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Podstawowym powo³aniem cz³owieka jest powo³anie do ¿ycia we wspólnocie ma³¿eñskiej. Tylko nieliczni ¿yj¹ w samotnoci czy te¿ w bez¿eñstwie, jak
kap³ani i osoby zakonne, s¹ to jednak¿e sytuacje wyj¹tkowe. St¹d zrozumia³e
staje siê, ¿e instytucja ma³¿eñstwa jest przedmiotem licznych badañ z zakresu
nauk spo³ecznych, w tym tak¿e z psychologii1. Ich celem jest okrelenie elementów wspieraj¹cych trwa³oæ i rozwój tej szczególnej relacji interpersonalnej.
Niniejsz¹ prac¹ autor pragnie siê w³¹czyæ w ten nurt poszukiwañ, weryfikuj¹c hipotezê zak³adaj¹c¹, ¿e istnieje zwi¹zek miêdzy religijnoci¹ personaln¹
mê¿a i ¿ony, a ich postawami ma³¿eñskimi. Na postawienie takiej hipotezy
pozwalaj¹ przes³anki zawarte w literaturze przedmiotu, a jej empiryczny
sprawdzian jest celem poni¿szych analiz.

1. Wprowadzenie teoretyczne
W przedstawionej powy¿ej hipotezie wystêpuj¹ dwie zmienne: 1) religijnoæ personalna, która pe³ni rolê zmiennej niezale¿nej i 2) postawy ma³¿eñskie, pe³ni¹ce rolê zmiennej zale¿nej. St¹d te¿ poni¿sze akapity bêd¹ powiêcone ich charakterystyce.
Adres/Addresse/Anschrift: ks. dr Cezary Opalach, Katedra Filozofii i Antropologii, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, cezary.opalach@uwm.edu.pl.
1 Patrz: M. Plopa, Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków 2005.
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Pierwsz¹ zmienn¹  zmienn¹ niezale¿n¹  jest religijnoæ. Istniej¹ca
i bardzo bogata literatura z zakresu psychologii religii wskazuje, ¿e relacja
z Bogiem wp³ywa na funkcjonowanie ludzi we wszystkich sferach2, co sprawia, ¿e osoby takie s¹ przyjacielskie i nastawione prospo³ecznie, dostrzegaj¹
trudne sprawy i potrzeby innych ludzi, s¹ wra¿liwe na ich potrzeby3. To
stwierdzenie pozwala przypuszczaæ, ¿e wysoki poziom religijnoci, a wiêc
wysoka intensywnoæ wymienionych elementów, sprzyja wzrostowi poszczególnych postaw ma³¿eñskich.
Wobec powy¿szego nie powinien wiêc dziwiæ fakt, ¿e kwestia religijnoci, a zw³aszcza jej dojrza³ej formy, od dawna jest przedmiotem badañ i rozwa¿añ teoretycznych. Jednym z pierwszych, który zajmowa³ siê tym zagadnieniem, by³ Gordon W. Allport. Jego zdaniem dojrza³a religijnoæ cechuje siê:
1) refleksyjnoci¹ i krytycznoci¹, które pozwalaj¹ na dostrzeganie z³o¿onoci
struktury przedmiotu religijnego i w³aciwe odniesienie do niego, 2) autonomicznoci¹, która pozwala na uniezale¿nienie motywacji religijnej od zaspokojenia lub niezaspokojenia podstawowych potrzeb psychicznych, 3) sta³oci¹
w postêpowaniu, które jest spójne z zasadami moralnymi, maj¹cymi swe ród³o w religii, gdy¿ dojrza³a religijnoæ przejawia siê w ca³ym ¿yciu, 4) szerokoci¹ rozumienia znaczenia religii i otwartoci¹ na szersz¹ interpretacjê natury przedmiotu religii, gdy¿ religia powinna nie tylko pomóc w znalezieniu
odpowiedzi na podstawowe pytania, dotycz¹ce sensu ludzkiej egzystencji, lecz
równie¿ powinna przenikaæ wszystkie wymiary motywacji osoby wierz¹cej,
5) integralnoci¹ postaw religijnych, dowiadczeñ i dyspozycji oraz ich harmonijn¹ zgodnoci¹ ze wszystkimi innymi elementami struktury osobowoci,
6) poszukuj¹cym charakterem, wyra¿aj¹cym siê gotowoci¹ do pe³niejszego
rozumienia, wyjanienia i pog³êbienia stosunku do przedmiotu religii i otaczaj¹cego wiata4.
Wydaje siê, ¿e jedn¹ z form religijnoci dojrza³ej jest religijnoæ personalna, której przeciwieñstwem jest religijnoæ apersonalna. Zdaniem Romualda
Jaworskiego definiuj¹c te dwa typy odniesieñ do Boga, nale¿y braæ pod uwagê
ich: 1) podmiot, 2) przedmiot oraz 3) relacje5.
Pierwszym elementem, istotnym dla religijnoci, jest podmiot, czyli osoba ludzka. Tworz¹c relacjê z Bogiem, cz³owiek jako podmiot tego dowiadczenia, bêdzie siê charakteryzowa³ ró¿nymi cechami, adekwatnie do typu prze¿ywanej religijnoci.
2
3
4
5

