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Wpływ religijności na deklarowane zachowania prozdrowotne 

 

STRESZCZENIE  

Religia w odniesieniu do  zdrowia może spełniać pięć istotnych zadań, funkcji, takich jak: 

eksplikacyjna i sensotwórcza, normatywna i kontrolna,  opiekuńcza i charytatywna,  terapeutycza 

oraz uzdrowieńcza. 

 W literaturze przedmiotu podkreśla  się, iż religijność i koncentracja na wartościach 

duchowych wpływa zarówno na  zdrowie psychiczne, jak i fizyczne, przejawem czego jest np. 

pozytywny wpływ szeroko rozumianej religijności na choroby, takie  jak np. nadciśnienie tętnicze, 

nowotwory, a także na długość życia.   Osoby o wyższej religijności są prawdopodobnie  bardziej 

skłonne do zachowań prozdrowotnych, tj. niepalenie, abstynencja alkoholowa itp. 

          Celem zasadniczym  pracy była ocena wpływu religijności na deklarowane zachowania 

prozdrowotne w populacji osób  w różnym wieku oraz roli w powyższym duszpasterzy szpitalnych.   

 Za cele szczegółowe uznano ocenę wpływu prezentowanej religijności na:  różnego rodzaju 

zachowania związane ze zdrowiem (nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne, pozytywne 

nastawienia psychiczne, praktyki zdrowotne), różne elementy  wymiarów zdrowia fizycznego, 

psychicznego i społecznego , wymiary  umiejscowienia kontroli zdrowia:  wewnętrzny (przekonanie, 

że kontrola nad własnym zdrowiem zależy ode mnie samego); wpływ innych (przekonanie, że stan 

własnego zdrowia jest skutkiem oddziaływania innych, głównie personelu medycznego) oraz wpływ 

przypadku (stan zdrowia uzależniony jest od przypadku lub innych czynników zewnętrznych)  oraz   

sprawdzenie postrzegania roli kapelanów szpitalnych w wspieraniu zachowań  prozdrowotnych i 

wykorzystaniu religii w sytuacjach, gdy wyczerpane zostają osobiste i społeczne zasoby radzenia 

sobie z chorobą, Postanowiono sprawdzić także, czy w powyższym istnieją różnice  pomiędzy 

osobami w zależności od ich wieku. 

W aspekcie praktycznym uzyskane wyniki mogą być przydatne w wyznaczeniu roli 

kapelanów szpitalnych  w wspieraniu zachowań  prozdrowotnych i wykorzystaniu religii  w 

sytuacjach, gdy wyczerpane zostają osobiste i społeczne zasoby radzenia sobie z chorobą. 

             Na prowadzenie badań  uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej UMB R-I-002-434-2014 oraz 

Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i  dyrekcji Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, 

Uniwersyteckiego Szpitala w Białymstoku, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, 



Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Szpitala  Wojewódzkiego nr 2 im. Św. 

Jadwigi królowej w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. 

            Badanie prowadzono od listopada 2014 do listopada 2015 i  objęto nimi  łącznie  790 osób, w 

tym: 259 osób w wieku 18-24 lat (grupa I),  189 osób  w wieku 25- 49 lat (grupa II), 188 osoby  w 

wieku   50-70 lat    (grupa III) oraz 173 osób i w wieku  > 70 lat (grupa IV). 

 W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem: autorskiego 

kwestionariusza ankietowego  oraz standaryzowanych kwestionariuszy: Siły Przekonań Religijnych 

Santa Clara (SCSORF), użyczonego przez dr Marcina Wnuka,  Inwentarza Zachowań Zdrowotnych 

(IZZ) wg Juczyńskiego, Listy  Kryteriów Zdrowia – LKZ Juczyńskiego, Wielowymiarowej Skali 

Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC) wersja B. Wallston, B. S. Wallston, R. Devellis, w 

polskiej adaptacji Juczyńskiego  i Skali Satysfakcji z życia (SWLS- The Satisfaction with Life 

Scale), Dienera, Emmons,. Larsena,  Griffina, w polskiej  Juczyńskiego. 

 Uzyskane wyniki pozowoliłly na sformułowanie poniższych wniosków: 

ogólnych dotyczących religijności i zachowań zdrowotnych  

 Największa część ankietowanych osób było przekonanych, że religia zajmuje ważne miejsce 

w ich życiu i oceniała swoją religijność wysoko lub bardzo wysoko. 

 Podstawowymi czynnikami, które skłaniają człowieka ku wierze były:  konieczność oparcia i 

zaufania Istocie Boskiej, pomoc w trudnych chwilach oraz wpływ wychowania, a do utraty 

wiary krytyczna ocena kościoła i  księży,  własne przemyślenia i doświadczenia życiowe oraz 

negatywne zachowania osób wierzących. 

 Najwięcej respondentów godziło się z takimi zakazami kościoła jak zabijanie nienarodzonych 

dzieci, antykoncepcja, czy zapłodnienie in vitro. 

 Połowa respondentów deklarowała, że kontaktuje się z lekarzem w tylko w razie 

zachorowania. 

 Większość  respondentów twierdziło, że  nie pali papierosów, pije kawę,  sięga po alkohol 

sporadycznie, a ilość osób niepalących i niepijących wzrastała  wraz z wiekiem. 

