέβη στην περίπτωση της γενικής σεξουαλικής ικανοποίησης, η ισοτιμία της 

σχέσης επηρέασε μόνον τις προσδοκίες των ατόμων για τη σωματική σεξουαλική ικανοποίηση 

που αφορούσε τον άνδρα, όχι τη γυναίκα.  Συγκεκριμένα, οι άνδρες προέβλεπαν ότι ο άνδρας θα 

έχει μεγαλύτερη σωματική σεξουαλική ικανοποίηση σε σχέση υπερωφέλειας της γυναίκας ή 



Αντίληψη ισοτιμίας και σεξουαλικής ικανοποίησης25 

ισοτιμίας, παρά σε σχέση υπερωφέλειάς του.  Οι γυναίκες, επίσης προσδοκούσαν μεγαλύτερη 

σωματική σεξουαλική ικανοποίηση για τον άνδρα σε σχέσεις που ήταν ισότιμος παρά 

υπερωφελημένος αλλά περίμεναν ότι η ικανοποίησή της γυναίκας, θα ήταν η ίδια μεταξύ της 

σχέσεως ισοτιμίας και υπερωφέλειας της γυναίκας ή μεταξύ των ανισότιμων σχέσεων (Πίνακας 

3). 

---------------- 

Θέση Πίνακα 3 

------------------ 

Αντίθετα προς πρότυπο ευρημάτων που αφορούσε τη σωματική σεξουαλική 

ικανοποίηση, η ισοτιμία επηρέασε μόνον τις προβλέψεις για τη συναισθηματική σεξουαλική 

ικανοποίηση της γυναίκας, όχι του άνδρα.  Ειδικότερα επηρεάσθηκε η προσδοκία πληρότητας 

και ολοκλήρωσης μετά τη συναισθηματική επαφή.  Οι άνδρες προέβλεπαν ότι η γυναίκα θα 

ένιωθε μεγαλύτερη πληρότητα και ολοκλήρωση σε σχέση ισοτιμίας, λιγότερη σε σχέση 

υπερωφέλειας του άνδρα και ακόμη λιγότερη σε σχέση υπερωφέλειας της γυναίκας.  Οι γυναίκες 

προέβλεπαν ότι η γυναίκα θα ένιωθε μεγαλύτερη συναισθηματική πληρότητα σε σχέση ισοτιμίας 

απ’ ότι σε σχέσεις υπερωφέλειας του άνδρα ή υπερωφέλειας της γυναίκας (Πίνακας 4) 

------------------- 

Θέση Πίνακα 4 

------------------ 

Συζήτηση 

Η υπόθεσή μας επιρρώθηκε μεν ως προς τη γενική επίδραση ισοτιμίας αλλά μόνο εν 

μέρει.  Το πρότυπο και οι κατευθύνσεις των διαφορών που προκάλεσε μεταξύ σχέσεων με 

ισότιμους και ανισότιμους, στη γενική, σωματική και συναισθηματική σεξουαλική ικανοποίηση 
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θα συζητηθεί αναλυτικά παρακάτω.  Πάντως, γενικά μιλώντας, μπορούμε να πούμε ότι 

επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψή πως η ισοτιμία θα επιδρούσε διαφορετικά στις προσδοκίες για την 

σεξουαλική ικανοποίηση του άνδρα ή της γυναίκας, ανάλογα με τη διάσταση της σεξουαλικής 

ικανοποίησης στην οποία εκφραζόταν και το φύλο αυτού που εξέφραζε προσδοκία. 

Άνδρες και γυναίκες συναινούσαν στην προσδοκία ότι ο άνδρας θα είναι γενικά πιο 

ικανοποιημένος στη σχέση ισοτιμίας απ’ ότι στις σχέσεις ανισοτιμίας ενώ δεν υφίστατο η ίδια 

προσδοκία για τη γυναίκα.  Οφείλουμε εν τούτοις να παρατηρήσουμε ότι υπήρχε τάση 

επίδρασης, οριακής στατιστικής σημαντικότητας των επιπέδων ισοτιμίας και στη γυναικεία 

γενική σεξουαλική ικανοποίηση, Πολλαπλό F(2,446)=2.63,p=0.07.  Μάλιστα, όπως φαίνεται και 

από τον Πίνακα 2, το πρότυπο των ευρημάτων έδειχνε προς την ανάλογη κατεύθυνση, ότι 

δηλαδή άνδρες και γυναίκες συναινούν πως η ισότιμη γυναίκα είναι πιο ικανοποιημένη από την 

ανισότιμη.  Γενικά, τα ευρήματα αυτά είναι σύμφωνα με την αρχική εκδοχή της υπόθεσης της 

