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Introduction. Body image plays a particular role nowadays. The media 
disseminate the vision of an ideal sporty male. An increasing number 
of men, irrespective of age, try to achieve this state by boosting their 
physical performance with supplements for athletes, and in some cases 
with anabolic steroids.

Aim. To assess body image in men doing strength training boosted by 
products for athletes.

Material & Method. The study was conducted using the method 
of a  diagnostic survey (questionnaires). The research tools were: 
a questionnaire devised specifically for the purpose of this study, Body 
Image Questionnaire, Scale of Importance of Individual Body Parts and 
Body Parameters for Own Physical Attractiveness. A total of 118 men doing 
strength training participated in the study.

Results. For most of the respondents the purpose of their strength training 
was to improve their appearance. The most popular boosters in strength 
training in the study group were creatine and protein supplements. More 
than a half of the respondents were taking them for each workout and 
did not comply with the manufacturer’s recommendations. The body parts 
the respondents were most satisfied with were their face, torso and body 
height, and the body part the respondents were least satisfied with was 
their abdomen. The face and body height were also the parameters that 
influenced the feeling of own attractiveness the most.

Conclusion. The studied men using boosters in sports training were mostly 
satisfied with their appearance. They attributed the attractiveness of their 
body to the preparations used though they perceived the undesirable effects 
of their use. This indicates a need for educational campaigns informing 
about the risk of their intake.
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Wprowadzenie. We współczesnych czasach wizerunek ciała człowieka 
odgrywa szczególną rolę. W mediach rozpowszechnia się wizję idealnego, 
wysportowanego mężczyzny. Coraz więcej mężczyzn, niezależnie od 
wieku dąży do osiągnięcia tego stanu, wspomagając swoje możliwości 
fizyczne suplementami/odżywkami dla sportowców, a niekiedy środkami 
sterydowymi.

Cel. Ocena postrzegania własnego ciała przez mężczyzn uprawiających 
trening siłowy, stosujących środki wspomagające w sporcie.

Materiały i metody. Badania przeprowadzono metodą sondażu 
diagnostycznego, techniką ankiety. Narzędziami badawczymi były: autorski 
kwestionariusz ankiety, Kwestionariusz Wizerunku Ciała (KWCO), Skala 
Oceny Ważności Poszczególnych Części i Parametrów Ciała dla Własnej 
Atrakcyjności Fizycznej. W badaniach uczestniczyło 118 mężczyzn 
uprawiających trening siłowy, stosujących środki wspomagające w sporcie. 

Wyniki. Dla większości respondentów motywacją do podjęcia treningu 
była poprawa wyglądu. Najbardziej popularnymi środkami wspomagającymi 
trening w badanej grupie były kreatyna i odżywki białkowe. Ponad połowa 
badanych zażywała środki wspomagające do każdego treningu oraz nie 
przestrzegała zaleceń producenta. Częściami ciała, z których ankietowani 
byli najbardziej zadowoleni były twarz, tors oraz wzrost, natomiast najmniej 
brzuch. Twarz i wzrost były również parametrami mającymi największy 
wpływ na poczucie własnej atrakcyjności.

Wnioski. Badani mężczyźni stosujący środki wspomagające w sporcie 
w większości byli zadowoleni ze swojego wyglądu. Atrakcyjność własnego 
ciała przypisywali stosowanym preparatom, jednocześnie dostrzegając 
efekty niepożądane ich zażywania. Wskazuje to na konieczność prowadzenia 
kampanii edukacyjnych uświadamiających ryzyko ich przyjmowania.
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Wprowadzenie

 Współcześnie kształtowanie się obrazu własnego 
ciała jest zdeterminowane przez środki masowego 
przekazu [1], lansujące kanon piękna w postaci wy-
sportowanej, smukłej budowy ciała kobiet i wyrzeź-

bionego, dobrze zbudowanego mężczyzn. Zadbane, 
dobrze zbudowane ciało stało się cenione i pożądane 
szczególnie wśród młodych osób [2, 3]. Z jednej stro-
ny jest to korzystne oddziaływanie masmediów, gdyż 
lansowanie szczupłej sylwetki jednocześnie  propaguje 
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m.in.: zwiększone ryzyko incydentów sercowo-na-
czyniowych, choroby zastawek serca, uszkodzenie 
tętnic, retencję wody w organizmie, zaburzenie pracy 
wątroby (przy sterydach doustnych), hipercholeste-
rolemię, nadciśnienie tętnicze, obniżenie odporności, 
ginekomastię, zmiany trądzikowe, rozstępy, łojotok, 
przerzedzenie włosów, nadmierne owłosienie ciała, 
zaburzenia emocjonalne (drażliwość, agresja, euforia, 
zmiany nastroju, zespoły psychotyczne), zaburzenia 
koncentracji i pamięci, zaburzenia snu, zaburzenia 
seksualne (spadek popędu płciowego), uzależnienie 
[7, 9, 13-18]. Negatywne dla zdrowia efekty mają też 
miejsce po zakończeniu stosowania sterydów, tj. prze-
rost gruczołu krokowego, wzrost ryzyka raka prostaty 
czy zmniejszenie gonad [9], depresja [7].
 Oprócz negatywnego wpływu substancji wspo-
magających w sporcie na stan fizyczny i psychiczny, 
obserwuje się również wpływ na funkcjonowanie 
społeczne. Dysmorfia mięśniowa (bigoreksja) – nad-
mierne zaabsorbowanie wyglądem własnego ciała, 
a przede wszystkim własną muskulaturą, to także 
obsesyjne poddawanie się wyczerpującym treningom 
z nadużywaniem suplementów i sterydów. Dotknięte 
nią osoby skupione na własnej osobie i treningu, mogą 
w znaczący sposób zaniedbywać swoje życie społeczne, 
poprzez ograniczenie kontaktów z ludźmi czy nie-
spełnianie ról społecznych [19]. Groźne społecznie 
zjawiska oraz towarzyszące im deformacje w sferze 
społecznej, poznawczej i emocjonalnej mają swoje 
źródło w niezadowoleniu z wyglądu, które jest skut-
kiem rozbieżności między aktualnym a pożądanym 
kształtem sylwetki oraz posiadaną i upragnioną masą 
ciała [18].

