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Obraz ciała i samoocena.  

Perspektywa kobiet w połogu  

Image and body self-esteem. 

The perspective of women in the puerperium  
 
Abstrakt: Wstęp: Macierzyństwo jest niezwykłym doświadczeniem dla kobiety. Okazuje się jednak, że 
często radości z narodzin dziecka towarzyszy negatywny obraz własnego ciała, a jednocześnie 
obniżenie samooceny. Metoda: Badaną próbę stanowiło 60 kobiet w połogu. Zastosowano ankietę 
osobową do zebrania informacji związanych m.in. z ciążą, sytuacją rodzinną i znaczeniem wyglądu 
dla badanych. Obraz ciała weryfikowano przy pomocy Skali Oceny Ciała BES, zaś do badania 
samooceny wykorzystano Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI. Badania prowadzono w 
trzech pierwszych kwartałach 2019 roku na terenie Polski. Wyniki: Zdecydowana większość badanych 
matek rodziła naturalnie, bez komplikacji (66,7%), ponad połowa (53,3%) karmiła dziecko piersią, a 
spośród dzieci, jedynie dwoje miało po urodzeniu problemy ze zdrowiem. Wśród kobiet, dla których 
wygląd ma bardzo duże znaczenie, zaobserwowano najniższy przyrost masy ciała w ciąży, przy czym 
aż 70% próby deklarowało, że wizerunek jest dla nich niezwykle ważny. Udowodniono związek 
obrazu ciała we wszystkich jego wymiarach ze wsparciem uzyskiwanym od bliskich (p=od 0,001 do 
0,036). Dowiedziono, że rodzaj karmienia dziecka ma istotny związek z podskalą „kontrola wagi” 
(F=3,03; p=0,04), zaś „kondycja fizyczna” z oceną ciała sprzed ciąży (F=4,34; p=0,004). Kobiety rodzące 
naturalnie uzyskały istotnie wyższe wyniki od rodzących przez cesarskie cięcie w dwóch podskalach 
samooceny –„kompetencje” oraz „popularność”. Podskal „kontrola wagi” koreluje ujemnie z 
poczuciem „bycia kochanym” (r=-0,47; p=0,001), ale dodatnio ze „zdolnościami przywódczymi” 
(r=0,31; p=0,016) i z „witalnością” (r=0,46; 0,001). Także „kondycja fizyczna” koreluje ujemnie z 
poczuciem „bycia kochanym” (r=-0,39; p=0,002), ale także z „witalnością” (r=-0,45; p=0,001) i 
„integracją tożsamości” (r=-0,31; p=0,018). Wnioski: Badane kobiety w połogu mają zdecydowanie 
gorszy obraz swego ciała w stosunku do jego subiektywnej oceny sprzed okresu ciąży. Te z nich, które 
deklarowały wsparcie ze strony bliskich, dużo korzystniej oceniały własne ciało. Rodzaj karmienia 
dziecka w badanej próbie miał istotny związek z obrazem ciała matek w podskali „kontrola wagi”. U 
mam, które przed porodem skrajnie oceniały własne ciało (bardzo dobrze vs. bardzo źle) wykazano 
największy spadek poczucia atrakcyjności seksualnej. Udokumentowano związek wszystkich 
wymiarów obrazu ciała z niektórymi wymiarami samooceny badanych, tj. z: poczuciem „bycia 
kochanym”, „zdolnościami przywódczymi”, „witalnością” i „integracją tożsamości”.  
Słowa kluczowe: połóg, obraz ciała, samoocena, macierzyństwo  
 

Abstract: Introduction: Motherhood is an amazing experience for a woman. It turns out, however, that 
the joy of having a baby is often accompanied by a negative body image and, at the same time, a 
reduction in self-esteem. Method: The study sample consisted of 60 puerperal women. A personal 
questionnaire was used to collect information related to pregnancy, family situation. The body image 
was verified with the Body Esteem Scale (BES), and the MSEI Multidimensional Self-Assessment 
Questionnaire was used to test the self-esteem. The research was conducted in the first three quarters of 
2019 in Poland. Results: 66,7% of the mothers surveyed gave birth without complications, 53,3% 
breastfed their babies. Among women for whom appearance is very important, the lowest weight gain 
was observed during pregnancy. The relationship between the body image in all its dimensions and 
the support obtained from relatives has been proven (p=0,001 to 0,036). It has been proved that the 
type of feeding the child has a significant relationship with the "weight control" subscale (F=3,03; 
p=0,04), and the "physical condition" with the assessment of the body before pregnancy (F=4,34; 
p=0,004). Women giving birth in natural conditions obtained significantly higher results in 
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"competence" and "popularity". "Weight control" negatively correlates with the feeling of "being 
loved" (r=-0,47; p=0,001), but positively with "leadership abilities" (r=0,31; p=0,016) and with "vitality" 
(r=0,46, 0,001). Also "physical condition" negatively correlates with the feeling of "being loved" (r=-
0,39; p=0,002) and "vitality" (r=-0,45; p=0,001) and "identity integration" (r=-0,31; p=0,018). Conclusions: 
The examined women in the puerperium have a much worse image of their body compared to its 
subjective assessment before the pregnancy. Those of them who declared support from their relatives 
assessed their own bodies much more favorably. The type of child feeding in the study sample was 
significantly related to the body image of the mothers in the “weight control” subscale. In mothers 
who assessed their own body extremely (very good vs. very bad) before delivery, the greatest 
decrease in the sense of sexual attractiveness was shown. 
Keywords: puerperium, body image, self-esteem, motherhood 

 

Wprowadzenie  

 

W okresie ciąży oraz połogu ciało kobiety ulega znacznym transformacjom, 

tymczasem zmiany te mogą mieć istotny wpływ na obraz ciała kobiety (Hodgkinson, Smith, 

Wittkowski, 2014). Wobec nacisków społecznokulturowych dotyczących ideału piękna, część 

z nich doświadcza frustracji, mimo iż odnajduje radość w oczekiwaniu na dziecko i jego 

przyjściu na świat. Wiele mam uzasadnia też chęć dokonania zmian w ciele, by dopasować 

się do przyjętego przez siebie, ale i społeczeństwo idealnego wizerunku kobiecego ciała 

(Wilczyńska, Zarańska, 2013). 