θεωρίας της ισοτιμίας (Sprecher, 1986), ότι η ανισοτιμία, προκαλεί τόσο στο υπερωφελημένο 

μέλος της σχέσης όσο και στο υποωφελημένο μέλος, δυσφορία, η οποία αντανακλάται σε 

ποικίλες μεταβλητές μεταξύ των οποίων και η γενική σεξουαλική ικανοποίηση (Traupmann, 

Hatfield &, Wexler, 1983).  Δεν συμφωνούν με την νεότερη επαναδιατύπωση της υπόθεσης και 

τα σχετικά ευρήματα, τόσο σε επίπεδο προσδοκιών (π.χ. Sprecher, 1992) όσο και αυτοαναφοράς 

(π.χ. Sprecher, 2001), που υπαινίσσονται ότι τα άτομα προσδοκούν πως η δυσφορία και η 

συνοδή ικανοποίηση των υπερωφελημένων είναι μικρότερη μεν από των ισότιμων αλλά 

μεγαλύτερη από των υποωφελημένων.  Μολαταύτα, τα ευρήματα της βιβλιογραφίας, αφορούν 

γενική ικανοποίηση από τη σχέση ενώ τα παρόντα σεξουαλική χωρίς να αναφέρονται σε επίπεδα 

δυσφορίας.  Πάντως, τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με παλαιότερες έρευνες, που μετρούν 

αντικειμενικά σεξουαλική δραστηριότητα σχετιζόμενη με σεξουαλική ικανοποίηση, όπως  η 
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συχνότητα και η ολοκλήρωση της σεξουαλικής επαφής σε μία σχέση (Hatfield, Utne &, 

Traupmann, 1979) ή υποκειμενικά, μέσω αυτοναναφοράς στη σεξουαλική ικανοποίηση 

(Traupmann, Hatfield &, Wexler, 1983). 

Η ετεροβαρής διαφοροποίηση των προσδοκιών για τη γενική σεξουαλική ικανοποίηση 

του άνδρα θα ήταν παρακινδυνευμένο να ερμηνευθεί, δεδομένης της οριακής σημαντικότητας 

για τη γενική σεξουαλική ικανοποίηση της γυναίκας και υπό το πρίσμα των διαφορών που 

προέκυψαν στις προσδοκίες για άνδρες και γυναίκες επί των επιμέρους διαστάσεων της 

σεξουαλικής ικανοποίησης (Πίνακας 3 και 4).  Θα μπορούσε να ειπωθεί ωστόσο με επιφύλαξη, 

ότι η ετεροβαρής αυτή διαφοροποίηση, εκφράζει την κοινωνικό κανονιστικό κανόνα, που 

υποστηρίζεται από τη θεωρία της ερωτικής πλαστικότητας, ότι οι άνδρες έχουν περισσότερο 

ελεγκτικό ενδιαφέρον για την γενική σεξουαλική τους ικανοποίηση από ότι οι γυναίκες 

(Baumeister, 2001).  Ως εκ τούτου, είναι πιθανότερο να προβλέπεται πως εκείνους θα ενοχλήσει 

περισσότερο η δυσφορία που προκαλεί η ανισοτιμία, μειώνοντας και τη σεξουαλική τους 

ικανοποίηση.  Αντίθετα, είναι λιγότερο πιθανόν να ενοχληθούν από τη διαφοροποίηση στην 

ισοτιμία της σχέσης οι γυναίκες, εφόσον θεωρείται ότι επιδεικνύουν σεξουαλική ευελιξία και 

πλαστικότητα στις συγκυριακές καταστάσεις της (όπως είναι εν προκειμένω η ισοτιμία-

ανισοτιμία).  Ας σημειωθεί ότι στην περίπτωση της δυσφορίας και γενικής ικανοποίησης από τη 

σχέση, τα μέχρι τούδε ευρήματα οδηγούν σε αντίθετη συνήθως ερμηνεία, ότι δηλαδή οι γυναίκες 

είναι αυτές που δείχνουν μεγαλύτερη δυσφορία για την ανισοτιμία, προτιμώντας την ισοτιμία 

περισσότερο από τους άνδρες, οι οποίοι κυρίως δυσφορούν για την υποωφέλεια, δείχνοντας 

σχετικά μεγαλύτερη ικανοποίηση για την υπερωφέλειά τους εν σχέσει προς την ισοτιμία στη 

σχέση.  Θεωρούμε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει αντίφαση στα ευρήματα αυτά και ότι οι 



Αντίληψη ισοτιμίας και σεξουαλικής ικανοποίησης28 

δυσφορία, η γενική και η σεξουαλική ικανοποίηση είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους διαστάσεις, οι 