 Do najczęstszych dolegliwości jakie  codziennie dokuczały respondentom należały 

zmęczenie fizyczne i bóle kręgosłupa okolicy lędźwiowej,  raz w tygodniu -  zmęczenie 

fizyczne,  bóle głowy i zmęczenie psychiczne, raz w miesiącu - zmęczenie fizyczne i 

zmęczenie psychiczne, a czasami - ból brzucha i  bóle głowy. 

 Za pomocą standaryzowanego kwestionariusza IZZ (Indeks Zachowań Zdrowotnych) 

wykazano, iż  respondenci charakteryzowali się raczej przeciętnym poziomem zachowań 



zdrowotnych, przy czym najwyższym odnośnie nastawienia psychicznego, a najniższym dla 

praktyk zdrowotnych.   

 Osoby w starszym wieku wykazywały  wyższy poziom zachowań zdrowotnych. 

 Za pomocą kwestionariusza Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC) wykazano, iż w 

badanej grupie dominowało przekonanie,  iż kontrola nad własnym zdrowiem zależy od nich 

(wewnętrzne umiejscowienie kontroli zdrowia), a  dominującą  grupę stanowiły  osoby o 

umiejscowieniu kontroli zdrowia niezróżnicowanym słabym  oraz  niezróżnicowanym 

silnym. 

 Wewnętrzna kontroli zdrowia  była podobna we wszystkich grupach wiekowych , a  ocena 

znaczenia wpływu innych osób oraz przypadku wzrastała wraz z wiekiem. 

 Większość respondentów akceptowała  obecność kapelanów różnych wyznań w szpitalach i  

w hospicjach, uważała iż że  wpływają oni  pozytywnie na umacnianie zdrowia pacjenta,  

powinni być oni szkoleni medycznie i być członkiem zespołu terapeutycznego. 

Dotyczących  wpływu religijności na wybrane zachowania zdrowotne  

 W  grupie ankietowanych potwierdzających swoją religijność, odsetek osób palących 

spożywających alkohol,  był niższy, niż w grupie osób niewierzących, czy 

niezdeklarowanych 

 Osoby religijnie niezdeklarowane częściej oceniały swój poziom zachowań zdrowotnych na 

poziomie niskim  

 Osoby wierzące i praktykujące wykazywały się nieco lepszymi wskaźnikami zdrowotnymi w 

zakresie prawidłowych nawyków żywieniowych, zachowań profilaktycznych i  nastawienia 

psychicznego. 

 Osoby deklarujące się jako nie wierzące i nie praktykujące przykładały większą wagę, niż 

osoby wierzące i praktykujące, do wpływu wewnętrznej kontroli zdrowia na stan zdrowia. 

 Poziom religijności ocenianej za pomocą Kwestionariusza Siły Przekonań Religijnych, 

wykazał, iż  był on powiązany z typem umiejscowienia kontroli zdrowia -  najniższym  

poziomem przekonań religijnych charakteryzowały  się osoby pomniejszające wpływ innych 

na własne zdrowie, a   silny poziom przekonać religijnych cechował zaś osoby powiększające 

wpływ innych i pomniejszające wpływ przypadku. 

 Wiek był  czynnikiem różnicującym w znamienny statystycznie sposób poziom religijności, 

oceniany za pomocą Kwestionariusza Siły Przekonań Religijnych - im respondent był 

starszy, tym siła religijności większa.   



 Osoby charakteryzujące się wyższą siłą przekonań religijnych częściej były osobami  

niepijącymi i niepalącymi.  

 Osoby o większej sile przekonań religijnych prezentowały  wyższy poziom zachowań 

prozdrowotnych, przy czym najsilniejsza relacja występowała  dla sumarycznej  wartości 

skali IZZ, a najsłabsza -  dla  oceny praktyk zdrowotnych i ceny ważności wpływu przypadku 

na zdrowie. 

 W przypadku miar określających opinie na temat czynników oddziałujących na zdrowie 

(MHLC),  najsilniejsza korelacja z religijnością dotyczyła kategorii „wpływ innych”, a  

śladowa -  oceny ważności wpływu przypadku na zdrowie. 

 Wartości średnie ocen poziomu zachowań zdrowotnych (za wyjątkiem praktyki 

zdrowotnych)  były  nieco wyższe wśród osób religijnych, przy czym różnica ta była nieco 

większa w młodszych grupach wiekowych.  

 Osoby starsze cechowały się większą prozdrowotnością swoich zachowań, a czynnikiem 

podnoszącym ich poziom był  fakt bycia osobą wierzącą.   

 W grupach wiekowych 18-24, 25-49 oraz 50-70 lat  postrzeganie zdrowia nie zależało  od 

głębokości wiary, natomiast w grupie osób powyżej 70. roku życia  osoby bardziej religijne 

uważały, iż ich zdrowie podlega większym oddziaływaniom na różne czynniki. 

 W grupie osób najmłodszych (w wieku 18-24 lata) badanych  religijność wpływała  na  

częstsze występowanie poczucia silnej wewnętrznej kontroli zdrowia  oraz rzadsze 

przypisywanie dużej roli przypadkowi, w grupie osób w wieku 25-49 lat nie wykazano 

statystycznie istotnego wpływu religijności na umiejscowienie kontroli zdrowia, a  w grupie 

najstarszej, relatywnie częściej pojawiała się postawa powiększająca wpływ innych wśród 

osób niereligijnych. 

 Wraz ze wzrostem religijności rośnie zadowolenia z życia w grupie wiekowej 50-70 lat oraz 

powyżej 70 lat. 

 


