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The present study examined the relationship between androgynous mental status and psychological well-being to 

single persons (never-married persons). The purpose of our study was to investigate whether the psychological androgyny 
is a condition for a single life, and whether subjective well-being depends on gender identity and / or marital status. The 
results showed that the psychological androgyny is a condition for the bachelorship, and androgynous women choose 
better to remain single. Sex-typed individuals choose indeed to get married responding to the traditional stereotypes. 
The results also revealed that single androgynous individuals have a greater well-being compared with single sex-typed 
individuals. But androgynous married individuals are those whose levels of happiness and psychological flourishing are 
the highest. 

 
 
Masculinitatea şi feminitatea au fost, pentru mult timp, considerate ca poluri ale unui singur continuu. 

Prin urmare, o persoană trebuie să fie sau masculină, sau feminină, dar în nici un caz să întrunească ambele 
seturi de caracteristici. Această dihotomie a servit la ignorarea a două ipoteze plauzibile: prima, conform 
căreia mulţi indivizi ar putea fi androgini; adică ar putea fi atât masculini, cât şi feminini, atât instrumentali, 
cât şi expresivi – în dependenţă de adecvarea situaţională a acestor diverse comportamente; şi, a doua, indi-
vizii sex-tipici ar putea fi serios limitaţi în şirul comportamentelor disponibile lor pe măsură ce se confruntă 
cu situaţii din cele mai diverse. 

Adaptarea şi reuşita profesională, valori şi cerinţe înaintate în mod tradiţional bărbatului, şi inoculate 
acum şi femeii, sunt privite reticent de către adepţii tradiţionalismului, care consideră astfel androginia drept 
expresie a unui „feminism deghizat”, motiv pentru care, probabil, androginia este percepută ca fiind invali-
dantă în plan interpersonal, în favoarea celui socioprofesional.  

În demersul nostru investigaţional am pornit de la ideea că androginia este o şansă de autodezvoltare şi 
investire în bunăstarea celorlalţi, oferită atât femeilor, cât şi bărbaţilor. 

Asistăm în prezent cu toţii la o adevărată „explozie demografică a celibatarilor”, iar întrebarea care nu în-
târzie să apară este dacă nu cumva fenomenul celibatului se suprapune cu tendinţa tot mai vădită de adoptare 
a modelului androgin de conduită. În acord cu această supoziţie vin abordările tradiţionaliste care susţin că 
masculinitatea şi feminitatea reprezintă criterii de apreciere şi atracţie dintre reprezentanţii celor două sexe. 
Prin urmare, androginul ar putea fi privat de această posibilitate de a-şi găsi „jumătatea”. Pe de altă parte, 
adepţii abordărilor moderne susţin că androginia este premisa sigură pentru o adaptare psihologică şi socială 
optimă. Or, celibatul se consideră, de cele mai multe ori, a fi un stil dezadaptativ de viaţă, marcat fiind de 
eşecuri repetate în plan interpersonal. Anume această contradicţie stă la baza încercării noastre de a stabili 
care este rolul androginiei psihice în opţiunea pentru celibat şi cum se manifestă starea subiectivă de bine a 
adultului celibatar androgin. 

Cum influenţează androginia psihică relaţiile dintre sexe şi starea subiectivă de bine a individului, în con-
diţiile în care în societatea actuală occidentală se conturează tot mai mult profilul celibatarului? Există anumite 
tangenţe între androginie şi celibat sau frumosul mit platonian al androginului care, regăsindu-şi perechea 
pierdută, nu mai tinde spre împlinire sentimentală, nu-şi găseşte corespondent în sfera psihologică şi relaţio-
nală a individului înzestrat cu androginie psihică? Conferă sau nu androginia psihică individului acel senti-
ment de autoîmplinire care, într-o anumită măsură, îl determină să rămână celibatar? Este androginia unul 
dintre factorii care „fură” din unicitatea fiecărui gen în parte, „element de specificitate psihologică care con-
stituie baza atracţiei dintre genuri şi condiţia unei relaţii de comunicare şi armonie” [3], generând celibatul?  

