
Wstęp

zaburzenia odżywiania, a głównie anoreksja, 
postrzegana jest przez niektórych badaczy tematu 
[1] jako mechanizm narcystycznej obrony wystę-
pujący u osób z bardzo niskim poczuciem własnej 
wartości. Według Drozdowskiego [1], anorektyczna 
sylwetka, nabywając statusu wyjątkowości, staje się 
obiektem gratyfikacji narcystycznej potrzeby bycia 
osobą szczególną, wyjątkową.

W pracy podjęto próbę udzielania odpowie-
dzi na następujący problem badawczy: czy i jakie 
współzależności występują między objawami zabu-

rzeń odżywiania a narcyzmem u kobiet z anoreksją 
typu przeczyszczającego i z bulimią?

Materiał i metody

W pracy zastosowano: kwestionariusz Narcyzmu 
„N” Deneke, hilgenstock, Müller oraz Inwentarz za-
burzeń Odżywiania garner, Olmsted i Polivy.

grupę badaną stanowiły 122 pacjentki z za-
burzeniami odżywiania (63 z anoreksją typu prze-
czyszczającego i 59 z bulimią), których średni wiek 
wynosił 21 lat.

 Streszczenie  Cel pracy. Udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy i jakie współzależności występują między cechami 
narcystycznymi a zaburzonymi postawami wobec odżywiania u kobiet z anoreksją typu przeczyszczającego i z buli-
mią?
Materiał i metody. W pracy zastosowano następujące testy psychologiczne: kwestionariusz Narcyzmu „N” oraz 
Inwentarz zaburzeń Odżywiania eDI. grupę badaną stanowiły 122 pacjentki z zaburzeniami odżywiania (63 z ano-
reksją typu przeczyszczającego i 59 z bulimią), których średni wiek wynosił 21 lat.
Wyniki i wnioski. Wyniki analizy kanonicznej informują o występowaniu istotnych zależności między poczuciem 
bezradności, utraty sensu życia, impulsywnością, lękiem przed negatywną oceną ze strony innych ludzi i izolacją 
społeczną a negatywnym obrazem własnego ciała, dążeniem do uzyskania skrajnie szczupłej sylwetki, stosowaniem 
restrykcyjnych diet, poczuciem nieefektywności, nasiloną podejrzliwością oraz trudnościami w identyfikacji własnych 
emocji i potrzeb.
Słowa kluczowe: narcyzm, zaburzenia odżywiania.

 Summary  Objectives. The aim of this study was to answer the question: whether and what interdependencies 
exist between narcissistic traits and disturbed attitudes toward eating in women with purging type of anorexia and 
bulimia.
Material and methods. In this work the following psychological tests were used: the Narcissism Inventory “N” and 
the eating Disorders Inventory (eDI). Study group consisted of 122 patients with eating disorders (63 with purging 
type of anorexia and 59 with bulimia), whose average age was 21 years.
Results and conclusions. results of canonical analysis show the occurrence of significant correlation between sense 
of helplessness, loss of sense of life, impulsivity, fear of negative evaluation from other people and social isolation, and 
negative body image, striving to achieve an extremely slim figure, use of restrictive diets, a sense of inefficiency, 
mistrust and severe difficulties in identifying own emotions and needs.
Key words: narcissism, eating disorders. 
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a – przy go to wa nie pro jek tu ba da nia, B – zbie ra nie da nych, C – ana li za sta ty stycz na, D – in ter pre ta cja da nych,  
e – przy go to wa nie ma szy no pi su, F – opra co wa nie pi śmien nic twa, g – po zy ska nie fun du szy

Zależności między cechami narcystycznymi 
a zaburzonymi postawami wobec odżywiania
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Wyniki

Celem udzielenia odpowiedzi na pytanie ba-
dawcze zastosowano analizę kanoniczną, której 
wyniki zamieszczono w tabeli 1.

Otrzymano pięć par istotnych statystycznie zmien-
nych kanonicznych. zmienne kanoniczne utworzone 
ze skal kwestionariusza Narcyzmu reprezentują w su-
mie 54% wariancji zmiennych, z których pochodzą 
i tłumaczą 47% wariancji skal Inwentarza eDI. 

Tabela 1. Współzależności między wynikami w skalach Kwestionariusza „n” a wynikami w skalach inwentarza 
eDi u kobiet z zaburzeniami odżywiania

