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Wstęp. Celem pracy było ukazanie zależności pomiędzy 
wyborami żywieniowymi dokonywanymi przez uczniów szkół 
średnich w odniesieniu do aktualnych zaleceń żywieniowych, 
a umiejscowieniem poczucia kontroli zdrowia oraz poczucia 
skuteczności własnej. Materiał i metody. Badania przeprowa-
dzono w grupie 152 uczniów krakowskich liceów. Zastosowa-
no kwestionariusze: FFQ-6 (częstość spożycia), MHLC 
(Umiejscowienie Poczucia Kontroli Zdrowia-HLOC), skala 
Uogólnionej Własnej Skuteczności-GSES). Istotność różnic 
sprawdzono testem U Manna-Whitneya. Wyniki. Osoby 
o wysokim poczuciu własnej skuteczności oraz wewnętrznym 
umiejscowieniu poczuciu kontroli zdrowia istotnie częściej 
sięgają w swej diecie po pełnoziarniste produkty zbożowe, 
margaryny, produkty mleczne, warzywa i owoce. Umiejsco-
wienie HLOC oraz poziom samoskuteczności nie wpłynęły na 
częstość spożycia mięs i ich przetworów oraz ryb. Natomiast 
uwzględnienie płci badanych na takie różnice wskazało. Ko-
biety istotnie rzadziej jadają mięso i jego przetwory oraz tłusz-
cze zwierzęce, margaryny, majonez i dressingi. Rzadziej także 
spożywają słodzone płatki śniadaniowe. Wnioski. Wybory 
żywieniowe dokonywane przez osoby o wewnętrznym umiej-
scowieniu poczucia kontroli zdrowia oraz o silnej skuteczności 
własnej są bliższe zasadom racjonalnego żywienia. 

Słowa kluczowe: preferencje żywieniowe, umiejscowie-
nie poczucia kontroli zdrowia, młodzież

Introduction. The aim of the study was to show the rela-
tionship between food preferences of high school students in 
relation to dietary recommendations and the locus of health 
control and self-efficacy. Material and methods. The research 
was carried out in a group of 152 students of high schools in 
Krakow. The following questionnaires were used: FFQ-6 
(frequency of consumption), MHLC (Location of Health 
Locus of Control – HLOC), Generalized Self-Efficacy Scale 
– GSES). Significance of differences was checked with the 
Mann-Whitney U test. Results. People with a high sense of 
self-efficacy and an internal locus of health control significan-
tly more often consume wholegrain cereal products, margari-
nes, dairy products, vegetables and fruits in their diet. The 
location of HLOC and the level of self-efficacy did not affect 
the frequency of consumption of meat and meat products and 
fish. However, taking into account the gender of the respondents 
indicated such differences. Women significantly less often eat 
meat and meat products as well as animal fats, margarines, 
mayonnaise and dressings. They also consume sweetened 
breakfast cereals less frequently. Conclusions. Nutritional 
choices made by people with an internal locus of health control 
and strong self-efficacy are closer to the principles of ratio-
nal nutrition.
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Wstęp

Kształtowanie postaw i zachowań 
zdrowotnych, w tym preferencji żywienio-
wych, to złożony proces rozpoczynający 
się już we wczesnym dzieciństwie. Proces 
ten kontynuowany jest przez całe życie 
pod wpływem najbliższego otoczenia, 
zbieranych w trakcie życia doświadczeń 
oraz kompetencji zdrowotnych. Z ko-
lei zdolność podnoszenia kompetencji 
zdrowotnych, włącznie z kształtowaniem 
prawidłowych zwyczajów i nawyków 
żywieniowych, pozostają pod znaczącym 
wpływem czynników osobowościowych, 
w tym umiejscowienia poczucia kontroli 
zdrowia oraz przekonania o własnej sku-
teczności [2, 20, 22, 25, 26, 35, 44, 45]. 
Poczucie własnej skuteczności jest cechą 
stałą [28]. Kształtuje się poprzez własne 
przeżycia oraz przez to, jak zostały odebra-
ne i jak wpłynęły na jednostkę [46]. Oso-
ba z wysokim przekonaniem o własnej 
skuteczności jest bardziej zmobilizowana 
do podejmowania odpowiednich kroków, 
aby rozwiązać dany problem. Decyduje 
się na większe wyzwania w swoim życiu, 
posiada wyższe aspiracje w porównaniu 
do osób o niskim poczuciu własnej sku-
teczności. Taka osoba również dostrzega 
więcej korzyści płynących z dążenia do 
jakiegoś celu, a także wykazuje się dużym 
zaangażowaniem w dążeniu do niego, 
nie zważając na porażki czy trudności, 
które spotyka na swojej drodze. Nato-
miast osoba o niskim poczuciu własnej 
skuteczności cechuje się lękiem, który 
towarzyszy jej w podejmowaniu decy-
zji, oraz poczuciem bezradności w danej 
sytuacji. Dodatkowo ma ona obniżony 
stopień motywacji do wdrożenia zmian 
w życie [28]. 

