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Klasyfikacja potrzeb psychicznych

POTRZEBA:  to siła wewnętrzna, która pod wpływem specyficznych 
bodźców zewnętrznych (nacisków) wyzwala określone zespoły reakcji 
motorycznych, wyobrażeniowych, myślowych.

Wybrane potrzeby psychiczne w klasyfikacji Murray’ a:

• potrzeba stowarzyszania się

• potrzeba autonomii

• potrzeba kompensacji

• potrzeba uległości 

• potrzeba usprawiedliwiania siebie

• potrzeba żywienia i opiekowania się

• potrzeba zabawy

• potrzeba przyjemnych doznań zmysłowych

• potrzeba poznawcza

• potrzeba nabywania

• potrzeba unikania nagany ze strony innych

• potrzeba aprobaty i uznania ze strony innych



Potrzeby i naciski a stadium rozwoju

wiek 

przedszkolny

• potrzeba inicjatywy, aktywności

• potrzeba osiągania zamierzonych celów

• kontrola zachowań w celu uzyskania 

akceptacji społecznej

• samoograniczanie

adolescencja • potrzeba tożsamości

• potrzeba akceptacji przez grupę rówieśniczą

• potrzeba eksperymentowania, poznawania

• zachowanie się jak osoba dorosła

dorosłość • potrzeba generatywności

• potrzeba opiekowania się 

• przygotowanie się do nieuchronnych zmian



P1.  Czy istnieją różnice w zakresie determinant                          
zachowań żywieniowych u osób w różnych stadiach rozwoju? 

P2.  Jakiego rodzaju są to różnice?

H:   Oprócz uniwersalnych, niezależnych od rozwoju determinant 
zachowań żywieniowych (np. głód), jedzenie  w zależności od 
stadium rozwoju może pełnić dla człowieka rozmaite funkcje i 
wynikać z potrzeb właściwych okresowi rozwoju.

H1:  W okresie dzieciństwa jedzenie stanowi źródło akceptacji przez 
ważnych dorosłych oraz źródło bądź obietnicę przyjemności. 

H2:  W okresie adolescencji jedzenie wynika z potrzeby poznawczej 
(eksperymentowania) i stowarzyszania się (akceptacji grupy 
rówieśniczej).

H3:  W dorosłości jedzenie wynika z potrzeby zachowania zdrowia i 
życia, a w konsekwencji niezależności. 

Problemy i hipotezy badawcze



Uzasadnienie zachowań jedzeniowych     

w trzech grupach wiekowych
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1. potrzeba pokarmowa
2. potrzeba stowarzyszania się
3. potrzeba kompensacji 
4. potrzeba podporządkowania się
5. potrzeba zabawy, aktywności
6. potrzeba przyjemnych doznań zmysłowych
7. potrzeba poznawcza
8. potrzeba konformizmu
9. Potrzeba unikania nagany ze strony innych
10. potrzeba aprobaty i uznania ze strony innych
11. potrzeba zachowania zdrowia 
12. potrzeba zachowania życia



Wnioski z badań w grupie dzieci

• Jednoznaczność funkcjonalna jedzenia, bowiem dość jednoznaczne są 
przekazy na ten temat w procesie socjalizacji 

• Stosunek do jedzenia nabywany jest dzięki przekazom rodzicielskim, a 
dla podtrzymania aprobaty opiekunów utrwalany i/lub używany jako 
instrument manipulacji/wymuszeń

• W kształtowaniu postaw żywieniowych rodzic nie zawsze występuje jako 
model, ale jako edukator posiadający system kar i nagród

• Jedzenie jako sposób na budowanie dziecięcej wspólnoty 

„Działania dziecka, które nastawione są na jedynie na zaspokajanie własnych 

pragnień, muszą prowadzić do niezrealizowania pragnień rodziców czy innych dzieci. 

Doświadczenie to jest dla dzieci w wieku przedszkolnym niezmiernie przykre” 

(Smykowski, 2005, s. 176).



Wnioski z badań w grupie nastolatków

• Jedzenie w grupie nastolatków jest nadal traktowane jako sposób na 
zaspokojenie czysto biologicznej potrzeby

• Młodzież podkreśla przyjemnościowe oraz poznawcze aspekty jedzenia 

• Jedzenie zaspokaja potrzebę stowarzyszania się zwłaszcza z członkami 
grupy rówieśniczej, ta z kolei jest istotnym elementem samookreślania 
(sprzyja realizowaniu potrzeby tożsamości)

• W grupie młodzieży silnie zaznacza się funkcja kompensacyjna jedzenia 

• Jedzenie dla młodych bywa narzędziem kontroli wyglądu, a tendencje 
autoprezentacyjne bywają ważniejsze niż związane ze zdrowiem 

• Duży udział w kreowaniu stosunku do pokarmu młodzieży ma kultura 
masowa, a przede wszystkim reklama wizualna

„W okresie dojrzewania płciowego oraz adolescencji wszystko,   co dotąd 
było trwałe, na czym można było polegać, ulega w mniejszym lub 

większym stopniu zakwestionowaniu. Młody człowiek musi więc 
zaspokoić potrzebę tożsamości” (Erikson, 2002, s. 91).



Wnioski z badań w grupie dorosłych

• Jedzenie w grupie osób dojrzałych jest nadal traktowane jako sposób na 
zaspokojenie czysto biologicznej potrzeby

• Jedzenie dla osób w drugiej i trzeciej fazie dorosłości jest także źródłem 
przyjemności

• Dla osób dojrzałych spożywanie posiłków jest narzędziem budowania        
i podtrzymywania rodzinnej wspólnoty, a zatem narzędziem zaspakajania 
potrzeby stowarzyszania się, opiekowania się 

• Odpowiednie jedzenie stanowi dla osób dojrzałych istotne narzędzie 
kontroli zdrowia i gwarant jego podtrzymania, a tym samym podtrzymania 
niezależności 

„Podstawowe zadanie, jakie stoi przed dorosłymi to rozwinięcie w sobie umiejętności 

dojrzałego radzenia sobie ze zmianą. To także czas przygotowania do starości, w której 

dorośli staną przed wyzwaniem radzenia sobie z ograniczeniami, chorobami, zmianami 

fizycznymi”. (Brzezińska, Appelt, Ziółkowska, 2008)



Optymalne cechy środowiska 

a korygowanie nawyków żywieniowych

wiek 

przedszkolny

• przyzwalanie na aktywność

• wyjaśnianie reguł

• wzmacnianie pożądanych zachowań

• stwarzanie okazji do współpracy 

adolescencja • przyzwalanie na moratorium

• wyznaczanie granic

• pomoc w analizie własnego zachowania

• więź emocjonalna

dorosłość • tworzenie warunków dla generatywności

• przyzwolenie na decydowanie o sobie

• wspierania adaptacji do zmian