Cel

 Ocena postrzegania własnego ciała przez męż-
czyzn uprawiających trening siłowy, stosujących środki 
wspomagające w sporcie.
 Cele szczegółowe: ocena ważności poszczególnych 
części i parametrów ciała dla własnej atrakcyjności 
fizycznej badanych, ocena wpływu preparatów wspo-
magających w sporcie stosowanych przez badanych 
na ich stan zdrowia (efektów pożądanych i niepożą-
danych), poznanie rodzajów preparatów używanych 
przez badanych, częstotliwości ich zażywania oraz 
przestrzegania zaleceń, co do ich stosowania. 

Materiały i metody

 W badaniach wykorzystano metodę sondażu 
diagnostycznego, technikę ankiety. Zastosowanymi 
narzędziami badawczymi były: Kwestionariusz Wi-
zerunku Ciała (KWCO), Skala Oceny Ważności Po-
szczególnych Części i Parametrów Ciała dla Własnej 
Atrakcyjności Fizycznej Alicji Głębockiej [18] oraz 

zdrowy styl życia, którego efektem jest poprawa 
ogólnej kondycji i zdrowia oraz wzrost sił witalnych. 
Z drugiej strony dla przeciętnego człowieka jest to 
kanon trudny do osiągnięcia. Głównie dlatego, że me-
dialny kanon piękna narzuca zbyt szczupłą sylwetkę 
– w przypadku kobiet i zbyt umięśnioną – w przypadku 
mężczyzn, aby można było je osiągnąć w naturalny 
sposób. Wśród mężczyzn muskularne ciało uosabiane 
jest z siłą, wysoką pozycją w społeczeństwie, powo-
dzeniem wśród płci przeciwnej. Uprawianie treningu 
siłowego staje się, więc coraz powszechniejsze, zarów-
no wśród mężczyzn w miastach, jak i na wsi. Wśród 
podstawowych pobudek decydujących o rozpoczęciu 
treningu siłowego wymieniane w literaturze są: popra-
wa kondycji fizycznej, zrzucenie zbędnych kilogra-
mów, zwiększenie masy i siły mięśni, rzeźba sylwetki, 
zwiększenie poczucia własnej wartości, wzmocnienie 
pewności siebie, poprawa nastroju, budzenie szacunku 
w otoczeniu, poprawa wyglądu [1, 2, 4-7]. Droga do 
osiągnięcia tych celów nie jest jednak łatwa, dlatego 
mężczyźni nierzadko wspomagają pracę nad swoim 
ciałem suplementami diety, a nawet substancjami 
hormonalnymi, których stosowanie jest silnie skore-
lowane z treningiem siłowym [8]. 
 Na polskim rynku istnieje ogromny wybór środ-
ków wspomagających w sporcie, jak np. steroidy an-
drogenno-anaboliczne (AAS). Były one pierwotnie 
stosowane przez sportowców, ale obecnie są używane 
przez osoby spoza tego kręgu, głównie uprawiające tre-
ning siłowy. Szacuje się, że w krajach zachodnich AAS 
przyjmuje od 1 do 5% mężczyzn i 0,1% kobiet, a ich 
liczba ciągle rośnie [2, 7]. Sterydy oraz suplementy 
diety są stosowane przede wszystkim dla osiągnięcia 
efektu anabolicznego, jednak oprócz efektów pożąda-
nych ich stosowanie niesie ze sobą ogromne ryzyko 
wystąpienia następstw niepożądanych. W przypad-
ku stosowania suplementów i odżywek są to m.in: 
problemy z koncentracją, nawracające bóle głowy, 
nadmierny przyrost tkanki tłuszczowej, zachwianie 
równowagi kwasowo-zasadowej krwi, uszkodzenie 
nerek, obniżenie wydolności mięśni, bezsenność, 
niedobór wapnia (upośledzone wchłanianie), dole-
gliwości żołądkowo-jelitowe, zaburzenia hormonalne, 
skurcze mięśniowe, hiperwitaminozy, zatrzymanie 
wody w organizmie, bóle stawowe i mięśniowe, zwięk-
szone ryzyko cukrzycy, nowotworów, arytmie (np. 
migotanie przedsionków) [9-12]. Środki hormonalne 
wykazują o wiele więcej działań niepożądanych. Bada-
nia nad działaniami niepożądanymi AAS wykazują, 
że występują one u prawie 80-100% stosujących je 
osób [13]. Osoby stosujące AAS w celu osiągnięcia 
poprawy swoich wyników często stosują dawki, które 
kilkanaście lub kilkadziesiąt razy przekraczają dawki 
terapeutyczne [10, 14]. Skutkuje to ryzykiem wy-
