
 

 

Dorota Krzemionka-Brózda 

Balast ciała w schemacie Ja.  
Emocjonalne i tożsamościowe korelaty nadwagi 

u młodych kobiet 

1. Wprowadzenie 

„Czy moje ciało jest »moje«, czy jest po prostu mną” – pisał przed ponad 100 laty 
William James (2002), zwracając uwagę na złożoną relację między jednostką a jej 
własnym ciałem jako elementem Ja i podstawą kształtowania się tożsamości. Ta relacja 
może być szczególnie skomplikowana w przypadku kobiet z nadwagą. Panująca we 
współczesnej kulturze tyrania szczupłej sylwetki redukuje często tożsamość – szcze-
gólnie kobiety – do jej ciała, a ciało do jego zdyscyplinowanej reprezentacji. Ciało 
staje się przedmiotem wpływu społecznego, bywa obcym elementem w obrazie wła-
snej osoby i źródłem konfliktów wewnętrznych. Jak sądzimy, konflikty w doświadcza-
niu swego ciała, a zarazem w dookreślaniu własnej tożsamości, są szczególnie udzia-
łem kobiet z nadwagą. One bowiem odczuwają silną presję na bycie szczupłą, nie ak-
ceptują swego wyglądu, a zarazem paradoksalnie w znacznej mierze dookreślają swoją 
tożsamość przez pryzmat ciała. Staje się ono swoistą, nieakceptowaną wizytówką 
w ich myśleniu o sobie i w relacjach z innymi ludźmi.  

1.1. Epidemia nadwagi 

Nadwaga i otyłość przybierają dziś rozmiary wręcz epidemii (Wadden i wsp., 2002). 
Badania dowodzą, że w krajach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej 34% doro-
słych mieszkańców dużych miast ma nadwagę1, a 27% cierpi na otyłość. Różne mogą 
być przyczyny nadwagi. Obok czynników genetycznych, metabolicznych i hormonal-
nych, a także nawyków jedzeniowych i stylu życia (Wadden i wsp., 2001; Wing i wsp., 
2001) zwraca się uwagę na funkcje psychologiczne, jakie może spełniać nadmierne 
jedzenie. Dostarcza ono gratyfikacji (Blundell, Finlayson, 2004). Bywa zastępczym 
sposobem zaspokajania ważnych potrzeb psychologicznych, stanowi substytut blisko-
ści (Goldenberg i wsp., 2000). Przejadanie się często jest reakcją na stres, umożliwia 

                                                        
1 Za kryterium nadwagi uznaje się wskaźnik BMI (Body Mass Index) wynoszący od 25 do 30 kg/m2, 

a o otyłości mówimy, gdy BMI wynosi powyżej 30 kg/m2. 



Dorota Krzemionka-Brózda 

 

118

redukcję lęku i napięcia emocjonalnego (Tatoń, 1985). Kompensuje doświadczane 
porażki, poczucie winy i frustrację (Radoszewska, 2000).  

Jednym ze źródeł takich uczuć, a w efekcie przyczyną zaburzeń odżywiania, może 
być kulturowa presja odchudzania się, która rodzi w kobietach wewnętrzny konflikt 
i paradoksalnie przyczyniać się może do nadwagi (Melosik, 2002). Im bardziej rośnie 
średnia masa ciała w społeczeństwach krajów rozwiniętych, tym szczuplejszy staje się 
ideał pięknego ciała, szczególnie kobiecego (Garner i wsp., 1980). Propagowanie przez 
media nierealistycznego ideału kobiecej sylwetki sprawia, że zdecydowana większość 
kobiet (według niektórych danych aż 90%!) nie akceptuje swojego wyglądu (Wade, 
Abetz, 1997; Sarwer, Wadden, Foster, 1998). Zarazem szczupła sylwetka staje się dla 
wielu kobiet gwarancją sukcesu życiowego i podstawowym układem odniesienia dla 
poczucia szczęścia i powodzenia. Kiedy w Stanach zapytano kobiety w średnim wieku, 
jakie jest ich największe aktualne marzenie, okazało się, że dla ponad 50% z nich była 
to utrata wagi ciała. Więcej niż 50% dorosłych kobiet jest na diecie. Badania z 1991 
roku dowodzą, że blisko połowa nastolatek używa pigułek odchudzających, a prawie 
wszystkie (80%) interesują się wagą swego ciała (por. Melosik, 2002). Dietetyczny 
produkt traktowany jest często jako magiczna substancja, która przyniesie szybką me-
tamorfozę ciała i tożsamości.  

Społeczny przekaz i wiedza o tym, jakie ciało ma być, aby mogło być podziwiane 
i pożądane, wyznacza kryteria jego wartościowania. I zmusza osoby, aby zaprzeczały 
swemu ciału, jeśli nie odpowiada ono normom (por. Wycisk, 2004).  

1.2. Doświadczenie własnej cielesności jako podstawa tożsamości 

Na gruncie zarówno koncepcji psychodynamicznych, jak i poznawczych, doświadcze-
nie własnej cielesności stanowi podstawę kształtowania się poczucia tożsamości. 
Wszystkie podstawowe aspekty tożsamości, takie jak poczucie własnej odrębności, 
ciągłości, spójności i treści wewnętrznej mają swój początek w doznaniach cielesnych 
(Sokolik, 2000). Ostatnie badania neurologów dostarczają poparcia dla tezy o funda-
mentalnym znaczeniu ja cielesnego w powstawaniu poczucia Ja (Damasio, 2000).  

