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Wprowadzenie
Paradygmat rozwoju i biegu ¿ycia, ujmuj¹cy
przebieg ¿ycia ludzkiego jako proces realizacji
potencjalnych mo¿liwoœci rozwojowych, zak³ada
istnienie w³aœciwie nieograniczonych zdolnoœci
samodoskonalenia siê na ka¿dym etapie ¿ycia
cz³owieka.
Podejœcie salutogenetyczne koncentruje siê na
warunkach koniecznych do uzyskania zmiany –
pyta, jak zd¹¿aæ do zdrowia, czyli o mo¿liwoœci
samodoskonalenia (autokreacji). Podstawowym
warunkiem okazuje siê samoaktywnoœæ, samodzielnoœæ i samoodpowiedzialnoœæ (12).
W wyniku syntezy postulatów i wniosków
z badañ i obserwacji mo¿na okreœliæ 4 obszary
istotne dla zdrowego funkcjonowania, rozumianego jako mo¿liwoœæ autokreacji:
(1) prze¿ywanie w³asnej osoby:
• konstruktywna, bezwarunkowa samoakceptacja;
• autonomia – poczucie osobistej niezale¿noœci i wolnoœci;
• zdolnoœæ do samokontroli i panowania nad
sob¹;
(2) relacje ze œwiatem i innymi:
• adekwatna percepcja i akceptacja rzeczywistoœci;

• orientacja temporalna na ca³y horyzont
czasowy z koncentracj¹ na teraŸniejszoœci
w perspektywie przysz³oœci;
• relacje z otoczeniem oparte na zaanga¿owaniu w œwiat zewnêtrzny;
(3) reakcje na trudnoœci i stres:
• sprawne radzenie sobie w zmieniaj¹cym
siê œrodowisku;
• odpornoœæ na wydarzenia krytyczne i doœwiadczenia stresu (hart ducha);
• dostosowanie strategii i wysi³ków zmagania
do charakteru wydarzeñ krytycznych i okolicznoœci;
(4) rozwi¹zywanie podstawowych konfliktów egzystencjalnych:
• afirmacja ¿ycia – posiadanie poczucia sensu i w³asnej filozofii ¿ycia.
Postrzeganie cz³owieka jako kreatora w³asnego
zdrowia, a posiadanego przez niego potencja³u
autokreacji jako zasadniczego dla funkcjonowania i dzia³ania na rzecz w³asnego zdrowia, pozwala traktowaæ obraz siebie jako jeden z istotnych predyktorów. Zmienia to miejsce psychologii w interdyscyplinarnym przedsiêwziêciu, jakim jest promocja zdrowia. Psychologia wykorzystywana jest nie tylko w celu wskazywania prawid³owoœci kieruj¹cych zachowaniem cz³owieka
dla eliminacji zachowañ ryzykownych dla zdrowia, ale przede wszystkim we wspieraniu poten-
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cja³u twórczego, zwi¹zanego œciœle z tworzonym
przez jednostkê obrazem siebie. Postrzeganie
promocji zdrowia w kontekœcie mo¿liwoœci samodoskonalenia, a oddzia³ywañ psychologicznych
jako wspierania d¹¿enia do samorealizacji powoduje, ¿e zdrowie nie jest celem samym w sobie, ale
naturalnym, chocia¿ niekoniecznie zamierzonym
efektem (12).
Nowe spojrzenie na promocjê zdrowia nabiera
istotnego znaczenia w kontekœcie propagowania
zdrowych zachowañ wœród m³odzie¿y, w tym
szczególnie w okresie póŸnej adolescencji, gdzie
rozwijana jest indywidualnoœæ i poszukiwanie w³asnej to¿samoœci.
Je¿eli oddzia³ywania psychologiczne w promocji
zdrowia kierowane do m³odzie¿y bêdziemy
widzieæ jako wspieranie d¹¿enia do samorealizacji, to wa¿na staje siê wiedza dotycz¹ca specyfiki i prawid³owoœci rozwoju obrazu siebie jako
podstawowego dla procesu autokracji.

Cel pracy
Celem artyku³u jest analiza dotychczasowych
badañ dotycz¹cych problematyki obrazu siebie
w okresie dorastania w kontekœcie jego wp³ywu
na kszta³towanie postaw wobec w³asnego zdrowia.