Dowiedziono także, że osoby chore 
o wysokim poczuciu własnej skuteczności 
lepiej radzą sobie w sytuacjach streso-
wych oraz lepiej znoszą ból. Dodatkowo, 
funkcje systemu immunologicznego są 
bardziej pobudzone do pracy niż u osób 
z niskim poczuciem samoskuteczności 

[17].  Kolejnym wymiarem osobowości 
jest umiejscowienie poczucia kontroli 
zdrowia (ang. Health Locus of Control, 
HLOC), które może być wewnętrzne lub 
zewnętrzne [46]. Osoby o wewnętrznym 
poczuciu kontroli zdrowia (wewnątrz-
sterowne) czują się odpowiedzialne za 
własne zdrowie, wkładają wysiłek, aby 
zachować dobrą kondycję zdrowotną, 
podejmują aktywność fizyczną, odżywiają 
się w sposób prawidłowy, ograniczają 
lub rezygnują z palenia tytoniu i picia 
alkoholu, a tym samym prowadzą proz-
drowotny styl życia. Osoby te mają wy-
sokie przekonanie co do tego, że kontrola 
nad własnym zdrowiem zależy od nich 
samych, co wiąże się z poczuciem własnej 
wartości i skuteczności [18, 40].

Natomiast dla osób o zewnętrznym 
umiejscowieniu kontroli zdrowia cha-
rakterystycznym jest przekonanie, że nie 
mają wpływu na własny stan zdrowia, 
za który wg nich odpowiedzialny jest 
przypadek lub inne osoby i bezzasad-
nym pozostaje dla nich podejmowanie 
prozdrowotnych działań [42]. Zatem, 
osoby z wewnętrzną lokalizacją kontroli 
zdrowia są bardziej skłonne do przyj-
mowania odpowiedzialności za własne 
zdrowie i podejmowania wysiłków w celu 
zachowania dobrego samopoczucia, niż 
osoby z zewnętrzną lokalizacja kontroli, 
co potwierdza szereg badań [16, 29, 33]. 
Potwierdzają to również badania Cotter 
i Lachman [6]. Wśród tych badań są 
także te pokazujące silną korelację mię-
dzy poczuciem wewnętrznej kontroli 
zdrowia, a prozdrowotnymi nawykami 
żywieniowymi  [7, 12, 13, 30, 37].

Potrzeby żywieniowe młodzieży 
w okresie dojrzewania wymagają racjo-
nalnej, dobrze zbilansowanej diety, po-
krywającej zapotrzebowanie na energię 
oraz składniki odżywcze. Zróżnicowana 
dieta, bogata w pełnoziarniste produkty 
zbożowe, warzywa i owoce, mleko i prze-
twory mleczne, chude mięso oraz ryby 
i orzechy przy jednoczesnym ograniczeniu 
spożycia produktów o niskiej gęstości 

odżywczej, w tym słodyczy i wyrobów 
cukierniczych, słodkich napojów gazowa-
nych oraz wysokoprzetworzonych potraw 
i dań typu fast food optymalizuje procesy 
rozwojowe i stan zdrowia [3, 19, 34]. 
Racjonalizacji sposobu żywienia różnych 
grup populacyjnych, w tym młodzieży, 
służą zalecenia przedstawione w formie 
piramidy żywieniowej lub talerza zdro-
wego żywienia [43].