W. Prê¿yna, Funkcje postawy religijnej w osobowoci cz³owieka, Lublin 1981, s. 7677.
M. Wandrasz, Religijnoæ a postawa wobec choroby, Lublin 1998, s. 81.
G.W. Allport, Osobowoæ i religia, Warszawa 1988, s. 139141.
R. Jaworski, Psychologiczne korelaty religijnoci personalnej, Lublin 1989, s. 5065.
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Podstawowym wymiarem religijnoci personalnej jest aktywnoæ, dziêki której osoba wierz¹ca mo¿e prowadziæ intensywne ¿ycie religijne, pe³ne
inicjatyw z jej strony. Skutkuje to poczuciem wewnêtrznej wiêzi z Bogiem,
która wyzwala zaanga¿owanie we wszystkie sfery w³asnej osobowoci, poczynaj¹c od wymiaru poznawczego, poprzez emocjonalno-wolitywny, a na behawioralnym koñcz¹c. Przeciwieñstwem takiej postawy jest obojêtnoæ
w sferze emocjonalnej i pasywnoæ w sferze zachowañ, które s¹ charakterystyczne dla religijnoci apersonalnej. W konsekwencji prowadzi to do braku
zwi¹zku miêdzy religijnoci¹ deklarowan¹, a postêpowaniem w ¿yciu codziennym.
Nastêpna cecha religijnoci personalnej to spontanicznoæ, która pozwala w elastyczny sposób asymilowaæ nowe prawdy religijne oraz adaptowaæ
siê do nowych warunków i okolicznoci w tym zakresie. Cecha ta idzie
w parze z twórczoci¹ w kreowaniu nowych zachowañ religijnych. Zupe³nie
inaczej funkcjonuj¹ osoby z religijnoci¹ niepersonaln¹. W ich postawie religijnej mo¿na zaobserwowaæ sztywnoæ mylenia i dzia³ania oraz stosowanie
mechanizmu naladownictwa, który odpowiada za bezrefleksyjne przejmowanie cudzych wzorców mylenia i dzia³ania.
Kolejn¹ cech¹ religijnoci osobowej jest otwartoæ na ludzi, nawet jeli
prezentuj¹ oni wartoci sprzeczne z normami uznawanymi przez osobê wierz¹c¹. To pokazuje, ¿e religijnoæ personalna cechuje siê tolerancj¹ religijn¹,
która jest ca³kowicie obca religijnoci apersonalnej. Charakteryzuje siê ona
bowiem brakiem tolerancji i izolacj¹, czyli sztywn¹ obron¹ swoich wartoci
przed otoczeniem. Tak¹ postawê mo¿na rozumieæ w ten sposób, ¿e religijnoæ
nie zajmuje pozycji centralnej w strukturze osobowoci, lecz peryferyjn¹.
Religijnoæ personalna charakteryzuje siê równie¿ autonomicznoci¹,
która pozwala zachowaæ niezale¿noæ od otoczenia w wymiarze wartoci
i norm. Oznacza to, ¿e w religijnoci osobowej normy religijne s¹ traktowane
jako osobiste i wewnêtrzne, a nie narzucone z zewn¹trz. Przeciwieñstwem tej
postawy jest podejcie heteronomiczne, w którym normy religijne s¹ traktowane jako zewnêtrzne, a motywem ich wype³niania jest uleg³oæ wobec silnego przymusu. Taki sposób traktowania norm jest charakterystyczny dla religijnoci nieosobowej.
Kolejn¹ cech¹, odró¿niaj¹c¹ religijnoæ personaln¹ od apersonalnej, jest
podejcie do kwestii wolnoci. W pierwszym typie religijnoci spotykamy siê
z wolnoci¹ do, która otwiera siê na wartoci niesione przez religiê, z zamiarem ich realizacji. Taka postawa wi¹¿e siê z poczuciem odpowiedzialnoci
za swoje wybory i gotowoci¹ niesienia konsekwencji st¹d p³yn¹cych. Natomiast w drugim typie religijnoci mamy do czynienia z wolnoci¹ od, która
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jest podszyta lêkiem o utratê wolnoci lub jej ograniczeniem. St¹d zamiast
otwartoci na wartoci religijne, co ma miejsce w religijnoci osobowej,
w religijnoci nieosobowej widaæ koncentracjê na czynnikach determinuj¹cych
postawê religijn¹. Jej konsekwencj¹ jest przenoszenie odpowiedzialnoci za
stan swojej religijnoci na inne osoby i warunki rodowiskowe, czyli uwalnianie siê od odpowiedzialnoci za g³êbiê swojej wiêzi z Bogiem.
Jeszcze innym rysem podmiotu religijnoci personalnej jest wiadomoæ
celu w ¿yciu. Oznacza to, ¿e system wartoci jest przesi¹kniêty wartociami
religijnymi, które staj¹ siê czynnikami integruj¹cymi osobowoæ, nadaj¹cymi
sens ¿yciu i pozwalaj¹cymi przeciwstawiæ siê frustracji noogennej. Jeli natomiast wartoci religijne nie integruj¹ wiata wartoci, wówczas mamy do czynienia z dezorientacj¹ egzystencjaln¹, charakterystyczn¹ dla religijnoci
apersonalnej.
Kolejnym wymiarem religijnoci osobowej jest allocentryzm, czyli postawienie Boga w centrum ¿ycia i odnoszenie do niego wszystkich sfer postêpowania. Allocentryzm owocuje altruizmem, czyli bezinteresown¹ trosk¹
o innych i zdolnoci¹ powiêcenia siê dla nich, nawet wbrew w³asnym interesom. Taka postawa obca jest religijnoci nieosobowej, która odznacza siê egocentryzmem, a wiêc skrajnym indywidualizmem przekonañ i praktyk oraz
egoizmem, czyli dbaniem wy³¹cznie o w³asne korzyci i przyjemnoci. Ten
rys religijnoci niepersonalnej sprawia, ¿e jest ona bli¿sza fanatyzmowi i braku
tolerancji, ni¿ chrzecijañstwu.
Ostatni¹ wreszcie cech¹ podmiotu religijnoci personalnej jest stabilnoæ, która dotyczy przekonañ i zachowañ religijnych. Dziêki niej religijnoæ
nadal siê rozwija, choæ osoba wierz¹ca dowiadcza ró¿nego rodzaju kryzysów
wiary, które s¹ jednak kryzysami wzrostu a nie destrukcji. Przeciwieñstwem
stabilnoci jest labilnoæ, charakterystyczna dla religijnoci apersonalnej.
wiadczy ona o s³aboci religijnoci, która mo¿e ulec powa¿nym zmianom na
skutek prze¿ywanych trudnoci. Dzieje siê tak wówczas, gdy religijnoæ nie
jest g³êboko osadzona w strukturach osobowoci.
Wszystkie cechy opisane powy¿ej dotycz¹ pierwszej sk³adowej religijnoci personalnej, czyli podmiotu. Drug¹ sk³adow¹ jest podmiot. Zdaniem
R. Jaworskiego jest to najistotniejszy element ró¿nicuj¹cy oba typy religijnoci.
Pierwsz¹ cech¹ wymiaru podmiotowego w religijnoci personalnej jest
spostrzeganie Boga jako Osoby i to w wymiarze denotacyjnym, jak i konotacyjnym. Konsekwencj¹ pierwszego wymiaru jest widzenie Go jako Istoty substancjalnej, wiadomej, wolnej i otwartej na nawi¹zywanie kontaktu osobowego. Natomiast druga warstwa pokazuje, ¿e z Osob¹ Boga kojarzone s¹ takie
wymiary jak emocjonalne ciep³o, bliskoæ, mo¿liwoæ spotkania oraz partner-
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skiego dialogu. Tego samego nie mo¿na powiedzieæ o religijnoci apersonalnej, która traktuje Boga przedmiotowo. W sferze konotacyjnej oznacza to
spostrzeganie Go jako Boga s¹du, kary i potêpienia. W efekcie wiê z Nim
bêdzie siê opiera³a na surowoci, ch³odzie i dystansie, co oznacza, ¿e religijnoæ nieosobowa odznacza siê brakiem g³êbszych relacji interpersonalnych
z Bogiem.
Nastêpn¹ cech¹, ró¿ni¹c¹ osobowy i nieosobowy typ religijnoci, jest
uznanie Boga za wartoæ najwy¿sz¹, czyli terminaln¹. W pierwszym rzêdzie
oznacza to, ¿e wszystkie wartoci osoby z religijnoci¹ personaln¹ s¹ podporz¹dkowane Bogu, który wyznacza jej cel ¿ycia. Natomiast w drugim rzêdzie
oznacza to podejmowanie takich dzia³añ, które doprowadz¹ do jak najwiêkszej
bliskoci z Bogiem. Nieco inaczej sprawa wartoci wygl¹da w religijnoci
apersonalnej, gdzie mamy do czynienia z instrumentalnym traktowaniem
Boga i religii. Wartoci te pe³ni¹ tu jedynie rolê rodka czy narzêdzia w zaspokojeniu ró¿nych potrzeb, np. spo³ecznych, politycznych czy ekonomicznych.