Wybrane aspekty obrazu siebie w okresie
póŸnej adolescencji – przegl¹d literatury
Okres adolescencji nale¿y spostrzegaæ jako
etap wielorakich transformacji. Jest on, po stabilnym okresie dzieciñstwa, czasem intensywnych
przemian biologicznych, psychologicznych i spo³ecznych. S¹ one wzajemnie ze sob¹ powi¹zane.
Terminologia dotycz¹ca okresu adolescencji nie
jest ujednolicona. Najczêœciej nazw¹ t¹ obejmuje siê okres pomiêdzy 10 a 20 rokiem ¿ycia,
podzielony na dwie fazy: wczesna adolescencja
lub wiek dorastania (od 10 do oko³o 16 r.¿.)
i póŸna adolescencja lub wiek m³odzieñczy (od
16 r.¿. do 20 r.¿.) (14, 16).
Niezale¿nie od terminologii oraz niejednolitej
periodyzacji rozwój obejmuje najpierw gotowoœæ
organizmu do reprodukcji gatunku (wczesna
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adolescencja), a dopiero po niej nabywanie kompetencji osobistych i spo³ecznych (póŸna adolescencja).
Pojêcie „obraz siebie” jest terminem czêsto
u¿ywanym i stosowanym w ró¿nych kontekstach. W zale¿noœci od orientacji teoretycznej
pojêcie to miewa wielorakie znaczenia. Bywa
równie¿ i tak, ¿e stosuje siê ró¿ne terminy na
oznaczenie tego samego zjawiska. Uporz¹dkowanie czy usystematyzowanie stanowisk dotycz¹cych tego zagadnienia jest zadaniem trudnym, nie³atwo jest wybraæ najbardziej odpowiedni¹ definicjê, która by w sposób ca³oœciowy t³umaczy³a istotê tego, czym jest obraz siebie, w jaki sposób i przy wp³ywie jakich czynników dochodzi do jego kszta³towania siê, jakie s¹ jego czêœci
sk³adowe i co jest istotnym przedmiotem obrazu
siebie.
Obraz siebie to ca³oœæ wiedzy i przekonañ, jakie
osoba odnosi do siebie jako obiektu poznania
(10, 20). Informacje na swój temat mog¹ mieæ
postaæ s¹dów opisowych – samowiedza lub
s¹dów wartoœciuj¹cych – samoocena (11). Ogóln¹ samoocenê najczêœciej uznaje siê za podstawowy wyznacznik poczucia w³asnej wartoœci
– pozytywne lub negatywne nastawienie do siebie (13, 24). Wielu teoretyków opisuje pojêcie
„ja” przy pomocy okreœlenia roli, jak¹ pe³ni w wieloaspektowym funkcjonowaniu cz³owieka, miejsca, jakie zajmuje w jego wielowymiarowej egzystencji, oraz sposobów, w jakich przejawia siê na
zewn¹trz. Panuje powszechna zgodnoœæ co do
tego, ¿e „ja” zajmuje centralne miejsce w osobowoœci cz³owieka, steruje jego zachowaniem,
zmienia siê wraz z jego biologicznym, psychologicznym i spo³ecznym rozwojem, zachowuj¹c
jednoczeœnie swoj¹ jedynoœæ, niepowtarzalnoœæ
i to¿samoœæ (11, 15, 17, 25).
W okresie adolescencji nowo odkryta zdolnoœæ
myœlenia abstrakcyjnego powoduje wysoki poziom autorefleksji. Dorastaj¹cy, poszukuj¹c wiedzy o sobie poprzez refleksjê nad sob¹, próbuje
odpowiedzieæ na pytanie: „jaki jestem sam w sobie”. Wzrasta realizm w ocenie samego siebie.
Dorastaj¹cy s¹ wobec siebie krytyczni. Kolejnym
zjawiskiem wystêpuj¹cym w okresie dojrzewania
s¹ zmiany w relacji „ja realnego” i „ja idealnego”.
Dopiero w okresie dojrzewania jednostka potrafi
jednoczeœnie uwzglêdniæ „ja realne” i „ja idealne”. Konsekwencje takiej umiejêtnoœci nie zawsze jednak prowadz¹ do pozytywnych rezultatów.
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Podejœcie humanistyczne k³adzie du¿y nacisk na
rozbie¿noœæ miêdzy realnym i idealnym obrazem
siebie, upatruj¹c w wysokiej rozbie¿noœci pod³o¿e depresji (19). Z perspektywy rozwojowej du¿a
rozbie¿noœæ jest wskaŸnikiem wysokiego stopnia dojrza³oœci, poniewa¿ wymaga myœlenia abstrakcyjnego, wysokich oczekiwañ co do w³asnej
skutecznoœci oraz wiêkszego zró¿nicowania posiadanego doœwiadczenia. Obni¿enie samooceny i wysoki stopieñ rozbie¿noœci pomiêdzy
realnym i idealnym wizerunkiem siebie uwa¿ane
s¹ za normatywny aspekt dojrzewania, zwi¹zany
g³ównie z wiekiem umys³owym. Wysoki poziom
autorefleksji prowadziæ mo¿e niekiedy do zani¿ania samooceny (5).
Wed³ug A. Brzeziñskiej (2) charakterystyczne
dla okresu adolescencji s¹ przypadki nadmiernego generalizowania ocen dotycz¹cej jednej cechy na inne, np. ocena w³asnego wygl¹du mo¿e
zostaæ przeniesiona na sprawnoœci intelektualne
Na gruncie polskim brak jest reprezentatywnych
badañ dotycz¹cych specyfiki rozwoju obrazu
siebie m³odzie¿y. Ró¿norodnoœæ koncepcji
teoretycznych i brak znormalizowanych narzêdzi
uniemo¿liwia porównywanie wyników dotychczas przeprowadzonych badañ.

