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STRESZCZENIE
Cel. Przeprowadzone badania mia³y na celu okrelenie profilu osobowoci oraz ró¿nic dotycz¹cych p³ci psychologicznej osób homoseksualnych i heteroseksualnych.
Metody. Badaniem objêto 152 osoby. Grupê badawcz¹ stanowi³o 59 mê¿czyzn i 31 kobiet o orientacji homoseksualnej, natomiast
kontroln¹  31 mê¿czyzn i 31 kobiet o orientacji heteroseksualnej. Zastosowano Inwentarz Osobowoci NEO-FFI Costy i McCrae oraz
Inwentarz P³ci Psychologicznej wg Kuczyñskiej.
Wyniki. Wyniki badañ ujawni³y ró¿nice w profilach osobowoci osób homo- i heteroseksualnych obojga p³ci. Kobiety homoseksualne
charakteryzuj¹ siê wy¿szym poziomem neurotycznoci oraz sumiennoci ni¿ kobiety heteroseksualne (p = 0,001). Homoseksualni mê¿czyni cechuj¹ siê istotnie wy¿szym poziomem sumiennoci ni¿ heteroseksualni (p = 0,018). Osoby homoseksualne czêciej reprezentuj¹ androgyniczny typ p³ci psychologicznej, co wi¹¿e siê ze spostrzeganiem siebie w kategoriach spo³ecznie przypisanych zarówno
mê¿czyznom, jak i kobietom.
Wnioski. Mo¿na wskazaæ na ró¿nice wybranych wymiarów osobowoci u osób o orientacji homo- i heteroseksualnej. Wyniki wymagaj¹ weryfikacji na podstawie badañ wiêkszej grupy osób.
SUMMARY
Objectives. The study was aimed at outlining homo- and heterosexual individuals personality profiles, as well as differences concerning
their psychological gender.
Method. The total of 152 respondents participated in the study. The homosexual orientation group consisted of 59 men and 31 women,
while the control group representing heterosexual orientation included 31 men and 31 women. The Costa and McCrae NEO-FFI and the
Psychological Gender Questionnaire by Kuczyñska were used.
Results. In both genders personality profiles were found to differ depending on the respondents sexual orientation. Homosexual women
as compared to heterosexual females were characterized by higher neuroticism and conscientiousness (p = 0.001). The level of conscientiousness was also significantly higher in homosexual men than in their heterosexual counterparts (p = 0.018). Homosexual individuals more
often represent the androgynic type of psychological gender, associated with their self-image including characteristics socially attributed
both to males and females.
Conclusions. Some personality dimensions were found to differentiate between individuals with homo- or heterosexual orientation.
The findings require verification in further study on a more numerous sample.
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Pojêcie homoseksualizm pochodzi z po³¹czenia greckiego s³owa homolos  jednakowy, taki sam z ³aciñskim sexualis  p³ciowy. Najczêciej pojêciem tym okrelany jest popêd p³ciowy skierowany do osób tej samej p³ci [1, 2, 3, 4].
W ramach homoseksualizmu wyró¿nia siê równie¿ efebofiliê  czyli zwi¹zek starszego mê¿czyzny i ch³opca, korofiliê  zwi¹zek starszej kobiety z dziewczyn¹ i mi³oæ lesbijsk¹ odnosz¹ca siê do zwi¹zku dwóch kobiet.
Obecnie w wiêkszoci krajów, równie¿ w Polsce podejmowane s¹ dyskusje dotycz¹ce oceny zwi¹zków homoseksualnych i ich wp³ywu na ¿ycie jednostki i spo³eczeñstwa.
Zwraca siê uwagê na promiskuityzm du¿ej czêci homoseksualistów, który oznacza czêste zmiany partnerów
seksualnych w zwi¹zkach opartych nie na uczuciu, a tak¿e
wieloæ kontaktów seksualnych [5]. To poszukiwanie
i mno¿enie kontaktów seksualnych mo¿e wynikaæ z poczu-

