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Korzystanie z mediów jako predyktor religijności 

młodych dorosłych w kontekście ich stylów 

tożsamości oraz religijności rodziców  

Media use as a predictor of young adult religiosity  

in the context of their identity styles and parental religiosity 

 

 
Abstrakt: W artykule poddano analizie związki użytkowania prasy i Internetu przez młodych 
dorosłych lub, zgodnie z podejściem Arnetta, wchodzących w dorosłość, z ich poziomem religijności. 
Kontekst dla badanej korelacji stanowiły style tożsamości osób badanych oraz religijność ich 
rodziców, a właściwie postrzegany przez osoby badane poziom tej religijności wyrażony jako wynik 
w Skali C-15 Hubera. Religijność można scharakteryzować jako wielowymiarową strukturę 
obejmującą pięć reprezentatywnych, powszechnych i stosunkowo autonomicznych wymiarów: 
przekonania religijne, praktyki religijne, doświadczenie religijne, wiedza religijna i konsekwencje 
religijności. Młodzi dorośli często reprezentują wiarę syntetyczno-konwencjonalną, która jest silnie 
związana z autorytetami i społecznością. Na tym etapie religijność nie jest jeszcze w pełni 
zinternalizowana, więc łatwo ulega wahaniom. Największy wpływ na poziom religijności zdaje się 
mieć religijność rodziców. Równocześnie młodzi dorośli należą do najbardziej zaangażowanych 
użytkowników nowych mediów, które również mogą rzutować na życie religijne. Wyniki polskich 
badań wskazują na negatywny wpływ treści zawierających krytykę Kościoła oraz eksponujących jego 
wady na religijność odbiorców. W celu lepszego zrozumienia wiary osób wchodzących w dorosłość 
przeprowadzono badanie z użyciem kwestionariusza autorstwa M. Kutt oraz narzędzi posiadających 
ugruntowaną pozycję w praktyce badawczej (Kwestionariusz Stylów Tożsamości Berzonky’ego i 
Skala C-15 Hubera). Istnieje korelacja pomiędzy konkretnymi stylami tożsamości, postrzeganą 
religijnością rodziców, częstotliwością korzystania z mediów i zainteresowaniem określoną tematyką 
a poziomem religijności osób badanych. Nie wszystkie sformułowane hipotezy zostały 
zweryfikowane pozytywnie. Najważniejszymi zmiennymi wyjaśniającymi poziom religijności 
młodych dorosłych okazała się religijność matki oraz styl normatywny (korelacja dodatnia), a także 
styl dyfuzyjno-unikowy (korelacja ujemna). Interesująca wydaje się ujemna korelacja pomiędzy 
poziomem religijności a zainteresowaniem aktualnymi informacjami z prasy oraz Internetu. 
Słowa kluczowe: media, religijność, religijność rodziców, style tożsamości, wyłaniająca się dorosłość 

 
Abstract: This article analyses the relationship of press and Internet use by young adults or, according 
to Arnett's approach, those entering adulthood, with their level of religiosity. The context for the 
correlation studied was the identity styles of the subjects and the religiosity of their parents, or rather 
the subjects' perceived level of this religiosity expressed as a score on the Huber C-15 Scale. Religiosity 
can be characterized as a multidimensional structure that includes five representative, common, and 
relatively autonomous dimensions: experiential, ritualistic, ideological, intellectual, and consequential 
of religiosity. Young adults often represent a synthetic-conventional faith, which is strongly associated 
with authority figures and community. At this stage, religiosity is not yet fully internalized, so it 
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fluctuates easily. The greatest influence on the level of religiosity seems to be the parents’ religiosity. 
At the same time, people representing the discussed age group are among the most engaged users of 
new media, which may also impinge on their faith. Polish studies proved that containing criticism of 
the Church and exposing its flaws may have a negative impact on the religiosity of the recipients. The 
study was conducted using a questionnaire prepared by Kutt using tools that have been established in 
research practice (Berzonky's Identity Styles Questionnaire and the C-15 Huber Scale). Level of 
religiosity of the subjects correlated with specific identity styles, perceived religiosity of parents, 
frequency of media use, interest in specific topics and the level of religiosity of the subjects.. Some of 
the formulated hypotheses were not confirmed. Conclusions: The most important variables explaining 
the level of religiosity among young adults  was found to be the mother's religiosity and normative 
style (positive correlation), as well as diffusion-union style (negative correlation). The negative 
correlation between the level of religiosity and interest in current affairs in the press and Internet use 
was interesting. 
Keywords: media, religiosity, parental religiosity, identity styles, emerging adulthood 

 

 

1. Wprowadzenie 

 

Obecnie wiara młodych pokoleń Polaków rozwija się w szczególnych warunkach 

społeczno-kulturowych. Naciski płynące ze strony instytucji kościelnych oraz te wynikające 

z sekularyzacji i laicyzacji społeczeństwa kształtują religijność, której nie można opisywać w 

kategoriach jednorodnego faktu społecznego. Coraz więcej młodych osób kwestionuje wiarę 

oraz instytucjonalny wymiar Kościoła. Tradycyjna religijność traci znaczenie na rzecz 

indyferentyzmu religijnego lub poszukiwania własnego sposobu zaspokajania potrzeb 

duchowych. Równocześnie ma miejsce intensyfikacja religijności osób mocno wierzących 

(Mariański, 2010). Życie duchowe kształtuje się pod wpływem wielu różnorodnych 

czynników takich jak religijność rodziców (Podczasik, 2014), styl tożsamości (Czyżowska, 

Mikołajewska, 2014; Gurba, Czyżowska, Białek, 2015), a także sposób użytkowania mediów 

(Grosfeld, Madinier, Sakalli, Zhuravskaya, 2021). 