Najpe³niejszym studium rozwoju obrazu siebie
s¹ badania przeprowadzone przez pracowników
Kliniki Psychiatrii Dzieci i M³odzie¿y AM
w Krakowie w koñcu lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia, których g³ównym celem by³a psychologiczna charakterystyka m³odzie¿y w okresie
dojrzewania pod wzglêdem takiej zmiennej, jak
obraz siebie. Badania przeprowadzono na
grupie 1583 osób dzieci i m³odzie¿y w wieku 13
i 17 lat, z terenu Ma³opolski.
Pomimo, ¿e prowadzone badania czêsto
dostarczaj¹ niejednoznacznych, a nawet sprzecznych wyników, wydaje siê mo¿liwe wyodrêbnienie pewnych prawid³owoœci charakterystycznych
dla rozwoju obrazu siebie m³odzie¿y polskiej.
Jako istotne zmienne ró¿nicuj¹ce mo¿na wyodrêbniæ przede wszystkim wiek i p³eæ.
Obraz siebie a p³eæ
Czêsto ogólny dla badanej populacji wskaŸnik
obrazu siebie traktowany jest jako istotny predyktor
funkcjonowania jednostki (23). Pogl¹d ten wydaje
siê nieuzasadniony ze wzglêdu na stwierdzone
istotne ró¿nice ze wzglêdu na p³eæ (1, 26, 27).
Z badañ przeprowadzonych przez M Znajmieck¹-Sikorê i L. Godzwon (26) oraz M. Znaj-

Tabela 1.
Obraz siebie badanej m³odzie¿y na podstawie kwestionariusza D. Offera „Obraz siebie”
Skala

