
 
WPROWADZENIE 

 
Aktywność seksualna oraz seksualność człowieka budzi wiele  

kontrowersji oraz skrajnych emocji. Podejście naukowe do tych zagadnień jest 
obarczone dylematami interpretacyjnymi i wymaga zaangażowania 
interdyscyplinarnego punktu widzenia. Próby naukowego opracowania 
seksualności napotykają na trudność jednoznacznej klasyfikacji tego pojęcia  
i przyporządkowania go konkretnej dziedzinie wiedzy. Dodatkowym ograniczeniem 
jest fakt, iż na seksualność człowieka składa się szereg indywidualnych  
i niepowtarzalnych doświadczeń zabarwionych emocjonalnie, które w znacznej 
mierze budują poczucie tożsamości. Seksualność staje się właściwością jednostki 
powstałą w wyniku oddziaływania zintegrowanych czynników biologicznych,  
psychicznych, społecznych i kulturowych, które stają się jej częścią. Tożsamość 
buduje się w ciele, które równocześnie staje się wyznacznikiem tożsamości  
i seksualności, podobnym przykładem mogą być stereotypy płci, które kształtują 
poczucie kobiecości i seksualności, stając się elementem tych struktur, oddziałując 
na funkcjonowanie seksualne kobiety, etc. Mówiąc o seksualności człowieka 
dotykamy bardzo wielu aspektów, których całościowe i kompletne opisanie oraz 
zbadanie staje się niemożliwe.  

Ze względu na to, że zajmowanie się tematyką seksuologiczną zmusza do 
łączenia różnych obszarów wiedzy oraz pokonywania szeregu problemów 
terminologicznych, i tak czytelnik znajdzie w niniejszym opracowaniu autorską 
definicję seksualności człowieka, skonstruowaną na potrzebę niniejszych badań 
oraz wiele arbitralnie interpretowanych i dobieranych sformułowań, zmiennych i ich 
definicji. 

Niniejsze opracowanie skoncentrowane na wybranych aspektach seksualności 
człowieka, zarówno w wymiarze teoretycznym, jaki i praktycznym, jest częścią 
większego projektu badawczego. Pierwsza część projektu, dotycząca aktywności 
seksualnej kobiet w wieku prokreacyjnym została już opublikowana, natomiast 
trzecia skoncentrowana jest na wybranych aspektach macierzyństwa.  
W części teoretycznej tego opracowania ujęto procesy rozwojowe związane  
z kształtowaniem się poczucia przynależności do płci oraz kobiecości, a także 
czynniki psychospołeczne wpływające na ten proces, takie jak stereotypy płci, 
społeczne wzorce ról kobiecych, typ wychowania seksualnego i treści dotyczące 
płci przekazywane podczas wychowania. Przedstawiono także wybrane aspekty 
dotyczące seksualności kobiet, takie jak: poziom poczucia atrakcyjności, stosunek 
do własnego ciała i jego rola w kształtowaniu się poczucia własnej wartości  
i kobiecości, postawy seksualne oraz kryteria doboru partnerskiego, jako czynnik 
wpływający na funkcjonowanie seksualne kobiety. 

Wyodrębnienie poszczególnych wymiarów pojęcia aktywności seksualnej nie 
nastręcza trudności a jego precyzyjny opis znajduje się w literaturze przedmiotu,  
a tym samym zawiera jasno określone kryteria pomiaru (Giese, 1959; Imieliński, 
1980; Lew-Starowicz, 1985a; Imieliński, 1990; Boczkowski, 2003). Pojęcie 
seksualności natomiast nie zostało zdefiniowane, zatem jego pełne i ostateczne 
opisanie wymaga czasu oraz większej ilości badań, niż niniejszy projekt. 
Dodatkowym problemem jest fakt przemian psychospołecznych i gospodarczych, 
które znacznie zmieniły standardy funkcjonowania osobistego i rodzinnego 



współczesnych kobiet. Ich doświadczeniem stało się nie tylko życie w dobie 
globalizacji, ale konieczność konstruowania własnej tożsamości jako kobiety oraz 
wypracowania własnego systemu wartości wobec dezaktualizacji tego, który 
przekazywały im ich własne matki. Proces ten związany jest z redefiniowaniem 
rzeczywistości, siebie jako jednostki społecznie aktywnej, ról kobiecych oraz 
sposobu ich realizowania w codzienności. „Współczesna” kobieta podejmuje 
aktywność na wielu płaszczyznach życia społecznego i osobistego, bardzo często 
nie rezygnując przy tym z roli matki, która sprawia, że niektóre obszary aktywności 
stają się mniej ważne przy nadawaniu większego znaczenia innym. Macierzyństwo 
wiąże się nie tylko z radością, ale i z przeobrażeniami w obrazie własnego „ja” 
(Maciarz, 2004; Bartosz, 2002). Zmiany te można zaobserwować w zakresie 
podstawowych aspektów składających się na seksualność takich, jak akceptacja 
własnego ciała, poczucie atrakcyjności, wartość przypisywana funkcjonowaniu 
zawodowemu czy relacji intymnej (Cewińska, 2001; Barska, 2005; Głebocka, 
Kulbat, 2005). Kobieta w roli matki pozostaje istotą seksualną, zatem uzasadniona 
wydaje się potrzeba eksplorowania obszaru seksualności, by zweryfikować  
i uaktualnić wiedzę w tym zakresie. Część badawcza próbuje ująć powyższe 
zjawiska oraz zbadać powiązania pomiędzy aktywnością seksualną  
a seksualnością. 

 
 