Cel pracy 

Celem pracy było ukazanie zależno-
ści pomiędzy wyborami żywieniowymi 
dokonywanymi przez uczniów szkół 
średnich w odniesieniu do aktualnych 
zaleceń żywieniowych a umiejscowieniem 
poczucia kontroli zdrowia oraz poczucia 
skuteczności własnej.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono w latach 
2020 i 2021 w grupie 152 uczniów kra-
kowskich szkół średnich, mieszkających 
na co dzień w internacie. W badaniu 
uczestniczyło 48 kobiet i 104 mężczyzn. 
Średnia wieku w grupie badanych kobiet 
to 17,87 (SD=1,75; mediana: 18 lat; 
min.-max: 17-20 lat), a w grupie męż-
czyzn 18,04 (SD=2,24; mediana: 18,5 
lat; min.-max: 17–20 lat). Wskaźnik 
proporcji masy do wysokości ciała (BMI) 
wynosił 22,48 ± 2,32 kg/m2, przy czym 
u dziewcząt był istotnie niższy, tj. 21,04 
vs 22,67 (p<0,001). Ocenę sposobu ży-
wienia przeprowadzono z zastosowaniem 
wystandaryzowanego kwestionariusza 
częstości spożycia produktów i potraw 
FFQ-6. Częstość spożywania produk-
tów oceniono w kategoriach: kilka razy 
dziennie (6), codziennie (5), kilka razy 
w tygodniu (4), kilka razy w miesiącu (3), 
raz w miesiącu lub rzadziej (2) i nigdy (1). 
Interpretację wyników przeprowadzono, 
przyjmując zakresy: 6,00–5,50 kilka razy 
dziennie, 5,49–4,50 codziennie, 4,49–
3,50 kilka razy w tygodniu, 3,49–2,50 
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kilka razy w miesiącu, 2,49–1,50 raz 
w miesiącu lub rzadziej i 1,49–1,00 nigdy.

Do pomiaru umiejscowienia poczu-
cia kontroli zdrowia (HLOC) zastoso-
wano Kwestionariusz MHLC – wersję 
B autorstwa A. Wallston i R. De Vellis 
w adaptacji Juczyńskiego [18]. Kwestio-
nariusz MHLC to wielowymiarowa skala 
umiejscowienia kontroli zdrowia. Skala ta 
zawiera 18 stwierdzeń i ujmuje przekona-
nia dotyczące zgeneralizowanych oczeki-
wań w trzech wymiarach umiejscowienia 
kontroli zdrowia: wewnętrzne – kontrola 
nad własnym zdrowiem zależy ode mnie; 
wpływ innych – własne zdrowie jest wy-
nikiem oddziaływania innych, zwłaszcza 
personelu medycznego; przypadek – 
o stanie zdrowia decyduje przypadek lub 
inne czynniki zewnętrzne. Zakres wyni-
ków dla każdej ze skal obejmuje przedział 
6–36 punktów. Im wyższy wynik, tym 
silniejsze przekonanie, że dany czynnik 
ma wpływ na stan zdrowia. Do pomiaru 
własnej skuteczności zastosowano Ska-
lę Uogólnionej Własnej Skuteczności 
(GSES – Generalised Self-Efficacy Scale) 
Schwarzera i Jerusalema [38] w adaptacji 
Juczyńskiego [18].  Składa się on z 10 
pytań, w których osoba odpowiadająca 
ma za zadanie ocenić, w jakim stopniu 
dane stwierdzenie pasuje do cech jej 
osobowości. Klasyfikacji badanych do 
grup o zewnętrznym i wewnętrznym 

HLOC dokonano w oparciu o wartość 
mediany. Wyniki poniżej mediany ozna-
czały wewnętrzne, a powyżej mediany 
zewnętrzne poczucie kontroli. Wartość 
mediany w grupie wynosiła 4. Analizę 
statystyczną wyników przeprowadzono 
w programie PS IMAGO PRO 5 (IBM 
SPSS Statistics 26). Do opisu zmiennych 
wykorzystano statystyki opisowe (średnia 
arytmetyczna, minimum, maksimum, od-
chylenie standardowe, mediana), a istot-
ność różnic sprawdzono z zastosowaniem 
testu U Manna-Whitneya. Przy wartości 
p<0,05 różnice zostały uznane jako istot-
ne statystycznie, a za wysoce istotne na 
poziomie p<0,01 i p<0,001.