Ogó³em

Kobiety

Mê¿czyŸni

p

M

SD

M

SD

M

SD

Kontrola emocjonalna

51,61

16,18

51,15

16,67

52,45

15,33

0,600***

Emocjonalny ton

54,07

17,46

50,44

17,58

60,70

15,24

0,000***

Obraz w³asnego cia³a

56,54

17,33

55,56

18,36

58,33

15,25

0,285***

Relacje spo³eczne

55,15

14,78

53,74

15,18

57,71

13,77

0,073***

Morale

54,36

14,12

53,29

13,06

56,32

15,77

0,151***

Cele: wykszta³cenie i zawód

58,10

13,64

57,04

14,17

60,04

12,48

0,142***

Postawy seksualne

53,99

16,03

51,37

14,50

58,78

17,62

0,001***

Relacje rodzinne

58,46

16,05

55,66

16,78

63,59

13,28

0,000***

Kontrola œwiata zewnêtrznego

55,22

16,64

54,34

16,86

56,81

16,22

0,322***

Psychopatologia

55,83

18,11

53,29

18,60

60,46

16,31

0,007***

Przystosowanie

49,75

15,78

49,18

16,18

50,79

15,08

0,495***

Wynik globalny

48,13

18,68

44,37

19,65

54,35

15,02

0,000***

(œrednia; odchylenie standardowe i poziom istotnoœci ró¿nic ) n=195, œredni wiek badanych – 14,98 lat
*- p < 0,05 **- p < 0,01***- p < 0,001
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mieck¹-Sikorê (27) wynika, i¿ ch³opcy uzyskali
istotnie wy¿sze wyniki w zakresie globalnego
obrazu siebie ni¿ dziewczêta (tabela 1).
Samoocena
Realistyczna ocena samego siebie nie wzrasta
prostoliniowo – w póŸnej adolescencji mo¿e
wyst¹piæ zmiana w tym zakresie (wzrost nierealistycznej oceny siebie).
Doniesienia empiryczne dotycz¹ce samooceny
nie wykazuj¹ jednoznacznie, ¿e p³eæ jest czynnikiem ró¿nicuj¹cym. Jednak ¿adne z badañ nie
wykaza³o wy¿szej samooceny dziewcz¹t. Czêœæ
badañ wskazuje na brak istotnych statystycznie
ró¿nic pomiêdzy samoocen¹ dziewcz¹t i ch³opców
(6, 9, 23). Natomiast w badaniach M. Znajmieckiej-Sikory (27) ch³opcy uzyskali istotnie statystycznie
wy¿sze wyniki (por. tabela 2). Czêœæ badaczy interpretuje te ró¿nice, uznaj¹c, ¿e samoocena dziewcz¹t opiera siê na bardziej realistycznej ocenie
siebie i swoich mo¿liwoœci (Bailey, za:16).

Samoocena

Tabela 2.
Poziom samooceny badanej m³odzie¿y na
podstawie analizy Skali Samooceny Rosenberga

Kontrola emocjonalna
Ch³opcy maj¹ wyraŸnie lepsze poczucie kontroli
emocjonalnej. Dziewczêta natomiast prze¿ywaj¹
wiêcej obaw, czuj¹ siê mniej zrównowa¿one emocjonalnie w porównaniu z ch³opcami, czêœciej te¿
prze¿ywaj¹ siebie jako osoby podatne na zranienie, czêœciej czuj¹ siê samotne (1).
Dziewczêta czêœciej doœwiadczaj¹ poczucia
wstydu, maj¹ wiêcej lêków, których nie potrafi¹
zrozumieæ, prze¿ywaj¹ wiêkszy wewnêtrzny niepokój, czêœciej maj¹ myœli o œmierci oraz poczucie, ¿e nie nad¹¿aj¹ ze wszystkim, bardziej
zwracaj¹ uwagê na oceny ze strony innych ni¿
ch³opcy (1, 26, 27) (tabela 1).

Funkcjonowanie spo³eczne
Ogó³em

Kobiety

Mê¿czyŸni

M

M

M

SD

SD

p

SD

79,92 17,42 77,89 18,35 81,84 16,49 0,002**

(œrednia; odchylenie standardowe, poziom istotnoœci)
n=195, œredni wiek badanych – 14,98 lat
* – p < 0,05 **– p < 0,01 ***– p < 0,001

Akceptacja zmian
zwi¹zanych z rozwojem fizycznym
W okresie pokwitnia nowe bodŸce p³yn¹ce
z cia³a powoduj¹ zmianê obrazu siebie. Wzrost
koncentracji na sobie wi¹¿e siê ze szczególnym
naciskiem na wygl¹d zewnêtrzny. Stwierdzono,
¿e ocena swego zewnêtrznego wygl¹du jest
najlepszym predyktorem globalnego poczucia
w³asnej wartoœci (5). W wymiarze przystosowanie i stosunek do zmian zwi¹zanych z rozwojem
fizycznym zaobserwowano istotne zmiany.
Ch³opcy s¹ czêœciej i bardziej zadowoleni ze
zmian zachodz¹cych w ich ciele ni¿ dziewczêta,
które czêœciej czuj¹ siê brzydkie i nieatrakcyjne,
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ponadto zdaj¹ siê byæ bardziej otwarci na swoj¹
seksualnoœæ (1). Czêœciej myœl¹ o seksie, chodz¹ na filmy czy przedstawienia, w których jest
przewaga scen seksualnych. Czêœciej te¿ uznaj¹ satysfakcjê p³yn¹c¹ z doœwiadczeñ seksualnych
oraz wyra¿aj¹ potrzebê posiadania w³asnej
dziewczyny (1, 26, 27) (tabela 1).