 

1.1. Religijność młodych dorosłych 

 

Elementem struktury psychicznej człowieka szczególnie silnie zmieniającym się 

w młodości jest postawa wobec religii (Desmond, Morgan, Kikuchi, 2010; Lamb, Stawski, 

Dermody, 2021). Chociaż rozwój religijności jest mocno zróżnicowany indywidualnie, 

uważa się, że osoby będące w okresie wyłaniającej się dorosłości (Arnett, 2018) 

charakteryzuje wiara syntetyczno-konwencjonalna silnie związana z obecnością autorytetów 

i wspólnoty. Na tym etapie religijność nie jest jeszcze w pełni uwewnętrzniona, więc wydaje 

się łatwa do zachwiania. Można jednak oczekiwać zmian w rozumieniu podstaw wiary 

zbliżających ją do kolejnego etapu w jej rozwoju, czyli wiary indywidualistyczno-refleksyjnej 

(Gurba i in., 2015). Pojawia się ona około 18 r.ż.,  często później – od połowy lat 20 do 35-45 r. 

ż., a wiele osób w ogóle jej nie osiąga. Źródłem norm, przekonań i wartości nadal jest 

otoczenie, ale to podmiot w świadomy sposób decyduje, które z nich przyjmuje, a które 
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odrzuca (tzw. odwaga odrzucenia). Struktura self typowa dla omawianego wieku to ja 

instytucjonalne w ramach którego podmiot staje się odpowiedzialny za siebie i swoje 

postępowanie. Dokonuje syntezy pełnionych ról, cechuje się krytycyzmem, autentycznością 

I bezkompromisowością, co ma olbrzymie znaczenie dla dalszego życia religijnego 

(Królikowska, 2008). 

W ramach przeprowadzonego badania przyjęto Wielowymiarowy Model Religijności 

autorstwa Hubera (2003), który stanowi próbę połączenia podejść Allporta (Allport i Ross, 

1967) oraz Glocka i Starka (1965). Synteza zaproponowana przez Hubera opiera się na 

koncepcji religijności wywiedzionej z psychologii i definiowana jest jako system osobistych 

konstruktów religijnych (Huber, 2003). Wymiar praktyk religijnych podzielono na kult 

i modlitwę. Natomiast sprawiający trudności definicyjne wymiar wiedzy zmodyfikowano 

i zdefiniowano jako zainteresowanie problematyką religijną. W efekcie uzyskano strukturę 

religijności, mierzoną wykorzystywaną w tym badaniu Skalą Centralności Religijności, która 

składa się z następujących elementów: zainteresowanie problematyką religijną, przekonania 

religijne, modlitwa, kult i doświadczenie religijne (Zarzycka, 2007). Pierwszy 

z wymienionych wymiarów należy rozumieć jako „poznawcze, intelektualne konfrontacje 

z treściami religijnymi” (Zarzycka, 2007, s.140). Można na jego podstawie wnioskować 

o poszukiwaniu informacji związanych z religią i intelektualnym zajmowaniu się nimi. 

Kolejny wymiar, tj. przekonania religijne, zogniskowany jest na subiektywnej ocenie 

możliwości istnienia transcendentu i wyraża stopień pewności badanego co do realności 

treści religijnych. Częstość oraz znaczenie podejmowania osobistego kontaktu 

z transcendentem określa natomiast skala modlitwa. Z kolei aspekt nazwany przez Hubera 

doświadczeniem religijnym dotyka zagadnień związanych z obecnością transcendencji 

w doświadczeniu osoby, czyli poczucia obecności lub działania Boga w jej życiu. Ostatni 

z wymiarów, kult, obejmuje częstość i ważność uczestnictwa w nabożeństwach religijnych. 

Odzwierciedla tym samym społeczne zakorzenienie religijności jednostki określane mianem 

Kirchlichkeit (Huber, 2003). 

 

1.2. Religijność a tożsamość 

 

Religia, warunkując światopogląd w kontekście transcendencji, przekonań 

moralnych i norm zachowania, bierze udział w kształtowaniu się tożsamości, na co zwrócił 

uwagę Erikson (1968). Podobnie sposób formowania self związany z dojrzewaniem oraz 

wkraczaniem w dorosłość ma doniosłe znaczenie dla wielu aspektów życia młodego 

człowieka. Berzonsky (1992) zwraca uwagę na różnice w podejmowaniu zadań 

prowadzących do kształtowania, utrzymania i zmiany tożsamości. Wyróżnia trzy style: 

informacyjny, normatywny oraz dyfuzyjno-unikowy. Pierwszy cechuje autorefleksja 

i eksploracja otoczenia w poszukiwaniu informacji związanych z „ja”. Takie osoby mają 
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krytyczny stosunek do przekonań dotyczących self i świata oraz wykazują skłonność do 

sprawdzania, weryfikacji i modyfikacji określonych aspektów tożsamości. Skutkuje to teorią 

„ja” złożoną z odpowiednio wydzielonych i zintegrowanych przekonań i konstruktów. 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku stylu normatywnego. Dla jego przedstawicieli 

kluczowe są oczekiwania, wartości i przepisy, które pochodzą od znaczących osób. 

