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Streszczenie 

Wstęp. Celem niniejszego artykułu jest próba opisania czy a jeśli tak, to w jakim zakresie, przebycie ciąży oraz okresu karmienia 
zmienia obraz własnego ciała i poczucie atrakcyjności seksualnej kobiet w wieku prokreacyjnym. 
Materiał i metody. Materiał empiryczny służący opracowaniu zagadnienia zebrano, obejmując badaniami 254 kobiety posiadające 
małe dziecko. Dobór do grupy badanej miał charakter celowy. Metodę badawczą stanowił Kwestionariusz do badania wybranych 
aspektów seksualności kobiet, Kwestionariusz aktywności seksualnej kobiet oraz Kwestionariusz do badania wybranych doświad-
czeń związanych z macierzyństwem.  
Wyniki i wnioski. Dla 44% osób badanych macierzyństwo i związane z nim konsekwencje łączą się z wyższym poczuciem atrak-
cyjności seksualnej. Subiektywne poczucie atrakcyjności poszczególnych wymiarów ciała zmienia się podczas ciąży oraz po jej 
przebyciu. Ujawnione statystycznie istotne różnice, odnoszące się do oceny poszczególnych wymiarów własnego ciała w różnych 
okresach życia kobiety, wskazują na spadek zadowolenia z wybranych wymiarów po przebytej ciąży i okresie karmienia. 

SŁOWA KLUCZOWE: atrakcyjność seksualna, ciąża, poród, ciało. 

Summary 

Introduction. The aim of the following article is to attempt to describe whether, and if so, to what extent, undergoing pregnancy and 
breastfeeding period changes perception of the body and the sense of sexual attraction in women of child-bearing age. 
Material and methods. 254 female participants with a young child took part in the study. The selection of the participants who took 
part in the study was intentional. The method used in the study was a Questionnaire containing questions about women’s sexual 
activity, Questionnaire which examined chosen aspects of female sexuality and Questionnaire which examined chosen experiences 
related with motherhood. 
Results and conclusions. For 44% of the participants maternity and its consequences are linked to the higher sense of sexual attraction. The 
subjective perception of particular body measurements’ appeal changes during the pregnancy and after it ends. The study revealed statisti-
cally significant differences when it comes to woman’s assessment of particular body measurements in various periods of her life. They show 
the decrease of women’s satisfaction from the particular measurements after the pregnancy and breastfeeding period.  

KEY WORDS: sexual attraction, pregnancy, childbirth, body. 
 
 

Wstęp 
Współczesna psychologia społeczna wskazuje na dwa 

podstawowe ujęcia atrakcyjności interpersonalnej, opisanej 
na podstawie teorii wymiany społecznej oraz teorii równo-
ści [1]. Pierwsza z nich zakłada, że ludzie oceniają relacje 
interpersonalne (związki) z innymi ludźmi na podstawie:  

1. Bilansu gratyfikacji (nagród) jakie uzyskują oraz 
strat (kosztów) jakie muszą ponosić będąc w relacji. 

2. Poglądów odnośnie tego, na jaki związek zasługują. 
3. Oceny dotyczącej tego, jakie jest ich zdaniem praw-

dopodobieństwo nawiązania lepszych relacji z kimś innym.  
Atrakcyjność interpersonalna ma ogromne znaczenie  

w relacjach diadycznych zwiększając prawa i przywileje 
osoby bardziej atrakcyjnej w związku. Ci, którym nie udaje 
się plasować wysoko na społecznej skali atrakcyjności są 
bardziej narażeni na zdrady i porzucenie ze strony partne-
ra/partnerki bardziej atrakcyjnej [2, 3]. Osoby bardzo atrak-

cyjne pozostające w związkach z osobami o mniejszej 
atrakcyjności czują się niedowartościowane, deklarują niż- 
sze poczucie szczęścia z małżeństwa i są przekonane o tym, 
że posiadają znacznie większe możliwości interpersonalne 
– zatem częściej są w stanie wejść w sytuację sprzyjającą 
dopuszczeniu się niewierności. Jak wskazują badania [4], 
osoby atrakcyjne częściej i szybciej dopuszczają się zdrady, 
o ile pozostają w relacji z parterem/partnerką o mniejszej 
atrakcyjności. 

Drugie podejście reprezentowane przez teorię równości 
zakłada, że ludzie czują się najlepiej w relacjach interperso-
nalnych, w których koszty i zyski będące udziałem jednej 
ze stron interakcji są w przybliżeniu takie same, jak koszty  
i zyski drugiej osoby. W związkach intymnych podejście 
reprezentowane przez teorię równości nie zawsze się 
sprawdza, ponieważ istnieją ludzie, którzy są zorientowani 
na zaspokojenie potrzeb drugiej osoby, a tym samym goto-
wi są ponosić ogromne koszty pozostawania w relacji. Na 
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przeciwnym biegunie znajdują się osoby, które ponoszą 
bardzo niskie koszty utrzymania relacji, wynosząc z niej 
ogromne zyski i koncentrując się przede wszystkim na 
zaspokojeniu własnych potrzeb.  