stąpienia konsekwencji, wśród których wymienia się 
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autorski kwestionariusz ankiety dotyczący uprawiania 
treningu siłowego, stosowania środków wspomagają-
cych w sporcie oraz ich wpływu na funkcjonowanie 
badanych.
 Kwestionariusz Wizerunku Ciała [18] składa się 
z 40 stwierdzeń, które określają różne podejścia do 
postrzegania siebie i otoczenia oraz funkcjonowania 
osoby w społeczeństwie, podzielonych na 4 podskale: 
1. poznania-emocji (postrzeganie własnego ciała w po-
wiązaniu z otoczeniem); 2. zachowania (podejście 
do zachowań prozdrowotnych); 3. krytyki otoczenia 
(poziom poczucia akceptacji ankietowanego przez 
otoczenie) i 4. stereotypu „ładny-brzydki” (obecność 
stereotypów związanych z wizerunkiem ciała oraz ich 
wpływ na funkcjonowanie w otoczeniu). Ankietowani 
oceniali twierdzenia kwestionariusza w 5-stopniowej 
skali od „zdecydowanie nie” do „zdecydowanie tak”.
 Skala Oceny Ważności Poszczególnych Części 
i Parametrów Ciała dla Własnej Atrakcyjności Fizycz-
nej [18] wykazuje, które z części i parametrów ciała, 
mają największe i najmniejsze znaczenie dla poczucia 
własnej atrakcyjności. Respondenci określają poziom 
ważności 10 części/parametrów ciała w 9-stopniowej 
skali („1” oznacza brak wpływu, a „9” bardzo duży 
wpływ danej części/parametru na atrakcyjność fizycz-
ną respondentów, natomiast „5” brak opinii na ten 
temat).
 Analiza statystyczna została wykonana przy 
użyciu programów: Microsoft Office Excel 2003 oraz 
Statgraphics 5.1. Do badania niezależności cech 
niemierzalnych wykorzystano test χ2. W przypadku 
badania wpływu zmiennych na wyniki w poszczegól-
nych skalach przyjęto założenie, że wartość ze skali 
jest wartością mierzalną, a nie charakterystyką. Do 
badania zależności w tym zakresie wykorzystano 
jednoczynnikową analizę wariancji weryfikującą 
istotność zróżnicowania średnich w odpowiednich 
grupach. We wszystkich przeprowadzonych testach 
przyjęto poziom istotności α=0,05.
 Badania przeprowadzono w 2014 r. w sześciu kra-
kowskich siłowniach mieszczących się w trzech dziel-
nicach: Podgórze, Bieżanów-Prokocim, Łagiewniki-Bo-
rek Fałęcki. Wśród mężczyzn uprawiających trening 
siłowy rozprowadzono 134 komplety kwestionariuszy 
ankiet, powróciły 123 w całości wypełnione, z których 
do dalszych analiz zakwalifikowano 118. Kryterium 
włączenia do badania była deklaracja stosowania 
preparatów wspomagających w sporcie. Badani byli 
w wieku od 16 do 44 r.ż. Najliczniej reprezentowani 
byli mężczyźni w wieku do 20 lat (42,3%), 30,9% ba-
danych znajdowało się w przedziale wiekowym 21-25 
lat; 11,4% 31-35 lat; 10,5% 26-30 lat; 4,1% 36-40 
lat i 0,8% 41-45 lat. Ponad połowa ankietowanych 
legitymowała się wykształceniem średnim (58,5%), 
17,9% wyższym, 17,1% zawodowym i 6,5% podsta-

wowym. Wśród ankietowanych dominowały osoby 
będące studentami (30,9%), a  następnie pracujące 
zawodowo (29,2%), uczniowie (26,0%), pracujący 
dorywczo (9,8%) i pozostający bez pracy (4,1%). Po-
nad połowę badanych stanowili kawalerowie (55,3%), 
25,2% pozostawało w związku partnerskim, a 19,5% 
było żonatych. Ponad połowa osób (55,3%) uprawiała 
równocześnie z treningiem siłowym inny sport, naj-
częściej było to pływanie, bieganie i jazda na rowerze. 
Na podstawie deklarowanej masy i wysokości ciała, 
obliczono dla każdego z badanych wskaźnik masy 
ciała (BMI). Uzyskane dane pokazały, że największa 
liczba badanych miała BMI wskazujące na nadwagę 
(57,7%), 35,8% miało prawidłową masę ciała, 4,1% 
otyłość I stopnia, a 2,4% niedowagę. 