cia osamotnienia i izolacji [1] lub z pragnienia ukrycia swego homo, co w przypadku sta³ego zwi¹zku i wspólnego
zamieszkiwania jest bardzo trudne [2, s. 141]. Walka o legalizacjê zwi¹zków homoseksualnych zdaje siê zaprzeczaæ
tym argumentom z uwagi na to, ¿e wiêkszoæ homoseksualistów d¹¿y do trwa³ych wiêzi emocjonalnych z wybranym
partnerem. Chce je budowaæ na podstawach emocjonalnej
bliskoci gwarantuj¹cej jednoczenie wzajemn¹ opiekê
i troskê o wspóln¹ przysz³oæ. Niektóre kraje (Dania, Norwegia, Niemcy), wysz³y naprzeciw tym potrzebom traktuj¹c zwi¹zki homoseksualne na równi z ma³¿eñskimi.
W Belgii i Francji homoseksualne pary mog¹ zawrzeæ tzw.
pakt cywilny, daj¹cy im takie same prawa i przywileje jak
ma³¿eñstwom. W Holandii, Hiszpanii, Kanadzie i w Anglii
zezwala siê na luby cywilne gejów i lesbijek, natomiast
w Szwecji od 2006 r. wprowadzono, do liturgii kocio³a
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ewangelicko-luterañskiego, akt b³ogos³awieñstwa dla par
homoseksualnych, które zawar³y zwi¹zek partnerski.
Najnowsze badania dotycz¹ okrelania jakoci i perspektyw zwi¹zków homoseksualnych. Okazuje siê, ¿e zwi¹zki lesbijek i gejów s¹ ró¿ne, nie mo¿na tu stosowaæ analogii
wynikaj¹cej z tego, ¿e s¹ to zwi¹zki homoseksualne. Jedyne
podobieñstwo to preferowanie tej samej p³ci w wyborze
partnera. Lesbijki, w przeciwieñstwie do gejów, s¹ mniej demonstracyjne w ujawnianiu swoich preferencji seksualnych
i wywo³uj¹ mniejsz¹ dezaprobatê spo³eczn¹. L.A. Kurdek
zbada³a 80 par gejów i 53 pary lesbijskie w celu porównania jakoci ich zwi¹zków. Zadowolenie ze zwi¹zku okrelono bior¹c pod uwagê cztery wymiary: ró¿nice indywidualne, stosunek do zwi¹zku, rozwi¹zywanie konfliktów
i spo³eczne wsparcie. Okaza³o siê, ¿e lesbijki mia³y bardziej pozytywny stosunek do swego zwi¹zku i wiêksz¹
z niego satysfakcjê w porównaniu z gejami [6].
Homoseksualizm wci¹¿ budzi zainteresowanie badaczy
nie tylko w kontekcie legalizacji zwi¹zków partnerskich,
ale równie¿ ich predyspozycji do bycia rodzin¹. Pierwszymi krajami, które zezwoli³y na pe³noprawn¹ adopcjê parom
homoseksualnym, by³y Holandia, Szwecja, Hiszpania i Belgia. Najnowsze badania Eurostatu, z 2004 r., wskazuj¹, ¿e
w Unii Europejskiej 40 tys. rodzin stanowi¹ rodziny homoseksualne. Badacze ze Szwecji podkrelaj¹, ¿e tego typu
rodziny powinny uwzglêdniaæ wiêcej ni¿ dwoje rodziców.
Opiekê nad dzieckiem nale¿y powierzyæ nie tylko rodzicom adopcyjnym (w tym przypadku parze homoseksualnej), ale równie¿ biologicznym.
Bior¹c pod uwagê wspomniane zmiany, wa¿ne jest nieklasyfikowanie ludzi na homo- czy heteroseksualnych, ale
badanie ich efektywnoci w pe³nieniu wa¿nych ról ¿yciowych. St¹d nale¿y analizowaæ cechy osobowoci jako te,
które mog¹ wp³ywaæ na zachowania jednostki o ró¿nych
preferencjach seksualnych.
Osobowoæ homoseksualistów
Osobowoæ kszta³tuje siê pod wp³ywem czynników biologicznych, rodowiskowych, jak równie¿ oddzia³ywañ
spo³ecznych. Badania wskazuj¹, ¿e charakterystyczne cechy osobowoci gejów i lesbijek zauwa¿alne s¹ ju¿ w dzieciñstwie. U ch³opców obserwuje siê cechy feminizacji
psychicznej, która polega na wybieraniu zabawek i zabaw
charakterystycznych dla dziewczynek, unikaniu towarzystwa ch³opców, typowo ch³opiêcych zabaw i aktywnoci
fizycznej. Odpowiednio lesbijki w dzieciñstwie przejawiaj¹
cechy maskulinizacji  podejmowa³y aktywnoæ charakterystyczn¹ dla ch³opców [7].
Badanie profilów osobowoci wskazuje na wymiary
istotnie ró¿nicuj¹ce osoby homo- od heteroseksualnych.
Gejów i lesbijki wyró¿nia, od osób heteroseksualnych, nonkonformizm oraz p³eæ rodzaju  homoseksualni mê¿czyni
s¹ mniej zwi¹zani z osobowoci¹ mêsk¹, a lesbijki z osobowoci¹ kobiec¹. Ponadto, lesbijki maj¹ ni¿szy wskanik
³agodnoci (s¹ mniej delikatne, wra¿liwe, prospo³eczne),
a wy¿szy dominacji w porównaniu z kobietami heteroseksualnymi. Nie stwierdzono ró¿nic w poziomie stabilnoci
emocjonalnej, zamartwiania siê i napiêcia. Geje s¹ mniej
stabilni emocjonalnie i maj¹ wiêksze tendencje do zamartwiania siê i napiêæ, s¹ bardziej ³agodni, pomocni, maj¹
ni¿szy wskanik dominacji osi¹gniêæ. Natomiast lesbijki
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odwrotnie, s¹ bardziej stabilne emocjonalnie oraz mniej
sk³onne do zamartwiania siê i napiêæ [8].
Okazuje siê, ¿e fakt bycia homoseksualist¹ wi¹¿e siê
z odczuwaniem homoseksualnych stereotypów zachowania.
Jest to dodatkowo wzmacniane przez grupê spo³eczn¹.
W sytuacji, gdy grupa wie, ¿e mê¿czyzna jest homoseksualist¹, to odbiera go jako bardziej kobiecego i delikatnego,
ni¿ wtedy, gdy nie zna jego orientacji seksualnej [9].
Przynale¿noæ do grupy nieaprobowanej spo³ecznie wp³ywa na zdrowie geja. Wi¹¿e siê z obni¿onym dobrostanem
psychicznym i wysokim odczuwaniem trudnoci. Bycie
gejem jest niezwyk³e i z regu³y nieakceptowane spo³ecznie, co w konsekwencji mo¿e powodowaæ negatywny odbiór w³asnej osoby. Posiadanie takiej negatywnej to¿samoci przejawia siê, zgodnie z badaniami [10], nisk¹ samoocen¹, z³ym samopoczuciem oraz wysokim wskanikiem