Toate aceste întrebări creionează scopul pe care ni l-am propus de a investiga în ce măsură androginia 
psihică este sau nu o condiţie pentru celibat şi a măsurii în care starea subiectivă de bine depinde de identi-
tatea de gen şi/sau statutul marital. Ipotezele lansate de noi vin să afirme că: (a) indivizii androgini sunt mai 
predispuşi să aleagă celibatul, în mod special, femeile androgine, pe când neandroginii, cu precădere, aleg să 
se căsătorească; (b) celibatarii androgini au un nivel mai ridicat al stării subiective de bine, pe când neandro-
ginii celibatari au un nivel mai redus al stării subiective de bine. 
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A. Cercetarea porneşte de la modelul diferenţierii de gen al lui S.Bem, potrivit căruia androginia reprezintă 
înglobarea unui nivel ridicat al masculinităţii şi al feminităţii. Combinaţia celor două dimensiuni – masculi-
nitate şi feminitate – generează încă 3 tipuri de identitate gender. Astfel, nivelurile scăzute ale celor două 
vorbesc despre identitatea de gen nediferenţiată, nivelul ridicat al feminităţii şi scăzut al masculinităţii – 
identitate feminină, iar nivelul scăzut al feminităţii şi ridicat al masculinităţii – identitate masculină. 

Androginia, prin transpunere, este întâlnită şi în teoria lui Jung privind dualitatea fiinţei umane. Anima 
trimite la dimensiunea feminină inconştientă din fiecare bărbat, care-l face pe acesta purtător al esenţei andro-
gine. Animus desemnează dimensiunea masculină din orice femeie: tendinţele autoritare, convingeri de ordin 
spiritual etc. Aşa cum anima poate fi numită arhetipul vieţii, animus poate fi înţeles şi ca arhetip al sensului. 
Anima – sufletul, personifică începutul feminin, simţul instinctual, dispoziţia, iraţionalitatea, capacitatea de a 
iubi, pe când animus – spiritul, este expresia forţei fizice, profunzimii sufletului, raţiunii. Numai echilibrul 
armonios dintre suflet şi spirit garantează dezvoltarea plenară a individului. Putem găsi aici tangenţe cu ideea 
mai recentă a [6, 7, 9].  

O altă teorie care explică oarecum fenomenul androginiei psihice este teoria rolului social al lui A.Eagly 
(1987), conform căreia diferenţele gender în comportamentele sociale sunt cauzate de tendinţa indivizilor de 
a manifesta comportamente în consens cu rolul lor social. Prin urmare, bărbaţii şi femeile se comportă diferit, 
deoarece ocupă roluri sociale asociate cu diferite tipuri de comportament. Dacă judecăm în funcţie de dife-
renţele de experienţă şi oportunităţi de învăţare, atunci este previzibilă limitarea femeilor la comportamente 
de factură expresivă (calm, blândeţe, emotivitate, pasivitate etc.), iar a bărbaţilor – la cele instrumentale 
(spirit de competiţie, agresivitate, siguranţă, activism etc.). Pe unda acestei idei, bărbaţii şi femeile ar trebui 
să manifeste comportamente similare dacă ar ocupa acelaşi rol social şi vor fi în egală măsură capabili să se 
angajeze în comportamente atât expresive, cât şi instrumentale [4]. 