Idea ja cielesnego wywodzi się z koncepcji Jamesa (1890/2002). Zgodnie z nią cia-
ło jest najbardziej wewnętrzną, intymną częścią „Ja materialnego”, które z kolei 
– obok „Ja społecznego” i „Ja duchowego” – stanowi jeden ze składników „Ja empi-
rycznego”. „Ja empiryczne” (empirical self) traktowane jest przez Jamesa jako obiekt 
percepcji i wiedzy. Jego zakres jest zmienny: ten sam obiekt np. ciało raz traktowany 
jest jako część mnie, innym razem jako coś, co jest moje, a czasem jeszcze jako coś, 
z czym nie mam nic wspólnego. Z każdym z elementów „Ja empirycznego” powiązane 
są uczucia i samoocena oraz motywy ukierunkowujące na poszukiwanie i umacnianie 
siebie (umacnianie cielesne obejmuje podstawowe biologiczne dążenia, cielesne na-
miętności i instynkty, a także zwracanie uwagi na swój wygląd).  

Znaczenie ja cielesnego dla kształtowania się poczucia własnej odrębności i tożsa-
mości podkreślane jest też we współczesnych koncepcjach i badaniach. W koncepcji 
Bussa (2001) cielesne centrum (body focus) jest podstawowym elementem Ja, pierw-
szym przedmiotem poznania i centralnym punktem odniesienia, umożliwiającym utwo-
rzenie granic odróżniających Ja od reszty świata. W obrębie body focus Buss rozróżnia: 
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„prywatne ja cielesne” związane ze świadomością granic ciała i doznań płynących 
z jego wnętrza; „publiczne ja cielesne” dotyczące tych aspektów ciała – takich jak 
wygląd i atrakcyjność fizyczna – które mają znaczenie w relacjach społecznych; oraz 
obraz ciała, czyli umysłową jego reprezentację.  

Obraz ciała lub schemat ciała obejmuje dwa elementy: percepcję ciała (body per-
cept) oraz stosunek do niego (body concept) (Slade i wsp., 1990). Osoby otyłe często 
mają trudności w ocenie wielkości swego ciała. Zazwyczaj przeceniają jego wielkość 
(Gardner, 1989), nie doceniając zarazem pewnych jego partii (por. Głębocka i Wi-
śniewska, 2005). Te zniekształcenia mogą być przejawem trudności w doświadczaniu 
siebie w wymiarze cielesnym i utrzymują się mimo utraty wagi (Rosen, 1996).  

Stosunek do ciała wynika z porównania go z idealnym jego wyobrażeniem (Slade 
i wsp., 1990). U osób otyłych pojawiają się często negatywne emocje wobec swego 
ciała (Boyd, 1989; Striegel-Moore, Franko, 2002). Uważają one, że są gorsze od in-
nych, brak im wiary we własne możliwości (Allon, 1982; Nir, Neuman, 1991). Ich 
samowiedza zbudowana jest z negatywnych sądów o sobie, które odnoszą się zarówno 
do wyglądu, jak i do właściwości wewnętrznych (Radoszewska, 1994). Z kolei, zda-
niem Fishera (1978, za: Wolak, 1989) negatywne emocje związane z Ja i niska samoo-
cena wiążą się ze słabiej zaznaczonymi granicami własnego ciała (por. Wade, 2000).  

1.3. Specyfika tożsamości osób z nadwagą 

W teoriach dynamicznych np. teorii relacji z obiektem (por. Sokolik, 2000) zakłada się, 
że rozwój poczucia tożsamości wymaga integrowania doświadczeń o charakterze ciele-
snym i psychicznym i przetwarzanie tych doświadczeń na wyższym psychicznym po-
ziomie np. doświadczeń somatycznych na emocjonalne. Charakter relacji z matką mo-
że sprzyjać reorganizacji doświadczeń bądź utrudniać ten proces. Z badań Joanny Ra-
doszewskiej (2000) wynika, że osoby otyłe mają utrudniony dostęp do własnych 
przeżyć. Wyraża się to słabą identyfikacją własnych doznań, trudnością w integrowa-
niu wewnętrznych doświadczeń. Pojawia się fragmentaryzacja, czyli doświadczanie 
siebie po kawałku (Radoszewska, 2000). Doświadczanie siebie na poziomie somatycz-
nym u tych osób nie ulega przetworzeniu na doświadczenie psychiczne (Radoszewska, 
2000). W konsekwencji mają one trudności w rozpoznawaniu doznań płynących z ciała 
(Haggerty, 1999). Nie potrafią nadać adekwatnego znaczenia swoim potrzebom, 
a w sytuacji dyskomfortu emocjonalnego poszukują jedzenia jako gratyfikatora potrzeb 
(Andrews, Jones, 1990).  

Konsekwencją braku dostępu do własnych doznań jest zewnętrzny punkt odniesie-
nia dla określania siebie. Paradoksalnie tusza stanowić może substytut treści we-
wnętrznych, pozwala na integrację wyizolowanych doświadczeń. Umożliwia doświad-
czanie siebie jako odrębnej osoby. Jest atrybutem wyróżniającym osoby otyłe i spotyka 
się z negatywną oceną społeczną. 