stanu zagro¿enia.
Na osobowoæ geja znacz¹cy wp³yw wywieraj¹ trzy
wymiary: wiêzi spo³eczne w grupie, ujawnienie siebie jako
geja oraz kulturowy brak akceptacji. Szczególnie wa¿ne s¹
wiêzi spo³eczne w grupie gejów. Okazuje siê, ¿e uczestnictwo w grupie podobnej jest zwi¹zane z pozytywn¹ to¿samoci¹. Spo³ecznoæ gejowska daje jednostce wsparcie oraz
zwiêksza pozytywny odbiór w³asnej osoby. Drugi czynnik
wp³ywaj¹cy na osobowoæ geja to nieskrywanie swojej
orientacji seksualnej. Bycie widocznym gejem zwi¹zane
jest z charakterystycznym ubiorem, noszeniem symboli,
bi¿uterii i mówieniem innym ludziom o sobie. Ci ujawniaj¹cy siê, jednoczenie okrelaj¹ siê jako cz³onkowie grupy
gejowskiej, od której uzyskuj¹ wsparcie spo³eczne. Wp³ywa to na pozytywne odczucia o samym sobie. Z drugiej
strony takie odkrycie swojej homoseksualnoci stanowi
deklaracjê na ca³e ¿ycie i jest wstydliwe. Geje czuj¹ siê
odrêbni od innych, nie widz¹ innych cech w sobie, tylko
cechy geja. Ta odrêbnoæ prowadzi do awersji w stosunku
do siebie, co z kolei wp³ywa na nisk¹ samoocenê, gorsze
samopoczucie i zwiêksza stan zagro¿enia. Trzeci badany
wymiar to kulturowy brak akceptacji. Okrelenie gej ma
pejoratywne znaczenie. Nawet osoby, które s¹ gejami, nie
akceptuj¹ tego. Okazuje siê, ¿e posiadanie to¿samoci
geja, a jednoczenie unikanie dezaprobaty kulturowej oraz
zmniejszanie swej widocznoci s¹ w³aciwymi cie¿kami
do pozytywnego odbioru swojej w³asnej osoby. Szczególnie brak kulturowej akceptacji pozostawia lad na mentalnym zdrowiu gejów [10].
Osobowoæ a p³eæ
Socjalizacja wp³ywa na ró¿nicowanie zachowañ jako
kobiecych i mêskich. Traktowanie p³ci jako kategorii dwubiegunowej sprawia, ¿e piêtnuje siê formy aktywnoci i ekspresji nieprzystaj¹ce do spo³ecznie przyjêtych norm mêskoci i kobiecoci. Wyró¿niono cztery typy osobowoci
niezale¿nie od p³ci biologicznej [11]:
1. osobowoæ mêsk¹, charakteryzuj¹c¹ siê stosunkowo
wysokim poziomem dominacji, agresywnoci, aktywnoci, jak równie¿ egocentryzmu i konserwatyzmu;
2. osobowoæ kobiec¹, cechuj¹c¹ siê wysokim poziomem
przyjacielskoci, potrzeb¹ bycia w grupie, rozmów
z innymi, konformizmem, podporz¹dkowaniem siê;
3. osobowoæ androgyniczn¹, przejawian¹ wy¿szym poziomem socjalizacji i postaw prospo³ecznych, d¹¿e-
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niem do budowania uczciwych i równych wiêzi, uspo³ecznieniem, pogod¹, ale te¿ d¹¿eniem do dominacji;
4. osobowoæ niezró¿nicowan¹ cechuj¹c¹ siê niskim poziomem socjalizacji i dominacji, negatywn¹ samoocen¹, wyalienowaniem, podatnoci¹ na stres i depresjê oraz chwiejnoci¹ uczuciow¹ i neurotyzmem.
Za androgyniczne uznaje siê takie osoby, u których
wystêpuje wysokie nasilenie zarówno cech kobiecych jak
i mêskich, natomiast nieokrelone seksualnie to te, u których
pojawia siê niski poziom wspomnianych cech [11].
Dotychczasowe badania sugeruj¹, ¿e ró¿nice dotycz¹
przede wszystkim to¿samoci p³ciowej. Stwierdzono, ¿e
homoseksualne kobiety osi¹gaj¹ ni¿sze wskaniki kobiecoci i wy¿sze mêskoci ni¿ kobiety heteroseksualne. Natomiast geje ujawniaj¹ odwrotne tendencje  s¹ bardziej kobiecy, a mniej mêscy. Ocenia siê wiêc, ¿e homoseksualnie
zorientowane kobiety maj¹ wiêcej cech mêskich natomiast
mê¿czyni maj¹ wiêcej cech kobiecych, w porównaniu, odpowiednio, z osobami o orientacji heteroseksualnej [8].
Podstawowe teorie psychologiczne reprezentuj¹ ró¿nie
podejcia do genezy to¿samoci p³ciowej jednostki. Zgodnie
z podejciem psychoanalitycznym popêd seksualny zdeterminowany jest czynnikami biologicznymi i odgrywa (wraz
z popêdem mierci) g³ówn¹ rolê w kszta³towaniu siê osobowoci. Osobowoæ rozwija siê na skutek dokonuj¹cych siê
zmian, biologicznych, w tym hormonalnych, innych u kobiety i mê¿czyzny. Zgodnie z teoriami spo³ecznego uczenia siê
proces kszta³towania siê to¿samoci p³ciowej uwarunkowany
jest czynnikami spo³eczno-kulturowymi, czyli wytworzonymi w danej kulturze modelami ról p³ciowych rozumianych
jako ogó³ cech, zachowañ i zadañ w³aciwych dla przedstawicieli jednej b¹d drugiej p³ci [12, s. 34]. Wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ tu wzorce spo³eczne, które przejmowane s¹ w procesach naladowania, modelowania i identyfikacji. Podejcie
poznawczo-rozwojowe proponuje dwa modele rozwoju ról
p³ciowych: stadialny, wg którego kszta³towanie siê ról p³ciowych odbywa siê dziêki przechodzeniu przez 3 stadia  to¿samoci p³ciowej, ci¹g³oci i niezmiennoci oraz schematu.
Schemat to struktura poznawcza, która nadaje spostrzeganiu
organizacjê i kierunek [13, s. 192]. Przyswojone schematy
stanowi¹ rodzaj wskanika mêskoci i kobiecoci i pomagaj¹
jednostce oceniæ w jakim stopniu pasuje do nich. Zespó³ zaburzonej identyfikacji z w³asn¹ p³ci¹ prowadzi do trudnoci
w kontaktach interpersonalnych, ale równie¿ mo¿e przyczyniaæ siê do powa¿niejszych konsekwencji, takich jak: orientacja homoseksualna, biseksualna, a nawet do zachowañ dewiacyjnych  pedofilii, transwestytyzmu, ekshibicjonizmu [5].