δε συσχετίσεις τους ίσως είναι πολυπλοκότερες απ’ ότι μέχρι τώρα πιστεύαμε. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το εύρημα ότι άνδρες και γυναίκες, κατ’ αρχήν, συναινούν ότι 

η ισοτιμία – ανισοτιμία θα επηρεάσει την σωματική σεξουαλική ικανοποίηση μόνον του άνδρα 

(Πίνακας 3) και την συναισθηματική μόνον της γυναίκας (Πίνακας 4), δείχνοντας έτσι ότι έχουν 

συναίσθηση ότι διαφορετικές διαστάσεις σεξουαλικής ικανοποίησης έχουν σημασία για κάθε 

φύλο.  Το εύρημα επιβεβαιώνει την παλαιότερη μερική πρόταση των Traupmann, Hatfield &, 

Wexler (1983) – βασισμένη στα υπαινικτικά ευρήματα της μελέτης τους- ότι η σεξουαλική 

ικανοποίηση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μετρικά ως σύνθετη μεταβλητή.  Επιπλέον, στηρίζει 

εμπειρικά την άποψη ότι τα φύλα ίσως να χρησιμοποιούν διαφορετικές διαστάσεις ή τις αυτές, 

με διαφορετική ευαισθησία, για την αναπαράσταση των σχέσεων (Fletcher, 2002. Kordoutis, 

Loumakou &, Sarafidou, 2000) και για την αξιολόγηση της σεξουαλικής επαφής (Apostolidis, 

1993. Apostolidis, 2002. Piney, Gerard &, Denney, 1987) που προκύπτει σε αυτές.  Τούτο, εν 

μέρει επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι προσδοκίες για κάθε επιμέρους διάσταση, 

διαφοροποιούνται ως προς το φύλο αυτού που διατυπώνει προσδοκία για την ικανοποίηση 

άνδρα ή γυναίκα. 

Οι άνδρες προσδοκούν ότι ένας άνδρας θα είναι λιγότερο ικανοποιημένος σωματικά-

σεξουαλικά από τη θέση του υπερωφελημένου στη σχέση και πιο ικανοποιημένος ως ισότιμος ή 

υποωφελημένος.  Δηλαδή θα είναι λιγότερο ικανοποιημένος όταν καταβάλει μικρό κόστος για 

να εισπράττει πολλά οφέλη από τη σύντροφό του.  Οι γυναίκες συναινούν με την προσδοκία των 

ανδρών ότι θα είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τη θέση του υπερωφελημένου απ’ ότι του 

ισότιμου αλλά δεν ξεχωρίζουν την ικανοποίηση που θα νιώθει από τη θέση του υποωφελημένου, 

τη θέση δηλαδή όπου η γυναίκα εισπράττει πολλά με λίγο κόστος.  Θεωρούμε ότι αυτό 
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συμβαίνει, γιατί η κανονιστική εμπειρία από σεξουαλικές σχέσεις των γυναικών, υπαγορεύει 

πως η υπερωφέλεια της γυναίκας είναι η συνήθως αναμενόμενη και αποδεκτή σχεσιακή 

αναλογία αγαθών στα ζευγάρια.  Αυτή η σχέση, πιστεύουν οι γυναίκες, ότι ικανοποιεί 

περισσότερο σωματικά-σεξουαλικά έναν άνδρα.  Εν τούτοις, δείχνουν να γνωρίζουν, ότι εάν 

προκύψουν οι λιγότερο συνήθεις και αποδεκτές σχέσεις της ισοτιμίας και υπερωφέλειας του 

άνδρα, τότε αυτός θα είναι πιο ικανοποιημένος ως ισότιμος παρά ως υπερωφελημένος.  Οι 

άνδρες, που ενδεχομένως επίσης στηρίζονται στη δικιά τους σχεσιακή εμπειρία, συμφωνούν με 

τις γυναίκες για το ποια σχέση είναι η κανονιστική ή μάλλον η μη-κανονιστική και μη αποδεκτή, 

όσον αφορά τη σεξουαλική τους ικανοποίηση.  Πλην όμως, γι’ αυτούς η διάκριση είναι 

σαφέστερη.  Ίσως γιατί, για τους άνδρες, ο έλεγχος και η διασφάλιση της σωματικής 

σεξουαλικής ικανοποίησης στη σχέση είναι πολύ σημαντικός.  Οι άνδρες λοιπόν θεωρούν, ότι η 

θέση υπερωφέλειας του άνδρα στη σχέση, θα του προκαλέσει τη λιγότερη σωματική σεξουαλική 

ικανοποίηση, από ότι η θέση της ισοτιμίας ή της υπερωφέλειας της γυναίκας.  Η θέση 

υπερωφέλειας του άνδρα ίσως να επηρεάζει τη σεξουαλική ικανοποίηση διότι μπορεί να 

εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι η γυναίκα, μέσω των δυσανάλογων εισφορών της, ελέγχει τη 

σχέση. 

