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THE EMOTIONAL ASPECT OF BODY IMAGE  
AND ITS RELATIONSHIPS WITH RETROSPECTIVE ASSESSMENT 

OF PARENTS’ ATTITUDES IN YOUNG WOMEN 

Abstract. Body image has been an object of many scientific investigations in recent 
years. It is a multidimensional phenomenon, part of one’s self. The development of 
body image takes place from early childhood in relationships with significant others, 
especially with parents. Specific relationship patterns with parents can be associated 
with the way the body is experienced and with body image disruptions. The aim of the 
study was to investigate the relationship between the emotional aspect of body image 
and the retrospective assessment of parents’ attitudes – with mother and father 
considered separately – and the impact of parents’ attitudes on body image in women. 
Sixty young female adults were examined using the Body Esteem Scale, the Figure 
Rating Scale, and the Retrospective Assessment of Parental Attitudes Questionnaire 
(KPR-Roc). There were moderately significant correlations between the perceived 
attractiveness of one’s body and the retrospective assessment of mother’s and father’s 
attitudes. Two aspects of parental attitudes proved to be crucial as predictors of body 
dissatisfaction and perceived body attractiveness: mother’s excessively demanding 
attitude and father’s inconsistent attitude towards daughter. The findings indicate 
that the quality of relationship with parents is associated with body image and body 
dissatisfaction and should be taken into consideration as a risk factor in diagnosing 
body image discrepancies among females.  
 

Obraz ciała i jego znaczenie dla funkcjonowania człowieka jest w ostatnich 
latach często podejmowany jako przedmiot badań i rozwaŜań w róŜnych dzie-
dzinach nauki, przede wszystkim w psychologii (m.in. Schier, 2009; Sakson- 
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-Obada, 2009a; Mirucka, 2003; Głębocka, 2009; Grogan, 2008; Krueger, 
2002a), ale teŜ w socjologii (Jakubowska, 2009), filozofii (Shusterman, 2010)  
i antropologii (Čabrić, Pokrywka, 2010).  

Analiza cielesności w kontekście zjawisk społeczno-kulturowych dostarcza 
obserwacji, iŜ współcześnie w naszym kręgu cywilizacyjnym ciało staje się 
uprzedmiotowione, zaś własne Ja – ucieleśnione (Kowalik, 2003). Wygląd za-
czął przesądzać o wartości osoby oraz decydować o powodzeniu wśród innych 
ludzi (Buczkowski, 2005). W tzw. epoce ponowoczesności toŜsamość człowieka 
opierana jest w duŜej mierze na cielesności (Bauman, 2008). Szczególnie inte-
resujący wydaje się ten fenomen wśród kobiet.  

W licznych doniesieniach z badań to kobiety stanowią grupę, w której po-
ziom satysfakcji z własnego ciała jest obniŜony. NiezaleŜnie od wieku, kobiety 
częściej od męŜczyzn doświadczają na przestrzeni Ŝycia negatywnych uczuć  
w obszarze doświadczania własnego ciała: są niezadowolone z wagi ciała, oba-
wiają się przytycia, są zaabsorbowane traceniem na wadze (Striegel-Moore, 
Franko, 2002; Głębocka, Kulbat, 2005). Spostrzegają one swoje ciało jako 
obiekt i kontrolują jego wygląd w kontekście atrakcyjności. Częściej ujawniają 
zaburzony stosunek do własnego ciała, przejawiający się w róŜnej psychopa-
tologii, zwłaszcza anoreksji i bulimii psychicznej (Brytek-Matera, Rybicka- 
-Klimczyk, 2009). „Kobieta od dzieciństwa jest nieustannie zajęta swoim cia-
łem jako swoistym sposobem komunikowania się” (Schier, 2009, s. 54).  

Zainteresowanie problematyką obrazu ciała zaowocowało wieloma pra-
cami, w których autorzy przybliŜali swoje rozumienie złoŜonego konstruktu 
psychologicznego, jakim jest obraz ciała.  