Atrakcyjność interpersonalna/seksualna jest spostrzega-
na głównie przez ciało i sposób jego przedstawienia, który 
jest społecznie interpretowany. Jest ona konstruktem spo-
łecznym, obecnym we wszystkich kulturach, choć odmien-
nie przez te kultury definiowanym [2, 3]. To, co uważa się 
za atrakcyjne jest współcześnie wyznaczane przez szereg 
czynników oddziałujących na płaszczyźnie społeczno-kul- 
turowej oraz indywidualnej. Wygląd zewnętrzny jest jed-
nym z ważniejszych komponentów składających się na 
atrakcyjność. Kobiety są oceniane pod względem atrakcyj-
ności przede wszystkim przez pryzmat wyglądu. Z tego 
powodu znacznie częściej stosują diety, czego konsekwen-
cją mogą by zaburzenia odżywiania. Istotnie, kobiety cho-
rują na różnego rodzaju zaburzenia odżywiania częściej niż 
mężczyźni [5, 6, 7, 8], częściej też są klientkami klinik ofe- 
rujących zabiegi chirurgii plastycznej, farbują włosy, kupują 
większe ilości kosmetyków oraz ubrań, są bardziej skłonne 
tolerować dyskomfort fizyczny, by wyglądać atrakcyjnie 
[7]. Mężczyźni cenią w kobietach atrybuty płci, czyli piersi, 
pośladki, usta a także nogi, stopy, włosy i oczy [9, 10]. 
Szczególnie interesujące z męskiego punktu widzenia wy-
dają się być proporcje miedzy linią piersi, talii i bioder 
(ibidem). Wyjaśnienia koncentracji na wyglądzie kobiet 
można szukać nie tylko w koncepcjach ewolucyjnych, ale 
także w społecznych ocenach dokonywanych przez męż-
czyzn, dla których wygląd partnerki jest niezwykle istotny. 
Piękna kobieta u boku podnosi status społeczny partnera, 
sprawia, że przypisuje się mu większą inteligencję, pew-
ność siebie oraz postrzega się go jako osobę znacznie bar-
dziej sympatyczną [7, 2]. W myśl koncepcji społecznych 
stereotypów płci [11], kobiety mniej atrakcyjne fizycznie 
mają mniejsze szanse na znalezienie inteligentnego i za-
pewniającego bezpieczeństwo ekonomiczne mężczyzny lub 
w ogóle na zamążpójście, zatem są stale motywowane do 
dbania o swój wizerunek zewnętrzny. Wizerunek ten jest 
subiektywny, niestabilny w czasie, bardzo podatny na wpły- 
wy otoczenia, wyznacza też samopoczucie i samoocenę,  
a tym samym determinuje podejmowane działania, modyfi-
kuje plany, wzbudza i modyfikuje emocje. Kobiety często 
deklarują, że chciałyby mieć znacznie niższą masę ciała,  
a kiedy okazuje się to niemożliwe muszą borykać się  
z szeregiem negatywnych konsekwencji psychologicznych, 
jak spadek samooceny, negatywne emocje złości, wstydu, 
lęku, smutku [12]. Z tego powodu kobiety mają raczej 
tendencję do ambiwalentnych odczuć zawiązanych z wła-
snym ciałem, natomiast mężczyźni doceniają swoje ciała  
i częściej je afirmują [6]. Zadowolenie z posiadanego ciała 
oraz z prezentowanego wizerunku zewnętrznego może 
okazać się kluczem do sukcesów interpersonalnych, ponie-
waż to wygląd zadecyduje o tym, kogo można poznać, 
poślubić i jaki będzie komfort dalszego życia [5]. Strategie 
skoncentrowane na dbałości o wygląd i dążeniu do osią-
gnięcia szczupłej sylwetki obierane przez kobiety wydają 
się być społecznie słuszne, ponieważ jak wskazują wyniki 

badań osoby atrakcyjne łatwiej znajdują pracę i uzyskują za 
nią wyższe wynagrodzenie, mają więcej satysfakcjonują-
cych kontaktów interpersonalnych, co znacznie zwiększa 
szansę na osiągnięcie sukcesu społecznego [1]. 

W obliczu powyższych informacji, ciekawym zagad-
nieniem badawczym było dowiedzenie się, czy stwierdze-
nia dotyczące wpływu ciąży i okresu karmienia na wygląd  
i poczucie atrakcyjności potwierdzą się w opiniach osób 
badanych. 

Materiał i metody 
W celu analizy oceny atrakcyjności interpersonalnej/ 

seksualnej przez kobiety w okresie prokreacyjnym prze-
prowadzono badania empiryczne o charakterze opisowym. 
Badania takie, określane jako eksploracyjne [13] nie upraw- 
niają wprawdzie do wyciągania wniosków ogólnych na 
temat oceny atrakcyjności interpersonalnej/seksualnej ko-
biet posiadających małe dziecko w zakresie całej populacji, 
stwarzają natomiast możliwość zbadania związków między 
badanymi zmiennymi.  
W badaniu zastosowano następujące narzędzia badawcze: 

1. Kwestionariusz do badania wybranych aspektów sek-
sualności kobiet, zawierający 18 pytań, poruszający naj-
ważniejsze obszary wiedzy odnoszące się do aspektów 
mentalnych, emocjonalnych oraz behawioralnych związa-
nych z kobiecą seksualnością.  

2. Kwestionariusz wybranych doświadczeń związanych  
z macierzyństwem – narzędzie to zostało skonstruowane na 
potrzeby badania w oparciu o wiedzę teoretyczną, a także 
wiedzę na temat wcześniej prowadzonych w tym obszarze 
badań. Kwestionariusz zawierający 14 pytań został skon-
struowany w celu ustalenia podstawowych informacji zwią- 
zanych z doświadczaniem własnego macierzyństwa kobiet 
wchodzących w skład grupy badanej.  

Badane cechy (zmienne) były danymi określonymi na 
trzech skalach pomiarowych: interwałowej (dane ilościo-
we), porządkowej (dane jakościowe) i nominalnej (dane 
jakościowe). Dla danych interwałowych statystyka opisowa 
zawierała liczebność cechy, średnią arytmetyczną, odchyle-
nie standardowe, błąd standardowy średniej, medianę, modę 
i jej liczność, wartość minimalną i maksymalną, kwartyle, 
rozstęp oraz 95% przedziały ufności dla średniej. Dla da-
nych na skali porządkowej wyznaczono liczebność, media-
nę, wartość minimalną i maksymalną oraz kwartyle. Wy-
znaczono także tabele liczności dla wszystkich zmiennych 
jakościowych i niektórych zmiennych ilościowych.  

Po uzyskaniu wyników analiz statystycznych badanych 
cech wykonano wykresy ramka-wąsy dla median, prezentu-
jąc graficznie przede wszystkim istotne statystycznie różni-
ce oraz wybrane zmienne na skali nominalnej.  

