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Acum o saptamana v-am propus pe Sighet Online un chestionar ale carui intrebari viza
caracteristicile unei relatii romantice moderne. Timp de 7 zile, datele s-au adunat de la oameni
aflati in diverse orase si zone ale tarii. In total, 63 de persoane au raspuns la chestionarul
nostru, dintre care, 47 au fost femei si 16 barbati.
Chiar daca disponibilitatea doamnelor si domnisoarelor a fost mai mare, pe aceasta cale dorim
sa le multumim tuturor celor ce au accesat chestionarul si au raspuns la intrebari. Cum sunt
barbatii? Ce cred despre partenerele lor? Ce fac cuplurile atunci cand au timp liber, cand au
facut o surpriza celui drag si cand anume au fost surprinse cel mai recent de partener?
La toate aceste intrebari avem acum un raspuns. Iata cum stau lucrurile:
1. Cei 63 de oameni care au completat chestionarele sunt in mare parte din Sighetu-Marmatiei
(29), Cluj-Napoca (10), Borsa, Sibiu, Targu-Jiu, Bucuresti (cate doua persoane din aceste
orase), Arad, Baia-Mare, Bacau, Bistrita-Nasaud, Botosani, Campulung Muscel, Constanta,
Dragomiresti, Deva, Galati, Focsani, Piatra-Mare, Simleu Silvaniei, Radauti, Satu-Mare si Zalau.
2. Varsta medie a respondentilor a fost de 23,7 ani pentru femei si 22,06 ani pentru barbati.
3. In momentul actual, 54 se afla intr-o relatie si 9 nu.
4. La intrebarea cum va petreceti timpul liber, plimbarile, iesirile pe terasa si altele (nu stim care)
sunt preferate atat de barbati, cat si de femei intr-o proportie ridicata. A sta acasa, chiar daca
vorbim de cuplu este o activitate preferata totusi, de catre tineri.
5. Relatia actuala pe care o au respondentii se bazeaza in principiu pe intelegere, iubire, sex si
incredere, la baieti, in timp ce fetele sustin ca, comunicarea, sinceritatea, iubirea si respectul
sunt cele 4 caracteristici de baza. Cel mai important lucru in relatia lor este aspectul fizic, sexul,
increderea si comunicarea pentru sexul masculin, in timp ce pentru reprezentantele sexului
frumos, sprijinul moral, incredrea si comunicarea sunt elementele pentru care inca mai sunt in
relatie.
6. Se pare ca barbatii au o incredere mai scazuta in partenerele lor (o medie de 3,75, din 5), in
timp ce domnisoarele “cred” foarte mult in partenerii lor (media este de 4,17).
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7. Pentru femei se pare ca, aspectul fizic conteaza putin mai mult, o medie de 3,59 din 5, fata
de barbati unde vorbim de 3,18 din 5. Cu toate acestea putem spune insa ca, diferentele sunt
relativ mici.
8. Cat de important e sa poti comunica cu partenerul tau? Ambele sexe au o medie de 4,74,
respectiv 4,43 pentru barbati. Acest lucru inseamna ca procesul de comunicare este foarte
important atat pentru sexul tare, cat si pentru cel frumos.
9. Conteaza cat e de popular/a in grupul de prieteni partenerul/partenera? Pentru barbati acest
lucru este putin bagat in seama, o medie de 1,93 din 5, cu toate ca, parerea si aprecierea
mediului inconjurator fata de partener, conteaza intr-o proportie de 2,74 din 5 la femei. Sa puna
oare mai mult accent femeile pe parerea celor din jur atunci cand isi aleg iubitul? Cine stie?
10. In relatia pe care o au, femeile, dar si barbatii considera ca, sexul este important, insa nu e
punctul vital. Astfel s-a obtinut o medie apropiata, intre 3,17-3,18 din 5.
11. La intrebarea cat de mult crezi ca sexul e important pentru partener, apar mici diferente.
Femeile cred ca pentru barbati, sexul e important (3,68), in timp ce barbatii cred ca iubitele lor
dau o importanta mai redusa sexului, doar 2,93. Sa fie asta o diferenta in modul in care barbatii
si femeile percep diferit nevoile partenerului? Putem vorbi de o lipsa de comunicare?
12. Cand i-ai facut ultima data o surpiza partenerului de viata? Rezultatele nu sunt foarte clare
in privinta femeilor. “Saptamana aceasta”11, saptamana trecuta 5 femei, in decursul acestei
luni, 13 si “mai demult” au raspuns cele mai multe, 18 femei. Spre deosebire, barbatii sustin ca
au facut ultima data o surpriza, saptamana aceasta (7 respondenti), unul saptamana trecuta, 3
luna aceasta si 5, mai demult. Asadar, femeile sustin ca au avut parte de o surpiza din partea
partenerului mai demult, in timp ce acestia spun ca in saptamana in care au raspuns la
chestionar. Pe cine sa credem? Inainte totusi de a trage concluzii amintiti-va ca, proportia
barbatilor este mai mica in acest mic studiu, asa ca, rezultatele nu prea pot fi extrapolate.
Ramane de investigat.
13. Cu toate acestea, barbatii recunosc ca, florile date in dar sunt mai rare. Sa fie de vina criza
financiara sau pur si simplu a oferi flori e un comportament deja demodat, de pe vremea
parintilor? Inca nu stim, dar ce stim este ca 10 dintre ei au recunoscut ca au dat ultima data o
floare partenerei de viata “mai demult”, 2 luna trecuta, unul saptamana trecuta si 3 in aceasta
saptamana.
Va intrebati probabil, bun am vazut cifrele, dar care sunt concluziile? Ce e cu iubirea si relatiile
romantic de azi? In cateva propozitii extragem esenta:
Elementele pe care se bazeaza o relatie romantica sunt: intelegere, iubire, sinceritate, incredere
si respect. Aspectul fizic si sexul conteaza intr-o proportie mai ridicata la barbati spre deosebire
de femei care cauta comunicarea, intelegerea si iubirea in partenerul lor. A-ti simti aproape
sufleteste partenerul, dar si a putea comunica cu el este important, iar pentru femei conteaza
popularitatea partenerului in grupul de prieteni. Probabil ca ele au nevoie si de acceptul
celorlalti si iau in considerare imaginea/perceptia pe care altii o au despre potentialul lor
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partener. Sexul este important atat pentru femei, cat si pentru barbati, chiar daca unii apreciaza
gresit ceea ce isi doreste partenerul. Femeile cred ca partenerii lor sunt mult mai interesati de
sex, in timp ce barbatii au impresia ca partenerele lor nu sunt atat de preocupate de aceasta
latura a vietii de cuplu. Tinerii prefera sa-si petreaca timpul liber iesind cu iubita/iubitul la
plimbare sau pe terasa. Putini mai merg la cinema, insa aici trebuie luat in calcul si orasul din
care fac parte respondentii si viata culturala oferita de oras.
Nu uitati ca florile imbucura orice femeie, asa ca nu ezitati sa aduceti pe buzele partenerei
dumneavoastra mai des, un zambet.
Ce parere ai de rezultatele chestionarului? Crezi ca bate cu realitatea? Exista diferente intre
cum era “pe vremuri” si cum e acum? Asteptam raspunsurile tale, diana@sighet-online.ro
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