Zbudowane na takiej podstawie poglądy na życie wymagają ochrony przed informacjami 

rozbieżnymi z głównymi przekonaniami i wartościami, co skutkuje sztywno ukształtowaną 

i odporną na modyfikacje teorią „ja”. Ostatni z wyróżnionych stylów, dyfuzyjno-unikowy, 

cechuje się odsuwaniem decyzji i zwlekaniem, niechęcią do konfrontacji oraz radzenia sobie 

z problemami osobistymi czy konfliktami tożsamościowymi. Preferowane są 

krótkoterminowe akty – konformistyczne zachowania oraz werbalna uległość i usłużność. 

Nie mogą więc zaistnieć pożądane długoterminowe przekształcenia w strukturze 

tożsamości, w wyniku czego teoria „ja” jest pusta. Wymaga nieustannego uzupełniania za 

pomocą przyjemnych doświadczeń, konsumpcji rzeczy, aprobaty społecznej itp. (Berzonsky, 

1992).  

Badania przeprowadzone w oparciu o style tożsamości wyróżnione przez 

Berzonsky’ego, wykazały, że dominujący styl determinuje sposób przetwarzania treści 

o tematyce religijnej, a w dalszej kolejności sposób traktowania religii i życia religijnego. 

Osoby w okresie późnej adolescencji, u których dominował styl informacyjny, wykazali 

skłonność do interpretowania treści religijnych w sposób osobisty i symboliczny. Ponadto 

krytycznie analizowali informacje religijne, ewaluowali je oraz kontrolowali, czy są zbieżne 

z posiadaną definicją Ja. Styl dyfuzyjno-unikowy implikował natomiast dosłowną 

interpretację treści religijnych przez badanych. Możliwe, że takie zachowanie stanowiło 

formę unikania dociekań związanych z tego typu wiedzą i zaangażowania w kształtowanie 

swojego stosunku do nich. Wykazano poza tym, że najwyższy poziom religijności 

(definiowanej przez pryzmat przywiązania do tradycji religijnej) cechował adolescentów 

o stylu normatywnym, którzy chętnie opierali się na przepisach i standardach panujących 

w otoczeniu. Konkludując: wyższy poziom religijności korelował z wyższym 

zaangażowaniem tożsamościowym, stylem informacyjnym i normatywnym (Czyżowska, 

Mikołajewska, 2014). 

 

1.3. Religijności a rodzina 

 

Relacje pomiędzy członkami rodziny, atmosfera w niej panująca, stosunek do świata 

i ludzi, system wartości, szacunek do siebie – to wszystko pozostaje w związku ze 

stosunkiem do zasad i wartości religijnych człowieka. Największy wpływ na religijność 

jednostki ma religijność rodziców. Rodzice, demonstrując określone postawy w czasie 

obrzędów, ukierunkowują dzieci. Oddziałują przekazując informacje religijne oraz 
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prezentując wzorce zachowań, które podlegają modelowaniu. Znaczenie mają również: 

relacje z rodzicami, postawy rodzicielskie, wzajemne odnoszenie się do siebie członków 

rodziny oraz postrzeganie rodziców jako autorytetów (Podczasik, 2014). Dzieci posiadające 

pozytywny obraz ojca, również pozytywnie postrzegały Boga. Istotna jest również struktura 

rodziny. Uczestnictwo w nabożeństwach religijnych oraz podkreślanie istotności religii 

miało mniejsze znaczenie formacyjne dla młodych ludzi wychowywanych przez jednego 

rodzica, w związkach konkubenckich lub rodzinie zastępczej w porównaniu do rodzin, 

których trzon stanowiło małżeństwo rodziców (Petts, 2015). Poziom socjalizacji religijnej był 

również pozytywnie skorelowany z poziomem małżeńskiego szczęścia rodziców młodych 

badanych (Ellison, Walker, Norval, Marquardt, 2011). Równie ważna jest wyzwolona 

podmiotowa aktywność religijna w dziecku, katechizacja oraz kontakt z osobami 

duchowymi w dzieciństwie (Stepulak, 2010). Należy jednak zaznaczyć, że towarzysząca 

młodym dorosłym wielość alternatyw (również wyznaniowych i ideologicznych) może 

powodować odejście od pierwotnego wyznania rodziny pochodzenia na rzecz innego; lepiej 

wpisującego się w preferowane przekonania i idee. Ponadto należy zaznaczyć, że nawet jeśli 

wkraczaniu w dorosłość towarzyszą dobre relacje z rodzicami, bynajmniej nie musi im 

towarzyszyć wspólnota poglądów. 

