
Streszczenie 

 

Ortoreksja jako zagrożenie dla zdrowia i psychospołecznego  

funkcjonowania człowieka 

Termin ortoreksja nerwowa (ON) pochodzi z języka greckiego orthos – 

prawidłowy/właściwy, oraz orexia – apetyt/pożądanie. Z ortoreksją mamy do 

czynienie, gdy nadmierna koncentracja nad jakością spożywanego pożywienia, staje 

się dominującym aspektem codziennego życia. Nadal w pełni nie zostały poznane 

uwarunkowania występowania ortoreksji, wskazuje się, że znaczącą rolę w jej 

rozwoju odgrywają czynniki psychologiczne i społeczno-kulturowe. Zachowania 

ortorektyczne związane mogą być z chęcią zapobiegania chorobom, pragnieniem 

całkowitej kontroli nad życiem, poszukiwaniem duchowości i tożsamości, chęcią 

deprywacji własnych potrzeb emocjonalnych. Wśród czynników usposabiających do 

wystąpienia skłonności ortorektycznych można wskazać cechy osobowości takie 

jak perfekcjonizm, wysoki poziom lęku, niskie poczucie własnej wartości. Wśród 

przyczyn o charakterze społeczno-kulturowym wyróżnić należy takie czynniki jak 

propagowanie przez media szczupłej sylwetki oraz poglądu, że bycie szczupłym 

zapewnia szczęście i sukces, wykonywanie niektórych profesji (artyści, sportowcy, 

medycy, dietetycy), specyficzne zachowania żywieniowe (wegetarianizm i jego 

odmiany), praktyki religijne lub światopoglądowe.  

Celem badań było określenie ryzyka rozpowszechnienia skłonności ortorektycznych w 

grupie dorosłych Polaków, ocena zależności pomiędzy ortoreksją a wyborami 

żywieniowymi, stylem życia i psychospołecznym funkcjonowaniem człowieka, próba 

konstrukcji a następnie walidacji skali badającej skutki zachowań ortorektycznych oraz 

adaptacja i walidacja w warunkach Polskich skali TOS (Toruel Orthorexia Scale).  

Badania przeprowadzono w latach 2019/2020 w grupie osób dorosłych (od 18 roku 

życia). Do zebrania danych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego 

z wykorzystaniem ankiety jako techniki badawczej. Ankieta była anonimowa a badani 

wypełniali ją samodzielnie. Do analizy zakwalifikowano 680 ankiet. W badaniach 

wykorzystano następujące narzędzia diagnostyczne: skalę TOS (Toruel Orthorexia 

Skale) we własnej adaptacji, autorską Skalę Skutków Ortoreksji, skalę Oceny Ciała 



(BES), kwestionariusz ORTO-15 w polskiej adaptacji, Kwestionariusz Zachowań 

Związanych z Jedzeniem (KZZJ). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. 

Obliczenia wykonano przy użyciu programu IBM SPSS Statistics.  

Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Rozpowszechnienie ortoreksji w badanej grupie oceniane przy użyciu 

kwestionariusza ORTO-15 kształtuje się na średnim poziomie. Średnia wyniku 

ogólnego ORTO-15 w przebadanej grupie wyniosła 37,07 punktów.  

2. W badanej grupie rozpowszechnienie ortoreksji u osób przed i po 30 rokiem życia 

było na zbliżonym poziomie. Wiek badanych w badanej grupie nie miał istotnego 

wpływu na nasilenie ortoreksji.  

3. Związek badanych z wykonywaniem zawodu medycznego / studiowaniem 

kierunku medycznego nie wpływał istotnie na ryzyko wystąpienia ortoreksji 

w badanej grupie.  

4. Przeprowadzone badania potwierdziły istotną różnicę w diagnozie poziomu 

występowania ortoreksji przy użyciu kwestionariusza ORTO-15 i TOS. Przy 

wykorzystaniu skali ORTO-15 ryzyko ortoreksji zdiagnozowano u 35,6% 

respondentów, natomiast kwestionariusz TOS pozwolił na zdiagnozowanie 

„ortoreksji zdrowej” u 3,2% badanych oraz „ortoreksji patologicznej” u 4,7% 

przebadanych osób.  

5. Analiza wpływu stosowania diety, przyjmowania suplementów oraz uprawiania 

aktywności fizycznej pozwala stwierdzić, że czynniki te wpływały dodatnio na 

ryzyko wystąpienia ortoreksji u badanych osób. Nasilenie oddziaływania tych 

czynników było od słabego do umiarkowanego.  

6. Badania nie wykazały zależności pomiędzy ortoreksją a obniżonym poczuciem 

atrakcyjności oraz oceną własnej kondycji fizycznej zarówno u kobiet, jak 

i mężczyzn.  

7. Wraz z nasileniem skłonności ortorektycznych ocenianych przy użyciu skali 

ORTO-15, nasilała się tendencja do nieprawidłowych zachowań żywieniowych, 

badanych przy zastosowaniu skali KZZJ. Pomimo iż, uzyskane korelacje były 

istotne statystycznie to ich siła była słaba.  

8. Skłonności ortorektyczne oceniane kwestionariuszem ORTO-15 prowadziły do 

nasilenia skutków zdrowotnych i psychologicznych ortoreksji ocenianych 

autorskim kwestionariuszem Skali Skutków Ortoreksji.  



Ponadto prowadzone badania miały charakter praktyczny, którego celem była adaptacja 

w warunkach polskich kwestionariusza DOS oraz konstrukcja kwestionariusza, który 

pozwalałby określić występowanie i nasilenie skutków ortoreksji dla zdrowia 

i funkcjonowania społecznego – Skala Skutków Ortoreksji. 

Na podstawie uzyskanych wyników kwestionariusz TOS można uznać za wiarygodne 

narzędzie diagnozujące wystąpienie ortoreksji „zdrowej” i „patologicznej” w warunkach 

badań populacyjnych w grupie dorosłych Polaków. Również nowo stworzony 

kwestionariusz SSO cechował się odpowiednią rzetelnością i trafnością i może być 

rekomendowany do stosowania w grupie dorosłych.  

 


