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Wpływ zabiegów upiększających na ocenę własnego 
wyglądu i nastrój u kobiet w wieku średnim

W  artykule opisano badania dotyczące konsekwencji, jakie za sobą po

ciąga stosowanie zabiegów  upiększających. W  badaniu uczestniczyło 

50 kobiet, których średnia wieku wynosiła 40,8. Połowa z nich, stano

wiąca grupę kryterialną, dobrowolnie poddała się zabiegom  w  zakresie 

medycyny estetycznej. Grupa kontrolna różniła się od kryterialnej tym, 
że nie został wykonany zabieg. Dokonano dwukrotnego pomiaru oceny 

własnego wyglądu (skala BES) i nastroju (skala BMIS) w  obu grupach 

badanych. Kobiety z grupy kryterialnej wypełn iły kwestionariusze przed 

i po zabiegu. W  badaniu stwierdzono, że kobiety, które poddały się za

biegom  upiększającym, m iały wyższy wskaźnik oceny własnego wyglądu 

i lepszy nastrój po zabiegu niż przed. Okazało się ponadto, że kobiety, 

które poddały się zabiegom, korzystniej oceniały swój wygląd i m iały 

lepszy nastrój niż kobiety, które nie korzystały z zabiegów.
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Wprowadzenie

Celem badań była próba odpowiedzi na pytanie, czy poddanie się zabiegom  

upiększającym pociąga za sobą pozytywne zm iany ogólnej oceny w łasnego w yglą

du i nastroju u kobiet w  wieku od 27 do 59 lat. N ie sposób nie zauważyć, że ocena 
w łasnego wizerunku ciała stanowi ważną część samooceny ogólnej (Głębocka, 

2009). Uroda, stając się najbardziej publiczną częścią naszej jaźni, w  znacznym 
stopniu decyduje o tym, na ile stajemy się atrakcyjni dla innych (Etcoff, 2000). 

Oznacza to, że wygląd zewnętrzny stanowi ważny wym iar struktury Ja (Głębocka, 

2009). Za najistotniejszy powód tego stanu rzeczy należy uznać w pływ  czynników 

społeczno-kulturowych, które silnie i systematycznie podkreślają rolę atrakcyjno
ści fizycznej we współczesnym świecie (Mirucka i Sakson-Obada, 2013). Mowa 
głównie o oddziaływaniu mass mediów na kreowanie współczesnych standardów 

urody. Spełnienie tych standardów staje się dążeniem ogółu społeczeństwa. Mass 

media określają szczegółowe standardy wyglądu zależne od płci. Od mężczyzn 
wym aga się, aby byli wysocy i umięśnieni (Głębocka, 2009). Współcześnie obo
wiązujący kanon kobiecego piękna zakłada natomiast takie atrybuty, jak: wysoki 

wzrost, długie nogi, szczupła talia przy niskiej wadze i doskonałych, symetrycz
nych rysach twarzy (Mirucka i Sakson-Obada, 2013). Taki zestaw cech występuje 

w populacji niezwykle rzadko, gdyż dotyczy niespełna 5% kobiet (Gro g an, 2008). 
Warte uwagi wydaje się także to, że fotografie prezentowane w  mediach są pod
dane obróbce komputerowej retuszującej niedoskonałości bądź są nawet w  pełni 
produktem grafików komputerowych (Tyler, Lopez i Flores, 2009). Oznacza to, 

że kreowany przez media obraz kobiecego piękna jest nierzeczywisty, a w ięc nie

osiągalny dla przeciętnej kobiety. Pomimo że kobiety m ają świadomość, iż mo
delki są nierealnie piękne, nie umniejsza to ich pragnienia sprostania tym ide

ałom (Grogan, 2008). Powyższą sprzeczność można tłumaczyć przekonaniami na 
temat korzyści płynących z atrakcyjnego wyglądu (Feingold, 1992). Powszechne 

przekonania dotyczą bow iem  związku atrakcyjności z osiągnięciem społecznego 

i ekonomicznego sukcesu oraz budowania pozytywnych relacji z innymi. Atrak
cyjność fizyczna posiada zatem status powszechnej wartości uznawanej nie tyl
ko w  świecie show-biznesu i mody, ale stanowi wartość uniwersalną (Głębocka,
2009). Co więcej, ciągłe udoskonalanie wzorca sprawia, że standardy wydają się 

już przekraczać efekt sufitowy (Łukaszewski, 2010). Nadmierna koncentracja na 
wyglądzie i niemożność sprostania współczesnym kanonom urody prowadzi do 

próby kształtowania standardów alternatywnych. Przykładem mogą być promo
wane przez projektantów mody pokazy ubrań XXL. Najsłynniejsza amerykańska 
modelka w tym rozmiarze Crystal Renn stanowiła wzór dla kobiet, które nie chcia
ły dostosować się do restrykcyjnych diet i ćwiczeń, po czym schudła do rozmiaru 
zero. Co ciekawe, pierwsze opublikowane zdjęcia modelki zostały wyretuszowane 

w  taki sposób, że wyglądała na jeszcze szczuplejszą niż w  rzeczywistości (Glamour,

2010). Przedstawiony przykład obrazuje, że próby wyznaczania nowych trendów 
są n ieefektywne i kończą się nawrotem do obowiązujących standardów piękna.
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Konfrontacja z nierealistycznym  w zorcem  medialnym , n iem ożność tw o 
rzenia standardów alternatywnych i ważność, jaką przypisuje się w  kulturach 