Analiza statystyczna wykonana została za pomocą 
dwustronnych testów nieparametrycznych. Dane ilościowe 
nie spełniały założenia zgodności z rozkładem normalnym, 
badanego testem Shapiro-Wilka i Lilieforsa, tak więc nie 
można było zastosować testów parametrycznych. W anali-
zie porównawczej dwóch grup eksperymentalnych dla 
zmiennych powiązanych na skali porządkowej stosowano 
test Wilcoxona. Zagadnienie istnienia zależności dla para-
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metrów na skali interwałowej oraz na skali porządkowej 
badano przy pomocy współczynnika korelacji rangowej 
Spearmana. Otrzymując jego istotność analizowano rodzaj 
tej korelacji. Przeprowadzono także analizę porównawczą 
trzech i czterech grup eksperymentalnych na skali interwa-
łowej i porządkowej. Dla zmiennych powiązanych na skali 
porządkowej stosowano test Friedmana. Uzyskując istotne 
statystycznie różnice stosowano testy wielokrotnych po-
równań (testy post-hoc) Dunna.  

Analiza statystyczna materiału badawczego przeprowa-
dzona została na poziomie istotności α = 0,05 przy pomocy 
trzech pakietów statystycznych: STATISTICA 8.0 firmy 
StatSoft, StatXact firmy CytelStudio 8 oraz InStat firmy 
GraphPad 3.0. 

Dobór osób badanych miał charakter celowy i obejmo-
wał 254 kobiety, które spełniały następujące warunki: 

• posiadanie pierwszego dziecka w okresie ponie-
mowlęcym (w wieku 2–3 lat) – zakładano, że włą-
czenie roli matki w strukturę tożsamości oraz samo-
dzielność dziecka pozwala na powrót do wszystkich 
aspektów funkcjonowania osobistego i społecznego, 
zatem także seksualnego 

• zamieszkiwanie w dużych miastach powyżej 200 
tys. mieszkańców – zakładano, że wielkomiejskość 
zapewnia w większym zakresie otwartość na te-
matykę związaną z seksualnością, samowiedzę oraz 
wgląd w tym zakresie 

• funkcjonowanie w związkach małżeńskich lub 
kohabitacyjnych, trwających 3 lata lub dłużej – 
zakładano przeprowadzenie badania wśród kobiet 
o unormowanym życiu seksualnym. 

Wiek osób badanych podyktowany był planowaniem 
pierwszej ciąży, stąd rozpiętość wiekowa badanych osób 
wynosi od 19. do 48. roku życia. Można sądzić, że naj-
młodsza matka urodziła pierwsze dziecko w wieku 17 lat  
a najstarsza zdecydowała się na macierzyństwo około 45. 
roku życia. Na podstawie średniej, mody i mediany (średnia 
wieku wynosi 30,4, moda 29, mediana 30) można wnio-
skować, że kobiety decydują się na macierzyństwo najczę-
ściej w wieku około 25–28 lat. Czas ten pokrywa się  
z okresem ukończenia studiów wyższych (dotyczy 45% osób 
badanych) lub zrealizowania części planów zawodowych. 

Większość osób badanych stanowiły osoby z pełnym 
wykształceniem wyższym, czyli posiadające tytuł magistra 
– 45%, 17% stanowiły osoby z wyższym wykształceniem 
na poziomie licencjatu, 32% osoby z wykształceniem śred-
nim a najmniej liczną grupę tworzyły osoby z wykształce-
niem podstawowym – 0,3% oraz zawodowym – 6%.  

Najliczniejszą grupę wśród osób badanych stanowią 
osoby wierzące i praktykujące regularnie lub nieregularnie 
(59%) oraz wierzące i niepraktykujące (25,90%), natomiast 
najmniej liczną grupą okazały się być osoby poszukujące 
religijnie (5,5%), nieco mniejsza liczba badanych (9%) to 
osoby deklarujące się jako niewierzące.  

Osoby badane funkcjonowały w stałym związku, jed-
nak jego forma przybierała trzy rodzaje, z których domi-
nuje formalnie zawarty związek małżeński (73%), nieco 
mniej osób badanych (22%) buduje związki partnerskie 

ze wspólnym zamieszkiwaniem, najmniej osób badanych 
(5%) wybiera związki partnerskie bez wspólnego za-
mieszkiwania.  

Osoby badane najczęściej rozpoczynały współżycie 
seksualne między 18. a 19. rokiem życia, na co wskazuje 
średnia (18,9 rok życia), mediana (19) oraz moda (18). 
Uzyskanie takich wyników koresponduje z badaniami 
związanymi z wiekiem inicjacji seksualnej przeprowa-
dzanymi przez zespół Z. Izdebskiego [14] w latach 1997, 
2000 oraz 2001. Analizując powyższe dane można zaob-
serwować, że 7,4% osób badanych rozpoczęło współży-
cie przed ukończeniem 16. roku życia.  

Jeśli przyjmie się granicę 15. roku życia jako wieku 
ochrony prawnej, to można powiedzieć, że 7,4% osób bada-
nych inicjowało przedwcześnie, natomiast 48,4% osób ba- 
danych miało za sobą doświadczenie inicjacji wchodząc  
w wiek pełnoletniości prawnej. Sumaryczne wyniki pokazu-
ją, że 85,8% respondentek deklaruje odbywanie stosunków 
seksualnych (genitalnych, oralnych, analnych) z nie więcej 
niż pięcioma partnerami seksualnymi. 35,4% z nich współ-
żyło tylko z jednym partnerem seksualnym w ciągu całego 
życia, przejawiając zachowania monogamiczne. Odbywanie 
stosunków seksualnych z dziesięcioma lub więcej partnera-
mi seksualnymi deklaruje 6% badanych. Można zauważyć, 
że im większa liczba partnerów seksualnych, z którymi 
doszło do współżycia, tym mniejszy procent osób, które 
deklarują takie doświadczenie. Z. Izdebski [15] podaje  
w swoim raporcie z 2003 roku, że średnia ilość partnerów 
przypadających na Polaka to 4,5, nie wyszczególnia jednak, 
jaki wynik uzyskały kobiety, a jaki mężczyźni.  