Jeli natomiast nie wype³niaj¹ swojej funkcji utylitarnej, staj¹ siê wartociami
zbêdnymi i mo¿na je odrzuciæ.
Kolejnym wymiarem religijnoci personalnej jest fakt, ¿e Bóg jest dla
niej wartoci¹ centraln¹. To pozwala spostrzegaæ Jego Osobê jako interesuj¹c¹, wa¿n¹, anga¿uj¹c¹ i motywuj¹c¹ do aktywnoci. Je¿eli natomiast Bóg jest
wartoci¹ peryferyjn¹, co ma miejsce w religijnoci apersonalnej, to i wartoci religijne nie integruj¹ struktury wartoci, gdy¿ w hierarchii wartoci zajmuj¹ miejsce peryferyjne. Tym samym trac¹ swoj¹ si³ê motywacyjn¹ i nie anga¿uj¹ cz³owieka.
Ostatni¹ cech¹, wchodz¹c¹ w sk³ad wymiaru podmiotowego religijnoci
personalnej, jest czynnik zinternalizowania wartoci, jakie nios¹ ze sob¹ Bóg
i religia. Element ten sprawia, ¿e wartoci religijne staj¹ siê czêci¹ osobowoci cz³owieka wierz¹cego, który prowadzi ¿ycie zgodne z nimi. Zinternalizowane normy nie powoduj¹ wiêc poczucia ciê¿aru czy zagro¿enia, wrêcz przeciwnie, w ¿ycie codzienne wnosz¹ optymizm i pogodê ducha. Natomiast, gdy
próba takiego postêpowania budzi poczucie ciê¿aru, zagro¿enia i lêku, mamy
do czynienia z sytuacj¹ niezinternalizowania wartoci religijnych. Niezinternalizowanie oznacza, ¿e owe wartoci pozostaj¹ na marginesie osobowoci, co ma miejsce w religijnoci apersonalnej, gdzie Bóg jest spostrzegany
jako ród³o zagro¿enia. W efekcie ¿ycie religijne i przestrzeganie jego norm
nie wyp³ywa z wewnêtrznego przekonania, lecz jest wynikiem presji spo³ecznej.
Trzecim wreszcie wymiarem, który pozwala ró¿nicowaæ omawiane typy
religijnoci, jest rodzaj relacji zachodz¹cej miêdzy cz³owiekiem i Bogiem.
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W tym aspekcie cech¹ religijnoci personalnej jest wystêpowanie miêdzy
cz³owiekiem a Bogiem autentycznego dialogu. Element ten pozwala na to, aby
w tym dwug³osie wyst¹pi³y wszystkie jego sk³adowe, tj. mówienie, s³uchanie,
przys³uchiwanie siê i milczenie. Ich przeciwieñstwem jest nadmierne gadulstwo,
p³ytki werbalizm i/lub zewnêtrzny aktywizm, które sprawiaj¹, ¿e wiê cz³owieka
z Bogiem nabiera charakteru monologu. Taka postawa, spotykana w religijnoci apersonalnej, najczêciej jest motywowana brakiem umiejêtnoci wejcia
w rolê s³uchaj¹cego przez osobê wierz¹c¹ oraz jej lêkiem przed milczeniem.
Religijnoæ osobowa charakteryzuje siê tak¿e obustronnoci¹, czyli relacj¹ wzajemn¹ miêdzy cz³owiekiem a Bogiem. W praktyce oznacza to, ¿e raz
cz³owiek staje siê podmiotem interakcji, a Bóg przedmiotem, innym razem to
Bóg staje siê podmiotem, a cz³owiek przedmiotem. Brak tego ostatniego uk³adu, czyli negowanie lub ignorowanie podmiotowoci Boga sprawia, ¿e relacja
religijna staje siê jednostronna. Jest to wynikiem niewiadomego stosowania
mechanizmu obronnego racjonalizacji, co jest charakterystyczne dla religijnoci nieosobowej.
Nastêpna cecha religijnoci personalnej to bezporednioæ, która pozwala odró¿niæ etapy porednie od etapu ostatecznego, jakim jest bezporednie
obcowanie z Bogiem. W efekcie wszystkie elementy porednie, jak na przyk³ad stosunek do reprezentantów Kocio³a, obrzêdów czy symboli, maj¹ charakter tylko instrumentalny. Natomiast w religijnoci apersonalnej mamy do
czynienia z sytuacj¹ odwrotn¹, gdy¿ relacje porednicz¹ce przes³aniaj¹ cel
g³ówny  Boga i same staj¹ siê celem ostatecznym. To skupianie siê na rodkach, a nie na celu ostatecznym, sprawia, ¿e ten typ religijnoci mo¿emy nazwaæ porednim.
Ostatnim wreszcie wymiarem religijnoci osobowej, w aspekcie relacyjnym, jest jej zaktualizowanie. Cecha ta oznacza, ¿e osoba wierz¹ca nie odk³ada spotkania z Bogiem na potem, lecz jest gotowa prze¿ywaæ tê relacjê tu
i teraz, w aktualnej sytuacji ¿yciowej. To pokazuje, ¿e religijnoæ jest ci¹g³ym
procesem aktualizowania wiêzi z Bogiem, czyli jest rzeczywistoci¹ dynamiczn¹, a nie statyczn¹. Tego samego nie mo¿na powiedzieæ o religijnoci nieosobowej i dlatego mo¿emy j¹ okreliæ mianem niezaktualizowanej. Jej statycznoæ objawia siê brakiem wewnêtrznego dynamizmu w jej prze¿ywaniu, brakiem
jej umiejscowienia w czasie teraniejszym oraz w aktualnej sytuacji ¿yciowej. To
sprawia, ¿e prze¿ycia religijne nie maj¹ tu charakteru trwa³ego i permanentnego,
lecz s¹ czym przypadkowym, wybiórczym i okolicznociowym.
Wydaje siê, ¿e scharakteryzowana powy¿ej koncepcja religijnoci personalnej, autorstwa R. Jaworskiego, jest bliska paradygmatowi religijnoci dojrza³ej. Ponadto badania przeprowadzone przez tego autora ujawniaj¹, ¿e ludzie
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z religijnoci¹ osobow¹, w porównaniu z ludmi z religijnoci¹ nieosobow¹,
prezentuj¹: 1) wy¿szy poziom integracji osobowoci, który siê wyra¿a wysokim poziomem akceptacji siebie, orientacj¹ na wytrwa³¹ pracê nad sob¹ oraz
brakiem jawnego lub ukrytego niepokoju, 2) wy¿szy poziom przystosowania,
który oznacza brak chêci do zdominowania innych, mniejsz¹ konfliktowoæ
i mniejsz¹ agresywnoæ wobec otoczenia, 3) wy¿szy poziom stawianych sobie
wymagañ, które s¹ realizowane dziêki takim cechom, jak wysokie poczucie
pewnoci siebie, zaufanie do siebie i umiejêtnoæ kontrolowania swych impulsów emocjonalnych, 4) allocentryzm i altruizm w stosunku do innych,
które pozwalaj¹ anga¿owaæ siê w dzia³alnoæ wzbogacaj¹c¹ innych, nawet gdy
oznacza to straty dla siebie6.
Na podstawie zaprezentowanych badañ mo¿na wykazaæ, ¿e religijnoæ
personalna idzie w parze z wysok¹ jakoci¹ relacji interpersonalnych. Potwierdzaj¹ to pomiary przeprowadzone pod kierunkiem Mieczys³awa Plopy. Otó¿
okaza³o siê, ¿e w zwi¹zkach odznaczaj¹cych siê religijnoci¹ osobow¹, mê¿owie tworz¹ swoj¹ relacjê ma³¿eñsk¹ na fundamencie otwartoci, empatii
i wra¿liwoci na potrzeby ¿on. Z kolei ¿ony bardziej skupiaj¹ siê na wype³nianiu obowi¹zków rodzinnych oraz na wspólnym spêdzaniu czasu wolnego
i urlopów. Takie postawy ma³¿eñskie sprawiaj¹, ¿e osoby te oceniaj¹ swój zwi¹zek jako wysoce satysfakcjonuj¹cy, co wskazuje na istnienie pozytywnej zale¿noci miêdzy religijnoci¹ personaln¹ a poczuciem szczêcia ma³¿eñskiego7.
Podobne wnioski zosta³y uzyskane przez autora niniejszego tekstu. Na
podstawie przeprowadzonych badañ autor wykaza³, ¿e ma³¿onkowie odznaczaj¹cy siê religijnoci¹ personaln¹ potrafi¹ budowaæ osobow¹ relacjê w oparciu
o dialog nie tylko z Bogiem, lecz tak¿e ze wspó³ma³¿onkiem. Ponadto s¹
wobec siebie pe³ni mi³oci i mi³osierdzia, gdy¿ staraj¹ siê naladowaæ swojego
Stwórcê, a tak¿e s¹ gotowi wzajemnie dopomagaæ w swoim rozwoju8.
Oprócz religijnoci personalnej, drug¹ zmienn¹  zmienn¹ zale¿n¹,
w postawionej na wstêpie hipotezie, s¹ postawy ma³¿eñskie. Przystêpuj¹c do
ich scharakteryzowania trzeba najpierw zdefiniowaæ samo pojêcie postawy
i omówiæ jej komponenty. Zdaniem Bogdana Wojciszke [...] postaw¹ wobec
dowolnego obiektu (przedmiotu, zdarzenia, idei, innej osoby) nazywamy
wzglêdnie sta³¹ sk³onnoæ do pozytywnego lub negatywnego ustosunkowania
siê cz³owieka do tego obiektu9. Takie rozumienie postawy oznacza, ¿e jest
6
7
8
9

