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Streszczenie
Wstęp. Jednym z uwarunkowań zachowań żywieniowych są czynniki osobowościowe, w tym umiejscowienie poczucia 
kontroli.  
Cel pracy. Celem badań była ocena częstości konsumpcji wybranych produktów spożywczych w zależności od umiejsco-
wienia poczucia kontroli (LOC) w grupie młodzieży gimnazjalnej.  
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 300-osobowej grupie podkarpackiej młodzieży gimnazjalnej (150 chłopców 
i 150 dziewcząt). Do oceny sposobu żywienia zastosowano autorski kwestionariusz częstości spożywania produktów, a do 
pomiaru umiejscowienia poczucia kontroli (LOC) wykorzystano kwestionariusz Delta Drwala. Analizę wyników przepro-
wadzono z zastosowaniem testu U Manna-Whitneya, za istotne przyjmując prawdopodobieństwo testowe na poziomie 
p<0,05.  
Wyniki. Analiza statystyczna wykazała, że dziewczęta istotnie częściej spożywały mleko i mleczne produkty fermentowa-
ne, a chłopcy pieczywo razowe, mięso wieprzowe i napoje energetyzujące (p<0,05). Chłopcy ponadto spożywali większą 
liczbę posiłków w ciągu dnia niż dziewczęta (p<0,001). Wykazano także, iż młodzież o bardziej nasilonym wewnętrznym 
umiejscowieniu kontroli istotnie częściej spożywała: owoce, pieczywo razowe i jasne, musli, jaja, mięso wieprzowe i dro-
biowe, ryby i orzechy, a młodzież o wyższej zewnętrznej kontroli istotnie częściej spożywała: napoje słodzone gazowane 
i energetyzujące oraz produkty typu fast food (p<0,05). Wewnętrzna lokalizacja kontroli była także związana z większą 
liczbą spożywanych w ciągu dnia posiłków (p<0,05).  
Wnioski. Niektóre zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej były zróżnicowane w zależności od płci i umiejscowie-
nia poczucia kontroli, ze wskazaniem na większą skalę racjonalnych wyborów u dziewcząt oraz osób o bardziej nasilonym 
wewnętrznym umiejscowieniu kontroli.

Słowa kluczowe
żywienie, umiejscowienie poczucia kontroli, młodzież

WSTĘP

Potrzeby żywieniowe młodzieży w okresie dojrzewania wy-
magają racjonalnej, dobrze zbilansowanej diety, pokrywa-
jącej zapotrzebowanie na energię oraz składniki budulcowe 
i regulujące. Umacnianiu zdrowia i optymalizacji procesów 
rozwojowych sprzyja różnorodna dieta, bogata w produkty 
o wysokiej gęstości odżywczej, w tym warzywa i owoce, peł-
noziarniste produkty zbożowe, mleko i przetwory mleczne, 
chude mięso oraz ryby i orzechy, z ograniczeniem spożycia 
produktów o niskiej gęstości odżywczej, w tym słodyczy 
i wyrobów cukierniczych, słodkich napojów gazowanych 
oraz dań typu fast food, zgodnie z aktualnymi rekomenda-
cjami żywieniowymi [1, 2, 3].

Nową propozycją w tym zakresie jest Piramida Zdrowego 
Żywienia i Aktywności Fizycznej Instytutu Żywności i Ży-
wienia, opublikowana w styczniu 2016 roku, w której umiesz-
czono także rekreacyjną aktywność fizyczną w wymiarze 
przynajmniej 30–45 minut dziennie. Żywieniową część no-
wej piramidy IŻŻ u podstawy otwierają warzywa i owoce, 
a u szczytu zamykają oleje roślinne i orzechy. Pośrednie 

poziomy stanowią kolejno: pełnoziarniste produkty zbożowe, 
mleko i jego przetwory oraz inne produkty białkowe (nasiona 
strączkowe, białe mięso, ryby, jaja). Zaleca się także spożywa-
nie wody i innych napojów niesłodzonych oraz ograniczanie 
soli kuchennej na rzecz ziół i innych przypraw [4].