Zdaniem Kruegera (2002a) Ja cielesne (body self) jest strukturą psy-
chiczną, która stanowi integralną część organizacji self (Ja), zaś obraz ciała 
(body image) to zbiór wewnętrznych obrazów, uporządkowanych w reprezen-
tację własnego ciała. Inni czołowi badacze problematyki body image, Pruzin-
sky i Cash (2002), wskazują na wielowymiarowość fenomenu obrazu ciała. 
Zakładają istnienie trzech wymiarów ciała: poznawczego, emocjonalnego i be-
hawioralnego. Chrostowska-Buzun (2001) określa obraz ciała jako „[...] umy-
słową reprezentację własnego ciała, posiadającą aspekt poznawczy, afektywny 
i behawioralny. Obraz ciała zazwyczaj jest nieświadomy, jednak w szczegól-
nych przypadkach moŜe stać się przedmiotem świadomej uwagi. Jest on ele-
mentem poczucia toŜsamości” (s. 24). Według Schier (2009) obraz ciała to 
„złoŜony proces doświadczania siebie w sposób cielesny, zjawisko umieszczone 
na pograniczu świata wewnętrznego danej osoby i jej relacji z innymi ludźmi” 
(s. 9).  

Znaczenie obrazu ciała jest podkreślane w rozwoju jednostki oraz jej in-
terpersonalnym i intrapsychicznym funkcjonowaniu. Doświadczanie własnej 
cielesności odgrywa waŜną rolę w rozwoju osobowym człowieka: wiąŜe się z sa-
mooceną, poczuciem atrakcyjności, jakością kontaktów z innymi (Cash, Thé-
riault, Annis, 2004), doświadczaniem emocji i ich integracji (Krueger, 2002b), 
jakością Ŝycia i psychologicznym dobrostanem (Striegel-Moore, Franko, 2002). 
Stanowi takŜe jeden z korelatów chorób psychosomatycznych (Schier, 2005), 
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autodestrukcyjnych zachowań czy zaburzeń odŜywiania (por. Schier, 2009; 
Brytek-Matera, Rybicka-Klimczyk, 2009).  

Istotne dla tez niniejszego artykułu jest zaznaczenie – za psychodyna-
miczną koncepcją cielesności – Ŝe Ja cielesne kształtuje się w relacji z waŜ-
nymi osobami w dzieciństwie. Poczucie własnego ciała to pierwsze poczucie 
siebie wzbudzone przez dotyk matki w niemowlęctwie (Krueger, 2002b). 
Dziecko, uwewnętrzniając powtarzające się interakcje z opiekunem i związane  
z nimi emocje, kształtuje swoje struktury wewnątrzpsychiczne, co z kolei ma 
związek z tym, jak spostrzega ono siebie i świat, w tym własną cielesność 
(Rzeszutek, 2009).  

Relacje rodzinne, obok kontekstu społeczno-kulturowego czy cech intra- 
psychicznych, wymieniane są w literaturze jako jeden z czynników predyspo-
nujących, „spustowych”, jak i podtrzymujących nieprawidłowości w obrębie 
stosunku do własnego ciała.  

Tradycja prowadzenia badań nad rodziną w kontekście zaburzeń indywi-
dualnego funkcjonowania jest długa i bogata. W badaniach nad zaburzeniami 
jedzenia, w szczególności jadłowstrętem psychicznym, nacechowanym silnie 
wrogim i zaburzonym stosunkiem do własnego ciała (por. Józefik, Pilecki, 
1999; Brytek-Matera, Rybicka-Klimczyk, 2009), dowiedziono silnych związ-
ków ujawnienia się psychopatologii z wybranymi aspektami funkcjonowania 
rodziny i jakości relacji z rodzicami u tych chorych (Józefik, 2006). Udowod-
niono na przykładzie adolescentek i młodych kobiet z zaburzeniami jedzenia, 
Ŝe diagnoza i terapia rodziny jest w tych przypadkach nieodzowna.  

Zasadne wydaje się pytanie, czy wśród młodych kobiet w nieklinicznej po-
pulacji zaznacza się zaleŜność między oceną własnego ciała a doświadczeniami 
wyniesionymi z kontaktów z rodzicami.  