 

1.4. Korzystanie z nowych mediów przez młodych dorosłych 

 

Zgodnie z doniesieniami medialnymi oraz wynikami badań sondażowych, dla osób 

w wieku 18-30 r.ż. głównym źródłem wiedzy o świecie jest Internet (w szczególności media 

społecznościowe) oraz, w drugiej kolejności, telewizja. Również wyniki badań sondażowych 

przeprowadzonych przez CBOS wskazują na niekwestionowaną popularność sieci w grupie 

młodych dorosłych (Tabela 1). Analizując te dane należy pamiętać, że w cyberprzestrzeni 

dostępne są wersje cyfrowe mediów, które do niedawna funkcjonowały poza światem 

wirtualnym np. elektroniczne wydania prasy. 

 

Tabela 1. Korzystanie z Internetu w zależności od wieku  

Wiek 
Użytkownicy Internetu (%) 

2016 2017 2018 2019 2020 

18-24 100 100 100 100 98 

25-34 94 96 96 99 95 

Źródło: CBOS, 2016; CBOS 2017; CBOS 2018; CBOS 2019; CBOS 2020.  

 

Młodzi dorośli, w kontekście badań omawianych w artykule, to osoby urodzone 

w latach 1982-1999. Można więc określić je mianem pokoleń Y (ur. 1980-1990) i Z (ur. po 

1990). Aktywność w sieci stanowi dla nich jedną z podstawowych form codziennego 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO  4(48)2021   ISSN  2082-7067 
 

 

Strona 201 

funkcjonowania. Przedstawiciele pokolenia Y za pomocą Internetu nawiązują i podtrzymują 

relacje interpersonalne, poszukują w nim wiedzy, rozrywki, relaksu i inspiracji. Przy czym 

młodsza połowa pokolenia Y posiada charakterystyki zbieżne z tymi przypisywanymi 

pokoleniu Z. Osoby te systematycznie korzystają z portali społecznościowych, a ich kontakt 

z rówieśnikami jest częściej zapośredniczony przez Internet niż nawiązywany bezpośrednio. 

Pokolenie Z znane jest również jako Generacja C (ang. connected lub change). Typowa jest 

dla niego niemal nieustanna aktywność w sieci (Waśko, 2016).  Dokonując próby 

wyznaczenia charakterystyk aktywności medialnej młodych osób, Nowak-Teter (2018) 

wskazuje: „intensywność i przypadkowość korzystania z mediów (…), nieustanne medialne 

podłączenie, (…); świadomość wielkich (niewykorzystanych) możliwości, które dają media 

oraz świadomość konieczności walki z uzależnieniem od nich” (tamże, s. 526). 

Badania wskazują na związek pomiędzy eksploracją problemów religijnych 

w przestrzeni online oraz offline (Campbell, 2016). Osoby, które pozostają aktywne 

w kwestiach religijnych online, podobnie zachowują się w realu wśród rodziny i znajomych 

(Gökce, Sjö, 2020). Młodzi Polacy w porównaniu do innych narodowości nadal jawią się jako 

osoby intensywnie uczestniczące w praktykach religijnych. Chociaż większość z nich 

postrzega siebie jako mniej religijnych niż członkowie rodzin, w których dorastali, około 29% 

badanych przyznaje, że przynajmniej raz w tygodniu uczestniczy w praktykach religijnych 

(w porównaniu do średniego wyniku 16% w badaniach międzynarodowych) (Sztajer, Sjö, 

2020). Ponadto katolicy, stanowiący dominującą grupę wyznaniową w  Polsce (CBOS, 2017) 

aktywnie wykorzystują media tradycyjne oraz media społecznościowe (Sztajer, Sjö, 2020). 

Podobnie Kościół katolicki w Polsce pozostaje bardzo aktywny w obszarze wykorzystania 

współczesnych mediów (Smołucha, 2013). 

 

2. Badania własne  

 

2.1. Cel badań 

Przeprowadzone badania miały na celu określenie związków pomiędzy poziomem 

religijności a częstotliwością i rodzajem wybieranych mediów. Spodziewane jest, że osoby 

osiągające wysoki poziom centralności religijności będą podejmować większą aktywność w 

celu pozyskiwania wiedzy na tematy związane z wiarą. Podobna zależność oczekiwana jest 

w przypadku badanych, których rezultat na podskali zainteresowanie problematyką 

religijną jest wysoki. Korelacja ujemna powinna natomiast wystąpić w przypadku tematyki 

związanej z seksem. Korzystanie z mediów powinno być również związane z dominującym 

stylem tożsamości osoby. Należy oczekiwać, że styl informacyjny będzie korelował dodatnio 

z częstotliwością oraz powodami korzystania z mediów. Uzasadnione wydaje się również 

oczekiwanie związków stylów tożsamości z wynikami na poszczególnych skalach 
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kwestionariusza Hubera. Efekty innych badań skłaniają do oczekiwania chociażby korelacji 

dodatniej stylu normatywnego i informacyjnego z centralnością religii. 

Ostatecznie sformułowano następujące hipotezy badawcze: H1: Poziom religijności 

będzie korelował dodatnio z poziomem zainteresowania prasą religijną i stronami 

Internetowymi o tematyce religijnej; H2: Poziom religijności będzie korelował ujemnie 

z poziomem zainteresowania prasą i stronami Internetowymi o tematyce erotycznej; 

H3: Przyczyny korzystania z mediów są związane ze stylem tożsamości osoby badanej; 

H4: Zaangażowanie będzie dodatnio korelować z poziomem religijności; H5: Wynik na skali 

Zainteresowanie problematyką religijną będzie korelował dodatnio ze stylem 

informacyjnym; H6: Wynik na skali kult będzie korelował dodatnio ze stylem 

normatywnym; H7: Wynik na skali kult u mężczyzn będzie korelował z wynikiem ojca, 

a wynik u kobiet będzie korelował z wynikiem matki; H8: Religijność osób prezentujących 

styl normatywny będzie porównywalna z religijnością rodziców w większym stopniu niż 

w przypadku innych stylów. 