Istnieje zależność na poziomie α = 0,05 pomiędzy licz-
bą partnerów seksualnych, a wiekiem inicjacji seksualnej. 
Współczynnik korelacji Spearmana dla tych zmiennych 
wynosił R = -0,41 (R < 0 dla p < 0,05), co interpretuje się 
następująco: im niższy wiek rozpoczęcia współżycia seksu-
alnego, tym większa ilość partnerów seksualnych w póź-
niejszym czasie. Korelacja między tą zmienną, a wykształ-
ceniem przy tym samym poziomie istotności jest dodatnia 
(R = 0,14; R > 0 dla p < 0,05), co oznacza, że im wyższe 
wykształcenie, tym większa ilość partnerów seksualnych. 
Taki stan rzeczy można tłumaczyć większą otwartością 
kobiet wykształconych na sferę seksualności, większymi 
możliwościami zmiany partnera, jeśli ten nie spełnia osobi-
stych kryteriów oraz niższym wiekiem inicjacji. 

Wyniki badań 
Badane kobiety dokonywały szacowania poszczegól-

nych wymiarów ciała (twarz, zęby, usta, piersi, ramiona, 
dekolt, brzuch biodra, pośladki, uda, kształt nóg, wygląd 
nóg, stopy, sylwetka, włosy, narządy płciowe zewnętrzne), 
które mogły się zmienić podczas ciąży. Szacowań takich 
dokonywały retrospektywnie oceniając poszczególne wy-
miary ciała odnosząc się do okresu przed ciążą, w trakcie 
jej trwania oraz obecnie (2,5–3 lata po przebytej ciąży). 
Udzielane odpowiedzi względem każdego z wymiarów 
mogły brzmieć:  

1) zdecydowanie nie akceptuję 
2) raczej nie akceptuję 
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3) nie ma dla mnie znaczenia (obojętne) 
4) raczej mi się podoba 
5) bardzo mi się podoba 
6) jest doskonałe/a. 
Analizując uzyskane wyniki (tabele liczności oraz sta-

tystyki opisowe)1 dla zmiennej „ocena własnego ciała pod 
kątem atrakcyjności seksualnej przed zajściem w ciążę”, 
można powiedzieć, że osoby badane uważały się za 
raczej atrakcyjne na wszystkich 17 wymiarach, dla któ-
rych miara tendencji centralnej oraz moda przyjęły war-
tość (4) – raczej mi się podoba, ten sam wynik uzyskały 
osoby badane dla zmiennej „ocena własnego ciała pod 
kątem atrakcyjności podczas ciąży” we wszystkich wy-
miarach, wyjąwszy „piersi”, dla których moda wynosi 
(5) – bardzo mi się podoba. Można wnosić, że piersi 
podczas ciąży zostały znacznie wyżej ocenione przez 
część osób badanych, niż przed ciążą.  

Analizując tabele liczności oraz statystyki opisowe dla 
zmiennej „ocena własnego ciała pod kątem atrakcyjności 
seksualnej obecnie”, można powiedzieć, że osoby badane 
uważają się za raczej atrakcyjne w zakresie większości 
wymiarów, dla których miara tendencji centralnej oraz 
moda przyjęły wartość (4) – raczej mi się podoba. Wyjąt-
kiem są wymiary: „brzuch”, „pośladki” oraz „uda”, dla 
których miara tendencji centralnej przyjęła wartość (3) – nie 
ma dla mnie znaczenia. Biorąc pod uwagę wyniki z po-
przednich okresów życia, można powiedzieć, że poziom 
zadowolenia z tych części ciała po urodzeniu dziecka jest 
niższy. Dla trzech wymiarów: „piersi”, „brzuch”, „uda” 
moda przyjęła wartość (2) – raczej nie akceptuję. Podsu-
mowując, można stwierdzić, że przebycie ciąży, porodu 
oraz karmienia może wpływać na poziom zadowolenia  
z wymienionych części ciała, które zmieniają się pod wpły-
wem doświadczeń związanych z macierzyństwem.  

W celu ustalenia dokładniejszych wyników dokonano 
porównania ocen poszczególnych wymiarów ciała w róż-
nych okresach życia osób badanych:2 

a) Porównanie oceny poszczególnych części ciała przed 
zajściem w pierwszą ciążę oraz obecnie zostało wykonane 
przy pomocy nieparametrycznego testu Wilcoxona. Test 
kolejności par Wilcoxona uznawano za statystycznie istotny 
przy poziomie istotności α = 0,05 (p < 0,05).  

b) Porównanie trzech grup: oceny poszczególnych czę-
ści ciała przed zajściem w pierwszą ciążę, w trakcie jej 
trwania oraz obecnie zostało wykonane przy pomocy niepa-
rametrycznego testu Friedmana, który uznawano za staty-
stycznie istotny przy poziomie α = 0,05 (p < 0,05). W celu 
dokładnego ustalenia, między którymi grupami ocen istnie-
ją różnice wykorzystano test wielokrotnych porównań 
Dunna.  

                                                           
1 Objętość niniejszej publikacji uniemożliwia przytoczenie 

pełnych wyników, tj. tabel liczności oraz statystyk opisowych, 
którymi autorki dysponują.  

2 W niniejszym artykule zostały przytoczone te wyniki, które 
okazały się statystycznie istotne i jednocześnie ciekawe, natomiast 
statystycznie interpretowane były wszystkie wymiary. 