Stereotipurile de gen, culturale şi personale, pot avea un impact negativ asupra valorificării potenţialului 
de care dispun, în mod indubitabil, femeile şi bărbaţii. Acestea menţin rolurile de gen tradiţionale, descura-
jându-i şi limitându-i pe reprezentanţii ambelor genuri în manifestarea şi exercitarea altor roluri. Stereotipurile 
sunt acele profeţii care se autorealizează, fie în sens pozitiv, generând succese şi reuşite, fie în sens negativ, 
rezultatul fiind riscul de a rata o potenţială vocaţie. Astfel, la întrebarea „Ce este androginia psihică?” nu se 
poate răspunde decât prin ideea că este o soluţie la starea de lucruri care face ca, în timp ce bărbaţii, care au 
parte de putere şi prestigiu, să sufere de stres şi să se confrunte cu rate înalte ale decesului, femeile să trăias-
că cu oportunităţi ratate şi cu depresii. Iar drept replică la afirmaţia că androginia psihică nu este altceva 
decât „mitul sexist deghizat”, venim cu ideea profesorului german, G. Ammon: „Androginia nu este lupta 
pentru egalitatea femeilor cu bărbaţii în lumea masculină, ci o emancipare multiplă a ambelor sexe” [5], o 
eliberare de stereotipuri şi limitări.  

Cine este androginul? Persoana care, prin comportamente şi trăsături, atitudini şi valori, autoredefineşte 
feminitatea şi masculinitatea din perspectiva vechilor clişee, dar şi a cerinţelor sociale actuale, ţinând cont de 
faptul că, totuşi, nici femeia, nici bărbatul nu pot fi „surogate” totale pentru celălalt sex. Androginul este 
capabil să fie atât instrumental, cât şi expresiv; atât masculin, cât şi feminin, în dependenţă de adecvarea 
situaţională [8]. Aşadar, identitatea de gen androgină răspunde mai bine solicitărilor sociale: diversificării 
rolurilor şi necesităţii de implicare armonioasă în paleta largă de obligaţii sociale. Asigură capacitatea de a 
face faţă rolurilor social-profesionale şi familiale‚ satisfacţia de profilul fizico-somatic şi autoaprecierea adec-
vată. Persoanele cu identitatea androgină se remarcă prin adaptabilitate psihică, sunt mai puţin anxioase şi 
rezistente la frustrare. Androginii sunt mai moderaţi în agresivitate şi mai flexibili în conduite şi atitudini [2]. 
O persoană androgină va da dovadă de o mai mare maturitate în propriile judecăţi morale şi se va remarca 
printr-un nivel ridicat al stimei de sine [8]. Indivizii androgini nu doar că vor manifesta conduite nespecifice 
propriului sex fără rezistenţă şi disconfort, dar şi se vor angaja în conduite ce denotă independenţa „masculină” 
şi grija şi emotivitatea „feminină”, când situaţia o cere [5]. O multitudine de cercetări şi studii empirice au 
relevat aspecte importante, în măsură să creioneze profilul psihosocial al androginului. Astfel, acesta se face 
remarcat prin următoarele: 

• capacitatea de a insista în apărarea propriilor opinii sau de a renunţa la acestea în favoarea grupului ori 
a altcuiva, în funcţie de situaţie (S.Bem, 1975); 

• autoevaluarea optimă şi respectul faţă de propria persoană (Spence, 1975; Orlofsky, 1977); 
• motivaţia înaltă spre realizare şi succes (J.Spence et al., 1978); 



Seria “{tiin\e ale educa\iei” 
Psihologie                                     ISSN 1857-2103 
 

 221

• menţinerea unei atmosfere favorabile în cuplul familial (L.Zammichieli et al., 1988); 
• îndeplinirea reuşită a rolului parental (D.Baumrind, 1982); 
• flexibilitate, adaptabilitate şi fiabilitate (Holmes, 1990; Vonk & Ashmore, 1993); 
• spirit optim al competiţiei, perseverenţă şi responsabilitate, care permit obţinerea de succese în plan 

social şi profesional (Taylor & Hall, 1992); 
• autoeficienţă, stimă de sine adecvată şi optimism (O'Connor, Mann, & Bardwick, 1978). 
B. Celibatul reprezintă un model de menaj în cadrul căruia individualitatea se afirmă în deplină libertate [1], 