Wśród uwarunkowań zachowań żywieniowych ważne 
miejsce zajmują czynniki osobowościowe, w tym umiej-
scowienie poczucia kontroli [5, 6]. Umiejscowienie poczu-
cia kontroli (LOC) jest definiowane jako względnie trwa-
łe przekonanie podmiotu o determinantach efektów jego 
działań. Wewnętrzne umiejscowienie poczucia kontroli 
jest uogólnionym przekonaniem jednostki o skuteczności 
własnych działań, a zewnętrzne wyraża się brakiem wiary 
w możliwość efektywnego działania i poczuciem zależności 
od środowiska zewnętrznego [7]. Badania wskazywały, że 
osoby wewnątrzsterowne podejmowały bardziej racjonalne 
zachowania żywieniowe niż zewnątrzsterowne [8, 9, 10, 11], 
jednak wyniki badań w tym zakresie nie były jednoznaczne.

Stało się to przesłanką do podjęcia badań, których celem 
była ocena częstości spożywania wybranych produktów 
spożywczych oraz liczby posiłków w zależności od płci 
i umiejscowienia poczucia kontroli (LOC) w grupie mło-
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MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono w roku 2015 w 300-osobowej gru-
pie młodzieży gimnazjalnej (13–15 lat) z regionu Podkar-
pacia, w tym 150 chłopców i 150 dziewcząt, ze środowiska 
miejskiego (68%) i wiejskiego (32%). Wskaźnik masy ciała 
BMI w grupie wynosił 19,84 ± 2,62 kg/m2. Średnia wartość 
wskaźnika BMI chłopców była większa niż dziewcząt (20,39 
vs 19,46; p<0,001).

Do oceny częstości spożywania produktów zastosowano 
autorski walidowany kwestionariusz (współczynnik rzetel-
ności alfa Cronbacha wynosił 0,77). Częstość spożywania 
produktów oceniono w skali porządkowej, w kategoriach: 
codziennie (6), kilka razy w tygodniu (5), raz w tygodniu 
(4), raz w miesiącu (3), rzadziej (2) i nigdy (1). Interpretację 
wyników przeprowadzono, przyjmując zakresy: 6,00–5,50 
codziennie, 5,49–4,50 kilka razy w tygodniu, 4,49–3,50 raz 
w tygodniu, 3,49–2,50 raz w miesiącu, 2,49–1,50 rzadziej 
i 1,49–1,00 nigdy.

Do pomiaru umiejscowienia poczucia kontroli (LOC) 
wykorzystano kwestionariusz Delta R. Drwala [7], narzędzie 
o rzetelnych parametrach psychometrycznych. Kwestiona-
riusz Delta obejmuje 14 stwierdzeń diagnostycznych w skali 
LOC i jest skonstruowany w ten sposób, że im wyższy wynik 
w zakresie 0–14, tym bardziej nasilona zewnętrzna, a im 
niższy wynik w skali LOC, tym silniejsza wewnętrzna loka-
lizacja kontroli. Klasyfikacji badanych do grup o zewnętrz-
nym i wewnętrznym umiejscowieniu kontroli dokonano 
w oparciu o wartość mediany, w ten sposób, że wyniki surowe 
poniżej mediany oznaczały wewnętrzne, a powyżej mediany 
zewnętrzne poczucie kontroli. Wartość mediany skali LOC 
w grupie wynosiła 4.

Analizę wyników przeprowadzono z zastosowaniem te-
stu U Manna-Whitneya za pomocą pakietu statystycznego 
PQStat ver. 1.6. Za istotne przyjęto prawdopodobieństwo 
testowe na poziomie p<0,05, a za wysoce istotne na poziomie 
p<0,01 i p<0,001.