 

2.2. Badane osoby  

W badaniu wzięło udział 79 osób o średniej wieku 20,78 (SD=3,21). Grupę badawczą 

tworzyli uczniowie liceum oraz studenci. 

Uczestnikami były osoby pełnoletnie, które wyraziły zgodę na udział. Badanych 

poinformowano, że udział w procedurze jest anonimowy, a celem jest poszerzenie wiedzy 

na temat sposobu użytkowania mediów przez młodych dorosłych. Badanie odbyło się 

w trakcie zajęć/lekcji. 

 

2.3. Narzędzia badawcze 

W badaniu wykorzystano zestaw 5 narzędzi, w tym 2 własnego autorstwa. 

1) Kwestionariusz Zasoby tematyczne Internetu i prasy autorstwa Marzeny Kutt 

zawierający 2 części główne: Internet oraz prasa. Na każdy człon złożyło się 8 obszarów 

tematycznych, które można spotkać w mediach: bieżące informacje; polityka; moda i 

uroda; religia; erotyka; rozrywka; sport; zdrowy styl życia. W ramach każdego obszaru 

należało: (1) określić, czy jest on dla osoby badanej interesujący w kontekście medialnym 

(użytkowania prasy bądź Internetu); (2) wypisać, jakie media (strony Internetowe lub 

pisma) z tego zakresu tematycznego osoba czyta/odwiedza oraz (3) zaznaczyć na skali 5-

stopniowej, jak często się to robi. 

2) Skala C-15 Stefana Hubera została stworzona do pomiaru centralności religijności w 

oparciu o podejście Allporta (1961; Allport, Ross, 1967) oraz jej pięciu wymiarów 

opisanych przez Glocka i Starka (1965): zainteresowanie problematyką religijną; 

przekonania religijne; modlitwa; kult; doświadczenie religijne. Skala jest przeznaczona 

do badania religijności dorosłych chrześcijan. Rzetelność oraz trafność polskiej adaptacji 
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są zadowalające (Zarzycka, 2007). Korelacje między centralnością mierzoną C-15 a 

skalami centralności w Skali Centralności Postawy Religijnej Prężyny oraz Skali Relacji 

do Boga Hutsebauta są wysokie, co Zarzycka (2007) uznaje za istotny argument 

świadczący o trafności tej metody. 

3) Kwestionariusz Stylów Tożsamości (ISI-5 Revised Identity Style Inventory) został 

opracowany przez Berzonsky’ego, Soenensa, Smits, Luyckxa i Goossensa. Polską 

adaptację przygotowali Senejko i Łoś (2015). Narzędzie obejmuje 48 twierdzeń, które 

składają się na trzy skale: stylu informacyjnego, normatywnego, dyfuzyjno-unikowego 

oraz skalę zaangażowania. Odpowiedzi należy udzielać na pięciostopniowej skali od 

„zdecydowanie mnie dotyczy” po „w ogóle mnie nie dotyczy”. Trafność i rzetelność skal 

kwestionariusza ISI-5 została potwierdzona (Senejko, Łoś, 2015). 

4) Skala C-15 Stefana Hubera dotycząca rodziców osoby badanej tj. odpowiedzi na każde 

pytanie należało udzielić w odniesieniu do każdego ze swoich rodziców. W przypadku 

niepełnej rodziny pochodzenia, pytania dot. nieposiadanego rodzica należało pominąć. 

Właściwości psychometryczne polskiej adaptacji narzędzia omówiono już wcześniej.  

 

3. Wyniki 

 

Analiza uzyskanych wyników została dokonana w środowisku IBM SPSS Statistics, 

wersja 24.0.0. O ile nie zaznaczono inaczej, przedstawione statystyki są rezultatem analizy 

korelacji pomiędzy zmierzonymi wartościami. W związku z pomiarami zmiennych na 

skalach porządkowych, wykorzystano współczynnik rho Spearmanna. 

 Wyniki analiz związków religijności z poziomem zainteresowania źródłami 

religijnymi i erotycznymi (H1 i H2), wskazywanymi poprzez częstość korzystania z nich 

oraz liczbę wymienionych źródeł, przedstawiono w Tabeli 2. Można wśród nich 

zaobserwować średnie dodatnie korelacje poziomu religijności ze źródłami o tematyce 

religijnej. Wystąpiła również słaba ujemna korelacja z częstością korzystania ze źródeł 

Internetowych o tematyce erotycznej. 

 

Tabela 2. Wyniki analiz związków religijności z częstością korzystania ze źródeł religijnych i erotycznych 
oraz z liczbą wymienionych źródeł w grupie N = 79 badanych 

 Liczba źródeł Częstość korzystania 

Internet rs(79) =.369, p <.01 rs(79) =.454, p <.001 

Prasa rs(79) =.472, p <.001 rs(79) =.449, p <.001 

Internet rs(79) = -.158, p =.17 rs(79) = -.328, p <.01 

Prasa rs(79) = -.162, p =.15 rs(79) = -.210, p =.06 
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Przeanalizowano również wskazane korelacje z uwzględnieniem stylu tożsamości 

osoby badanej (H8). Uzyskane wyniki (Tabela 3) wskazują, że nawet po usunięciu z modelu 

każdego ze stylów tożsamości, korelacja z religijnością rodziców nadal jest istotna. 

