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Abstract. The paper presents psychometric properties of the Polish version of Reli-
gious Fundamentalism scale by B. Altemeyer and B. Hunsberger (study 1) and explo-
res relationship between Religious Fundamentalism and Intrinsic, Extrinsic and Quest 
religious orientation, demographic variables, Self-esteem and Perceived Meaning of 
Live (study 2). Short preview of research examined Religious Fundamentalism and its 
correlations with various psychological variables are also presented. The obtained 
results suggest that Polish version of the scale is a reliable and valid measure of the 
original construct. The correlation analyses confirm most of the relationships estab-
lished in American samples. Religious Fundamentalism correlates positively with 
Intrinsic religious orientation, negatively with Quest religious orientation and no rela-
tionship was found with Self-esteem. Relationship between Religious Fundamentalism 
and Perceived Meaning of Live varies depending on sex and level of education.  
 
 
Na świecie można zaobserwować coraz większe nasilenie postaw i zachowań 
religijnych określanych wspólnym mianem fundamentalizmu religijnego.  
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W badaniach polskich problematyka ta wydaje się jednak dość zaniedbana; 
publikacji na ten temat jest stosunkowo niewiele (zob. np. Motak, 2002; 2003; 
Wnuk-Lisowska, 2003), brakuje też sprawdzonych narzędzi do pomiaru zjawi-
ska. Niniejszy artykuł ma wypełnić tę lukę. Jego celem jest prezentacja pol-
skiej wersji Skali Fundamentalizmu Religijnego, autorstwa B. Altemeyera  
i  B. Hunsbergera (1992; zob. też Altemeyer, 1996).  

Badacze z Massachusetts Institute of Technology wysłali 5000 listów, pod-
pisanych imionami typowymi dla Białych lub imionami używanymi przez 
Afroamerykanów, do 1250 pracodawców z Bostonu i z Chicago, którzy za po-
mocą ogłoszeń zamieszczonych w gazetach szukali pracowników. Okazało się, 
że kandydaci do pracy o imionach: Anna, Brendan, Emily i Greg otrzymywali 
o 50% więcej odpowiedzi niż osoby noszące takie imiona, jak Aisha, Kareemi, 
Tamika i Tyrone. Podobne wyniki uzyskano w przypadku nazwisk. Autorzy 
listów noszący nazwiska typowe dla białych Amerykanów otrzymywali czę-
ściej zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną niż osoby podpisujące się nazwi-
skami kojarzącymi się z Czarnymi. Uzyskane rezultaty dobitnie pokazują, że 
szanse w procesie rekrutacji wzrastają wraz z doświadczeniem i kwalifika-
cjami, ale tylko w przypadku osób, których imiona i nazwiska wskazują na 
rasę białą (Barro, 2003). Ograniczając dalsze rozważania do imion trzeba 
uznać, że mogą one – jako element autoprezentacji – aktywizować negatywne 
stereotypy etniczne czy rasowe i niekorzystnie wpływać na przebieg rekrutacji.  

Pojęcie fundamentalizmu religijnego 

Pojęcie fundamentalizmu religijnego jest wieloznaczne. Źródłem trudności  
w jego dookreśleniu jest m.in. pochodzenie samego terminu „fundamentalizm”. 
Ponieważ zrodziła go chrześcijańska kultura protestanckiej Ameryki (por. 
Beeman, 2001; Stump, 2000), do dziś trwają spory, czy można mówić o fun-
damentalizmie jako zjawisku globalnym (m.in. Donohue, 2004), czy raczej 
ograniczyć jego użycie do chrześcijaństwa albo kultury judeochrześcijańskiej 
(por. Antes, 2000). Większość badaczy zgadza się jednak, iż termin ten, roz-
powszechniony zarówno w świadomości społecznej, jak i wśród akademików, 
odnosi się także do ruchów religijnych poza chrześcijaństwem. Dziś służy on 
między innymi do opisywania ewangelickich protestantów, irańskich rewolu-
cjonistów, ortodoksyjnych żydów, sikhijskich milicjantów, buddyjskich bojow-
ników ruchów oporu i afgańskich Talibów (np. Marty, Appleby, 1991; Riese-
brodt, 2000; Stump, 2000). 

Pewną trudność stanowi także ustalenie związku pomiędzy fundamentali-
zmem a religijną ortodoksją i odpowiedź na pytanie, czy oba te terminy są 
sobie równoważne. Niektórzy badacze utożsamiają fundamentalizm z odra-
dzaniem się religijności, w której tradycjonalizm, patriarchat i odnowa moral-
na wysuwają się na plan pierwszy (Riesebrodt, 2000). Jednak większość na-
ukowców wyraźnie odróżnia fundmentalizm od religijnej ortodoksji i tradycjo-
nalizmu, których celem jest odnowa życia religijnego (m.in. Kirkpatrick, 1993; 
Laythe, Finkeld, Kirkpatrick, 2001; Tibi, 1997). Badacze powołują się przy 
tym na fakt, że nie wszyscy tradycjonaliści są fundamentalistami (np. Amisze 
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w Stanach Zjednoczonych), a silna wiara religijna niekoniecznie wiąże się  
z charakterystycznym dla fundamentalistów odrzuceniem państwa świeckiego 
(Lawrence, 1989; Stump, 2000). Ortodoksja religijna w tym ujęciu związana 
jest z treścią wierzeń (ze stopniem akceptacji dogmatów wiary), fundamenta-
lizm natomiast z ich formą. Fundamentaliści dążą do ogólnospołecznego po-
słuszeństwa wobec swych nieomylnych, świętych tekstów i opowiadają się za 
narzuceniem swoich dogmatów (jako ram określających, co jest dozwolone,  
a co zakazane) całemu społeczeństwu (por. Altemeyer, 2003; Bruce, 2000). 
Specyficzna forma wierzeń charakteryzująca fundamentalistów związana jest 
także: ze sprzeciwem wobec świeckiego prawodawstwa; z traktowaniem człon-
ków własnych ruchów jako wybranej elity, która przekazuje prawdę innym;  
z demonizowaniem swoich przeciwników; z tworzeniem milicyjnych struktur; 
z podporządkowaniem charyzmatycznym przywódcom i nakazom przestrzega-
nia restrykcyjnego kodeksu zachowań; z dualistycznym myśleniem w katego-
riach „czarny-biały” oraz z selektywnym wyborem tych elementów tradycji, na 
które należy kłaść szczególny nacisk, i tych aspektów współczesności, które 
możliwe są do zaakceptowania, a nawet wykorzystywania (m.in. media i no-
woczesne technologie) (por. Beeman, 2001; Juergensmeyer, 1996; 2004; La-
wrence, 1989; Marty, Appleby, 1991; 1992; 1995). 

