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Abstract
Introduction. The aim of the study was to compare the image of the body, the level of its acceptance and satisfaction with it,
as well as anxiety about one's physical appearance and overall self-esteem in a group of adult women who did fitness exercise and those who were physically inactive. Material and methods. The study involved 464 women aged 18 to 35 years
(M=25.49; SD=5.24), including 277 women who exercised regularly in fitness clubs in Warsaw and 187 women who did
not engage in regular physical activity. The following instruments were adapted and used for the purposes of the study: the
Figure Rating Scale, the Body Satisfaction Scale, the Self-Esteem Scale, the Social Physique Anxiety Scale, and a questionnaire designed by the authors. Student's t-test was used to determine the differences between the two groups. Results. There
were no statistically significant differences between the groups in terms of actual and ideal body parameters; however, the
discrepancies between actual and ideal height and BMI were greater in women who were not physically active. The women
who did fitness exercise were less dissatisfied with their overall and facial appearance, and they had higher self-esteem and
lower anxiety about their physical appearance that those who were inactive. No significant intergroup differences were
found for the subjects' ideal and actual figures or for those preferred by women and preferred by men, nor for the discrepancies between these figures. Conclusions. Differences in the body image of adult women who did fitness exercise and
those who were physically inactive were revealed for the emotional aspects of body image, but not for the cognitive ones.
The differences found in the study are likely to be due to the selection of subjects and they do not provide sufficient evidence
to prove that exercise has a positive impact on body image.
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Introduction
Pin the past few decades increased focus on physical appearance has been observed both in women and men [1]. In modern
Western societies a key element of body image is its shape and
mass. What makes body shape and mass different from other
aspects of physical appearance is that they are perceived as controlled mainly by the individual, in contrast to such physical
features as height and eye colour [2]. Research results indicate
that physical appearance to a large extent determines the selfworth and status of women, and for this reason the evaluation
of their physical appearance is an important component of their
self-esteem [3, 4]. Appearance, including body shape and mass,
is particularly important in late adolescence and early adulthood, as well as for engaging in various forms of physical activity, whether job- or sports-related, whose effects depend on these
factors [1, 5].
Excessive focus on one's physical appearance can lead to
anxiety, which can have the form of concern or fear related to
being negatively evaluated by others in situations where the
physical appearance of an individual can be assessed by other
persons [6]. The relationship between this type of social anxiety
and physical activity can take two basic forms: a high level of
anxiety regarding appearance can prevent the individual from
undertaking physical activity, or physical exercise can influence
an individual experiencing anxiety about their appearance,
either by increasing or decreasing the level of this emotion [7, 8,
9]. Persons who are physically active and those who do not exercise regularly can be expected to differ in this respect, however