Ibidem, s. 162164.
M. Plopa, Psychologia rodziny..., s. 234235.
C. Opalach, Wspólnota religijna a funkcjonowanie rodziny, Olsztyn 2006, s. 132133.
B. Wojciszke, Postawy i ich zmiana, w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podrêcznik akademicki,
t. 2, Gdañsk 2000, s. 79.
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ona struktur¹ wyuczon¹, nabyt¹, a nie wrodzon¹, i ¿e ma charakter oceniaj¹cy10. St¹d te¿ w opinii B. Wojciszke mo¿na wyró¿niæ kilka sposobów jej
nabywania11.
Pierwszy z nich mówi o tym, ¿e postawa jest rezultatem emocji, a g³ównym mechanizmem uczestnicz¹cym w ich powstawaniu jest warunkowanie
klasyczne. Sprawia ono, ¿e obiekty pocz¹tkowo obojêtne, czyli takie, w stosunku do których nie mielimy ¿adnej okrelonej postawy, za spraw¹ wielokrotnej ekspozycji zostaj¹ skojarzone z obiektami, wobec których mielimy ju¿
jak¹ postawê. W efekcie nastêpuje rozci¹gniêcie postawy z obiektów znanych
na obojêtne, a jej wydwiêk, pozytywny lub negatywny, jest zale¿ny od znaku
emocji skojarzonych z obiektem bardziej pierwotnym;
Nieco inn¹ odmian¹ warunkowania klasycznego jest mechanizm przeniesienia ustosunkowania. Tak jak poprzednio, tak¿e tutaj potrzebne jest wspó³wystêpowanie bodca nowego wraz z bodcem znanym. Ró¿nica dotyczy
jedynie czêstotliwoci takich sytuacji, gdy¿ w przypadku przeniesienia ustosunkowania wystarczy jednorazowa ekspozycja obu elementów;
Innym mechanizmem, bior¹cym udzia³ w kreowaniu postaw w oparciu
o emocje, jest warunkowanie instrumentalne. Polega ono na uczeniu siê znaczenia pierwotnie obojêtnej reakcji, na skutek wyst¹pienia po niej tzw. wzmocnienia, czyli czego przyjemnego-nagrody lub nieprzyjemnego-kary;
Za genezê postaw w kategoriach emocji jest odpowiedzialne zjawisko
samej ekspozycji. Okaza³o siê, ¿e wielokrotna ekspozycja obiektu przyczynia
siê do kszta³towania postawy pozytywnej lub negatywnej wzglêdem niego.
Wytworzenie pozytywnego nastawienia do obiektu zale¿y z kolei od: (1) pozytywnego lub neutralnego jego charakteru na pocz¹tku procesu, (2) przerw
w jego ekspozycji, gdy¿ ich brak skutkuje znudzeniem, (3) jego z³o¿onoci,
gdy¿ wiêksza prostota przyspiesza znudzenie, (4) jego wa¿noci, gdy¿ zjawisko ekspozycji dotyczy tylko obiektów mniej wa¿nych.
Drugim sk³adnikiem tworz¹cym postawê s¹ przekonania. W ten sposób
nasze postawy s¹ traktowane jako konsekwencja wiadomego mylenia na jego
temat. Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na wykazaæ, ¿e zawiera
ono dwie sk³adowe. Pierwsz¹ stanowi subiektywne przekonanie, ¿e obiekt posiada cechê pozytywnie ocenian¹. Druga znamionuje poziom atrakcyjnoci tej
cechy dla jednostki. Suma iloczynów tych dwóch elementów daje liczbowy
wskanik si³y postawy. Niestety, uzyskany wynik mo¿e byæ fa³szywy, gdy¿
w kszta³towaniu postawy bior¹ tak¿e udzia³ procesy niewiadome.
10
11