Fundamentalizm religijny w powszechnej świadomości odbiorców mediów 
(zob. np. Krzemiński, 2005; Heller, 2005) często kojarzony jest z ekstremi-
stycznymi ruchami promującymi przemoc i agresję, stanowiącymi raczej na-
rzędzia polityczne w rękach ich przywódców niż grupy religijne sensu stricte. 
W naukowych analizach tego zjawiska jego związek z polityką jest również 
szeroko omawiany. Wielu badaczy wyraża opinie pokrywające się często z la-
ickimi koncepcjami ruchów fundamentalistycznych. Takie spojrzenie na fun-
damentalizm religijny prezentuje między innymi Tibi (1997), który dowodzi, 
że jest to ideologia polityczna wyrastająca z upolitycznienia religii walczącej  
o władzę. Tym, co wyróżnia ruchy fundamentalistyczne spośród innych grup 
religijnych, są ich czysto polityczne aspiracje. Przejawiają się one w dążeniu 
do ustanowienia państwa bożego na Ziemi (Juergensmeyer, 2004) oraz w „ure-
ligijnieniu” polityki, cechującym się nieustannym dowodzeniem, że polityczne 
problemy mają religijne podstawy oraz że religijne cele mają polityczne roz-
wiązania (Juergensmeyer, 1996). To „ureligijnienie” polityki jest też podstawą 
do usprawiedliwiania aktów terroru, które mają doprowadzić „bojowników  
o słuszną sprawę” do ostatecznego zwycięstwa (por. Juergensmeyer, 2003). Za 
traktowaniem ruchów fundamentalistycznych jako sposobu na wykorzystanie 
religii dla politycznych celów przemawia też to, że bez wątpienia przypisać im 
można definicyjne cechy ekstremizmu politycznego. Po pierwsze, fundamenta-
liści prezentują poglądy o skrajnym natężeniu (z aprobatą siłowych rozwiązań 
problemów politycznych włącznie), a po drugie, forsują wąsko pojmowane in-
teresy własne, bez respektowania potrzeb innych grup społecznych (Jakubow-
ska, 2005).  
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Sposoby operacjonalizacji fundamentalizmu religijnego 

Przedstawiona wyżej wieloznaczność terminu utrudnia zdefiniowanie i pomiar 
fundamentalizmu religijnego jako zmiennej psychologicznej. W celu sprecyzo-
wania konstruktu (jak i zapewne z powodu większej dostępności badanych) 
badacze próbują ograniczyć obszar swych zainteresowań do wyznawców religii 
chrześcijańskiej, a zwłaszcza do członków kościołów protestanckich. Takie 
zawężenie definicji fundamentalizmu znaleźć można w wielu badaniach (m.in. 
Burton, Johnson, Tamney, 1989; McFarland, 1989; McFarland, Warren, 1992; 
Tamney, Johnson, 1988). 

Za Kellstedtem i Smidtem (1991) można wyróżnić trzy główne sposoby na 
zaklasyfikowanie osób do grupy religijnych fundamentalistów. Pierwszy pole-
ga na zdefiniowaniu jednostek jako fundamentalistycznych na podstawie ich 
przynależności do określonego kościoła czy grupy religijnej (jak np. Południowi 
Baptyści w USA). Badacze argumentują, iż różne kościoły chrześcijańskie 
mogą zostać pogrupowane na kontinuum fundamentalistyczne – umiarkowa-
ne – liberalne (biorąc pod uwagę dzielone przez nie teologiczne dogmaty i wie-
rzenia, praktyki religijne, historyczne korzenie i powiązania między nimi). 
Taka operacjonalizacja terminu powoduje, że członkowie grup zdefiniowanych 
jako fundamentalistyczne mogą uchodzić za fundamentalistów, nawet jeśli nie 
przejawiają wszystkich cech skojarzonych z tym terminem. Zakłada się tu, iż 
to nie poszczególne doktrynalne wierzenia, ale przynależność do danej grupy 
społecznej wpływa na przekonania i zachowania jednostek. Powyższy sposób 
pomiaru generuje jednak kilka problemów. Po pierwsze, wybór kościołów zali-
czanych do fundamentalistycznych opiera się na subiektywnych kryteriach 
doboru i różni badacze mogą do tej grupy zaliczać różne denominacje. Po dru-
gie, problemem jest wybór grup fundamentalistycznych w religiach innych niż 
protestantyzm. Wielość kościołów protestanckich ułatwia posługiwanie się 
skalą liberalne – fundamentalistyczne, jednak w przypadku choćby katolicy-
zmu, gdzie wewnętrzne zróżnicowanie poglądów wierzących nie przejawia się 
w różnorodności denominacji, jest to zadanie znacznie utrudnione. Kryteria 
podziału musiałyby opierać się na rozróżnieniu pomiędzy bardziej i mniej tra-
dycyjnymi odłamami w Kościele (co uniemożliwiałoby odróżnienie fundamen-
talizmu od ortodoksji religijnej). 