în absenţa căsătoriei, cu sau fără practicarea relaţiilor sexuale, în funcţie de opţiunea individului. Celibatul 
este un stil de viaţă care se poate institui definitiv sau poate fi doar o etapă de tranziţie, „o staţie” pe drumul 
spre căsnicia care se va înfăptui mai târziu. Celibatul şi stilul solitar de viaţă nu presupune automat suferinţă, 
frustrări şi neîmplinire, cel puţin pentru persoanele care au făcut această alegere în mod deliberat şi care nu 
au trăit experienţa unui mariaj anterior. Factorul „vârstă” are un rol important în probabilitatea realizării 
căsătoriei: pentru femei, după 30-40 de ani această probabilitate scade, în timp ce pentru bărbaţi, celibatul, 
chiar şi la o vârstă care depăşeşte acest prag, rămâne mai curând o etapă tranzitorie. Totodată, şansele de a 
deveni celibatar după 35 de ani sunt mai scăzute pentru bărbaţii cu studii superioare decât pentru muncitori, 
în schimb sunt mai mari pentru femeile cu studii decât pentru cele fără studii [3]. Cockrum şi White (1985) 
menţionează că adulţii care nu au fost căsătoriţi niciodată preferă singurătatea mai mult decât cei care au di-
vorţat, iar experienţa celibatului este mai gratificantă şi mai puţin dificilă pentru cei dintotdeauna celibatari, fapt 
care, în parte, se explică prin aceea că oamenii experimentează singurătatea în moduri diferite, resimţind-o în 
funcţie de nivelul nevoilor lor pentru intimitate şi ataşament. Celibatarul este carieristul care priveşte căsnicia 
ca un impediment în calea evoluţiei sale profesionale „sigure şi reuşite”, adoră autonomia şi independenţa 
(sub toate aspectele), putând fi cu uşurinţă catalogat ca fiind individualist, iar singurătatea este mijlocul 
perfect pentru el de a-şi consolida poziţia şi statutul profesional. Celibatarul este cel care pune accentul pe 
varietate, noutate şi calitate, chiar şi în sfera relaţiilor sexuale care nu sunt, în această situaţie, reglementate 
de cadrul legalizat al căsătoriei. Mulţi celibatari apreciază că au o viaţă sexuală mai intensă şi mai împlinită 
în condiţiile independenţei economice şi personale. De asemenea, dar nu în mod obligatoriu, în profilul 
celibatarului se poate găsi şi statutul de homosexual singur, stigmatizat încă de o mare parte a societăţii [3].  

Potrivit teoriei schemei gender (S. Bem, 1981), ce vizează subschema heterosexualităţii, indivizii sex-tipici 
au o tendinţă generalizată de a-i percepe pe reprezentanţii sexului opus în termeni de atractivitate sexuală şi 
că această tendinţă este suficient de puternică pentru a influenţa comportamentele lor în interacţiunile sociale 
spontane. Cât priveşte, însă, androginii, interacţiunile sociale care-i implică nu sunt marcate de criteriul 
atracţiei fizice şi al complementarităţii, ci mai degrabă de criteriul intereselor comune şi al asemănărilor 
(Bem S., 1981). Iată unul din motivele pentru care presupunem că celibatul este mai vădit în rândul andro-
ginilor. Cu siguranţă că, în cazul dat, motto-ul vive la difference îşi derivă atât sensul, cât şi impactul din 
experienţa comună de a fi atras de reprezentanţii sexului opus şi de a dori să faci ceea ce ar menţine această 
atracţie heterosexuală a contrariilor [9]. 