Wyniki

 Badani mężczyźni najczęściej uczęszczali na si-
łownię od roku do 3 lat (37,5%), a następnie od 3-6 
lat (28,5%), 1-12 miesięcy (22,5%) i >6 lat (11,5%). 
Badany z najdłuższym stażem uczęszczał na siłownię 
od 14 lat. Ponad połowa ankietowanych (52,8%) 
odwiedzała siłownię średnio 4-6 razy w tygodniu, 
natomiast 26,8% 2-3 razy; 9,8% raz w tygodniu; 
8,9% 2-3 razy w  miesiącu; 1,6% raz w miesiącu. 
Podczas jednorazowej wizyty 57,7% respondentów 
spędzało w siłowni 2-3 h; 36,6% godzinę bądź mniej; 
3,3% mężczyzn 4-5 h, a 2,4% badanych poświęcało 
>6 h na jednorazowy trening. Głównym motywem 
podjęcia treningu siłowego dla większości badanych 
była poprawa wyglądu (wyrzeźbienie sylwetki – 
67,5%, zwiększenie masy mięśniowej – 65%), a także 
wzmocnienie siły mięśniowej (49,6%). Niemal, co 
czwarty badany wiązał trening siłowy z możliwością 
poprawy wyników sportowych. W mniejszym stop-
niu motywacją podjęcia treningów było polepszenie 
samopoczucia (19,5%), redukcja masy ciała (17,9%), 
redukcja stresu (13,0%), nawiązanie kontaktu z in-
nymi ludźmi (5,7%). Ponad połowa respondentów 
była w pełni usatysfakcjonowana z efektów treningu 
(52,0%). Respondenci w większości (66,7%) stwier-
dzili przyrost masy ciała, ale według 15,4% ich masa 
ciała zmniejszyła się.
 Aż 67,5% badanych mężczyzn przyjmowało pre-
paraty wspomagające w sporcie do każdego treningu. 
Preparatami najczęściej stosowanymi były: kreatyna 
(78,8%) oraz odżywki białkowe (76,3%). Kolejne 
pozycje, co do popularności stosowania, zajmowały 
preparaty witaminowo-mineralne (60,2%), odżywki 
węglowodanowe (42,2%), odżywki białkowo-węglo-
wodanowe, tzw. gainery (42,4%), reduktory tłuszczu 
(21,2%), termogeniki (19,5%), boostery hormonów, 
m.in testosteron i tlenek azotu (13,6%). Najmniejszą 
popularnością cieszyły się środki, takie jak: regenerato-
ry stawów, poprawiające koncentrację czy kwasy tłusz-
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czowe (po 5,9%). Ponad połowa badanych (58,5%) 
przyznała, że nie przestrzega zaleceń znajdujących się 
w ulotkach załączonych do stosowanych przez nich 
środków wspomagających. Wśród tej grupy mężczyzn 
dominowało zjawisko zwiększania pojedynczych 
dawek preparatów (40,1%) i przyjmowanie dawek 
dodatkowych (16,1%). Ponad 10% badanych omi-
jało dozy suplementów/odżywek, 31,8% mężczyzn 
zaznaczyło inne odpowiedzi, m.in. dobieranie dawek 
do masy swojego ciała, dobieranie dawek do swoich 
możliwości fizycznych bądź wg zaleceń trenera.
 Decyzja o zażywaniu suplementów/odżywek 
najczęściej podejmowana była przez badanych samo-
dzielnie (84,7%), ale także bywała sugestią trenera 
(12,7%), znajomych (8,5%), specjalisty medycyny 
(5,9%), rodziny (0,8%). Opinie na forach interne-
towych zajmujących się tematyką treningu siłowego 
skłoniły do przyjmowania preparatów wspomaga-
jących 3,4% badanych. Głównym źródłem wiedzy 
o  środkach wspomagających w treningu siłowym 
wśród badanych były: Internet (87,8%), literatura 
specjalistyczna (34,1%), wiedza przekazywana przez 
trenera (24,4%), informacje od znajomych (21,1%), 
telewizja (2,4%).
 Preparaty sterydowe stosowało 12,0% badanych 
mężczyzn. Najpopularniejszymi preparatami stery-
dowymi były: testosteron i jego pochodne (54,5%) 
i Winstrol (36,4%) oraz Dianabol (18,2%) i inne 
(Oxandrolone, Masteron, Trenbolone – 18,2%). Środ-
ki sterydowe ankietowani stosowali głównie sponta-
nicznie, tzn. niezależnie od treningu (90,9%). Żaden 
z mężczyzn nie stosował się do zaleceń podanych 
w  ulotkach środków sterydowych. Aż 45,5% męż-
czyzn omijało zaplanowane dawki sterydów, a 18,2% 
badanych przyjmowało dodatkowe dawki i zwiększało 
pojedyncze dawki sterydów. Decyzję o stosowaniu 
sterydów ponad połowa badanych (54,5%) podjęła po 
zachęcie przez znajomych, 27,3% z własnej inicjatywy, 
a 18,2% za radą trenera. Podobnie jak w przypadku 
suplementów i odżywek, wiedzę na temat sterydów 
ankietowani czerpali głównie z Internetu (63,6%) 
oraz od znajomych (18,2%). Po 9,1% sięgnęło do spe-
cjalistycznej literatury w celu poszerzenia informacji 
na ich temat oraz uzyskiwało potrzebne informacje od 
trenera. Wśród ankietowanych panowało przekonanie 
o dużej (63,6%) oraz bardzo dużej (36,4%) skutecz-
ności środków sterydowych.
 Bardzo ważnym aspektem stosowania suplemen-
tów i odżywek był ich spodziewany wpływ na orga-
nizm. Wszyscy respondenci zadeklarowali pojawianie 
się efektów pożądanych stosowanych preparatów 
(tab.  I). Skuteczność suplementów i odżywek dla 
sportowców, jako dużą dostrzegało 74,6% badanych, 
20,3% określało ją jako małą, a 5,1% jako bardzo dużą. 