Wyniki

Poczucie wewnętrznej kontroli zdro-
wia cechuje 124 osoby (81,2%), a wysokie 
poczucie własnej skuteczności stwierdzo-
no u 100 osób (65,8%) z grupy badanej 
(Ryc. 1). Wśród tych 100 osób były 3 
osoby zewnątrzsterowne (zewnętrzne 
HLOC). Natomiast wśród osób o niskim 
poczuciu własnej skuteczności (n=52) 
liczebność grupy o zewnętrznym oraz 
wewnętrznym poczuciu kontroli zdrowia 
była podobna, tj. 25 vs 27 osób.  Odse-
tek kobiet i mężczyzn o wewnętrznym 
poczuciu kontroli zdrowia był zbliżony, 
tj. 85,4% kobiet vs 79,8% mężczyzn. 

Analiza częstości spożycia produktów 
i potraw przez ogół badanych wykazała, 
że najczęściej, bo codziennie a nawet 
kilka razy dziennie, spożywana była woda 
(Me: 5,62) oraz pieczywo (Me: 4,82). 
Pozostałe produkty zbożowe, głównie 
kasze i ryż, średnio spożywane były kilka 
razy w tygodniu (Me: 4,22), Kilka razy 
w tygodniu spożywane były produk-
ty mleczne, a preferowanymi były sery 
podpuszczkowe oraz mleko (Me: 4,04), 
a nieco rzadziej były to sery twarogowe 
(Me: 3,52). Tłuszcze także spożywane 
były kilka razy w tygodniu – najczęściej 
masło i oleje roślinne (Me: 3,81), a najrza-
dziej margaryna w kostkach (Me: 1,60). 
Podobnie, bo kilka razy w tygodniu ba-
dani spożywali jaja (Me: 4,0) i produkty 
mięsne, w tym najczęściej drobiowe (Me: 
4,32). Ryby spożywane były przez ogół 
badanych kilka razy w miesiącu (Me: 
2,92). Kilka razy w miesiącu uczniowie 
spożywali orzechy oraz ziarna słonecznika 
i dyni (Me: 3,31), a także słodycze i wy-
roby czekoladowe (Me: 3,44). Na pytanie 
o częstość spożyci alkoholu uczestnicy 
badania podawali jako średnie raz w mie-
siącu lub wcale (Me: 1,48).

Porównanie częstości spożycia pro-
duktów spożywczych i potraw w grupach 
wyodrębnionych w oparciu o umiejsco-
wienie poczucia kontroli zdrowia oraz 
skuteczności własnej wykazało obecność 
istotnych różnic w spożyciu niektórych 
produktów. Osoby z wewnętrznym 
umiejscowieniem poczucia kontroli zdro-
wia spożywają więcej twarogów natural-
nych, pieczywa razowego i z ziarnami, 
kasz gruboziarnistych i ryżu brązowego, 
margaryn w kostkach, jabłek i gruszek 
oraz warzyw żółto-pomarańczowych 
w porównaniu do osób z zewnętrznym 
HLOC. Pozostałe różnice nie były istotne 
statystycznie (Tab. 1). 

Osoby o wysokim poczuciu własnej 
skuteczności i jednocześnie wewnętrz-
nym umiejscowieniu poczucia kontroli 
zdrowia istotnie częściej sięgały w swej 
diecie po produkty zbożowe. Dla osób Ryc. 1. Umiejscowienie poczucia kontroli zdrowia oraz skuteczności własnej w grupie badanej młodzieży
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o wewnętrznym HLOC, zarówno tych 
o wysokim jak i niskim poczuciu własnej 
skuteczności, oprócz kasz i ryżu brązo-
wego równie często spożywane było 
pieczywo żytnie razowe i wieloziarniste. 
Osoby z wysokim poczuciem własnej 
skuteczności spożywają więcej kasz gru-

boziarnistych i ryżu brązowego, kiwi i cy-
trusów, owoców tropikalnych, owoców 
jagodowych, jabłek i gruszek, warzyw 
ogółem, warzyw krzyżowych, warzyw li-
ściastych, warzyw korzeniowych, suchych 
nasion roślin strączkowych, ziemniaków 
oraz orzechów w porównaniu do osób 

posiadających niskie poczucie własnej 
skuteczności (Tab. 2). 