W ujęciu poznawczo-społecznym przyjmuje się, że tożsamość dookreślają cechy 
centralne, subiektywnie ważne i wysoce dla własnej osoby charakterystyczne. Hazel 
Markus (1993) określa je jako cechy schematowe. Schematy Ja kształtują się w wyniku 
wielokrotnych podobnych kategoryzacji i ocen własnych doświadczeń i zachowań 
w różnych sytuacjach. Dzięki tym strukturom możemy rozumieć swoje doświadczenie 
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społeczne i integrować znaczące informacje o Ja. Badania Markus (1993) wskazywały, 
że cechy schematowe, w porównaniu z aschematowymi, są łatwiej i z większą pewno-
ścią rozpoznawane u siebie i innych, lepiej zapamiętywane, budzą większy opór 
w przypadku niezgodnych z nimi informacji i pozwalają na przewidywanie przyszłych 
zachowań. Zdaniem Marii Jarymowicz i Anny Kwiatkowskiej (1988) tożsamość pod-
miotu kształtuje się w toku porównań interpersonalnych i intrapsychicznych. A wyzna-
czają ją przede wszystkim cechy spostrzegane jako specyficznie własne: odróżniające 
własną osobę od innych ludzi. William McGuire i Alice Padawer-Singer (1976) dowo-
dzą, że skłonni jesteśmy myśleć o sobie i opisywać się za pomocą tych wymiarów, 
które są charakterystyczne i odróżniają własną osobę od innych ludzi. Wiele badań 
wskazuje, że ludzie inaczej oceniają innych ludzi w zależności od tego, czy oceny te 
dotyczą cech spostrzeganych jako specyficznie własne, odróżniające, czy też wspólne, 
podzielane z innymi (Jarymowicz, Kwiatkowska, 1988). A zatem o poczuciu odrębno-
ści i tożsamości decydują sądy dystynktywne, dotyczące tych aspektów, które odróż-
niają nas od innych i odnoszące się do dziedzin, w których możemy porównywać się 
z innymi. Wydaje się, że dla osób z nadwagą takim aspektem istotnym dla ich tożsa-
mości, a zarazem nieakceptowanym przez te osoby może być ich sylwetka. 

2. Cel badań i hipotezy 

Celem podjętych badań jest analiza wybranych aspektów tożsamości u młodych kobiet 
z nadwagą. Badaniami objęto młode kobiety z nadwagą prostą, czyli taką, która nie ma 
podłoża somatycznego w postaci zaburzeń metabolizmu, hormonalnych itp. Intereso-
wało nas: jak doświadczają własnego ciała, jakie znaczenie mu przypisują i jak to 
wpływa na dookreślanie przez nie specyfiki własnej osoby. 

Istnieją dane wskazujące, że osoby z nadwagą posiadają bardziej negatywną postawę 
wobec własnego ciała. Doświadczają negatywnych emocji w związku z własnym ciałem, 
i w większym stopniu ulegają presji społecznej na posiadanie szczupłej sylwetki (por. 
Krzemionka i wsp., 2006). W efekcie taki negatywny stosunek do własnego ciała wpły-
wać może na obraz własnej osoby i utrudniać dookreślenie własnej tożsamości.  

Jak zakładano, tożsamość kształtuje się w toku porównań własnej osoby z innymi 
ludźmi (Jarymowicz, Kwiatkowska, 1988). Można przypuszczać, że dla kobiet z nad-
wagą porównania te stanowią zagrożenie. Na tożsamość składają się bowiem cechy 
spostrzegane jako odróżniające własną osobę od innych ludzi. W przypadku osób 
z nadwagą tymi aspektami własnej osoby, które odróżniają je od innych i wokół któ-
rych tworzą się schematy Ja, są przypuszczalnie właściwości związane z wyglądem, 
a konkretnie z sylwetką. W efekcie nadwaga staje się dla tych osób atrybutem odróż-
niającym je od innych ludzi i wyróżnikiem ich tożsamości. Zarazem jest to wyróżnik 
niepożądany, co utrudniać może procesy różnicowania między sobą a innymi ludźmi 
oraz dookreślenie własnej specyfiki.  
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2.1. Hipotezy 

Jak oczekiwano, negatywne emocje związane z ciałem u kobiet z nadwagą sprzyjają 
koncentracji raczej na fizycznych aspektach własnej osoby. Przewidywano, że kobiety 
z nadwagą w większym stopniu koncentrują się na wyglądzie, a konkretnie sylwetce 
i przypisują jej większe znaczenie w obrazie własnej osoby niż osoby o prawidłowej 
wadze.  

Koncentracja na ciele i wyrazistość wyglądu prowadzi do większej odrębności spo-
strzeganej między sobą a innymi. Oczekiwano, że w bezpośrednich porównaniach 
z innymi nawet bliskimi osobami kobiety z nadwagą spostrzegają siebie jako bardziej 
odmienne niż osoby z prawidłową wagą.  

Zarazem jest to odmienność niepożądana. Oczekujemy, że im bardziej negatywny 
stosunek do własnego ciała, tym większa spostrzegana odrębność. 

Zakładano, że koncentracja na zewnętrznych, negatywnie ocenianych aspektach 
własnej osoby utrudniać może procesy różnicowania między sobą a innymi ludźmi. Jak 
przewidywano, kobiety z nadwagą mają trudności w dookreśleniu własnej specyfiki 
i odrębności, co przejawia się niższą odrębnością schematową u tych kobiet w porów-
naniu z tymi, które mają wagę prawidłową. 

Przewidujemy, że im bardziej negatywny stosunek do własnego ciała, tym większa 
trudność w rozpoznaniu specyfiki własnej osoby i tym niższa odrębność schematowa. 

Sądzimy zarazem, że stosunek do własnej osoby, a szczególnie do swego ciała 
związany jest z akceptacją bliskiej osoby. Oczekujemy, że kobiety posiadające partnera 
mają bardziej pozytywny stosunek do własnego ciała – niezależnie od wagi – w po-
równaniu z osobami samotnymi. 