Wschodu i Zachodu atrakcyjności fizycznej, prowadzą do uprzedm iotow ien ia 
ciała (Mirucka i Sakson-Obada, 2013) i narastającego n iezadowolen ia z w yg lą 

du (G łębocka i Kulbat, 2005). Sam ouprzedm iotow ien ie prowadzi zaś do ciągłego 
m onitorowania w łasnego wyglądu i zm niejszonej w rażliw ości na w ew nętrzne 
stany em ocjonalne (Citrin, Roberts i Fredrickson, 2004), w  konsekwencji czego 

w  odniesieniu do kobiet można m ów ić o pogłębiającym  się rozczarowaniu spo

w odow anym  negatyw ną oceną w łasnego wyglądu  (Mirucka i Sakson-Obada, 
2013). Badania longitudinalne u jawniły wzrastające n iezadow olen ie z wyglądu 

na przestrzen i lat n iezależnie od narodowości (Garner, 1997). W  1972 roku 
n iezadow olen ie deklarowało 25% kobiet, kolejno w  roku 1985 do n iezadow ole

nia przyznało się 38%, zaś w  roku 1997 liczba w ynosiła  56% (N  =  3,452). Inne 
badania dow iodły natomiast, że kobiety m iały tendencje do przeszacowania 
rozm iarów  poszczególnych części ciała (tj. talia, biodra i uda) (Rucker i Cash, 

1991). Im  mniej w aży ły  badane kob iety  tym  m iały w iększe tendencje do prze

szacowania rozm iarów  w łasnego ciała (G łębocka i Kulbat, 2005). Cash i Green 

(1986) ujawniają, że źródłem  n iezadowolen ia z wyglądu  m ogą być przekonania 
dotyczące m asy ciała, nie zaś rzeczyw ista  masa ciała. Oznacza to, że znaczenie 

ma przede wszystkim  subiektywne postrzeganie w łasnego ciała, i to ono przy

czynia się do n iezadowolenia.
Ogólna ocena w łasnego wyglądu  w  dużej m ierze wynika z porównywania 

w łasnego ciała z obrazem  kreowanym  przez m edia (Mirucka i Sakson-Obada, 
2013). M owa zatem  o rozbieżności pom iędzy ideałem  a rzeczywistym wyglądem  

w idzianym  z w łasnej perspektywy, która nieuchronnie skutkuje niezadowole
niem  z w łasnego ciała (Morris, Cooper i Cooper, 1989). Im  w iększa rozbieżność 

m iędzy stanami Ja realnym  i idealnym , tym  jednostka bardziej koncentruje się 

na pożądanym  obrazie siebie, w  konsekwencji czego doprowadza do powsta
wania em ocji o charakterze depresyjnym  (smutek, przygnębien ie, zn iechęce

nie, n iezadowolen ie, rozczarowanie) (H iggins, 1987). W  myśl om awianej teorii 

człow iek  dąży do zm niejszenia rozbieżności m iędzy tym i obszarami Ja. Badania 
potw ierdzają, że rozbieżność m iędzy aktualnym a idealnym  obrazem  siebie do
datnio koreluje z lęk iem  przed przytyciem , z n iezadow olen iem  z ciała i depresją 

(A ltabe i Thompson, 1996). W ydaje się w ięc, że kobiety, które nie akceptują 

aktualnej sylwetki i chcą osiągnąć idealny wygląd, nieuchronnie narażają się 

na negatyw ne konsekwencje afektyw no-m otyw acyjne (Brytek-M atera, 2008).

N ie sposób nie wspom nieć, że w ygląd  zew nętrzny w pływ a na ogólne sa
m opoczucie i sam oocenę już w e  w czesnym  w ieku szczególn ie u dziewczynek 

(Furnham, Badmin i Sneade, 2002). P ierw sze oznaki n iezadowolen ia pojaw iają 
się w  ósm ym  roku życia i narastają w raz z w iekiem , osiągając najw yższy poziom  

w  okresie w czesnej adolescencji (12 -15  lat) (M irucka i Sakson-Obada, 2013). 
Badania dowodzą, że od 40% do 70% dorastających dziew cząt jes t n iezadow o

lonych z dwóch lub w ięcej części ciała, do których najczęściej należą biodra.
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pośladki, brzuch i uda, a w ięc  z tych partii ciała, które najbardziej narażone są 
na odkładanie tkanki tłuszczowej (Levine i Smolak, 2004). N iezadow olen ie do

tyczy zatem  przede wszystkim  zbyt dużej masy ciała i w  konsekwencji w iąże się 
z silnym przym usem  bycia szczupłym  (Brytek-M atera, 2008). Postawy w zg lę 

dem  w łasnego ciała w  dużej m ierze kształtowane są przez pochwały i nagany 
ze strony rodziców  (Brytek-Matera, 2008). Relacja m iędzy rodzicam i n iew ąt
p liw ie  jest źródłem  inform acji o kulturowych wzorcach kobiecości i męskości 

(M irucka i Sakson-Obada, 2013). Dziewczynka zauważa, że matka wykazuje 

w iększą dbałość o w ygląd  niż ojciec. Co w ięcej, n iezadowolona matka przenosi 
krytykę odnośnie do w łasnego ciała na wygląd córki, modelując u niej nega

tyw ny obraz w łasnego ciała. W  konsekwencji podejm uje ona te  same techniki 

popraw iające w ygląd, co je j matka (tj. intensywne ćwiczenia, kuracje odchu
dzające) (G łębocka i Kulbat, 2005). Innym ważnym  aspektem, mającym w p ływ  
na ocenę wyglądu w  okresie dorastania, są rów ieśn icy (Brytek-Matera, 2008). 