W obszarze problematyki obrazu ciała wymieniane są liczne aspekty funk-
cjonowania rodzinnego, mające znaczenie dla kształtowania się i jakości ob-
razu ciała. Wśród nich między innymi: intruzywność i nadmierna stymulacja, 
niedostępność empatyczna, brak konsekwencji i selektywność reakcji ze stro-
ny rodziców (Krueger, 2002b); zaburzone wzorce przywiązania (Steinberg, 
Phares, 2001; Krueger, 2002b); obecność krytycyzmu i wrogości w komunikacji 
i ekspresji emocji w rodzinie (Steinberg, Phares, 2001), nieefektywna komuni-
kacja (Benninghoven i in., 2007); komentowanie kształtu ciała, wyglądu ze-
wnętrznego, wagi i jedzenia w rodzinie (Rodgers, Paxton, Chabrol, 2009); tzw. 
teasing about weight – tj. dokuczanie w związku z wyglądem i sylwetką 
(Schwartz i in., 1999; Keery i in., 2005); zachęcanie do diety i kontrolowania 
wagi (Helfert, Warschburger, 2011); percepcja wywieranego w rodzinie naci-
sku, by zrzucić wagę (Benninghoven i in., 2007); porównywanie z rówieśni-
kami pod względem wyglądu i sylwetki (Rodgers, Paxton, Chabrol, 2009); 
norma troski o wygląd zewnętrzny w rodzinie (Kearney-Cooke, 2002); zaab-
sorbowanie wagą i wyglądem zewnętrznym u rodziców, niezadowolenie i kry-
tyczny stosunek wobec własnego ciała u matek, zaburzenia obrazu ciała u ma-
tek (Kearney-Cooke, 2002; Steinberg, Phares, 2001; Benninghoven i in., 2007); 
psychopatologia w rodzinie – zarówno w obrębie obrazu ciała, jak i w postaci 
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uzaleŜnienia od alkoholu, przemocy fizycznej czy seksualnej (Steinberg, Pha-
res, 2001); doświadczenie urazu o charakterze zaniedbania czy przemocy emo-
cjonalnej (Sakson-Obada, 2009a, 2009b).  

Podsumowując dotychczasowe analizy, obraz ciała jest częścią struktury 
Ja oraz obrazu siebie danej osoby (Schier, 2009), który mieści „spostrzeŜenia, 
myśli i uczucia danej osoby na temat jej ciała” (Grogan, 2008, s. 3). Za Kruege-
rem (2002a, 2002b) i Schier (2009) przyjęto, Ŝe obraz ciała budowany jest  
w relacji z pierwotnym opiekunem. Mimo licznych doniesień wydaje się, Ŝe 
brakuje pogłębionej analizy relacji z matką i ojcem osobno w ocenie córek oraz 
ich związków z jakością doświadczania własnego ciała.  

Artykuł stanowi pogłębioną analizę związku emocjonalnego aspektu ob-
razu ciała (zadowolenie/niezadowolenie) z postawami matek i ojców wobec 
córek w nieklinicznej grupie młodych kobiet. Taki dobór grupy podyktowany 
był chęcią wyeliminowania zniekształcenia wyników wskutek indywidualnej 
psychopatologii osób badanych.  

Celem podjętych badań jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy 
istnieje i jaka jest zaleŜność między stosunkiem do własnego ciała a oceną 
relacji z rodzicami (matka i ojciec osobno) przez młode kobiety, które stanowią 
– według róŜnych doniesień – grupę ryzyka w kontekście nieprawidłowego 
stosunku do własnego ciała. WaŜne jest takŜe określenie, czy postawy rodzi-
ców wyjaśniają wybrane wymiary obrazu ciała młodych kobiet. 

MATERIAŁ BADAWCZY I METODA 

Badaniem objęto 60 kobiet w wieku od 20 do 30 lat. Średnia wieku wyniosła 
21,9 roku (SD = 2,35). Ze względu na problem badawczy, do grupy osób bada-
nych dobrano osoby będące w okresie wczesnej dorosłości, z załoŜenia będące 
w trakcie emocjonalnej separacji od rodziców, mające jeszcze Ŝywo w pamięci 
relacje z nimi.  

Średnia wskaźnika wzrostowo-wagowego (BMI, Body Mass Index) osiąg-
nęła wartość 20,86 kg/m2 (SD = 2,76), co wskazuje na prawidłową wagę osób 
biorących udział w badaniu.  

W badaniu zastosowano: Skalę Oceny Ciała (BES) (Franzoi, Shields, 
1984); Test Sylwetek (Fallon, Rozin, 1985 – za: Grogan, 2008) oraz Kwestio-
nariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (Plopa, 2008).  

BES wykorzystano do pomiaru zmiennej obrazu ciała (Franzoi, Shields, 
1984). Jej polską wersję opracowała M. Kossakowska (1999). Narzędzie to od-
wołuje się do emocjonalnego aspektu obrazu ciała (zadowolenie/niezadowole-
nie, satysfakcja). Jest zróŜnicowane pod względem płci. Składa się z 35 stwier-
dzeń odnoszących się do róŜnych części ciała i funkcji, opisanych na trzech 
wyróŜnionych przez autorów wymiarach. W przypadku kobiet wyróŜniono wy-
miary: atrakcyjności seksualnej, troski o wagę ciała oraz kondycji fizycznej.  

