
60 Брой 6/2022, Година XXII

medinfo.bg06
Ю Н И

2 0 2 2

Увод 
Понятието Боди имидж (Body 

image) е въведено за първи път от 

австрийския невролог и психоанали-

тик Paul Schilder в първата полови-

на на миналия век. Концепцията на 

Шилдер е своеобразна комбинация 

между соматопсихиката на Карл Ве-

рнике, ортостатичния модел на тя-

лото на Хенри Хед и разбирането на 

Фройд за егото като предимно его 

на тялото. Той достига до собстве-

на формулировка за основната роля 

на боди имиджа като фундамент за 

отношението на човека към себе 

си, другите хора и света. 

Шилдер пише редица статии, раз-

вивайки тези формулировки, синтез 

на които е книгата му „Представа 

и външен вид на човешкото тяло“, 

публикувана през 1935 г., получила 

най-висока оценка сред късните му 

творби[1]. 

Концепция за боди 
имидж
Концепцията за боди имидж се из-

ползва в множество дисциплини, 

включително психология, медицина, 

психиатрия, психоанализа, филосо-

фия, както и в културни и феминист-

ки изследвания. Терминът също чес-

то се употребява от медиите. Сред 

тези дисциплини и медиите няма 

консенсус за дефиниция. Боди имид-

жът на един човек се смята отчас-

ти за продукт на личния опит, както 

и на различни социални и културни 

влияния. Усещането на едно лице за 

собствения му външен вид, обикно-

вено по отношение на други лица 

или в съответствие с някои култур-

ни "идеали", могат да оформят боди 

имиджа. Начинът, по който даден 

човек възприема външния си вид 

може да се различава от това, как 

всъщност другите го възприемат.

В доклад от 2007 г. Американската 

психологическа асоциация установя-

ва, че крос-културалната сексуали-

зация на момичетата и жените до-

принася за повишена тревожност, 

свързана с боди имиджа. Подобни на-

ходки са докладвани от постоянния 

комитет към сената на Австралия 

за сексуализацията на децата в ме-

диите. Въпреки това други автори 

са изразили загриженост, че тези 

твърдения не са подкрепени от убе-

дителни данни[2]. 
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Концепцията за боди имидж се използва в множество дисциплини. Медийното влияние върху боди 
имиджа акцентира върху слабото и идеално женско тяло като форма и размер, може да изкриви са-
мопредставата и да доведе до прекомерна диета или упражнения, както и до развитие на хранителни 
разстройства. Като цяло жените имат по-висока неудовлетвореност от тялото си в сравнение с мъжете. 
Основните аспекти на мъжкия боди имидж включват развитие на мускулатурата, телесни мазнини и ви-
сочина. Редовните физически занимания могат, в зависимост от конкретната мотивация на поведението, 
да допринесат за отрицателен или положителен боди имидж. Боди имиджът влияе върху някои здравни 
поведения. Здравно мотивираните физически упражнения са свързани с положителен боди имидж за 
разлика от външно мотивирани упражнения за сваляне на теглото, които са свързани с ниска телесна 
самооценка и отрицателни емоции. Нарушеният боди имидж може да стимулира тютюнопушенето като 
средство за контрол на телесното тегло и да затрудни опитите за прекратяването му. Методите за оцен-
ка на боди имидж включват оценяване на разликата между актуален и идеален боди имидж, избор на 
предпочитана фигура, видеопрожекционни техники и въпросници.
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Медийно влияние 
върху боди имиджа
Някои момичета и млади жени се 

сравняват с моделите в рекламите 

от гледна точка на тяхната физиче-

ска привлекателност[3]. Акцентът 

в медиите и в модната индустрия 

върху слабото и идеално женско 

тяло (като форма и размер) може да 

бъде в психологически ущърб на са-

мочувствието на много млади жени; 

това включва тяхната представа 

за себе си, което може да доведе 

до прекомерна диета или упражне-

ния. Близо 81% от десетгодишните 

момичета се страхуват от напъл-

няване, след като са били изложени 

на влиянието на някои медии. Жени-

те са показани в много реклами, от 

прах за пране, тоалетна хартия до 

реклами за обгрижване на децата. 