Τα αποτελέσματα αυτά μοιάζουν να συμφωνούν με τη θεωρία της κοινωνικής 

ανταλλαγής (Baumeister, 2001β), υπαινισσόμενα πως τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες 

πιστεύουν πως για τον άνδρα η σωματική σεξουαλική ικανοποίηση είναι κάτι που έχει υψηλή 

αξία, για την οποία οφείλουν να προσφέρουν τουλάχιστον τόσα όσα η σύντροφος τους για την 

επίτευξή της (ισότιμη σχέση) ή πολύ περισσότερα από αυτήν (ανισοτιμία με υπερωφέλεια της 

γυναίκας). 
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Όσον αφορά τη διάσταση της συναισθηματικής σεξουαλικής ικανοποίησης, στην οποία 

παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις μόνον για τη γυναίκα, οι άνδρες προσδοκούν ότι η γυναίκα θα 

έχει τη μεγαλύτερη συναισθηματική ικανοποίηση ως ισότιμη σε μια σχέση, τη λιγότερη ως 

υποωφελημένη και μέτρια ως υπερωφελημένη.  Οι γυναίκες εν μέρει μόνο συμφωνούν, 

θεωρώντας ότι θα είναι πιο ικανοποιημένες συναισθηματικά στις ισότιμες σχέσεις παρά στις 

ανισότιμες γενικά.  Φαίνεται ότι οι γυναίκες κρίνουν ότι η ανισοτιμία δημιουργεί γενικότερη 

δυσφορία στη γυναίκα, ασχέτως υπερωφέλειας ή υποωφέλειάς της και επομένως μικρότερη 

συναισθηματική σεξουαλική ικανοποίηση.  Τα ευρήματα συνάδουν προς ορισμένες έρευνες που 

υπαινίσσονταν ότι για τις γυναίκες η ισοτιμία έχει περισσότερη σημασία απ’ ότι για τους άνδρες, 

ως προς πλειάδα σχεσιακών μεταβλητών και ότι η ανισοτιμία τους δημιουργεί γενικώς 

περισσότερη δυσφορία και λιγότερη ικανοποίηση απ’ ότι σ’ εκείνους (Traupmann, Hatfield &, 

Wexler, 1983.  Hatfield, Traupmann, Sprecher, Utne &, Hay, 1985.  Traupmann, Petersen, Utne 

&, Hatfield, 1981).  Εισάγουν όμως την ενδιαφέρουσα διαφυλική ιδιομορφία ότι αυτό είναι πιο 

πιθανό να συμβαίνει σε συναισθηματικού είδους διαστάσεις. 

Ίσως, όπως προτείνει η θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής αλλά και η θεωρία της 

ερωτικής πλαστικότητας, για τις γυναίκες να έχει μεγαλύτερη σημασία η συναισθηματική 

πλευρά της ανταλλαγής αγαθών στη σχέση (Lawrance & Byers, 1995.  Piney, Gerard &, 

Denney, 1987.  Plant, Hyde, Keltner &, Devine, 2000).  Η πλευρά αυτή εμπεριέχει σημαντικά 

δεικτικά σημεία για το νόημα και το σκοπό της σεξουαλικής επαφής (π.χ. DeLamater, 1987), τα 

οποία, όπως ειπώθηκε παραπάνω, η γυναίκα τείνει να αναζητά πολύ περισσότερο από τον 

άνδρα, με στόχο να διαγνώσει αν πραγματικά επενδύονται πόροι από το σύντροφο στη σχέση, 

την πορεία και προοπτική της σχέσης καθαυτής (Baumeister, 2001α,β.  Fletcher, 2002, σ. 52-72, 

212).  Η ισοτιμία ως κανόνας κατανομής αγαθών, θα πρέπει, στη βάση αυτής της λογικής, να 
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σηματοδοτεί για την γυναίκα μεγαλύτερη επένδυση πόρων από τον σύντροφο και προοπτική 

σχέσης, απ’ ότι η ανισοτιμία (είτε υπερωφέλεια είτε υποωφέλεια), πράγμα που ίσως 

συμπαρασύρει και τη σεξουαλική της ικανοποίηση. 

Παρόλο που και οι άνδρες, φαίνονται εξ ίσου ικανοί να χρησιμοποιούν την θυμική 

αξιολογική διάσταση, εν τούτοις μοιάζει να το κάνουν με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι οι γυναίκες.   