D ziewczynki często w zoru ją  się na swoich koleżankach w  odniesieniu do wagi, 

wyglądu i nawyków  żyw ien iow ych  (Levine i Smolak, 2004). M łode kobiety na
tom iast porównują się najczęściej z przyjaciółkam i i koleżankami o podobnym 
wieku, statusie i kolorze skóry (Głębocka, 2009). Do najczęstszych aspektów 

porównawczych w  kwestii atrakcyjności fizycznej należą: wzrost, waga, budo

w a ciała i tw arz (Jones, 2001). Spostrzeżenia na tem at atrakcyjności obiektu 
porównań w p ływ a ją  na poziom  sam ooceny i zadowolen ia z wyglądu (Gibbons, 

2000). Porównania w  dół skutkują podniesieniem  ogólnej samooceny i zadow o

lenia, natom iast porównania w  górę odwrotnie. Inną konsekwencją interpre

tacji w łasnego wyglądu poprzez porównania z osobam i bardziej atrakcyjnymi 

m oże być uruchom ienie motywu sam oulepszenia (H elgeson  i Mickelson, 1995), 

Jednostka dąży zatem  do korzystnej zm iany sw ojego wyglądu, aby zm niejszyć 

rozbieżność m iędzy w łasnym  w yglądem  a obiektem  porównawczym .

Jak podkreśla Głębocka (2009), coraz w ięcej osób decyduje się na celową 

poprawę wyglądu. Kult szczupłej sylwetki przyczynił się do tego, że determ i

nantem  zadowolen ia z ciała stała się masa ciała. Kobiety stosują rozm aite spo
soby obniżenia masy ciała, do których najczęściej należą: ćw iczen ia fizyczne 
i ograniczanie ilości spożywanych pokarm ów (Głębocka, 2009). O ile m otywem  

podejm owania aktywności fizycznej je s t korzystna zm iana kształtu sylwetki 

(Furnham i Greaves, 1994), o tyle m otyw em  odchudzania są negatyw ne em o
cje zw iązane z oceną w łasnego wyglądu  (Cash, 1993). N ie sposób nie wspo
mnieć, że aż 95% kobiet deklaruje, że w  pew nym  okresie życia się odchudzało, 

natom iast 40%  traktuje tę m etodę kontroli w ag i jako normę (Grogan, 2008). 
N ieefektyw ność tej m etody m ożem y zauważyć w  narastającej na przestrzeni 
lat liczb ie osób otyłych. Dane W HO ( World Health Organization) z 2006 roku 

ujawniają, że w  Europie trzykrotnie wzrosła liczba osób otyłych w  ostatnich 

dwudziestu latach (Brytek-M atera, 2008). Inne n iezwykle popularne m etody 
popraw y urody to chirurgiczne i niechirurgiczne zabiegi kosm etyczne (Etcoff, 

2000). Do najczęściej stosowanych przez kobiety zab iegów  chirurgii plastycz
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nej należą liposukcja (odsysanie tkanki tłuszczow ej) i pow iększanie piersi (Sar

wer, M agee i Crerand, 2004). Popularność wykonywania operacji plastycznych 
wzrosła od roku 1997 do 2001 o 304% (Sarw er i in., 2004). Grupa najczęściej 

poddających się operacjom  kosm etycznym  kobiet to  n iezadowolone z wyglądu  

m ężatki z dziećm i w  przedziale w iekow ym  20-30  lat, posiadające w agę  cia

ła poniżej średniej (Crerand, In field  i Sarwer, 2007). Jeszcze popularniejsze 

okazały się upiększające wstrzyknięcia różnych substancji, które pozwalają na 

szybkie i relatyw nie tanie osiągnięcie zmiany. Korekcje zm arszczek m im icznych 
osiąga się poprzez wstrzyknięcie toksyny botu linowej (botoks), natom iast do 

w ypełn ian ia bruzd i m odelowania ust stosuje się kwas hialuronowy. Stosowal
ność zastrzyków z użyciem  botoksu wzrosła od 1997 do 2001 roku aż o 2356% 

(Sarw er i in., 2004). Należy zauważyć, że dostępne zab iegi upiększające stano

w ią  dla kobiet nie tylko sposób na w zrost atrakcyjności i n iw elow an ie n iezado
wolenia, ale przede wszystkim  sposób zachowania m łodego wyglądu. Można 

zatem  sądzić, że kobiety dążą do zm in im alizowania e fek tów  starzenia się, które 

pojaw iają się wraz z w iekiem . Proporcje tw arzy  kobiet, które wskazują na m ło

dy wiek, są postrzegane jako bardziej urodziwe niż te, które ujawniają w iek  

starszy (Jones, 1996). Oznacza to, że m otyw ów  ich decyzji o wykonaniu zabie

gów  można rów nież szukać w  silnej potrzeb ie posiadania atrybutów  kojarzo
nych z młodością, tj. delikatnie zarysowana szczęka, mniejsza odległość m iędzy 

ustami a czubkiem  brody, pełne w arg i (Johnston i Franklin, 1993). A lbow iem  
m łody i zdrow y w ygląd  to najbardziej dostrzegalne dow ody na dużą płodność 

i wysoką wartość rozrodczą, a w ięc  te  cechy, które są najbardziej pożądan e 
p rzez m ężczyzn przy doborze partnerki (Buss, 2001).