Drugi sposób identyfikacji fundamentalizmu odwołuje się do teologicznych 
wierzeń i dogmatów. Miary fundamentalizmu chrześcijańskiego obejmują  
w tym przypadku głównie pozycje dotyczące sądów na temat nieomylności 
Biblii i skłonności do dosłownej interpretacji zawartych w niej treści (litera-
lizm). Takim sposobem pomiaru posłużyli się m.in. Tamney i Johnson (1988) 
oraz McFarlant (1989). Wadą tej metody pomiaru fundamentalizmu religijne-
go jest oparcie się na konkretnej religii i prawdach zawartych w jej pismach. 
Takie zdefiniowanie fundamentalizmu zrównuje go z religijną ortodoksją. 
Uniemożliwia także porównania międzykulturowe i uniwersalne stosowanie 
pojęcia „fundamentalizm”.  

Trzeci sposób pomiaru fundamentalizmu odwołuje się do samoidentyfika-
cji badanych i polega na prostym zapytaniu, czy dana osoba uważa się za fun-
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damentalistę. Metoda ta zakłada, iż fundamentaliści tworzą „organiczną” ca-
łość, której członkowie wytworzyli wspólną tożsamość, komunikują się między 
sobą oraz dzielą pewne wartości i normy. Przy takiej operacjonalizacji nie 
kontrolujemy jednak ani tego, jak badani rozumieją same słowo „fundamenta-
lizm”, ani związanych z nim, zależnych od kultury, konotacji. 

Próbując wyjść poza granice chrześcijaństwa, Altemeyer i Hunsberger 
(1992) skonstruowali Skalę Fundamentalizmu Religijnego (SFR), która nie 
odwołuje się do dogmatów żadnej z istniejących religii. Zaletą tej metody po-
miaru jest to, że wyraźnie odróżnia ona fundamentalizm religijny od religijnej 
ortodoksji. Dzięki temu powstanie skali SFR utorowało drogę badaniom nad 
wzajemnymi relacjami pomiędzy tymi zmiennymi oraz pozwoliło na głębszą 
analizę postaw i atrybucji związanych z różnymi formami religijności (m.in. 
Laythe i in., 2001; Laythe i in., 2002). Autorom udało się także uniknąć wpły-
wu politycznych przekonań na fundamentalizm: skala bada przekonania  
i sposoby kategoryzacji świata, którymi posługują się fundamentaliści religijni 
różnego wyznania, i nie odnosi się przy tym do politycznej ideologii i partyj-
nych preferencji. Należy podkreślić, że dzięki swej uniwersalności narzędzie 
stanowi bardzo dobrą bazę do porównań międzykulturowych. Skala SFR zo-
stała już wykorzystana do badań fundamentalizmu zarówno wśród chrześci-
jan (m.in. Genia 1996; Laythe i in., 2001), jak i muzułmanów (Hunsberger, 
Owusu, Duck, 1999), żydów i hindusów (Hunsberger, 1996).  

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE I KONSTRUKCJA  
SKALI FUNDAMENTALIZMU RELIGIJNEGO (SFR)

12 

W ujęciu Altemeyera i Hunsbergera (1992; 2004) fundamentalizm religijny to 
wiara w istnienie jednego jedynego zbioru nauk religijnych, który zawiera 
podstawową, naturalną, nieomylną prawdę o ludzkości i Bogu. Fundamentali-
ści wierzą też, że prawdzie tej sprzeciwiają się siły zła, które muszą być za-
wzięcie zwalczane, i uznają, że w dzisiejszych czasach prawdzie tej należy 
służyć zgodnie z niezmiennymi praktykami z przeszłości. Fundamentaliści 
uważają również, iż osoby, które wierzą i przestrzegają tych nieomylnych na-
uk, są w specjalnym związku z Bogiem. Do pomiaru tak rozumianego funda-
mentalizmu skonstruowano narzędzie składające się z 20 twierdzeń, z odpo-
wiedziami zaznaczanymi na dziewięciostopniowej skali Likerta. Skala Fun-
damentalizmu Religijnego okazała się spójnym teoretycznie i rzetelnym na-
rzędziem pomiarowym. Średnia korelacja pomiędzy pozycjami (r) wahała się 
od 0,41 do 0,48, a wartość współczynnika α Cronbacha zawierała się w prze-
dziale od 0,93 do 0,95 (Altemeyer, Hunsberger, 1992).  
                                                 