Umiejscowienie HLOC oraz poziom 
samoskuteczności nie wpłynęły na czę-
stość spożycia mięs różnego pochodze-
nia i ich przetworów oraz ryb. Różnic 
nie było także w spożyciu produktów 

Tabela 1. Produkty spożywcze o istotnie różnej częstości spożycia zależnie od umiejscowienia poczucia kontroli 
zdrowia w grupie młodzieży licealnej

Tabela 2. Produkty spożywcze o istotnie różnej częstości spożycia zależnie od nasilenia poczucia skuteczności własnej 
w grupie młodzieży licealnej

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

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

Produkty spożywcze
Wewnętrzne poczucie kontroli 

zdrowia
Zewnętrzne poczucie kontroli zdrowia

n X SD Me n X SD Me  p
Twarogi naturalne 124 3,19 1,16 3,0 28 2,57 0,65 2,5 0,038
Pieczywo razowe lub pełnoziarniste 124 4,31 1,06 4,0 28 3,43 1,40 3,0 0,0222
Kasze gruboziarniste, ryż brązowy 124 3,60 1,09 4,0 28 2,79 0,89 3,0 0,0096

Margaryny utwardzane 124 1,45 0,80 1,0 28 2,43 1,65 2,0 0,0156

Jabłka i gruszki 124 3,84 0,98 4,0 28 3,00 0,78 3,0 0,0016

Warzywa żółto-pomarańczowe 124 4,08 0,82 4,0 28 3,50 0,94 3,5 0,0414

Niskie poczucie własnej 
skuteczności

Wysokie poczucie własnej skuteczności

n X SD Me n X SD Me p
Kasze gruboziarniste, ryż brązowy 52 2,92 0,93 3,0 100 3,72 1,09 4,0 0,001
Kiwi i cytrusy 52 2,96 1,08 3,0 100 3,56 1,05 4,0 0,029
Owoce tropikalne 52 2,27 0,83 2,0 100 2,92 0,92 3,0 0,005
Owoce jagodowe 52 2,65 0,98 2,5 100 3,24 1,08 3,0 0,022
Jabłka i gruszki 52 3,23 0,82 3,0 100 3,92 1,01 4,0 0,002
Warzywa ogółem 52 4,35 1,06 4,0 100 4,96 0,88 5,0 0,015
Warzywa krzyżowe 52 3,15 0,97 3,0 100 3,60 1,12 4,0 0,042
Warzywa zielone liściaste 52 3,42 0,9 3,5 100 3,90 1,07 4,0 0,034
Warzywa korzeniowe 52 3,12 1,07 3,0 100 3,78 0,93 4,0 0,011
Suche nasiona roślin strączkowych 52 1,96 1,22 2,0 100 2,64 1,26 3,0 0,012
Ziemniaki 52 2,77 0,91 3,0 100 3,24 1,00 3,0 0,036
Orzechy, migdały, nasiona słonecznika 
i dyni

52 2,58 1,14 2,5 100 3,30 1,09 3,5 0,004
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będących źródłem cukrów prostych, 
tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Na-
tomiast uwzględnienie płci badanych na 
takie różnice wskazało. Kobiety istotnie 
rzadziej sięgały po mięso i jego przetwory, 
a także po tłuszcze zwierzęce, margaryny 
różnego rodzaju, majonezy i dressingi. 
Rzadziej także spożywały słodzone płatki 
śniadaniowe (Tab. 3).