Те се показват като чистачки, де-

тегледачки и готвачки. 

В световен мащаб от 3% до 5% от 

жените са страдали от анорексия 

невроза през живота си, и около 1% 

от жените в юношеска възраст в 

момента имат анорексия.

Заболявания, 
причинени от 
социалните медии
Френската детска психоаналитич-

ка Франсоаз Долто развива теори-

ята за „несъзнавания боди имидж”[4]. 

Отрицателните нагласи от стра-

на на даден човек по отношение 

на тялото му (като усещането, че 

е дебел) може в някои случаи да до-

ведат до психични разстройства, 

въпреки че те може да възникнат 

и по най-различни други причини. 

Проблеми с боди имидж може да до-

ведат до психични нарушения като 
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безпокойство, депресия, нарушения 

в храненето и дисморфично телесно 

разстройство. 

Кохортно проучване в Навара, Испа-

ния, на представителна извадка от 

2862 момичета от 12 до 21-годишна 

възраст, чрез Eating Attitudes Test за 

изследване на хранителните нагласи 

и други въпросници, разкрива 90 нови 

случая на хранителни разстройства 

(по критериите на DSM IV – Диагнос-

тичен на Американската психиатрич-

на асоциация). Резултатите подкре-

пят ролята на средствата за масова 

информация и семейното положение 

на родителите за възникването на 

хранителните разстройства[5]. 

Междуполови 
различия 
Междуполовите различия, свързани 

с боди имиджа, стават все отчет-

ливи във времето. Като цяло, през 

всички етапи от живота жените 

имат по-висока неудовлетвореност 

от тялото си в сравнение с мъжете. 

Въпреки че неудовлетвореността е 

по-честа при жените, с течение на 

времето мъжете стават все по-не-

гативно засегнати[6]. В дългосроч-

но проучване, което оценява боди 

имидж във времето спрямо възрас-

тта на мъжете и жените, мъжете 

отдават все по-голямо значение на 

техния външен вид в сравнение с же-

ните, въпреки че жените по-често 

съобщават за неудовлетвореност 

от боди имиджа си. Юношеството 

е периодът, когато тази разлика е 

най-забележима. Една от причините 

за това е, че мъжете днес по-силно 

се насочват и влияят от медиите. В 

исторически план, за много по-дълги 

периоди от време, средствата за 

масова информация са били предим-

но насочени към жените, което обяс-

нява защо те стават все по-малко 

чувствителни към ефектите[7].

Влияние на боди 
имидж върху някои 

здравни поведения
Боди имидж е многомерен конструкт, 

обхващащ възприемане и оценка на 

външния вид на индивида, както и вли-

янието на тези чувства върху послед-

ващото поведение. Изследванията 

показват, че множество променливи 

играят роля в развитието на боди 

имиджа. Променливите, присъщи на 

индивида, които въздействат върху 

боди имидж включват, но не се огра-

ничават само до етнос[8], възраст[9], 

пол[10] и телесно тегло[11]. Освен това, 

външни влияния, като медиите, оказ-

ват все по-силно влияние върху боди 

имиджа[12,13].

Всички тези асоциации възникват 

в рамките на специфичен културен 

контекст – западната култура, коя-

то се фокусира върху външния вид 

и идеала за тяло, който е трудно 

постижим. Съществуват солидни 

доказателства, че жените, които 

интернализират тези телесни иде-

али, са по-склонни да обективират 

собствените си тела, да изпитват 

недоволство от тялото си, да се 

включат в нездравословни поведе-

ния като дезадаптивно хранене и 

прекомерни упражнения и да иниции-

рат и поддържат тютюнопушене. 

Мъжете също са повлияни от иде-

алите за съвършено тяло, но ефек-

тите не са толкова изразени, както 

при жените.

Както вече беше отбелязано, фак-

торите, които доказано влияят вър-

ху боди имиджа включват пол, телес-

но тегло и възраст.

Изследванията на боди имидж са съ-

средоточени основно върху жените, 

тъй като жените постоянно съоб-

щават за по-негативна представа 

за тялото си в сравнение с мъжете. 