Wymiar atrakcyjności seksualnej określa stopień własnej atrakcyjności 
dla siebie i innych. Odnosi się do róŜnych obszarów związanych z seksualno-
ścią, a jednocześnie do obszarów, które moŜna korygować za pomocą zabiegów 
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kosmetycznych (a nie poprzez ćwiczenia fizyczne). Obejmuje 13 obszarów: 
zapach ciała, nos, usta, uszy, podbródek, klatka piersiowa, oczy, policzki, po-
pęd seksualny, narządy płciowe, aktywność seksualna, włosy, twarz. Wymiar 
troski o wagę ciała określa stosunek do apetytu i tych partii ciała, które 
moŜna modyfikować poprzez ćwiczenia fizyczne oraz diety. Są to obszary, 
które – zdaniem autorów – męŜczyźni definiują jako atrakcyjność seksualną 
kobiet. Podskala ta składa się z 10 wymiarów: apetyt, talia, uda, sylwetka, po-
śladki, biodra, nogi, wygląd fizyczny, brzuch, waga ciała. Wymiar kondycji 
fizycznej odnosi się do stosunku wobec sprawności, siły i wytrzymałości. Okre-
ślony jest on przez takie funkcje, jak: siły Ŝyciowe, odruchy, siła mięśni, ener-
gia, bicepsy, koordynacja, zwinność, zdrowie, kondycja fizyczna (Franzoi, 
Shields, 1984; Schier, 2009).  

Zadaniem osób badanych było ustosunkowanie się do kaŜdego wymienio-
nego w kwestionariuszu obszaru bądź funkcji ciała za pomocą 5-stopniowej 
skali, gdzie 1 oznaczało „mam zdecydowanie negatywne uczucia”, a 5 – „mam 
zdecydowanie pozytywne uczucia”. Im wyŜszy wynik dla danej podskali, tym 
bardziej pozytywna ocena obrazu ciała w danym wymiarze.  

W badaniach Franzoia i Shields (1984) skala BES uzyskała zadowalające 
wartości psychometryczne. W prezentowanym badaniu, w grupie młodych ko-
biet, rzetelność skali, mierzona za pomocą współczynnika zgodności wewnętrz-
nej α Cronbacha, wyniosła dla całego narzędzia 0,93; w przypadku wymiaru 
atrakcyjność seksualna α Cronbacha równała się 0,79, w wymiarze troski  
o wagę – 0,93, a dla kondycji fizycznej – 0,78.  

Do oceny zadowolenia z własnego ciała wykorzystano obrazkowy Test 
Sylwetek (Fallon, Rozin, 1985 – za: Grogan, 2008). Składa się on z dziewięciu 
schematycznych kobiecych sylwetek, ułoŜonych od bardzo szczupłej do otyłej. 
Zadaniem osób badanych było: po pierwsze, wskazanie sylwetki odzwiercie-
dlającej aktualną figurę osoby badanej; po drugie zaś, zaznaczenie sylwetki, 
którą badana chciałaby mieć. Miarą zadowolenia była róŜnica między wska-
zaną sylwetką aktualną a idealną. Badania Thompsona i Altabe (1991) nad 
własnościami psychometrycznymi Testu Sylwetek dowiodły dobrej rzetelności 
metody test-retest narzędzia. 

Do pomiaru oceny relacji młodych kobiet z rodzicami (matka i ojciec 
osobno) zastosowano Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodzi-
ców (KPR-Roc), której autorem jest M. Plopa (2008). Poszczególne pozycje 
kwestionariusza opisują postępowanie rodziców wobec dziecka, a zadaniem 
osób badanych jest ustosunkowanie się do stwierdzeń poprzez retrospektywną 
ocenę swojego rodzica. Autor wyróŜnił pięć wymiarów opisujących relacje mię-
dzy rodzicem a dzieckiem: 

(1) Postawa akceptacji /odrzucenia – rodzic jest przeŜywany jako bezwa-
runkowo akceptujący, otwarty, dający przyzwolenie na swobodną wymianę 
uczuć, wraŜliwy na potrzeby i problemy dziecka, zapewniający wsparcie i bez-
pieczeństwo lub jako nieakceptujący, chłodny i zdystansowany w kontakcie, 
nieodpowiadający na próby emocjonalnego zbliŜenia się dziecka, niepróbujący 
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zrozumieć potrzeb dziecka, traktujący je bardziej instrumentalnie niŜ podmio-
towo, obojętny.  