3. Czy istnieje zale¿noæ miêdzy orientacj¹ seksualn¹
kobiet a p³ci¹ psychologiczn¹?
4. Czy istnieje zale¿noæ miêdzy orientacj¹ seksualn¹
mê¿czyzn a p³ci¹ psychologiczn¹?
METODY
Orientacja seksualna badanych oceniana by³a przy pomocy specjalnie przygotowanej ankiety oraz w oparciu
o ich bezporedni¹ deklaracjê. W badaniu zastosowano
Inwentarz Osobowoci NEO-FFI P.T. Costy i R.R. McCraea
w adaptacji polskiej P. Szczepaniaka, M. liwiñskiej,
J. Strelaua i B. Zawadzkiego, oraz Inwentarz P³ci Psychologicznej A. Kuczyñskiej.
Kwestionariusz NEO-FFI uwzglêdnia piêæ cech osobowoci: neurotycznoæ, ekstrawersjê, otwartoæ na dowiadczenie, ugodowoæ i sumiennoæ. Wymiary charakteryzuj¹ce poszczególne cechy osobowoci maj¹ ponadkulturowy,
ponaddemograficzny i strukturalnie najbardziej ogólny charakter. Metoda ta wszechstronnie ró¿nicuje osobowoæ
wskazuj¹c na w³aciwoci indywidualne, zapewnia jej integracyjny i opisowy model [14, 15].
Inwentarz P³ci Psychologicznej (IPP) jest narzêdziem,
które skonstruowane zosta³o w celu okrelenia reprezentowanego przez jednostkê typu p³ci psychologicznej. IPP
pozwala oceniæ w jakim stopniu obraz w³asnej osoby pozostaje pod wp³ywem kulturowych definicji mêskoci i kobiecoci. W sk³ad inwentarza wchodz¹ trzy skale: mêskoci,
kobiecoci, neutralna [16].
OSOBY BADANE
Badaniem objêto 152 osoby (62 kobiety i 90 mê¿czyzn).
Grupê badawcz¹ stanowi³o 59 mê¿czyzn i 31 kobiet
o orientacji homoseksualnej, natomiast kontroln¹  31 mê¿czyzn i 31 kobiet o orientacji heteroseksualnej. Grupa homoseksualnych mê¿czyzn okaza³a siê bardziej dostêpna do
badañ, ni¿ grupa homoseksualnych kobiet, st¹d ta pierwsza
liczy wiêcej osób badanych ni¿ druga. Grupy by³y porównywalne pod wzglêdem wieku i wykszta³cenia. rednia
wieku dla mê¿czyzn homoseksualnych wynosi³a 25,7 i dla
kobiet 23,7 lat, a dla heteroseksualnych mê¿czyzn  24,5
i dla kobiet 22,5 lat. W obu grupach dominowa³y osoby
z wykszta³ceniem rednim i wy¿szym (95% osób o orientacji homoseksualnej i 100% o orientacji heteroseksualnej).