it is difficult to predict the direction of the differences between
them.
The current ideal female body type lays particular emphasis
on thinness. This ideal is commonly accepted despite the fact
that most women cannot achieve it through rational behaviour.
The increasing discrepancy between the model promoted by the
media and one's own appearance is causing a growing number
of persons to be dissatisfied with their bodies [10, 11].
The relationship between body image and physical activity
can be considered from at least two perspectives. First of all,
physical activity can influence a person's body image, particularly in the emotional domain. Most of the studies conducted
so far have shown that physically active persons are more satisfied with their bodies and that their satisfaction tends to increase as a result of physical exercise [12, 13, 14, 15]. The results
of a meta-analysis of studies concerning the impact of physical
exercise on body image led the authors [16] to conclude that
physical exercise was associated with improved and more positive body image in persons who performed physical exercise
compared to physically inactive ones. Secondly, physical activity can be used as a method of reducing or controlling body
mass, and bringing the shape of the body closer to the ideal one,
which makes it a behavioural aspect of body image. Research
findings have confirmed the importance of these motives for undertaking regular physical activity, particularly in women [17,
18]. In situations where these motives dominated in women who
exercised regularly, these women were sometimes observed to
have a more negative body image than those who did not exercise [19, 20].
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An important issue is the type of physical activity (sporting
vs. recreational) and the sports discipline practised. Women who
are involved in “aesthetic” sports disciplines, where physical
appearance is important for being successful, tend to be more
dissatisfied with their appearance than women who practise
other sports disciplines and even those who are physically inactive [5, 21]. These findings indicate that it is necessary to conduct further research into the relationship between physical
activity and body image, including comparative ones.
The aim of the current study was to compare the image of the
body, the level of its acceptance and satisfaction with it, as well
as anxiety about one's physical appearance and overall selfesteem in a group of adult women who did fitness exercise and
those who did not exercise regularly.
Material and methods
The study involved 464 women aged 18 to 35 years
(M=25.49; SD=5.24), including 277 women who exercised
regularly in fitness clubs in Warsaw and 187 women who did
not engage in regular physical activity. Their declared body
mass was between 41 kg and 105 kg (M=62.05; SD=9.68), their
declared height was 150 cm to 190 cm (M=168.01; SD=6.43),
and the BMI calculated based on these values ranged from 15.62
to 33.25 (M=21.97; SD=3.10).
The women who were physically active had been exercising
for 1 to 14 years (M=4.00; SD=2.76), engaging in 1 to 8 training
sessions per week (M=3.12; SD=1.30). A training session
typically lasted one to three hours (M=1.43; SD=0.61), and the
intensity of the training was typically described as moderate
(44.4%) or high (49.4%). The physically inactive group consisted of women who declared that they had done neither individual nor organised physical exercise regularly for at least three
years.
A specially designed questionnaire was used to collect data
concerning the subjects' age as well as actual and ideal body
mass and height, based on which BMI values were calculated.
The physically active women additionally answered questions
concerning their training experience (how long they had been
exercising), as well as the frequency, intensity and duration
of the training sessions.
Moreover, the Figure Rating Scale designed by Stunkard
et al. [22], consisting of nine sketches of figures arranged from
extremely thin to extremely obese, was used. The subjects were
to indicate the figure which they thought best reflected how
they looked (actual figure), the one which they would prefer
to have (ideal figure), the one that they thought was attractive
for other women (figure preferred by other women), and the one
that was attractive for the opposite sex (figure preferred by men).
The discrepancies between the categories were then calculated
by deducting the values for the subjects' actual figures from the
values for the remaining categories.
The subjects' satisfaction with their bodies was measured
using a modified version of the Body Satisfaction Scale (BSS)
[23]. Apart from assessing their level of satisfaction with 8 parts
of the face (dissatisfaction with face) and 8 parts of the trunk
(dissatisfaction with trunk), the subjects also assessed their
level of dissatisfaction with 5 general physical features (height,
mass, figure, physical attractiveness in general, and physical
attractiveness for opposite sex) using a seven-point scale, which
helped measure their dissatisfaction with their general physical
appearance, and 8 features to do with physical fitness and
health (precision of movement, flexibility, endurance, strength,
agility, speed, health, and physical fitness), which made it possible to measure their dissatisfaction with their motor skills.
We additionally used Rosenberg's Self-Esteem Scale (SES)
[24], consisting of 10 items answered on a four point scale rang-
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ing from 'strongly agree' to 'strongly disagree', which made it possible to evaluate the subjects' general self-esteem, as well as the
Social Physique Anxiety Scale developed by Leary and Kowalski
[7], comprising 12 items answered on a five point scale ranging
from 'does not concern me at all' to 'concerns me to a very large
extent', which enabled us to measure the subjects' level of anxiety related to their physical appearance in situations where they
were exposed to being evaluated socially. Student's t-test for independent samples was used in order to determine the statistical
significance of the differences found.
Results
Table 1 shows the values for the subject's actual (declared)
and ideal body mass and height, the BMI values calculated based
on them, and the values for the discrepancies between ideal and
actual parameters. In the group of women who did fitness exercise a smaller discrepancy was found between ideal and actual
values for height and BMI.
Table 1. Body parameters

Group
Indicator
Body mass
Ideal body mass
Discrepancy between ideal
and actual body mass
Body height
Ideal body height
Discrepancy between ideal
and actual body height
BMI
Ideal BMI
Discrepancy between ideal
and actual BMI

Physically
active
M±SD
(n=277)

Physically
inactive
M±SD
(n=187)

Student's
t-test
t; p

61.86 ± 8.33 62.35 ± 11.42 0.508; NSS
57.10 ± 5.55 56.64 ± 6.65 0.816; NSS
−4.82 ± 5.39 −5.71 ± 7.29

1.440; NSS

168.23 ± 6.91 167.66 ± 5.63 1.002; NSS
170.60 ± 5.21 170.94 ± 4.66 0.717; NSS
2.29 ± 4.41

3.27 ± 5.21

21.86 ± 2.78 22.13 ± 3.52
19.64 ± 1.82 19.38 ± 2.11

2.119; 0.035
0.868; NSS
1.408; NSS

−2.24 ± 2.15 −2.75 ± 2.54 2.254; 0.025

The two groups did not differ significantly in terms of their
body image (actual, ideal, preferred by other women, or preferred by men) as revealed in the test conducted using the Figure
Rating Scale, or in terms of the discrepancies between the figures
chosen (tab. 2).
Table 2. Results for the Figure Rating Scale

Physically
inactive
M±SD
(n=187)

The women who performed fitness exercise were less dissatisfied with their faces and general physical features than the
physically inactive ones. Moreover, they were found to be less
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anxious about their physical appearance and to have higher
general self-esteem (tab. 3).
Table 3. Results for the Body Satisfaction Scale, Self-Assessment Scale,
and Social Physique Anxiety Scale

