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Wybrane konsekwencje nieadekwatnego postrzegania 
swojej urody

Streszczenie
W nurcie rozważań psychopedagogicznych poruszana jest problematyka 

dotycząca postrzegania swojej urody. Obraz samego siebie kształtuje się w pro-
cesie, który determinuje wiele różnorodnych czynników natury biologicznej, 
kulturowej i społecznej. Na wybrane  z nich mamy wpływ, a na inne – nie. 
Można zatem zakładać, że w każdej społeczności znajdują się osoby, które do-
świadczają swoistej traumy związanej z tym, w jaki sposób widzą siebie. 

Nie ma problemu, gdy obraz własnej osoby jest kompatybilny z rzeczywi-
stością. Niestety, bardzo często mamy do czynienia z jego zniekształconą for-
mą. Przybiera on wówczas nieadekwatną postać, w której podmiot postrzega 
siebie  w zdecydowanie lepszym lub gorszym świetle w porównaniu z tym 
rzeczywistym obrazem. Z psychopedagogicznego punktu widzenia można za-
kładać, że osoby takie borykają się z wieloma konsekwencjami takiego prob-
lemu. Ponoszone przez nie mogą dotyczyć różnych obszarów funkcjonowania 
podmiotu. Niezależnie od tego, czy mają charakter biologiczny, psychoemo-
cjonalny czy społeczny zawsze utrudniają one jednostkom działanie i rozwój 
– szczególnie w przypadku młodych ludzi, u których nadal zachodzi proces 
kształtowania osobowości.

Dlatego celem opracowania jest wskazanie wybranych konsekwencji nie-
adekwatnego postrzegania urody przez osoby młode. Zwrócono szczególną 
uwagę na doświadczanie i stosowanie przemocy przez osoby badane, pre-
ferowane przez nie sposoby odżywiania się, poziom ich jakości życia oraz 
depresji. Istotne jest zwrócenie uwagi na konieczność zaaranżowania odpo-
wiednich oddziaływań pomocowych skierowanych do młodzieży szkolnej 
i akademickiej, która w nieadekwatny sposób postrzega swoją urodę. 

Słowa kluczowe: obraz siebie, samoocena, przemoc, jakość życia, zabu-
rzenia odżywiania
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Selected consequences of inadequate perception of beauty

Abstract
Mainstream psycho-pedagogical considerations address issues concerning 

the perception of one’s own beauty. Self-image is formed by a process that is 
determined by many different factors such as biological, cultural and social 
ones. While we are able to affect some of them, others remain beyond our 
control. It can therefore be assumed that in every community there are people 
who are experiencing a kind of trauma associated with how they perceive 
themselves.

There is no problem when the self-image is compatible with reality. Unfor-
tunately, we very often encounter its distorted version. It takes an inadequate 
form in which the subjects see themselves in a much better or worse light 
as compared to the real image. From the psycho-pedagogical point of view 
one can assume that such individuals face a number of consequences of such 
a problem. These consequences can affect various aspects of a person’s fun-
ctioning. Regardless of whether they are the biological, psycho-emotional, or 
social in nature, they always hamper one’s operation and development – espe-
cially in the case of young people, who are still in a process of shaping their 
personality.

Therefore, the aim of this study is to identify some of the consequences of 
inadequate perception of beauty in a group of young people. Special attention 
was paid to the experience and use of violence by the subjects, their preferred 
eating habits, the level of quality of life and depression. The obtained results 
allow for an arrangement of appropriate supporting actions aimed at school 
and university students who perceive their beauty inadequately.