CEL

WYNIKI

Celem badañ by³o porównanie osobowoci osób o orientacji homo- i heteroseksualnej, z uwzglêdnieniem ich p³ci
psychologicznej oraz wskazanie na ewentualne zale¿noci
miêdzy orientacj¹ homoseksualn¹ kobiet i mê¿czyzn a ich
p³ci¹ psychologiczn¹.
Postawiono nastêpuj¹ce pytania badawcze:
1. Czy cechy osobowoci ró¿nicuj¹ osoby o orientacji
homo- i heteroseksualnej?
2. Czy p³eæ psychologiczna ró¿nicuje osoby o orientacji
homo- i heteroseksualnej?

Porównanie profilów osobowoci osób homo- i heteroseksualnych prezentuj¹ tabl. 1 i 2. Wyniki opracowano za
pomoc¹ statystyki t-Studenta.
Wyniki przedstawione w tabl. 1 wskazuj¹ na istotne statystycznie ró¿nice pomiêdzy kobietami homo- i heteroseksualnymi, odnonie neurotycznoci (p = 0,001) oraz sumiennoci (p = 0,001). Kobiety homoseksualne okaza³y siê bardziej neurotyczne ni¿ heteroseksualne (rednia, M = 16,77).
U tych pierwszych spodziewaæ siê mo¿na wystêpowania objawów niezrównowa¿enia, lêkowych, depresyjnych,
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Tablica 1. Porównanie rednich wymiarów osobowoci kobiet
homo- i heteroseksualnych
Wymiary
osobowoci

Orientacja

Otwartoæ

homoseksualna
heteroseksualna
Ugodowoæ
homoseksualna
heteroseksualna
Neurotycznoæ homoseksualna
heteroseksualna
Ekstrawersja homoseksualna
heteroseksualna
Sumiennoæ homoseksualna
heteroseksualna

Odchylerednia
t-Stunie stan(M) dardowe denta
30,93
28,80
26,83
26,61
26,93
16,77
27,73
28,38
30,20
22,06

5,99
5,59
6,02
4,82
8,53
5,20
6,85
4,62
7,60
4,83

p

1,43

0,157

0,15

0,875

5,59

0,001

0,43

0,663

5,01

0,001

seksualni uzyskali wy¿sze wyniki (M = 28,98) ni¿ mê¿czyni
heteroseksualni (M = 25,13), co oznacza, ¿e u tych pierwszych ujawniaæ siê mog¹ podobne cechy jak u wspomnianych wczeniej lesbijek. Nie stwierdzono istotnych ró¿nic
w pozosta³ych skalach, takich jak: otwartoæ, ugodowoæ,
neurotycznoæ, ekstrawersja.
Dalsze analizy dotyczy³y porównania cech mêskich i kobiecych u osób homo- i heteroseksualnych. Wyniki dla kobiet homo- i heteroseksualnych prezentuje tabl. 3, natomiast
dla mê¿czyzn tabl. 4.
Tablica 3. Porównanie rednich wyników uzyskanych w skalach
mêskoci i kobiecoci przez kobiety homo- i heteroseksualne

Skala

Orientacja

Odchylerednia
t-Stunie stan(M) dardowe denta

p

nadwra¿liwoci, impulsywnoci, samokrytycyzmu, a nawet
zachowañ agresywnych. Kobiety homoseksualne charakteryzuje równie¿ wy¿sza sumiennoæ (M = 30,20) ni¿ heteroseksualne (M = 22,06). Lesbijki przejawiaj¹ perfekcjonizm
lub hedonistyczne nastawienie do ¿ycia oraz ujawniaj¹ takie
cechy, jak: kompetencja, sk³onnoæ do porz¹dku, obowi¹zkowoæ, d¹¿enie do osi¹gniêæ, samodyscyplina, rozwa¿noæ,
rzetelnoæ. Prezentowane dane koresponduj¹ z wynikami
badañ [8], które wskazuj¹ na wiêksz¹ dominacjê i niezale¿noæ kobiet homoseksualnych. K. Imieliñski uzna³, ¿e u kobiet o orientacji homoseksualnej spotyka siê wygórowane
potrzeby uczuciowe, rozbudowany romantyzm, wyrafinowan¹ intymnoæ i przypisuje siê im wy¿szy poziom dominacji
w porównaniu z kobietami heteroseksualnymi [3]. Ponadto
w raporcie Narodowej Organizacji Pomocy Zdrowotnej dla
lesbijek z 1998 r. podkrelono, ¿e lesbijki s¹ bardziej zagro¿one depresj¹, dowiadcza³y jej ju¿ w wieku dojrzewania i wczesnej doros³oci, wystêpuj¹ u nich czêciej myli
samobójcze oraz odczuwanie niepokoju i strachu. Wyniki
odnonie pozosta³ych wymiarów osobowoci obejmuj¹cych
otwartoæ, ugodowoæ oraz ekstrawersjê, nale¿y uznaæ za
porównywalne, nie ró¿nicuj¹ one badanych kobiet.