εφόσον στην περίπτωση των ανισότιμων σχέσεων θεωρούν ότι η γυναίκα θα είναι περισσότερο 

ικανοποιημένη στην περίπτωση υπερωφέλειας του άνδρα, παρά της γυναίκας.  Η προσδοκία 

αυτή πρέπει να είναι παραπληρωματική της προσδοκίας τους, ότι οι ίδιοι θα είναι στην ίδια 

σχέση ήκιστα ικανοποιημένοι σεξουαλικά.  Ίσως μάλιστα να βασίζεται στα ίδια «ανδρικά» 

κριτήρια.  Συνάγουν, δηλαδή, με βάση τη δική τους κανονιστική εμπειρία για τη σεξουαλική 

ικανοποίηση που πηγάζει από θέση υποωφέλειας (πρέπει να προσφέρουν πολύ περισσότερα στη 

γυναίκα απ’ ότι τους προσφέρει), ότι θα πρέπει και εκείνη να είναι τουλάχιστον μέτρια 

ικανοποιημένη συναισθηματικά (αφού σε αυτήν τη διάσταση ικανοποιείται) ευρισκόμενη σε 

σχέση με υπερωφελημένο άνδρα.  Βέβαια, ο ρόλος της υποωφελημένης γυναίκας, δεν είναι 

γενικά κοινωνικά αποδεκτός, ούτε ιδιαίτερα συνηθισμένος.  Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που 

δεν θα πρέπει να μας ξενίζει, ότι οι ίδιες οι γυναίκες δεν διακρίνουν ως προς τη σεξουαλική 

ικανοποίηση τις ανισότιμες σχέσεις μεταξύ τους αλλά μόνον τις ισότιμες από τις ανισότιμες. 

Περιορισμοί 

Η παρούσα έρευνα κινήθηκε στο επίπεδο της μελέτης της απλολαϊκής θεωρίας που έχουν 

οι άνθρωποι για τη στενή διαπροσωπική σχέση, επομένως μελετήσαμε την προσδοκία για τις 

επιδράσεις της ισοτιμίας στην σεξουαλική ικανοποίηση.  Το ερώτημα έχει βεβαίως εμπειρικό 

και θεωρητικό ενδιαφέρον (πρβλ. Sprecher, 1992), στο βαθμό που οι προσδοκίες τροφοδοτούν 

και επηρεάζουν άλλα γνωστικά και συμπεριφορικά φαινόμενα των σχέσεων.  Πλην όμως, δεν 
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ταυτίζεται με το ερώτημα εάν η ισοτιμία επηρεάζει καθαυτή τη σεξουαλική ικανοποίηση και τις 

διαστάσεις της.  Άρα, επόμενες έρευνες θα πρέπει να εξετάσουν την υπόθεσή μας στο επίπεδο 

των πραγματικών ισότιμων-ανισότιμων σχέσεων, μετρώντας την πραγματική εμπειρία της 

σεξουαλικής ικανοποίησης με εργαλεία αυτοαναφοράς.  Η σημασία της προσδοκίας 

σεξουαλικής ικανοποίησης για την εμπειρία της ικανοποίησης είναι ένα ακόμη ερώτημα που θα 

πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο αυτό. 

Ένας άλλος περιορισμός της παρούσας έρευνας έχει να κάνει με τον πειραματικό 

χειρισμό της ισοτιμίας – ανισοτιμίας και τον αδρό, έμμεσο έλεγχό του.  Οι ερωτήσεις, σκοπίμως, 

αναφέρονταν σε ένα έμμεσο χαρακτηριστικό των ισότιμων – ανισότιμων σχέσεων, την 

κατανομή δικαιωμάτων-υποχρεώσεων ανάμεσα στο ζευγάρι.  Θεωρήσαμε ότι αυτός θα ήταν 

ορθότερος έλεγχος της «σφαιρικής» κατανόησης εκ μέρους των συμμετεχόντων του αν 

υφίσταται ο κανόνας της κατανεμητικής δικαιοσύνης στα σενάρια.  Ατυχώς όμως, λόγω ακριβώς 

της φύσεώς του αυτής, μπορούσε μεν να χρησιμοποιηθεί από τους συμμετέχοντες για να 

διακρίνει τα ισότιμα από τα ανισότιμα σενάρια αλλά ήταν αδύνατον να ανιχνεύσει κατά πόσον 

τα άτομα είχαν αντιληφθεί την υπερωφέλεια ή υποωφέλεια των ηρώων.  Μολονότι, ο έστω και 

αδρός αυτός, έλεγχος χειρισμού έδειξε πως οι συμμετέχοντες αντελήφθησαν τη διαφορά των 

ισότιμων – ανισότιμων σεναρίων (Πίνακας 1) θεωρούμε ότι χρήζει βελτιώσεως.  Παρ’ όλ’ αυτά, 

στο βαθμό που μπορεί να ειπωθεί ότι και οι κύριες μετρήσεις λειτουργούν επικουρικά ως 

πειραματικός έλεγχος, έχοντας παράξει διακρίσεις μεταξύ των συνθηκών, ισότιμοι - ανισότιμοι 

με υπερωφελημένο άνδρα – ανισότιμοι με υπερωφελημένη γυναίκα (βλ. Πίνακες 3 και 4), ο 

πειραματικός χειρισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί επιτυχής. 