Korzystne zm iany płynące z m odyfikacji w yglądu  przyczyniają się do sze

regu  innych pozytywnych skutków: podw yższen ie sam ooceny i polepszen ie 
jakości życia, pozyskanie lepszej pracy, a także podw yższen ie statusu spolecz- 

no-ekonom icznego (Głębocka, 2009). M ożna pow iedzieć, że w  następstw ie 
wzrostu  akceptacji siebie wzrasta sam oocena ogólna. Badania potw ierdza ją  
silny pozytyw ny zw iązek  pom iędzy ogólną sam ooceną i sam ooceną wyglądu  

n iezależn ie od płci (Pliner, Chaiken i Flett, 1990). Kolejną korzyścią, jakiej 

m ogą oczekiwać osoby poddające się m odyfikacji wyglądu, je s t aprobata spo
łeczna (Goldenberg, McCoy, Pyszczynski, G reenberg i Solomon, 2000). Uważa 
się bow iem , że szczupła kobieta posiadająca niską masę ciała pokazuje spo

łeczeństwu, że dom inuje nad sw oim  ciałem  (Brytek-M atera, 2008). Innym 

niezw ykle w ażnym  następstwem  poczucia atrakcyjności są pozytyw ne em ocje 

(Feingold, 1992). N a leży  podkreślić, że nie tylko poziom  energ ii i napięcia od
działu je na podejm ow an ie określonego rodzaju zachowań, ale też uruchom ie
nie pewnych zachowań w pływ a na uczucia (Carver i Scheier, 1982). Przyjm u

jąc za Robertem  Thayerem  (Thayer, New m an i McClain, 1994), że  regulacja 

nastroju koncentruje się na podnoszeniu i obniżaniu energ ii oraz redukcji na
pięcia, w arto zauważyć, że w ie le  je j m etod  skupia się w okół zab iegów  dotyczą

cych ciała. Zachowania w ykorzystywane do popraw y z łego  nastroju odnoszące
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się do koncentracji na ciele dotyczą: aktywności fizycznej, jedzenia -  przede 
wszystkim słodyczy, brania prysznica lub kąpieli, seksu lub stosowania uży
wek. Najbardziej skutecznym środkiem poprawy złego nastroju okazały się 
ćwiczenia fizyczne (Thayer i in., 1994), które kobiety stosują głównie po to, 
aby schudnąć i ładniej wyglądać. Można zatem przypuszczać, że zabiegi doty
czące ciała będą efektywnie polepszać nastrój szczególnie u kobiet, dla których 

wygląd stanowi bardzo ważny składnik samooceny ogólnej.
Przytoczone wyżej przesłanki teoretyczne dają podstawę do następujących 

przewidywań:
H 1. Kobiety, które poddadzą się zabiegom upiększającym, będą korzystniej 

oceniać własny wygląd niż kobiety, które nie poddadzą się tego typu zabiegom.
H2. Kobiety, które poddadzą się zabiegom  upiększającym, będą miały 

bardziej pozytywny nastrój niż kobiety, które nie poddadzą się tego typu
zab iegom .

Metoda

W  celu sprawdzenia, czy poddanie się zab iegom  w  zakresie m edycyny es

tetycznej w p ływ a na ogólną ocenę w łasnego wyglądu i nastrój, został p rzygo

tow any następujący schemat badań: ANOVA 2 (pom iar) X 2 (grupa badana). 
Czynnikiem  kontrolowanym w ew nątrz osób był pom iar (pom iar 1, pom iar 2), 

natom iast czynnikiem  m iędzy osobam i była przynależność do jednej z grup ba
danych: poddanie się zab iegow i w  zakresie m edycyny estetycznej (grupa kry- 

terialna), brak zabiegu (grupa kontrolna). Zm iennym i zależnym i były kolejno: 

ogólna ocena w łasnego wyglądu m ierzona Skalą BES (Body Esteem Scale) i na

strój m ierzony skalą BMIS (Brief Mood Introspection Scale) z dwom a wskaźni
kami: pozytywności-negatywności i przyjem ności-n ieprzyjem ności. Im  w yższy 

wynik w  skali BES, tym  korzystniejsza ocena w łasnego wyglądu. Im  w yższe 
wynik i na skali BMIS, tym  silniejsze ukierunkowanie w  zależności od wskaźnika 

ku pozytywności bądź ku przyjemności.

Osoby badane

Badanie przeprowadzono na 50 kobietach, w  wieku od 27 do 59 lat (średnia 

=  40,78; SD =  8,16) i objęło tylko ochotniczki. Zastosowano model quasi-eks- 
perymentalny (qE), ponieważ dobór osób do grup badanych nie zakładał zasady 

randomizacji. Osoby w  grupie kryterialnej to kobiety w wieku średnim, które 

wykonały rzeczywiste zabiegi w  zakresie medycyny estetycznej. Do grupy kon
trolnej dobierano kobiety podobne co do wieku, które nie wykonywały wcze
śniej ani zabiegów w  zakresie medycyny estetycznej, ani operacji plastycznych. 
Badania miały miejsce w  gabinecie medycyny estetycznej oraz w biurach róż
nych branż w Kłodzku. Pierwsza część badania została zrealizowana w  drugim  
tygodniu kwietnia 2013 roku, druga część w  pierwszym tygodniu maja 2013
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roku. Kob iety w ypełn ia ły  dwukrotnie baterie testów  indywidualnie. Badanie 
trw ało  średnio 10 minut.