Group
Indicator
Dissatisfaction with face
Dissatisfaction with trunk
Dissatisfaction with general
physical appearance
Dissatisfaction with motor skills
General self-esteem
Social physique anxiety

Physically
active
M±SD
(n=277)

Physically
inactive
M±SD
(n=187)

Student's
t-test
t; p

20.66 ± 7.26 22.17 ± 7.02 2.139; 0.033
26.41 ± 7.43 27.32 ± 8.86 1.144; NSS
17.60 ± 5.89 19.86 ± 7.12 3.465; 0.001
24.00 ± 8.35 24.78 ± 9.39 0.884; NSS
30.82 ± 4.79 28.96 ± 5.23 3.892; <0.001
34.30 ± 10.16 36.36 ± 9.24 2.215; 0.027

Discussion
Body image is currently understood as a complex and multidimensional construct which includes cognitive (among others
perceptual) as well as affective and behavioural aspects of experiencing one's body [25]. The current study covers all of the aspects included in this conceptualisation, namely: 1) cognitive –
the perception of one's figure as well as the beliefs concerning
one's ideal figure, the figure preferred by persons of the same
sex, and the one preferred by those of the opposite sex; 2) emotional – the level of dissatisfaction with particular parts of the
body; 3) behavioural – physical activity as a method of achieving
or maintaining ideal physical appearance. The third aspect was
the criterion according to which the subjects were divided into
groups, which were then compared in terms of the first two aspects of body image.
Before discussing the differences in body image found in the
current study, it is worth mentioning that the two groups did
not differ significantly as far as the declared or ideal parameters
of the body are concerned. However, there were statistically
significant differences in the discrepancies between ideal and
actual values for some of the parameters studied. The absolute
values for the discrepancies between ideal and actual height and
BMI were higher in the group of women who were physically
inactive, which indicates that they found the parameters of their
body less acceptable than the physically active ones. The differences concerning BMI stem from the differences related to ideal
and actual body height. It is worth noting that height is a constant physical feature which cannot be changed using physical
exercise. Thus a higher level of its acceptance in the group of
women who exercised regularly proves that they accepted their
bodies more than the physically inactive group, however this
is not an effect of systematic physical activity.
As far as the results of the Figure Rating Scale test are concerned, no intergroup differences were found either in the figures chosen or in the discrepancies between them. These data
suggest that the women who exercised regularly did not differ
from those who did not exercise in terms of the cognitive aspects
of body image (perceived figure and opinions about the body).
On the other hand, statistically significant differences were
found for the emotional aspect. The physically active women revealed greater acceptance of the general features of their physical appearance (body height and mass), figure, general physical
attractiveness, and facial appearance and were more satisfied
with them. It should be borne in mind, though, that it is impossible to determine whether these differences were due to the
subjects' level of physical activity or due to the selection of sub-
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jects for the study. As shown by the results of experimental studies, physical exercise can increase body acceptance and satisfaction [16, 26, 27]. At the same time, a lack of acceptance of one's
own body and a high level of dissatisfaction with one's physical appearance can discourage an individual from undertaking
physical activity [17].
It is further worth emphasising that a greater level of satisfaction in the women who did fitness exercise was mainly recorded
for features that are not impacted by physical activity. The results obtained for these women were similar to those for the
physically inactive subjects with respect to the physical features
that can be modified using exercise, that is actual figure as perceived by the subjects, whose perception was mainly influenced
by the size of particular parts of the trunk, satisfaction with the
trunk, and motor skills. This suggests that the differences found
are more likely to be the reason why the subjects had undertaken
physical activity rather than the effect of physical exercise.
This hypothesis seems to be evidenced by a significantly
higher level of anxiety related to physical appearance recorded
for the women who were physically inactive. Persons who experience acute anxiety of this type tend to avoid situations in
which their body is exposed, which are common during fitness
exercise that is organised in groups and usually takes place in
rooms where mirrors are installed. This factor can additionally
encourage greater focus on one's appearance, which can increase anxiety and the chance of withdrawing from social activity [28, 29, 30].
The women who participated in fitness exercise had significantly higher general self-esteem than the physically inactive
ones. Physical appearance, and more broadly body image, is an
important component of self-image, particularly for women,
and a higher level of satisfaction with one's body is associated
with a higher level of self-esteem [31]. Self-esteem can be treated
as a motivational factor for physical activity, since persons with
high self-esteem, especially related to the physical dimension,
undertake physical activity due to the fact that it enables them