1 Niniejszy artykuł prezentuje oryginalną, pierwszą wersję Skali Fundamentali-
zmu Religijnego, składającą się z 20 twierdzeń i sprawdzoną w wielu badaniach. Al-
temeyer i Hunsberger (2004) przedstawili również wersję skróconą, składającą się  
z 12 pozycji. Nie znalazła ona jednak jeszcze szerokiego zastosowania w badaniach 
empirycznych. 
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Skala Fundamentalizmu Religijnego zyskała uznanie wśród psychologów. 
Jej trafność teoretyczna została potwierdzona w wielu badaniach. SFR okaza-
ła się negatywnie związana z religijnością poszukującą, a pozytywnie z regu-
larnością praktyk religijnych (Altemeyer, Hunsberger, 1992) i religijnością 
wewnętrzną (Genia, 1996). Ustalono i wielokrotnie potwierdzono silny zwią-
zek między fundamentalizmem, mierzonym SFR, a prawicowym autorytary-
zmem (m.in. Laythe i in., 2001; Hunsberger, 1996) i uprzedzeniami do mniej-
szości rasowych, etnicznych i seksualnych (m.in. Altemeyer, 1996; Hunsberger 
i in., 1999). Wyniki na skali SFR okazały się także silnie związane ze skalą 
religijnego etnocentryzmu mierzącą stopień podziału na „My i Oni” na pod-
stawie przekonań religijnych i zawierającą twierdzenia typu „Jeśli polityk 
byłby ateistą nie zagłosowałbym na niego nawet wtedy, gdybym zgadzał się  
z nim we wszystkich innych kwestiach” (Altemeyer, 2003). Fundamentalizm 
mierzony SFR wiąże się pozytywnie także z dogmatyzmem i z poglądem, że 
religia przynosi zadowolenie i radość życia; a negatywnie z twierdzeniem, że 
to nauka może przynieść zadowolenie i radość (Altemeyer, Hunsberger, 2004).  

Badania nad złożonością poznawczą wykazały, że jedyną sferą, w której 
fundamentaliści wykazują mniejszą złożoność niż osoby uzyskujące niskie 
wyniki na skali SFR, jest sfera problemów egzystencjalnych (związanych ze 
śmiercią, śmiertelnością i sensem życia). Osoby mające wysokie i niskie wyni-
ki na skali SFR nie różnią się natomiast pod względem złożoności rozważania 
innych kwestii religijnych i społecznych (Hunsberger, Prat, Pancer, 1994). 
Wykazano także, iż fundamentalizm mierzony SFR jest negatywnie związany 
z otwartością na doświadczenie (otwartością na fantazje, nowe idee, wartości), 
mierzoną NEO-FFI (Saroglou, 2002b), natomiast pozytywną korelację stwier-
dzono z potrzebą domknięcia poznawczego oraz – bardziej szczegółowo – z pre-
ferencją porządku i przewidywalności (Saroglou, 2002a). Saroglou (2002b) 
wykazał też negatywną korelację pomiędzy SFR a spontanicznie przejawia-
nym poczuciem humoru.  

Badano również związek fundamentalizmu religijnego z typem reakcji na 
zagrożenie terroryzmem (Henderson-King i in., 2004). Wykazano, że wyniki 
na skali SFR związane były pozytywnie ze wspieraniem zmasowanej akcji 
militarnej w Afganistanie, czyli z popieraniem takich środków militarnych, 
jak „trwające kilkanaście miesięcy bombardowanie miast afgańskich” i „użycie 
jednej lub więcej konwencjonalnych broni nuklearnych”. Pozytywny związek 
SFR zanotowano również ze wspieraniem ograniczenia praw obywatelskich.  

Polska wersja SFR – etapy opracowania i ocena 

Tłumacząc skalę, starano się oddać intencje jej autorów oraz uzyskać narzę-
dzie jak najbardziej zbliżone treściowo do wersji oryginalnej, co pozwalałoby 
na międzykulturowe porównywanie badań z jej użyciem (por. Drwal, 1995; 
Socha, 1999).  

W pierwszym kroku pozycje skali zostały przetłumaczone na język polski 
niezależnie przez trzy osoby z wykształceniem psychologicznym i biegłą zna-
jomością języka angielskiego. Następnie różnice w przekładach zostały prze-
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dyskutowane w zespole tłumaczy. Powstała w ten sposób wersja robocza omó-
wiona została przez inny czteroosobowy zespół sędziów kompetentnych, złożo-
ny z osób z wykształceniem psychologicznym. Oceniali oni brzmienie twier-
dzeń i ich poprawność teoretyczną, wprowadzili kilka poprawek stylistycz-
nych, a część twierdzeń uzupełnili.  

Tak powstałą wersję wstępną, z odpowiedziami zaznaczanymi na siedmio-
stopniowej skali Likerta2,3wykorzystano w badaniu pilotażowym, z udziałem 
30 studentów psychologii i pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. W tej fazie 
adaptacji wykorzystano technikę wywiadu poznawczego (por. Hornowska, 
Paluchowski, 2004). Równolegle z odpowiadaniem na pytania kwestionariusza 
osoby badane miały za zadanie wyrazić swoją interpretację pytań, jak również 
zaznaczyć niejasności w twierdzeniach i fragmenty niezrozumiałe lub wielo-
znaczne. Uwzględniając ich komentarze, wprowadzono dodatkowe poprawki 
stylistyczne; przygotowano w ten sposób ostateczną wersję skali, użytą do 
dalszych badań (zob. Aneks). 

Następnie przeprowadzono dwa badania. Celem badania 1 było sprawdze-
nie właściwości psychometrycznych polskiej wersji skali SFR. W badaniu 2 
sprawdzono związek fundamentalizmu religijnego mierzonego skalą SFR  
z innymi zmiennymi psychologicznymi i demograficznymi.  