Obok pożądanych efektów, ankietowani postrzegali 
również i niepożądane ich efekty, jak i skutki uboczne 
(tab. I).
 Analiza zależności stosowania sterydów od wieku 
wykazała, iż zauważone zróżnicowanie jest istotne 
(p=0,0215). Jedynie badani w wieku 31-35 lat nigdy 
nie stosowali sterydów. Najwięcej osób stosowało ste-
rydy w grupie 26-30 lat (38,5%) i 36-40 lat (20,0%). 
Analizy statystyczne nie wykazały związku stoso-
wania sterydów z wykształceniem ankietowanych 
(p=0,7609).

Wyniki Kwestionariusza Wizerunku Ciała 
(KWCO)

 Uzyskane dane I podskali KWCO (poznanie
-emocje) pokazały, iż ponad połowa mężczyzn upra-
wiających trening siłowy była zadowolona z własnego 
wyglądu (62,8%) i masy ciała (50,9%). Uczucia złości 
wobec swojego ciała doświadczało 11,9% badanych, 
a 0,8% go nienawidziło. Co dziesiąty ankietowany 
odczuwał presję ze strony najbliższego otoczenia, 

Tabela I. Zestawienie deklarowanych skutków zażywania środków wspomaga-
jących w sporcie [%]
Table I. Comparison of declared effects of sports supplement use [%]

Suplementy diety, 
odżywki /dietary 
and nutritional 

supplements [%]

Sterydy
/steroids 

[%]

Efekty pożądane /desired effects

wzrost masy mięśniowej
/increase of muscle mass

79,7 81,8

wzrost siły mięśniowej
/increase of muscle strength

72,0 54,5

szybsza regeneracja po wysiłku
/faster recovery after exercise

45,0 45,5

poprawa wydolności fizycznej
/improvement in physical capacity

53,4 18,2

spadek męczliwości
/decrease of fatigability

43,2 9,1

poprawa samopoczucia
/improvement of well-being

35,6 9,1

poprawa koncentracji
/improvement of concentration

28,8 9,1

Efekty niepożądane /undesired effects

dolegliwości żołądkowo-jelitowe
/gastrointestinal discomfort

30,5 9,1

wahania nastroju /mood swings 19,5 81,8

kołatanie serca /palpitations 15,3 63,6

rozdrażnienie, nerwowość
/irritability, nervousness

11,0 72,7

zaburzenia seksualne /sexual dysfunctions 7,6 63,6

zmiany trądzikowe /acne 7,6 90,9

nadmierne owłosienie /hypertrichosis 4,2 36,4

wzrost ciśnienia tętniczego
/increase in blood pressure

18,6 63,6

skurcze mięśniowe /muscle cramps 11,0
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żeby schudnąć, 19,5% badanych stosowało diety od-
chudzające, a 22,0% często myślało o tym, żeby się 
odchudzić. Lęk przed przytyciem odczuwało 13,7% 
respondentów, 15,2% zawsze miało poczucie, że jest za 
grubym, a 9,3% uważało, że jest aktualnie za grubym. 
Własnego ciała wstydziło się 7,6% ankietowanych, 
a 21,1% martwiło się swoim wyglądem zewnętrznym.
 Analiza II podskali KWCO (zachowania), wyka-
zała, że 68,7% badanych mężczyzn czuło się atrak-
cyjnymi fizycznie. Przeważająca większość badanych 
deklarowała prowadzenie aktywnego trybu życia 
(93,2%), lubiła regularne ćwiczenia fizyczne (94,1%) 
i aktywny wypoczynek (79,6%).
 W III podskali KWCO (krytyka otoczenia) 87,3% 
respondentów zadeklarowało poczucie akceptacji 
otoczenia, z czego połowa była o niej zdecydowanie 
przekonana. Choć badania ujawniły istnienie wśród 
badanych zjawiska żartowania z ich wyglądu (9,3%), 
krytycznych uwag na temat ich wyglądu (5,1%) i dow-
cipów o ich sylwetce (4,2%), to 99,2% ankietowanych 
nie odczuwało odrzucenia przez otoczenie z powodu 
masy ciała.
 Analiza IV podskali KWCO (stereotyp „ładny
-brzydki”) wykazała, iż większość badanych uważała, 
że przystojni, dobrze zbudowani mężczyźni bardziej 
podobają się kobietom (87,2%), a szczupłe ciało jest 
bardziej preferowane w naszej kulturze (68,7%). 
Ponad połowa badanych odnosiła wrażenie, że ludzie 
uważają otyłych za osoby, które nie potrafią się kon-
trolować (59,3%), że zarówno przystojnym, dobrze 
zbudowanym mężczyznom (54,2%), jak i szczupłym 
kobietom (51,7%) łatwiej jest znaleźć pracę. Według 
badanych szczupłe kobiety mają przewagę również 
w sferze osobistej, gdyż podobają się one mężczyznom 
bardziej niż kobiety z nadmierną masą ciała (78,8%), 
są bardziej atrakcyjne (80,5%). Połowa badanych 
(51,7%) zazdrościła wysportowanym ludziom syl-
wetki.
 W celu zweryfikowania, czy wiek miał wpływ 
na udzielane odpowiedzi w KWCO wyznaczono dla 
każdej podskali średnią z punktów obliczonych na 
podstawie klucza dla poszczególnych grup wieko-
wych. Analiza uzyskanych danych pokazała lekkie 
zróżnicowanie wartości średnich skali, uzyskanych 
w wytypowanych grupach wiekowych. Zróżnicowanie 
to okazało się jednak nieistotne statystycznie (szcze-
gółowe dane zawiera tabela II).
 W celu analizy wpływu wykształcenia respon-
dentów na udzielane odpowiedzi w KWCO obliczono 
średnią z punktów dla poszczególnych rodzajów wy-
kształcenia. Analiza wariancji wykazała brak istotnego 
zróżnicowania pomiędzy średnimi w grupach prezen-
tujących różne wykształcenie (tab. III).