(2) Postawa nadmiernie wymagająca – rodzic w odczuciu dorosłego dziec-
ka wymagał bezwzględnego posłuszeństwa, blokował jego dąŜenia do nieza-
leŜności poprzez zakazy, nakazy i kary, nie tolerował sprzeciwu; zaleŜało mu 
na tym, by dziecko było kimś zgodnie z jego wizją; krytycznie i karząco odnosił 
się do braku spodziewanych osiągnięć ze strony dziecka.  

(3) Postawa autonomii – rodzic jest przeŜywany jako przyzwalający na 
dąŜenia do samodzielności, responsywny wobec wzrastających z wiekiem 
potrzeb prywatności i separacji, tolerujący popełniane w tym zakresie błędy, 
nienarzucający swojego zdania, otwarty, wspierający.  

(4) Postawa niekonsekwentna – rodzic został zapamiętany jako zmienny, 
nastrojowy, nadmiernie nerwowy, niekonsekwentny w swych opiniach, uczu-
ciach i decyzjach, przeŜywany właściwie jako kochający, ale wprowadzający 
napięty klimat w rodzinie, skutkujący nieufnością i oporem wobec bliskości  
z rodzicem.  

(5) Postawa nadmiernie ochraniająca – rodzic jest pamiętany jako nad-
miernie angaŜujący się w osobiste sprawy dziecka, intruzywny, przesadnie 
troszczący się o dziecko, dający do zrozumienia, Ŝe dziecko moŜe sobie bez jego 
opieki nie poradzić, reagujący lękiem i niepokojem na dąŜenia separacyjne 
dziecka, utrudniający budowanie własnej toŜsamości. 

KPR-Roc jest narzędziem o wysokiej zgodności wewnętrznej wszystkich 
pięciu wymiarów i mającym normy stenowe (Plopa, 2008). ChociaŜ istnieją 
podzielone opinie na temat wiarygodności narzędzi opartych na retrospekcji, 
badacze dostarczają danych świadczących na rzecz takich metod. Autorzy 
argumentują, Ŝe pamięć jednorazowych, nieistotnych wydarzeń moŜe być 
zniekształcona, jednakŜe pamięć powtarzających się doświadczeń (takimi są 
niewątpliwie kontakty z rodzicami) pozostaje raczej niezmienna w czasie  
i zgodna z rzeczywistością (Brewin, Andrews, Gotlieb, 1993 – za: Parker, 
1999). 

WYNIKI 

Analizę statystyczną wyników przeprowadzono za pomocą programu Stati-
stica. W celu sprawdzenia, czy istnieją istotne róŜnice między percepcją aktu-
alnej sylwetki i sylwetki poŜądanej, przeprowadzono analizę testem t Stu-
denta (tabela 1). Dowiedziono wystąpienie statystycznie istotnej róŜnicy. Po-
równania wykazały, Ŝe w zakresie oceny własnej sylwetki młode kobiety 
ujawniają niezadowolenie, pragnąc przede wszystkim być szczuplejszymi 
(63,3% badanych), rzadziej zaś grubszymi (8,33% badanych).  
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Tabela 1.  
Test t dla prób zaleŜnych 

Test Sylwetek M SD t p d-Cohena 

Sylwetka aktualna 3,73 1,15 
6,056 <0,001 0,21 

Sylwetka idealna 2,97 0,69 

 

W dalszej kolejności przeprowadzono analizy słuŜące sprawdzeniu, czy 
wymiary postaw rodziców związane są ze stosunkiem do własnego ciała. Po-
słuŜono się współczynnikiem korelacji r Pearsona, który dostarczył informacji 
o sile związków między zmiennymi. Tabela 2 przedstawia wyniki przeprowa-
dzonych analiz.  

 

Tabela 2.  
Współczynniki korelacji r Pearsona między retrospektywną oceną postaw 
rodziców a wymiarami obrazu ciała 

Zmienne 

Test Sylwetek Wymiary oceny ciała (BES) 

Niezadowolenie 
z sylwetki 

Atrakcyjność 
seksualna 

Troska  
o wagę 

Kondycja 
fizyczna 

Retrospektywna ocena 
postaw matek  

Postawa 
akceptacji / odrzucenia 

-0,32 
p<0,05 

0,26 
p<0,05 

0,39 
p<0,01 

0,25 
n.i. 