Това се случва по редица причини, 

включително факта, че оценките на 

ф и г у р а  1 : 

Скала на Stunkard 
за оценка на 

фигурата
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жените се основават предимно на 

външния вид, който оказва голямо 

влияние върху самочувствието на 

една жена и по-голямата степен на 

отразяване на жените в медиите[14]. 

Основните притеснения за боди 

имиджа при американските жени са 

свързани с теглото и затова по-го-

лямата част от тях желаят да бъ-

дат по-слаби[15,16]. В цивилизования 

свят формата на женското тялото 

се очаква да е фигура, която е ъгло-

вата, крехка и тонизирана, извест-

на като "слабия идеал". Влиянието 

на медиите в промотиране на този 

идеал може да доведе до отрицате-

лен боди имидж, тъй като е почти 

невъзможно за повечето жени да по-

стигнат този вид тяло[17].

Опасенията за мъжкия боди имидж 

се съсредоточават повече върху 

мускулатурата, отколкото върху 

телесното тегло. Едно проучване 

съобщава, че 90% от представени-

те мъже искат да бъдат по-муску-

лести, докато само 38% се стремят 

да топят телесни мазнини[18]. Въпре-

ки че жените, които целят трупане 

на мускулатура, са склонни да бъдат 

по-слаби, мъжете обикновено пред-

почитат мезоморфно или средно 

натрупване върху тънка основа[19-21]. 

Мъжете желаят да имат муску-

лесто тяло, което изглежда силно, 

с широки рамене и плосък торс[22]. 

Тези предпочитания следват от 

западните културни стандарти за 

полово-специфични размери на тяло-

то, според които е по-приемливо за 

мъжа да бъде с наднормено тегло, 

отколкото жената и е по-приемливо 

за една жена да бъде с поднормено 

тегло, отколкото един мъж[23]. По 

принцип основните аспекти на за-

падния мъжки боди имидж включват 

развитие на мускулатура, телесни 

мазнини и височина[24,22,25].

Като се има предвид, че идеално-

то тяло както за мъжете, така и 

за жените е далеч от наднормено-

то тегло, то би било разумно да се 

предположи, че телесното тегло 

ще има голямо влияние върху боди 

имиджа. Всъщност, това обикнове-

но е така. Изследванията показват, 

че децата и юношите с наднормено 

тегло имат по-големи опасения за 

боди имиджа си, отколкото техни-

те връстници със средно тегло[26]. 

За възрастната популация се оказ-

ва, че жените с наднормено тегло 

имат повече притеснения за своя 

боди имидж, отколкото мъжете с 

наднормено тегло, но и двете групи 

изпитват по-голяма неудовлетворе-

ност от тялото си, отколкото де-

цата с наднормено тегло[27].

По-голямата част от изследовател-

ска дейност в областта на боди 

имиджа се фокусира върху жените, 

но преобладаващата част от из-

следванията са били проведени вър-

ху извадки от млади жени, тъй като 

проблемите на боди имиджа взимат 

връх в периода от юношеската до 

ранната зряла възраст[9,28]. Проучва-

не на боди имиджа в кроссекционна 

извадка от жени на различна въз-

раст констатира, че макар удовлет-

вореността от това как изглежда 

тялото да е била сходна в целия въз-

растов диапазон, самонаблюдение-

то и тревожността, отнасящи се 

към външния вид и разстройствата 

в храненето значително намаляват 

с възрастта[29].

По-малко се знае за това как ста-

реенето засяга мъжките опасения 

за боди имидж. Подобно на жени-

те, инвестициите на мъжете във 

външния вид намаляват с възраст-

та. По-младите мъже изпитват 

по-голямо недоволство от външния 

си вид от по-възрастните мъже, 

въпреки че имат по-нисък индекс на 

телесната маса (ИТМ). Авторите 

предполагат, че мъжките медийни 

образи могат да влияят на младите 

и възрастните мъже по различен на-

чин, защото идеалният мъжки образ, 

който е изобразяван, е обикновено в 

млада възраст и по тази причина ве-

роятно има по-голям афинитет към 

по-младите мъже[30]. 