Analiza wyników Skali Oceny Ważności 
Poszczególnych Części i Parametrów Ciała 
dla Własnej Atrakcyjności Fizycznej

 Analiza wyników wykazała, że częściami i parame-
trami ciała, które były dla większości ankietowanych 
najbardziej istotne w kształtowaniu poczucia atrakcyj-
ności fizycznej były: twarz (85,5%) i wysokość ciała 
(83,1%). Kolejne pozycje zajęły: tors (77,1%), brzuch 
(77,1%), masa ciała (72%), talia/pas (69,4%), ramiona 
(67,8%) i nogi (60,2%). Dla ponad połowy mężczyzn 
istotne były uda (53,4%) i biodra (52,6%). Największą 
częstotliwość odpowiedzi na poziomie „9” – oznaczają-
cym istotny wpływ na poczucie atrakcyjności uzyskała 
twarz (30,5%), brzuch (19,5%) i tors (18,6%), na-
tomiast najwięcej odpowiedzi na poziomie „1”, który 
oznaczał brak wpływu na poziom atrakcyjności uzyskały 
biodra (4,2%) oraz nogi i masa ciała (po 3,4%). Ana-
liza statystyczna wykazała brak zależności pomiędzy 
wiekiem respondentów, a poziomem poczucia ważności 
poszczególnych części/parametrów ciała (tab. IV).
 Analiza zależności pomiędzy wykształceniem ba-
danych, a poziomem ważności poszczególnych części 
i parametrów ciała dla własnej atrakcyjności fizycznej 
wykazała istotną zależność jedynie w odniesieniu do 
dwóch części ciała: ud (p=0,0351) i nóg (p=0,0176). 
Badani z wykształceniem zawodowym ich ważność 
oceniali najwyżej, natomiast z wykształceniem pod-
stawowym najniżej (tab. V).

Tabela II. Zależność pomiędzy wiekiem badanych a wynikami KWCO
Table II. Correlation between age of respondents and results of Body Image 
Questionnaire

Podskale KWCO
/Body Image Question-

naire subscales

Wiek [w latach] /Age [years]
p

↓ 20 21-25 26-30 31-35 36-40

emocje /emotions 34,2 34,4 38,0 33,4 36,0 0,7395

zachowanie /behavior 21,7 21,2 20,2 21,1 20,6 0,5764

krytyka otoczenia
/ambient criticism

14,9 14,2 14,3 15,9 15,2 0,2281

stereotyp „ładny-brzydki”
/stereotype of „pretty
-ugly”

46,0 46,2 45,2 48,4 44,2 0,8570

Tabela III. Zależność pomiędzy wykształceniem badanych a wynikami KWCO
Table III. Correlation between education of respondents and results of Body 
Image Questionnaire

Podskale KWCO
/Body Image

Questionnaire subscales

Wykształcenie /Education

ppodsta-
wowe

/primary

zawodowe
/vocational

średnie
/sec-

ondary

wyższe
/higher

emocje /emotions 35,4 34,7 34,3 35,6 0,9243

zachowanie /behavior 21,9 20,9 21,5 20,5 0,4346

krytyka otoczenia
/ambient criticism

15,5 15,0 14,8 14,2 0,4806

stereotyp „ładny
-brzydki” /stereotype 
of „pretty-ugly”

46,3 46,5 46,1 46,2 0,9968
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Dyskusja