Zmienne oraz narzędzia służące do ich pomiaru

W  badaniu p rzy ję to  zm ienną n ieza leżną  m anipulowaną: 2 (grupa ba
dana). Natom iast zm iennym i za leżnym i były: ogó lna ocena w łasn ego  w y 

glądu  zoperacjona lizow ana jako zadow o len ie  z ciała i je g o  poszczegó lnych  
funkcji; nastrój zoperacjona lizow any poprzez dw a wskaźniki: pozytyw no- 

śc i-n egatyw nośc i i p rzyjem ności-n ieprzyjem ności. Dokonano dw ukrotne
go  pom iaru  zm iennych  zależnych  w  każdej z grup badanych (kryteria lnej 
i kontrolnej). W  grup ie kryteria lnej pom iary  zosta ły  p rzeprow adzone przed 

i 3 tygodn ie  po zabiegu . W  grup ie kontrolnej pom iary  zosta ły  p rzep ro 
w adzon e w  tym  sam ym  odstęp ie czasu. Pom iaru zadow olen ia  z ciała do
konano p rzy  użyciu Skali BES Franzoi i Shilds (1984 ) w  polskiej adaptacji 

M . Kossakowskiej (1999). Skala zaw iera jąca  35 item ów  posłużyła określe

niu poziom u  zadow olen ia  z poszczególnych  części ciała (na przykład usta) 

i n iektórych  je g o  funkcji (na przyk ład  aktywność seksualna). Za w skaź

nik ogó lnej oceny w łasnego  w yglądu  przy ję to  sum ę odpow iedzi z 35 ite 

m ów. Badani zaznaczali odpow iedzi na p ięc iostopn iow ej skali (od 1 — oce
niam zdecydowanie negatywnie, do 5 -  oceniam zdecydowanie pozytyw
nie). W yższy  w yn ik  w skazyw ał na korzystn iejszą  ocenę w łasn ego  w yglądu . 

Do określen ia  ogó lnych  wskaźników  nastroju na w ym iarach  pozytyw ności- 

-n egatyw nośc i i p rzy jem ności-n ieprzy jem ności użyto Krótkiej skali opisu
jące j w łasny  nastrój BMIS M ayera i Gaschke (1988 ) w  polskiej adaptacji 
D ąbrowskiej, Jakubowskiej, Tkacza i Bucznego, (2009). Skala określająca 

nastrój na w ym iarze  pozytyw nośc i-n egatyw ności zaw iera  14 p rzym iotn ików  

opisu jących teraźn ie jszy  nastrój. O dpow iedzi dokonano poprzez zaznacze

nie odpow iedn iego  punktu na czterostopn iow ej skali dołączonej do każdego 
przym iotn ika od definitywnie tak się nie czuję do zdecydowanie tak się czuję. 
Dla przym iotn ików  opisujących n ega tyw n e stany em ocjonalne (na przykład 

sm utny) przekształcono skalę od definitywnie tak się nie czuję do zdecydo
wanie tak się czuję. Natom iast pozytyw ne określen ia (na przykład szczęśli

w y ) pozostaw iono bez zm ian. Kolejno zsum ow ano w szystk ie  odpow iedzi, tak 
że  pow sta ł ogó lny  wskaźnik nastroju na w ym iarze  pozytyw n ośc i-n ega tyw - 
ności. Im  w yższy  wynik, tym  s iln ie jsze ukierunkowanie ku pozytyw ności. 

Na skali pozw ala jącej określić nastrój na w ym iarze  przy jem ny-n ieprzy jem ny 

odpow iedzi dokonano poprzez zaznaczen ie od -  10 (bardzo nieprzyjemny) do 
10 (bardzo przyjemny) natężen ia  tera źn ie jszego  nastroju. W  obu pom iarach 

zosta ła  zachowana jednakow a kolejność w ypełn ian ia  kw estionariuszy za rów 
no w  grupie kryteria lnej, jak  i kontrolnej. Jako p ierw szą  badane w ype łn ia ły  

Skalę BMIS, kolejno zaś Skalę BES. Ponadto grupa kryteria lna w ypełn ia ła  an

kietę, która pozw o liła  uzyskać in form acje na tem at rodzaju w ykonyw anego
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zabiegu oraz o wcześniejszych zabiegach w  zakresie m edycyny estetycznej, 

którym poddały się osoby badane. Najczęściej w yb ieranym i zab iegam i były  
korekcja zmarszczek mimicznych -  botox oraz pow iększan ie i m odelow an ie 

ust. Tabela 1 przedstawia częstość poddawania się poszczegó lnym  zab iegom .

Tabela 1. Rodzaje zabiegów, jakim poddały się osoby badane w  grupie kryterialnej (N  =  25)

K orekcja  zm arszczek  m im icznych  botox 48%

Pow iększan ie  i m od e low an ie  ust 20%

K orekcja zm arszczek  -  w ype łn ia cze  (kwas h ia lu ronow y) 12%

M od e low an ie  kon turów  tw arzy  -  liftin g  w o lu m etryczn y 8%

Korekcja „d o lin y  te z "  i dołków  pod oczam i 4%

B ezoperacy jna  korekcja kształtu nosa 4%

M ie js cow e  usuw an ie tkanki tłu szczow ej 4%

Wyniki badań

D w uczynn ikow a analiza w ariancji w  schem acie m ieszanym  dla zm iennej 

za leżne j: ogó lna  ocena w łasn ego  w yg lądu  w ykaza ła  isto tny e fek t g łów n y  

pom iaru  F( 1, 48) =  7,6; p <  0,01; e ta2 =  0,14. Po w ykonanym  zabiegu  
w  zakresie m edycyny estetycznej kob iety  ocen iły  sw ój w yg ląd  znacząco ko