Key words: Self-image, violence, quality of life, eating habits

WSTĘP
Psychospołeczne funkcjonowanie człowieka warunkuje wiele różnorodnych 

czynników zależnych i niezależnych od niego samego. Ważną rolę odgrywają 
tutaj uwarunkowania osobowościowe, w tym te o charakterze biologicznym 
trudno podlegające modyfikacjom. Potencjalnie można byłoby zatem uznać, 
że skoro dana osoba urodziła się z pewnymi niepożądanymi charakterologicz-
nymi predyspozycjami, to nie warto zmieniać zastanego stanu rzeczy. Jed-
nakże takie pesymistyczne podejście z pewnością nie służyłoby rozwojowi 
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tej osoby, a wręcz przeciwnie – mogłoby intensyfikować jej destruktywne  
zachowania. Dlatego tak istotne jest zadbanie o właściwe zdiagnozowanie 
problemów, z jakimi boryka się ona, a które dezorganizują jej życie, a następ-
nie o podjęcie odpowiednich działań wzmacniających jej potencjały. W poczet 
jednego z takich zasobów zalicza się poczucie własnej wartości, które stanowi 
opinię na swój temat (Colman 2009; Wosińska 2004; Myers 2003). Na pod-
stawie oceny samego siebie kształtuje się wiara we własne siły, której brak 
skutkuje niedocenianiem siebie (Kulas 1986). Dokonana samoocena stanowi 
rezultat poznania siebie oraz podniesienia poziomu świadomości posiadanych 
przez siebie cech. Można zatem przyjąć, że to samowiedza stanowi podstawę 
oceny własnej osoby (Wosik-Kawala 2007). Każdy człowiek posiada pewien 
obraz siebie samego, przez który J. Kozielecki (1981) rozumie informacje 
o swoich kompetencjach. Słusznie jednak A. M. Colman (2009) stwierdza, 
że są to wyobrażenia na swój temat, które mają subiektywny charakter, co 
oznacza, że każdy człowiek na swój indywidualny sposób postrzega siebie 
oraz swój wygląd i zachowanie.

CEL PRACY
Celem pracy jest ukazanie wybranych konsekwencji nieadekwatnego po-

strzegania swojej urody przez osoby młode. W związku z tym wskazano na 
zależności między doświadczaniem i stosowaniem przemocy, zaburzeniami 
odżywiania, poziomem jakości życia oraz depresji, a obrazem własnej oso-
by. Zagadnienia teoretyczne dotyczące samooceny stały się podbudową dla 
badania pilotażowego, w ramach którego próbowano udzielić odpowiedzi na 
pytanie, w jaki sposób osoby młode postrzegają swoją urodę.

ADEKWATNE I NIEADEKWATNE POSTRZEGANIE SIEBIE
Adekwatna ocena samego siebie umożliwia krytyczne spojrzenie na posia-

dane zasoby indywidualne oraz obszary deficytowe, a dzięki temu właściwe 
dobranie zadań życiowych do rodzaju i poziomu własnych możliwości oraz 
stanowi podwaliny jej dobrego samopoczucia i równowagi psychicznej oraz 
społecznej (Wosik-Kawala 2007), a także warunkuje wysoki poziom jej przy-
stosowania społecznego (Niebrzydowski 1976). 

W. Wosińska (2002) podkreśla, iż wysoka samoocena nie zawsze de-
cyduje o sukcesie podmiotu. Wielu jednak badawczy twierdzi, że współgra 
ona z: aktywnością, otwartością oraz zadowoleniem z życia i sukcesem.  
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Zdaniem M. Tyszkowej osoby o wysokim poziomie samooceny akceptują  
siebie – swój wygląd i sposób bycia (Kulas 1986). Nie odczuwają silnych 
lęków i niepokoju, co pozwala im skoncentrować się na realizacji ambitnych 
celów i pokonywaniu sytuacji trudnych (Chodkiewicz 2005). Zmotywowane 
swoimi pozytywnymi doświadczeniami – sukcesami – najczęściej są: asertyw-
ne, empatyczne oraz nastawione na rozwój swoich zdolności (Hamer 2012). 
Niemniej jednak często podejmują się zbyt trudnych zadań, przekraczają-
cych ich możliwości. Dlatego narażone są one na liczne porażki (Rudkowska 
1998). Nierzadko bywają sfrustrowane i mało odporne na sytuacje stresowe. 
Nadmiernie kontrolują się oraz cierpią z powodu braku popularności w gru-
pie społecznej  (Kulas 1986). Często bezkrytycznie akceptują samych siebie, 
co hamuje ich rozwój, sprzyjając bierności. W środowisku postrzegane są 
jako zarozumiałe, zbyt pewne siebie i zbyt wymagające wobec innych ludzi  
(Wosik-Kawala 2007).