Postawa nadmiernie 
wymagająca 

0,52 
p<0,001 

-0,26 
p<0,05 

-0,39 
p<0,01 

-0,13 
n.i. 

Postawa autonomii -0,26 
p = 0,05 

0,28 
p<0,05 

0,30 
p<0,05 

0,17 
n.i. 

Postawa niekonsekwencji 0,41 
p = 0,001 

-0,28 
p<0,05 

-0,37 
p<0,01 

-0,28 
p<0,05 

Postawa nadmiernie 
ochraniająca 

0,12 
n.i. 

-0,01 
n.i. 

0,13 
n.i. 

-0,04 
n.i. 

Retrospektywna ocena 
postaw ojców  

Postawa 
akceptacji / odrzucenia 

-0,04 
n.i. 

0,34 
p<0,01 

0,25 
n.i. 

0,23 
n.i. 

Postawa nadmiernie 
wymagająca 

0,06 
n.i. 

-0,39** 
p<0,01 

-0,15 
n.i. 

-0,06 
n.i. 

Postawa autonomii -0,05 
n.i. 

0,43 
p<0,001 

0,27 
p<0,05 

0,17 
n.i. 

Postawa niekonsekwencji 0,07 
n.i. 

-0,46 
p<0,001 

-0,30 
p<0,05 

-0,26 
p<0,05 

Postawa nadmiernie 
ochraniająca 

0,02 
n.i. 

0,06 
n.i. 

0,19 
n.i. 

0,15 
n.i. 

Zaznaczone korelacje są istotne 
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Uzyskane wyniki przemawiają za istnieniem związków między obrazem 
ciała w wymiarze stosunku do własnego ciała a relacjami z rodzicami w per-
cepcji osób badanych w przebadanej grupie młodych kobiet. PoniŜej omówiono 
korelacje istotne statystycznie, świadczące o umiarkowanym związku między 
zmiennymi (wartość współczynnika korelacji 0,3<r<0,5).  

Stwierdzono występowanie korelacji wymiaru niezadowolenia z sylwetki  
z postrzeganiem matki jako wymagającej posłuszeństwa, nietolerującej sprze-
ciwu, krytycznej, ale teŜ zmiennej w swoich opiniach, nastrojowej, nadmiernie 
nerwowej. Niezadowolenie z sylwetki zmniejsza się, im bardziej matka jest 
akceptująca w postawie wobec córki.  

Okazało się takŜe, Ŝe pozytywnej ocenie obszarów ciała związanych z sek-
sualnością towarzyszy silniejsze postrzeganie obydwojga rodziców jako: bez-
warunkowo akceptujących, wraŜliwych na potrzeby córki, wspierających, da-
jących bezpieczeństwo, szanujących jej prywatność, przyzwalających na auto-
nomię. Negatywna ocena w wymiarze atrakcyjności seksualnej towarzyszy 
silniejszej ocenie zarówno matki, jak i ojca jako krytycznych, oczekujących 
posłuszeństwa, podporządkowania, nietolerujących sprzeciwu, wzbudzających 
nieufność swoją nastrojowością, nadmierną nerwowością, zmiennością w opi-
niach, uczuciach i decyzjach wobec córki.  

Wyniki ujawniły ponadto, Ŝe pozytywne ustosunkowanie się młodych ko-
biet do wymiarów takich, jak: apetyt, talia, uda, sylwetka, pośladki, biodra, 
brzuch, waga ciała (wymiar troski o wagę), towarzyszą silniejszemu spostrze-
ganiu matki jako: bezwarunkowo akceptującej, wraŜliwej na potrzeby córki, 
traktującej córkę podmiotowo, nienarzucającej swojego zdania, zezwalającej 
na potrzeby separacji i prywatności, zaś ojca jako: przyzwalającego na auto-
nomię oraz mniej zmiennego i niekonsekwentnego w uczuciach wobec córki. 

Następnym krokiem analizy wyników było ustalenie, które spośród anali-
zowanych postaw rodziców pełnią rolę predyktorów pozwalających na przewi-
dywanie obrazu własnego ciała u kobiet. W celu sprawdzenia, czy wymiary 
relacji z rodzicami wyznaczają wybrane aspekty obrazu ciała, przeprowadzono 
analizę regresji wielokrotnej krokowej, odwołując się do wyników analiz ko-
relacji i uwzględniając te zmienne, które były istotnie skorelowane ze zmien-
nymi zaleŜnymi. Rezultaty analiz końcowych przedstawiono w tabeli 3, 
uwzględniając wyniki istotne statystycznie.  