rzystniej ( M = 127,90) niż przed zabiegiem  (M = 122,98). Nie stw ierdzono 
żadnego efektu zależnego od przynależności do grupy oraz efektu interak
cyjnego przynależności do grupy i pomiaru. Ponadto została przeprowadzo
na analiza post hoc (z korektą dla porównań wielokrotnych Bonferroniego) 
porów nu jąca pom iary  ogó lnej oceny w łasn ego  w yg lądu  w  dw óch  grupach 

badanych. Zanotow ano różn ice isto tne sta tystyczn ie  w  za leżności od grupy 

badanej w  drugim  pomiarze. Kobiety, które poddały się zabiegom (grupa  

kryterialna), korzystniej oceniły w łasny wygląd niż kobiety, które nie ko
rzystały z zabiegów (grupa kontrolna). Wyniki w  pomiarze pierwszym nie 

różniły się istotnie w  zależności od grupy badanej. Dalsza analiza przy uży
ciu jednoczynnikowej analizy wariancji z powtarzanym pomiarem wykazała, 
że w  grupie kryterialnej ogólna ocena w łasnego wyglądu różni się istotnie 
w zależności od pomiaru (przed i po zabiegu)  F(1,24) =  24,4; p  <  0,001; 

eta2 =  0,50. Okazało się, że w  pom iarze d rugim  ogó lna  ocena w łasnego  
w yglądu  była korzystn iejsza  niż w  pom iarze p ierw szym . Pom iar kontrolu je 

50%  zm ienności ogó ln e j oceny w łasn ego  w yglądu . N a leży  to  uznać za s il

ny efekt. O znacza on, że  zab ieg i medycyny estetycznej silnie w p ływ a ją  na 

w zros t zadow o len ia  z w yglądu . W  grupie kontrolnej ogólna ocena w łasn e

go  w yglądu  nie różn i się istotn ie w zależności od pomiaru. Średn ie w yn ik i 

p rzedstaw ia  Tabela 2.
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Tabela 2. Średnie wyniki Skali BES w  zależności od pomiaru i przynależności do grupy. Im wyższy 
wynik, tym korzystniejsza ocena własnego wyglądu

Pom iar

Grupa I II

Kryterialna (zabieg) 123,48, 131.56* a.b

Kontrolna (brak zabiegu) 122,48 124,44b

a oznacza p <  0,01; b oznacza p < 0,001

Dwuczynnikowa analiza wariancji w  schemacie m ieszanym dla zm iennej za

leżnej: nastrój na w ym iarze pozytywności-negatywności ujawniła istotne efekty: 

efekt g łów ny pomiaru F(1 ,48) =  5,9; p <  0,05; eta2 =  0,11 oraz efekt inter
akcji pomiaru i przynależności do grupy badanej F (1 , 48) =  10,9; p  <  0,01; 

eta2 =  0,18. Istotne różnice dotyczące pomiaru oznaczają, że w  pom iarze dru
gim  nastrój był bardziej pozytywny (M  =  36,06) niż w  pomiarze pierwszym  
(M  =  34,04). Istotny efekt interakcji pomiaru i przynależności do grupy badanej 

oznacza natomiast, że w  różnych pomiarach osoby badane m iały różny nastrój 

w  zależności od tego, do jakiej grupy należały. Analiza efektów  prostych poka
zała, że wyniki różnią się istotnie statystycznie w  zależności od grupy badanej 

w  drugim  pomiarze. Kobiety, które poddały się zabiegom  (grupa kryterialna), 

m iały bardziej pozytywny nastrój niż kobiety, które nie korzystały z zabiegów  

(grupa kontrolna). Wyniki w  pom iarze pierwszym  nie różniły się istotnie w  za

leżności od grupy. Jednoczynnikowa analiza wariancji z powtarzanym pomiarem 
wykazała ponadto, że w  grupie kryterialnej nastrój różni się istotnie w  zależ
ności od pomiaru (przed i po zabiegu) F(1,24) =  13,8; p <  0,01; eta2 =  0,13. 

Po wykonanym zabiegu w  zakresie m edycyny estetycznej kobiety m iały bardziej 

pozytywny nastrój niż przed zabiegiem . W  grupie kontrolnej nastrój nie różni się 
istotnie w  zależności od pomiaru. Porównane średnie przedstawia Tabela 3.

Tabela 3. Średnie wyniki Skali BMIS na wymiarze pozytywności-negatywności w  zależności od 

pomiaru i grupy badanej. Im wyższy wynik, tym silniejsze ukierunkowanie ku pozytywności

Pomiar

Grupa I II

Kryterialna (zabieg) 33,40b 38,16a, b

Kontrolna (brak zabiegu) 34,68 33,96u

a oznacza p <  0,001; b oznacza p <  0,01

Dwuczynnikowa anaiiza wariancji w  schemacie mieszanym dla zmiennej 
zależnej: nastrój na wymiarze przyjemności-nieprzyjemności wykazała nastę
pujące istotne efekty: efekt główny pomiaru F(1, 48) =  5,6; p  <  0,05; eta 
=  0,10 oraz efekt interakcji pomiaru i przynależności do grupy badanej F(l, 48)
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=  27,04; p <  0,001; eta* =  0,36. Istotne różnice dotyczące pomiaru oznaczają, 
że w  pomiarze drugim nastrój byt bardziej przyjemny (M  =  7,14) niż w  po
m iarze pierwszym (M =  6,04). W  przeprowadzonej analizie uzyskany został 
rów n ież istotny efekt interakcji pomiaru i przynależności do grupy badanej. 
Oznacza on, że w  różnych pomiarach osoby badane m iały różny nastrój w  za