Natomiast osoby o niskiej samoocenie bywają lękliwe i wycofane, co 
skutkuje częstymi ich porażkami (por. Kulas 1986), którymi nierzadko obar-
czają innych ludzi (Klesińska 2006). Nie podejmują żadnych zadań, gdyż 
są zdemotywowane, żyją z silnym poczuciem winy i wyrzutów sumienia  
(Wosik – Kawala 2007) lub dokonują wyboru prostych zadań, które z jednej 
strony zapewniają sukces, ale z drugiej – nie służą ich rozwojowi (H. Kulas 
1986). Wykazują obniżony poziom aktywności społecznej i zawodowej oraz 
często reagują konformizmem i permisywnością (Rudkowska 1998). W stanie 
skrajnego niezadowolenia z siebie przybierają maskę osoby pewnej siebie, 
przez co podejmują się zadań, których nie potrafią wykonać ze względu na 
niski poziom własnych kompetencji (Wosik – Kawala 2007). Czują się gorsze 
od innych i bezradne, co wiąże się z wysokim poziomem ich niezadowolenia 
ze swojego życia (Franken 2005). Badania S. Rosenberga (za: Niebrzydowski 
1976, s. 50) wykazały, że osoby o zaniżonej samoocenie często przedstawiają 
siebie w pozytywnym świetle, ukrywając w ten sposób swoje słabości. Ten 
brak szczerości i autentyczności wyzwala u nich z kolei napięcie wewnętrzne 
i silny lęk i dlatego skutkiem ich krytyki najczęściej jest agresja. Duże znacze-
nie odgrywają dla nich opinie innych ludzi, dlatego też unikają współzawod-
nictwa, związanego z ryzykiem poniesienia porażki i koniecznością przejmo-
wania za siebie odpowiedzialności.
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UWARUNKOWANIA NEGATYWNEGO OBRAZU SIEBIE
Według S. Sieka (1986) obraz siebie samego kształtuje się pod wpływem 

wielu różnorodnych czynników. W znacznym stopniu warunkowany jest do-
świadczeniami wczesnodziecięcymi, co nie oznacza, że przeżycia dorosłej 
osoby są mniej wartościowe i ważne (Wosik-Kawala 2007).

H. Kulas (1986) twierdzi, że negatywny obraz siebie samego budowany 
jest na zbyt wysokich wymaganiach stawianych przez osoby najbliższe, które 
nie potrafią zaufać sobie samym z uwagi na zaniżoną samoocenę (Niebrzy-
dowski 1989). Niekorzystne warunki materialno-socjalne rodziny, niskie wy-
kształcenie rodziców (Niebrzydowski 1989), słabe poczucie więzi grupowej 
oraz negatywne opinie i oceny innych ludzi sprzyjają kształtowaniu nieade-
kwatnej, zbyt niskiej oceny samego siebie (Kulas 1986). Grupa rówieśnicza 
stanowi kolejny ważny czynnik w procesie kształtowania samooceny. Szcze-
gólnie w wieku dorastania każdemu młodemu człowiekowi zależy na akcep-
tacji kolegów. Poglądy rówieśników na temat wyglądu i zachowania sięgają 
głębokich pokładów opinii o samym sobie. Ciągła krytyka, a nawet ,,tylko” 
brak pochwał oraz odrzucenie nie sprzyja budowaniu adekwatnej samooceny 
(Franken 2005; por. Reykowski, 1970, s. 53). Ponadto „Porównywanie się 
z innymi ludźmi rodzi określoną postawę wobec siebie, dając podstawę two-
rzącej się samoocenie” (Wosik-Kawala 2007, s. 36–37). Jeśli osoby z bliskiego 
otoczenia wysoko oceniają działanie podmiotu, jego obraz siebie sprzyja kreo-
waniu w wyobraźni pozytywnych skojarzeń i budzi przyjemne emocje. Poziom 
samooceny jest również wprost proporcjonalny do poziomu satysfakcji, jaką 
podmiot odczuwa z pełnionej przez siebie roli (Reykowski 1986). Konkludu-
jąc, L. Niebrzydowski (1976) wyróżnia dwie grupy czynników warunkujących 
poziom samooceny: anatomiczno-fizjologiczne oraz psychospołeczne. Zatem 
zarówno wygląd zewnętrzny, sprawność fizyczna, typ układu nerwowego, po-
ziom uznania ze strony innych ludzi itp. biorą udział w procesie kształtowania 
samooceny. Dlatego osoby z uszkodzeniami ciała lub niepełnosprawne mogą 
negatywnie postrzegać siebie, szczególnie porównując się z osobami atrakcyj-
nymi fizycznie. Nie wyklucza to jednak sytuacji, w której przystojny mężczy-
zna lub piękna kobieta uważają się za nieatrakcyjnych. 
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KONSEKWENCJE I PRZYCZYNY NIEADEKWATNEGO OBRAZU 
SIEBIE