Badanie 1 

W badaniu 1 wzięło udział 107 osób. Byli to studenci Uniwersytetu Gdańskie-
go (kierunki: psychologia, ekonomia i pedagogika; 60 osób) oraz pracownicy jed-
nego z trójmiejskich supermarketów (47 osób). Większość badanych była płci 
żeńskiej (N = 78), a średni wiek wyniósł 26,5 roku (SD = 7,5). Średni wynik 
uzyskany na Skali Fundamentalizmu Religijnego przez kobiety (82,53) istot-
nie różnił się od średniego wyniku mężczyzn (61,62): t(106) = 3,873; p<0,001. 
Rzetelność skal i trafność czynnikowa. Zgodność rozkładu empirycznego 
z rozkładem normalnym sprawdzono za pomocą testu Shapiro-Wilka. Wartość 
testu wyniosła 0,983 (107); p = 0,204. Nieistotny wynik testu wskazuje, że nie 
ma podstaw do odrzucenia hipotezy o normalności rozkładu. 

Sprawdzono także moc dyskryminacyjną pozycji i zanalizowano rzetelność 
skali. Do ostatecznej wersji (zob. Aneks) weszły wszystkie twierdzenia (20)  
– spełniły one wcześniej zakładane przez nas kryterium, tzn. korelowały  
z całością skali co najmniej na poziomie r = 0,30. Rzetelność polskiej wersji 
skali SFR, α Cronbacha, wyniosła 0,90, a wyłączenie którejkolwiek z pozycji 
nie powodowało jej znacznego podwyższenia. Średnia korelacja (r) między 
pozycjami skali była równa 0,31; korelacja stwierdzeń z całością skali mieściła 
się w przedziale od 0,30 (pozycja 5) do 0,77 (pozycja 16), a wartość średnia wy-
niosła 0,53. 
                                                 

2 Jako że w badaniach miały brać udział osoby z wykształceniem zawodowym, 
ograniczyliśmy liczbę punktów w skali do 7, gdyż zbyt duża ich liczba może przekra-
czać zdolność różnicowania u osób badanych. Dodatkowo analizy wykazały, że rzetel-
ność skal 7- i 9-punktowych jest w zasadzie taka sama (por. Brzeziński, 1996). 
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Tabela 1. 
Korelacja pozycji z całością skali 

Pozycja Korelacja  
z całością skali Pozycja Korelacja  

z całością skali 

11 0,734 11 0,453 

12 0,430 12 0,629 

13 0,572 13 0,526 

14 0,442 14 0,312 

15 0,302 15 0,464 

16 0,572 16 0,773 

17 0,407 17 0,568 

18 0,647 18 0,496 

19 0,392 19 0,591 
10 0,528 20 0,732 

 

Analiza czynnikowa metodą głównych składowych (pakiet Statistica) wy-
kazała układ jednoczynnikowy. Założone rozwiązanie jednoczynnikowe wy-
jaśniało 35,95% wariancji, a ładunki czynnikowe twierdzeń znajdowały się  
w przedziale od 0,35 do 0,82 (zob. tabela 2). Zatem polska wersja skali SFR 
wykazała podobne właściwości psychometryczne co wersja oryginalna.  
 

Tabela 2. 
Ładunki czynnikowe polskiej wersji skali SFR dla rozwiązania jednoczynni-
kowego 

Pozycja Czynnik 1 Pozycja Czynnik 1 

11 0,79 11 0,51 

12 0,49 12 0,69 

13 0,63 13 0,58 

14 0,50 14 0,36 

15 0,34 15 0,53 

16 0,63 16 0,82 

17 0,45 17 0,63 

18 0,71 18 0,56 

19 0,45 19 0,65 

10 0,59 20 0,79 
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Badanie 2 

Sprawdzoną w badaniu 1 wersję SFR zastosowano w badaniu 2, w którym 
uczestniczyło 80 osób. Próba 2 składała się z 53 kobiet i 27 mężczyzn (średni 
wiek 33 lata, SD = 11,4). Badanymi były osoby z Trójmiasta i okolic. 

Celem badania było określenie związku pomiędzy fundamentalizmem re-
ligijnym a zmiennymi demograficznymi, miarami religijności wewnętrznej, 
zewnętrznej i poszukującej, samooceną oraz poczuciem sensu życia. Głównym 
powodem takiego doboru zmiennych była chęć sprawdzenia mocy predyktyw-
nej opracowanego narzędzia i wykazanie, czy na polskiej próbie potwierdzone 
zostaną wynikające z badań amerykańskich związki pomiędzy fundamentali-
zmem i innymi miarami religijności.  

Religijność wewnętrzna opisuje wiarę religijną traktowaną jako cel sam  
w sobie, która stanowi główną siłą motywującą i organizującą życie człowieka 
(Allport, Ross; 1967; Laythe i in., 2002). Religijność zewnętrzna jest opisem 
wiary traktowanej instrumentalnie, jako sposób na zaspokojenie innych po-
trzeb jednostki (takich jak np. potrzeba przynależności, bezpieczeństwa czy 
chęć uzyskania odpowiedniego statusu społecznego lub podwyższenia samo-
oceny) (por. Socha, 1991). Religijność poszukująca (Quest) jest miarą religijno-
ści zaproponowaną przez Batsona i mającą uzupełnić podział na religijność 
wewnętrzną i zewnętrzną. Ten typ religijności miał być podstawą wiary doj-
rzałej, otwartej na nowe doświadczenia i związanej z otwartością na wątpliwo-
ści (Baton, Raynor-Prince, 1983).  

Stwierdzony został zarówno pozytywny związek fundamentalizmu mie-
rzonego SFR z religijnością wewnętrzną, jak i ujemny związek z religijnością 
poszukującą (Altemeyer, Hunsberger, 1992; Genia, 1996). Natomiast związek  
z religijnością zewnętrzną jest tylko częściowo potwierdzony – statystycznie 
istotny okazał się związek pomiędzy fundamentalizmem a religijnością ze-
wnętrzną motywowaną osobistymi celami, ale brak związku z religijnością 
zewnętrzną motywowaną społecznie (social reward) (Genia, 1996).  