leżności od tego, do jakiej grupy należały. Analiza efektów prostych pokazała 

ponadto, że wyniki różnią się istotnie statystycznie w  zależności od grupy ba
danej w  drugim pomiarze (p <  0,001). Kobiety, które poddały się zabiegom, 
miały bardziej przyjemny nastrój (M  =  8,88) niż kobiety, które nie korzystały 

z zabiegów (M =  5,36). Dalsza analiza przy użyciu jednoczynnikowej analizy 
wariancji z powtarzanym pomiarem wykazała, że w grupie kryterialnej nastrój 
różni się istotnie w  zależności od pomiaru (przed i po zabiegu) F(1,24) =  43,7; 
p <  0,001; eta* =  0,65. Nastrój był bardziej przyjemny w pomiarze drugim  

(M  =  8,88) niż w  pierwszym (M  =  5,40). Pomiar kontroluje 65% zmienności 
nastroju. Należy to uznać za silny efekt. Oznacza on, że zabiegi upiększające 

silnie wpływają na wzrost przyjemnego nastroju. W  grupie kontrolnej nastrój 
nie różni się istotnie w  zależności od pomiaru (pomiar I M  =  6,72 vs, pomiar II 
M =  5,36).

Dyskusja

Prezentowane wyniki badań potwierdziły obie stawiane hipotezy. Poddanie 

się upiększającym zabiegom w  zakresie medycyny estetycznej przez kobiety 

w  wieku średnim pociągnęło za sobą zarówno wzrost ogólnej oceny własnego 

wyglądu, jak i polepszenie nastroju. Potwierdzone oczekiwania można uznać za 
silny dowód, na co wskazują systematyczne różnice między grupami badanymi 
(kryterialną i kontrolną) i pomiarami (przed i po zabiegu) w  grupie kobiet, któ
re poddały się zabiegom. Warty odnotowania jest również brak istotnych róż
nic w  ogólnej ocenie własnego wyglądu i nastroju w  zależności od warunków  

badania w  pomiarze pierwszym. Kobiety w  grupie kryterialnej poddawały się 

wcześniej serii innych zabiegów w  zakresie medycyny estetycznej, natomiast 

kobiety w  grupie kontrolnej nigdy nie stosowały tego rodzaju metod poprawia
jących wygląd. Oznacza to, że mimo wykonanych wcześniej zabiegów, kobiety 
z grupy kryterialnej nie różniły się wskaźnikami nastroju i oceną własnego wy
glądu od kobiet z grupy kontrolnej przed wykonanym zabiegiem. Można zatem 

przypuszczać, że poprawa nastroju i korzystniejsza ocena własnego wyglądu 

w  grupie kryterialnej utrzymają się przez jakiś czas, a następnie spadną do 

poziomu grupy kontrolnej. Okazuje się ponadto, że przyczyną nie jest przemi- 
jalność zabiegów. Analiza danych uzyskanych w  ankietach przygotowanych na 
potrzeby badania wykazała, że kobiety stosowały nie tylko wielokrotnie ten sam 
rodzaj zabiegu, ale też korzystały z innych zabiegów, również je  powtarzając, tj. 
botox -  pięć razy, wypełniacz — dwa razy, powiększanie ust -  raz, rewitalizacja 

skóry wokół oczu -  dwa razy, odmładzanie szyi, twarzy, dekoltu i dłoni -  trzy
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razy wykonane u jednej z pacjentek uczestniczącej w  badaniach. Pow odów  ta

k iego stanu rzeczy  m ożna poszukiwać w  nadm iernej koncentracji na w yg lądzie  

u kobiet k ierujących się dążeniem  do popraw ien ia urody, a co za tym  idzie, 
w zm ożonej podatności na internalizację standardów urody. Badania po tw ier

dzają, że  osoby, które g łów n ie koncentrują się na podniesieniu  w łasnej atrak

cyjności fizycznej, odczuwają w iększe n iezadow olen ie  z w łasnego w yglądu  i są 

bardziej podatne na zaburzenia odżyw ian ia (M cDonald i Thompson, 1992). 

In ternalizacja idea lnego wyglądu ciała sprawia, że chęć sprostania w ygórow a 
nym  standardom  staje się najważniejszym  celem  w  życiu, a także skłania do 

angażowania się w  działania m ające na celu zb liżen ie  się do w yglądu  w zorca 
(Thom pson i Stice, 2001). Można zatem  wnioskować, że dysproporcja po

m iędzy wybranym  obiektem  porównań a rzeczyw istym  w yg lądem  i negatyw ne 
em ocje z tym  zw iązane będą wzm acniać m otyw ację kobiet do podejm owania 
kolejnych działań upiększających w ygląd . Innym  m ożliw ym  pow odem  m oże 

być dążenie do korygowania oznak starości, które uważane są za n ieatrakcyj

ne (Buss, 2001). Pragnien ie zachowania fizycznych w yznaczn ików  m łodości 

m oże być podyktowane nie tylko pozyskaniem  atrakcyjnego partnera, ale także 

u trzym aniem  obecnego przy sobie, a lbow iem  spadek oceny atrakcyjności ko
b iet w raz z w iek iem  należy w  w iększym  stopniu przypisywać m ężczyznom  niż 

kobietom  (Jackson, 1992).