W badaniach własnych zweryfikowano związek obrazu swego ciała z samooceną 

kobiet w połogu analizując rozmaite wymiary obu konstruktów, także w odniesieniu do 

zmiennych ubocznych. By jednak przeanalizować koncepcję projektu empirycznego i jego 

wyniki, przyjrzyjmy się wpierw kluczowym pojęciom.  

Zmiany fizjologiczne pozwalają kobiecie na stopniowe i łagodne stawanie się matką 

oraz ułatwiają jej psychospołeczne dojrzewanie (Lichtenberg-Kokoszka, 2011), choć 

równocześnie bywają powodem dyskomfortu i rozczarowania. Obrzmienie ciała, rozstępy, 

znaczny przyrost masy ciała, dolegliwości bólowe itp., to tylko wybrane powody 

zaniepokojenia młodych ciężarnych kobiet, które dodatkowo, w tej nowej sytuacji, będą 

musiały zrewidować dotychczasowy sposób myślenia o sobie i świecie (Stelmasik-

Turczyńska, 2013). Bezpośrednio po ciąży i porodzie rozpoczyna się kilkutygodniowy połóg. 

W tym czasie anatomiczne, morfologiczne i czynnościowe zmiany stopniowo ustępują, a 

ustrój wraca do stanu sprzed ciąży (Dziok, 2013). Z połogiem łączy się szereg dolegliwości 

niezależnie od metody rozwiązania, które odciskają się piętnem na funkcjonowaniu kobiety. 

Dla przykładu: ból piersi związany z karmieniem ma ogromny wpływ zarówno na 

samopoczucie matki, kontrolę masy ciała jak, na jakość opieki sprawowanej nad dzieckiem 

czy relacje intymne (Gebauer-Sesterhenn, 2007; Okój, 2018). Z kolei niekorzystne zmiany w 

zakresie samooceny, brak wsparcia, mogą przyczynić się do wystąpienia depresji 

postnatalnej (Ferrari i in., 2020).  

Adaptacja do nowych zadań związanych z pełnieniem roli rodzica bywa szczególnie 

obciążająca dla matek, które rodziły pierwszy raz i nie mają doświadczenia w opiece nad 

https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2393-14-330#auth-Anja-Wittkowski


BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 
KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO 3(47)2021  ISSN 2082-7067 

 

 

STRONA 45 

noworodkiem (Musters i in., 2008). Czynnikami ochronnymi przeciwdziałającymi 

wystąpieniu depresji poporodowej są odporność psychiczna i wysokie poczucie własnej 

wartości. Udowodniono również istnienie związku pomiędzy karmieniem piersią a depresją 

poporodową. Krótsze karmienie piersią może wpływać na wystąpienie depresji 

poporodowej u matek i odwrotnie – wystąpienie depresji może zdecydować o skróceniu 

karmienia dziecka w sposób naturalny (Studniaczek, Borowska-Turyn, Laudański, 2018). 

Termin self-esteem utożsamiany jest w języku polskim z pojęciami „samoocena”, 

„poczucie własnej wartości” oraz „globalne samowartościowanie” (Szpitalak, Polczyk, 2015). 

Samoocenę można ujmować jako względnie stałą cechę, czyli skrystalizowany sąd czy 

postawę wobec siebie samego oraz jako bieżący stan i motyw prezentowany przez podmiot 

(Wojciszke, 2003). Zdaniem M. Rosenberga (1965, za: Łaguna, Lachowicz-Tabaczek, 

Dzwonkowska, 2007), wysoka samoocena świadczy o przekonaniu osoby, że jest 

wartościowa, z kolei niska oznacza niezadowolenie z siebie i odrzucenie własnego Ja. 

Zarówno zaniżona jak i zawyżona samoocena wiąże się z podwyższonymi kosztami 

poznawczymi i emocjonalnymi ponoszonymi przez jednostkę (Góralewska-Słońska, 2011). 

Pośród czynników wpływających na stan emocjonalny kobiety w okresie połogu i jej 

samoocenę wymienia się m.in. obawy o finanse, konflikty z mężem, brak satysfakcji ze 

związku, odczuwanie samotności, brak wsparcia rodziny i bliskich, w tym złe relacje z 

matką (Kobiołka, Pierz, Mężyk i in., 2015). Kobiety, szczególnie te po pierwszym porodzie, 

obawiają się też o swą atrakcyjność, w tym wygląd piersi po karmieniu. Piersi mają bowiem 

psychologiczne i estetyczne znaczenie dla kobiety, a zmiany w ich obrębie prowadzić mogą 

do obniżenia samooceny, czy poczucia zawstydzenia, szczególnie w kontaktach intymnych z 

partnerem (Brandt-Salmeri, Przybyła-Basista, 2018). Jednym z ważnych wymiarów 

samooceny jest bowiem obraz własnego ciała, czyli sposób w jaki nasze ciało wygląda dla 

nas samych (Schilder, 1950).  