to impact or increase their sense of competence and self-worth
[32, 33]. On the other hand, self-esteem can be influenced by
performing physical exercise. Developing various skills, perfecting the achievement of certain tasks, and experiencing success can enhance an individual's self-esteem; however, with
negative experiences exercise may have an opposite impact [32,
33]. Considering the remaining differences between the groups,
it is more likely that in this study high self-esteem motivated the
subjects to undertake physical activity.
The current study has some limitations. The first one is that
no information was collected regarding the type of fitness classes
that the subjects had been taking part in, while the results of previous research suggest that the impact of physical activity on
body image may vary according to the form of activty undertaken. The results of the meta-analysis carried out by Hausenblas
and Fallon [16] have not allowed the authors to draw unequivocal conclusions regarding this issue. Depending on the research
paradigm used, better effects were achieved in programmes
which combined aerobic and anaerobic exercise than in those
where one type of exercise was used (experimental studies) and
in aerobic and mixed exercise programmes rather than in anaerobic ones (correlational research).
Another important factor which was not monitored in the
current study was the type of motivation of the women who were
physically active. The findings of previous research show that
exercise aimed at improving physical appearance or reducing
body mass can increase self-objectification, reduce self-esteem,
and negatively affect body image [34]; such motivation was associated with worse body image in women who did exercise [19,
20, 35]. It is more likely that a person's body image will improve
as a result of physical exercise, if they are motivated by the willingness to improve their physical ability, maintain their health,
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or derive enjoyment from physical activity [36, 37]. Since the
current study involved a relatively high number of women, it is
likely that both the motivation for undertaking physical activity
and its forms varied. Conducting an analysis which would include these variables could have allowed for a better understanding of the relationship between the level of physical activity and body image of adult women.
Finally, this study involved women in late adolescence and
early adulthood, whereas the effects of physical exercise can differ based on a person's age. Hausenblas and Fallon [16] have not
drawn clear conclusions in this respect from their meta-analysis,
as results varied depending on the type of research: in experimental research the greatest effects were observed in adolescents, while in correlational research the impact of exercise was
the largest in students and adult women. It is possible that dividing the group into adolescents and adult women for the
purpose of analysis could have influenced the findings of the
current study.
Conclusions
The following conclusions may be drawn based on the study and its findings:
1. The women who had higher self-esteem and lower anxiety about their physical appearance and who were more
satisfied with their bodies were more likely to participate
in group exercise involving social exposure.
2. Anxiety about one's physical appearance, combined with
dissatisfaction with one's body, seems to be a major barrier for undertaking physical exercise.
3. The differences in the image of one's body and satisfaction with it as well as general self-esteem and anxiety
concerning one's physical appearance found in the current study seem to have determined whether or not the
subjects performed physical exercise rather than being
the effect of physical activity. The issues raised in this
study require further research.
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Streszczenie
Wprowadzenie. Celem badań było porównanie obrazu, stopnia akceptacji i zadowolenia z własnego ciała oraz lęku o wygląd fizyczny i ogólnej samooceny dorosłych kobiet uprawiających fitness i nieaktywnych fizycznie. Materiał i metody.
Badaniem objęto 464 kobiety w wieku od 18 do 35 lat (M=25,49; SD=5,24), w tym 277 kobiet systematycznie ćwiczących
w warszawskich klubach fitness oraz 187 kobiet niepodejmujących systematycznej aktywności fizycznej. Zastosowano
zmodyfikowane dla celów badania narzędzia psychologiczne: Test Sylwetkowy i Skalę Niezadowolenia z Ciała, Skalę
Samooceny i Skalę Lęku o Wygląd Fizyczny oraz kwestionariusz ankiety opracowany przez autorów. W celu ustalenia różnic międzygrupowych zastosowano test t-Studenta. Wyniki. Grupy nie różnią się istotnie pod względem rzeczywistych
i idealnych parametrów ciała; rozbieżności między realną i idealną wysokością ciała i BMI są większe u kobiet nieaktywnych fizycznie. Kobiety uprawiające fitness są mniej niezadowolone z ogólnych cech wyglądu i twarzy, cechują się wyższą
ogólną samooceną i słabszym lękiem o wygląd fizyczny niż kobiety niećwiczące. Nie stwierdzono istotnych różnic w obrazie sylwetki realnej, idealnej, normatywnej i atrakcyjnej dla mężczyzn oraz rozbieżnościach między tymi wskazaniami.
Wnioski. Zróżnicowanie obrazu ciała dorosłych kobiet uprawiających fitness i niećwiczących jest widoczne w wymiarze
emocjonalnym, ale nie poznawczym. Bardziej prawdopodobne jest, że jest ono efektem selekcji niż dowodem pozytywnego wpływu ćwiczeń fizycznych.
Słowa kluczowe: obraz ciała, niezadowolenie z ciała, fitness, kobiety

