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Obraz samego siebie kształtowany poprzez środki masowego 
przekazu oraz rodzinę jako czynniki predysponujące  
do występowania zaburzeń odżywiania 

Self-image formed by the mass media and family  
as factors predisposing to the emergency of eating disorders 

Appearance is an inseparable element of human identity. The 
environment that young people grow up has some influence on what 
type of personality they develop. The external appearance is the ele-
ment that stands out from the environment but also affects the men-
tal condition of a person. The human personality is the sum of several 
factors. The mass media play a significant role in the perception of 
themselves. Information provided by television or the Internet in par-
ticular affect the attitudes of young people. They begin to compare to 
other peers as well as images that are created by the media. One of 
the factors that have a significant impact on the functioning of people 
is the family.

Keywords: family, personality, identity, eating disorders, anorexia.

Wygląd jest to nieodłączny element tożsamości człowieka. Śro-
dowisko, w którym dorastają młodzi ludzie ma pewien wpływ na to, 
jaki rodzaj osobowości rozwijają. Wygląd zewnętrzny jest tym ele-
mentem, który wyróżnia z otoczenia, ale również wpływa na kon-
dycję psychiczną człowieka. Istnieje kilka czynników, które wpływają 
na osobowość. Środki masowego przekazu odgrywają znaczącą rolę  
w postrzeganiu siebie. Informacje przekazywane przez telewizję czy 
Internet w szczególności wpływają na postawy młodych ludzi. Nie-
stety nie zawsze ukazują one rzeczywisty obraz przedstawianych tam 
osób. Jednym z czynników które mają istotny wpływ na funkcjono-
wanie człowieka jest również rodzina. 

Słowa kluczowe: rodzina, osobowość, tożsamość, zaburzenia odży-
wiania, anoreksja.
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Wygląd jest nieodłącznym elementem tożsamości człowieka. 
Jest tym czynnikiem, który wyróżnia z otoczenia, ale również wpły-
wa na kondycję psychiczną człowieka. Nasze ciało we współczesnym 
świecie jest nieustannie oceniane, zarówno przez inne osoby, jak  
i przez nas samych. Wzory piękna, które są kreowane przez różnego 
rodzaju media przekładają się na samoocenę jednostki. Pierwsza 
ocena, z którą zmaga się człowiek przedstawiana jest przez rodzi-
ców, później rówieśników i każdą osobę, z którą spotykamy się  
w dorosłym życiu. Istotne jest, by każdy miał ukształtowaną własną 
tożsamość i poczucie wartości. Przyjmowanie krytyki jest równie 
ważną umiejętnością. Bardzo często skłania ona do przemyśleń  
i wprowadzenia zmian jeśli uważamy, iż jest to konieczne i wpły-
nie pozytywnie na nasz obraz. Biorąc pod uwagę fakt, że to rodzina 
odgrywa fundamentalną rolę w kształtowaniu postaw, wzorców za-
chowań oraz przyzwyczajeń należy podkreślić ich rolę oraz znacze-
nie w powstawaniu prawidłowych postaw żywieniowych. Jest to nie 
tylko ważne ze względu na zadowolenie z obrazu własnego ciała, ale 
również dobrostan psychiczny (Jośko-Ochojska, Marcinkowska, Lau 
2013). Bez wątpienia dom rodzinny jest miejscem, który wpływa na 
postawy, ale również jest pierwszym miejscem, gdzie młodzi ludzie 
uczą się radzić z problemami i stresem w codziennym życiu (Choun-
dhury, Blakemore 2006).

Celem pracy jest przedstawienie tego, jak środowisko rodzinne, 
środki masowego przekazu oraz osobowość wpływa na postrzeganie 

siebie oraz czy istnieje korelacja pomiędzy tymi czynnikami, a pre-
dyspozycją do wystąpienia zaburzeń odżywiania. W pracy posłużono 
się metodą analizy piśmiennictwa.

 Materiał wykorzystany w pracy pochodzi z publikacji wydanych 
w formie zwartej oraz artykułów naukowych. Analizie opisowej pod-
dano treści dotyczące rodzinny jako środowiska, które w znaczącym 
stopniu wpływa na funkcjonowanie człowieka w świecie, środków 
masowego przekazu oraz osobowości na postrzeganie siebie.