C. Potrivit autorilor Diener, Emmons, Larsen şi Griffin (1984), starea subiectivă de bine comportă un şir 
de nuanţe, înglobând dimensiuni precum: satisfacţia de viaţă, starea emoţională de bine şi prosperitatea psi-
hologică. Satisfacţia de viaţă depinde de cât de bine o duce persoana în sferele majore ale vieţii, precum rela-
ţiile interpersonale, sănătate, muncă, venituri, spiritualitate şi timp liber. Starea emoţională de bine înglobea-
ză totalitatea sentimentelor şi emoţiilor pozitive şi negative experimentate de individ, care prin raportare 
oferă ilustrarea „balanţei hedonice”, numită şi nivelul de fericire percepută. Prosperitatea psihologică indică 
aspecte ale vieţii, pe care psihologi precum C. Ryff, C. Keyes, E. Deci şi R. Ryan le consideră ca fiind res-
ponsabile de plăcere şi sentimentele emoţionale de fericire, dar şi de modul în care individul uman reuşeşte 
în sferele de bază ale vieţii sale. Este acel sentiment că viaţa are un scop şi un sens. Prosperitatea merge 
mână-n mână cu năzuinţa individului spre propria fericire şi include contribuţiile aduse societăţii şi binelui 
altora. În esenţă, starea subiectivă de bine generală este expresia stilului de viaţă al individului, apreciat în 
mod subiectiv de către acesta şi înţeles ca fiind recompensator din punct de vedere psihologic şi social; este 
fericirea pe care indivizii o înţeleg prin prisma propriei experienţe şi o evaluează ca fiind sau nu optimă [10]. 

Conchidem, aşadar, că androginia psihică este un concept şi un fenomen psihic controversat şi contestat. 
Ideea de egalitate a genurilor şi ştergere a diferenţelor dintre acestea este pusă pe seama androginiei, care, 
astfel, este interpretată în mod eronat ca tentativă de ignorare a firii şi legilor naturii. Androginia psihică este 
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oportunitatea oferită individului uman de a se exprima plenar, neîngrădit şi firesc, întru consolidarea şi forti-
ficarea potenţialului său care, aflat sub influenţa stereotipurilor şi ideilor preconcepute de „adecvare”, ar 
risca să rămână latent şi chiar să se stingă nevalorificat. Multitudinea de studii, care a probat acest concept şi 
complex de trăsături şi abilităţi psihosociale, a relevat în nenumărate rânduri potenţialul adaptativ al andro-
giniei psihice.  

D. Experimentul de constatare desfăşurat a întrunit un eşantion de 60 adulţi cu vârste cuprinse între 25    
şi 45 de ani, din diferite categorii profesionale, dintre care 30 – celibatari (persoane adulte care nu au fost 
căsătorite niciodată) şi 30 – persoane căsătorite. Distribuţia pe sexe: 25 bărbaţi şi 35 femei. Pentru a pune în 
evidenţă specificitatea de manifestare în plan psihologic a celibatului, dar şi pentru a stabili o relaţie de con-
diţionare între androginia psihică şi celibat, am ales să testăm şi un contingent de persoane căsătorite, pentru 
comparaţie. 

Instrumente de cercetare aplicate: Chestionarul Bem pentru Sex-Rol (S. Bem, 1974), Chestionarul de 
diagnosticare a stării subiective şi psihologice de bine, (Diener, Emmons, Larsen şi Griffin, 1984), Scala 
stării subiective de bine Warwick-Edinburgh (J. Parkinson, 2006). 

Potrivit rezultatelor obţinute, repartizarea subiecţilor după identitatea de gen se prezintă sub următorul 
tablou: identitatea de gen androgină (33,3%) este alternativa psihologic-comportamentală adoptată de o parte 
considerabilă a adulţilor cu vârste cuprinse între 25 şi 45 de ani. Cu toate acestea, identitatea de gen feminină 
(28,3%) şi, respectiv, masculină (26,6%), de factură tradiţionalistă, sunt încă accentuate, fiind prezente 
aproape în măsură egală. Identitatea de gen care se manifestă mai sporadic este cea nediferenţiată. 