WYNIKI

Grupa podkarpackiej młodzieży gimnazjalnej z największą 
częstością (codziennie) spożywała wodę mineralną (5,67). 
Badani średnio kilka razy w tygodniu spożywali: warzywa 
(5,33), owoce (5,29), mleko (5,23), pieczywo jasne (4,91) oraz 
mięso drobiowe (4,70) i wieprzowe (4,58). Średnio raz w ty-
godniu w diecie uwzględniali: jaja (4,34), mleczne produkty 
fermentowane (4,32), słodycze (4,20), pieczywo razowe (4,21), 
musli (3,99), ryby (3,58) i słodzone napoje gazowane (3,60). 
Średnio raz w miesiącu spożywali: orzechy (3,39) i produk-
ty typu fast food (3,17), a po napoje energetyzujące sięgali 
rzadziej niż raz w miesiącu (2,17). Młodzież deklarowała 
spożywanie średnio 4 posiłków w ciągu dnia (3,86 ± 0,97) 
(tabela 1).

Analiza statystyczna wykazała, że dziewczęta istotnie częś-
ciej spożywały: mleko (p<0,05) i mleczne produkty fermen-
towane (p<0,01), a chłopcy istotnie częściej: pieczywo razowe 
(p<0,05), mięso wieprzowe (p<0,01) i napoje energetyzujące 
(p<0,001). Chłopcy ponadto spożywali większą liczbę posił-
ków w ciągu dnia niż dziewczęta (p<0,001) (tabela 1).

Analiza statystyczna wykazała, że młodzież o bardziej 
nasilonym wewnętrznym niż zewnętrznym umiejscowie-
niu kontroli istotnie częściej spożywała: owoce (p<0,05), 

pieczywo razowe (p<0,01) i jasne (p<0,001), musli (p<0,05), 
jaja (p<0,01), mięso wieprzowe (p<0,001) i drobiowe (p<0,001) 
oraz ryby (p<0,01) i orzechy (p<0,001). Z kolei młodzież 
o wyższej zewnętrznej niż wewnętrznej lokalizacji kontro-
li istotnie częściej spożywała: słodzone napoje gazowane 
(p<0,01) i energetyzujące (p<0,05) oraz produkty typu fast 
food (p<0,05). Wewnętrzna lokalizacja kontroli była także 
związana z większą liczbą spożywanych w ciągu dnia posił-
ków (p<0,05) (tabela 2).

Tabela 1. Częstość spożywania produktów i liczba posiłków w grupie 
młodzieży gimnazjalnej w zależności od płci

Produkty 
i posiłki 

Ogół Płeć

pDziewczęta Chłopcy

X SD Me X SD Me X SD Me

Warzywa 5,33 0,70 5,00 5,37 0,60 5,00 5,26 0,83 5,00 0,517

Owoce 5,29 0,85 5,00 5,26 0,83 5,00 5,33 0,87 6,00 0,125

Pieczywo 
jasne

4,91 1,40 5,00 4,91 1,38 5,00 4,92 1,42 5,00 0,848

Pieczywo 
razowe

4,21 1,50 5,00 4,06 1,59 5,00 4,42 1,35 5,00 0,021

Musli 3,99 1,49 4,00 3,92 1,51 4,00 4,09 1,46 4,00 0,268

Mleko 5,23 0,94 5,00 5,38 0,78 6,00 5,00 1,10 5,00 0,021

Produkty 
mleczne 
fermento-
wane

4,32 1,17 4,00 4,45 1,13 5,00 4,13 1,21 4,00 0,005

Jaja 4,34 1,03 5,00 4,35 1,05 4,00 4,33 1,01 5,00 0,938

Mięso  
wieprzowe

4,58 1,37 5,00 4,45 1,43 5,00 4,78 1,27 5,00 0,003

Mięso 
drobiowe 

4,70 1,15 5,00 4,68 1,17 5,00 4,72 1,14 5,00 0,625

Ryby 3,58 1,15 4,00 3,48 1,17 4,00 3,74 1,11 4,00 0,015

Orzechy 3,39 1,22 3,00 3,40 1,29 3,00 3,38 1,13 3,00 0,688

Dania typu 
fast food

3,17 1,33 3,00 3,17 1,34 3,00 3,18 1,31 3,00 0,591

Słodycze 4,20 1,39 4,00 4,26 1,47 5,00 4,12 1,27 4,00 0,056

Napoje 
słodzone 
gazowane

3,60 1,55 4,00 3,58 1,61 4,00 3,61 1,46 4,00 0,904

Napoje 
energetyzu-
jące

2,17 1,36 2,00 2,03 1,36 1,00 2,38 1,32 2,00 0,000

Woda  
mineralna

5,67 0,77 6,00 5,71 0,67 6,00 5,62 0,88 6,00 0,225

Liczba 
posiłków 

3,86 0,97 4,00 3,75 1,00 4,00 4,03 0,90 4,00 0,000

X – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, Me – mediana 
p – istotność różnic statystycznych w teście U Manna-Whitneya
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DYSKUSJA

