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1. Najbardziej boje się, że stanę się gruba.

2. Boję się choć odrobinę przybrać na wadze.

3. Wierzę, że jest prawdziwe ryzyko, że któregoś dnia stanę się otyła.

4. Nie rozumiem, jak otyli ludzie mogą żyć sami ze sobą.

5. Przytycie byłoby najgorszą rzeczą, jaka mogłaby mi się przydarzyć.

6. Jeśli przestałabym się koncentrować na kontrolowaniu swojej wagi, 

istnieje szansa, że stałabym się gruba.

7. Nie mogę zrobić nic by uczynić myśl o przytyciu mniej bolesną i 

przerażającą.

8. Mam wrażenie, jakby kontrolowanie mojej wagi pochłaniało całą moją 

energię.

9. Jeśli zjem choć trochę, mogę stracić kontrolę i nie przestać jeść.

10. Bycie głodną to jedyny sposób, w jaki mogę chronić się przed utratą 

kontroli i staniem się grubą.

Obraz kobiecości w kulturze zachodniej zdominowany jest ideał szczupłej sylwetki, co często

prowadzi do wygenerowania negatywnych postaw wobec rozmiaru i kształtu kobiecej figury, który

jeszcze 20-30 lat temu uznawany był za znajdujący się „w granicach normy”. Tendencja do internalizacji

obecnie promowanego obrazu kobiecej sylwetki może aktywować dwa typu nastawień: 1. dążenie do

szczupłości 2. uniknięcie stygmatyzacji związanej ze zbyt kobiecą sylwetką (lęk przed przytyciem, przed

tłuszczem). (Dondzilo et al., 2019; Levitt, 2003, 2004). Doniesienia badawcze z ostatnich lat pokazują,

że lęk przed przytyciem stanowi kluczowy czynnik motywacyjny prowadzący do rozwoju i

utrzymywania się zaburzeń odżywiania. Konsekwencją rozwoju lęku przed przytyciem jest unikanie

pewnych grup produktów i nadmierna potrzeba kontroli ilości i jakości spożywanego pożywienia w celu

utrzymania bądź utraty masy ciała. (Cooper et al., 2007; Linardon et al., 2018)

Pomimo iż lęk przed przytyciem stanowi jeden z kluczowych czynników prowadzących do rozwoju

zaburzeń odżywiania, wciąż jest stosunkowo niewiele danych o tym jak kształtuje się zjawisko lęku

przed przytyciem w grupie klinicznej, a jak (jeśli w ogóle jest obecne) w grupie nieklinicznej.

Badania nad lękiem przed przytyciem w przeważającej większości oparte są o narzędzia samoopisowe.

Jednym z często spotykanych w literaturze przedmiotu jest Skala Fobii Tłuszczu L. Goldfarb (GFFS,

1983). Skala ta była wykorzystywana w licznych badaniach zarówno z udziałem grupy klinicznej (e.g.

Chernyak & Lowe, 2010; Shaw et al., 2012) jak i nieklinicznej (McLean et al., 2017; Rucker III & Cash,

1992). Jednak dotychczas w badaniach nie pojawiały się analizy struktury czynnikowej narzędzia.

THE GOLDFARB’S FEAR OF FAT SCALE

1.The Goldfarb’s Fear of Fat Scale (GFFS) jest w wersji oryginalnej narzędziem jednoczynnikowym
2.Skala składa się z 10 twierdzeń, do których osoba badana odnosi się korzystając z 4-stopniowej skali
Likerta, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nieprawdziwe”, a 4 oznacza „zdecydowanie sprawdziwe”.
3.Narzędzie posiada satysfakcjonujące właściwości psychometryczne: Alfa Cronbacha wynik ogólny –
0,83.

WYNIKI

CHARAKTERYSTYKA BADANYCH GRUP

Celem niniejszych badań była analiza struktury czynnikowej polskiej wersji Skali Fobii Tłuszczu L.
Gordfarb (1983) w grupie klinicznej – pacjentek z zaburzeniami odżywiania i w grupie nieklinicznej. W
badaniach wzięło udział ogółem ponad 700 kobiet (126 w grupie klinicznej i 581 w grupie nieklinicznej)

Statystyki opisowe
Grupa kliniczna Grupa niekliniczna

N = 126 N = 581

BMI (M / SD) 19.1 3.6 22.4 4.3

Wiek (M / SD) 24.4 4.7 30.8 11.9

STATYSKI OPISOWE SKALI W OBU BADANYCH GRUPACH

Grupa kliniczna Grupa niekliniczna

M SD α ω M SD α ω

Fobia Tłuszczu (GFFS) 30.1 7.7 .90 .91 19.6 6.8 .88 .89

Lęk przed przybraniem

na wadze (GFFS-GW)

13.6 4.7 .82 .83

Lęk przed utratą kontroli

nad jedzeniem (GFFS-

LC)

6.0 2.9 .87 .88

KONFIRMACYJNA ANALIZA CZYNNIKOWA

EKSPLORACYJNA ANALIZA CZYNNIKOWA W GRUPIE

NIEKLINICZNEJ

χ2 (df) χ2 /df CFI TLI RMSEA
90% CI 
RMSEA

Grupa kliniczna 24.28 (35) .69 1.00 1.00 .00 .000 - .025

Grupa 
niekliniczna

90.90*** (35) 2.60 .98 .97 .07 .055 - .092

Pozycje 
kwestionariusza

Czynnik 1
Lęk przed przybraniem na 

wadze

Czynnik 2
Lęk przed utratą kontroli 

nad jedzeniem

Item 1 .95 .

Item 2 .70 .

Item 3 .64 .

Item 4 .43 .

Item 5 .52 .

Item 6 .45 .

Item 7 .40 .50

Item 8 . .86

Item 9 . .67

Item 10 . .81

WNIOSKI

1. Narzędzie GFFS posiada satysfakcjonujące właściwości
psychometryczne

2. Może być stosowane przesiewowo celem oceny ryzyka wystąpienia
zaburzeń odżywiania