Dyskusja

Badania przeprowadzone w grupie 
młodzieży licealnej wykazały szereg ja-
kościowych błędów żywieniowych oraz 
zróżnicowanie w wyborach żywienio-
wych dokonywanych przez młodzież 
licealną w zależności od płci, umiejsco-
wienia poczucia kontroli oraz poczucia 
skuteczności własnej. Zaobserwowana 
w badanej grupie młodzieży niedostatecz-
na i niezgodna z zasadami racjonalnego 
żywienia, częstość spożycia produktów 
o wysokiej gęstości odżywczej, w tym 
warzyw i owoców pieczywa razowego, 
mleka i jego przetworów oraz ryb i orze-
chów znajduje potwierdzenie w innych 
badaniach młodzieży populacji polskiej 
[8, 9, 15, 24, 31, 39] i innych krajów 
[4, 11, 27]. Wyniki zbieżne do tych 
uzyskanych w prezentowanym badaniu 

własnym i co więcej prowadzone także 
na terenie województwa małopolskiego 
otrzymał Duplaga i wsp. [10]. Wskazał 
on między innymi na niską wartość od-
żywcza diety oraz wysokie spożycie dań 
typu fast food oraz napojów gazowanych 
przez młodzieży szkół średnich wojewódz-
twa małopolskiego w korelacji z umiej-
scowieniem poczucia kontroli zdrowia. 
Niska gęstość odżywcza, rosnące spożycie 
żywności przetworzonej to także wnioski 
innych badań, też tych prowadzonych 
w młodszych grupach wiekowych, jak 
przykładowo badania Gacek lub Ste-
fańskiej prowadzone w grupie wiekowej 
10-15 lat, których wyniki wskazują na 
niedostateczną częstość spożycia warzyw, 
owoców, pieczywa razowego, mleka i jego 
przetworów oraz ryb i orzechów [12, 
14, 41]. Brak zbilansowania diety pod 
względem wartości energetycznej, skład-
ników pełniących funkcje budulcowe 
i regulacyjne dla organizmu obserwowany 
jest także w badaniach dzieci i młodzieży 
innych krajów [7, 15, 36].

Konsekwencją niskiej podaży peł-
noziarnistych produktów zbożowych, 
przetworów mlecznych oraz ryb i orze-
chów może być niższa podaż błonni-
ka pokarmowego, witamin grupy B, 
wapnia i wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych omega-3, oraz składników 
bioaktywnych o korzystnym na prze-
bieg procesów metabolicznych i funk-
cjonowanie całego organizmu wpływie, 
w tym utrzymanie prawidłowej motoryki 
jelit, obrotu kostnego, skurczów mięśni 
szkieletowych oraz profilu lipidowego 
krwi [5, 19]. Z kolei sięganie po sło-
dycze i wysoko przetworzoną żywność 
oraz słodzone napoje gazowane skutkuje 
zwiększeniem ilości spożywanych cukrów 
prostych i izomerów transnienasyconych 
kwasów tłuszczowych, co sprzyja dys-
lipidemii i innym zaburzeniom meta-
bolicznym, co zaobserwowano również 
u nastolatków [21, 32]. Spożycie tych 
niekorzystnych dla zdrowia produktów 
spożywczych także zaobserwowano w ba-
daniu własnym. Częstszą konsumpcję 
mięsa i jego przetworów, margaryn utwar-
dzanych, przetworzonych i słodzonych 
gotowych produktów śniadaniowych, 
tłuszczów zwierzęcych, majonezu i dres-
singów wykazano w grupie badanych 
mężczyzn. Pozostaje to spójne z wynikami 
innych badaczy [1, 23]. Badania własne 
pokazały także zróżnicowanie niektó-
rych wyborów żywieniowych młodzieży 
licealnej w zależności od umiejscowienia 
poczucia kontroli zdrowia (HLOC) oraz 
poczucia skuteczności własnej. U osób 

Kobiety Mężczyźni
n X SD Me n X SD Me p

Płatki śniadaniowe słodzone 48 1,43 0,76 1,00 104 2,00 1,14 2,00 0,0374
Margaryny utwardzane 48 1,34 0,78 1,00 104 1,72 0,83 1,50 0,0282
Słonina, smalec i inne tł. zwierzęce 48 1,91 1,01 2,00 104 2,56 1,10 3,00 0,0326
Majonez i dressingi 48 1,75 0,89 1,50 104 2,50 1,34 2,50 0,0385
Kiełbasy 48 2,05 0,99 2,00 104 2,72 1,02 3,00 0,0209
Wędliny wysokogatunkowe 48 2,75 1,30 2,00 104 3,56 0,98 4,00 0,0168
Wyroby wędliniarskie 48 1,70 0,76 2,00 104 2,39 0,92 3,00 0,0069
Mięso czerwone 48 2,05 0,96 2,00 104 3,11 1,08 3,00 0,0009
Mięso drobiowe i królicze 48 3,45 1,23 3,00 104 4,22 0,81 4,00 0,0137

