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Poziom zadowolenia młodzieży z własnych sylwetek  
a działania zmierzające do redukcji ciężaru ciała

The level of satisfaction with silhouettes and reduction of body weight  
among adolescents
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Wstęp. Wśród dojrzewającej młodzieży często pojawia się rozbieżność między wyobrażeniem na temat wła-
snego ciała a idealną sylwetką. W związku z tym wiele młodych osób podejmuje nieuzasadnione próby odchudzania się. 
Cel pracy. podjęto próbę określenia stopnia zadowolenia młodzieży z sylwetek oraz odniesienia uzyskanych wyników do 
działań zmierzających do redukcji masy ciała. 
Materiał i metody. Badanie ankietowe przeprowadzono w grupie 365 dziewcząt i 330 chłopców w wieku 13–15 lat. 
Wnioski. W pracy wykazano, iż dziewczęta częściej niż chłopcy podejmują działania zmierzające do obniżenia ciężaru, po-
nieważ dolne partie ciała, gdzie odkłada się tkanka tłuszczowa, mają znaczący wpływ na stopień zadowolenia z wyglądu. 
chłopcy budują satysfakcję z wyglądu na proporcjach górnych partii ciała, a dopiero w dalszej kolejności na ciężarze, dlate-
go odsetek chłopców odchudzających się jest niższy niż dziewcząt.
Słowa kluczowe: sylwetka, ciężar ciała, satysfakcja.

Background. The actual body perception significantly differs from the ideal among adolescents. many adolescents 
want to lose their weight. It creates, in this group, a higher risk of nutritional disorders. 
Objectives. The aim of the study was to assess the level of satisfaction with silhouette and relation to attempts to reduction of 
body weight in adolescents. 
Material and methods. The examination was conducted by the quality method with the use of a questionnaire among 365 girls 
and 330 boys aged 13–15. 
Conclusions. The results of the study confirmed that girls more often than boys want to lose their weight because their lower 
parts of bodies, where the fat is stored, have a big influence on degree of satisfaction of appearance. Boys create their satisfac-
tion mainly on proportions of upper parts of the body, therefore the group of dieters is smaller. 
Key words: silhouette, body weight, satisfaction.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Większość populacji krajów kultury zachodniej uważa, 

że czynnikiem decydującym o atrakcyjności fizycznej jest 
sylwetka, jej kształt i ciężar ciała, a w mniejszym stopniu 
twarz [1]. dowodzą tego badania Garnera [2], w których 
tylko około 16% kobiet i 15% mężczyzn zwracało uwa-
gę na twarz w globalnej ocenie wizerunku ciała. dla resz-
ty badanych najważniejsze były ciężar ciała oraz sylwet-
ka ukształtowana zgodnie z obowiązującymi standardami 
urody. Kształt ciała i jego ciężar są bardzo częstą przyczy-
ną niezadowolenia z wyglądu. Według  Wood [3], aż 55% 
dziewcząt oraz 35% chłopców w wieku 8–10 lat jest nieza-
dowolonych z własnych kształtów. 

Cel pracy
celem pracy było określenie, w jakim stopniu poszcze-

gólne elementy sylwetki wpływają na stopień zadowole-
nia z wyglądu i atrakcyjność fizyczną młodzieży oraz pró-
ba ustalenia przyczyn, dla których dziewczęta częściej niż 
chłopcy podejmują działania zmierzające do redukcji cię-
żaru ciała.

Tabela 1. Wskaźnik osób niezadowolonych z wyglądu po-
szczególnych części ciała oraz jego parametrów (%)  
wg Garnera [2]

Parametry
wyglądu

Procentowy wskaźnik osób niezadowolo-
nych

Kobiety Mężczyźni

1972 1985 1997 1972 1985 1997

Wygląd 
ogólny

25 38 56 15 34 43

Waga 48 55 66 35 41 52

Wzrost 13 17 16 13 20 16

muskulatura 30 45 57 26 32 45

piersi/tors 26 32 34 18 28 38

Brzuch 50 57 71 36 50 63

Biodra/uda 49 50 61 12 21 29

Materiał i metody

Badanie ankietowe przeprowadzono w 2011 r. w gru-
pie 695 młodzieży w wieku 13–15 lat w województwie po-
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morskim. W ocenie odpowiedzi zastosowano skalę Liker-
ta. W ramach analizy statystycznej materiału do opisu struk-
tury populacji wykorzystano liczebności osób o danej ce-
sze. z metod statystyki indukcyjnej wykorzystano test istot-
ności różnic χ2. 

Wyniki
dane określające poziom zadowolenia młodzieży z po-

szczególnych elementów sylwetki przedstawione zostały 
w tabeli 2.