Skala
mêskoci
Skala
kobiecoci

Tablica 2. Porównanie rednich wymiarów osobowoci mê¿czyzn
homo- i heteroseksualnych

Tablica 4. Porównanie rednich wyników, uzyskanych w skalach
mêskoci i kobiecoci, przez mê¿czyzn homo- i heteroseksualnych

Wymiary
osobowoci
Otwartoæ

Orientacja

homoseksualna
heteroseksualna
Ugodowoæ
homoseksualna
heteroseksualna
Neurotycznoæ homoseksualna
heteroseksualna
Ekstrawersja homoseksualna
heteroseksualna
Sumiennoæ homoseksualna
heteroseksualna

Odchylerednia
t-Stunie stan(M) dardowe denta
31,03
33,39
26,68
26,42
23,23
24,39
29,79
30,03
28,98
25,13

6,57
5,70
5,59
5,04
8,55
6,08
7,08
6,36
8,14
4,80

p

1,67 0,097
0,22 0,827
0,66 0,506
0,16 0,874
2,41 0,018

Na podstawie wyników przedstawionych w tabl. 2 okazuje siê, ¿e jedynie sumiennoæ istotnie ró¿nicuje mê¿czyzn
homo- i heteroseksualnych (p = 0,018). Mê¿czyni homo-

heteroseksualna
heteroseksualna
homoseksualna
heteroseksualna

49,61
49,83
54,03
49,58

9,23
5,26
6,88
5,86

0,12 0,906
2,77 0,008

Wyniki dotycz¹ce kobiet homo- i heteroseksualnych
wskazuj¹ na istnienie istotnych ró¿nic w skali kobiecoci (p = 0,008). Kobiety homoseksualne uzyska³y wy¿sze
wyniki w skali kobiecoci (M=54,03) ni¿ heteroseksualne
(M = 49,58). W skali mêskoci wyniki nie wskazuj¹ na istnienie ró¿nic istotnych statystycznie. Zgodnie z badaniami
[8], kobiecoæ powinna dominowaæ u kobiet heteroseksualnych, natomiast mêskoæ u homoseksualnych. Uzyskany
obraz mo¿e wynikaæ z tendencji w kierunku maskulinizacji
wspó³czesnych heteroseksualnych kobiet. Obecnie pe³ni¹
one coraz wiêcej zadañ, spo³ecznych i zawodowych, czêsto
wykraczaj¹cych poza role zwi¹zane z p³ci¹ [17]. Natomiast
ujawnianie cech kobiecych u lesbijek mo¿e wynikaæ ze
skrywania swej orientacji seksualnej, czy te¿ z kulturowego
braku akceptacji [10]. W spo³eczeñstwie polskim lesbijki
s¹ mniej widoczne, co równie¿ sugerowa³ ich mniejszy ni¿
gejów udzia³ w tym badaniu.

Skala
Skala
mêskoci
Skala
kobiecoci

Orientacja
homoseksualna
heteroseksualna
homoseksualna
heteroseksualna

Odchylerednia nie stan- t-Stu(M)
denta
dardowe
52,39
47,71
55,83
48,61

9,71
5,37
7,37
5,95

p

2,94 0,004
4,70 0,001

Mê¿czyzn homo- i heteroseksualnych istotnie ró¿nicuje
wymiar mêskoci (p = 0,004) jak i kobiecoci (p = 0,001).
Mê¿czyni homoseksualni uzyskali wy¿sze wyniki w skali
mêskoci (M = 52,39) i kobiecoci (M = 55,83), ni¿ heteroseksualni (w skali mêskoci  M = 47,71; w skali kobiecoci  M = 48,61). Nale¿y s¹dziæ, ¿e mê¿czyni homoseksualni okrelaj¹ siê poprzez echy kulturowo przypisanymi
kobietom, jak równie¿ cechami kulturowo przypisanymi
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mê¿czyznom. Wskazuje to, zgodnie z wczeniejszymi wynikami badañ, ¿e mê¿czyni homoseksualni przejawiaj¹ cechy
androgyniczne.
Kolejn¹ analizowan¹ cech¹ by³ rozk³ad typów p³ci psychologicznej w badanych grupach. Wyniki analizy statystycznej, przeprowadzonej z wykorzystaniem testu P2, w poszczególnych grupach, przedstawiaj¹ tabl. 5 i 6.
Tablica 5. Rozk³ad typów p³ci psychologicznej w grupie badanych
kobiet
Typ p³ci

Orientacja

Kobieca kobieta homoseksualna
heteroseksualna
Mêska kobieta
homoseksualna
heteroseksualna
Kobiety nieokre- homoseksualna
lone seksualnie heteroseksualna
Osoby
homoseksualna
androgyniczne
heteroseksualna

N

%

9
5
5
15
6
3
11
8

29,0%
16,1%
16,1%
48,4%
19,4%
9,7%
35,5%
25,8%

P2

p

7,67 0,055

Tablica 6. Rozk³ad typów p³ci psychologicznej w grupie badanych
mê¿czyzn
Typ p³ci
Kobiecy
mê¿czyzna
Mêski
mê¿czyzna
Mê¿czyni
nieokreleni
seksualnie
Osoby
androgyniczne