W związku z tym wpływ każdego ze stylów na ten związek jest mały. 

 

Tabela 3. Wyniki analiz korelacji cząstkowych związków religijności z religijnością matki i 

religijnością ojca z uwzględnieniem stylu tożsamości jako zmiennej kontrolnej w grupie N = 79 

badanych  

 Religijność matki Religijność ojca 

Styl Informacyjny rs(76) =.576, p <.001 rs(76) =.488, p <.001 

Styl Normatywny rs(76) =.457, p <.001 rs(76) =.326, p <.01 

Styl Dyfuzyjno-Unikowy rs(76) =.597, p <.001 rs(76) =.517, p <.001 

 

Dalsze analizy pozwoliły na zaobserwowanie dodatnich korelacji wyniku na skali 

zainteresowanie problematyką religijną ze stylem informacyjnym rs(79) =.334, p <.01 (H5), 

wyniku na skali kult ze stylem normatywnym rs(79) =.561, p <.001 (H6) oraz zaangażowania 

z religijnością rs(79) =.243, p =.03 (H4). Dodatnie korelacje występowały również pomiędzy 

wynikami na skali kult osób badanych i ich rodziców (H7; zob. Tabela 4). Różnice pomiędzy 

korelacjami z wynikiem matki i z wynikiem ojca porównano za pomocą z-transformacji 

Fishera. Okazały się one nieistotne statystycznie. 

 
Tabela 4. Wyniki analiz związków między wynikiem na skali kult osoby badanej, a wynikami 
na skali kult matki i ojca, z uwzględnieniem płci osoby badanej 

 Wynik na skali kult matki 

Cała grupa (N = 79) rs(79) =.487, p <.001 

Kobiety (N = 45) rs(45) =.469, p <.01 

Mężczyźni (N = 34) rs(34) =.364, p =.03 

 

Zaobserwowano pozytywną korelację pomiędzy Religijnością i stylem 

informacyjnym rs =.328, p < 0.01 oraz stylem normatywnym rs =.590, p < 0.001. Korelacja 

Religijności i stylu dyfuzyjno-unikowego okazała się nieistotna statystycznie rs =.213, p = 

0.06. 

Analiza przyczyn korzystania z mediów została rozpoczęta od policzenia dla każdej 

z nich współczynnika Wp zgodnie z formułą opracowaną na potrzeby badania: 

gdzie: n oznacza liczbę obszarów o (np. „moda”, „rozrywka”), w 

których pojawiła się dana przyczyna p; oi[p] oznacza czy dana przyczyna p została wybrana 
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przez badanego dla obszaru o; oi=0 to obszar, który nie został przez badanego wskazany jako 

sposób wykorzystania mediów i w związku z tym badany nie zaznaczał w nim przyczyn. 

Podsumowując: licznik oznacza ile razy dana przyczyna została przez badanego wybrana, 

a mianownik oznacza ilość pytań, w których badany wybierał przyczyny. Współczynnik Wp 

oznacza więc częstość wyboru danej przyczyny przez badanego. Dla tak wyliczonych 

częstości wyboru każdej z dziewięciu przyczyn dokonano analizy korelacji z trzema stylami 

tożsamości (H3). Nie otrzymano żadnych istotnych statystycznie zależności. 

Ostatnią z analiz była budowa modelu regresji liniowej dla zmiennej zależnej poziom 

religijności i zmiennych niezależnych: poziom religijności matki i ojca, częstość korzystania 

z poszczególnych mediów (2 rodzaje mediów x 8 obszarów), style tożsamości (3) oraz 

zaangażowanie. Do modelu wprowadzono wszystkie 22 zmienne niezależne, a następnie za 

pomocą metody eliminacji wstecznej z równania usuwano zmienne o najmniejszej korelacji 

cząstkowej ze zmienną zależną. Usuwane były tylko te zmienne, dla których współczynniki 

w modelu regresji miały określoną istotność p >.10. Procedura została przerwana, gdy żadna 

z pozostałych zmiennych nie spełniała warunku eliminacji. Finalny model składający się z 8 

zmiennych niezależnych przedstawiono w Tabeli 5. 