Tabela 3. Produkty spożywcze o istotnie różnej częstości spożycia zależnie od płci uczestniczącej w badaniu młodzieży 
licealnej 

n – liczebność, X – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, Me – mediana p – istotność różnic statystycznych 
w teście U. Manna-Whitneya 
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o wewnętrznej lokalizacji HLOC i wyso-
kiej samoskuteczności częstość spożycia 
produktów rekomendowanych dla za-
chowania dobrego stanu zdrowia, w tym 
pieczywa razowego, ryżu brązowego, kasz 
gruboziarnistych, warzyw i owoców, se-
rów twarogowych była wyższa. Znajduje 
to uzasadnienie w charakterystyce tej 
cechy osobowości, bowiem wewnętrzne 
umiejscowienie poczucia kontroli jest 
uogólnionym przekonaniem jednost-
ki o skuteczności własnych działań, 
o związku między własnymi indywidu-
alnymi wyborami a zdrowiem. W parze 
z umiejscowieniem poczuciem kontroli 
pozostaje poczucie własnej skuteczności 
[10]. Określa ono w jakim stopniu dana 
osoba pokłada wiarę w swoje możliwości. 
Osoby o wysokim poczuciu samosku-
teczności cechują się samozaparciem 
w dążeniu do celu oraz wierzą w swoje 
możliwości dotyczące podejmowania 
zmian w swoim życiu. Uważają, że nie-
powodzenia, które pojawiają się na ich 
drodze, są spowodowane niskim nakła-
dem pracy z ich strony. Natomiast osoby 
o niskim poczuciu własnej skuteczności 

w przypadku niepowodzeń obarczają winą 
„zły los” bądź inne osoby. Według nich, 
nie mają one wystarczających zasobów 
do osiągnięcia wyznaczonych celów [8, 
22]. Wybory żywieniowe dokonywane 
przez osoby o niskiej samoskuteczności 
oraz zewnętrznym HLOC na poziomie 
istotnych statystycznie różnic polegały na 
niższym spożyciu produktów rekomen-
dowanych i zalecanych w zbilansowanym 
sposobie żywienia, natomiast w bada-
niu własnym nie wykazano w tej grupie 
istotnie wyższego spożycia produktów 
przeciwskazanych w zbilansowanej diecie. 
Mimo, że różnice te nie były znamienne 
statystycznie to osoby, które uważają, że 
nie mają wpływu na własne zdrowie i nie 
podejmują jakiegokolwiek wysiłku w tym 
kierunku (osoby o zewnętrznym HLOC 
i o niskiej samoskuteczności) częściej 
spożywały żywność wysoko przetworzo-
ną, dania typu fast-food oraz słodzone 
napoje gazowane.

Zaobserwowane w badaniach wła-
snych i innych badaczy błędy żywieniowe 
popełniane przez młodzież potwierdza-
ją potrzebę edukacji żywieniowej oraz 

konieczność zwrócenie jeszcze większej 
uwagi na udział cech osobowościowych 
w dokonywanych przez młodzież wybo-
rach żywieniowych.

Wnioski

1. Płeć nie jest czynnikiem różnicu-
jącym umiejscowienie poczucia kontro-
li zdrowia w badanej grupie młodzieży 
licealnej

2. Wybory żywieniowe dokonywane 
przez osoby o wewnętrznym umiejsco-
wieniu poczucia kontroli zdrowia oraz 
o silnej skuteczności własnej są bliższe 
zasadom racjonalnego żywienia

3. Produkty spożywcze o niskiej gę-
stości odżywczej są częściej spożywane 
przez osoby o niskim poczuciu skutecz-
ności własnej
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