R.J. Sternberg, Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 1999, s. 208.
B. Wojciszke, Postawy i ich zmiana, s. 8084.
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Postawa mo¿e byæ równie¿ rezultatem zachowañ. Zazwyczaj, obserwuj¹c
nasze postêpowanie, mo¿na stwierdziæ, jakie jest nasze odniesienie do obiektu,
pozytywne lub negatywne. Niekiedy jednak swoje zachowanie spostrzegamy
jako mocno uzale¿nione od warunków sytuacyjnych. Wówczas prezentowane
postêpowanie nie jest traktowane jako wyraz postaw, lecz jako wynik oddzia³ywania rodowiska, które je wymusi³o. To pokazuje, ¿e aby przyjêta postawa
by³a rezultatem zachowañ, to musz¹ one byæ spostrzegane jako niezale¿ne od
sytuacji.
Ostatnim wreszcie sposobem kszta³towania postaw jest przejmowanie ich
od innych ludzi. I choæ tak nabyte postawy s¹ s³absze, mniej pewne, bardziej
podatne na zmiany i rzadziej steruj¹ naszym postêpowaniem, ni¿ postawy wykszta³cone poprzez osobisty kontakt z obiektem, to okazuje siê, ¿e wiêkszoæ
naszych odniesieñ do obiektów jest tworzona w ten w³anie sposób. Osobami,
od których w pierwszym rzêdzie przejmujemy postawy, s¹ rodzice. Liczne
badania pokazuj¹, ¿e wiele przejêtych od nich postaw utrwala siê na ca³e ¿ycie.
Dotyczy to g³ównie takich wymiarów, jak odniesienie do osób odmiennej rasy,
religii, wychowania i pogl¹dów politycznych. Pozosta³e postawy, choæ swoimi
korzeniami tak¿e siêgaj¹ rodziny, mog¹ byæ w znacznym stopniu modyfikowane przez rówieników i inne osoby znacz¹ce, zw³aszcza w okresie dorastania.
Niema³¹ rolê w procesie przejmowania postaw odgrywaj¹ tak¿e media,
które czasami w swojej dzia³alnoci czyni¹ z niego cel g³ówny. W oczywisty
sposób dominuj¹c¹ rolê odgrywaj¹ tutaj telewizja i Internet. Sposób przedstawiania przez nich rzeczywistoci i podawania informacji, bardzo czêsto jest
z góry zaprogramowany. Po³¹czenie tego faktu ze wspomnianym wczeniej
zjawiskiem ekspozycji, gdzie ta sama wiadomoæ jest podawana odbiorcom
wielokrotnie w ci¹gu dnia, dosyæ dobrze wyjania, w jaki sposób media mog¹
doprowadziæ u odbiorcy do przejêcia postaw pocz¹tkowo mu obcych.
Opisane powy¿ej sposoby kszta³towania postaw sprawiaj¹, ¿e w jej strukturze wyró¿niamy trzy komponenty: 1) emocjonalny, czyli reakcje emocjonalne wobec obiektu postawy, 2) poznawczy, czyli myli i przekonania o obiekcie
postawy oraz 3) behawioralny, czyli daj¹ce siê zaobserwowaæ zachowania wobec obiektu postawy12.
Powy¿sze rozró¿nienie dotyczy tak¿e postawy mi³oci, która mo¿e wyra¿aæ siê w ma³¿eñstwie na wiele ró¿nych sposób. Jednak zdaniem Marii BraunGa³kowskiej najczêciej spotykane w literaturze wymiary wzajemnych odniesieñ
ma³¿onków dotycz¹ bliskoci, pomocy, kierowania i wymagañ13. Pod¹¿aj¹c tym
12
13