Συμπεράσματα και προοπτικές 
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Ο κατανεμητικός κανόνας της ισοτιμίας φαίνεται να αποτελεί λειτουργικό μέρος της 

απλολαϊκής θεωρίας για τη στενή διαπροσωπική σχέση εφόσον επηρεάζει τις προσδοκίες των 

ατόμων για τη σεξουαλική ικανοποίηση.  Δεν ήταν στόχος της έρευνα αυτής να εξετάσει αν η 

ισοτιμία αυθορμήτως ανακύπτει μεταξύ των περιεχομένων της απλολαϊκής θεωρίας για τη 

σχέση, εάν και υπό ποίες συνθήκες ενεργοποιείται αυθόρμητα και πόσο σημαντικό ρόλο έχει εν 

σχέσει προς άλλα περιεχόμενα.  Είναι σκόπιμο άλλες έρευνες να ασχοληθούν με τα ζητήματα 

αυτά.  Η έρευνά μας πάντως, δείχνει ότι, εάν και εφόσον ο κανόνας ανακύψει, αναμένεται να 

επηρεάσει τις προσδοκίες για τη σεξουαλική ικανοποίηση ανδρών και γυναικών προς 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις σε διαφορετικές, αντίστοιχα, διαστάσεις της σεξουαλικής 

εμπειρίας.  Κατά τη σχετική γραμματεία η ισοτιμία ενδέχεται να δρα επηρεάζοντας καταλυτικές 

για τη σχέση μεταβλητές, είτε στην αρχή της δημιουργίας της σχέσης (Sprecher, 2001) είτε στην 

αρχή της διαδικασίας διάλυσής της (Duck, 1982), ως αποτέλεσμα συναισθημάτων δυσφορίας, τα 

οποία μάλιστα η ίδια περαιτέρω κλιμακώνει (Grote & Clark, 2001).  Περαιτέρω έρευνα θα 

πρέπει να εξετάσει, τις συνθήκες υπό τις οποίες αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ισοτιμία και τις 

συνέπειές της για τη σεξουαλική ικανοποίηση σε κρίσιμα στάδια της σχέσης. 

Ιδιαίτερης σημασίας για τη μελλοντική έρευνα είναι οι σαφείς υποδείξεις των ευρημάτων 

μας ότι, (α) τα φύλα αντιδρούν με διαφορετική ευαισθησία προς διαφορετικές διαστάσεις, ίσως 

δε και εννοιολογικές συλλήψεις του τι συνιστά «γενική σεξουαλική ικανοποίηση»(Wiederman, 

2004), (β) υπάρχουν διαφορετικές κοινωνικές προσδοκίες για την ικανοποίηση των φύλων ως 

προς διαφορετικές διαστάσεις - των μεν ανδρών ως προς τη σωματική ικανοποίηση, των δε 

γυναικών ως προς την συναισθηματική, (γ) τα φύλα αντιδρούν διαφορετικά προς την ισοτιμία-

ανισοτιμία, εκφράζοντας όμως την αντίδρασή τους αυτή επί των διαφορετικών διαστάσεων 

σεξουαλικής ικανοποίησης. 



Αντίληψη ισοτιμίας και σεξουαλικής ικανοποίησης34 

Οι υποδείξεις αυτές ενισχύουν και συμπληρώνουν παλαιότερες ενδείξεις και ευρήματα 

που υπαινίσσονταν πως η ισοτιμία επιδρά σε επιμέρους διαστάσεις της σεξουαλικής 

ικανοποίησης και μάλιστα ανάλογα με το φύλο (Traupmann, Hatfield &, Wexler, 1983).  