Wstęp
W ostatnich dekadach obserwuje się, zarówno u kobiet jak
i mężczyzn wzrost koncentracji na wyglądzie fizycznym [1].
We współczesnym społeczeństwie Zachodu szczególnie istotnym elementem obrazu ciała jest jego kształt i masa. Kształt
i masa ciała wyróżnia zwłaszcza to, że są one spostrzegane jako
zasadniczo kontrolowane przez jednostkę, w przeciwieństwie
do, na przykład, wysokości ciała czy koloru oczu [2]. Wyniki
wielu badań wskazują, że wygląd fizyczny stanowi istotny
wyznacznik wartości i statusu kobiet, więc ocena wyglądu fizycznego stanowi ważny składnik ich samooceny [3, 4]. Znaczenie wyglądu, w tym kształtu i masy ciała jest szczególnie
duże w okresie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości oraz
w przypadku podejmowania form aktywności (np. zawodowej
czy sportowej), których efekty są zależne od tych czynników [1,
5].
Nadmierna koncentracja na własnym wyglądzie może prowadzić do lęku o wygląd fizyczny, który przejawia się jako obawa lub strach przed negatywną oceną społeczną w sytuacjach,
w których wygląd jednostki może być oceniany przez inne osoby [6]. Zależności między tym rodzajem lęku społecznego i aktywnością fizyczną mogą być dwukierunkowe: silny lęk o wygląd może powstrzymywać jednostkę przed angażowaniem się
w ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia fizyczne mogą wpływać na lęk
o wygląd, zarówno go nasilając jak i osłabiając [7, 8, 9]. Osoby
ćwiczące i niepodejmujące systematycznej aktywności fizycznej mogą więc różnić się pod tym względem, jednak trudno
jednoznacznie przewidywać kierunek różnic.
Współczesny ideał kobiecego piękna szczególnie akcentuje