Omawiane badania własne wykazały rozpowszechnienie 
jakościowych błędów żywieniowych oraz zróżnicowanie 
niektórych wyborów żywieniowych grupy podkarpackiej 
młodzieży gimnazjalnej w zależności od płci i umiejscowie-
nia poczucia kontroli.

Wykazano niedostateczną częstość konsumpcji produktów 
zalecanych, w tym warzyw i owoców, pieczywa razowego, 
mleka i jego przetworów oraz ryb i orzechów. Wykazane 
nieprawidłowości żywieniowe nawiązywały do tendencji 
opisanych także w innych badaniach dzieci i młodzieży 
z populacji polskiej [10, 12–16] i innych krajów [17–21].

Opisane wybory żywieniowe młodzieży gimnazjalnej mo-
gły ograniczać wartość odżywczą i zdrowotną racji pokarmo-
wych, w szczególności powodować niezbilansowaną podaż 
niektórych składników odżywczych oraz zmniejszać poten-
cjalne możliwości rozwojowe i potencjał zdrowotny młodych 
osób. Tendencje takie potwierdziły także inne badania [22]. 
Niska częstość konsumpcji pełnoziarnistych produktów 
zbożowych, przetworów mlecznych oraz ryb i orzechów 
mogła ograniczać podaż błonnika pokarmowego, witamin 
grupy B, wapnia i kwasów wielonienasyconych omega 3, 
składników o pozytywnych właściwościach funkcjonalno-
-fizjologicznych, istotnych m.in. dla prawidłowej motoryki 
jelit, przebiegu procesów metabolicznych, obrotu kostne-
go, skurczów mięsni szkieletowych oraz profilu lipidowego 
krwi [1]. Z kolei sięganie po słodycze i wyroby cukiernicze 
oraz słodzone napoje gazowane zwiększało podaż cukrów 

prostych i izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych, sprzyjających dyslipidemii i innym zaburzeniom me-
tabolicznym, co potwierdzono także u nastolatków [23, 24].

Omawiane badania wykazały zróżnicowanie niektórych 
wyborów żywieniowych w zależności od płci, ze wskaza-
niem na częstszą konsumpcję rekomendowanych produktów 
mlecznych, w tym fermentowanych, wśród dziewcząt, a pie-
czywa razowego, mięsa wieprzowego i napojów energetyzują-
cych wśród chłopców, którzy także spożywali większą liczbę 
posiłków w ciągu dnia. Zróżnicowanie częstości spożywania 
produktów mlecznych, w tym jogurtów naturalnych i serów 
twarogowych, przez chłopców niż dziewczęta wykazano 
w grupie młodzieży w wieku 16–18 lat z województwa opol-
skiego [16]. Zróżnicowanie zachowań żywieniowych nasto-
letniej młodzieży z Barcelony było związane z częstszym 
spożywaniem warzyw i owoców przez dziewczęta, zaś dań 
typu fast food przez chłopców [25]. Częstsze spożywanie 
słodkich napojów gazowanych przez chłopców, korespondu-
jące z częstszym sięganiem po napoje energetyzujące w oma-
wianych badaniach własnych wykazano wśród młodzieży 
licealnych szkół sportowych [26] oraz młodzieży gimnazjal-
nej w Małopolsce [10]. Także opisana w niektórych innych 
badaniach tendencja do bardziej regularnego spożywania 
większej liczby posiłków przez chłopców niż dziewczęta [14] 
korespondowała z wynikami omawianych badań.