Orientacja

N

%

homoseksualna 10
heteroseksualna 4
homoseksualna
9
heteroseksualna 9

16,9%
12,9%
15,3%
29,0%

homoseksualna
6
heteroseksualna 11

10,2%
35,5%

homoseksualna 34
heteroseksualna 7

57,6%
22,6%

P2

p

14,51 0,002

Na podstawie uzyskanych wyników nie mo¿na stwierdziæ istnienia zale¿noci pomiêdzy orientacj¹ seksualn¹ kobiet a typem p³ci psychologicznej (p=0,055). Natomiast zaznaczaj¹ siê okrelone tendencje reprezentatywnoci p³ci
dla kobiet homo- i heteroseksualnych. Typ kobieca kobieta
prezentuje 29% lesbijek, podczas gdy kobiety heteroseksualne jedynie w 16,1%. Kobiety heteroseksualne czêciej
okrela³y siê poprzez cechy przypisane typowi mêska kobieta (48,4%), ni¿ kobiety homoseksualne (16,1%). Eksponowanie cech typowych dla zachowañ heteroseksualnych
mo¿e wiadczyæ o tym, ¿e lesbijki w ten sposób skrywaj¹
swoje tendencje seksualne w obawie przed dezaprobat¹
spo³eczn¹, przez co trudniej je zidentyfikowaæ w porównaniu z gejami. Potwierdzaj¹ to kolejne wyniki wskazuj¹ce,
¿e bardziej reprezentatywna pod wzglêdem nieokrelenia
seksualnego jest grupa kobiet homoseksualnych (19,4%),
ni¿ heteroseksualnych (9,7%). Podobnie androgynicznoæ
czêciej reprezentowana jest w grupie kobiet homoseksualnych (35,5%), ni¿ heteroseksualnych (25,8%). St¹d nale¿y
wnioskowaæ, ¿e u lesbijek wystêpuje wzglêdna równowaga
miêdzy nasileniem cech mêskich i kobiecych.
Przeprowadzone analizy ujawni³y wystêpowanie zale¿noci (p = 0,002) pomiêdzy orientacj¹ seksualn¹ a prezen-

towanym typem p³ci psychologicznej przez mê¿czyzn
homo- i heteroseksualnych. Znaczna wiêkszoæ mê¿czyzn
homoseksualnych prezentuje typ androgyniczny (57,6%),
tzn. o wysokim poziomie zarówno cech mêskich jak i kobiecych, podczas gdy typ ten charakterystyczny jest jedynie dla 22,6% mê¿czyzn heteroseksualnych. Mê¿czyni nieokreleni seksualnie (czyli o niskim poziomie zarówno cech
mêskich jak i kobiecych) stanowi¹ 10,2% przebadanych homoseksualistów i a¿ 35,5% mê¿czyzn heteroseksualnych.
Ró¿nice pomiêdzy mê¿czyznami homo- i heteroseksualnymi
mo¿na stwierdziæ odnonie typu mêski mê¿czyzna, który
prezentuje 15,3% homoseksualistów i a¿ 29% heteroseksualnych mê¿czyzn oraz odnonie typu kobiecy mê¿czyzna,
który prezentuje 16,9% homoseksualnych mê¿czyzn i 12,9%
heteroseksualnych. Uzyskane wyniki potwierdzaj¹ badania
[8] wskazuj¹ce, ¿e mê¿czyni homoseksualni maj¹ wiêcej
cech kobiecych i mniej mêskich w porównaniu z mê¿czyznami o orientacji heteroseksualnej.
Nale¿y jednak pamiêtaæ o tym, ¿e powy¿sze wyniki s³u¿¹ tylko poznaniu pewnego aspektu p³ci psychologicznej
i pozwalaj¹ oceniæ, w jakim stopniu obraz w³asnej osoby
pozostaje pod wp³ywem kulturowych definicji mêskoci
i kobiecoci.
OMÓWIENIE
Rezultaty z przeprowadzonych badañ pozwalaj¹ wskazaæ na ró¿nice wybranych wymiarów osobowoci u osób
o orientacji homo- i heteroseksualnej. Stwierdzono wy¿szy
poziom neurotycznoci i sumiennoci u kobiet o orientacji
homoseksualnej. Nale¿y wnioskowaæ, ¿e wystêpuj¹ca wy¿sza u lesbijek, ni¿ u kobiet heteroseksualnych, neurotycznoæ mo¿e wynikaæ z zagro¿enia obrazu w³asnej osoby,
niskiej samooceny, niepewnoci i nieadekwatnoci spo³ecznej. Znajduje to potwierdzenie równie¿ w badaniach Frable
i wsp. [10]. Cechy zwi¹zane z sumiennoci¹ wskazuj¹ na
osobowoæ lesbijek, bardziej mêsk¹ ni¿ kobiec¹ [8]. Natomiast wysoki poziom sumiennoci u mê¿czyzn homoseksualnych mo¿e wykluczaæ bezwzglêdn¹ przewagê u nich
cech kobiecych.
Stwierdza siê ró¿nice, u kobiet i mê¿czyzn, w ujawnianiu swej innoci seksualnej. Wynikaj¹ one z faktu, ¿e kobieta lesbijka jest mniej widoczna i mniej nieakceptowana
spo³ecznie w przeciwieñstwie do mê¿czyzny  geja. Dzieje
siê tak, poniewa¿ mê¿czyzna homoseksualny jest postrzegany i traktowany przez spo³eczeñstwo jako gej, st¹d bardziej czuje siê wyizolowany i nie widzi w sobie innych cech,
tylko cechy geja [10].
Dotychczasowe wyniki wskazuj¹, ¿e kobiecoæ dominuje u kobiet heteroseksualnych, a nie u homoseksualnych,
natomiast mêskoæ wyraniej dotyczy mê¿czyzn heteroseksualnych ni¿ homoseksualnych [8, 11]. W badaniach w³asnych uzyskano wy¿sze wyniki w Skali Kobiecoci u kobiet
homoseksualnych, ni¿ heteroseksualnych. Mo¿na to t³umaczyæ skrywaniem swych cech mêskich u lesbijek oraz wysokim poziomem maskulinizacji wspó³czesnych, heteroseksualnych kobiet [17], ich dominacj¹ nad mê¿czyznami
w ró¿nych sferach aktywnoci [18]. Z kolei mêskoæ, jak
i kobiecoæ okaza³y siê bardziej typowe dla mê¿czyzn
homoseksualnych, ni¿ heteroseksualnych. Potwierdzaj¹ to