3. Metoda 

Osoby badane. Badaniami objęto młode kobiety z nadwagą. Spośród kobiet korzysta-
jących z ośrodków fitness i należących do Klubów dla Kwadransowych Grubasów 
wybrano 39 osób, u których nie stwierdzono żadnych biologicznych zaburzeń, które 
mogłyby stanowić przyczynę nadwagi. Średnia waga ciała w tej grupie (grupa z nad-
wagą – N) wynosiła M = 72,92; SD = 6,02. Wskaźnik BMI w tej grupie wynosił 26,91. 
Grupę kontrolną (K) stanowiło 45 kobiet posiadających prawidłową wagę ciała (M = 
57,64; SD = 5,56; BMI = 20,86). Porównanie obu grup wskazuje, że różniły się one 
istotnie zarówno pod względem wagi (F[1,83] = 145,9, p < 0,000), jak i wskaźnika BMI 
(F = 343,19, p < 0,000). Wiek badanych kobiet wahał się od 18 do 35 lat (M = 24,7 lat, 
SD = 4,27). Wśród badanych kobiet 11 osób (13,1%) miało wykształcenie średnie, 51 
osób (60,7%) – niepełne wyższe (studentki), a 22 osoby (26,2%) posiadały wykształ-
cenie wyższe. Stan cywilny badanych kobiet był różny: wolnych i samotnych było 25 
osób (29,8%), 30 kobiet (35,7%) było stanu wolnego, ale miały partnera, a 29 kobiet 
(34,5%) było mężatkami. 
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3.1. Pomiar zmiennych – narzędzia 

3.1.1. Postawa wobec ciała  

Do pomiaru postawy wobec własnego ciała wykorzystano zmodyfikowaną wersję 
Skali Samopoznania WC/BI autorstwa Alicji Głębockiej. Zawiera ona 4 podskale. 
Pierwsza służy do pomiaru emocji związanych z własnym ciałem (twierdzenia: „Do-
brze się czuję ze swoim ciałem”, „Nienawidzę swojego ciała”). Druga podskala doty-
czy przekonań i stereotypów związanych z ciałem (np. „Szczupłe osoby są szczęśliw-
sze”). Trzecia podskala dotyczy odczuwanej przez osobę presji społecznej związanej 
z wyglądem („Szczupłe ciało jest preferowane w naszej kulturze”). Ostatnia podskala 
odnosi się do zachowań ukierunkowanych na poprawę swego wyglądu (np. „Gimna-
stykuję się, by zachować zgrabną sylwetkę”).  

3.1.2. Odrębność schematowa  

Do pomiaru odrębności schematowej wykorzystano tzw. Kwestionariusz Spostrzegania 
Społecznego autorstwa Marii Jarymowicz (1994). Zawiera on listę 75 cech opisanych 
za pomocą rzeczowników (np. odwaga, inteligencja, tolerancja). Wśród cech na liście 
dwie pozycje odnoszą się do ja cielesnego: sylwetka i uroda. Wszystkie cechy na liście 
z założenia są cechami pozytywnymi. Ma to na celu zminimalizowanie wpływu proce-
su ewaluacji, a tym samym wydobycie w większym stopniu aspektu deskryptywnego 
w charakterystyce kolejnych obiektów. Ta sama lista 75 cech, powtórzona trzykrotnie, 
służyła osobom badanym do opisu kolejno: najpierw ludzi w ogóle, potem My (w celu 
aktualizacji reprezentacji My, proszono osobę badaną, aby w dowolnej formie opisała, 
kogo ma na myśli, gdy używa pojęcia My), a na koniec własnej osoby. Taka kolejność 
aktualizowanych obiektów miała na celu uniknięcie efektu „odnoszenia do Ja” (Mar-
kus, 1993). Cechy schematowe ustalano w rezultacie dwustopniowej procedury. Naj-
pierw badane zaznaczały na liście te cechy, które biorą pod uwagę, myśląc o Ludziach, 
My lub Ja), a następnie spośród wskazanych cech wybierały 10 takich cech, które na-
suwają im się najczęściej w odniesieniu do danego obiektu. Przyjęto, że te najczęściej 
brane pod uwagę cechy to cechy schematowe (prototypowe) dla danego obiektu. Po-
równanie cech schematowych dla dwóch różnych obiektów było podstawą obliczenia 
odrębności schematowej. Wskaźnikiem jej była liczba wymiarów wybranych przez 
osobę jako charakterystyczne (ważne) dla danego obiektu (np. Ja) i nie powtarzających 
się wśród wymiarów charakterystycznych dla innego obiektu (np. My). Wyższa war-
tość wskaźnika oznacza wyższy poziom odrębności schematowej. 

3.1.3. Pomiar spostrzeganej odrębności 

W odniesieniu do wybranych wcześniej cech schematowych osoby badane dokonywa-
ły bezpośrednich porównań między własną osobą a My, oraz między My a ludźmi w 
ogóle. Oceniały, w jakim stopniu one same (lub My) posiadają daną cechę w porówna-
niu z My (lub ludźmi w ogóle) na 7-stopniowych skalach, gdzie 1 oznaczało „dużo 
mniej niż inni”, a 7 – „dużo bardziej niż inni”. Oceny zaznaczone przez osoby badane 
przeliczano, przyjmując, że punkt środkowy skali (czyli 4) oznacza zerową spostrzega-
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ną odrębność, punktom 3 i 5 przypisywano wartość 1, punktom 2 i 6 – wartość 2, 
a punktom 1 i 7 – wartość 3. 