1. Twarz:  
a) p = 0,726209 dla N = 242 
Nie ma istotnych różnic w ocenach własnego ciała 

dokonywanych przez kobiety przed zajściem w pierwszą 
ciążę oraz aktualnie (p > 0,05) w zakresie wymiaru: 
twarz.  

b) p = 0,02224 dla N = 190 
 
Wykres 1. Ramka wąsy ocena własnego ciała – twarz dla b) 
Figure 1. Box plot assessment of one's own body – his face for b) 
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Istnieją istotne różnice w ocenach własnego ciała w 

różnych okresach życia kobiet posiadających małe dziecko 
(p < 0,05). Można wnioskować, że największe różnice 
zaznaczają się w okresie ciąży względem okresu ją poprze-
dzającego i następującego po nim. W okresie ciąży może 
dochodzić do zmian dermatologicznych oraz hormonalnych 
wpływających dodatnio lub ujemnie na wygląd skóry oraz 
twarzy, co tłumaczy większe zróżnicowanie ocen osób ba- 
danych w tym okresie [16]. 
2. Piersi: 

a) p < 0,0000001 dla N = 240 
Istnieją istotne różnice w ocenach własnego ciała 

dokonywanych przez kobiety przed zajściem w pierwszą 
ciążę oraz aktualnie (p < 0,05) w zakresie wymiaru: 
piersi.  

b) p < 0,000001 dla N = 188 
Istnieją istotne różnice w ocenach własnego ciała w 

różnych okresach życia kobiet posiadających małe dziecko 
(p < 0,05). Oceny różnią się w okresie poprzedzającym 
ciążę i aktualnie oraz między okresem ciąży i aktualnie. 
Ocena piersi jest znacznie wyższa w okresie poprzedzają-
cym okres ciąży oraz w trakcie jej trwania, pogarszając się 
po urodzeniu dziecka (2,5–3 lata później). Prawdopodobnie 
spadek ocen piersi dokonywanych przez osoby badane 
spowodowany jest karmieniem dziecka. 

          przed ciążą      w trakcie ciąży    aktualnie 
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Wykres 2 i 3. Ramka wąsy ocena własnego ciała – piersi dla  
a) i b) 
Figure 2 and 3. Box plot assessment of one's own body – bre-
asts for a) and b) 
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3. Brzuch: 
a) p < 0,0000001 dla N = 237 
Istnieją istotne różnice w ocenach własnego ciała doko-

nywanych przez kobiety przed zajściem w pierwszą ciążę 
oraz aktualnie (p < 0,05) w zakresie wymiaru: brzuch.  

b) p < 0,000001 dla N = 185 
Istnieją istotne różnice w ocenach własnego ciała w 

różnych okresach życia kobiet posiadających małe 
dziecko (p < 0,05) w zakresie wymiaru: brzuch. Różnice 
zaznaczają się w ocenach brzucha przed ciążą i po niej 
oraz w trakcie trwania ciąży i po niej. Oznacza to, że 
poziom zadowolenia z tej części ciała jest znacznie wyż-
szy przed ciążą. Zauważalne obniżenie oceny następuje 
już w trakcie trwania ciąży względem okresu ją poprze-
dzającego, by dalej spadać w okresie następującym po 
urodzeniu dziecka (aktualnie). Taki stan rzeczy należy 
wiązać z naturalnymi zmianami związanymi z powięk-
szaniem się brzucha (rozstępy, kresa brunatna, hiper-
pigmentacja) oraz jego wyglądem po porodzie (rozcią-
gnięcie, nadmiar tkanki tłuszczowej, rozstępy) [16].  

 

Wykres 4 i 5. Ramka wąsy ocena własnego ciała – brzuch dla 
a) i b) 
Figure 4 and 5. Box plot assessment of one's own body – belly 
for a) and b) 
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4. Biodra: 
a) p < 0,0000001 dla N = 238 
Istnieją istotne różnice w ocenach własnego ciała 

dokonywanych przez kobiety przed zajściem w pierwszą 
ciążę oraz aktualnie (p < 0,05) w zakresie wymiaru: 
biodra.  

b) p < 0,000001 dla N = 185 
Istnieją istotne różnice w ocenach własnego ciała w 

różnych okresach życia kobiet posiadających małe dziecko 
(p < 0,05) w zakresie wymiaru: biodra. Różnice zaznaczają 
się w ocenach bioder przed ciążą i po niej. Oznacza to, że 
osoby badane zauważają różnicę w zakresie oceny tej czę-
ści ciała po urodzeniu dziecka, akceptując tę część ciała  
w trakcie ciąży.  

 

       przed ciążą      w trakcie ciąży    aktualnie        przed ciążą      w trakcie ciąży    aktualnie 

           przed ciążą        aktualnie            przed ciążą        aktualnie 
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Wykres 6 i 7. Ramka wąsy ocena własnego ciała – biodra dla 
a) i b) 
Figure 6 and 7. Box plot assessment of one's own body – the 
hips for a) and b) 
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5. Pośladki: 
a) p < 0,0000001 dla N=238 
Istnieją istotne różnice w ocenach własnego ciała do- 

konywanych przez kobiety przed zajściem w pierwszą 
ciążę oraz aktualnie (p < 0,05) w zakresie wymiaru: 
pośladki.  

b) p < 0,000001 dla N = 186 
Istnieją istotne różnice w ocenach własnego ciała w 

różnych okresach życia kobiet posiadających małe 
dziecko (p < 0,05) w zakresie wymiaru: pośladki. Różni-
ce zaznaczają się w ocenach pośladków przed ciążą i w 
trakcie jej trwania oraz przed ciążą i po niej (aktualnie). 
Można wnioskować, że część osób badanych zauważa 
spadek zadowolenia z tej części ciała już w trakcie ciąży, 
a stan ten utrzymuje się także po urodzeniu dziecka. Fakt 
ten można wiązać ze zmianami w sylwetce wynikający-
mi z ciąży, a następnie z konsekwencji ciąży, takich jak 
rozstępy oraz nadmiar tkanki tłuszczowej.  