Badając związek fundamentalizmu z samooceną zamierzano sprawdzić, 
która z hipotez formułowanych w literaturze przedmiotu jest słuszna odnośnie 
do polskiej populacji. Pierwsza zakłada wyższą samoocenę u osób głęboko reli-
gijnych (za: Plante, Yancey, Sherman, Guertin, 2000), natomiast druga prze-
widuje niższą samoocenę u osób fundamentalistycznych ze względu na ich 
wyższy poziom lęku i kompensacyjny charakter religijności (za: Hood i in., 
1996). Jednocześnie badania na próbie amerykańskiej (Genia, 1996) wykazały 
nieistotność związku wyników na skali SFR z samooceną, co poddaje w wąt-
pliwość powyższe hipotezy.  

Prawdopodobna rola płci w przewidywaniu fundamentalizmu jest dobrze 
uzasadniona empirycznie i może wiązać się z większą ogólną religijnością ko-
biet. W wielu badaniach wykazano, że kobiety są bardziej religijne (przy reli-
gijności mierzonej różnymi miarami) niż mężczyźni (por. Hood i in., 1996). 
Związek poziomu wykształcenia z wynikami na skali SFR może natomiast się 
wiązać zarówno z większą religijnością osób z niższym wykształceniem (por. 
Pargament, 2002), jak i z ich większym autorytaryzmem (Altemeyer, 1981; 
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Korzeniowski, 1999). Badania na próbie amerykańskiej wykazały korelację 
pomiędzy fundamentalizmem a poziomem wykształcenia: r = -0,20; p<0,01 
(Altemeyer, Hunsberger, 1992). Pytania dotyczące wieku i stanu cywilnego 
dołączone zostały do ankiety w celu poszerzenia listy zmiennych demograficz-
nych, które mogą być związane z fundamentalizmem religijnym. W celach 
eksploracyjnych zbadano również związek wyników na skali SFR z poczuciem 
sensu życia. Opierając się na opracowaniach socjologów (np. Bauman, 2000) 
można przewidywać, że dogmatyczny światopogląd prezentowany przez fun-
damentalistów powinien dostarczać poczucia sensu życia niektórym osobom 
zmuszonym radzić sobie w coraz bardziej niepewnym świecie.  

Do pomiaru zmiennych użyto: (1) Inwentarz Życia Religijnego (IŻR),  
w polskiej adaptacji P. Sochy (1991; 1999), składający się z podskal: Religij-
ność wewnętrzna (traktowana jako cel sam w sobie), Religijność zewnętrzna 
(traktowana jako narzędzie do spełniania innych celów osobistych, np. potrze-
ba przynależności), Religijność poszukująca (czyli religijność krytyczna  
i otwarta na wątpliwości); (2) kwestionariusza PIL (Purpose in Life Scale, 
autorstwa J. C. Crumbaugha i L. T. Maholicka) mierzącego poczucie sensu 
życia, w polskiej adaptacji Z. Płużek (do badania użyto tylko części kwestiona-
riuszowej, pomijając pytania projekcyjne); (3) Kwestionariusza Samooceny 
Rosenberga; (4) ankiety z pytaniami o zmienne demograficzne (płeć, wiek, 
stan cywilny i wykształcenie). 

WYNIKI 

Ocena zastosowanych narzędzi pomiarowych. Wszystkie pozycje kwe-
stionariusza SFR potwierdziły swą zadowalającą moc dyskryminacyjną. Rze-
telność skali, α Cronbacha, wyniosła 0,93. Skala SFR okazała się narzędziem 
stabilnym, o właściwościach psychometrycznych zbliżonych do oryginału. Rze-
telności innych skal użytych w badaniu wyniosły: dla PIL 0,93; dla kwestiona-
riusza samooceny 0,84; dla podskali Religijności wewnętrznej 0,85; dla pod-
skali religijności zewnętrznej 0,45; dla podskali Religijności poszukującej 0,58.  
Zmienne demograficzne. Przeprowadzone testy t wykazały, że kobiety róż-
nią się istotnie od mężczyzn w średnich wynikach kwestionariusza SFR – t(79) 
= 2,614; p<0,05. Istotne okazały się też różnice w wynikach osób pozostających 
w związku małżeńskim i osób stanu wolnego – t(79) = 6,86; p<0,001 – oraz  
w wynikach pomiędzy osobami z wykształceniem wyższym (licencjackie/inży-
nierskie i magisterskie) a zarówno osobami z wykształceniem średnim – t(56) 
= 4,241; p>0,001, jak i z wykształceniem zawodowym/średnim niepełnym  
– t(48) = 4,427. Różnica między osobami z wykształceniem średnim i zawodo-
wym/średnim niepełnym była nieistotna (zob. tabela 3). 