szczupłość sylwetki. Ideał ten jest powszechnie akceptowany,
choć jest niemożliwy do osiągnięcia przez większość kobiet na
drodze racjonalnych zachowań. Coraz większa rozbieżność między promowanymi przez media wzorcami i własnym wyglądem
powoduje wzrost niezadowolenia z ciała [10, 11].
Relacje między obrazem ciała i aktywnością fizyczną mogą być rozpatrywane co najmniej z dwojakiej perspektywy.
Po pierwsze, aktywność fizyczna może wpływać na obraz ciała,
zwłaszcza w wymiarze emocjonalnym. Wyniki badań częściej
wskazują na większe zadowolenie z ciała osób aktywnych fizycznie i jego wzrost pod wpływem ćwiczeń fizycznych [12, 13,
14, 15]. Wyniki metaanalizy badań nad wpływem ćwiczeń fizycznych na obraz ciała [16] potwierdzają poprawę obrazu ciała
osób uczestniczących w programach ćwiczeń fizycznych oraz
bardziej pozytywny obraz ciała osób aktywnych fizycznie niż
niećwiczących.
Po drugie, aktywność fizyczna może stanowić sposób zmniejszania lub kontrolowania masy ciała oraz zbliżania jego kształtu
do wzorca stanowiąc behawioralny aspekt obrazu ciała. Wyniki
potwierdzają znaczenie tych motywów podejmowania systematycznej aktywności fizycznej zwłaszcza u kobiet [17, 18]. W przypadku ich dominowania u kobiet ćwiczących obserwowano niekiedy bardziej negatywny obraz własnego ciała niż u niepodejmujących ćwiczeń fizycznych [19, 20].
Nie bez znaczenia jest typ aktywności fizycznej (sportowa
vs. rekreacyjna) i rodzaj uprawianej dyscypliny sportu. Zawodniczki dyscyplin „estetycznych”, w których wygląd ciała ma duże znaczenie dla wyników sportowej rywalizacji są częściej bardziej niezadowolone z wyglądu niż kobiety uprawiające inne
dyscypliny sportu, a nawet nieaktywne fizycznie [5, 21]. Uzasad-
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nia to potrzebę prowadzenia dalszych badań nad związkami
między aktywnością fizyczną i obrazem ciała, także o charakterze porównawczym.
Celem badań było porównanie obrazu, stopnia akceptacji
i zadowolenia z własnego ciała oraz samooceny ogólnej i lęku
o wygląd fizyczny dorosłych kobiet uprawiających fitness oraz
nieaktywnych fizycznie.
Materiał i metody
Badaniem objęto 464 kobiety w wieku od 18 do 35 lat
(M=25,49; SD=5,24), w tym 277 kobiet systematycznie uczestniczących w zajęciach fitness oraz 187 kobiet niepodejmujących systematycznej aktywności fizycznej. Deklarowana masa
ciała badanych wahała się od 41 do 105 kg (M=62,05; SD=9,68),
deklarowana wysokość ciała od 150 do 190 cm (M=168,01;
SD=6,43), zaś wyliczony na ich podstawie wskaźnik BMI mieścił się w granicach 15,62 – 33,25 (M=21,97; SD=3,10).
Staż ćwiczeń w grupie kobiet aktywnych fizycznie wahał się
od 1 roku do 14 lat (M=4,00; SD=2,76), częstotliwość ćwiczeń
od jednego do ośmiu treningów w tygodniu (M=3,12; SD=1,30).
Jednorazowe ćwiczenia trwały zwykle od jednej do trzech
(M=1,43; SD=0,61), a ich intensywność była najczęściej określana jako umiarkowana (44,4%) i duża (49,4%). W drugiej grupie znalazły się kobiety deklarujące, że od co najmniej 3 lat nie
podejmują systematycznej aktywności fizycznej, ani zorganizowanej, ani realizowanej samodzielnie.
W badaniach zastosowano ankietę własną dotyczącą wieku,
rzeczywistej i idealnej masy i wysokości ciała, na podstawie których wyliczano wskaźnik BMI, a w przypadku kobiet ćwiczących także stażu, częstości, intensywności i czasu trwania ćwiczeń fizycznych.
Wykorzystano także Test Sylwetkowy Stunkarda i współautorów [22] składający się z 9 sylwetek o rosnącej tęgości (od bardzo szczupłej do bardzo otyłej). Zadaniem badanych było wskazanie sylwetki najbardziej zbliżonej do własnej (sylwetka realna), sylwetki, którą chciałyby posiadać (sylwetka idealna), sylwetki, którą ich zdaniem chciałyby posiadać inne kobiety (sylwetka normatywna) i sylwetki najbardziej atrakcyjnej dla mężczyzn (sylwetka atrakcyjna dla mężczyzn). Obliczono także
wskaźniki rozbieżności między nimi odejmując od pozostałych
wskazania sylwetki realnej.
Zadowolenie z ciała mierzono za pomocą zmodyfikowanej
dla celów badania Skali Niezadowolenia z Ciała BSS [23].
Oprócz oceny ośmiu części twarzy (niezadowolenie z twarzy)
i ośmiu części tułowia (niezadowolenie z tułowia) badane na
siedmiostopniowej skali oceniały stopień niezadowolenia z pięciu ogólnych cech wyglądu (wysokość i masa ciała, sylwetka,
ogólna atrakcyjność fizyczna, atrakcyjność dla płci przeciwnej –
niezadowolenie z wyglądu) oraz ośmiu cech związanych ze
sprawnością fizyczną i zdrowiem (precyzja ruchów, gibkość,
wytrzymałość, siła, zwinność, szybkość, zdrowie i sprawność fizyczna – niezadowolenie z motoryki).
Wykorzystano ponadto Skalę Samooceny SES Rosenberga
[24] pozwalającą na ocenę ogólnej samooceny składającą się z 10
stwierdzeń, do których badany ustosunkowuje się na czteropunktowej skali (od zdecydowanie nie zgadzam się do zdecydowanie zgadzam się) oraz Skalę Lęku o Wygląd Fizyczny Leary'ego
i Kowalskiego [7] składającą się z 12 stwierdzeń z pięciopunktowym formatem odpowiedzi (od nie odnosi się do mnie do cał-
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kowicie się do mnie odnosi) badającą nasilenie lęku dotyczącego
własnego wyglądu w sytuacjach ekspozycji społecznej. W celu
ustalenia istotności różnic zastosowano test t-Studenta dla prób
niezależnych.
Wyniki
W tabeli 1 przedstawiono wartości rzeczywistej (deklarowanej przez badane) i idealnej masy oraz wysokości ciała, wyliczony na ich podstawie wskaźniki BMI i wskaźniki rozbieżności między parametrami idealnymi i rzeczywistymi.
W grupie kobiet uprawiających fitness zanotowano mniejszą
rozbieżność między idealną i realną wysokością ciała oraz
między wskaźnikiem BMI idealnym i realnym.
Tabela 1. Obiektywne parametry ciała

Grupa
Wskaźnik

Ćwiczące
M±SD
(n=277)

Niećwiczące
M±SD
(n=187)

Test
t-Studenta
t; p

Masa ciała
Idealna masa ciała
Rozbieżność między masą
idealną i realną
Wysokość ciała
Idealna wysokość ciała
Rozbieżność między wysokością
idealną i realną
BMI
Idealne BMI
Rozbieżność między BMI
idealnym i realnym
Obie grupy nie różnią się istotnie pod względem obrazu ciała
(realnego, idealnego, normatywnego i atrakcyjnego dla mężczyzn) ujawnionego w Teście Sylwetkowym oraz rozbieżności
między nimi (tab. 2).
Tabela 2. Wyniki Testu Sylwetkowego

Kobiety uprawiające fitness są mniej niezadowolone z twarzy i ogólnych cech wyglądu niż nieaktywne fizycznie. Ujawniają ponadto słabszy lęk o wygląd fizyczny i wyższą ogólną samoocenę (tab. 3).
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Tabela 3. Wyniki Skali Niezadowolenia z Ciała, Skali Samooceny
i Skali Lęku o Wygląd Fizyczny

Grupa
Wskaźnik

Ćwiczące
M±SD
(n=277)