Jednym z poważnych skutków nieadekwatnej samooceny może być  
doświadczana lub/i stosowana przemoc, która narusza wolność innych osób, 
a służy realizacji celów silniejszej osoby (Pospiszyl 1999). Sprawca przemo-
cy instrumentalnej kierowany różnymi pobudkami – własnymi potrzebami – 
poszukuje ich zaspokojenia, wykorzystując w tym celu innych ludzi (Hołyst 
1997; por. Kmiecik – Baran 1999, s. 20).

Relacje społeczne z innymi ludźmi, poziom samoświadomości oraz ak-
tywności własnej stanowią względnie stabilne kryteria jakości życia czło-
wieka (Raczkowska 2006). D. Rybaczyńska (1998) twierdzi, że jakość życia 
powiązana jest z czynnikami motywacyjnymi. Jej poziom warunkowany jest 
m.in. potrzebami podmiotu korelującymi z samooceną. R. Bera (2008) pod-
kreśla, że jakość życia można ujmować zarówno w wymiarze społeczno-eko-
nomicznym oraz etyczno-aksjologicznym (subiektywny aspekt zadowolenia). 
W psychologii zdrowia traktuje się ją bardziej jako subiektywny stan poczucia 
własnej wartości, dobrostanu i szczęścia aniżeli obiektywny zespół czynni-
ków, przyczyniających się do zapewnienia podmiotowi wysokiego standardu 
życia (Chodkiewicz 2005). Możliwa jest zatem sytuacja, w której osoba po-
strzegana przez innych ludzi jako atrakcyjna fizycznie, czuje się nieszczęśliwa 
i nisko ocenia poziom swojej jakości życia w tym aspekcie, natomiast osoba 
uznawana za tę o przeciętnej urodzie, sama wysoko ocenia swój wygląd.

Osoba doświadczająca przemocy ponosi negatywne konsekwencje w za-
kresie psychospołecznego funkcjonowania (Pospiszyl 1994). Silnie odczuwa 
deprywację potrzeby bezpieczeństwa i ma niskie poczucie własnej wartości – 
nie potrafi zaakceptować siebie samej (Kmiecik – Baran 1999; por. Pospiszyl 
1999, s. 41 i n.). Jej obraz siebie nie jest zgodny z rzeczywistością. Ofiarami 
przemocy często padają osoby, które wyróżniają się w jakiś sposób od innych 
ludzi – odbiegają od tzw. przeciętnej. Można zatem zakładać, że osoby mniej 
atrakcyjne fizycznie potencjalnie znajdują się w grupie ryzyka, co ,,zawdzię-
czają” niskiemu poczuciu własnej wartości (Olweus 1998). Z drugiej strony, 
również osoby niedowartościowane próbują podnieść swoją ocenę poprzez 
demonstrowanie swojej siły na słabszych od siebie (Zawadzki 2000). W ta-
kim znaczeniu niska samoocena stanowi jeden z czynników determinujących 
wysoki poziom przemocy stosowanej wobec innych. 
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Kolejnym poważnym skutkiem zaniżonej samooceny mogą być zaburzenia 
odżywiania powstałe na tle czynników psychicznych (Pecyna 1999), którym 
towarzyszą: wysokie poczucie wstydu, winy, wyrzutów sumienia oraz silnego 
wstrętu i braku akceptacji samego siebie (Kowalczuk 2008). W ujęciu psycho-
dynamicznym ,,depresję powoduje gniew wobec własnego ,,ja”, uzależnie-
nie poczucia własnej wartości od innych oraz bezradność w osiąganiu celu”  
(Seligman, Walker, Rosenhan 2003, s. 290). W jednym z badań okazało się, że 
część dziewcząt z zaburzeniami odżywiania  doświadczała wcześniej przemocy 
seksualnej ze strony członków swoich rodzin. Ich problemy wynikały ze znie-
kształconego obrazu siebie  (Kanter, Williams, Cummings za: Seligman, Walker, 
Rosenhan 2003). Nienawiść do własnego ciała współgra z poczuciem nieszczęś-
cia i depresją (Albisetti 2003) oraz próbą zabiegania o akceptację innych ludzi 
najczęściej w destruktywny sposób (Kowalczuk 2008). Zaniżona samoocena 
uznawana jest zatem jako jeden z przejawów depresji (Szymusik 1998). Z kolei 
poczucie bezradności, niskie poczucie własnej wartości i niemoc pogłębia stan 
depresyjny osób chorych (Sillami 1998). Obniżenie nastroju i depresja są dość 
powszechne wśród cierpiących na najbardziej znane zaburzenia odżywiania – 
anoreksję i bulimię (Seligman, Walker, Rosenhan 2003). Zarówno przyczyną, 
jak i objawem tychże zaburzeń może być niska samoocena. Trudno jednak-
że ostatecznie rozstrzygnąć, na ile depresja stanowi przyczyną, a na ile skutek 
tychże zaburzeń (Seligman, Walker, Rosenhan 2003).