Androginia psihică este una din condiţiile care favorizează celibatul (70%), subiecţii sex-tipici, dar şi cei 
nediferenţiaţi, optând preponderent pentru căsnicie (fig.1). Totodată, este de remarcat faptul că şi printre 
subiecţii cu identitate de gen masculină şi, respectiv, feminină se găsesc şi celibatari, iar o pondere relativ 
înaltă a celibatarilor se remarcă în rândul subiecţilor cu identitate de gen nediferenţiată. Dar, după cum se 

poate observa din grafic, discrepanţa dintre celibatari şi 
persoanele căsătorite, în favoarea celor dintâi, este cea 
mai vădită în cazul androginilor. Subiecţii masculini, 
feminini şi nediferenţiaţi se plasează pe poziţii relativ 
echilibrate în ceea ce priveşte diferenţa dintre opţiunea 
pentru celibat şi opţiunea pentru căsătorie. Aşadar, 
putem observa tendinţa crescândă a androginilor de a 
alege celibatul ca alternativă la opţiunea maritală şi 
tendinţa tradiţionalistă a subiecţilor cu identitate de gen 
masculină şi, respectiv, feminină de a se căsători.  

Am presupus, de asemenea, că dintre subiecţii an-
drogini celibatari o parte considerabilă o vor constitui 
femeile. Astfel, femeile androgine sunt cele mai pre-
dispuse să opteze pentru celibat, ponderea acestora 
fiind reprezentativă comparativ cu ponderea bărbaţilor 

masculini care aleg celibatul sau cu cea a femeilor 
feminine celibatare (fig.2). Rezultate nesemnificative 
au fost obţinute în cazul femeilor masculine celiba-
tare şi a bărbaţilor feminini celibatari. Interesant este 
faptul că femeile feminine optează cel mai frecvent 
pentru viaţa de familie, iar femeile şi bărbaţii mascu-
lini alegând mariajul într-un număr reprezentativ de 
cazuri. E de remarcat că androginia psihică nu este o 
însuşire reprezentativă nici pentru femeile căsătorite, 
nici pentru bărbaţii căsătoriţi. 

În cadrul experimentului de constatare, pentru a 
investiga particularităţile de manifestare a stării su-
biective de bine, am considerat oportună abordarea 
acesteia din perspectiva celor patru dimensiuni: starea 
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subiectivă de bine recentă, satisfacţia de viaţă, starea emoţională de bine (fericirea percepută) şi prosperitatea 
psihologică. Astfel, am recurs la evaluarea diferenţelor de valori statistice descriptive (medii) la scalele stării 
subiective de bine pentru diferite categorii ale identităţii de gen.  

Rezultate semnificative au fost obţinute la scalele stării subiective de bine recente (F=3,451; p=0,022) şi  
a prosperităţii psihologice (F=1,169; p=0,045), iar faptul că la scala satisfacţiei de viaţă (F=2,076; p=0,330) 
şi la cea a fericirii (F=3,239; p=0,114) pragurile de semnificaţie nu sunt relevante nu vorbeşte decât despre 
aceea că acestea din urmă, fie nu sunt influenţate în nici un fel de identitatea de gen, fie aceste dimensiuni ale 
stării subiective de bine sunt aspecte mult prea subiective ale vieţii pe care subiecţii le-au apreciat într-un 
mod contradictoriu. 

Analizând valorile medii obţinute de către subiecţii chestionaţi la scala stării subiective de bine, se con-
stată valori ridicate în cazul subiecţilor androgini, cu o uşoară descreştere pentru subiecţii cu identitate de gen 
masculină. Se pare că o identitate de gen nediferenţiată, dar şi una feminină este uşor periclitantă. E de re-
marcat faptul că o identitate de gen androgină favorizează trăirea bunăstării psihologice imediate. 