Na wizerunek ciała składają się komponenty: poznawczy, emocjonalny, 

behawioralny, percepcyjny, a ponadto interpretacja bodźców wewnętrznych i zewnętrznych, 

subiektywne doświadczenia związane z ciałem oraz opinie – zarówno cudze jak i własne – 

na jego temat (Brytek-Matera, 2008). Należy również zwrócić uwagę na różnice płciowe w 

kształtowaniu się i jakości obrazu ciała (Biernat, Bąk-Sosnowska, 2018). W przypadku 

chłopców jest on raczej stabilny, natomiast u dziewcząt, wraz z rozwojem psychofizycznym, 

zmienia się zwykle na niekorzyść, powodując szereg negatywnych konsekwencji (Biernat, 

Bąk-Sosnowska, 2018).  

T.F. Cash i T. Pruzinsky (2004) wyróżniają dwie grupy czynników, od których zależy 

rozwój obrazu ciała. Do pierwszej należą wydarzenia przeszłe, które powodują, że jednostka 

posiada określony sposób myślenia na jego temat (np. znaczenie nadawane wizerunkowi 

dziecka przez jego rodziców). Do drugiej – wydarzenia aktualne, przede wszystkim takie, 
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które zmuszają osobę do kierowania uwagi na własne ciało i jego wygląd (np. choroba, 

ciąża) (Schiep, Szymańska, 2012).  

Współcześnie, szczególnego znaczenia w kształtowaniu obrazu własnego ciała 

nabierają kulturowe stereotypy kobiecości. Wraz z upływem czasu kobiety internalizują 

obowiązujące standardy estetyczne, które stają się punktem odniesienia dla dokonywania 

oceny własnej osoby, wpływając na ich samopoczucie, przekonania oraz podejmowane 

działania (Kochan-Wójcik i Piskorz, 2010). Co niebezpieczne, matka, która nie jest 

zadowolona z własnego ciała zwykle w przyszłości odnosi się krytycznie do wyglądu swej 

córki, modelując u niej negatywny jego obraz, a ten przyczynia się do obniżenia samooceny 

dziewczynki oraz utrudnia czerpanie satysfakcji z życia (Głębocka i Kulbat, 2005). 

Samouprzedmiotowienie, czyli traktowanie ciała jako dyscyplinowanego obiektu 

zdecydowanie obniża spontaniczność jednostki, poczucie własnej wartości i ogólnie – jakość 

jej życia. Prowadzi bowiem do ciągłego, często obsesyjnego monitorowania własnego 

wyglądu, przy jednoczesnym zmniejszeniu wrażliwości na wewnętrzne stany emocjonalne 

(Gawron, 2013).  

Ważnym aspektem w kształtowaniu się zależności pomiędzy obrazem ciała a 

samooceną jest jego akceptacja. Wysoki poziom akceptacji swej cielesności i wizerunku jest 

pożądany, ponieważ chroni przed dystresem związanym z niską samooceną (Brandt-

Salmeri, Przybyła-Basista, 2018). Pewien związek z samooceną i obrazem ciała ma również 

wiek kobiet. Okazuje się, że młodsze oceniają ciało przede wszystkim przez pryzmat 

atrakcyjności, a dla starszych ważniejszą rolę pełni jego sprawność. Ponadto czynnikami 

istotnymi dla formowania akceptacji ciała są historia macierzyństwa kobiety, jej sytuacja 

zawodowa, czy rodzaj otrzymywanego wsparcia (Cumming, Kieren, Cumming, 2000). 

 

1. Cel i Metoda  

 

Głównym celem badań własnych było sprawdzenie związków pomiędzy samooceną 

(zmienna objaśniana) i obrazem ciała (zmienna objaśniająca główna) kobiet w połogu, w 

zależności od zmiennych metryczkowych (objaśniających ubocznych).  

Do pomiaru zmiennych zastosowano następujące narzędzia badawcze: 1) 

Kwestionariusz osobowy, 2) Skalę Oceny Ciała BES oraz 3) Wielowymiarowy Kwestionariusz 

Samooceny MSEI. W pierwszym z nich znalazły się pytania dotyczące m.in. stanu cywilnego, 

typu i przebiegu porodu, przyrostu masy ciała w okresie ciąży, zdrowia dziecka po 

urodzeniu, sposobu karmienia, poczucia wsparcia w czasie połogu, oceny ciała przed ciążą.  

Skala Oceny Ciała (Body Esteem Scale, BES) autorstwa S.L. Franzoi i S. A. Shields w 

opracowaniu M. Lipowskiej i M. Lipowskiego (2013), służy do określenia stosunku kobiet i 

mężczyzn do własnego ciała. Kwestionariusz ten zawiera 35 twierdzeń dotyczących 

cielesności. Zadaniem osoby badanej jest ustosunkowanie się do każdego z nich na 
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pięciostopniowej skali Likerta (od 1 – „mam silnie negatywne odczucia” do 5 – „mam silnie 

pozytywne odczucia”). Narzędzie w wersji dla kobiet składa się z trzech skal: „atrakcyjność 

seksualna”, „kontrola wagi” i „kondycja fizyczna”. Rzetelność Skali Oceny Ciała i jej podskal 

mierzona wskaźnikiem α-Cronbacha jest zadowalająca i wynosi od 0,80 do 0,89 (Lipowska, 

Lipowski, 2013).  

Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI (O'Brien, Epstein, 1988, za: Fecenec, 

2008) składa się z 116 pytań.  Zawiera on następujące podskale: „ogólna samoocena”, 

„kompetencja”, „bycie kochanym”, „popularność”, „zdolności przywódcze”, 

„samokontrola”, „samoakceptacja moralna”, „atrakcyjność fizyczna”, „witalność”, 

„integracja tożsamości” oraz „obronne wzmacnianie samooceny”. Zadaniem osoby badanej 

jest udzielenie odpowiedzi na pięciostopniowej skali (w części pierwszej kwestionariusza: od 

1 – „całkiem nieprawdziwe” do 5 – „całkiem prawdziwe”; w części drugiej: od 1 – „prawie 

nigdy” do 5 – „bardzo często"). Rzetelność testu wyrażona współczynnikiem α-Cronbacha 

jest zadowalająca i dla poszczególnych skal mieści się w zakresie od 0.70 do 0.90 (O'Brien, 

Epstein, 1988).  

Badaną grupę stanowiło 60 kobiet w okresie poporodowym w wieku od 18 do 49 lat; 

średni wiek badanych wynosił 28,83 lat (SD=5,86); 95% uczestniczek projektu badawczego 

pozostawało w związkach; 50% to rodzące pierwszy raz. Zdecydowana większość badanych 

matek rodziła naturalnie, bez komplikacji (66,7%; n=40); 53,3% (n=32) matek karmiło dziecko 

piersią; spośród dzieci, jedynie dwoje miało po urodzeniu problemy ze zdrowiem. Nieco 

mniej niż połowa (40%) badanych kobiet przytyła w ciąży od 4 do 10 kg, a 21,7% mam od 11 

do 15 kg. Przyrost masy ciała od 16 do 20 kg odnotowano u 20% kobiet, od 26 do 30 kg u 

10%, od 21 do 25 kg u 6,6%, zaś powyżej 31kg u 1,7% badanych. 

Co interesujące, wśród kobiet, dla których wygląd ma bardzo duże znaczenie, 

zaobserwowano najniższy przyrost masy ciała, przy czym aż 70% próby deklarowało, że 

wizerunek jest dla nich niezwykle ważny. Jakkolwiek większość kobiet przed porodem 

oceniała bardzo pozytywnie wygląd swego ciała na 5-stopniowej skali (na 4 pkt. – 40%, na 5 

pkt. – 23,3%), to po porodzie 30% badanych oceniło swe ciało jedynie na 2 punkty, zaś 25% 

na 1 punkt. Ponadto, co budujące, zdecydowana większość badanych kobiet (83,3%, n=50) 

deklarowała, że w okresie poporodowym otrzymywała wsparcie rodziny i bliskich.  

Badania w oparciu o dobór celowy realizowano1 w trzech pierwszych kwartałach 

2019 roku na terenie Polski w grupie 69 kobiet będących w chwili badania w połogu; 

ostatecznie odrzucono jednak dziewięć, z uwagi na niekompletność materiału. Każda 

uczestniczka została poinformowana o celu projektu badawczego oraz wyraziła świadomą 

zgodę na udział w nim.  

                                                 
1  Badania zrealizowała Studentka studiów niestacjonarnych V roku psychologii UKW w Bydgoszczy, 
Pani Monika Balewska. 
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Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej korzystając z programu Statistica. 

Przyjęto poziom ufności p>0.05, zastosowano m.in. test t-Studenta, jednoczynnikową analizę 

wariancji Fishera (ANOVA) oraz współczynnik korelacji r-Pearsona. 

 

2. Wyniki  

 

W pierwszym kroku analizy materiału empirycznego sprawdzono, jaki obraz ciała 

prezentują badane kobiety i czy pozostaje on w związku ze zmiennymi metryczkowymi. 

Okazało się, że biorąc pod uwagę zmienne uboczne niezwiązane bezpośrednio z 

fizycznością (wiek, stan cywilny, wsparcie), jedynie otrzymywane wsparcie różnicuje na 

poziomie statystycznie istotnym wszystkie skale obrazu ciała badanych kobiet (tab.1). 

Kobiety deklarujące uzyskiwanie wsparcia od bliskich wykazywały zdecydowanie lepszy 

obraz ciała w stosunku do pozostałych. 

Tabela 1. Test t-Studenta dla obrazu ciała badanych oraz wsparcia 

* statistical significance p<0,05         
 

     

Następnie poddano weryfikacji związek zmiennych ubocznych dotyczących ciąży i 

porodu z obrazem ciała. Okazało się, że zarówno forma porodu, jak i tydzień połogu 

pozostawały bez znaczenia dla obrazu ciała. Dowiedziono natomiast, że rodzaj karmienia 

dziecka ma istotny związek z podskalą „kontrola wagi” (F=3,03; p=0,04) (rys.1.) 

 

Rys.1. Kontrola wagi a rodzaj karmienia dziecka 

BES Support 

+ 

Support 

– 

T df P 

Sexual attractiveness  42,84 35,10 3,345 58 0,001* 

Weight control 26,48 17,40 3,311 58 0,002* 

Physical condition 28,82 23,90 2,146 58 0,036* 
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Kobiety karmiące naprzemiennie piersią i mlekiem modyfikowanym oraz karmiące 

wyłączenie piersią zdecydowanie lepiej kontrolowały masę ciała po porodzie, niż kobiety 

karmiące wyłącznie mlekiem modyfikowanym. 