 

Wykres 8 i 9. Ramka wąsy ocena własnego ciała – pośladki 
dla a) i b) 
Figure 8 and 9. Box plot assessment of one's own body – but-
tocks for a) and b) 
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6. Uda: 
a) p < 0,0000001 dla N = 239 
Istnieją istotne różnice w ocenach własnego ciała 

dokonywanych przez kobiety przed zajściem w pierwszą 
ciążę oraz aktualnie (p < 0,05) w zakresie wymiaru: uda.  

b) p < 0,000001 dla N = 188 
Istnieją istotne różnice w ocenach własnego ciała w 

różnych okresach życia kobiet posiadających małe dziec-
ko (p < 0,05) w zakresie wymiaru: uda. Różnice zaznacza-
ją się w ocenach tej części ciała przed ciążą i w trakcie jej 
trwania oraz przed ciążą i po niej (aktualnie). Można 
wnioskować, że ocena tej części ciała spada podczas 
trwania ciąży i pozostaje obniżona po urodzeniu dziecka. 
Mediana spada dla okresu ciąży i następującym po niej 
(aktualnie) o jeden punkt.  

 

   przed ciążą      w trakcie ciąży    aktualnie    przed ciążą      w trakcie ciąży    aktualnie 

        przed ciążą        aktualnie            przed ciążą        aktualnie 
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Wykres 10 i 11. Ramka wąsy ocena własnego ciała – uda dla 
a) i b) 
Figure 10 and 11. Box plot assessment of one's own body – 
thighs for a) and b) 
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7. Kształt nóg: 
a) p = 0,000021 dla N = 239 
Istnieją istotne różnice w ocenach własnego ciała 

dokonywanych przez kobiety przed zajściem w pierwszą 
ciążę oraz aktualnie (p < 0,05) w zakresie wymiaru: 
kształt nóg.  

b) p < 0,000001 dla N = 187 
Istnieją istotne różnice w ocenach własnego ciała w 

różnych okresach życia kobiet posiadających małe 
dziecko (p < 0,05) w zakresie wymiaru: kształt nóg. 
Różnice zaznaczają się w ocenach tej części ciała przed 
ciążą i w trakcie jej trwania. Taki stan rzeczy można 
wiązać z dolegliwościami ciążowymi, jak bóle nóg, 
problemy z krążeniem, opuchlizna, która może utrzy-
mywać się po urodzeniu dziecka. 

Wykres 12 i 13. Ramka wąsy ocena własnego ciała – kształt 
nóg dla a) i b)  
Figure 12 and 13. Box plot assessment of one's own body – the 
shape of the legs for a) and b) 
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8. Wygląd nóg: 
a) p = 0,000006 dla N = 238 
Istnieją istotne różnice w ocenach własnego ciała 

dokonywanych przez kobiety przed zajściem w pierwszą 
ciążę oraz aktualnie (p < 0,05) w zakresie wymiaru: wy- 
gląd nóg.  

b) p < 0,000001 dla N = 185 
Istnieją istotne różnice w ocenach własnego ciała w 

różnych okresach życia kobiet posiadających małe dziecko 
(p < 0,05) w zakresie wymiaru: wygląd nóg. Różnice za-
znaczają się w ocenach tej części ciała przed ciążą i w trak-
cie jej trwania oraz przed ciążą i w okresie następującym po 
niej. Można wnioskować, że zmiany w wyglądzie nóg są 
zauważane w trakcie ciąży (opuchlizna, nadmiar tkanki 
tłuszczowej, rozstępy, pękanie naczyń krwionośnych), 
stając się bardziej ewidentne w okresie następującym po 
urodzeniu dziecka. 

  przed ciążą      w trakcie ciąży    aktualnie   przed ciążą      w trakcie ciąży    aktualnie 

        przed ciążą        aktualnie        przed ciążą        aktualnie 
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Wykres 14 i 15. Ramka wąsy ocena własnego ciała – wygląd 
nóg dla a) i b) 
Figure 14 and 15. Box plot assessment of your body – legs 
insight for a) and b) 
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9) Stopy: 
a) p = 0,008181 dla N = 239 
Istnieją istotne różnice w ocenach własnego ciała 

dokonywanych przez kobiety przed zajściem w pierwszą 
ciążę oraz aktualnie (p < 0,05) w zakresie wymiaru: 
stopy. 

b) p < 0,000001 dla N = 184 
Istnieją istotne różnice w ocenach własnego ciała w 

różnych okresach życia kobiet posiadających małe 
dziecko (p < 0,05) w zakresie wymiaru: stopy. Różnice 
zaznaczają się w ocenach tej części ciała przed ciążą i w 
trakcie jej trwania. Można wnioskować, że poziom za-
dowolenia z tej części ciała obniża się w trakcie ciąży i po- 
zostaje na tym poziomie później (aktualnie). Można łączyć 
ten fakt z niedogodnościami, jakie wiążą się z ciążą, 
takimi jak opuchlizna, bóle związane z nadmiernym ob- 
ciążeniem oraz powiększenie się rozmiaru stopy, które 
często utrzymuje się w późniejszym okresie.  

Wykres 16 i 17. Ramka wąsy ocena własnego ciała – stopy dla 
a) i b) 
Figure 16 and 17. Box plot assessment of one's own body – 
feet for a) and b) 
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10) Sylwetka: 
a) p = 0,000013 dla N = 240 
Istnieją istotne różnice w ocenach własnego ciała 

dokonywanych przez kobiety przed zajściem w pierwszą 
ciążę oraz aktualnie (p < 0,05) w zakresie wymiaru: 
sylwetka. 

b) p = 0,00066 dla N = 186 
Istnieją istotne różnice w ocenach własnego ciała w 

różnych okresach życia kobiet posiadających małe dziecko 
(p < 0,05) w zakresie wymiaru: sylwetka. Różnice zazna-
czają się w ocenie sylwetki przed ciążą i w trakcie jej trwa-
nia. Można wnioskować, że obniżenie poziomu zadowole-
nia z sylwetki ma miejsce w trakcie ciąży, co można wiązać 
z naturalnymi zmianami w wyglądzie kobiety powodowa-
nymi rozwojem dziecka. Niższy poziom utrzymuje się 
także po urodzeniu dziecka (aktualnie), co można wiązać  
z nadmiarem tkanki tłuszczowej, nadwagą lub zmianami w 
budowie ciała.  