Боди имидж 
и физическа 
активност
Участието във физически упражне-

ния е друго важно здравно поведе-

ние, което може да бъде повлияно 

от или да повлияе на боди имиджа. 

Изследванията показват, че редов-

ните физически занимания могат, в 

зависимост от конкретната моти-

вация на поведението, да доприне-

сат за отрицателен или положите-

лен боди имидж. 

Установено е в няколко проучвания, 

че здравно мотивирани упражнения 

са свързани с положителен боди 

имидж за разлика от външно моти-

вирани упражнения за сваляне на 

теглото, които са свързани с ниска 

телесна самооценка и отрицателни 

емоции[31-33]. 

Многобройните физически и психи-

чески ползи от един добре моти-

виран режим на редовни физически 

упражнения, включително и контро-

лът на теглото, намаляват риска 

от сърдечно-съдови заболявания и 

диабет, подобряват настроението 

и психическото здраве, създават 

по-добри модели за спане и са добре 

познати в развитите общества. 

Въпреки тези предимства обаче 

факт е също, че прекомерните фи-
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зически упражнения (характеризи-

ращи се със значителни количества 

физическа активност и компулсивна 

необходимост да се практикуват) 

присъстват при повечето жени с 

хранителни разстройства и може 

да допринесат за влошаване на забо-

ляването[34].

Боди имидж и 
тютюнопушене
Пушенето е друго нездравословно 

поведение, което може да е зависи-

мо от боди имиджа и свързаните с 

него опасения за телесното тегло. 

Изследвания, изучаващи боди имидж 

при пушачите са установили, че же-

ните пушачки съобщават за повече 

притеснения за своя боди имидж от 

жените като цяло[35,36]. Съществу-

ват доказателства, че опасения от-

носно боди имиджа могат да дове-

дат до пушене[37] и че много пушачи 

използват пушенето, за да контро-

лират теглото си[38,39]. 

При изследване на подрастващи 

мъже и жени пушачи се установява 

положителна връзка между сред-

ната дневна употреба на цигари и 

вярата в пушенето като страте-

гия за контрол на теглото. В допъл-

нение, по-тежките мъже пушачи са 

по-склонни да съобщават, че пушат, 

за да контролират теглото, докато 

жените, които пушат повече цига-

ри, са повече загрижени от увелича-

ване на теглото при отказване от 

тютюнопушене[39]. 

Изследванията също така показват, 

че при пушачите с нарушен боди 

имидж са затруднени опитите за 

отказване от цигарите. Лица, кои-

то пушат по съображения за кон-

трол на теглото е по-малко веро-

ятно да опитат прекратяване на 

тютюнопушенето[40]. Отрицателни-

ят боди имидж е свързан с по-големи 

затруднения при евентуален отказ 

на тютюнопушенето при жените и 

тези от тях, които надценяват те-

лесните си размери, имат най-лоши 

резултати от лечението за отказ-

ване от тютюнопушене[41]. 

В обобщение може да се твърди, че 

проблемите с боди имидж могат да 

доведат до започване на пушене и 

да направят отказването от тю-

тюнопушене по-трудно.

Методи за оценка 
на боди имидж

Оценяване на разликата между 

актуален и идеален боди имидж

Боди имиджът често се измерва 

чрез оценяване настоящата и иде-

алната форма на тялото с помощта 

на серия от изображения. Разликата 

между тези две стойности е мярка 

за боди имидж неудовлетвореност 

(Body Image Dissatisfaction). Тя може 

да има много отрицателни ефекти, 

например някои изследвания показ-

ват връзка между телесната неу-

довлетвореност при момичетата и 

тютюнопушенето. Тази неудовлет-

вореност може да повлияе негатив-

но на сексуалността на едно моми-

че и когато то навлезе в младата 

зряла възраст, да го подтикне към 

козметична хирургическа корекция. 

Предпочитание на фигура 

При предпочитание на фигура показ-

ването и оценяването на силуети 

е най-често използваният метод. 

Има много проблеми с този метод 

– според някои рисунките не са ре-

алистични и на тях са представени 

възрастни, което ги прави непод-

ходящи за деца[42]. Силуетите са из-

ползвани, за да се отчете реакцията 

на изследваното лице на различните 

видове фигури.