Kolejnym etapem weryfikacji związków zmiennych metryczkowych z obrazem ciała 

badanych kobiet było zestawienie czynników związanych z wyglądem w ciąży i połogu z 

obrazem ciała mierzonym skalą BES. Odnotowano istotny związek pomiędzy kondycją 

fizyczną a oceną ciała sprzed ciąży badanych kobiet (F=4,34; p=0,004) (rys.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Kondycja fizyczna a ocena ciała sprzed ciąży 

 

Kobiety oceniające najwyżej (w skali 1-5) swoje ciało sprzed ciąży, uzyskały wyższe 

wyniki w skali „kondycja fizyczna”, niż kobiety najgorzej oceniające swoje ciało. 

Potwierdzono także istotny związek między oceną ciała po porodzie a skalami: 

„atrakcyjność seksualna” i „kondycja fizyczna” (tab. 2.)  

 

Tabela 2. ANOVA dla obrazu ciała i oceny ciała po porodzie 
 

SS df MS SS df MS F P 

Sexual attractiveness  1227,85 4 306,96 1859,00 55 33,800 9,082 0,001* 

Physical condition 721,10 4 180,28 2020,90 55 36,744 4,906 0,002* 

*statistical significance p<0,05         

Najwyższe wyniki w skali „atrakcyjność seksualna” odnotowano u kobiet dobrze 

oceniających swoje ciało po porodzie (4/5 pkt.). Co ciekawe, badane wartościujące swoje 

ciało najwyżej (5/5 pkt.) odczuwały znaczny spadek atrakcyjności seksualnej, porównywany 

do wyniku kobiet najgorzej oceniających swoje ciało (1/5 pkt.). Ponadto, kobiety dobrze (4/5 

pkt.) i bardzo dobrze (5/5 pkt.) oceniające swoje ciało po porodzie uzyskały wyższe wyniki 

na skali „kondycja fizyczna” niż badane oceniające ciało gorzej (1/5 lub 2/5 pkt.). Jednakże 

podobnie jak w przypadku atrakcyjności seksualnej, wśród kobiet oceniających najwyżej 
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swoje ciało po porodzie (5/5 pkt.) zaobserwowano deklarowany przez badane spadek 

kondycji fizycznej.  

W celu weryfikacji związków zmiennych metryczkowych (wiek, stan cywilny i 

wsparcie bliskich) z samooceną kobiet, zestawiono je z wynikami uzyskanymi przez badane 

w skali MSEI (tab. 3).  

 

Tabela 3. Test t-Studenta dla samooceny badanych oraz otrzymywanego wsparcia 

MSEI Support + Support – t df P 

Overall self-esteem 33,120 31,200 1,681 58 0,098 

Competencies 31,480 29,500 1,858 58 0,068 

Being loved 30,180 32,900 -1,991 58 0,050* 

Popularity 30,400 29,000 1,457 58 0,150 

Leadership abilities 31,040 27,300 3,235 58 0,002* 

Self-control 32,340 27,800 3,712 58 0,001* 

Moral self-acceptance 29,480 29,300 0,182 58 0,856 

Physical attractiveness 30,080 29,400 0,721 58 0,474 

Vitality 29,200 26,700 2,68 58 0,010* 

Identity integration 32,160 32,300 -0,112 58 0,911 

Defensive reinforcement of self-
esteem 

51,280 50,400 0,544 58 0,588 

* statistical significance p<0,05         

 

Wyniki istotne statystycznie dotyczą wyłącznie związku skal: „bycie kochanym”, 

„zdolności przywódcze”, „samokontrola” i „witalność” z otrzymywanym od bliskich 

wsparciem. Ponadto, kobiety badane deklarujące doświadczanie wsparcia w okresie połogu 

uzyskały wyższe wyniki średnie w niemalże wszystkich podskalach samooceny, z 

wyjątkiem „integracji tożsamości”. 

Następnie zestawiono czynniki powiązane bezpośrednio z ciążą i porodem z 

rezultatami uzyskanymi przez badane w skali MSEI (tab. 4). 

 

Tabela 4. Test t-Studenta dla samooceny badanych oraz typu porodu 
MSEI By forces of nature Caesarean section t df P 

Competencies 32,175 29,100 4,006 58 0,001* 

Popularity 30,750 29,000 2,370 58 0,021* 

MSEI No complications With complications t df P 

Physical attractiveness 29,30 31,81 -3,463 58 0,001* 

* statistical significance p<0,05         
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Dowiedziono, że kobiety rodzące naturalnie uzyskały istotnie wyższe wyniki od 

rodzących przez cesarskie cięcie w skalach „kompetencje” oraz „popularność”. 

Zaobserwowano także istotną i interesującą różnicę w skali „atrakcyjność fizyczna” z uwagi 

na poród bez komplikacji i z komplikacjami. W badanej próbie, kobiety rodzące z 

komplikacjami mają wyższy poziom atrakcyjności fizycznej niż te rodzące bez komplikacji. 

W kolejnym kroku analiz zestawiono zmienne związane z wyglądem kobiet z ich 

samooceną mierzoną za pomocą MSEI (tab. 5).  

 

Tabela 5. ANOVA dla samooceny i oceny ciała po porodzie 

MSEI SS df MS SS df MS F P 

Being loved 335,80 4 83,95 628,13 55 11,42 7,351 0,001* 

Leadership abilities 167,54 4 41,88 595,05 55 10,82 3,871 0,008* 

Vitality 89,85 4 22,46 382,34 55 6,95 3,231 0,019* 

*statistical significance p<0,05 

 

Nie odnotowano istotnych zależności pomiędzy samooceną badanych a przyrostem 

masy ich ciała w ciąży. Natomiast zaobserwowano związek podskal: „bycie kochanym”, 

„zdolności przywódcze”, „witalność” z oceną ciała po porodzie. Kobiety nisko oceniające 

swoje ciało po porodzie (1/5 i 2/5 pkt.) mają wyższe poczucie bycia kochanym w stosunku 

do badanych oceniających swoje ciało po porodzie jako przeciętne (3/5 pkt.). Kobiety 

oceniające swoje ciało po porodzie wysoko (4/5 i 5/5 pkt.) mają wyższy poziom zdolności 

przywódczych, niż te oceniające je nisko (1/5 pkt). Badane wysoko wartościujące swoje ciało 

po porodzie (5/5 pkt,) ujawniają niższy poziom witalności, niż kobiety oceniające je gorzej 

(1/5 i 2/5 pkt.). 