BADANIE PILOTAŻOWE 
Badanie pilotażowe miało na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, 

w jaki sposób badane osoby postrzegają swoją urodę. Zostało ono przepro-
wadzone w drugiej połowie 2014 roku wśród młodzieży akademickiej i szkół 
średnich, przy pomocy kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji ,,W jaki 
sposób widzę siebie?”. Łącznie przebadano 205 osób, z czego analizie podda-
no wyniki 150 z nich.

Skala samooceny W. H. Fittsa posłużyła do wyodrębnienia porównywa-
nych grup młodzieży. W jednej z grup (A) znalazły się osoby o niskim po-
ziomie samooceny wyliczonym na podstawie wskaźnika globalnego, a rów-
nocześnie negatywnie opisujące swoje ,,ja fizyczne” dotyczące postrzegania 
swojego wyglądu zewnętrznego, stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej 
i seksualizmu. Natomiast do grupy (B) zakwalifikowano młodzież, której  
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uzyskane wyniki globalne świadczą o tym, że szanuje ona sama siebie,  
akceptuje siebie i wierzy w swoje możliwości. Ponadto pozytywnie opisuje siebie  
w wymiarze fizyczności1. 

Zebrano podstawowe informacje na temat osób badanych (tabela 1).
Tabela 1. Osoby badane

Grupa A Grupa B Ogółem
N % N % N %

Płeć
żeńska 57 76 64 85,3 121 80,7
męska 18 24 11 14,7 29 19,3

χ2=2,095; df=1; p-n.i.
Wiek

17 lat 14 18,7 20 26,7 34 22,7
18 lat 11 14,7 10 13,3 21 14
19 lat 15 20 21 28 36 24
20 lat 35 46,6 24 32 59 39,3

χ2=4,157; df=3; p-n.i.
Wykształcenie matki

podstawowe 4 5,3 7 9,3 11 7,3
zawodowe 10 13,3 12 16 22 14,7
średnie 35 46,6 27 36 62 41,3
wyższe 26 34,8 29 38,7 55 36,7

χ2=2,196; df=3; p-n.i.
Wykształcenie ojca

podstawowe 9 12 4 5,3 13 8,7
zawodowe 19 25,3 21 28 40 26,7
średnie 28 37,4 27 36 55 36,7
wyższe 19 25,3 23 30,7 42 27,9

χ2=2,422; df=3; p-n.i.
Struktura rodziny

pełna 52 69,3 61 81,3 113 75,3
niepełna 23 30,7 14 18,7 37 24,7

χ2=2,906; df=1; p-n.i.

1 Klasyfikacji osób badanych do danych grup (A-B) dokonał psycholog z uwagi na to, że Skala 
Samooceny jest narzędziem psychologicznym. Autorka niniejszego opracowania posiada kwalifikacje 
pedagogiczne.
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Moja matka…
jest zbyt wyma-
gająca 35 46,7 21 28 56 37,3