E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia spo³eczna. Serce i umys³, Poznañ 1997, s. 314.
M. Braun-Ga³kowska, Metody badania systemu rodzinnego, Lublin 1991, s. 17.
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tropem, podjête w dalszej czêci badania, bêd¹ mia³y na celu uchwycenie
zale¿noci pomiêdzy religijnoci¹ personaln¹ a postawami ma³¿eñskimi w wymienionych obszarach. Ich dok³adna charakterystyka bêdzie przedstawiona poni¿ej, w opisie zastosowanych metod.

2. Strategia badań własnych
Celem przeprowadzonych badañ jest weryfikacja hipotezy o istnieniu
zwi¹zku pomiêdzy religijnoci¹ personaln¹ ma³¿onków a ich postawami ma³¿eñskimi. Na istnienie takiej zale¿noci wskazuj¹ rozwa¿ania zaprezentowane
we wprowadzeniu teoretycznym. Osoby z wysokim poziomem religijnoci posiadaj¹ umiejêtnoæ tworzenia w³aciwych i satysfakcjonuj¹cych relacji interpersonalnych. St¹d mo¿na siê spodziewaæ, ¿e ró¿nice w poziomie religijnoci
personalnej ma³¿onków znajduj¹ swoje odbicie w ich postawach ma³¿eñskich.
W przyjêtej procedurze badawczej religijnoæ personalna pe³ni rolê zmiennej
niezale¿nej, której poziom jest kontrolowany, za postawy ma³¿eñskie sta³y siê
przedmiotem badañ, czyli sta³y siê zmienn¹ zale¿n¹.
W celu weryfikacji hipotezy, przeprowadzono badania, które objê³y
53 ma³¿eñstwa. Wytypowano je zgodnie z nastêpuj¹cymi kryteriami: 1) by³y
zwi¹zkiem pe³nym, 2) sakramentalnym, a 3) ma³¿onkowie nie mogli przynale¿eæ do ¿adnej wspólnoty religijnej, gdy¿ uzyskane dane mog³yby byæ wynikiem formacji religijnej, a nie religijnoci personalnej. Sporód tej grupy ma³¿eñstw do dalszej analizy zakwalifikowano 40 par. Kryterium decyduj¹cym
o takim podziale by³ poziom religijnoci personalnej, uzyskany w Skali Religijnoci Personalnej. W efekcie wy³oniono dwie grupy: 1) grupê A stanowi³o
20 par charakteryzuj¹cych siê najwy¿szym poziomem religijnoci osobowej
i 2) grupê B, stworzon¹ z 20 par, o najni¿szym wskaniku tego typu religijnoci. Ma³¿eñstwa odznaczaj¹ce siê porednim poziomem religijnoci¹ personalnej, a by³o ich 13, nie w³¹czono do dalszej czêci badañ.
Badania by³y prowadzone od maja do listopada 2011 r. i dotyczy³y ma³¿eñstw zg³aszaj¹cych siê do Chrzecijañskiego Orodka Poradnictwa i Terapii
w Olsztynie, prowadzonego przez Stowarzyszenie Persona Humana14.
W celu weryfikacji hipotezy badawczej zastosowano Skalê Religijnoci
Personalnej autorstwa R. Jaworskiego, a tak¿e Skalê Postaw Rodzicielskich
autorstwa M. Braun-Ga³kowskiej. Pierwsza metoda pozwoli³a okreliæ poziom
14 Zob. Stowarzyszenie Persona Humana, Orodek Poradnictwa i Terapii, http://personahumana.pl/index.php?-b-osrodek-poradnictwa-br-i-terapii-b-,9 (15.11.2011).
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religijnoci personalnej, a druga zbadaæ obraz postaw ma³¿eñskich. Oba narzêdzia zostan¹ scharakteryzowane poni¿ej.
Skala Religijnoci Personalnej sk³ada siê z instrukcji i 30 pytañ. Jej rzetelnoæ sprawdzona metod¹ retestu wynios³a od 0,69 do 0,85 (r-Spearmena)
dla poszczególnych pytañ. Osoby badane udzielaj¹ odpowiedzi na siedmiostopniowej skali, okrelaj¹c stopieñ zgodnoci osobistych przekonañ i odczuæ
z treci¹ wyra¿on¹ w poszczególnych twierdzeniach. Skala ukazuje cztery wymiary religijnoci: 1) wiarê, która okrela poziom zjednoczenia z Bogiem,
nadaj¹cym sens ¿yciu osoby wierz¹cej, 2) moralnoæ, okrelaj¹c¹ stopieñ
zgodnoci postêpowania moralnego osoby wierz¹cej z przekonaniami religijnymi, 3) praktyki religijne, wyra¿aj¹ce siê w obecnoci takich form jak pog³êbianie wiedzy o Bogu, modlitwa czy kontemplacja, 4) self religijny (autoidentyfikacja), który okrela poziom bliskoci z Bogiem, czyli poczucia dumy
z bycia chrzecijaninem. Wynik w ramach poszczególnych wymiarów oblicza
siê wed³ug klucza, gdy¿ czêæ twierdzeñ jest typu odwróconego. Po ich zsumowaniu otrzymujemy informacjê o poziomie religijnoci personalnej, gdzie wynik
maksymalny  210 punktów  jest oznak¹ w pe³ni personalnego charakteru
religijnoci, najni¿szy za  30 punktów  wskazuje na religijnoæ apersonaln¹15.
Skala Postaw Rodzinnych nie posiada opracowania psychometrycznego,
jednak pozwala poznaæ subiektywn¹ ocenê ka¿dego z ma³¿onków, co do postaw ma³¿eñskich swoich i partnera. Narzêdzie to pozwala charakteryzowaæ
ka¿de ma³¿eñstwo w nastêpuj¹cych wymiarach: 1) bliskoci, 2) pomocy,
3) kierowania i 4) wymagañ. Dok³adny opis wymienionych elementów zostanie zaprezentowany poni¿ej16.
Wymiar bliskoci okrela dystans emocjonalny pomiêdzy ma³¿onkami.
W³aciwa postawa w tym wzglêdzie oznacza gotowoæ do dzielenia siê prze¿yciami i wspólnego przebywania, ale z zachowaniem swobody i wolnoci
w myleniu oraz dzia³aniu. Niew³aciw¹ form¹ jest tutaj nadmiar bliskoci,
który nie pozwala na prywatnoæ w wymienionych sferach, lub jej niedomiar,
który wyra¿a siê brakiem zainteresowania sprawami wspó³ma³¿onka, jego problemami czy bol¹czkami.
Wymiar okrelany pomoc¹ ukazuje, w jakim stopniu ma³¿onkowie anga¿uj¹ siê w niesienie sobie pomocy. W³aciwa postawa wobec partnera wyra¿a siê tutaj sprawiedliwym podzia³em obowi¹zków, który bêdzie adekwatny do
jego umiejêtnoci i mo¿liwoci oraz aktualnej kondycji zwi¹zku. Przeciwieñ15 R. Jaworski, Psychologiczne badania religijnoci personalnej, Zeszyty Naukowe KUL 1998,
z. 3-4, s. 8182.
16 M. Braun-Ga³kowska, Metody , s. 1824.
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stwem w³aciwej pomocy jest jej nadmiar, który prowadzi do wyrêczania
wspó³ma³¿onka we wszystkich sprawach i do za³atwiania ich za niego, lub jej
niedomiar, objawiaj¹cy siê brakiem zainteresowania osob¹ wspó³ma³¿onka,
jego potrzebami, trudnociami czy stanem zdrowia.
Kierowanie to wymiar, który pozwala na okrelenie g³êbokoci ingerencji w decyzje wspó³ma³¿onka. W³aciwa postawa w tym wzglêdzie to partnerstwo, które wyra¿a siê we wspólnym podejmowaniu decyzji, u podstaw
której niejednokrotnie le¿y kompromis. B³êdn¹ form¹ kierowania jest nadmierne dyrygowanie, wyra¿aj¹ce siê samodzielnym decydowaniem o wszystkich
sprawach ma³¿eñskich i podporz¹dkowaniem jednego partnera drugiemu, lub
te¿ jego niedomiar, prowadz¹cy do ca³kowitej uleg³oci wobec wspó³ma³¿onka, braku w³asnej inicjatywy i w³asnego zdania.
Ostatnim wymiarem s¹ wymagania. W³aciwa postawa w tym wzglêdzie jest konsekwencj¹ stylu partnerskiego z poprzedniego wymiaru. Z jednej
strony oznacza ona stawianie tylko tych wymagañ, które pozostaj¹ w zasiêgu
mo¿liwoci i potencjalnoci wspó³ma³¿onka. Z drugiej strony za wyra¿a siê
umiejêtnoci¹ dostrzegania jego darów i talentów oraz zapraszania go do pos³ugiwania siê nimi na rzecz dobra zwi¹zku. Nadmiar w sferze wymagañ to
postawa nieustannego oczekiwania, ¿e wspó³ma³¿onek zaspokoi wszelkie potrzeby psychiczne, materialne lub spo³eczne, niedomiar za sprowadza siê do
postawy liczenia tylko i wy³¹cznie na siebie, przy jednoczesnym lekcewa¿eniu
osoby wspó³ma³¿onka.
Zdaniem M. Brau-Ga³kowskiej prawid³owa postawa ma³¿eñska to w³aciwa bliskoæ, odpowiednia pomoc, rozumna swoboda [i] stosowne wymagania17. Tym samym autorka Skali Postaw Rodzinnych podkrela, ¿e tworz¹
one rzeczywistoæ dynamiczn¹, pozwalaj¹c¹ na swobodne przesuwanie siê pomiêdzy niedomiarem i nadmiarem ka¿dego wymiaru, jednak bez przekraczania
tych granic. W efekcie w³aciwe postawy ma³¿eñskie oznaczaj¹ zachowanie
umiaru, który jest zale¿ny od osobowoci ma³¿onków, etapu ich rozwoju osobistego i aktualnej sytuacji zwi¹zku.