Skale Współczynnik Pier. 1 Pier. 2 Pier. 3 Pier. 4 Pier. 5

Bezradność 0,87

Utrata kontroli afektu 0,71 0,34

Derealizacja/depersonalizacja 0,68 0,33 0,34

Nastrój podstawowy –0,66

Poniżanie siebie 0,86

Negatywny stosunek do ciała 0,87 0,37

Izolacja społeczna 0,84 -0,36

Archaiczne wycofywanie się 0,66

Wielkościowe ja –0,42 0,31 0,34 –0,48

Tęsknota za ideałem własnego ja 0,34

Żądza chwały i potwierdzenia siebie 0,41

Narcystyczny gniew 0,40 0,34 0,39

Ideał samowystarczalności –0,45

Poniżanie innych 0,44 0,36

Cena ideału –0,43

hipochondryczne wiązanie lęku 0,30 0,31 0,39

Narcystyczna korzyść przez chorobę 0,65

Ad 31% 4% 6% 7% 5%

rd 23% 2% 2% 2% 1%

Dążenie do bycia szczupłym 0,78 0,42

Bulimia 0,52

Niezadowolenie z własnego ciała 0,70 0,39 –0,35 0,34

Nieefektywność 0,90

Perfekcjonizm 0,60 0,34 -0,35

Nieufność w relacjach międzyludzkich 0,80 -0,51

Świadomość interoceptywna 0,82 0,40

Lęk przed dojrzałością 0,44 0,34

Ad 51% 10% 6% 5% 10%

rd 38% 4% 2% 2% 1%

Cr 0,87 0,63 0,59 0,50 0,45

p < 0,001 0,001 0,001 0,001 0,02

Uwaga: Ad – współczynnik dopasowania; rd – współczynnik redundancji; Cr – współczynnik korelacji kanonicznej. 
W tabeli zamieszczono tylko te zmienne, których korelacje (dodatnie lub ujemne) były wyższe lub równe 0,30.
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zmienne kanoniczne utworzone na bazie skal 
Inwentarza eDI reprezentują łącznie 82% zmien-
ności tych skal i wyjaśniają w sumie 30% zmien-
ności skal kwestionariusza Narcyzmu. Pierwsza pa-
ra zmiennych kanonicznych obrazuje współzależ-
ności między nasilonym poczuciem bezradności 
i utraty sensu życia, impulsywnością, lękiem przed 
negatywną oceną ze strony innych ludzi, negatyw-
nym stosunkiem do własnego ciała i izolacją spo-
łeczną a dążeniem do uzyskania skrajnie szczu-
płej sylwetki przez stosowanie diet i środków prze-
czyszczających, brakiem akceptacji własnego ciała, 
nieefektywnością działania, poczuciem bezwarto-
ściowości, nieufnością w kontaktach społecznych 
i trudnościami w rozpoznawaniu potrzeb i emocji 
u kobiet z zaburzeniami odżywiania. Druga para 
zmiennych kanonicznych informuje o współzależ-
nościach między negatywnym stosunkiem do włas- 
nego ciała a nasilonym dążeniem do uzyskania 
szczupłej sylwetki oraz izolacją społeczną i nieuf-
nością w kontaktach społecznych. Trudności w roz-
poznawaniu własnych potrzeb i emocji u pacjen-
tek łączą się z poszukiwaniem osób, dzięki którym 
można uzyskać zauważenie, uznanie, dowody mi-
łości, o czym świadczy trzecia para zmiennych ka-
nonicznych. Czwarta para zmiennych kanonicz-
nych informuje, że niezadowolenie z własnego 
wyglądu, kształtów ciała łączy się z nasilonymi za-
chowaniami konwersyjnymi, a także agresją w sto-
sunku do ludzi, chęcią zemsty na osobach, które 
wygłaszają krytyczne opinie pod adresem pacjen-
tek i niską tolerancją na frustrację. Ostatnia, pią-
ta para zmiennych kanonicznych opisuje zależno-
ści między nasilonym perfekcjonizmem, dążeniem 
do doskonałości u badanych kobiet a poczuciem 
posiadania wyjątkowych talentów, lepszych zasad 
moralnych oraz większej odwagi, pracowitości, wy-
trwałości niż inni ludzie.

Dyskusja

Uzyskane rezultaty badań informują o wystę-
powaniu istotnych statystycznie zależności między 
cechami narcystycznymi, należącymi do wyodręb-
nionego w kwestionariuszu Narcyzmu Deneke, hil-
genstock czynnika „zagrożone ja” a objawami za-
burzeń odżywiania u badanych kobiet. Wyniki te 
korespondują z rezultatami badań przeprowadzo-
nymi przez Steinberga i Shaw [2], którzy wskazują 
na zależności między aspektami narcyzmu: niskim 
poczuciem własnej wartości, trudnościami w zakre-
sie kontroli własnych impulsów i nastroju a nasilony-
mi zachowaniami bulimicznymi, niezadowoleniem 
z własnego ciała oraz nasilonym dążeniem do uzys-
kania szczupłej sylwetki. Podobne wyniki uzyska-
li karwautz i wsp. [3], którzy na podstawie badań 
wykonanych z użyciem kwestionariusza Narcyzmu 
Deneke i hilgenstock ujawnili znacznie wyższy po-
ziom narcyzmu u kobiet z anoreksją, w porównaniu 
z grupą kontrolna, głównie w zakresie skal tworzą-
cych czynnik – „zagrożone ja”. 

Wnioski

Na podstawie uzyskanych wyników sformuło-
wano następujące wnioski:
1. Cechy narcystyczne należące do czynnika „za-

grożone ja” współwystępują z negatywnym 
obrazem własnego ciała, dążeniem do uzyska-
nia skrajnie szczupłej sylwetki, stosowaniem 
restrykcyjnych diet i środków przeczyszczają-
cych, poczuciem nieefektywności, nasiloną po-
dejrzliwością oraz trudnościami w identyfikacji 
własnych emocji i potrzeb u kobiet z anoreksją 
typu przeczyszczającego i z bulimią.

2. zaburzenia odżywiania są sposobem kompen-
sacji poczucia niskiej własnej wartości, bezrad-
ności, poczucia osamotnienia oraz poczucia 
braku sensu życia.
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