4. Wyniki 

Generalnie kobiety w obu grupach, zarówno te z nadwagą, jak i te, u których waga jest 
w normie, deklarowały, że chciałyby ważyć mniej. Średnia waga w obu grupach wyno-
siła 64,74 kg, natomiast średnia pożądana waga – 59,31 kg. Bez względu na to, ile 
ważą kobiety, chciałyby one ważyć mniej (korelacja między wagą posiadaną a pożąda-
ną wynosi r = 0,909; p < 0,000). Zarazem różnica między wagą posiadaną i pożądaną 
była większa u kobiet z nadwagą (w grupie N waga posiadana wynosi M = 72,92, 
a pożądana M = 64; w grupie K waga posiadana M = 57,64, waga pożądana  
M = 55,24). Analiza wariancji wskazuje, że kobiety z nadwagą przejawiają bardziej 
negatywną postawę wobec swego ciała. Doświadczają one bardziej negatywnych emo-
cji wobec swego ciała (w grupie N M = 2,28; SD = 0,81, w grupie K M = 3,44;  
SD = 0,78, F[1,83] = 45,18, p < 0,000). Jednocześnie posiadają silniejszy stereotyp doty-
czący znaczenia wyglądu dla osiągnięcia sukcesu życiowego (w grupie N M = 3,69; 
SD = 0,53, w grupie K M = 2,6; SD = 0,62, F[1,83] = 74,28, p < 0,000). Silniej też niż 
kobiety z prawidłową wagą odczuwają presję społeczną dotyczącą wyglądu (w grupie 
N M = 3,75; SD = 0,59, w grupie K M = 2,49; SD = 0,72, F[1,83] = 74,95, p < 0,000).  
A zarazem deklarują, że podejmują mniej zachowań ukierunkowanych na zmianę wy-
glądu (w grupie N M = 2,57; SD = 0,50, w grupie K M = 3,09; SD = 0,67, F[1,83] = 
16,14, p < 0,000). 

Po przekształceniu zmiennej „emocje wobec ciała” w zmienną skategoryzowaną  
tj. po wyodrębnieniu czterech poziomów emocjonalnego stosunku do ciała (w oparciu 
o średnią i odchylenie standardowe) obliczono siłę związku między emocjonalnym 
stosunkiem do ciała (4 poziomy) a nadwagą, lub jej brakiem. Analiza wskazuje na 
istotny związek tych zmiennych chi-kw. = 29,678, df = 3, p < 0,000. 

Dla postawy wobec ciała istotny okazał się fakt posiadania bądź nie posiadania 
partnera. Analiza wariancji ujawniła, że kobiety nieposiadające stałego partnera prze-
żywały więcej negatywnych emocji wobec swego ciała (M = 2,2; SD = 0,56) w po-
równaniu z kobietami będącymi w stałym związku (M = 3,2; SD = 0,97); różnica jest 
istotna F[1,83] = 23,07, p < 0,000.  

Analiza wariancji ujawnia istotne zróżnicowanie stosunku do ciała w zależności od 
stanu cywilnego kobiet. I tak, średnie wskaźników emocji związanych z ciałem wyno-
szą odpowiednio: w grupie kobiet wolnych i samotnych M = 2,2; SD = 0,56, w grupie 
kobiet posiadających partnera M = 3,04; SD = 1,06; w grupie mężatek M = 3,37; SD = 
0,86. Różnice między grupami są istotne F[2,82] = 12,746, p < 0,000. 

Po skategoryzowaniu zmiennej „emocje wobec ciała” na cztery poziomy zanalizo-
wano związek między stosunkiem do ciała a stanem cywilnym badanych kobiet. Ana-
liza wskazuje na istotny związek między tymi zmiennymi: chi-kw. = 23,985, p < 0,001. 
Wartość testu Eta jako miary kierunku zależności wskazuje, że posiadanie partnera 
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silniej wpływa na emocje związane z ciałem (Eta = 0,491) niż emocje na stan cywilny 
(Eta = 0,484). 

4.1. Ważność cech 

Analizowaliśmy, jak często z listy 75 cech kobiety wybierały wymiary dotyczące 
aspektu fizycznego, jako te, które nasuwają im się w myśleniu o ludziach w ogóle, 
o tych osobach, których określają mianem My oraz w myśleniu o własnej osobie. 
W myśleniu o ludziach kobiety z nadwagą w mniejszym stopniu niż te z prawidłową 
wagą, jako ważne wskazały wymiary dotyczące wyglądu. I tak, wymiar „uroda” jako 
ważny wskazało 4 osoby z grupy N i 13 kobiet z grupy K (chi-kw. = 5,79, df = 1, 
p < 0,016). Wymiar „sylwetka” jako ważny w myśleniu o ludziach wskazały 4 osoby 
z grupy N i 11 osób z grupy K (chi-kw. = 4,29, p < 0,038). Natomiast w odniesieniu do 
Ja i do My zależność ulegała odwróceniu. Istotne zróżnicowanie dotyczyło jedynie 
wymiaru „sylwetka”. Kobiety z nadwagą istotnie częściej wybierały wymiar „sylwet-
ka”, w opisie MY ten wymiar jako ważny wybrało 10 kobiet z grupy N i 2 osoby 
z grupy K (chi-kw. 7,666, p < 0,006), w opisie Ja ten wymiar wybrało 15 kobiet z gru-
py N i 8 z grupy K (chi-kw. = 7,114, p < 0,008). 

4.2. Spostrzegana odrębność 

W odniesieniu do wymiarów wskazanych jako ważne dla Ja i dla MY osoby badane 
dokonywały bezpośrednich porównań między własną osobą a ludźmi należącymi do 
My, oraz między My a ludźmi w ogóle. Porównano średnie wskaźników spostrzeganej 
odrębności w grupie kobiet z nadwagą i z wagą prawidłową. Analiza wskazuje, że 
porównując się z osobami zaliczonymi do My kobiety z nadwagą spostrzegają się jako 
bardziej odmienne niż kobiety z prawidłową wagą (w grupie N M = 1,61; SD = 0,45, 
w grupie K M = 1,19; SD = 0,50, różnica między średnimi jest istotna t = 3,91, df = 82, 
p < 0,001). Natomiast w porównaniach My – Ludzie nie stwierdzono istotnych różnic 
spostrzeganej odrębności u kobiet z nadwagą i z prawidłową wagą. 

Spostrzegana odrębność własnej osoby ujemnie koreluje z emocjami wobec ciała  
r = –0,206, p < 0,06. Zarazem nie stwierdzono związku między spostrzeganą odrębno-
ścią My – Ludzie a emocjami względem ciała (r = 0,029, n.i.). 