3. Wyniki z badań
W tej czêci artyku³u zaprezentowano wyniki badañ w³asnych. W tabeli
ukazano poziom religijnoci personalnej obu grup, gdzie M oznacza redni¹,
Sd odchylenie standardowe, a p.u. poziom ufnoci dla Testu t.
17 M. Braun-Ga³kowska, Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z ma³¿eñstwa, Lublin 1992, s. 34.
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Skala Religijnoci Personalnej  wyniki
Skale

Grupa A

Grupa B

Test t

M

Sd

M

Sd

p.u.

Wiara

52,25

4,21

47,65

4,37

0,816

Moralnoæ

40,62

4,42

37,03

1,31

0,399

Praktyki religijne

53,18

4,34

46,00

7,10

0,002

Self religijny

32,05

4,55

27,90

3,13

0,000

Suma

178,10

11,87

158,58

15,93

0,069

Na podstawie uzyskanych danych mo¿na wykazaæ, ¿e Grupa A charakteryzuje siê znacznie wy¿szym natê¿eniem religijnoci personalnej ni¿ Grupa B,
i to na poziomie istotnym statystycznie. Oznacza to, ¿e w ¿yciu codziennym
ma³¿onkowie z grupy pierwszej, bardziej ni¿ ma³¿onkowie z grupy drugiej,
identyfikuj¹ siê z chrzecijañstwem, stosuj¹ praktyki religijne, charakterystyczne dla katolików, oraz postêpuj¹ zgodnie z chrzecijañsk¹ moralnoci¹.
Z kolei korelacje pomiêdzy religijnoci¹ personaln¹ a postawami ma³¿eñskimi przedstawiono w poni¿szym zestawieniu, ukazuj¹c tylko te wyniki,
w których wyst¹pi³y istotne zale¿noci.
Korelacje miêdzy religijnoci¹ personaln¹ a postawami ma³¿eñskimi w Grupie B
Skala
Praktyki religijne