Niezadowolenie z twarzy
Niezadowolenie z tułowia
Niezadowolenie z cech ogólnych
Niezadowolenie z motoryki
Samoocena ogólna
Lęk o wygląd fizyczny

Niećwiczące
M±SD
(n=187)

Test
t-Studenta
t; p
2,139; 0,033
1,144; n.i.
3,465; 0,001
0,884; n.i.
3,892; <0,001
2,215; 0,027

Dyskusja
Obraz własnego ciała rozumiany jest współcześnie jako
złożony i wielowymiarowy konstrukt obejmujący poznawcze,
w tym percepcyjne oraz afektywne i behawioralne aspekty doświadczania ciała [25]. Przy takim ujęciu prezentowane w pracy
badanie uwzględnia wszystkie te aspekty: 1) poznawczy: percepcja ogólnego kształtu własnej sylwetki oraz przekonania na
temat własnego idealnego wyglądu, ideałów innych osób własnej płci i sylwetki atrakcyjnej dla płci przeciwnej; 2) emocjonalny: stopień niezadowolenia z części ciała; 3) behawioralny:
aktywność fizyczna jako zachowanie zmierzające do osiągnięcia
lub utrzymania idealnego wyglądu. Ten ostatni aspekt był kryterium podziału na grupy, które zostały porównane pod względem dwóch pozostałych aspektów obrazu ciała.
Przed omówieniem różnic w obrazie własnego ciała warto
zauważyć, że badane grupy nie różniły się istotnie pod względem deklarowanych parametrów ciała ani parametrów idealnych. Różnice widoczne są natomiast we wskaźnikach rozbieżności między nimi. Wartości bezwzględne wskaźników rozbieżności między idealną i rzeczywistą wysokością ciała i BMI są
większe w grupie kobiet niećwiczących, co wskazuje na mniejszą akceptację wymiarów ciała w tej grupie. Różnice dotyczące
wskaźnika BMI są pochodną różnic międzygrupowych dotyczących relacji między idealną i realną wysokością ciała. Wysokość ciała jest stałą cechą fizyczną, która nie może być zmieniona pod wpływem ćwiczeń fizycznych. Większa jej akceptacja w grupie kobiet ćwiczących jest więc dowodem ich większej akceptacji własnej cielesności, nie może być jednak traktowana jako efekt systematycznej aktywności fizycznej.
W wynikach Testu Sylwetkowego nie stwierdzono żadnych
różnic międzygrupowych – ani w wyborach sylwetek, ani we
wskaźnikach rozbieżności między nimi. Te dane sugerują, że kobiety uprawiające fitness nie różnią się od nieaktywnych fizycznie pod względem aspektu poznawczego obrazu ciała (spostrzegany kształt sylwetki, opinie na temat ciała).
Istotne statystycznie różnice są natomiast widoczne w aspekcie emocjonalnym. Kobiety uprawiające fitness bardziej akceptują ogólne cechy ciała (wysokość i masa ciała), sylwetka, ogólna
atrakcyjność fizyczna oraz wygląd twarzy i są z nich bardziej
zadowolone. Nie sposób jednoznacznie ustalić, czy różnice te są
efektem aktywności fizycznej czy też czynnikiem selekcyjnym.
Jak wskazują wyniki badań eksperymentalnych, ćwiczenia fizyczne mogą zwiększać akceptację ciała i zadowolenie z niego
[16, 26, 27]. Równocześnie brak akceptacji własnego ciała i duże
niezadowolenie z wyglądu może stanowić barierę w podejmowaniu aktywności fizycznej [17].
Zwróćmy uwagę, że większe zadowolenie kobiet ćwiczących
dotyczy głównie cech, które nie są kształtowane przez ćwiczenia
fizyczne. Nie różnią się one natomiast od nieaktywnych rówieśniczek pod względem tych właściwości ciała, które mogą być
modyfikowane dzięki ćwiczeniom: spostrzeganej sylwetki, któ-