Dla porównania sporządzono szczegółowy wykres obrazu ciała badanych kobiet 

sprzed okresu ciąży i po porodzie. Widać wyraźnie, że ocena ciała przed ciążą dla 

wszystkich badanych była znacznie wyższa, niż w okresie postnatalnym (rys. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Ocena ciała przed ciążą i po porodzie 
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Analiza uzyskanych wyników w odniesieniu do zmiennych ubocznych – 

metryczkowych pozwala uznać, iż istnieją pewne zmiany w samoocenie badanych kobiet w 

okresie połogu w stosunku do okresu przed ciążą i porodem, związane zarówno z 

czynnikami relacyjnymi (np. wsparcie), jak i podmiotowymi (np. poczucie atrakcyjności). 

Następnie analizie poddano związek głównych zmiennych – obrazu ciała badanych 

kobiet z ich samooceną. W tym celu sprawdzono korelacje podskal skali BES do pomiaru 

obrazu ciała oraz MSEI (we wszystkich wymiarach) do weryfikacji samooceny (tab. 6).  

 

Tabela 6. Korelacja r-Pearsona dla obrazu ciała badanych i ich samooceny – wykaz wyników 

istotnych statystycznie 

* statistical significance p<0,05         

 

Wszystkie wymiary obrazu ciała („atrakcyjność seksualna”, „kontrola wagi” i 

„kondycja fizyczna”) mają związek z samooceną badanych. Co interesujące – „atrakcyjność 

seksualna” koreluje ujemnie z poczuciem „bycia kochanym” (r=-4,22, p=0,001) co oznacza, 

że wraz ze wzrostem atrakcyjności seksualnej poczucie bycia kochanym obniża się. 

„Atrakcyjność seksualna” koreluje dodatnio ze „zdolnościami przywódczymi” (r=0,44; 

BES i MSEI Average SD. r(X,Y) r2 t P 

Sexual attractiveness – BES 41,550 7,233 

-0,422 0,178 -3,545 0,001* Being Loved – MSEI 30,633 4,042 

Sexual attractiveness – BES 41,550 7,233 

0,443 0,197 3,767 0,001* Leadership – MSEI 30,417 3,595 

Sexual attractiveness – BES 41,550 7,233 

0,376 0,142 3,092 0,003* Vitality – MSEI 28,783 2,829 

Weight control – BES 24,967  8,559 

-0,468 0,219 -4,030 0,001* Being loved –MSEI 30,633 4,042 

Weight control – BES 24,967 8,559 

0,309 0,096 2,479 0,016* Leadership – MSEI 30,417 3,595 

BES i MSEI Average SD. r(X,Y) r2 t P 

Weight control – BES 24,967 8,559 

0,461 0,213 3,956 0,001* Vitality – MSEI 24,967 8,559 

Physical condition – BES 28,000 6,817 

-0,392 0,154 -3,249 0,002* Being loved –MSEI 30,633 4,042 

Physical condition – BES 28,000 6,817 

0,445 0,198 3,781 0,001* Vitality – MSEI 28,783 2,829 

Physical condition – BES 28,000 6,817 

-0,306 0,093 -2,445 0,018* Identity Integration – MSEI 32,183 3,587 
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p=0,001) i z „witalnością” (r=0,38; p= 0,003), zatem wzrost atrakcyjności seksualnej 

współistnieje ze wzrostem poziomu zdolności przywódczych i witalności wśród badanych.  

Z kolei „kontrola wagi” koreluje ujemnie z poczuciem „bycia kochanym” (r=-0,47; 

p=0,001), ale dodatnio ze „zdolnościami przywódczymi” (r=0,31; p=0,016) i z „witalnością” 

(r=0,46; 0,001). Tym samym, wraz ze wzrostem kontroli wagi spada poczucie bycia 

kochanym, ale wzrasta poziom zdolności przywódczych i witalności.  

Ponadto, „kondycja fizyczna” koreluje ujemnie z poczuciem „bycia kochanym” (r=-

0,39; p=0,002), „witalnością” (r=-0,45; p=0,001) i „integracją tożsamości” (r=-0,31; p=0,018). 

Oznacza to, że wraz ze wzrostem kondycji fizycznej badanych obniża się poziom poczucia 

bycia kochanym, witalności i integracji tożsamości. 

 

3. Wnioski 

1) Badane kobiety w połogu mają zdecydowanie gorszy obraz swego ciała w stosunku 

do jego subiektywnej oceny sprzed okresu ciąży.  

2) Badane kobiety deklarujące uzyskiwanie wsparcia od bliskich wykazywały 

zdecydowanie lepszy obraz ciała we wszystkich jego wymiarach w stosunku do 

pozostałych matek, które odczuwały deficyt pomocy. 

3) Rodzaj karmienia dziecka w badanej próbie miał istotny związek z obrazem ciała 

badanych matek w podskali „kontrola wagi”.  