Dziewczêta bardziej ni¿ ch³opcy podkreœlaj¹
znaczenie, jakie ma dla nich prawdomównoœæ,
zwracaj¹ wiêksz¹ uwagê na to, jak ich zachowanie wp³ywa na innych, s¹ nastawione na pomoc
innych, a nie na wspó³zawodnictwo. Ch³opcy
czêœciej ni¿ dziewczêta deklaruj¹, ¿e woleliby
byæ utrzymywani przez innych, czêœciej te¿ maj¹
poczucie, ¿e w sytuacjach grupowych mogliby
pe³niæ rolê przywódcz¹
Dziewczêta wykazuj¹ wiêkszy stopieñ spo³ecznej
œwiadomoœci i odpowiedzialnoœci, s¹ bardziej
empatyczne i towarzyskie. Natomiast ch³opcy s¹
bardziej zorientowani na cel i dzia³anie ni¿ na
uczucia innych (1, 26).

Relacje rodzinne
W zakresie relacji rodzinnych ch³opcy uzyskuj¹
istotnie wiêksze wsparcie, maj¹ lepsze relacje ze
swoimi rodzicami ni¿ dziewczêta (26, 27)
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Obraz siebie a wiek
Przechodzenie z okresu wczesnej do póŸnej
adolescencji wyraŸnie pokazuje kierunek zmian
w obrazie siebie.
Wraz z wiekiem zmienia siê stosunek do
w³asnego cia³a i do zmian w nim zachodz¹cych –
m³odsi adolescenci s¹ bardziej skoncentrowani
na swoim ciele i bardziej wra¿liwi na oceny
innych, dotycz¹ce wygl¹du zewnêtrznego.
W grupie starszych adolescentów prze¿ywanie
siebie w przysz³oœci by³o bardziej obarczone
niepewnoœci¹ i mniej optymistyczne ni¿ w grupie
m³odszych, wzrasta równie¿ niezadowolenie z
siebie, rzadziej te¿ ciesz¹ siê ¿yciem (1).
U ch³opców wzrasta wraz z wiekiem poczucie
kontroli emocjonalnej. U dziewcz¹t natomiast, które prze¿ywaj¹ wiêcej obaw, czuj¹ siê mniej
zrównowa¿one emocjonalnie – z wiekiem ta tendencja pog³êbia siê. Wiêcej starszych ni¿ m³odszych dziewcz¹t prze¿ywa samotnoœæ i ró¿ne
lêki.
Wraz z wiekiem zmieniaj¹ siê równie¿ relacje
rodzinne. Starsi ch³opcy i dziewczêta s¹ bardziej
krytycznie nastawieni do swoich rodzin i maj¹ do
rodziców wiêcej ¿alu. Oceniaj¹ krytycznie ojca,
rzadziej matkê. Dostrzegaj¹ wiêcej konfliktów
miêdzy rodzicami, rzadziej te¿ uwa¿aj¹, ¿e bêd¹
czerpaæ wzory ze swoich rodzin generacyjnych.
Rzadziej te¿ maj¹ poczucie oparcia w rodzinie.
Wol¹ przebywaæ poza domem (1).
Wraz z wiekiem zmniejsza siê u badanych osób
pewnoœæ co do wartoœci przysz³ej pracy i zadowolenia z siebie w przysz³ej roli zawodowej (1).
Na obraz siebie w póŸnej adolescencji w coraz
mniejszym stopniu wp³yw maj¹ wzorce osobowe.
Zwi¹zane jest to z rozwojem autonomii, rozwijaniem w³asnej koncepcji ¿ycia oraz okreœlaniem
w³asnego systemu wartoœci i stylu ¿ycia (4).