Wpływ mediów na samoocenę człowieka 

Dużą rolę w kształtowaniu samooceny odgrywają mass me-
dia. Stały się one nieodłącznym elementem życia współczesnego 
człowieka. Informacje przekazywane przez telewizję czy Internet 
w szczególności wpływają na postawy młodych ludzi. W skuteczny 
sposób wpływają na postawy odbiorców. Powszechny dostęp bez 
wątpienia wpływa na poszerzenie możliwości komunikacyjnych  
i rozwoju, ale można znaleźć również negatywne tego skutki. Bardzo 
często jest to przeniesienie się w świat wirtualny, gdzie wszystko wy-
daje się być idealne. Ludzie powinni pamiętać, że należy korzystać  
z postępu technologicznego w sposób rozsądny. Współczesne spo-
łeczeństwa często definiują innych, ale również i siebie, poprzez wy-
gląd zewnętrzny. W znacznym stopniu wpływa to na kształtowanie 
się tożsamości, szczególnie młodych osób. Bardzo duża waga przy-
wiązywana jest do wyglądu zewnętrznego. Media przedstawiając 
idealne kobiety i nie tylko wywierają wpływ na naszą samoocenę. 
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Jeśli zauważamy, że nie pasujemy do ich wyznaczników piękna nasza 
pewność siebie i wartość maleje. Bez wątpienia środki masowego 
przekazu wpływają na kształtowanie osobowości. Media w spo-
sób szczególny oddziałują na płeć żeńską. Kobiety choć zdają sobie 
sprawę z nie zawsze rzeczywistego obrazu przedstawianego wyglądu 
zewnętrznego przedstawicielek płci, jednocześnie są one dla nich 
pewnego rodzaju wzorem, do którego dążą (Romanowska-Tołłoczko 
2015).

Świat telewizji i Internetu poprzez obrazy, słowa, reklamy 
kształtują obraz idealnego, często nierealnego do osiągnięcia ciała. 
Reklamy produktów spożywczych, które zawierają wiele niezdro-
wych substancji, fastfoodów skutkują powstawaniem nadwagi, 
natomiast przedstawiane obrazy idealnych sylwetek powodują, że 
młodzi ludzie coraz częściej sięgają po preparaty odchudzające. Jeśli 
takie działanie nie pomaga, niestety stosują tabletki przeczyszcza-
jące czy prowokują wymioty, chcąc tylko poczuć się lepiej i znaleźć 
uznanie wśród rówieśników (Porycka, 2016).

Rodzina jako środowisko wychowawcze

Okres dzieciństwa jest niezwykle ważny. Rozwój dziecka kształ-
tuje się nie tylko na podstawie predyspozycji wrodzonych, ale rów-
nież podczas prezentowania i utrwalania prawidłowych nawyków. 
Zasadniczą rolę odgrywają więc nauczyciele, którzy stanowią pew-
nego rodzaju wzór do naśladowania. Nawyki, które dzieci nabywają 
w szkole, powinny być kontynuowane przez rodziców w domu. Ko-
lejnym ważnym okresem jest dorastanie. Jest to czas pełen zmian 
dla młodej osoby. Musi ona zmierzyć się z wieloma problemami, 
zaakceptować zmieniające się ciało, a także uwagi rówieśników, 
które nie zawsze korzystnie wpływają na samoocenę. Jest to okres 
szczególnie predysponujący do zaburzeń odżywiania. Zmiany, któ-
re zachodzą w organizmie sprawiają, że nastolatkowie koncentrują 
szczególną uwagę na własnym wyglądzie. Towarzyszą temu często 
takie emocje jak niepokój, poczucie niepewności i atrakcyjności (Gu-
glas, Cichy 2007).