Analiza regresji wykazała, Ŝe postawy matki wyjaśniają łącznie 23,5%  
zaobserwowanej wariancji zmiennej niezadowolenie z sylwetki. Model regre-
sji okazał się istotny statystycznie. Najsilniejszym predyktorem była jedna  
z uwzględnionych w modelu postaw – wymagająca postawa matki (β = 0,51). 

Dalsze obliczenia dowiodły, Ŝe postawy obojga rodziców w około 21% wyja-
śniają zadowolenie z obszarów ciała związanych z seksualnością. Model regre-
sji był istotny statystycznie, a najbardziej znaczącym predyktorem okazała się 
jedynie postawa niekonsekwencji ojca (β = -0,46).  

Zmienna „troska o wagę” jest w około 15% wyjaśniana przez postawy ro-
dziców. Największy udział w predykcji zmiennej ma wymagająca postawa 
matki (β = -0,39). Dla wymiaru kondycja fizyczna model regresji okazał się 
nieistotny.  
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Tabela 3.  
Wyznaczniki obrazu ciała w wymiarach: niezadowolenie z sylwetki, atrak-
cyjność seksualna oraz troska o wagę ciała 

 Zmienne 

Niezadowolenie z sylwetki 

β Błąd st. β B Błąd st. B t p 

Nadmiernie wymagająca 
postawa matki  

0,52 0,11 0,295 0,07 4,58 <0,001 

Wyraz wolny  -0,84 0,37 -2,27 <0,05 

R2 = 0,265; F(1,58) = 20,96; p<0,001 

  Atrakcyjność seksualna 

Postawa  
niekonsekwencji ojca 

-0,46 0,12 -0,13 0,03 -3,95 <0,001 

Wyraz wolny  4,47 0,17 26,21 <0,001 

R2 = 0,21; F(1,58) = 15,57; p<0,001 

  Troska o wagę ciała 

Nadmiernie wymagająca  
postawa matki  

-0,39 0,12 -0,21 0,07 -3,21 <0,01 

Wyraz wolny  4,39 0,38 11,54 <0,001 

R2 = 0,15; F(1,58) = 10,295; p<0,01 

 

DYSKUSJA WYNIKÓW 

Analiza zebranego materiału pozwala na wyciągnięcie kilku wniosków. Po-
stawy rodziców wobec młodych kobiet są związane z oceną własnego ciała. 
Analiza regresji wykazała predykcyjną rolę nadmiernie wymagającej postawy 
matki oraz postawy niekonsekwencji ojca w odniesieniu do obrazu ciała  
w wymiarze emocjonalnym.  

Postawa matki, nacechowana oczekiwaniem bezwzględnego podporządko-
wania i realizowaniem przez córkę oczekiwań matki, wyjaśnia zarówno nieza-
dowolenie z sylwetki u młodych kobiet, jak i negatywną oceną obszarów ciała 
kojarzonych powszechnie z kobiecością (m.in. talia, uda, pośladki, biodra, nogi, 
brzuch). Wydaje się, Ŝe wzbudzana nadmiernymi wymaganiami, blokowaniem 
niezaleŜności i krytyczną postawą matki niechęć wobec córki, moŜe skutkować 
przemieszczeniem na własne ciało negatywnych uczuć do matki, kontridenty-
fikacją z matką i odrzucaniem własnej kobiecości. Byłoby to zgodne z psy- 
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choanalitycznymi teoriami rozwoju, zakładającymi, Ŝe identyfikacja kobiety  
z matką w dzieciństwie ma znaczenie w pierwotnym poczuwaniu się kobietą,  
a obraz ciała ma udział w budowaniu poczucia bycia kobietą (por. Tyson, Ty-
son, 1990). MoŜna przypuszczać teŜ, Ŝe negatywny obraz ciała będzie się wią-
zał z przeŜywaniem takich doświadczeń przypisanych kobietom, jak ciąŜa  
i macierzyństwo (por. Topór-Pamuła, 2009). W kontekście roli postaw matek 
w warunkowaniu zadowolenia z ciała moŜna wysunąć hipotezę, iŜ stosunek do 
matki moŜe być „rozegrany w ciele” (Schier, 2010, s. 9).  