próbuje mnie 
nadmiernie 
chronić

23 30,7 30 40 53 35,3

postępuje ze 
mną właściwie 17 22,6 24 32 41 27,4

χ2=5,621; df=2; p=0,06
Mój ojciec…

jest zbyt wyma-
gający 41 54,7 30 40 71 47,3

próbuje mnie za 
bardzo chronić 7 9,3 11 14,7 18 12

postępuje ze 
mną właściwie 27 36 34 45,3 61 40,7

χ2=3,396; df=2; p-n.i.
Ogółem 75 100 75 100 150 100

Zdecydowaną większość badanych osób stanowiły kobiety (81%), przy 
czym nieco więcej mężczyzn weszło w skład grupy osób o zaniżonej samo-
ocenie (A – 24%; B – 15%). W obu porównywanych grupach osób przeważali 
20-latkowie (39%), natomiast najmniejszą grupę stanowili 18-latkowie i 17-lat-
kowie. Wykształcenie rodziców podobnie, jak płeć i wiek nie zróżnicowało 
porównywanych grup osób. Większość matek i ojców ukończyło swoją edu-
kację na poziomie szkoły średniej oraz wyższej. Kilkunastu rodziców legity-
muje się świadectwem szkoły podstawowej. 75% badanych osób wychowuje 
się w rodzinach pełnych i pomimo braku istotności statystycznej nieznacznie 
więcej z nich znalazło się w grupie osób o adekwatnej samoocenie (A – 70%;  
B – 81%). Osoby o zaniżonej samoocenie wykazują większą tendencję do oce-
niania swoich matek jako zbyt wymagających w porównaniu z osobami z grupy 
B, które częściej pozytywnie opisują postępowanie swoich matek w aspekcie 
wychowawczym (p=0,06). 35% badanych osób uważa, że ich matki próbują 
zbytnio chronić je. Niemal połowa badanych postrzega zachowanie swoich oj-
ców jako destruktywne dla ich rozwoju z uwagi na stawianie przed nimi za-
dań nieadekwatnych do ich możliwości. Zdecydowanie mniej osób twierdzi, 
że ojcowie przejawiają wobec nich postawę nadmiernie opiekuńczą (A – 9%; 
B – 15%). 41% uważa, że właściwie wypełniają oni swoją rolę rodzicielską. 
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Na podstawie kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji możliwe było uzyska-
nie informacji na temat sposobu postrzegania urody przez badaną młodzież (tabela 2).

Tabela 2. Postrzeganie swojej urody przez badane osoby
Grupa A Grupa B Ogółem
N % N % N %

Jestem ładny/a
tak 7 9,3 29 38,7 36 24
nie 39 65,4 16 21,3 55 36,7
nie wiem 19 25,3 30 40 49 39,3

χ2=24,945; df=2; p<0,001
Podobam się innym

tak 12 16 38 50,7 52 34,7
nie 49 65,3 9 12 58 38,7

nie wiem 14 18,7 28 37,3 42 26,6
χ2=4,773; df=2; p<0,001

Porównując się z rówieśnikami stwierdzam, że…
moja uroda jest przeciętna 18 24 26 34,7 44 29,3
jestem bardziej 
atrakcyjny/a od większości 
z nich

16 21,3 21 28 37 24,7

są oni w większości bar-
dziej atrakcyjni ode mnie

41 54,7 28 37,3 69 46

χ2=4,579; df=2; p-n.i.
Gdybym bardziej o siebie dbał/a…

wyglądał(a)bym tak samo 51 68 10 13,3 61 40,7
wyglądał(a)bym atrakcyj-
niej

24 32 65 86,7 89 59,3

χ2=46,445; df=1; p<0,001
W dzieciństwie najczęściej słyszałem/am, że…

jestem ładny/a 14 18,7 24 32 38 25,3
jestem brzydki/a 39 52 14 18,7 53 35,3
nic nie słyszałem/am 22 29,3 37 49,3 59 39,4

χ2=18,237; df=2; p<0,001
Bardzo zależy mi na dobrym wyglądzie

tak 46 61,3 28 37,3 74 49,3
nie 6 8 11 14,7 17 11,3
czasami 23 30,7 36 48 59 39,4

χ2=8,713; df=2; p<0,05
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Moja matka uważa, że…
jestem atrakcyjny/a 23 30,7 39 52 62 41,3
jestem nieatrakcyjny/a 52 69,3 36 48 88 58,7

χ2=7,038; df=1; p<0,01
Mój ojciec uważa, że…

jestem atrakcyjny/a 14 18,7 37 49,3 51 34
jestem nieatrakcyjny/a 61 81,3 38 50,7 99 66