Tabela 2. Poziom zadowolenia z poszczególnych elemen-
tów swojej sylwetki w zależności od płci (%)

Elementy
sylwetki

Bardzo niezadowole-
ni i niezadowoleni

Bardzo zadowoleni 
i zadowoleni

Dziew-
częta

Chłopcy Dziew-
częta

Chłopcy

Twarz 36,09* 22,94 39,67* 51,07

ramiona 28,01* 19,57 46,28* 56,88

Biust/klatka
piersiowa

33,88* 28,44 42,70* 46,73

Talia 36,91* 22,32 43,80* 48,02

Brzuch 51,79* 26,61 33,61* 47,71

Biodra 41,59* 19,57 39,94* 49,24

Uda 56,20* 22,02 27,82* 51,38

nogi 41,87* 20,49 39,39* 55,96

Łydki 35,26* 15,90 44,05* 59,94

Wzrost 32,78* 23,85 62,17* 57,49

ciężar 52,90* 24,46 28,65* 51,99

* różnice istotne statystycznie przy p < 0,05.

analizę elementów sylwetki decydujących o atrakcyj-
ności fizycznej przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Elementy sylwetki decydujące o atrakcyjności  
fizycznej z uwzględnieniem płci (%)

Elementy
sylwetki

Zupełnie bez znacze-
nia i bez znaczenia

Ważne i bardzo waż-
ne

Dziew-
częta

Chłopcy Dziew-
częta

Chłopcy

Twarz 14,48* 20,79 61,99* 47,40

ramiona 43,25* 27,22 19,90* 35,17

Biust/klatka
piersiowa

14,88* 19,87 54,54* 45,57

Talia 16,26* 23,24 54,54* 37,00

Brzuch 18,46 18,66 51,79* 46,17

Biodra 20,11* 27,22 42,15* 29,36

Uda 22,04* 26,61 42,42* 31,49

nogi 17,35* 22,94 58,13* 37,92

Łydki 30,02* 25,08 32,50* 36,70

Wzrost 18,83 18,65 50,41* 48,63

ciężar 21,21* 22,32 43,80* 44,64

* różnice istotne statystycznie przy p < 0,05.

W dalszej części badania określono, że 53,44% dziew-
cząt w wieku 13–15 lat i 27,52% chłopców w tym samym 
wieku odchudzało się. największy odsetek odchudzają-
cych się stanowiły dziewczęta 15-letnie – 60,60%, a naj-
mniej chłopcy 15-letni – 21,49%.

Omówienie
z badań różnych autorów wynika, iż niektóre części syl-

wetki mają szczególne znaczenie dla budowania satysfak-
cji z wyglądu. z danych przedstawionych w pracy można 
wywnioskować, że zarówno dziewczęta, jak i chłopcy są 
zadowoleni z tych samych elementów sylwetki, czyli ra-
mion i łydek. są to neutralne części ciała, nie związane ani 
z atrakcyjnością fizyczną, ani z oznakami otyłości (w pierw-
szej kolejności nie gromadzi się w tych miejscach tkanka 
tłuszczowa). młodzież nie przywiązuje do nich większego 
znaczenia, dlatego też nie nastawia się krytycznie i nie ma 
względem nich wygórowanych wymagań. 

zarówno dziewczęta, jak i chłopcy są zadowoleni ze 
wzrostu, najprawdopodobniej dlatego, iż w okresie pokwi-
tania następuje skok wzrostowy i młodzież często osiąga 
wzrost dorosłych, co jest wskaźnikiem prawidłowego roz-
woju fizycznego.

dziewczęta są niezadowolone z ciężaru oraz tych czę-
ści ciała, gdzie gromadzi się tkanka tłuszczowa – głównie 
dotyczy to ud i brzucha. chłopcy są najczęściej niezado-
woleni z wyglądu klatki piersiowej, która w tym wieku nie 
jest jeszcze dostatecznie rozbudowana mięśniowo, brzucha 
oraz dopiero w dalszej kolejności – z ciężaru ciała. Wśród 
dziewcząt, jeżeli chodzi o atrakcyjność fizyczną, bardzo 
ważne znaczenie mają: twarz, nogi, biust i talia, a u chłop-
ców: wzrost, twarz oraz brzuch. Wydaje się więc, że mło-
dzież w nieco odmienny sposób niż dorośli postrzega swoją 
atrakcyjność fizyczną, przypisując duże znaczenie twarzy. 
Wśród dorosłych tylko 16% kobiet i 15% mężczyzn zwra-
ca uwagę na twarz w ocenie wizerunku swojego ciała [2].

dla dziewcząt i kobiet odchudzanie się i stosowanie 
diet ma bardzo duże znaczenie. aby czuły się atrakcyjne fi-
zycznie, ich dolne partie ciała powinny być szczupłe. dla-
tego podejmują częściej działania dotyczące redukcji wła-
snej masy.

chłopcy i mężczyźni przywiązują wagę zarówno do 
rozbudowy mięśni górnej partii ciała, jak i likwidacji oznak 
otyłości. dla chłopców jednak ich ciężar ma mniejsze zna-
czenie, niż dla mężczyzn. odwrotna sytuacja zachodzi 
w przypadku klatki piersiowej. chłopcy w większym stop-
niu niż mężczyźni chcą mieć umięśnioną klatkę piersiową. 

Biorąc pod uwagę powyższe dane można wnioskować, 
że dlatego właśnie chłopcy odchudzają się i stosują diety 
w mniejszym zakresie niż dziewczęta. 

Wnioski
1. Wśród młodych dziewcząt dolne partie ciała oraz cię-

żar mają duży wpływ na stopień zadowolenia z wyglą-
du, w związku z tym podejmują one częściej niż chłop-
cy działania zmierzające do redukcji masy ciała. 

2. chłopcy budują swoje zadowolenie z wyglądu na pro-
porcjach górnych partii ciała, a dopiero w dalszej ko-
lejności na ciężarze, dlatego odsetek chłopców odchu-
dzających się i stosujących w tym celu diety jest niższy 
niż dziewcząt. 

3. Twarz jest ważnym czynnikiem decydującym o atrak-
cyjności fizycznej dojrzewających dziewcząt i chłop-
ców. 
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