Człowiek, aby dobrze funkcjonować we współczesnym świecie 
musi żyć w zgodzie, utrzymywać dobre relacje zarówno z otocze-
niem, jak i samym sobą. Jeśli człowiek akceptuje się takim jakim 
jest i ma do siebie pozytywny stosunek, traktuje siebie z szacunkiem  
i jest usatysfakcjonowany z tego co robi w życiu, jego zdrowie psy-
chiczne jest w dobrej kondycji. Osoby, które są przeciwieństwem 
wyżej opisanych cech, żyją w ciągłym lęku co zaburza ich wewnętrz-
ny spokój. Niezwykle ważna jest rodzina, ponieważ to w okresie 
dzieciństwa kształtowany jest stosunek do siebie. Odbywa się to na 
podstawie naśladowania postaw dorosłych. Poprzez to jak rodzice 
odnoszą się do młodej osoby, w jaki sposób się z nim komuniku-
ją uczy się ona jak traktować siebie. To jaki stosunek ma człowiek 
do siebie jest więc składową tego, jakie bodźce docierają do niego  
z otoczenia oraz jego wewnętrzny głos, który pozwala ze zdrowym 
rozsądkiem przyjmować każdą uwagę czy krytykę. Obraz siebie moż-
na więc definiować jako zbiór cech, których osoba doświadczała 
przez cały dotychczasowy okres życia i uznała je za własne. Według 
M. Kurek to wiedza o sobie, poczucie tego, że jesteśmy ważni oraz 
pewnego rodzaju ideał siebie, do którego dążymy. Na to, jak ocenia-
my siebie, ma wpływ wiele czynników. Negatywny obraz kształtowa-
ny jest poprzez krytyczne opinie najbliższych i ocenianie, często nie 

znając całej sytuacji, w której akurat znalazł się człowiek. Niezwy-
kle ważną rolę odgrywa opinia rówieśników. Ciągłe krytykowanie,  
a także brak pochwał sprzyja myśleniu o sobie w sposób negatywny.  
Na to jak postrzegamy siebie duży wpływ ma wygląd zewnętrzny. 
Wszystko jest właściwe, jeśli osoba jest z niego zadowolona i myśli  
w sposób pozytywny, natomiast jeśli w sposobie myślenia o sobie  
i wyrażaniu siebie dostrzega tylko negatywne cechy, może dopro-
wadzić to do zaburzeń psychicznych oraz emocjonalnych. To jak po-
strzegamy swoje ciało jest szczególnie istotne w okresie adolescen-
cji. Wpływa na to nie tylko dostrzeganie zmian w budowie sylwetki, 
ale także poczucie pewności siebie, które powinno być kształtowane 
już od najmłodszych lat, a odpowiedzialni za taką postawę wobec 
siebie są przede wszystkim rodzice oraz opiekunowie (Koc-Kozło-
wiec 2015).

Okres dorastania to czas, kiedy młody człowiek odczuwa 
wiele emocji. Jest to między innymi brak wiary w siebie, we wła-
sne siły, a także zwątpienie. Adolescencja jest więc tym okresem,  
w którym mogą wystąpić zaburzenia związane z odżywaniem. Zmia-
ny, jakie zachodzą zarówno w sferze psychicznej, biologicznej, a tak-
że związanej z kontaktami rówieśniczymi powodują wiele sytuacji 
stresujących. Można powiedzieć, że dla młodej, dojrzewającej osoby 
wkraczanie w dorosłe życie jest prawdziwym wyzwaniem. Wygląd 
fizyczny, który zmienia się w szybkim tempie powoduje, że koncen-
tracja skupia się właśnie wokół niego. Młodzi ludzie zaczynają się 
porównywać do innych rówieśników, a także obrazów, które są kre-
owane przez media (Guglas, Cichy 2007).