χ2=15,716; df=1; p<0,001
Ogółem 75 100 75 100 150 100

Większość osób o zaniżonej samoocenie nie czuje się atrakcyjna lub nie 
jest pewna, czy może podobać się innym ludziom (65%). Zdecydowanie wię-
cej osób z grupy porównawczej uważało, że są ładne i zwracają na siebie 
uwagę innych osób (p<0,001). 31% badanych osób z grupy A czasami zależy 
na własnym wyglądzie, a niemal połowa stara się bardzo dbać o swoją urodę.  
Osoby z grupy B istotnie statystycznie rzadziej przywiązują wagę do swojego 
wyglądu (p<0,05). Niemal 30% badanych osób uważa, że ma przeciętną uro-
dę i blisko połowa z nich nie docenia jej, kiedy porównuje się z innymi ludź-
mi. Osoby o adekwatnej samoocenie zdecydowanie częściej twierdzą, że gdy-
by bardziej dbały o siebie, wyglądałyby znacznie atrakcyjnie, natomiast ich 
rówieśnicy o niższym poziomie samooceny – zdecydowanie rzadziej wierzą 
w pozytywną zmianę (p<0,001). Ponad połowa osób z grupy A i 19% z grupy 
B w dzieciństwie najczęściej słyszały, że są brzydkie. Niemniej jednak osoby 
o adekwatnej samoocenie istotnie częściej spotykały się z pochlebnymi oce-
nami na swój temat lub nie słyszały żadnych komentarzy dotyczących swoje-
go wyglądu zewnętrznego (p<0,001). Większość badanych osób jest przeko-
nana, że zarówno matki (59%), jak i ojcowie (66%) negatywnie oceniają ich 
fizyczność. Pogląd taki istotnie częściej przeważa w grupie osób o zaniżonej 
samoocenie (odpowiednio: p<0,01; p<0,001).  

Na podstawie uzyskanych wyników badania nie sposób wyciągnąć wnio-
ski ogólne, aczkolwiek uwidaczniają one pewne różnice w postrzeganiu 
własnej urody przez osoby z zaniżoną i adekwatną samooceną, co świadczy 
o występowaniu zjawisk wartych eksploracji. Przeprowadzona próbka badań 
wzbudza ciekawość badawczą, którą można zaspokoić dzięki przeprowadze-
niu badań na szeroką skalę, w których zostaną uwzględnione zarówno uwa-
runkowania samooceny, jak i skutki zniekształconego obrazu siebie, w róż-
nych grupach wiekowych, zawodowych i kulturowych.



34

UDZIELANIE WSPARCIA OSOBOM O  ZNIEKSZTAŁCONYM 
OBRAZIE SIEBIE

Z uwagi na większą efektywność działań profilaktycznych, aniżeli tera-
peutycznych, w przypadku wystąpienia pewnych dysfunkcji, warto sięgnąć 
po metody zapobiegania negatywnym skutkom nieadekwatnego postrzegania 
własnej urody. W tym celu określa się poziom profilaktyki, a dopiero potem 
dobiera odpowiednie działania psychoedukacyjne. Zgodnie z podziałem pro-
filaktyki Z.B. Gasia (2000) najłatwiej jest skonstruować program wczesnej 
interwencji skierowany do osób z adekwatną samooceną, który ma na celu 
wspomaganie prawidłowego rozwoju beneficjentów. Celem działań prowa-
dzonych w ramach profilaktyki drugorzędowej jest powstrzymywanie proce-
su zniekształcania swojego obrazu  i powrót do poziomu postrzegania siebie 
zgodnie z rzeczywistością.