302

Iwona Janicka, Marcin Kwiatkowski

wyniki wskazuj¹ce na zale¿noæ pomiêdzy orientacj¹ seksualn¹ a prezentowanym typem p³ci psychologicznej przez
mê¿czyzn homo- i heteroseksualnych (p = 0,002). Zdecydowana wiêkszoæ mê¿czyzn homoseksualnych w porównaniu z heteroseksualnymi prezentuje typ androgyniczny.
Okrelone cechy osobowoci u osób homoseksualnych
mog¹ wyznaczaæ ich zachowania zwi¹zane ze skrywaniem
lub nieskrywaniem swojej orientacji seksualnej, poziomem
kulturowej akceptacji oraz wiêzi spo³ecznych obejmuj¹cych
równie¿ jakoæ zwi¹zków lesbijek i gejów. Natomiast ró¿nice dotycz¹ce p³ci psychologicznej homo- i heteroseksualnych
kobiet i mê¿czyzn staj¹ siê mniej wyrane. Obserwowany
obecnie, we wspó³czesnym spo³eczeñstwie, egalitaryzm p³ci
[19], prowadzi do nowego wymiaru feminizmu nie doktrynalnego, ale bardziej pragmatycznego w swojej wymowie.
Maskulinizacja wspó³czesnych kobiet heteroseksualnych
zaciera ró¿nice, miêdzy nimi a homoseksualnymi, odnonie
p³ci rodzaju. Mê¿czyni funkcjonuj¹ w kulturze, gdzie coraz wiêcej zadañ bierze na siebie kobieta. Psychologowie
prognozuj¹, ¿e równie¿ mê¿czyni coraz bardziej bêd¹
ukierunkowani na swoje emocje. Pojawia siê nowa jakoæ
mêskoci  o wiêkszej wra¿liwoci, bardziej otwartych oraz
pozbawionych bezwzglêdnej dominacji w ¿yciu rodzinnym,
zawodowym i spo³ecznym. Prowadzi to do ujawniania siê,
u mê¿czyzn heteroseksualnych, równie¿ cech kobiecych.
Przedstawione w tym artykule wyniki badañ wymagaj¹
dalszej weryfikacji w wiêkszej grupie badawczej.
WNIOSKI
1. Stwierdzono, ¿e kobiety homoseksualne cechuj¹ siê wy¿szym poziomem neurotycznoci ni¿ kobiety heteroseksualne (t = 5,59; p = 0,001). Lesbijki ujawniaj¹ wiêksze
niezrównowa¿enie, a nawet tendencje lêkowe, agresywne, depresyjne oraz nadwra¿liwoæ, impulsywnoæ
i samokrytycyzm. W wymiarze osobowoci  sumiennoæ,
której cechy to: kompetencja, sk³onnoæ do porz¹dku,
obowi¹zkowoæ, d¹¿enie do osi¹gniêæ, samodyscyplina,
rozwa¿noæ i rzetelnoæ, lesbijki, jak i mê¿czyni homoseksualni, uzyskali wy¿sze wyniki ni¿ odpowiednio kobiety i mê¿czyni heteroseksualni. Ró¿nice okaza³y siê
istotne statystycznie w porównywanych grupach kobiet
(t = 5,01; p = 0,001), jak i mê¿czyzn (t = 2,41; p = 0,018).
2. Zaznaczaj¹ siê okrelone tendencje reprezentatywnoci
p³ci dla kobiet homo- i heteroseksualnych. Bardziej reprezentatywna pod wzglêdem nieokrelenia seksualnego,
zw³aszcza androgynicznoci, jest grupa kobiet homoseksualnych, w porównaniu z heteroseksualnymi. U les-

bijek wystêpuje wzglêdna równowaga miêdzy nasileniem cech mêskich i kobiecych.
3. Zale¿noci miêdzy orientacj¹ seksualn¹ mê¿czyzn a typem p³ci psychologicznej okaza³y siê istotne statystycznie (p = 0,002). U wiêkszoci mê¿czyzn homoseksualnych dominuj¹ cechy kobiece lub androgyniczne, co
dotyczy wyranie mniejszego udzia³u mê¿czyzn heteroseksualnych.
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