Rodzina jest niezwykle ważnym środowiskiem wychowaw-
czym. Zajmuje on niezwykle istotne miejsce. To obszar, gdzie uczy 
się zasad, norm oraz wartości. Odpowiada on za potrzeby dziecka, 
zarówno te podstawowe, jak i bardzie złożone. Każde dziecko chce 
mieć zapewniony godne warunki. Chodzi tu o zapewnienie potrzeb 
materialnych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, 
rozwijania się, ale równie ważne są też potrzeby takie jak zrozu-
mienie, poczucie bezpieczeństwa i bliskość. Rodzice poprzez prawi-
dłowe relacje z dzieckiem pokazują, jak ważna jest równowaga we 
wszystkich sferach życia i jak wpływa ona na prawidłowe funkcjono-
wanie we współczesnym świecie. Rodzice są pierwszymi osobami, 
które poprzez swoje działania wpływają na zachowania zdrowotne 
dzieci. Poprzez działania potęgujące zdrowie, które są wykonywa-
ne systematycznie, każdego dnia pokazują, jak dbać o siebie. Jest 
to przywiązywanie wagi do prawidłowego odżywiania się czy ak-
tywności fizycznej. Dziecko widząc rodzica, który nie tylko mówi  
o zdrowiu, ale również podejmuje w tym kierunku działania, będzie 
go naśladować. Kształtowanie tych codziennych nawyków odbywa 
się już od najmłodszych lat, więc bez wątpienia największy wpływ na 
nie ma właśnie rodzina. Na to, jak oceniamy siebie ma wpływ wiele 
czynników. Niezwykle ważną rolę odgrywa opinia rówieśników. Cią-
głe krytykowanie, a także brak pozytywnych ocen sprzyja myśleniu 
o sobie w sposób negatywny (Pocztarska-Dec 2011).

Według Brandena nie ma bowiem ważniejszej rzeczy dla czło-
wieka, która decyduje o jego rozwoju psychicznym, jak szacunek do 
samego siebie. Według autorów zajmujących się samooceną jest 
to opinia na nasz temat pochodząca z dwóch źródeł. Pierwszym  
z nich jest ocena uzyskana na bazie innych osób, drugim nato-
miast jest nasz własny pogląd na swój temat. Na podstawie tych 
informacji człowiek buduje własną wartość. Samoocenę można 
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jest poważnym problemem medycznym. Szczególnie problem ten 
dotyczy osób, których praca wymaga perfekcyjnej sylwetki. Mowa 
tutaj o tancerkach, modelkach oraz aktorkach. W czasach, gdzie 
media stanowią istotny element życia człowieka problem ten doty-
ka coraz częściej osób młodych, które ze względu na fazę rozwoju, 
znacznie bardziej przywiązują wagę do swojego wyglądu niż pozo-
stała część populacji. 

Tabela 1. Wskaźniki predysponujące do zmienionego obrazu postrze-

gania siebie i wystąpienia zaburzeń odżywiania
Sfera 

funkcjonowania Wskaźnik

Samoocena zaniżona, obwinianie się za każdą porażkę  
czy niepowodzenie 

Emocje ciągłe niezadowolenie z siebie, przygnębienie,  
lęk i strach przed nowymi wyzwaniami

Perfekcjonizm
potrzeba kontrolowania każdej sfery życia  
i wewnętrzny przymus robienia wszystkiego 
najlepiej, w przeciwnym wypadku obwinianie się 

Spożywanie 
posiłków

traktowanie jedzenia jako pocieszenie,  
stosowanie diet 

Wymiary ciała nadmierne skupianie się masie ciała i wymiarach, 
porównywanie się z innymi

Relacje  
w rodzinie

zbyt duża kontrola rodziny nad życiem danej osoby 
lub przeciwnie

Wpływ reklamy porównywanie się do ideałów przedstawianych  
w mediach, zwłaszcza modelek 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Nowak 2013.