Ze względu na ścisłe zależności między sposobem postrzegania siebie a do-
świadczaną i stosowaną przemocą oraz poziomem jakości życia, depresji, a tak-
że zaburzeniami odżywiania, do osób o zaniżonej samoocenie podchodzi się 
w sposób kompleksowy, co oznacza, że udzielane im wsparcie ma charakter in-
terdyscyplinarny. Nie wystarczy bowiem skupić się na pomocy psychologicznej 
zakładającej kształtowanie adekwatnego obrazu własnej osoby, co niemniej jed-
nak jest niezbędne. Po dokonaniu rzetelnej i wnikliwej diagnozy wyznacza się 
obszary, w obrębie których jednostka wymaga wsparcia. Równolegle z terapią 
psychologiczną udzielana jest opieka medyczna. Osoby cierpiące na depresję 
często wymagają terapii farmakologicznej (Seligman, Walker, Rosenhan 2003; 
Carson, Butcher, Mineka 2006), a niejednokrotnie bywają hospitalizowane, po-
dobnie jak te chorujące na anoreksję czy bulimię (Kozak 2007). W przypadku 
osób, których poziom jakości życia obiektywnie można uznać za niski pomoc 
świadczą między innymi pracownicy socjalni. Natomiast ofiary przemocy wy-
magają również wsparcia psychoterapeutycznego. Dlatego podejmowane dzia-
łania dotyczą wielu problemów równocześnie, a winne być świadczone m.in. 
przez: ośrodki interwencji kryzysowej, poradnie psychopedagogiczne, cen-
trum pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, przychodnie lekar-
skie itd. Jedynie sieć wsparcia społecznego gwarantuje efektywne udzielanie 
pomocy osobom o zniekształconym obrazie siebie. Nieprzeceniona jednak jest 
rodzina, która zajmuje centralne miejsce w tej sieci. Funkcje: socjalizacyjna, 
opiekuńczo-zabezpieczająca, czy emocjonalno-ekspresyjna (Rembowski za: 
Kozak, 2007) to tylko wybrane, które ściśle korespondują z kształtowaniem 
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adekwatnej samooceny osób wychowanych w rodzinie. Niemniej jednak każ-
da dysfunkcja środowiska rodzinnego zakłóca proces prawidłowego udzie-
lania wsparcia jej członkom. W takiej sytuacji pomocna bywa terapia rodzin 
(Carson, Butcher, Mineka, 2006).

Zważywszy na negatywne konsekwencje zaniżonej samooceny bardzo 
ważne jest świadome kształtowanie jej u młodych ludzi, zarówno na terenie 
szkoły, jak i uczelni wyższych. Możliwe jest to dzięki poszerzeniu oferty edu-
kacyjnej o zajęcia służące temu celowi. Istotne jest kształtowanie odpowied-
niej hierarchii wartości, w której wyższe pozycje zajmą te z nich, które odno-
szą się do drugiego człowieka bardziej jako do istoty duchowej, niż cielesnej. 
Rodzice winni być zobligowani do dokonania wnikliwej refleksji nad włas-
nym postępowaniem wobec dzieci – w kontekście umacniania ich poczucia 
własnej wartości, między innymi poprzez stosowanie wzmocnień pozytyw-
nych i bezwarunkową ich akceptację, pominąwszy swój osobisty gust. Roz-
wadze warto poddać także lansowany w mediach ideał kobiety i mężczyzny, 
do którego porównują się młodzi ludzie, nieświadomi często stosowanych 
sztuczek komputerowych podczas prezentacji sławnych postaci.

PODSUMOWANIE  
Pomimo powszechnej wiedzy na temat znacznego wpływu doświadczeń 

wczesnodziecięcych na poziom samooceny, optymizmem napawa fakt, że 
możliwa jest jej modyfikacja również w późniejszym okresie życia człowieka. 
J. Raczkowska (2006) podkreśla, że warunkują ją aktualne przeżycia pod-
miotu, a W. Wosińska (2002) twierdzi, że doświadczenie sukcesu życiowego 
może przyczynić się do wzrostu jej poziomu. Według M. Lipień (2002) ludzie 
powinni koncentrować się na pozytywnych aspektach swojego funkcjonowa-
nia i optymistycznie patrzeć w przyszłość. Zmianie sposobu postrzegania sie-
bie samego oraz oceny jakości swojego życia sprzyjają również inni ludzie, 
w towarzystwie których lubimy przebywać. Prawdziwi przyjaciele dostrzegają 
bowiem nie tylko nasze przymioty, ale i nasze wady, nad którymi musimy pra-
cować, aby stale rozwijać się i osiągać coraz bardziej złożone i skomplikowa-
ne cele życiowe, realizacja których stanowi podstawę pozytywnego obrazu  
siebie samego. 

Osobie, która potrafi docenić samą siebie i zaakceptować swój wygląd 
zdecydowanie łatwiej będzie w życiu dorosłym. Zamiast koncentrować się 
na swoim wyglądzie, może ona stawiać sobie ambitne cele, których po-
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myślna realizacja warunkuje jej poziom jakości życia. Ponadto, jak twierdzi  
A. Rożnowska (2005) osoby, które doceniają siebie, potrafią konstruktywnie 
rozwiązywać konflikty oraz okazują szacunek wobec siebie i innych ludzi. 
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