Rola ojca w przewidywaniu obrazu ciała u córki była dotychczas przedmio-
tem mniejszej koncentracji badaczy. Wyniki prezentowanego badania ukazały, 
Ŝe niekonsekwencja w uczuciach wobec córki i nieufność wzbudzana postępo-
waniem ojca predysponują córki do negatywnej oceny atrakcyjności obszarów 
własnego ciała, skojarzonych jako przyciągające spojrzenia męŜczyzn (twarz, 
usta, włosy, biust) (por. Buss, 2001). Jak zasygnalizowano wyŜej, postrzegany 
stosunek rodzica moŜe być przemieszczany przez córki na własne ciało i skut-
kować ambiwalentnym stosunkiem wobec niego. Klinicyści zwracają uwagę, 
Ŝe okazywana przez ojca bezwarunkowa akceptacja, a nawet podziw dla 
dziewczynki wzmacniają jej dumę oraz poczucie własnej wartości (por. Tyson, 
Tyson, 1990), w tym prawdopodobnie takŜe zadowolenie z własnego ciała. 

W świetle przedstawionych wyników badań młode kobiety okazują się nie-
zadowolone z własnej sylwetki i chcą być szczuplejsze. Rezultat ten potwier-
dza doniesienia psychologów i socjologów w tym względzie: współczesność cha-
rakteryzuje się socjokulturowym naciskiem na bycie szczupłym, a kobiety 
szczególnie wydają się ulegać przekonaniu, Ŝe tylko poprzez szczupłe ciało 
mogą osiągnąć sukces (por. Schier, 2009; Chytra-Gędek, Kobierecka, 2008; 
Głębocka, Kulbat, 2005). W prezentowanym badaniu istotną predykcyjną rolę 
miała jakość relacji z matką.  

Wyniki badania zaprezentowane w niniejszym artykule nie są wolne od 
ograniczeń. Jednym z nich jest uŜycie narzędzi do retrospektywnej oceny po-
staw rodziców. Mimo Ŝe sposób przeŜywania relacji z rodzicem w przeszłości 
ma związek z jakością kontaktów z nim, to nie ulega wątpliwości, Ŝe moŜe on 
być zniekształcony procesami pamięci czy teŜ indywidualną psychopatologią 
(np. zaburzeniami osobowości). Istnieją jednak dane przemawiające na ko-
rzyść stosowania retrospektywnych narzędzi (por. Hardt, Schier, Dragan, 2011).  

Biorąc pod uwagę omawiane w artykule wyniki, nie moŜna uznać jakości 
relacji z rodzicami za czynnik bezpośrednio przekładający się na etiologię ob-
razu własnego ciała. To wielowymiarowe zjawisko uwarunkowane jest wielo-
czynnikowo, a relacje z rodzicami – jak wynika z badań prezentowanych  
w niniejszym artykule – wyjaśniają wariancję jedynie częściowo. Konieczne 
jest uwzględnienie w dalszych badaniach innych czynników warunkujących 
doświadczanie własnego ciała przez kobiety, takich jak stopień internalizacji 
kulturowego ideału ciała kobiety, inne doświadczenia interpersonalne oraz te 
związane z własnym ciałem (naruszenie granic ciała, naduŜycie, urazy, utrata 
sprawności itp.). 
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Niemniej jednak relacje z rodzicami – jak się wydaje – stanowią czynnik 
ryzyka doświadczania własnego ciała przez kobiety. W kształtowaniu nega-
tywnego obrazu ciała rolę odgrywają zatem nie tylko bezpośrednio związane  
z ciałem komentarze i zachowania rodziców (dezaprobata fizyczności, zachęca-
nie do podjęcia diety itd.), lecz takŜe ogólne ustosunkowanie się rodziców wo-
bec córek w ich subiektywnej ocenie. Funkcjonowanie rodziny i percepcja rela-
cji rodzinnych powinny być brane pod uwagę w diagnozowaniu i terapii nie-
prawidłowości w obrębie obrazu ciała. Rezultaty badań stanowią teŜ pewną 
implikację do terapii obrazu ciała – być moŜe transformacja wewnętrznych 
obrazów rodziców, dokonywana w toku oddziaływań w relacji psychoterapeu-
tycznej, wiązać się będzie ze zmianami w zakresie postrzegania i obsadzania 
emocjami własnego ciała.  
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