4) Najwyższe wyniki w skali „atrakcyjność seksualna” odnotowano u badanych kobiet 

dobrze oceniających swoje ciało po porodzie, natomiast mamy najwyżej i najniżej 

wartościujące swoje ciało odczuwały znaczny spadek atrakcyjności seksualnej. 

5) Badane kobiety dobrze i bardzo dobrze oceniające swoje ciało po porodzie uzyskały 

wyższe wyniki na skali „kondycja fizyczna” niż mamy oceniające ciało najgorzej.  

6) Wykazano związek wszystkich wymiarów obrazu ciała z niektórymi wymiarami 

samooceny badanych, tj. z: poczuciem „bycia kochanym”, „zdolnościami 

przywódczymi”, „witalnością” i „integracją tożsamości.  

 

Dyskusja  

 

Ciąża, poród i połóg to doświadczenia niezwykle intensywne i znaczące w życiu 

kobiety i jej najbliższych. W badaniach własnych udokumentowano, że dla obrazu ciała 

matki w połogu nieocenione znaczenie ma poczucie wsparcia ze strony najbliższych. To 

ważne odkrycie wskazuje na fakt, iż nie tyle masa ciała, jego wygląd po trudach porodu, co 

troska ze strony bliskich osób sprawia, że kobiety w większym stopniu akceptują i doceniają 

własną cielesność.  

Analiza doniesień badawczych dostarcza nam szereg informacji dotyczących obrazu 

ciała młodych mam, jednak w niewielkim stopniu w odniesieniu do poczucia wsparcia ze 
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strony bliskich w okresie połogu. W projekcie empirycznym obejmującym kobiety od 1 do 9 

miesiąca po porodzie ustalono (Gjerdingen i in., 2009), że niezadowolenie z ciała 

zdecydowanie rośnie. Brak akceptacji własnej physis w 9 miesiącu po porodzie wiązał się w 

badanej próbie z przejadaniem się, wyższą masą ciała, gorszym zdrowiem psychicznym, 

karmieniem butelką i samotnością. Być może w samotność tę wpisuje się właśnie deficyt 

wsparcia i opieki ze strony bliskich, co pozostaje w zgodzie z wnioskiem. 

W badaniach własnych dowiedziono ponadto, że obraz ciała kobiet w okresie połogu 

jest wyraźnie gorszy we wszystkich jego wymiarach niż przed okresem ciąży. Wynik ten 

pozostaje w zgodzie z rezultatami wielu innych badań. Dla przykładu: metaanaliza 

siedemnastu anglojęzycznych tekstów empirycznych (Hodgkinson, Smith,Wittkowski, 2014) 

opublikowanych od stycznia 1992 do grudnia 2013 wskazuje, że kobiety w okresie 

okołoporodowym spostrzegały swe ciało jako wymykające się ich kontroli i przekraczające 

społecznie konstruowany ideał piękna. Ponadto ich fizyczność związana z realizowaniem 

roli matki godziła w ich poczuciu w rolę żony i/lub kobiety pracującej. W okresie 

poporodowym wśród badanych dominowały zarówno niezadowolenie z ciała, jak i 

nierealistyczne wobec niego oczekiwania.   

Interesujące badania dotyczące wyobrażeń młodych kobiet na temat porodu i połogu 

przeprowadziła Agnieszka Okój (2018). Większość respondentek miała negatywny obraz 

kobiecego ciała, które wydało dziecko na świat. Większość opinii związana była z brakiem 

doświadczenia porodu i braku wiedzy na temat porodu, a w szczególności zmian, które 

zachodzą w ciele kobiety w połogu. Dodatkowo badane kobiety różniły się stopniem 

akceptacji faktu, że ich ciało może się zmienić. Największą obawą badanych był przyrost 

masy ciała oraz niepokój o odwracalność niektórych zmiana (np. rozstępy, cellulit, znaczne 

pogorszenie stanu piersi). W jakościowych, pogłębionych badaniach młodych mam (Fox, 

2015) dowiedziono, że macierzyństwo daje kobietom powód do dumy z własnego ciała, o ile 

czuły, że dobrze spełniają funkcje macierzyńskie. Jednak obawy o wygląd utrzymywały się i 

były szczególnie wyraźne, gdy kobiety stawały w obliczu powrotu do pracy.  

W badaniu A. Machaj i I. Stankowskiej (2011) kobiety po przebyciu ciąży, porodu 

oraz karmienia oceniały wybrane części swojego ciała, tj.: piersi, brzuch, biodra, pośladki, 

uda, wygląd i kształt nóg, stopy, sylwetkę oraz wygląd narządów intymnych. Jedynym 

notowanym czynnikiem zadowolenia był wygląd piersi w czasie ciąży, ale przed okresem 

karmienia.  

W badaniach własnych, najwyższy poziom „atrakcyjności seksualnej” – jednego z 

obszarów wartościowania własnego ciała – miały kobiety przywiązujące bardzo małe 

znaczenie do wyglądu; analogicznie najniższy poziom „atrakcyjności seksualnej” cechował 

kobiety, dla których wizerunek ma olbrzymie znaczenie. Podobnie mamy nieprzywiązujące 

wagi do wyglądu lepiej kontrolowały masę ciała, aniżeli mamy silnie skoncentrowane na 

swym wizerunku. Natomiast te ostatnie miały najlepszy poziom kondycji fizycznej w 
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porównaniu do reszty badanych. Tymczasem jak dowodzi Amandeep Kaurz zespołem 