    przed ciążą    w trakcie ciąży    aktualnie 

     przed ciążą       aktualnie        przed ciążą       aktualnie 

   przed ciążą    w trakcie ciąży   aktualnie 
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Wykres 18 i 19. Ramka wąsy ocena własnego ciała – sylwetka 
dla a) i b) 
Figure 18 and 19. Box plot assessment of one's own body – 
silhouette for a) and b) 
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11. Narządy płciowe: 
a) p < 0,000000 dla N = 241 
Istnieją istotne różnice w ocenach własnego ciała 

dokonywanych przez kobiety przed zajściem w pierwszą 
ciążę oraz aktualnie (p < 0,05) w zakresie wymiaru: 
narządy płciowe. 

b) p = 0,00002 dla N = 187 
Istnieją istotne różnice w ocenach własnego ciała w 

różnych okresach życia kobiet posiadających małe 
dziecko (p < 0,05) w zakresie wymiaru: narządy płcio-
we. Różnice w ocenie zaznaczają się w okresie ciąży, 
gdzie dla części kobiet zmiany związane z ciążą w oko-
licach intymnych mogą generować poczucie dyskomfor-
tu (powiększenie warg sromowych, zmiana pigmentacji 
okolic intymnych, zmiana zapachu, konsystencji oraz 
ilości wydzieliny pochwowej). Na spadek poziomu za-
dowolenia z narządów płciowych w okresie następują-
cym po porodzie (aktualnie) może wpływać przebieg 
porodu siłami natury, którego doświadczyło 70,4% osób 
badanych. Dla 52,2% z nich łączył się on z różnego 
rodzaju urazami poporodowymi (nie brano pod uwagę 
standardowego nacięcia krocza), które mogły wpłynąć 
na kształt i poziom wrażliwości narządów płciowych.  

 

Wykres 20 i 21. Ramka wąsy ocena własnego ciała – narządy 
płciowe dla a) i b) 
Figure. 20 and 21. Box plot assessment of one's own body – 
genitals for a) and b) 
 

 Mediana 
25%-75% 
Min-Maks 0

1

2

3

4

5

6

7

 Mediana 
25%-75% 
Min-Maks 0

1

2

3

4

5

6

7

 
 
Można zauważyć istotne zmiany w ocenie własnego 

wyglądu badanych kobiet, z tego punktu widzenia cie-
kawym jest, jakie metody zwiększania własnej atrakcyj-
ności seksualnej wybierają. Osoby badane przy każdym 
wyliczonym w kwestionariuszu zachowaniu mogącym 
zwiększać poczucie własnej atrakcyjności, zaznaczały 
czy je aktualnie stosują, rozważają, lub może zupełnie 
nie biorą go pod uwagę.3 Z badania wynika, że zdrowe 
odżywianie stosuje 42,2% osób badanych, 31,8% stosuje 
kuracje odchudzające, natomiast 29,9% zastanawia się 
nad redukcją wagi. Połowa osób badanych (51,1%) sto-
suje ćwiczenia fizyczne, aby czuć się bardziej atrakcyj-
ną. Środki kosmetyczne, których zadaniem jest poprawa 
wyglądu, są częstą metodą zwiększania poczucia atrak-
cyjności: połowa osób badanych (50,7%) odwiedza 
salony kosmetyczne, gdzie korzysta z różnego rodzaju 
zabiegów kosmetycznych, 37% stosuje kremy odchudza-
jące i modelujące, 34,2% kremy przeciwdziałające roz-
stępom, 31,8% kremy, których zadaniem jest ujędrnienie 
biustu, natomiast 38,9% używa kremów przeciwzmarsz- 
czkowych. Aby zwiększyć atrakcyjność seksualną 64,9% 
badanych kupuje nowe ubrania, 74,4% realizuje ten cel 

                                                           
3 Objętość niniejszej publikacji uniemożliwia przytoczenie 

pełnej tabeli wyników, którą autorki dysponują. 

          przed ciążą      w trakcie ciąży    aktualnie           przed ciążą      w trakcie ciąży    aktualnie 

       przed ciążą        aktualnie        przed ciążą         aktualnie 
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Tabela 1. Ocena znaczenia własnej seksualności  
Table 1. Assessment of the significance of their own sexuality 

 
Tabela liczności: znaczenie przypisywane własnej seksualności Ocena znaczenia własnej seksualności Liczba Liczba skumulowana Procent Procent skumulowany 

Nie ma dla mnie znaczenia (1) 16 16 6,2 6,2 
Ma dla mnie małe znaczenie (2) 10 26 3,9 10,2 
Ma dla mnie średnie znaczenie (3) 78 104 30,7 40,9 
Ma dla mnie duże znaczenie (4) 108 212 42,5 83,4 
Ma dla mnie bardzo duże znaczenie (5) 39 251 15,3 98,8 
Braki 3 254 1,1 100,0 

 
Tabela 2. Przekonanie o odpowiedzialności za swoją seksualność  
Table 2. The conviction of the responsibility for their sexuality 
 

Tabela liczności: przekonanie o odpowiedzialności za swoją seksualność  
Odpowiedzi Liczba Liczba skumulowana Procent Procent skumulowany 

Tak 187 187 73,6 73,6 
Nie 62 249 24,4 98,0 

Braki 5 254 1,9 100,0 
 

Tabela 3. Poczucie bycia bardziej atrakcyjną po urodzeniu dziecka  
Table 3. The feeling of being more attractive after childbirth 

 
Tabela liczności: poczucie bycia bardziej atrakcyjną po urodzeniu dziecka  

Odpowiedzi Liczba Liczba skumulowana Procent Procent skumulowany 
Tak 113 113 44,4 44,4 
Nie  140 253 55,1 99,6 

Braki 1 254 0,3 100,0 
 

Tabela 4. Poczucie bycia lepszą partnerką seksualną po urodzeniu dziecka  
Table 4. The feeling of being a better sex partner after childbirth 
 