Obraz siebie a postawy wobec zdrowia –
wnioski
W literaturze przedmiotu podkreœla siê, ¿e
w póŸnej adolescencji obraz siebie jest jeszcze
struktur¹ podlegaj¹c¹ dynamicznym, rozwojowym zmianom, dla której charakterystyczne jest
obni¿enie poziomu samooceny i samoakceptacji
oraz wysoka labilnoœæ treœci samoopisu – tych

aspektów obrazu siebie, które maj¹ istotne znaczenie dla autokreacji zdrowia.
Dokonany przegl¹d badañ potwierdza doniesienia literatury, ale wskazuje przede wszystkim
na istotne znaczenie p³ci i wieku jako czynników
wp³ywaj¹cych na tworzenie obrazu siebie.
Dorastaj¹ca m³odzie¿ ma stosunkowo uproszczony i zawê¿ony obraz zdrowia. Zdrowie w okresie adolescencji uznawane jest wprawdzie za
wartoœæ i rangowane na przeciêtnie pi¹tym –
szóstym miejscu, ale jest to tylko deklaratywna
pozycja zdrowia w hierarchii wartoœci m³odych
ludzi. Dla wiêkszoœci m³odzie¿y (55%) zdrowie to
po prostu brak choroby, dobre samopoczucie,
ale zawê¿ane do sfery fizycznej. Tylko 6,6% odpowiadaj¹cych kojarzy zdrowie ze zdrowym stylem ¿ycia, rozumianym jako zespó³ zachowañ
charakteryzuj¹cych ogólny sposób ¿ycia jednostki (18).
Ostatnio pojawiaj¹ siê badania, w których zak³ada siê, ¿e p³eæ ma wp³yw na tworzenie przez
dzieci i m³odzie¿ w³asnych koncepcji zdrowia
i choroby i wp³ywa tym samym na postawy
wobec zdrowia (7, 22). Wraz z wiekiem koncepcje choroby zyskuj¹ na dojrza³oœci poprzez
dostrzeganie zwi¹zków miêdzy zachowaniem
cz³owieka a stanem jego zdrowia. Jednak to dziewczêta znacznie czêœciej wykazuj¹ wiêksz¹ œwiadomoœæ zwi¹zków w³asnych zachowañ z mo¿liwoœci¹ utraty zdrowia (22).
O ile w m³odszym wieku szkolnym mog¹ siê
wydawaæ efektywne oddzia³ywania wychowawcze i edukacyjne w zakresie promocji zdrowia –
w przewa¿aj¹cej mierze to jeszcze doroœli (rodzice, nauczyciele) przejmuj¹ odpowiedzialnoœæ
za zdrowe funkcjonowanie dzieci (wy¿ywienie,
styl ¿ycia), o tyle w póŸnej adolescencji wzrastaj¹cy krytycyzm i silna naturalna tendencja do
okreœlenia w³asnej odrêbnoœci i indywidualnoœci
przesuwaj¹ ten rodzaj oddzia³ywañ na plan dalszy. Doroœli w coraz mniejszym stopniu decyduj¹
o wa¿nych aspektach ¿ycia m³odych ludzi, zmniejsza siê w sposób zasadniczy kontrola nad zachowaniem m³odzie¿y. Z jednej strony, widoczna
jest tendencja do coraz szybszego uniezale¿niania siê od oddzia³ywañ wychowawczych i kontroli doros³ych, a jednoczeœnie badania wskazuj¹, ¿e nie idzie to w parze z dojrzalszym obrazem
siebie.
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Osoby, które chcia³yby promowaæ zdrowie wœród
m³odzie¿y, realizuj¹c programy profilaktyczno-promocyjne, staj¹ przed pytaniem: Czy to
bêdzie propagowanie okreœlonego, zdrowego
stylu ¿ycia, czy wspieranie indywidualnego rozwoju jednostki, gdzie zdrowie bêdzie naturaln¹
konsekwencjê samorealizacji? Pytanie to jest
istotne równie¿ w kontekœcie efektywnoœci realizowanych programów i dzia³añ. Bowiem proponowanie okreœlonego, zdrowego stylu ¿ycia mo¿e
staæ w opozycji do szczególnie silnej w omawianym okresie potrzebie indywidualnoœci.
Optymalne wydaje siê proponowanie i realizowanie programów, które rozwija³yby potencja³
autokreacji, w tym szczególnie wspieraj¹c rozwój poczucia w³asnej wartoœci, samoakceptacjê,
poszerzaj¹c treœæ obrazu siebie i samoœwiadomoœæ. Programów, w których zachowania prozdrowotne, tak jak to widzi psychologia humanistyczna – staj¹ siê naturalnym, choæ nie zawsze
zak³adanym efektem d¹¿enia do samorealizacji
(12), a zdrowie, tak jak prezentowane jest to
w wiêkszoœci wspó³czesnych pogl¹dów na promocjê zdrowia – staje siê œrodkiem do realizacji
celu, a nie celem samym w sobie (21). Pozwala
to jednoczeœnie unikn¹æ w¹tpliwoœci – czy zalecenia modyfikacji zagra¿aj¹cych zdrowiu zachowañ nie staj¹ siê ingerencj¹ w sferê wolnoœci
i spontanicznoœci preferowanego, indywidualnego stylu ¿ycia (8).
Programy wspieraj¹ce rozwój i samorealizacjê
mo¿na realizowaæ tylko poprzez wykorzystanie
metod aktywnych, w których nie zak³ada siê
sztywnej struktury czy programu zajêæ, ale odpowiada siê na oczekiwania konkretnej grupy, pod¹¿aj¹c za jej potrzebami (9, 27). Pozwala to
w sposób naturalny uwzglêdniaæ mo¿liwoœci rozwojowe i ró¿nice zale¿ne od wieku i p³ci.