Badania własne potwierdziły także zróżnicowanie nie-
których wyborów żywieniowych podkarpackiej młodzie-
ży gimnazjalnej w zależności od umiejscowienia poczucia 
kontroli (LOC). Wykazano, że bardziej nasilona wewnętrz-
na lokalizacja kontroli była związana z większą częstością 
konsumpcji produktów rekomendowanych, w tym owoców, 
pieczywa razowego, musli, ryb i orzechów, oraz z większą 
liczbą spożywanych w ciągu dnia posiłków. Z kolei silniejsza 
zewnętrzna lokalizacja kontroli wiązała się z większą częstoś-
cią spożywania produktów niezalecanych, w tym słodzonych 
napojów gazowanych i energetyzujących oraz dań typu fast 
food. Prawidłowości te potwierdził bardziej prozdrowotny 
model żywienia osób o wewnętrznej lokalizacji kontroli, 
co korespondowało z wynikami badań sugerujących wyż-
szą skalę zachowań prozdrowotnych, w tym racjonalnych 
wyborów żywieniowych wraz ze wzrostem wewnętrznej 
lokalizacji kontroli [8, 9, 10, 27]. Znajduje to uzasadnie-
nie w charakterystyce tego wymiaru osobowości, zgodnie 
z którą osoby wewnątrzsterowne są przekonane o związku 
między własnymi indywidualnymi decyzjami i wyborami 
a zdrowiem. Tendencje do bardziej racjonalnych zachowań 
żywieniowych młodzieży o bardziej nasilonej wewnętrznej 
niż zewnętrznej lokalizacji kontroli, związane z częstszym 
spożywaniem mlecznych produktów fermentowanych, wa-
rzyw i owoców, a rzadszym wybieraniem napojów energe-
tyzujących, stwierdzono także wśród zawodników gier ze-
społowych ze środowiska krakowskiego [11]. Także w grupie 
juniorów młodszych trenujących piłkę nożną wykazano, że 
wraz ze wzrostem zewnętrznej LOC zwiększało się spożycie 
słodkich napojów gazowanych, a spadało spożycie wody 
mineralnej [27]. Zależność między zewnętrzną lokalizacją 
kontroli i niskim poczuciem własnej skuteczności a niskim 
spożyciem owoców i warzyw wykazano także w grupie na-
stoletniej młodzieży w Teheranie [8]. Również inne badania 
[9] potwierdziły wpływ umiejscowienia poczucia kontroli na 
częstość konsumpcji owoców u młodzieży. Także badania 
wśród małopolskiej młodzieży gimnazjalnej wykazały, że 
wraz ze wzrostem zewnętrznej LOC, u dziewcząt zmniejszało 

Tabela 2. Częstość spożywania produktów i liczba posiłków w grupie 
młodzieży gimnazjalnej w zależności od umiejscowienia poczucia kon-
troli (LOC)

Produkty i posiłki

Lokalizacja kontroli (LOC) 

