
Społeczno-kulturowe przekazy dotyczące piękna często przenikają do codziennego użycia i tworzą wzorce komunikowania się. Badaczki Amy Shannon i Jennifer S. Mills (2015) definiują fat talk jako formę
samodegradacji, w trakcie której nadawca komunikatu krytycznie odnosi się do swojej masy, wymiarów, kształtów ciała czy kondycji fizycznej, często poruszając także tematykę żywienia i aktywności. Przykład
tego rodzaju komunikatów mogą stanowić następujące wypowiedzi: „Jestem bardzo gruba” lub „Moja pupa wygląda grubo w tych spodniach” (Shannon, Mills, 2015). Tego typu narracje prowadzone są
najczęściej przez adolescentki. Fat talk skorelowany jest z niezadowoleniem z ciała zarówno u dorastających dziewcząt, jak i kobiet (Sharpe, Naumann, Treasure, Schmidt, 2013), a niezadowolenie z ciała wzrasta
natychmiast po ekspozycji na tego typu komunikaty (Stice, Maxfield, Wells, 2003). Chociaż większość badaczy analizuje przebieg konwersacji typu fat talk w grupach rówieśniczych, to mogą one również
występować w kontekście rodzinnym i skutkować poważnymi konsekwencjami. Negatywne komentarze na temat wyglądu, zarówno ze strony rodziców, jak i rodzeństwa, są związane z podejmowaniem prób
odchudzania, niezadowoleniem z ciała, niską samooceną, depresją i zaburzeniami odżywiania u dorastających dziewcząt i młodych kobiet (Eisenberg, Berge, Fulkerson, Neumark-Sztainer, 2012). Zaprezentowane
wyniki dotyczą badań pilotażowych, służących adaptacji narzędzia do pomiaru Rodzinnego Fat Talk na gruncie polskim. W badaniu empirycznym wzięło udział 108 kobiet w wieku 16 - 21 lat.

 

Rys. 1
Schemat pomiaru zmiennych i podziału na grupy

Tabela 3
Korelacje wyników FFTQ z pozostałymi zmiennymi w poszczególnych grupach

*p < 0.05

Skłonność do nieprawidłowych zachowań żywieniowych (we wszystkich mierzonych czynnikach) zależy w sposób istotny od zaangażowania w rodzinne konwersacje typu fat talk.
Zaangażowanie w rodzinne konwersacje typu fat talk jest istotnie powiązane z deklarowanymi oczekiwaniami w zakresie zmiany masy ciała badanych kobiet. Im większe zaangażowanie w fat talk, tym większa
różnica między aktualną a oczekiwaną, niższą, masą ciała.
U kobiet, które mieszkają z rodziną, zaangażowanie w rodzinne konwersacje typu fat talk w sposób istotny oddziałuje na ich oczekiwania związane ze zmianą masy ciała, skłonność do nieprawidłowych
zachowań żywieniowych ogółem oraz tendencję do nawykowego i emocjonalnego przejadania się.
U kobiet mieszkających osobno, zaangażowanie w rodzinne konwersacje typu fat talk w sposób istotny oddziałuje  na  skłonność do nieprawidłowych zachowań żywieniowych ogółem oraz tendencję do
emocjonalnego przejadania się.
U kobiet, w rodzinach których występował problem nadwagi lub otyłości, zaangażowanie w rodzinne konwersacje typu fat talk w sposób istotny oddziałuje na skłonność do nieprawidłowych zachowań
żywieniowych ogółem oraz tendencję do emocjonalnego przejadania się i stosowanie restrykcji dietetycznych.
U kobiet, w rodzinach których występował problem nadwagi lub otyłości, zaangażowanie w rodzinne konwersacje typu fat talk w sposób istotny oddziałuje na skłonność do nieprawidłowych zachowań
żywieniowych ogółem oraz tendencję do nawykowego i emocjonalnego przejadania się.
Kobiety, wykazujące wysokie zaangażowanie w rodzinne konwersacje typu fat talk mają tendencję do deklarowania średnio większych oczekiwanych zmian w masie własnego ciała, większą skłonność do
nieprawidłowych zachowań żywieniowych oraz tendencję do nawykowego i emocjonalnego przejadania się, a także stosowania restrykcji dietetycznych, niż kobiety z niskim zaangażowaniem w tego typu
konwersacje.

Zaangażowanie w rodzinny fat talk 
a zachowania jedzeniowe u polskich nastolatek

metryczka;
Family Fat Talk Questionnaire  FFTQ (MacDonald, Dimitropoulos, Royal; tłum. Dąbrowska);
Kwestionariusz Zachowań Związanych z Jedzeniem KZZJ (Ogińska, Putyński);

Dobór celowy: płeć żeńska, wiek między 16 a 21 lat. Informacja o naborze do badania umieszczona
była na portalach społecznościowych. Badanie prowadzono on line, a kliknięcie w udostępniany link
było tożsame z wyrażeniem zgody na wzięcie udziału w projekcie badawczym.

Udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
1.Czy zachodzi związek między poziomem zaangażowania w rodzinne konwersacje typu fat talk a
skłonnością do nieprawidłowych zachowań żywieniowych?
2.Czy zachodzi związek między poziomem zaangażowania w rodzinne konwersacje typu fat talk a
oczekiwaniami, związanymi z masą własnego ciała/ problemem nadwagi lub otyłości w rodzinie/
zamieszkiwaniem z rodziną?

Rezultaty badań własnych pozostają w zgodzie z wynikami badań zagranicznych, co równocześnie potwierdza konieczność kontynuacji badań na szerszą skalę. Jest to także przesłanka do kwalifikowania kobiet w
drugiej fazie adolescencji jako grupy osób szczególnie narażonych na oddziaływanie tego typu konwersacji. Zasadne wydaje się prowadzenie działań profilaktycznych już w populacji dzieci i młodszej młodzieży
oraz ich opiekunów, mających na celu poszerzanie wiedzy na temat cielesności i zagrożeń płynących z nieprawidłowych zachowań żywieniowych oraz nadmiernego krytycyzmu wobec ciała.
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Tabela 1
Podstawowe statystyki dotyczące wieku, wzrostu, BMI oraz oczekiwanych zmian w m.c.

Tabela 2
Związek rodzinnego fat talk z zachowaniami jedzeniowymi oraz oczekiwanymi zmianami w m.c.

*p < 0.05

Tabela 4
Porównanie średnich wyników w grupach z niskim i wysokim wynikiem FFTQ

*p < 0.05
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