Επιπλέον, καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω μελέτη του πολυδιάστατου χαρακτήρα της 

σεξουαλικής ικανοποίησης, τόσο θεωρητικά όσο και μεθοδολογικά, είτε στο πλαίσιο της 

θεωρίας της ισοτιμίας και των υποθέσεών της για τη στενή διαπροσωπική σχέση, είτε 

ανεξαρτήτως αυτής στο γενικότερο πλαίσιο των στενών διαπροσωπικών σχέσεων.  Η 

αντιμετώπιση της σεξουαλικής ικανοποίησης ως πολυδιάστατης έννοιας διανοίγει προοπτικές 

που ίσως διευκολύνουν τη μελέτη της συσχέτισής της τόσο με συνθετότερες, σημαντικές για τη 

σχέση συμπεριφορές, όπως η γενική ικανοποίηση, όσο και με συνθετότερα φαινόμενα των 

σχέσεων όπως η δέσμευση, η μακροβιότητα και η διάλυση. 

Συν τις άλλοις, χάρη στις υποδείξεις που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας, διευκολύνεται η ενσωμάτωση, στη συζήτηση των επιδράσεων της ισοτιμίας 

στην σεξουαλική ικανοποίηση, συμβατών με τη θεωρία της Κοινωνικής Ανταλλαγής, ερμηνειών 

για τις διαφυλικές γνωστικο-θυμικές διαφορές στην αντίληψης της στενής διαπροσωπικής 

σχέσης και στη σεξουαλική ικανοποίηση εντός αυτής.  Υποβοηθείται έτσι η νοηματοδότηση 

παλαιότερων διαφυλικών διαφορών σε άλλες σημαντικές για τις σχέσεις μεταβλητές (π.χ. ως 

προς τα συναισθήματα, τη δέσμευση, βλ. Sprecher, 1986, 1992, 2001, 2002) που μαρτυρούνται 

όπως είδαμε στη σχετική εμπειρική γραμματεία. 

Στη ερμηνεία των επιδράσεων της ισοτιμίας στη σχέση, ρίχνουν επίσης φως, οι θεωρίες 

για τη σεξουαλικότητα της κοινωνικής ανταλλαγής, της εξέλιξης και της ερωτικής 

πλαστικότητας.  Οι προτάσεις και των τριών θεωριών, συνδυαστικά, αφενός συμβάλλουν ώστε 

να κατανοήσουμε την ποιοτικά διαφορετική αξία που έχει το σεξ για τα φύλα, ως ανταλλακτικό 
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αγαθό και αφετέρου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για εμπειρικό έλεγχο σχετικών προβλέψεων.  

Τα ευρήματά μας ήδη υπαινίσσονται ότι στην περίπτωση της σχέσης που υπερωφελείται ο 

άνδρας, η αξία του ανταλλασσόμενου σεξουαλικού αγαθού, δηλαδή της σεξουαλικής επαφής, 

ίσως να εκλαμβάνεται ως μειωμένη γι’ αυτόν, ως «εάν δεν αξίζει να την επιδιώξει», εξ ου και η 

πρόβλεψη μειωμένης σωματικής σεξουαλικής ικανοποίησής του.  Το αντίθετο θα πρέπει να 

συμβαίνει στην περίπτωση που είναι υποωφελημένος.  Από την άλλη μεριά, το σεξ, από τη θέση 

της ισοτιμίας, αποκτά για τη γυναίκα «προστιθέμενη αξία» εκτιμούμενο στη διάσταση της 

συναισθηματικής ικανοποίησης διότι δίνει νόημα στη σχέση: η εκτίμηση της αναλογίας 

εισφορών-απολαβών κάθε συντρόφου με γνώμονα τον αντίκτυπό τους στη σεξουαλική 

συναισθηματική ικανοποίηση, δείχνει στη γυναίκα ότι υπάρχει προοπτική και ίσως να 

επενδύονται πόροι για την μακροημέρευση της σχέσης. 

Σημείωση 

Ο συγγραφέας ευχαριστεί την ομάδα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών που μέσα από 

την εργαστηριακή εκπαιδευτική διαδικασία συνέβαλαν με ποικίλους τρόπους στην πραγματοποίηση της 

έρευνας.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Γιώργο Γιαγλή και την Κατερίνα Δαρδαγάνη για τη συμβολή τους 

στην έρευνα πεδίου, την επιμέλεια των δεδομένων και την παρουσίασή τους σε πρωτόλεια αλλά 

πολύτιμη μορφή και στην Αικατερίνη Λαμπροπούλου για τη συμβολή της στη βιβλιογραφική έρευνα. 
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Πίνακας 1 

Επίδραση των σεναρίων ισοτιμίας - ανισοτιμίας στην αντίληψη που διαμόρφωσαν οι 

συμμετέχοντας για την κατανομή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μελών του 