Tabela liczności: poczucie bycia lepszą partnerką seksualną po urodzeniu dziecka Odpowiedzi 
Liczba Liczba skumulowana Procent Procent skumulowany 

Tak 95 95 37,4 37,4 
Nie  157 252 61,8 99,2 

Braki 2 254 1,7 100,0 

poprzez spotkania ze znajomymi, natomiast 36,2% po-
przez wyjścia do klubów. Zdobywanie wiedzy na temat 
atrakcyjności seksualnej jest ważne dla 55,9% czytających 
poradniki oraz artykuły w gazetach poruszające tę tematy-
kę, natomiast 12,5% osób badanych ukończyła kursy samo-
rozwoju, aby zwiększyć własną atrakcyjność seksualną. 
Najpopularniejszą metodą okazało się wykonywanie co-
dziennego makijażu (74,4%), natomiast metody, które 
można określić jako inwazyjne stosuje mała część bada-
nych. Tatuaż lub/i piercing (kolczykowanie) zastosowało 
9,4% badanych (13,3% rozważa taki zabieg), natomiast 
operacje plastyczne – 3,9% (13,3% rozważa takie działa-
nie). 20% badanych stosuje metodę, która może znacząco 
wpływać na ich życie seksualne, polegającą na ćwiczeniu 
mięśnia Kegla (łonowo-ogonowy), zwiększającą prawdo-
podobieństwo osiągnięcia orgazmu.  

Motywację do zadowolenia ze swojego wyglądu może 
podtrzymywać i budować lęk przed utratą partnera, wnioski 
wynikające z teorii wymiany społecznej, lecz także uwaga 
przykładana do własnej seksualności – 57,8% badanych 
przypisuje duże lub bardzo duże znaczenie własnej seksu-

alności, co potwierdza wartość przyjmowana przez modę  
i medianę [4] – ma dla mnie duże znaczenie. Można zatem 
sformułować wniosek, że dla ponad połowy kobiet, będą-
cych matkami, seksualność ma duże znaczenie, a dla 10,1% 
ma ona bardzo małe znaczenie lub żadne. Brak badań w 
tym zakresie uniemożliwia jakiekolwiek porównania, od-
niesienia i interpretacje.  

Wziąwszy pod uwagę fakt, że dla 57,8% badanych sek-
sualność ma duże znaczenie, ciekawym okazuje się badanie 
poczucia sprawstwa w tym obszarze. 73,6%, a więc więk-
szość osób badanych, sobie przypisuje odpowiedzialność za 
jakość funkcjonowania w sferze seksualnej. Można wnio-
skować, że mają one poczucie sprawstwa w zakresie emocji, 
poglądów oraz działań wchodzących w obszar seksualności. 

W obliczu wyników powyższych badań, wskazujących 
na to, że po przebyciu okresu ciąży i karmienia spada po-
ziom zadowolenia z oceny atrakcyjności poszczególnych 
wymiarów ciała, postawione zostało pytanie: Czy kobiety 
posiadające małe dziecko uważają się za bardziej atrakcyjne 
po urodzeniu dziecka? 
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Analizując powyższą tabelę liczności można wnosić, że 
zmienna „poczucie bycia bardziej atrakcyjną po urodze-
niu dziecka” dzieli osoby badane na dwie, dość podobne 
pod względem liczebności grupy. Dla 44,4% osób bada-
nych macierzyństwo i związane z nim konsekwencje 
przynoszą poczucie bycia bardziej atrakcyjną kobietą. 
Takiego poczucia nie ma 55,1% badanych, jednak na 
podstawie powyższych danych nie można stwierdzić, 
czy poziom ich atrakcyjności we własnym odczuciu 
zmalał, czy też pozostał na niezmienionym poziomie. 
Jednocześnie 37,4% badanych kobiet ma poczucie bycia 
lepszą partnerką seksualną po urodzeniu dziecka. 

Wnioski 
Podsumowując, można powiedzieć, że:  
1. Istnieją istotne statystycznie różnice między poczu-

ciem atrakcyjności kobiet przed, w trakcie oraz po przebytej 
ciąży oraz okresie karmienia: 

• w trakcie ciąży wzrasta poziom zadowolenia z wy-
glądu piersi, prawdopodobnie ze względu na zmianę 
ich wielkości, natomiast takie części ciała jak: 
brzuch, biodra, pośladki, uda, kształt i wygląd nóg, 
stopy, sylwetka oraz wygląd narządów intymnych 
oceniane są niżej w stosunku do okresu poprzedza-
jącego ciążę, 

• przebycie ciąży, porodu oraz karmienia, wpływa na 
aktualną ocenę wybranych części ciała, która jest 
niższa względem okresu poprzedzającego ciążę dla 
następujących wymiarów: piersi, brzuch, biodra, po-
śladki, uda, wygląd i kształt nóg, stopy, sylwetka, 
oraz wygląd narządów intymnych.  

2. 44,4% twierdzi, że przebycie ciąży, porodu oraz okresu 
karmienia umożliwiło im bycie bardziej atrakcyjną kobietą. 
Można spekulować, że macierzyństwo i proces włączania 
nowej roli mają charakter rozwojowy, budujący poczucie 
własnej wartości i poczucie kobiecości, które mogą mieć 
wpływ na poczucie atrakcyjności. Można także ująć interpre-
tacyjnie aspekt samoświadomości własnego ciała, który 
może być efektem ciąży, porodu i karmienia, także oddziału-
jący na poczucie atrakcyjności. Wniosek ten potwierdza 
wynik mówiący o tym, że 37,4% badanych bezpośrednio 
łączy bycie lepszą partnerką seksualną z urodzeniem dziecka. 
Wspomniane propozycje eksplanacji nie zostały zbadane.  

3. Dla 57,8% badanych seksualność ma duże znaczenie 
a 73,6% sobie przypisuje odpowiedzialność za jakość tej 
sfery życia. Można wnioskować, że te wyniki tłumaczą tak 
wysokie zainteresowanie metodami poprawiającymi po-
czucie atrakcyjności.  
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