Przedstaw ione badania nie są pozbaw ione ograniczeń i wątpliwości. Przede 
wszystkim  należy zwrócić uwagę na n ie losow y dobór grup badanych. Dobór 

ce low y osób wydał się konieczny z powodu ograniczeń etycznych. Trudno by 
proponować zabiegi poprawiające w ygląd  przypadkowej grupie kobiet w  wieku 

średnim. D latego też  w łączen ie osób do próby było zależne od postępowania 

quasi-eksperym entalnego, a w ięc  nie gw arantow ało uzyskania próby reprezen

tatywnej (Brzeziński, 2010). Posłużono się doborem  osób poprzez spełnienie 

określonych kryteriów  przynależności do g ru py  Grupę kryterialną stanow iły 
zatem  kobiety, które rzeczyw iście poddały się zab iegom  upiększającym w  gabi
necie m edycyny estetycznej, na które dobrowoln ie um ów iły  się wcześn iej. N ie 
m ożna wykluczyć, że tak dobrana grupa jest w  pew nym  stopniu tendencyjna. 

Natom iast grupa kontrolna została dobrana poprzez deklarację niekorzystania 
z zab iegów  m edycyny estetycznej i operacji plastycznych do tej pory. Oparcie 
badań na próbie dobranej celowo niejako obciąża przedstaw ione w yn ik i i budzi 

wątpliwości, że m ogą być one n ietypow e dla populacji kobiet w  w ieku śred

nim  jako całości. N a leży zatem  przedstaw ione dow ody traktować z ostrożnością 
i przyjąć pew ne prawdopodobieństwo, że  uzyskane w  badaniach e fek ty  są ogra

niczone do fragm entu populacji, z jak iego  pochodzi próba.
W arto rów n ież nadmienić, iż uzyskane w  badaniach wyniki nie m ogą być 

podstawą do form ułowania ogólnych praw id łow ości na całą populację. M ogą 

być jedyn ie  potraktowane jako podstawa do określenia zależności występu ją

cych u przebadanych grup -  kryterialnej i kontrolnej. Badania nie dostarczają 

bow iem  inform acji na tem at wystąpien ia uzyskanych zależności u mężczyzn.
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0  ile istn ieje dużo danych wskazujących na różnice p łciow e w  zakresie n ieza
dowolen ia z ciała (Garner, 1997), to nader w ażne jes t także przyjęcie wysoko 
prawdopodobnych różnic w  powodach tego niezadowolenia (McCreary i Sasse, 
2000). Konieczne wydaje się rozszerzenie badań na populację mężczyzn, na 

co również wskazuje fakt, że zdecydowana większość badań nad wizerunkiem  
ciała dotyczy kobiet, a w  szczególności dotyczy zaburzeń odżywiania (Głębocka
i Kulbat, 2005).

Pewnych trudności należy się spodziewać w  odniesieniu do oszacowania 

trwałości uzyskanych w badaniach efektów. Po pierwsze, efekt ostrzykiwania 

wybranych partii ciała jest przemijalny. Oznacza to, że tylko powtarzanie da
nego zabiegu w  zakresie medycyny estetycznej pozwoli na utrzymanie popra
wionej urody i zarazem korzyści z niej płynących. Drugim powodem budzą
cym wątpliwości jest adaptacja do zmiany. Istnieje zatem możliwość, że tylko 
w  początkowym stadium korzystna zmiana wyglądu może pociągać za sobą 

poprawę nastroju i wzrost oceny własnego wyglądu. Należy przy tym zwrócić 

szczególną uwagę na kwestie związane z uświadomieniem sobie przez kobiety 
poddające się tego typu zabiegom upiększającym możliwości kolejnych mody
fikacji. W  miarę zbliżania się do wyglądu ideału, świadomość dostępnych ir co 
najważniejsze, efektywnych metod może nieuchronnie prowadzić do ciągłego 

wzmacniania motywacji do samoulepszania.
Mając na uwadze powyższe słabości i wątpliwości, należy przyjąć, że w  kolej

nych etapach badań z pewnością warto rozszerzyć procedurę badawczą o kolej
ne pomiary zmiennych zależnych oraz o liczbę osób badanych. Niewykluczone, 
iż takie rozwiązania dostarczą danych dotyczących trwałości uzyskanych efek
tów. W  dalszych pracach należałoby również zwrócić uwagę na poszukiwanie, 
losowości, co pozwoli na zwiększenie zakresu generalizacji wniosków. Należy 

się spodziewać, że kontynuacja badań nie tylko zredukuje poziom wskazanych 

wątpliwości i podwyższy wartość uzyskanych wniosków, ale przede wszystkim 

pozwoli odpowiedzieć na kluczowe pytanie dotyczące wizerunku ciała, a zatem 
czy działania poprawiające urodę mają na celu subiektywny wzrost zadowole
nia z atrakcyjności fizycznej, czy też rzeczywiście ładniejszy tudzież młodszy 
wygląd.
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Influence of beautifying operations on body self-esteem 
and mood among medium-aged women

The article describes the study concerning the consequences caused by apply

ing beautifying operations. The average age o f the participants (N =  50) was 

40,8 years. H a lf o f them, being the criterion group, voluntarily underwent 

aesthetic medicine operations. The control group did not undergo the opera

tions. The measure o f body self-esteem  (Scale BES) and mood (Scale BMIS) was 

perform ed tw ice in both groups. In the criterion group, the wom en completed 

the questionnaires both before and after the operation. The results showed 

that, the women, who underwent the operations, had higher body self-esteem  

and better mood after the operation than before. Moreover, the study showed 

that, the women, who underwent the operations, had higher body self-esteem  

and better mood than the women in control group.

Key words: beautifying operations, body self-esteem, mood