4.3. Odrębność schematowa 

Obliczono wskaźniki odrębności schematowej Ja względem MY oraz My względem 
Ludzie. Była to liczba cech specyficznych tj. wskazanych jako ważne dla Ja (My) 
i zarazem niewystępujących wśród cech wybranych dla My (Ludzie). Porównano śred-
nie wskaźników odrębności schematowej Ja – My i My – Ludzie w grupie kobiet 
z nadwagą (N) i z prawidłową wagą (K). Analiza wskazuje, że kobiety z nadwagą cha-
rakteryzują się niższą odrębnością tak schematu Ja, jak i schematu My. Średnie odręb-
ności schematowej Ja – My wynoszą w porównywanych grupach odpowiednio w gru-
pie N M = 4,97; SD = 1,63, w grupie K M = 7,09; SD = 1,33, różnica między średnimi 



Balast ciała w schemacie Ja. Emocjonalne i tożsamościowe korelaty nadwagi u młodych... 

 

125 

jest istotna t = 6,55, df = 82, p < 0,001. Średnie odrębności schematowej My – Ludzie 
wynoszą w grupie N M = 5,97; SD = 1,39; w grupie K M = 6,67; SD = 1,64, różnica 
jest istotna t = 2,07, df = 82, p < 0,041.  

Analiza ujawnia też istotną liniową zależność między poziomem odrębności sche-
matowej a stosunkiem emocjonalnym kobiet do swego ciała. I tak korelacja między 
wskaźnikami odrębności schematowej Ja – My a emocjami wobec ciała wynosi  
r = 0,336, p < 0,002, a korelacja między wskaźnikami odrębności schematowej My 
– Ludzie a emocjami wobec ciała wynosi r = 0,238, p < 0,03.  

5. Dyskusja  

Uzyskane wyniki potwierdzają nasze hipotezy, układając się zarazem w dość spójny 
obraz psychologicznego funkcjonowania kobiet z nadwagą. Kobiety te nie akceptują 
swego ciała, doświadczają wobec niego wielu negatywnych emocji. Może to wiązać 
się z tym, że w ich przekonaniach silniej niż u kobiet z prawidłową wagą utrwalony 
jest stereotyp pięknej sylwetki jako warunku sukcesu w życiu. Kobiety z nadwagą 
odczuwają też silniejszą presję mediów i otoczenia, żeby schudnąć. Być może jest to 
konsekwencja realnych reakcji na te osoby i internalizacji krytycznego stosunku oto-
czenia (Rothblum, Miller, Garbutt, 1988). Ale równie dobrze może być to przejaw 
efektu odnoszenia do Ja (Bower, 1978; Markus, 1993). Kobiety z nadwagą same myślą 
o sobie przez pryzmat swej sylwetki, co ukierunkowuje ich uwagę na komunikaty spo-
łeczne, dotyczące wyglądu. Stereotyp szczupłej sylwetki jest udziałem większości 
współczesnych kobiet, o czym świadczy fakt, że nawet kobiety posiadające wagę 
w normie przeceniają swoją wagę i chciałyby ważyć mniej (Wardle, Foley, 1989; 
Dermarest, Allen, 2000). Wyniki dowodzą jednak, że kobiety z nadwagą silniej uza-
leżniają swoje życiowe powodzenie od posiadania szczupłej sylwetki. A w efekcie tym 
mniej akceptują swoje krągłe ciało, taktując je jako przeszkodę w realizacji osobistych 
celów (Zubrzycka, 2005).  

Negatywnie oceniane ciało staje się u kobiet z nadwagą wyrazistym elementem 
w myśleniu o sobie. Wśród kilkudziesięciu cech służących badanym do opisu siebie 
i innych ludzi dwie cechy dotyczyły aspektu fizycznego. Były to: uroda i zgrabna syl-
wetka. Z wcześniejszych badań wynika, że cechy te są wybierane relatywnie rzadko, 
szczególnie w opisie własnej osoby (por. Krzemionka, w druku). To raczej inni ludzie 
są nam dostępni w percepcji poprzez swój wygląd. Jak dowodzą Susan Fiske i Steven 
Neuberg (1989), pierwsza reakcja na innych ludzi oparta jest zazwyczaj na cechach 
fizycznych. Bodźce wizualne pojawiają się bowiem w kontaktach społecznych jako 
pierwsze, są bardziej wyraziste i mogą zdominować uwagę podmiotu. Co więcej, ce-
chy fizyczne są bardziej dyskryminacyjne, co sprzyja kategoryzacji (McArthur, 1982), 
i względnie trwałe, dlatego stają się podstawą do wnioskowania o innych cechach. 
Zanim osądzimy inne cechy osoby, wcześniej ocenimy ją jako np. otyłą. Często wręcz 
nadużywamy cech wyglądu we wnioskowaniu o drugiej osobie.  

Zgodnie z tym wzorcem kobiety z prawidłową wagą częściej niż siebie opisywały 
innych ludzi w wymiarach związanych z wyglądem (uroda, sylwetka). Natomiast 
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w przypadku kobiet z nadwagą zależność ta uległa odwróceniu. Przypisywały one 
większe znaczenie sylwetce w myśleniu o sobie i o innych bliskich im osobach (My) 
niż o „ludziach w ogóle”.  