 
Tabela 5. Podsumowanie modelu regresji dla zmiennej zależnej poziom religijności w grupie N = 79 
osób 

Zmienna B SE(B) β t p 

(Stała) 15.482 6.318  2.450 .02 

Religijność matki .419 .082 .396 5.086 <.001 

Styl Normatywny 1.370 .248 .636 5.512 <.001 

Styl Dyfuzyjno-Unikowy -.904 .200 -.477 -4.528 <.001 

Cz: Internet / Bieżące informacje -1.738 1.025 -.114 -1.696 .09 

Cz: Internet / Religia 3.247 1.201 .192 2.704 <.01 

Cz: Prasa / Bieżące informacje -3.110 1.116 -.198 -2.786 <.01 

Cz: Prasa / Religia 3.577 1.675 .153 2.135 .04 

Cz: Prasa / Inne -2.981 1.263 -.158 -2.360 .02 

R2 =.714 

Cz: – częstotliwość korzystania, B – współczynnik regresji, SE(B) – błąd standardowy B, β – 

standaryzowany współczynnik regresji, t – wartość testu istotności statystycznej, R2 – procent 

wariancji wyjaśnionej przez model 

4. Dyskusja 

Zgodnie z oczekiwaniami, zaobserwowano średnie dodatnie korelacje poziomu 

religijności z zainteresowaniem prasą religijną i stronami Internetowymi o tematyce 
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religijnej. Eksploracja otoczenia pod kątem treści znajdujących się w centrum osobowości 

wydaje się naturalnym zachowaniem, ponieważ w związku ze swoją znaczącą rolą w życiu 

jednostki są one dla niej interesujące i warte zgłębiania. Z kolei w przypadku treści 

o tematyce erotycznej wystąpiła słaba korelacja ujemna częstości korzystania z mediów 

o takiej tematyce z religijnością osób badanych. Takie zależności były oczekiwane w związku 

z obserwowanym na kanwie różnych religii włączaniem seksu do kategorii wykroczeń 

przeciwko zasadom wiary. Stąd teza, że osoba cechująca się wysoką religijnością będzie 

unikała lub w niewielkim stopniu interesowała się materiałami o odcieniu erotycznym. 

Natomiast u osób osiągających niskie wyniki można spodziewać się większego 

zainteresowania tego typu zagadnieniami. Należy podkreślić, że niewielka liczba badanych 

deklarowała zainteresowanie treściami erotycznymi, bez względu na deklarowany poziom 

religijności. Niewątpliwie znaczący jest w tym kontekście fakt, że badania miały charakter 

grupowy i odbywały się w gronie osób znających się nawzajem, siedzących w bezpośrednim 

sąsiedztwie. 

Zbadane zostały również predyktory korzystania z mediów pod kątem ich korelacji 

ze stylem tożsamości. Oczekiwano, że styl informacyjny będzie korelował z większym 

poziomem użytkowania mediów w celu pozyskiwania wiedzy (odpowiedzi „orientacja 

w świecie współczesnym”, „poszerzanie horyzontów”, „poszukiwanie informacji”) niż 

w przypadku pozostałych stylów. Charakterystyczne dla tego stylu tożsamości jest aktywne 

eksplorowanie otoczenia w celu pozyskiwania informacji związanych z self. Uzyskane 

wyniki nie potwierdziły istnienia korelacji poszczególnych stylów tożsamości z żadnym 

z proponowanych powodów sięgania po media. 

Zaangażowanie w koncepcji Berzonsky’ego wiązane jest ze stabilnością przekonań 

oraz wyznawanych idei. Pozostaje też w pozytywnym związku ze stylem informacyjnym 

I normatywnym tożsamości, a także z silniejszymi przekonaniami (Czyżowska, 2005). 

Przyjęto więc założenie, że poziom zaangażowania będzie dodatnio korelować ze wzrostem 

centralności religii i religijności. Analiza korelacji w obrębie tożsamości i jej związków 

z religijnością rzeczywiście pozwoliła stwierdzić istnienie słabej dodatniej korelacji 

zaangażowania z poziomem religijności. 

Słaba korelacja wystąpiła też, gdy badany był związek poziomu Zainteresowania 

problematyką religijną ze stylem informacyjnym. Osoby, u których on dominuje, aktywnie 

eksplorują otoczenie w celu poszukiwania informacji. Okazuje się, że aktywność ta 

przekłada się również na większe zaangażowanie w docieranie do treści religijnych. 

Z kolei wynik na skali kult koreluje (ze średnią siłą) ze stylem normatywnym. Skala 

mierzy ważność i częstotliwość udziału w nabożeństwach religijnych. Mierzy społeczne 

zakorzenienie religijności. Można więc oczekiwać, że wynik na tej skali będzie korelował 

dodatnio z poziomem normatywnego stylu tożsamości, który wiąże się z dostosowywaniem 

zachowań społecznych do zewnętrznych oczekiwań i sankcji. Uzyskany wynik potwierdza 
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charakterystyczne dla przywołanego stylu przywiązanie do tradycji i norm wyznawanych 

przez otoczenie. Dalsze analizy skali kult pozwoliły odnotować korelację wyników 

mężczyzn z wyobrażeniem o religijności ojców posiadanym przez badanych. Analogiczne 

wyniki uzyskano w przypadku kobiet i ich matek. Wystąpiła korelacja o średniej sile. Być 

może należałoby tłumaczyć taki wynik większym stopniem identyfikacji z rodzicem tej 

samej płci w zakresie szeroko pojętego kształtowania się tożsamości wskazanym m.in. przez 

Pasternak i Ochojską (2016).  

Dominujący styl normatywny tożsamości, jak już zostało wspomniane wyżej, wiąże 

się z dążeniem do realizacji oczekiwań, wartości i zaleceń pochodzących od osób znaczących 

np. rodziców. W związku z tym oczekiwano, że wysokiemu poziomowi tego stylu będzie 

towarzyszyć większa zgodność poziomu religijności rodziców z poziomem religijności 

badanych. Nie zaobserwowano jednak takiej korelacji. 