Aby sprawdzić, które z tych zmiennych najlepiej przewidują wyniki na 
skali SFR, przeprowadzono krokową analizę regresji, gdzie zmienną objaśnia-
ną był fundamentalizm religijny, a stan cywilny, płeć, wiek i poziom wykształ-
cenia były predyktorami. Biorąc pod uwagę, że wykształcenie jest zmienną 
porządkową, trzy jego poziomy (wykształcenie zawodowe/średnie niepełne, 
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średnie i wyższe) zostały zakodowane jako zmienne instrumentalne i wprowa-
dzono je odrębnie do analizy regresji. Gdy kategorią referencyjną było wy-
kształcenie wyższe, zarówno średnie, jak i zawodowe znalazły się w modelu 
najlepiej wyjaśniającym wariancję SFR (54,7%). Gdy kategorią referencyjną 
było wykształcenie zawodowe, to wykształcenie średnie okazało się zmienną 
instrumentalną nieistotną statystycznie i tylko zmienna wykształcenie wyższe 
weszła w skład najlepszego modelu wyjaśniającego 55% wariancji wyników na 
skali SFR (por. tabela 4). Potwierdza to istotny wpływ wykształcenia wyższe-
go na poziom fundamentalizmu religijnego.  
 

Tabela 3. 
Średnie wyniki na skali SFR 

Podgrupa N Średni wynik na skali SFR SD 

Ze względu na płeć: 

kobiety 53 83,93 31,82 
mężczyźni 27 65,22 26,86 

Ze względu na stan cywilny: 

stanu wolnego 35 56,69 18,71 
w związku 45 93,89 29,59 

Ze względu na poziom wykształcenia: 

zawodowe /średnie niepełne 23 91,78 31,77 
średnie 31 85,13 27,11 
wyższe 26 56,12 24,51 

 
Tabela 4. 

Podsumowanie wyników analiz regresji krokowej (stepwise) po uwzględnie-
niu wykształcenia średniego i wyższego jako zmiennych instrumentalnych 

Model Zmienna Para-
metr 

Błąd 
standardowy 

Beta 
standary-
zowana 

t p 
Dostosowa-
ny R kwa-

drat 

Model 1 stan cywilny -37,203 5,730 -0,592 -6,493 0,0001 0,343 

stan cywilny -33,627 5,060 -0,535 -6,646 0,0001 0,497 Model 2 

wykształcenie 
wyższe -26,818 5,359 -0,403 -5,004 0,0001 – 

stan cywilny -34,701 4,801 -0,553 -7,227 0,0001 0,550 

wykształcenie 
wyższe -23,717 5,167 -0,357 -4,590 0,0001 – 

Model 3 

płeć -16,003 5,071 -0,243 -3,155 0,0020 – 
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Związek stanu cywilnego z fundamentalizmem, tak wyraźnie się uwidacz-
niający w tym badaniu, nie był wcześniej potwierdzony i wymaga dalszych 
replikacji. Może wynikać on jednak z faktu, że osoby bardzo religijne szybciej  
i częściej formalizują swoje związki i rzadziej decydują się na bycie samemu 
(czyli na pozostanie tzw. singlem). Związek wykształcenia i płci z wynikami 
skali SFR potwierdzają wcześniejsze hipotezy i badania na próbach amery-
kańskich. 
Miary religijności. Wyniki na skali SFR korelowały negatywnie z religijno-
ścią poszukującą oraz pozytywnie zarówno z religijnością zewnętrzną, jak  
i wewnętrzną. Przy kontrolowaniu zmiennych demograficznych osłabł związek 
fundamentalizmu z religijnością poszukującą i religijnością wewnętrzną. 
Związek z religijnością zewnętrzną nieznacznie wzrósł (zob. tabela 5). Gene-
ralnie zostały więc potwierdzone wyniki z wcześniejszych badań na próbach 
amerykańskich. 
 

Tabela 5. 
Korelacje miar religijności z SFR 

Miary religijności SFR 

Religijność zewnętrzna 0,28* (0,38**) 

Religijność wewnętrzna 0,70*** (0,50***) 

Religijność poszukująca -0,40** (-0,24*) 

Korelacje r Pearsona; korelacje cząstkowe, przy kontrolowanych wieku, płci, wykształ-
ceniu i stanie cywilnym, podane w nawiasach; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 
 

Poczucie sensu życia i samoocena. Okazało się, że samoocena nie jest 
związana z SFR. Analiza uzyskanych wyników nie wykazała istotnego staty-
stycznie związku fundamentalizmu z poczuciem sensu życia. Istotne wyniki 
uzyskano, obliczając korelacje cząstkowe przy kontrolowanej po kolei każdej 
ze zmiennych demograficznych. Przy kontrolowanej zarówno płci, jak i eduka-
cji związek SFR i PIL okazał się istotny statystycznie (przy kontrolowanej płci 
korelacja cząstkowa SFR i PIL wyniosła 0,29; p<0,05; przy kontrolowanej 
edukacji 0,30; p<0,01). Kontrola wieku i stanu cywilnego nie zmieniała związ-
ku SFR z PIL (pozostawał on nieistotny statystycznie). Szczegółowa analiza 
wpływu płci i wykształcenia na związek fundamentalizmu z poczuciem sensu 
życia jest przedstawiona w tabeli 6. 
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Tabela 6. 
Korelacje cząstkowe SRF z PIL w podgrupach 

Podgrupa Korelacja cząstkowa SFR z PIL 

Ze względu na płeć: 

kobiety -0,35** 

mężczyźni -0,17** 

Ze względu na poziom wykształcenia: 

zawodowe /średnie niepełne -0,44** 

średnie  -0,51** 

wyższe  -0,48** 

Korelacje cząstkowe przy kontrolowanych: wieku i stanie cywilnym; *p<0,05; *p<0,01; ***p<0,001 

 
Przeprowadzone analizy wskazują, iż związek fundamentalizmu z poczu-

ciem sensu życia zmienia się w zależności od podgrupy. Dla kobiet oraz osób  
z wykształceniem zawodowym i średnim korelacja SFR z PIL jest pozytywna – 
wraz ze wzrostem przekonań fundamentalistycznych rośnie poczucie sensow-
ności własnego życia. U mężczyzn nie stwierdzono istotnego statystycznie 
związku pomiędzy tymi zmiennymi. U osób z wykształceniem wyższym kore-
lacja okazała się ujemna.  