Z czego to wynika? Można sformułować kilka hipotez. Po pierwsze, koncentracja 
na ciele, a konkretnie sylwetce może być efektem doświadczania w związku z nią ne-
gatywnych emocji – to, co budzi emocje, przyciąga uwagę i nabiera znaczenia. Wokół 
tych aspektów własnej osoby kształtują się schematy Ja, które wtórnie ukierunkowują 
uwagę na ciało (Higgins, 1996). Po drugie, znaczenie przypisywane wyglądowi i wy-
miarom swego ciała może wynikać z internalizacji kulturowych oczekiwań. A kobiety 
z nadwagą przywiązują do nich większą wagę, ponieważ są bardziej podatne na presję, 
a zarazem mają poczucie, że nie są w stanie sprostać standardom dotyczącym wyglądu. 
Co więcej, szczególna wrażliwość na wygląd wynikać może z motywów defensyw-
nych, gdy zależy nam na szybkich decyzjach interpersonalnych (np. zdemaskowaniu 
wroga). W przypadku kobiet z nadwagą taka autokategoryzacja przez pryzmat sylwetki 
może też pełnić funkcje obronne. Uprzedza ona oceny społeczne, których osoby  
z nadwagą się obawiają, i redukuje związane z tym napięcie. W końcu, po trzecie, 
koncentracja na sylwetce wiązać się może z tym, że osoby z nadwagą w mniejszym 
stopniu potrafią wnikać we własne doznania wewnętrzne i identyfikować je (Rado-
szewska, 2000). Ponieważ treści wewnętrzne są niedostępne, przyjmują one zewnętrz-
ny punkt odniesienia dla określania siebie i patrzą na siebie jakby oczami innych ludzi.  

Z tej perspektywy sylwetka staje się tym aspektem własnej osoby, który je odróżnia 
od innych ludzi, ale in minus. Jak podkreśla Jarymowicz (1994), spostrzegana odręb-
ność Ja – Inni jest podatna na tendencje motywacyjne. W bezpośrednich porównaniach 
społecznych kobiety z nadwagą spostrzegają większą odrębność między sobą a innymi 
ludźmi. Jest to zarazem odmienność niepożądana, wręcz stygmatyzująca je i wynikają-
ca ze stosunku, jaki mają one do swego ciała. Dowodzi tego rezultat wskazujący, że 
spostrzegana odrębność własnej osoby ujemnie koreluje z emocjami dotyczącymi cia-
ła. Im bardziej badane kobiety doświadczają negatywnych emocji w związku ze swoim 
ciałem, tym bardziej widzą siebie jako odmienne. 

Koncentracja na nieakceptowanym ciele, wyznaczająca zewnętrzną perspektywę 
w ujmowaniu siebie i warunkująca większą spostrzeganą odrębność między sobą 
a innymi, nie sprzyja zarazem analizowaniu siebie i dookreślaniu własnej specyfiki. 
Kobiety z nadwagą cechują się mniejszą odrębnością schematową niż te z prawidłową 
wagą. W mniejszym stopniu ujmują i opisują siebie na wymiarach specyficznych, nie 
podzielanych z obiektem porównań. Odrębność cech schematowych – ważnych i cha-
rakterystycznych dla Ja – jest podstawą dookreślania własnej tożsamości (Markus, 
1993; Jarymowicz, Kwiatkowska, 1988). A zatem kobiety z nadwagą mają trudność 
w różnicowaniu między sobą a innymi ludźmi i w doświadczaniu własnej ciągłości 
i odrębności (por. Doherty, Harkway, 1990). Przyczyną tych trudności w dookreślaniu 
własnej specyfiki i tożsamości jest stosunek do własnego ciała: im bardziej negatyw-
nych emocji kobiety doświadczają wobec swego ciała, tym mniej odrębne i specyficz-
ne są ich schematy Ja. 

Wydaje się, że podobne znaczenie przypisywane sylwetce zarówno w myśleniu 
o sobie, jak i o innych, bliskich osobach wzmacniać powinno poczucie wspólnoty do-
świadczeń i losów. Tak się jednak nie dzieje. Bowiem wspólnota dotyczy nieakcepto-
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wanego aspektu własnej osoby i rodzi w związku z tym dyskomfort. Przeciwnie, kon-
centracja na negatywnie ocenianym ciele zwiększa dystans między własną osobą 
a innymi ludźmi. Kobiety z nadwagą spostrzegają się jako bardziej odmienne, nega-
tywnie wyróżniające się i nieprzystające nawet do tych osób, które z założenia powin-
ny być im bliskie i o których myślą: My. Odrębność własnej osoby spostrzegana 
w odniesieniu nawet do tych ludzi, z którymi się badane identyfikują, utrudnia im doo-
kreślenie swej tożsamości społecznej (Jarymowicz, 1994) i budowanie wspólnoty, 
która mogłaby dostarczyć im wsparcia. Przyczyniać się to może do braku akceptacji 
własnej osoby i pogłębiać negatywne emocje wobec ciała, a konkretnie sylwetki, sta-
nowiącej element wyróżniający je negatywnie w relacjach społecznych. 

Oczywiście prawdziwa bliskość i akceptacja ze strony najbliższych ma wpływ na 
stosunek do siebie, również do swojego ciała. Wyniki potwierdzają, że stosunek do 
ciała wiąże się istotnie z faktem posiadania lub braku bliskiej osoby. Związek ten jest 
jednak dwukierunkowy. Kobiety posiadające partnera mają bardziej pozytywny stosu-
nek do swego ciała, ale zarazem te, które bardziej akceptują swoje ciało, mają większe 
szanse na znalezienie partnera. A zatem kobiety z nadwagą, nie akceptując siebie 
i doświadczając negatywnych emocji wobec swego ciała, mogą napotykać większe 
trudności w znalezieniu partnera i stworzeniu bliskiego, satysfakcjonującego związku. 