pWewnętrzna Zewnętrzna 

X SD Me X SD Me

Warzywa 5,33 0,74 5,00 5,32 0,66 5,00 0,672

Owoce 5,36 0,82 6,00 5,22 0,87 5,00 0,029

Pieczywo jasne 5,20 1,04 5,00 4,63 1,63 5,00 0,000

Pieczywo razowe 4,38 1,42 5,00 4,03 1,57 4,00 0,003

Musli 4,17 1,39 4,00 3,82 1,52 4,00 0,021

Mleko 5,35 0,77 5,00 5,11 1,08 5,00 0,062

Produkty mleczne  
fermentowane

4,45 0,93 5,00 4,18 1,35 4,00 0,068

Jaja 4,47 0,95 5,00 4,22 1,09 4,00 0,001

Mięso wieprzowe 4,76 1,32 5,00 4,40 1,40 5,00 0,000

Mięso drobiowe 4,91 1,00 5,00 4,48 1,26 5,00 0,000

Ryby 3,71 1,16 4,00 3,46 1,13 4,00 0,005

Orzechy 3,64 1,14 4,00 3,15 1,26 3,00 0,000

Dania typu fast food 3,04 1,39 3,00 3,31 1,25 3,00 0,018

Słodycze 4,27 1,27 5,00 4,14 1,50 4,00 0,483

Słodzone napoje gazowane 3,35 1,54 4,00 3,84 1,53 3,00 0,002

Napoje energetyzujące 2,02 1,26 2,00 2,33 1,43 2,00 0,016

Woda mineralna 5,60 0,91 6,00 5,74 0,58 6,00 0,203

Liczba posiłków 3,94 0,97 4,00 3,79 0,97 4,00 0,025

X – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, Me – mediana 
p – istotność różnic statystycznych w teście U Manna-Whitneya
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się spożycie produktów rekomendowanych, w tym owoców 
i przetworów mlecznych, a u chłopców wzrastało spożycie 
produktów niezalecanych, w tym słodyczy, wyrobów cu-
kierniczych i słodkich napojów gazowanych [10]. Wpływ 
różnic osobniczych, szczególnie samokontroli (self-control) 
na poziom konsumpcji warzyw, owoców i tłuszczów wyka-
zano w grupie nastoletniej młodzieży amerykańskiej, holen-
derskiej i węgierskiej [17, 28]. Wpływ poczucia własnej sku-
teczności, cechy dodatnio skorelowanej z wewnętrzną LOC, 
na wzrost konsumpcji warzyw i owoców, a ograniczanie 
produktów typu fast food wykazano także w badaniach au-
stralijskich [29]. Również polskie badania w grupie juniorów 
trenujących piłkę nożną potwierdziły tendencję do bardziej 
racjonalnych wyborów żywieniowych młodych zawodników 
o wyższym poczuciu własnej uogólnionej skuteczności [30].

Błędy żywieniowe młodzieży, stwierdzone w badaniach 
własnych i innych, uzasadniają potrzebę edukacji żywienio-
wej oraz monitorowania i racjonalizacji modelu żywienia, 
z uwzględnieniem charakterystyki psychologicznej.

WNIOSKI

1. Nieprawidłowości żywieniowe, związane w szczególności 
z niedostatecznym spożywaniem warzyw, owoców, pełno-
ziarnistych produktów zbożowych, produktów mlecznych, 
ryb i orzechów, mogły powodować niezbilansowaną podaż 
niektórych składników odżywczych w racjach pokarmo-
wych podkarpackiej młodzieży gimnazjalnej.

2. Oddziaływania z zakresu edukacji zdrowotnej, w tym 
żywieniowej, wśród młodzieży gimnazjalnej powinny 
uwzględniać zróżnicowanie zachowań żywieniowych 
w zależności od płci i umiejscowienia poczucia kontro-
li, z uwagi na ich predykcyjne znacznie w omawianym 
zakresie.
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Locus of control vs. dietary behaviours of junior high 
school students in podkarpackie voivodeship

Abstract
Introduction. Eating habits are determined among others by personality factors, including the locus of control.  
Objective. The aim of the research was to evaluate the frequency of consumption of selected food products depending 
on the locus of control (LOC) among junior high school students.  
Materials and method. The research was carried out in a group of 300 junior high school students in Podkarpackie 
Voivodeship (150 boys and 150 girls). An original questionnaire for measuring food products consumption was used to 
evaluate eating habits, and Drwal’s Delta Questionnaire was used to measure the locus of control. The outcomes were 
analyzed using the M-Whitney U test, with test probability p<0.05 regarded as significant.  
Results. Statistical analysis showed that girls significantly more often consumed milk and fermented dairy products, and 
boys, whole meal bread, pork and energy drinks (p<0.05). Moreover, the boys had more meals a day than the girls (p<0.001). 
It was also demonstrated that young people with internal locus of control significantly more often consumed fruit, whole 
meal and white bread, muesli, eggs, pork, poultry, fish and nuts, and those with external locus of control significantly more 
often consumed sweet fizzy drinks and energy drinks, as well as fast food products (p<0.05). Internal locus of control was 
also connected with a higher number of meals eaten a day (p<0.05).  
Conclusions. Some dietary habits of junior high school students differed depending on the gender and locus of control. 
In that case, girls and people representing internal locus of control displayed more rational choices.

Key words
locus of control, junior high school students, food products
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