Badania ukazują, że anoreksja występuje częściej u kobiet,  
a zwłaszcza, takich które wywodzą się z wyższych warstw społecz-
nych. Charakterystyczne jest również nastawienie na sukces, ciągle 
dążenie do perfekcji oraz krytyczne ocenianie każdego swojego błę-
du, początkowo w okresie szkolnym, później w pracy, a następnie 
także w życiu prywatnym. Zaburzenia odżywiania są nie tylko zwią-
zane z masą ciała, ale również z negatywnym obrazem siebie, trud-
nością w określeniu swojej tożsamości czy nieprawidłowym funkcjo-
nowaniem rodziny. Osoby z anoreksją bardzo często w dzieciństwie 
zwracały szczególną uwagę na swoje osiągnięcia, chciały być najlep-
sze we wszystkim, stawiały sobie cele, które wymagały dużej deter-
minacji i wysiłku. Mimo iż osiągnęły wiele, wciąż są niezadowolone 
z siebie, towarzyszy im niepewność i poczucie, że inni są lepsi. Ich 
cechą charakterystyczną jest wrażliwość na opinie innych ludzi. Czę-
sto działają nie dla zaspokojenia własnych potrzeb i satysfakcji, ale 
by to w oczach innych ludzi być uważanym za osobę godną szacunku 
i uznania. Brakuje im wiary we własne siły oraz towarzyszy lęk przed 
jakimkolwiek niepowodzeniem. Skutkiem tego są również trudno-
ści w nawiązywaniu kontaktu z innymi. Często wycofują się, łatwo 
ulegają presji. Specjaliści wyróżnili cechy rodzin osób z anoreksją. 
Pierwsza z nich to usidlenie. Pojawia się wtedy, gdy członkowie ro-
dziny z jednej strony są ze sobą związani bardzo silnie, a mimo to 
każdy czuje się samotnie. Uważają, że ich głównym zadaniem będąc 
członkiem rodziny jest troszczenie się o innych, zapominając o sobie, 
o swoich potrzebach. Charakterystyczne jest również to, że rodzice 
chcąc kontrolować dzieci w zbyt dużym stopniu angażują się w ich 
sprawy, pozbawiając je prywatności oraz wolności wyboru. Sytuację 
tę można przedstawić z drugiej strony, czyli kiedy to dzieci przyjmują 
postawę opiekuńczą (Jośko, Kamecka-Krupa 2007). Kolejną cechą 

podzielić na taką, podczas której człowiek bierze pod uwagę swoje 
możliwości oraz umiejętności do wykonywania określonych zadań 
i będąc świadomy swoich cech podejmuje tylko te zadania, które 
są realne i mieszczą się w jego kompetencjach. Samoocena może 
być również zaniżona lub zawyżona. Z zaniżoną mamy do czynienia, 
kiedy osoba nie wierzy we własne siły i od początku każde działania 
skazuje na straty. Związane jest to z brakiem motywacji do dzia-
łania, odczuwaniem negatywnych emocji oraz nieradzeniem sobie 
z przyjmowaniem krytyki. Ten typ osoby opiera swoją samoocenę 
przede wszystkim na opiniach innych osób. Zawyżona polega na 
bezkrytycznym podejściu do siebie, człowiek ma poczucie, że jest 
w stanie wykonać każde powierzone jemu zadanie i wie, że zrobi to 
dobrze, choć często nie jest to prawdą. Zbyt niska lub wysoka ocena 
siebie często wynika z braku odpowiedniej oceny. Ważne jest więc 
poznanie siebie, szczególnie dla młodych osób, ponieważ przez to 
możliwe będzie określenie swoich mocnych i słabych stron, nad któ-
rymi należy pracować, by móc odnaleźć się we współczesnym świe-
cie. Niskie poczucie wartości może bowiem wpływać negatywnie na 
rozwój młodego człowieka. Osoba taka chcąc zmienić swoją sytuację 
będzie poszukiwać różnych metod, jednak nie znając dobrze siebie  
i swoich predyspozycji może to przynieść niekorzystne skutki (Góra-
lewska-Słońska 2011).

Anoreksja jako przykład zaburzonego obrazu  
postrzegania siebie 

Anoreksja, zwana również jadłowstrętem psychicznym, cha-
rakteryzuje się umyślną utratą masy ciała przez pacjenta. Spowo-
dowane jest to nieprawidłowym obrazem swojego ciała. Rozwój 
choroby może skutkować pojawieniem się objawów depresji (Bator 
i inni 2011). W początkowym okresie choroba jest trudna do zdia-
gnozowania. U takich osób można zauważyć, że całą swoją uwagę 
skupiają na wyglądzie zewnętrznym. Brak akceptacji oraz satysfakcji 
z własnego ciała powoduje koncentrację na diecie, unikanie jedze-
nia oraz pogorszenie relacji z najbliższymi. Nieodpowiednie dostar-
czanie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu 
składników powoduje szereg zaburzeń. Długotrwałe niedożywia-
nie wpływa na szereg narządów. Powoduje między innymi zmiany  
w ośrodkowym układzie nerwowym. U osoby, której problemem 
są zaburzenia odżywiania można zauważyć brak koncentracji, zain-
teresowania otaczającym światem i ogólne odosobnienie (Śmiech,  
Rebe-Jabłońska 2006). Osoby z anoreksją mają zniekształcony rze-
czywisty obraz swojego ciała. Bardzo często w okresach, gdzie ich 
masa ciała jest bardzo niska i kwalifikuje się do niedowagi, nie przyj-
mują tego do wiadomości i robią wszystko, by zrzucić zbędne w ich 
oczach kilogramy (Powers, Simpson, McCormic 2005). 