 Prezentowane badania wykazały bardzo duże 
rozpowszechnienie stosowania preparatów wspoma-
gających w sporcie wśród mężczyzn uprawiających 
trening siłowy. Spośród 123 osób ankietowanych 
do ich zażywania przyznało się 118 respondentów 
(95,9%), którzy zostali poddani dalszym analizom. 
W badaniach J. Chłopickiej i wsp. [20] przeprowadzo-
nych na terenie Krakowa i okolic wśród ćwiczących 
w siłowni dorosłych (kobiet i mężczyzn) suplementy 
diety stosowało 81% ankietowanych; najczęściej 
stosowanym preparatem była kreatyna (20%). Tak-
że badani przez Frączka i Grzelaka [21] najczęściej 
stosowali kreatynę (76,5%) oraz odżywki białkowe 
(55,92%) i preparaty witaminowe (48,16%). Nato-

miast w badaniach Ciszka i Dumy [22] oraz Krejpcio 
i wsp. [23] ankietowani najczęściej stosowali preparaty 
witaminowo-mineralne (odpowiednio 89,4 i 82%). 
W prezentowanych badaniach największą popular-
nością wśród badanych cieszyła się kreatyna (78,8%), 
odżywki białkowe (76,6%) oraz preparaty witamino-
wo-mineralne (60,2%). Natomiast do przyjmowania 
środków sterydowych przyznało się 12,0% badanych. 
W badaniach prowadzonych w siłowniach na terenie 
Katowic i okolic przez Sas-Nowosielskiego [4] do 
zażywania AAS przyznało się 34,6% respondentów.
 Wiedzę na temat stosowanych środków, bez 
względu na to, czy były to środki niesterydowe 
(63,6%) czy sterydowe (87,8%), ankietowani w bada-
niach własnych czerpali przede wszystkim z Internetu. 
Badania własne potwierdzają doniesienia z innych 
badań, w których Internet był najczęściej podawaną 
odpowiedzią: Ciszka i Dumy [22] – 57,9%, Adamczy-
ka i wsp. [5] – 66% oraz Krejpcio i wsp. [23] – 76% 
wskazań. Na wątpliwe źródła informacji o stosowa-
nych preparatach wskazują także Kersey i wsp. [17]. 
 Niepokojącym jest fakt, iż wszyscy stosujący 
preparaty sterydowe i co drugi badany zażywający 
odżywki i suplementy diety przyznali, iż nie prze-
strzegali zaleceń podawanych w ulotkach stosowanych 
preparatów. Co trzeci badany zwiększał pojedyncze 
dawki suplementów, a niemal połowa stosujących 
sterydy omijało ich dawki. Badania Krejpcio i wsp. 
[23] wskazują na mniejszą liczbę takich osób (18%), 
wśród których również dominowało przekraczanie 
dawek suplementów (78%).
 Najczęściej wymienianymi objawami pożądanymi 
uprawianego treningu wspomaganego suplementami/
odżywkami dla sportowców w grupie badanych przez 
Krejpcio i wsp. [23] była poprawa wydolności fizycznej 
(84%), również w badaniach Chłopickiej i wsp. [20] 
zdecydowana większość ankietowanych zauważyła 
poprawę wytrzymałości organizmu (76,8%), a także 
wzrost masy mięśniowej (48,7%). Natomiast w pre-
zentowanych badaniach dominował wzrost masy 
mięśniowej (79,9%), poprawę wydolności fizycznej 
zauważyło u siebie 53,4% mężczyzn. Wśród skutków 
niepożądanych stosowania środków wspomagających 
w sporcie badani przez Krejpcio i wsp. [23], najczę-
ściej wskazywali występowanie objawów, takich jak: 
bóle brzucha i biegunki, uczucie kołatania serca i po-
czucie zdenerwowania (64%). W prezentowanych 
badaniach były to w przypadku środków sterydowych: 
zmiany trądzikowe, wahania nastroju i rozdrażnienie, 
a w przypadku suplementów i odżywek: dolegliwości 
żołądkowo-jelitowe, wahania nastroju i wzrost ciśnie-
nia tętniczego.
 Skuteczność suplementów/odżywek w osiąga-
niu celów treningowych respondenci w badaniach 
własnych w większości ocenili, jako dużą (74,6%), 

Tabela IV. Zależność pomiędzy wiekiem, a średnimi wyników uzyskanych 
w Skali Oceny Ważności Poszczególnych Części i Parametrów Ciała dla Wła-
snej Atrakcyjności Fizycznej
Table IV. Correlation between age and average results of Scale of Importance of 
Individual Body Parts and Body Parameters for Own Physical Attractiveness

Części i parametry 
ciała /Body parts and 

parameters 

Wiek [w latach] /Age [in years]
p

↓ 20 21-25 26-30 31-35 36-40

twarz /face 7,2 7,4 8,0 6,6 7,8 0,3649

ramiona /arms 6,3 6,4 6,8 6,1 6,4 0,9722

piersi (tors) /torso 6,9 6,7 7,1 6,3 7,1 0,5989

talia /waist 7,0 6,7 7,1 6,4 7,2 0,6134

brzuch /abdomen 7,1 6,7 6,7 7,1 5,8 0,6851

biodra /hips 5,8 6,1 6,2 5,9 6,0 0,9033

uda /thighs 5,5 6,1 6,4 5,7 6,6 0,4858

nogi /legs 5,9 6,4 6,9 6,0 6,8 0,5426

wysokość ciała
/body height

7,2 6,9 7,2 7,1 7,0 0,9685

masa ciała /body mass 6,7 7,1 6,9 6,1 6,0 0,4690

Tabela V. Zależność pomiędzy wykształceniem a średnimi wyników uzyska-
nych w Skali Oceny Ważności Poszczególnych Części i Parametrów Ciała dla 
Własnej Atrakcyjności Fizycznej
Table V. Correlation between education and average results of Scale of 
Importance of Individual Body Parts and Body Parameters for Own Physical 
Attractiveness