rej obraz kształtują głównie wymiary poszczególnych części tułowia, zadowolenia z tułowia oraz cech motorycznych. To sugeruje, że mamy tu raczej do czynienia z różnicami, które są
źródłem zróżnicowania poziomu aktywności fizycznej, a nie
efektem ćwiczeń fizycznych.
To przypuszczenie zdaje się potwierdzać znacząco wyższy
poziom lęku o wygląd fizyczny kobiet nieaktywnych fizycznie.
Osoby doświadczające silnego lęku tego rodzaju unikają sytuacji
ekspozycji własnego ciała, które niewątpliwie mają miejsce podczas zajęć fitness, odbywających się w grupie, zwykle w salach
wyposażonych w lustra. Czynnik ten dodatkowo nasila koncentrację na własnym wyglądzie, co może zwiększać niepokój i prawdopodobieństwo wycofania się z aktywności o charakterze
społecznym [28, 29, 30].
Kobiety uczestniczące w zajęciach fitness ujawniły znacząco
wyższą samoocenę ogólną niż kobiety nieaktywne fizycznie.
Wygląd fizyczny, a szerzej – obraz własnego ciała jest istotnym
składnikiem obrazu własnej osoby, szczególnie u kobiet. Większe zadowolenie z ciała wiąże się więc z bardziej pozytywną
samooceną [31]. Samoocena może być traktowana jako motywacyjna determinanta aktywności fizycznej. Jednostki cechujące się wysoką samooceną, zwłaszcza w wymiarach związanych ze sferą fizyczną, podejmują aktywność fizyczną, gdyż
w tym obszarze mogą kształtować lub zwiększać poczucie kompetencji i własnej wartości [32, 33]. Z drugiej strony samoocena
może być kształtowana poprzez zaangażowanie w ćwiczenia
fizyczne. Rozwijanie różnych umiejętności, mistrzostwo w realizacji zadań, doświadczenie sukcesu może podwyższać samoocenę, jednak w przypadku doświadczeń negatywnych możliwy
jest wpływ w kierunku przeciwnym [32, 33]. Biorąc pod uwagę
pozostałe różnice międzygrupowe bardziej prawdopodobne
wydaje się, że w tym przypadku wysoka samoocena działała jako
determinanta podejmowania ćwiczeń fizycznych.
Prezentowane badania mają pewne ograniczenia. Pierwszym z nich jest brak informacji na temat form zajęć fitness,
w których uczestniczyły osoby badane. Wyniki wcześniejszych
badań sugerują, że wpływ aktywności fizycznej na obraz własnego ciała może być zróżnicowany w zależności od jej charakteru. Wyniki metaanalizy Hausenblas i Fallon [16] nie pozwalają jednak na sformułowanie jednoznacznych wniosków. W zależności od zastosowanego paradygmatu badawczego większe
efekty obserwowano w programach łączących ćwiczenia tlenowe i beztlenowe niż ograniczonych do zajęć jednego typu (badania eksperymentalne) bądź tlenowych i mieszanych niż beztlenowych (badania korelacyjne).
Kolejnym, niemonitorowanym w badaniach czynnikiem modyfikującym efekty jest rodzaj motywacji kobiet podejmujących
aktywność fizyczną. Wyniki wcześniejszych badań sugerują,
że ćwiczenia ukierunkowane na poprawę wyglądu lub obniżenie masy ciała mogą prowadzić do wzrostu samouprzedmiotowienia, spadku samooceny i pogorszenia obrazu własnego ciała [34]. Takie motywy wiążą się z gorszym obrazem ciała kobiet
ćwiczących [19, 20, 35]. Poprawa obrazu własnego ciała jest bardziej prawdopodobna, gdy ćwiczące są motywowane chęcią
zwiększenia własnej sprawności, utrzymania zdrowia lub czerpania zadowolenia z ruchu [36, 37].
Badaniem objęto stosunkowo liczną grupę kobiet, jest więc
prawdopodobne, że zarówno motywy podejmowania ćwiczeń
fizycznych jak i ich formy były zróżnicowane. Analiza wyników
z uwzględnieniem tych zmiennych mogłaby pozwolić na lepsze
poznanie zależności między aktywnością fizyczną i obrazem
własnego ciała dorosłych kobiet.
Badaniem objęto dorosłe kobiety w wieku późnej adolescencji i wczesnej dorosłości. Efekty ćwiczeń fizycznych mogą być
zróżnicowane w zależności od wieku. Wyniki metaanalizy Hausenblas i Fallon [16] nie pozwalają jednak na sformułowanie jednoznacznych wniosków, gdyż zależności są zróżnicowane w zależności od typu badań. W badaniach eksperymentalnych naj-
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większe efekty obserwowano u adolescentek, w badaniach korelacyjnych – u studentek i dorosłych kobiet. Być może przeprowadzenie oddzielnych analiz w grupie adolescentek i kobiet
w wieku wczesnej dorosłości zmieniłoby obraz wyników prezentowanych tu badań.
Wnioski
Wyniki badań pozwalają na sformułowanie następujących
wniosków:
1. Kobiety o wyższej samoocenie i słabszym lęku o wygląd
fizyczny, bardziej zadowolone z własnego ciała, są bardziej skłonne do angażowania się w grupowe zajęcia ruchowe, odbywające się w warunkach ekspozycji społecznej.
2. Szczególnie trudną do pokonania barierą podejmowania
ćwiczeń fizycznych wydaje się lęk o wygląd fizyczny, powiązany z niezadowoleniem z własnego ciała.
3. Stwierdzone w badaniach różnice w obrazie własnego
ciała i zadowoleniu z niego oraz ogólnej samoocenie i lęku o wygląd fizyczny są raczej źródłem zróżnicowania
w poziomie aktywności fizycznej niż efektem uczestniczenia w zajęciach fitness. Kwestie te wymagają dalszych
badań.
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