Przeprowadzone analizy dowodzą istnienia związku między analizowanymi zmien-
nymi, nie pozwalają natomiast orzekać o kierunku stwierdzonych zależności. Można 
jednak przypuszczać, że ujawnione efekty u kobiet z nadwagą często przybierają po-
stać psychologicznego błędnego koła: im bardziej kobiety są niezadowolone ze swego 
ciała, im więcej doświadczają wobec niego negatywnych emocji, tym bardziej koncen-
trują się na swym wyglądzie i dostrzegają swą odmienność, a zarazem tym trudniej im 
się rozeznać we własnej specyfice i doznaniach wewnętrznych. Prowadzić to może do 
narastania napięcia i negatywnych emocji. W efekcie kobiety te sięgają po jedzenie 
jako dostępny im środek regulacji nastroju, i tym bardziej są niezadowolone z siebie. 
Potwierdzenie tych przypuszczeń wymaga podjęcia dalszych badań. 

Zygmunt Bauman (1995) podkreśla, że w świecie wieloznaczności i fragmentaryzacji 
tożsamości, pojawia się pokusa ucieczki w ciało, traktowane jako azyl. Ale azyl ten oka-
zuje się pułapką. I wtedy, jak pisał William James, „człowiek wykazuje skłonność do 
wyparcia się własnego ciała i traktowania go jako jedynie powłoki, a nawet więzienia, 
z którego wymknąć się byłoby radością” (James, 2002, s. 120). Takie traktowanie swego 
ciała – jak dowodzą uzyskane rezultaty – bywa udziałem kobiet z nadwagą.  

6. Wnioski 

Uzyskane rezultaty dowodzą, że kobiety z nadwagą przeżywają wiele konfliktów we-
wnętrznych. Z jednej strony doświadczają one silniejszej niż kobiety z prawidłową 
wagą presji dotyczącej wyglądu, z drugiej zaś mają poczucie, że nie są w stanie spro-
stać tym oczekiwaniom społecznym. W efekcie nie akceptują one swego ciała, a zara-
zem bardziej koncentrują się na nim i przywiązują do niego większą wagę. Staje się 
ono ich wyróżnikiem w relacjach z ludźmi i z sobą, a jednocześnie traktują je jako 
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przeszkodę na drodze do osiągnięcia życiowego sukcesu. Pragną bliskości i akceptacji, 
rzadko jej jednak doświadczają, spostrzegają się bowiem jako różne nawet od najbliż-
szych im osób. Czują się odmienne, a zarazem nie potrafią dookreślić specyfiki wła-
snej osoby. Koncentracja na ciele, które budzi negatywne emocje przy jednoczesnym 
braku rozpoznania własnej indywidualności, pogłębiać może konflikt wewnętrzny, 
doświadczany przez kobiety z nadwagą. A to wtórnie przyczyniać się może do nad-
miernego jedzenia i wzrostu nadwagi. Wydaje się, że próby rozwiązania problemu 
nadwagi i otyłości bez uwzględnienia powyższych psychologicznych czynników ryzy-
ka otyłości mogą być skazane na porażkę (Wilson i Schlam, 2004).  
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Tabela 1  

Porównanie wartości średnich dla poszczególnych zmiennych w grupie kobiet z nadwagą (N) i kon-
trolną (K) 

Zmienne Ogółem 

M 

Ogółem 

SD 

Grupa N 

M 

Grupa N 

SD 

Grupa K 

M 

Grupa K 

SD 

F p Eta Eta 
kw. 

Waga 64,74 9,58 72,92 6,02 57,64 5,56 145,90 0,000 0,800 0,640 

BMI 23,67 3,38 26,91 1,28 20,85 1,65 343,19 0,000 0,898 0,807 

Ciało/emocje 2,90 0,98 2,28 0,81 3,44 0,78  45,18 0,000 0,596 0,355 

Ciało/stereotyp 3,11 0,79 3,69 0,53 2,60 0,62  74,28 0,000 0,689 0,457 

Ciało/presja 3,08 0,91 3,75 0,59 2,49 0,72  74,95 0,000 0,691 0,478 

Ciało/ 
zachowanie 

2,85 0,65 2,57 0,50 3,09 0,67  16,14 0,000 0,406 0,164 

Neurotyczność 25,67 6,86 28,56 6,01 23,16 6,62  15,19 0,000 0,395 0,156 

Ekstrawersja 30,15 5,28 29,64 5,18 30,60 5,38    0,687 n.i. 0,091 0,008 

Otwartość 25,04 5,06 24,72 5,19 25,31 4,97  0,285 n.i. 0,059 0,003 

Ugodowość 31,25 4,58 32,13 3,74 30,49 5,12   2,73 0,100 0,180 0,032 

Sumienność 30,19 5,18 27,21 4,02 32,78 4,76   33,04 0,000 0,536 0,287 

Inteligencja 
emocjonalna 

117,20 15,61 107,36 16,08 125,73 8,72   43,88 0,000 0,590 0,349 

Stres/ 

rozwiązywanie 

1,57 0,70 1,02 0,48 2,01 0,55   69,49 0,000 0,677 0,459 

Stres/wsparcie 1,48 0,45 1,37 0,54 1,57 0,33     4,53 0,036 0,229 0,052 

Stres/dystans 1,47 0,49 1,73 0,51 1,25 0,37   25,58 0,000 0,488 0,238 

Stres/obwinianie  1,46 0,63 1,83 0,59 1,15 0,47   33,95 0,000 0,541 0,293 

Stres/ 
odreagowanie 

1,36 0,57 1,69 0,47 1,06 0,48   36,97 0,000 0,560 0,313 

Stres/mobilizacja 0,78 0,55 0,53 0,47 1,00 0,51   19,30 0,000 0,436 0,191 

Stres/ 
modyfikacja 

0,79 0,56 0,49 0,46 1,06 0,49   29,35 0,000 0,513 0,264 

Stres/unikanie 1,54 0,58 1,89 0,56 1,24 0,41   38,27 0,000 0,564 0,318 
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