υποθετικού ζευγαριού 

 Ισοτιμία Ανισοτιμία 

Κατανομή μεταξύ 

των μελών 

 άνδρας υπερωφελημένος γυναίκα υπερωφελημένη 

Δικαιωμάτων 3.46α 1.56β 1.56β 

Υποχρεώσεων 3.29α 1.56β 1.62β 

Σημείωση.  Οι αριθμοί είναι μέσοι όροι.  Διαφέρουν κατά την οριζόντια σύγκριση μόνον όσοι 

συνοδεύονται από ανόμοια μεταξύ τους γράμματα. Υψηλότεροι μέσοι όροι δηλώνουν ότι οι 

συμμετέχοντες θεωρούν πως τα μέλη του σεναριακού ζευγαριού έχουν «περισσότερα 

δικαιώματα» ή «υποχρεώσεις» στη σχέση.     
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Πίνακας 2 

Μέσοι όροι των εκτιμήσεων των συμμετεχόντων για την αναμενόμενη γενική σεξουαλική 

ικανοποίηση από την ερωτική σχέση ανά φύλλο και ισοτιμία – ανισοτιμία των μελών της σχέσης 

 Γενική σεξουαλική ικανοποίηση 

 του άνδρα της γυναίκας 

Φύλο συμμετέχοντος     

 άνδρες γυναίκες άνδρες γυναίκες 

Ισοτιμία στη σχέση     

ισότιμα μέλη 3.97α 4.01α 4.05α 4.08α 

υπερωφ. άνδρας 2.82β 3.10β 3.06α 2.68α 

υπερωφ. γυναίκα 3.00β 2.70β 2.88α 3.00α 

Σημείωση. Πρόκειται για ανεξάρτητη ερώτηση «γενικής σεξουαλικής ικανοποίησης» και όχι για 

αθροιστικό δείκτη.  Ο όρος «υπερωφελημένος άνδρας» σημαίνει «ανισότιμη σχέση όπου ο 

άνδρας είναι υπερωφελημένος και η γυναίκα υποωφελημένη».  Ο όρος «υπερωφελημένη 

γυναίκα το αντίστροφο».  Οι αριθμοί δηλώνουν μέσους όρους σε κλίμακα κυμαινόμενη, από 1 = 

πολύ χαμηλή ικανοποίηση, έως 5 = πολύ υψηλή.  Ανόμοια μεταξύ τους συνοδευτικά γράμματα 

δηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μέσων όρων συγκρινόμενων καθέτως. 
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Πίνακας 3 

Μέσοι όροι των εκτιμήσεων των συμμετεχόντων για την αναμενόμενη σωματική σεξουαλική 

ικανοποίηση από την ερωτική σχέση ανά φύλο και ισοτιμία – ανισοτιμία των μελών της σχέσης 

 Σωματική σεξουαλική ικανοποίηση 

 του άνδρα της γυναίκας 

Φύλο συμμετέχοντος     

 άνδρες γυναίκες άνδρες γυναίκες 

Ισοτιμία στη σχέση     

ισότιμα μέλη 3.81α 3.87α 3.88α 3.80α 

υπερωφ. άνδρας 3.16β 3.24β 3.70α 3.27α 

υπερωφ. γυναίκα 3.91α 3.53αβ 3.03α 3.07α 

Σημείωση. Οι αριθμοί δηλώνουν μέσους όρους σε κλίμακα κυμαινόμενη, από 1 = πολύ χαμηλή 

ικανοποίηση, έως 5 = πολύ υψηλή.  Ανόμοια μεταξύ τους συνοδευτικά γράμματα δηλώνουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μέσων όρων συγκρινόμενων καθέτως. 
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Πίνακας 4 

Μέσοι όροι των εκτιμήσεων των συμμετεχόντων για την αναμενόμενη συναισθηματική 

σεξουαλική ικανοποίηση από την ερωτική σχέση ανά φύλο και ισοτιμία – ανισοτιμία των μελών 

της σχέσης 

 
Συναισθηματική σεξουαλική ικανοποίηση: 

πληρότητα και ολοκλήρωση 

 του άνδρα της γυναίκας 

Φύλο συμμετέχοντος     

 άνδρες γυναίκες άνδρες γυναίκες 

Ισοτιμία στη σχέση     

ισότιμα μέλη 3.71α 3.67α 3.84α 3.76α 

υπερωφ. άνδρας 2.63α 2.68α 3.36β 2.99β 

υπερωφ. γυναίκα 3.46α 3.36α 2.50γ 2.71β 

Σημείωση. Οι αριθμοί δηλώνουν μέσους όρους σε κλίμακα κυμαινόμενη, από 1 = πολύ χαμηλή 

ικανοποίηση, έως 5 = πολύ υψηλή.  Ανόμοια μεταξύ τους συνοδευτικά γράμματα δηλώνουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μέσων όρων συγκρινόμενων καθέτως. 