Zgodnie z oczekiwaniami zaobserwowana została słaba dodatnia korelacja 

centralności religijności ze stylem informacyjnym i dodatnia korelacja o średniej sile ze 

stylem normatywnym, co koresponduje z wynikami badania autorstwa Czyżowskiej 

i Mikołajewskiej (2014). Autorki wskazują, że osoby w późnej adolescencji, u których 

dominował styl informacyjny, interpretowały treści religijne w sposób osobisty 

i symboliczny. Z  kolei najwyższy poziom religijności obserwowany był u adolescentów 

z dominującym stylem normatywnym. Stąd wniosek, że dominujący styl informacyjny 

i normatywny korelują dodatnio z wysokim poziomem religijności. Autorki postulują, że 

charakterystyki stylu informacyjnego (eksploracja, refleksyjność, gotowość na zmiany) 

sprzyjają zainteresowaniu treściami religijnymi, poznawczemu zaangażowaniu w ich 

opracowaniu itd. Analogicznie w przypadku stylu normatywnego, którego istotą jest 

przyjęcie wartości i norm od osób znaczących, jego cechy decydują o centralności 

konstruktów religijnych (Czyżowska, Mikołajewska, 2014). 

Przygotowany model regresji liniowej pozwolił wskazać zmienne najbardziej istotne 

w wyjaśnianiu religijności osoby badanej. Najważniejszy okazał się dodatni związek 

z poziomem religijności matki. Taka zależność jest zgodna z wynikami badań wskazujących 

na większe zaangażowanie matek w wychowanie religijne dzieci (Podczasik, 2014; 

Wieradzka-Pilarczyk, 2015). Styl normatywny również pozytywnie koreluje z poziomem 

religijności, co zostało skomentowane już wcześniej. Ujemna korelacja stylu dyfuzyjno-

unikowego z poziomem religijności jest zbieżna z wynikami badań, które wskazują na 

związek mniej dojrzałych konstruktów tożsamościowych z niskim zaangażowaniem 

religijnym, marginalizacją religii i zewnętrzną motywacją religijną (Czyżowska, 

Mikołajewska, 2014). Interesująca wydaje się ujemna korelacja poziomu religijności 

z zainteresowaniem tematyką bieżących informacji zarówno w przypadku prasy, jak 

i Internetu. Być może przyczyn należałoby szukać w obecności pejoratywnego wizerunku 

Kościoła w doniesieniach prasowych. Informacje traktujące chociażby o pedofilii osób 
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związanych z Kościołem mogą podważać autorytet instytucji i ujemnie wpływać na poziom 

religijności odbiorców mediów (Grosfeld i in., 2021). Jak oczekiwano, zainteresowanie 

treściami religijnymi w prasie i Internecie koreluje dodatnio z poziomem religijności. 

Zależność została już omówiona w tej sekcji. Na koniec, zainteresowanie tematyką określoną 

jako „inne” w ramach prasy, koreluje ujemnie z poziomem religijności. W związku z tym, że 

ta kategoria nie została w żaden sposób sprecyzowana, interpretacja wyniku jest 

niemożliwa. 

 

5. Konkluzje 

 

Badania religijności wydają się szczególnie interesujące współcześnie, gdy 

postępującej sekularyzacji towarzyszy mnogość ideologii, do których młodzi dorośli mają 

wolny i nieograniczony dostęp. Szczególnie warto zwrócić uwagę na rolę nowych mediów. 

Osoby obecnie wchodzące w dorosłość żyją równocześnie w świecie wirtualnym 

i rzeczywistym (Waśko, 2016), co z pewnością przekłada się na ich funkcjonowanie 

duchowe. W przypadku kolejnych pokoleń zjawisko to może tylko i wyłącznie eskalować. 

Równolegle nie należy zapominać o znaczeniu rodziny pochodzenia. Jednakże to, czy swoje 

życie podporządkujemy wzorcom przekazywanym przez rodziców, czy podejmiemy 

własne, niezależne poszukiwania w dużej mierze zależy od dominującego stylu tożsamości. 

W przyszłości warto podjąć badania uwzględniające również wiek, wykształcenie, 

aktywność zawodową, poglądy polityczne, a także kontakt z osobami duchownymi. Na 

uzyskane wyniki (np. w kontekście zainteresowania treściami erotycznymi) wpływ mógł 

mieć fakt, że badane osoby znały się (a więc w warunkach badań grupowych nie 

pozostawały całkowicie anonimowe). Możliwe, że badania „twarzą w twarz” ograniczyłyby 

działanie zmiennej aprobaty społecznej w tym kontekście. 

Religijność stanowi złożony, niejednorodny i dynamiczny konstrukt. W okresie 

wyłaniającej się dorosłości nie jest jeszcze uwewnętrzniona, więc łatwo może zostać 

zachwiana (Gurba i in., 2015). Może też przetrwać i umocnić się. Podejmowane 

poszukiwania intelektualne, również za pośrednictwem mediów, mogą jej sprzyjać lub ją 

negować. Koegzystencja rozumu i wiary w życiu młodych dorosłych nie jest jednoznaczna 

i oczywista, dlatego warto ją badać szczególnie w kontekście współczesnych zmian 

kulturowych i obyczajowych. 
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