Części i parametry 
ciała /Body parts and 

parameters

Wykształcenie / Education

ppodsta-
wowe

/primary

zawodowe
/vocatio-

nal

średnie
/secon-

dary

wyższe
/higher

twarz /face 7,0 7,7 7,1 7,4 0,6061

ramiona /arms 6,4 6,4 6,5 6,1 0,8961

piersi (tors) /torso 6,6 7,2 6,9 6,4 0,4338

talia /waist 6,9 7,1 6,4 6,3 0,3113

brzuch /abdomen 7,3 7,5 6,7 6,5 0,1775

biodra /hips 5,0 6,2 6,1 5,4 0,2863

uda /thighs 3,9 6,2 6,0 5,8 0,0351

nogi /legs 4,0 6,5 6,4 6,3 0,0176

wysokość ciała
/body height

7,0 7,0 7,2 6,8 0,8137

masa ciała /body mass 6,1 7,3 6,8 6,0 0,0994
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podobnie jak w badaniach Krejpcio i wsp. [23], w któ-
rych 84% ankietowanych było zadowolonych z ich 
skuteczności. 
 Prezentowane badania pokazały, że głównymi mo-
tywami podejmowania treningu siłowego respondentów 
była poprawa wyglądu (67,5%) oraz zwiększenie masy 
mięśniowej (65,0%). Wyniki te znajdują potwierdze-
nie w badaniach Adamczyka [5], Frączka i Grzelaka 
[21] i Iriart i wsp. [1]. Natomiast Sas-Nowosielski [4] 
wskazuje w swoich badaniach na zwiększenie masy mię-
śniowej (45,3%), jako motyw główny podejmowania 
treningu siłowego wśród mężczyzn stosujących i niesto-
sujących preparaty sterydowe, a następnie schudnięcie 
(19,1%) i poprawienie rzeźby muskulatury (15,4%). 
Częstym celem podejmowania ćwiczeń w siłowni była 
również, według innych badań, poprawa wyników 
sportowych bądź sprawności fizycznej [21, 23].
 Badania Adamczyka i wsp. [5] wykazały, że osoby 
regularnie ćwiczące na siłowni mają lepszą samoocenę; 
osób niezadowolonych ze swojego życia było wśród 
respondentów jedynie 8,0%. Podobnie w badaniach 
własnych jedynie 3,4% ankietowanych nie zgodziło 
się ze stwierdzeniem „jestem osobą szczęśliwą”. Na 
poprawę samooceny pod wpływem ćwiczeń fizycznych 
wskazują także badania Moore i wsp. [24].
 Analiza postrzegania swojego ciała przez męż-
czyzn stosujących środki wspomagające trening siłowy 
dokonana przy użyciu KWCO wykazała, iż badani 
w większości byli zadowoleni ze swojego wyglądu 
(62,8%). Wyniki wykazały brak zależności uzyska-
nych wyników od wykształcenia i wieku. Badania 
Rasińskiej i wsp. [25] nad postrzeganiem swojego ciała 
przez studentów wykazały, że jedynie 5,9% badanych 
nie było zadowolonych ze swojego wyglądu. 

Wnioski
1. Większość mężczyzn stosujących środki wspoma-

gające w treningu siłowym postrzegało swoje ciało, 
jako atrakcyjne i czuło się akceptowanymi przez 
otoczenie. Największe znaczenie w kształtowaniu 
własnej atrakcyjności fizycznej miały dla większo-
ści badanych twarz i wysokość ciała, a najmniejsze 
uda i biodra.

2. Ponad połowa badanych zażywała środki wspo-
magające w sporcie do każdego treningu, nie 
przestrzegając zaleceń producenta. Najbardziej 
popularnymi środkami były suplementy diety, 
kreatyna i odżywki białkowe. Preparaty sterydowe 
stosował co dziesiąty badany; najczęściej był to 
testosteron i jego pochodne oraz Winstrol.

3. Wśród najczęściej wymienianych działań pożą-
danych środków wspomagających w treningu 
siłowym były: wzrost masy i siły mięśniowej 
(zarówno po stosowaniu odżywek/suplementów, 
jak i preparatów sterydowych); natomiast wśród 
efektów niepożądanych: dolegliwości żołądko-
wo-jelitowe, wahania nastroju i rozdrażnienie 
(odżywki/suplementy) oraz trądzik, wahania 
nastroju, nerwowość (preparaty sterydowe).

4. Występujące w badanej grupie efekty niepożą-
dane stosowanych preparatów wspomagających 
w sporcie wskazują na konieczność prowadzenia 
kampanii edukacyjnych uświadamiających ryzyko 
ich przyjmowania wśród mężczyzn uprawiających 
trening siłowy.
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