La scala satisfacţiei de viaţă, configuraţia valorilor se plasează pe aceeaşi poziţie, cu niveluri ridicate ale 
satisfacţiei de viaţă pentru subiecţii căsătoriţi şi reduse pentru subiecţii celibatari. Cu toate acestea, rezultate 
semnificative din punct de vedere statistic au fost obţinute doar în cazul subiecţilor cu identitate de gen 
androgină (U=7,50; z=2,85; p=0,004), fapt ce denotă că satisfacţia de viaţă este influenţată direct de statutul 
marital, dar şi de consonanţa acestuia cu identitatea de gen androgină. 

Fericirea este una din dimensiunile stării subiective de bine care a înregistrat cele mai contradictorii valori: 
dintre subiecţii androgini, cei căsătoriţi dau dovadă de o uşoară ascensiune în planul stării emoţionale de bine 
(fericire percepută), în comparaţie cu cei celibatari; în schimb, subiecţii cu identitate de gen feminină şi, res-
pectiv, masculină, fie sunt mai fericiţi fiind celibatari, fie sunt în egală măsură de fericiţi, căsătoriţi sau celi-
batari. Concluzia pe care o putem desprinde din aceste rezultate, cel puţin contradictorii, este că nici statutul 
marital, nici identitatea de gen nu determină fericirea, afirmaţie certificată şi de faptul că nici din punct de 
vedere statistic, rezultatele nu comportă o semnificaţie relevantă.  

Rezultatele obţinute la scala prosperităţii psihologice vin să releve faptul că subiecţii căsătoriţi, indiferent 
de identitatea de gen, înregistrează niveluri înalte ale bunăstării şi prosperităţii psihologice, comparativ cu 
subiecţii celibatari. Vădite tendinţe de accentuare a prosperităţii psihologice putem totuşi observa în cazul 
subiecţilor androgini căsătoriţi (U=17,00; z=2,167; p=0,039). Prin urmare, identitatea de gen influenţează 
starea subiectivă de bine a persoanei, în speţă, prosperitatea psihologică, dar nivelul acesteia depinde şi de 
statutul marital al persoanei, remarcându-se că în comparaţie cu subiecţii celibatari, subiecţii căsătoriţi sunt 
mai prosperi din punct de vedere psihologic. 

Concluzii. Rezultatele au demonstrat că androginia psihică este o condiţie pentru celibat, dar nu una obli-
gatorie, celibatari fiind şi subiecţi cu identitate de gen masculină şi feminină. Bărbaţii cu identitate de gen 
masculină şi femeile cu identitate de gen feminină, răspunzând cerinţelor tradiţionaliste şi stereotipurilor, 
optează pentru viaţa de familie în marea lor majoritate. Rezultatele denotă că androginii au un nivel mai ri-
dicat al stării subiective de bine, în comparaţie cu neandroginii. De asemenea, putem afirma, fără a comite o 
eroare, că celibatarii androgini au un nivel mai sporit al stării subiective de bine, în comparaţie cu celibatarii 
neandrogini, ceea ce confirmă încă o dată ideea că androginia psihică este un complex de trăsături care opti-
mizează adaptarea. Însă rezultatele obţinute de noi scot în evidenţă şi faptul că androginia psihică aflată în 
consonanţă armonioasă cu statutul de persoană căsătorită optimizează şi mai mult bunăstarea psihologică şi 
socială a individului. Or, celibatul are menirea ingrată de a ştirbi din valoarea adaptativă a androginiei psihice, 
dacă comparăm implicaţiile psihologice ale acesteia din urmă în contextul celibatului şi cel al vieţii de familie. 
Aşadar, putem conchide că persoanele căsătorite cu identitate de gen androgină, la capitolul satisfacţie de viaţă 
şi prosperitate psihologică, din punct de vedere calitativ, depăşesc persoanele căsătorite, dar neandrogine, şi, 
cu atât mai mult, celibatarii androgini şi neandrogini.  
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