Скалата за оценка на фигурата на 

Stunkard изобразява контури на де-

вет мъжки/женски тела с увеличава-

не на размера на тялото от ляво на 

дясно. Участниците са помолени да 

изберат рисунката, която най-добре 

представя вида на тялото им[43]. Точ-

ността на възприятието на тялото 

им се определя чрез сравняване на 

техния собствен ИТМ (Фиг. 1).

Видео прожекционни техники

На участниците се показват серия 

от снимки, всяко изображение е 

тяхна снимка, но или с увеличаване 

на теглото или с намаляване на те-

глото. Отчита се субективен избор 

на снимка с мигване (eyeblink). Този 

отговор е сложен набор от физио-

логични промени, които настъпват 

в резултат на неочаквано и интен-

зивно стимулиране. Тези измервания 

могат да бъдат полезни, защото са 

по-малко предмет на субективни 

пристрастия. 

Въпросници 
Въпросниците са друг много често 

използван метод за измерване на 

боди имидж. Такъв пример е 9-точ-

ковата подскала на многомерния 

въпросник Multidimensional Body-Self 

Relations Questionnaire. Тя използва 

рейтингова скала от -2 до +2 и оценя-

ва осем области на тялото и атрибу-

ти на цялостния външен вид (лицето, 

косата, долната част на торса, сре-

дата на торса, горната част на тор-

са, мускулен тонус, височина и тегло). 

Скалите, използвани за оценка на 

боди имиджа, се отнасят до усеща-
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нето за телесно тегло, формата и 

размерите на тялото[44].

Боди имидж дисторзията (Body 

Image Distortion) се оценява чрез 

сравняване на действителния ИТМ 

на респондентите по категория те-

гло: поднормено тегло (ИТМ<18.5), 

нормално тегло (ИТМ=18.5-24.9), над-

нормено тегло (ИТМ>25), оценка 1, 2 

и 3, съответно със субективно въз-

приеманата актуална телесна маса 

(т.е. слаб, средно пълен и наднорме-

но тегло, съответно 1, 2 и 3). Въз-

приемането на телесната маса е 

оценено като се попитат участни-

ците, "Как бихте описали теглото 

си?". Отговорите варират от „мно-

го слаб“ до „с наднормено тегло“. 

Стойността на боди имидж дистор-

зията е получена чрез изваждане от 

оценката на действителния ИТМ от 

субективно възприетата текуща 

оценка на телесното тегло. Резул-

татите могат да варират от -2 до 

+2. Резултати близки до нула сочат 

точно възприемане на боди имиджа. 

Положителните резултати показ-

ват, че лицата се самовъзприемат 

като по-пълни, докато отрицател-

ните стойности показват, че хо-

рата се възприемат като по-слаби, 

отколкото са в действителност.

Въпросниците могат обаче поня-

кога да доведат до погрешни изво-

ди. Това се случва при т.нар. "при-

мирèн стил на отговор“ (Acquiescent 

Response StyleARS) или тенденцията 

участниците да се съгласяват с 

елементите на изследване и да да-

ват благоприятни отговори, за да 

удовлетворят изследователя, която 

е по-честа сред лица от азиатски и 

африкански култури[45]. По наши ем-

пирични наблюдения тя не е съвсем 

чужда и на българското население.

Заключение 
Боди имидж е преживяване на цяла-

та личност и надхвърля това, което 

се отразява в огледалото. Той включ-

ва самооценяването и самоуваже-

нието, признаването на силните 

страни и качества, които правят 

всеки индивид уникален извън чисто 

физическите характеристики като 

тегло, форма на тялото и външен 

вид. Боди имиджът също е свързан 

със самочувствието, чувството, че 

човек е ценен и уважаван, и оттам 

положителната самооценка на ли-

чността. Положителният боди ими-

дж обикновено се свързва с по-добро 

физическо здраве. Това резултира 

в повече физическа активност, 

по-малко тютюнопушене и консума-

ция на алкохол и в по-малък случай на 

отрицателни хранителни навици. n
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