Streszczenie
Wspó³czeœnie, w dzia³aniach zwi¹zanych z promocj¹ zdrowia (edukacj¹ zdrowotn¹) coraz wiêksz¹ uwagê skupia siê na potencjale autokreacji.
Samoaktywnoœæ, samodzielnoœæ i samoodpowiedzialnoœæ traktuje siê jako zasadnicze dla
funkcjonowania i dzia³ania na rzecz w³asnego
zdrowia. W tej perspektywie szczególnego znaczenia nabiera obraz siebie, w tym miêdzy innymi: konstruktywna, bezwarunkowa samoakce-

36

ptacja, integralnoœæ osobowoœci i wewnêtrzna
równowaga, autonomia i poczucie osobistej niezale¿noœci, posiadanie wyraŸnie zarysowanych,
ale i elastycznych granic ja, zdolnoœæ do samokontroli i adekwatna percepcja rzeczywistoœci.
PóŸna adolescencja to ostatni etap w ontogenezie obrazu siebie, w którym najwyraŸniejsze jest
postêpuj¹ce zró¿nicowanie – od globalnego w
kierunku bardziej z³o¿onego i zró¿nicowanego.
Konsekwencj¹ tych dynamicznych i zasadniczych
zmian jest, zawieszenie pomiêdzy okresem dzieciñstwa a pe³n¹ dojrza³oœci¹, co skutkuje specyfik¹ niektórych wymiarów obrazu siebie, w tym
miêdzy innymi: obni¿on¹ samoocen¹ i samoakceptacj¹, wysok¹ labilnoœci¹ treœci samoopisu.
Jakie znaczenie dla postaw wobec zdrowia i mo¿liwoœci autokreacji w³asnego zdrowia ma specyfika
obrazu siebie w okresie póŸnej adolescencji? Jak
wyznacza kierunek budowania programów w
zakresie profilaktyki i promocji zdrowia?
Autorki dokonuj¹ przegl¹du literatury w zakresie
badañ nad obrazem siebie w okresie póŸnej
adolescencji oraz postaw wobec zdrowia i oceny
skutecznoœci oddzia³ywañ promocyjnych i profilaktycznych wobec m³odzie¿y, w kontekœcie postulatu autokreacji.
S³owa kluczowe: promocja zdrowia, autokracja, obraz siebie, póŸna adolescencja

Summary
Nowadays health promotion activities focus on
autocreation. Responsibility, creativity and
self-consciousness of a person are regarded as
fundamental thing in maintaining good health. In
this context self-esteem is particularly important.
Late adolescence is the last stage of creating
self-image. Self-knowledge modifies behavior of
a yang person. As a result, a person is on a state
of suspense between childhood and maturity
period which characterizes in specific dimensions of self-image, for example low level of
self-esteem, lack of self-occupation, high level of
changeability in self-knowledge. Physical appearance becomes the most important thing in
self-esteem.
Does self-image of late adolescents influence
their attitude to health? Do health promotion and
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prophylaxis take a specific youth self-image into
account?
The authors give review of literature research in
self-image of late adolescents, their attitudes to
health and they try to estimate the effectiveness
of health promotion and prophylaxis.
Key words: health promotion, autocreation,
self-esteem, late adolescence
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