(2018), akceptacja własnego ciała jest jednym z czynników dobrego samopoczucia 

psychicznego, zaś negatywny obraz ciała może prowadzić do wielu problemów 

zdrowotnych, takich jak otyłość, zaburzenia odżywiania i depresja itp. Wykazano także, że 

depresja i poczucie własnej wartości u kobiet pozostają w istotnej korelacji, a związek 

między depresją i samooceną u kobiet po urodzeniu dziecka wpływa na przyrost masy ich 

ciała (Jeong-Won Han, Da-Jung Kim, 2020). Korelację niezadowolenia z ciała z depresją 

poporodową potwierdza też Chui YiChan z zespołem (2020); tej drugiej zmiennej nie 

kontrolowano jednak w badaniach własnych. Tymczasem, szczególnie u kobiet 

przeżywających depresję poporodową, karmienie piersią może mieć związek z ich 

samooceną. Trudności w podjęciu karmienia naturalnego powodują często niższe poczucie 

własnej wartości, a tym samym przyczyniają się nie tylko do obniżenia zasobów odporności 

psychicznej matki, ale również do znacznego pogorszenia jej samooceny i do eskalacji 

poziomu odczuwanego stresu (Studniczek, Borowska-Turyn, Laudański, 2018).  

W badaniach własnych subiektywna ocena ciała sprzed okresu ciąży oraz po 

porodzie różnicowały samoocenę badanych kobiet. Wyniki wskazują, że kobiety wysoko 

oceniające swoje ciało po porodzie mają wyższy poziom „samoakceptacji moralnej”, 

„atrakcyjności fizycznej” i „witalności. Matki nisko wartościujące swoje ciało uzyskały zaś 

wyższy wynik w podskalach poczucia „bycia kochanym”, „integracji tożsamości” i 

„obronnego wzmacniania samooceny”, ale niski „samooceny ogólnej”, poczucia 

„kompetencji”, „popularności”, „zdolności przywódczych”, „samokontroli”, 

„samoakceptacji moralnej” oraz „witalności”. Kobiety przeciętnie oceniające swoje ciało po 

porodzie uzyskały wyższe wyniki w zakresie „samooceny ogólnej”, „zdolności 

przywódczych” i „samokontroli”, ale niższy poziom poczucia „bycia kochanym”, 

„atrakcyjności fizycznej” i „integracji tożsamości”. Z innych badań o podobnej problematyce 

wynika, że kobiety po porodzie o wyższym poziomie skuteczności mają wyższy poziom 

samooceny, co z pewnością sprzyja lepszemu znoszeniu dolegliwości porodowych (Rogala, 

Ossowski, 2017). Z kolei J. Hutchinson i T. Cassidy (2021) dowiedli, że matki, które ujawniają 

większe niezadowolenie z ciała, wykazują istotnie niższe samopoczucie, samoocenę i 

subiektywnie postrzegane kompetencje rodzicielskie.  

Konkludując, obraz ciała kobiet w okresie połogowym jest w przewadze negatywny. 

Budowaniu pozytywnej wizji swej fizyczności służy poczucie właściwego realizowania roli 

macierzyńskiej, zaś niepokój budzi konieczność skonfrontowania się z pozostałymi rolami 

stadium dorosłości – partnerską i pracowniczą. Wsparcie bliskich, którym cieszyła się 

większość badanych kobiet, sprzyja bardziej przychylnemu ujmowaniu swej atrakcyjności.  

Stan piersi, których kondycja pogarsza się w związku z karmieniem naturalnym, ma 

istotny związek z obrazem ciała, w tym z poczuciem atrakcyjności seksualnej, jednak kobiety 
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karmiące dziecko piersią zachowują lepszą kontrolę nad masą ciała, która jest istotnym 

wymiarem jego obrazu, ten zaś – ważnym wymiarem samooceny kobiet. 

Wydaje się, że umiarkowane znaczenie przypisywane swej cielesności służy poczuciu 

atrakcyjności seksualnej młodych mam. Co interesujące – wraz ze wzrostem atrakcyjności 

seksualnej oraz kontrolą wagi poczucie bycia kochanym obniża się, ale rośnie poziom 

zdolności przywódczych i witalności wśród badanych. 

Samoocena młodych mam ma związek z wszystkimi wymiarami obrazu ciała. Co 

interesujące, kobiety o niższym poczuciu „atrakcyjności seksualnej” i z niższym poziomem 

„kontroli wagi” czują się bardziej kochane, a te z wysokim poczuciem „atrakcyjności 

seksualnej” i „kontroli wagi” czują się bardziej witalne i dominujące. 

Wydaje się, że badania te dają podstawy do sformułowania implikacji praktycznych. 

Warto, aby edukować kobiety w zakresie przebiegu połogu i zmian psychofizycznych, jakie 

realnie mogą się w tym czasie pojawić. Pomoże to młodym mamom w krytycznym odbiorze 

przekazów medialnych przyczyniających się do formowania nierealistycznych oczekiwań 

wobec ciała po porodzie. Z kolei ich bliskich zachęcać do tego, aby okazywali troskę, 

cierpliwość i empatię nie tylko wobec nowonarodzonego dziecka, ale też kobiety.  

Realną pomocą dla kobiet po porodzie byłoby z jednej strony wspieranie ich 

samooceny w oparciu o podjęcie roli macierzyńskiej, nie zaś zewnętrznego wizerunku, ale 

jednocześnie przygotowanie np. programów kontroli masy ciała bezpiecznych dla samych 

mam oraz dzieci, które karmią. Akceptacja własnego ciała jest bowiem ważnym aspektem 

zdrowia psychicznego, wzmacnia poczucie własnej wartości, co zmniejsza ryzyko depresji 

poporodowej i satysfakcjonujące realizowanie roli macierzyńskiej. 
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