Wiara

Pomoc

Kierowanie

Wymagania

-,3693
p=,019

-,3628
p=,021

-,3669
p=,020

-,3711
p=,018

Na podstawie danych zawartych w powy¿szym zestawieniu mo¿na
stwierdziæ, ¿e w przypadku Grupy A nie odnotowano istotnych statystycznie korelacji pomiêdzy religijnoci¹ personaln¹ a postawami ma³¿eñskimi, w kategoriach
umiaru. Kategorie nadmiaru i niedomiaru w ogóle nie by³y poddawane analizie
statystycznej, ze wzglêdu na zbyt ma³e liczebnoci. Dotyczy³o to tak¿e Grupy B.
Uzyskane wyniki pozwoli³y na odnotowanie wystêpowania zale¿noci
w Grupie B. Okazuje siê, ¿e w odniesieniu do ma³¿onków z tej grupy istnieje
negatywny zwi¹zek miêdzy praktykami religijnymi a wszystkim wymiarami
postaw ma³¿eñskich. W ¿yciu codziennym oznacza to, ¿e ich prawid³owej
bliskoci, pozwalaj¹cej na zachowanie odpowiedniego dystansu w myleniu
i dzia³aniu, w³aciwej pomocy, oznaczaj¹cej sprawiedliwy podzia³ obowi¹zków, odpowiedniego kierowania, umo¿liwiaj¹cego partnerstwo w podejmowaniu
decyzji, oraz stosownych wymagañ, pozwalaj¹cych dobrze wykorzystaæ posia-
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dane umiejêtnoci na rzecz zwi¹zku, nie s³u¿¹ praktyki religijne, takie jak
modlitwa, kontemplacja czy lektura Pisma wiêtego.
Przeprowadzone badania potwierdzi³y postawion¹ hipotezê  istnieje
zwi¹zek miêdzy religijnoci¹ personaln¹ ma³¿onków a ich postawami ma³¿eñskimi, ale zanegowa³y jednoczenie pozytywny kierunek tej zale¿noci, na
który wskazywa³a czêæ teoretyczna. Wraz ze wzrostem poziomu religijnoci
personalnej znika wprawdzie negatywna korelacja pomiêdzy praktykami religijnymi a postawami ma³¿eñskimi, lecz nie pojawiaj¹ siê przy tym pozytywne
zale¿noci pomiêdzy tym typem religijnoci a postawami ma³¿eñskimi.
Podejmuj¹c próbê omówienia uzyskanych wyników, mo¿na siê odnieæ
do prezentowanych wczeniej badañ, prowadzonych pod kierunkiem M. Plopy18. Pierwsza ró¿nica dotyczy liczebnoci badanych ma³¿eñstw, gdy¿ prezentowane badania dotyczy³y 40 par, a badania opisane przez M. Plopê  100. Nie
jest wiêc wykluczone, ¿e mniejsza liczebnoæ badanych grup jest jedn¹ z przyczyn stwierdzenia braku pozytywnej zale¿noci miêdzy religijnoci¹ personaln¹ a postawami ma³¿eñskimi.
Druga ró¿nica dotyczy zastosowanych metod, a w³aciwie ich standaryzacji. W opisywanych badaniach zastosowano Skalê Postaw Rodzinnych, której brakuje pomiarów rzetelnoci, gdy¿ faktycznie skal¹ nie jest. St¹d istnieje
podejrzenie, ¿e zastosowanie narzêdzia, które nie posiada opisu psychometrycznego, tak¿e przyczyni³o siê do braku pozytywnej weryfikacji hipotezy.
Trzeci¹ przyczyn¹ mo¿e byæ zbyt niski poziom religijnoci personalnej
w Grupie A, który wyniós³ 178,10 punktów, bo choæ wynik ten jest znacznie
wy¿szy od redniej  120 punktów, to jednoczenie jest znacznie mniejszy od
wyniku ma³¿eñstw opisywanych przez autora niniejszego artyku³u, który wyniós³ 185,9519. Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e chocia¿ poziom religijnoci Grupy A pozwala okreliæ j¹ mianem personalnej, to jednak w dalszym ci¹gu nie
zajmuje ona pozycji centralnej w strukturze osobowoci, a przez to nie znajduje swojego odbicia w postawach ma³¿eñskich.
Powy¿sze stwierdzenie nale¿y jeszcze bardziej uznaæ za prawdziwe
w odniesieniu do Grupy B, której religijnoæ mierzona w Skali Postaw Rodzinnych wynios³a 158,58 punktów. Okazuje siê, ¿e taki poziom religijnoci personalnej oznacza negatywn¹ korelacjê praktyk religijnych z postawami ma³¿eñskimi w wymiarze bliskoci, pomocy, kierowania i wymagañ.
Podsumowuj¹c przedstawione treci, nale¿y rozwa¿yæ ponowne przeprowadzenie opisanych badañ, lecz przy wiêkszej liczebnoci badanych grup oraz
z wykorzystaniem standaryzowanych metod.
18
19

M. Plopa, Psychologia rodziny..., s. 234.
C. Opalach, Wspólnota religijna..., s. 92.
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PERSONAL RELIGIOUSNESS OF A MARRIED COUPLE
AND THEIR MARITAL ATTITUDES
(SUMMARY)

The aim of this paper was to verify the hypothesis that the level of personal religiousness of
a married couple correlates positively with their marital attitudes. R. Jaworski is the creator of
a typology of personal and impersonal religiousness. His research shows that people with the first
type of religiousness represent: 1. A higher level of personality integration, 2. A higher level of
adjustment in relationships, 3. A higher level of demands, 4. Allocentrism (placing God at the
center of life) and altruism. A marital attitude means a permanent inclination of a married couple
to assume a given attitude towards each other. They most often concern such dimensions as:
1. Closeness  the emotional distance between the spouses, 2. Help  the degree of the spouses
involvement in helping each other, 3. Direction  the depth of interference in the spouses decision-making, 4. Demands  the level of demands. R. Jaworskis Personal Religiousness Scale and
M. Braun-Ga³kowskas Parental Attitudes Scale were applied in the research. The obtained results
did not prove the hypothesis, but showed that when the level of personal religiousness increased,
a negative correlation between the dimensions of religious practices and a married couples attitudes did not appear. It seems that the reasons for the negative hypothesis verification were an
insufficient sample size and the use of non-standardized methods. Therefore, it is necessary to
repeat the research accounting for these two points.

DIE PERSÖNLICHE RELIGIOSITÄT VON EHELEUTEN
UND IHRE EINSTELLUNG ZUR EHE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel verfolgt das Ziel, die Hypothese zu verifizieren, dass es eine positive Korrelation zwischen dem persönlichen Niveau von Religiosität und der Einstellung zur Ehe gibt. Die
Typologie von der personalen und apersonalen Religiosität wurde von R. Jaworski vorgeschlagen.
Nach seinen Untersuchungen zeichnen sich Personen mit dem ersten Typus der Religiosität durch
folgende Charaktermerkmale aus: 1) höheres Niveau der Persönlichkeitsintegration, 2) höheres
Niveau der Anpassung in Beziehungen, 3) höhere Anforderungen gegenüber der eigenen Person,
4) Allozentrismus (das Vorrücken Gottes ins Zentrum des Lebens) und Altruismus. Der Begriff der
Einstellung zur Ehe verweist auf eine konstante Neigung in der gegenseitigen Beziehung von
Eheleuten. Die Einstellung zur Ehe bezieht sich auf folgende Aspekte: 1) Nähe  informiert über
die emotionale Distanz zwischen den Eheleuten, 2) Unterstützung  verweist auf das Engagement
der Eheleute im Hinblick auf gegenseitiges Helfen, 3) Leitung  bezieht sich auf den Grad der
Einmischung in die Entscheidungen des anderen sowie 4) Anforderungen  verweist auf den Grad
der Abstimmung zwischen Erwartungen und tatsächlichen Möglichkeiten der Eheleute. In den hier
vorgelegten Untersuchungen wurden die Skala der personalen Religiosität von R. Jaworski sowie
die Skala der Einstellung zur Familie von M. Braun-Ga³kowska verwendet. Die anfangs aufgestellte
Hypothese wurde im Laufe der Untersuchung nicht bestätigt, es ließ sich jedoch zeigen, dass mit
dem Niveauanstieg der personalen Religiosität die negative Korrelation zwischen der Einstellung
zu religiösen Praktiken und der Einstellung zur Ehe vermindert wird. Es scheint, dass die negative
Verifizierung der Anfangshypothese auf die geringe Zahl von untersuchten Personen sowie auf das
Verwenden von nicht standarisierten Methoden zurückzuführen ist. Es empfiehlt sich, die Untersuchung unter verbesserten Bedingungen zu wiederholen.