Powikłania zaburzeń odżywania można podzielić na związane 
z głodzeniem się lub z wymiotami. Do tych pierwszych zaliczamy: 
zaniki mięśni, ospałość, złamania, drgawki, depresję, bezpłodność, 
bóle brzucha, zaburzenia rytmu serca. Zaburzenia związane z wy-
miotami to: próchnica zębów, powiększenie ślinianek, pęknięcie 
żołądka, pęknięcie przełyku. Nie można powiedzieć, że anoreksja 
to problem, który jest wywoływany przez jednej konkretny czynnik, 
ponieważ przyczyny mogą być bardzo różne, często ze sobą powią-
zane. Mogą to być czynniki, które są ściśle związane z cechami oso-
bowości, ale także kulturowe oraz rodzinne. Jadłowstręt psychiczny 
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jest nadopiekuńczość. Członkowie takiej rodziny uważają, że naj-
bezpieczniej jest przebywać razem, by nie dopuść do negatywnego 
oddziaływania świata zewnętrznego. Unikanie konfliktu i sytuacji, 
które wymagają wyjścia z opracowanych schematów jest głównym 
celem. Nie pozwala to jednak na rozwijanie u dzieci umiejętności 
radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, zaskakującymi. Takie postępo-
wanie rodziców powoduje zahamowanie autonomii oraz budowanie 
indywidualnej osobowości. Rozwiązywanie problemów nie jest więc 
normą, a raczej uciekanie od nich. Czynnikiem, który może wpływać 
na ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania np. anoreksji  u dziecka, 
które dorasta jest też konflikt występujący między rodzicami (Roma-
nowska-Tołłoczko 2015). 

Podsumowanie 

Działania zapobiegawcze w przypadku zaburzeń odżywiania są 
bardzo istotne, szczególnie jeśli chodzi o młodych ludzi. Związane 
jest to z tym, że konsekwencje nieodpowiednich zachowań niosą 
za sobą znacznie poważniejsze skutki, w przeciwieństwie do doro-
słych. Osoby, które dopiero wkraczają w dorosłe życie są zagubione 
i często nieprzygotowane na zmiany, zwłaszcza zachodzące w ich 
organizmie i wpływające na budowę ciała. Wygląd w tym okresie 
jest dla nich szczególnie ważny i podlega ocenie nie tylko przez 
nich samych, ale i rówieśników. Kształtowany obraz samego siebie 
jest niezwykle ważny. Wpływa on na funkcjonowanie człowieka we 
współczesnym świecie, na radzenie sobie z problemami. Właściwa 
samoocena sprzyja prawidłowemu rozwojowi. Charakterystyczne 
dla tego okresu jest branie pod uwagę opinii innych osób. Opinie 
te nie zawsze są pozytywne. Osoby, które nie mają odpowiednio 
ukształtowanego poczucia własnej wartości i pewności siebie mogą 
zamknąć się w sobie i chcąc przypodobać innym zatracić swój praw-
dziwy obraz. Tym negatywnym działaniom sprzyjają współczesne 
mass media, które są obecne w życiu każdego człowieka. Reklamy, 
które są przedstawiane w telewizji czy też obecne w drodze do szko-
ły, czy pracy wpływają na samoocenę. Powinniśmy jednak pamiętać, 
że obraz ten nie zawsze jest zgodny z rzeczywistością. Fundamen-
talną rolę powinno odgrywać środowisko rodzinne, gdzie kształtuje 
się postawy i tożsamość. Rolą rodziny jest przekazywanie dziecku 
norm postępowania, wartości, zapewnienie właściwego rozwoju 
oraz przygotowanie do życia we współczesnym świecie, gdzie nie 
zawsze spotykamy się z pozytywnymi opiniami na nasz temat. 