Aby sprawdzić, czy wykształcenie wyższe i płeć rzeczywiście są moderato-
rami związku pomiędzy fundamentalizmem a poczuciem sensu życia, prze-
prowadzono dwie analizy regresji. W pierwszej predyktorami były wyniki na 
skali fundamentalizmu, płeć i składnik interakcyjny (płeć*wyniki na SFR),  
a zmienną objaśnianą poczucie sensu życia. Składnik interakcyjny powstał  
z pomnożenia standaryzowanych wyników na skali SFR i płci (kobietom przy-
pisano wartość „1”, a mężczyznom „-1”) (zob. tabela 7).  
 

Tabela 7. 
Analiza regresji hierarchicznej ze zmienną objaśnianą poczuciem sensu życia 
po uwzględnieniu składnika interakcyjnego (Płeć*SFR) 

Model Zmienna Para-
metr 

Błąd 
standar-

dowy 

Beta 
standaryzo-

wana 
t p 

Dostoso-
wany  

R kwadrat 

SFR 0,171 0,066 0,293 2,610 0,011 0,088 Model 1 

płeć 5,058 2,163 0,262 2,338 0,022 – 

SFR 0,033 0,067 0,056 0,485 0,629 0,260 

płeć 2,872 2,012 0,149 1,427 0,158 – 

Model 2 

Interakcja 
płeć*SFR -9,165 2,107 -0,481  -4,350 0,001 – 
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Związek składnika interakcji płci i SFR z poczuciem sensu życia okazał się 
istotny. Widać więc, że płeć jest moderatorem związku pomiędzy fundamenta-
lizmem religijnym a poczuciem sensu życia. 

Predyktorami w drugiej analizie regresji były wyniki na skali SFR, wy-
kształcenie wyższe i składnik interakcyjny (wykształcenie wyższe*wynik na 
skali SFR), natomiast zmienną objaśnianą – poczucie sensu życia. Składnik 
interakcyjny uzyskano z pomnożenia standaryzowanych wyników na skali 
SFR i wykształcenia wyższego (osobom z wykształceniem wyższym przypisano 
wartość „1”, a osobom z wykształceniem średnim i zawodowym wartość „-1”) 
(zob. tabela 8).  
 

Tabela 8. 
Analiza regresji hierarchicznej ze zmienną objaśnianą poczuciem sensu życia 
po uwzględnieniu składnika interakcyjnego (wykształcenie wyższe*SFR) 

Model Zmienna Para-
metr 

Błąd 
standar-

dowy 

Beta 
standary-
zowana 

t p 
Dostoso-

wany  
R kwadrat 

SFR -0,203 0,072 -0,346 -2,817 0,006 0,080 
Model 

1 Wykształcenie 
wyższe -5,218 2,396 -0,268 -2,178 0,032 – 

SFR -0,068 0,078 -0,117 -0,882 0,381 0,195 

Wykształcenie 
wyższe -1,574 2,474 -0,081 -0,636 0,526 – Model 

2 Interakcja 
wykształcenie 
wyższe*SFR 

-8,458 2,436 -0,412 -3,472 0,001 – 

 
 
Również w tej analizie regresji wskaźnik interakcyjny okazał się istotnie 

związany z poczuciem sensu życia. Można więc uznać, że wykształcenie wyż-
sze jest moderatorem związku pomiędzy wynikami na skali SFR a poczuciem 
sensu życia. 

WNIOSKI 

W artykule został przedstawiony proces adaptacji i wyniki analizy podstawo-
wych danych psychometrycznych polskiej wersji Skali Fundamentalizmu  
Religijnego. Właściwości psychometryczne opracowanego kwestionariusza są 
zbliżone do wersji oryginalnej. Rzetelność skali SFR okazała się wysoka. Na-
rzędzie stanowi także spójną teoretycznie miarę zjawiska. 

Analizy związków SFR ze zmiennymi demograficznymi i innymi kon-
struktami psychologicznymi potwierdziły podobieństwo wyników uzyskanych 
przy użyciu polskiej i amerykańskiej wersji skali. Fundamentalizm religijny 
korelował pozytywnie z religijnością wewnętrzną, zaś negatywnie z religijno-
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ścią poszukującą i poziomem wykształcenia. Zarówno oryginalna, jak i polska 
wersja SFR okazała się także nie związana z samooceną. Badanie eksplora-
cyjne wykazało też interesujące zależności jeśli chodzi o związek wyników na 
skali SFR z poczuciem sensu życia. Dla kobiet, osób pozostających w związku 
małżeńskim oraz osób z wykształceniem zawodowym i średnim korelacja SFR 
z PIL jest pozytywna, czyli wraz ze wzrostem przekonań fundamentalistycz-
nych rośnie poczucie sensowności własnego życia. U mężczyzn, osób stanu 
wolnego oraz z wykształceniem licencjackim nie stwierdzono istotnego staty-
stycznie związku pomiędzy tymi zmiennymi. U osób z wykształceniem wyż-
szym korelacja okazała się ujemna. Z powyższych analiz wynika jasno, że 
związek fundamentalizmu religijnego z sensem życia nie jest prosty i jasno 
określony. Stwierdzić można, iż najbardziej wpływa on na subiektywne od-
czuwanie życia jako sensowego u kobiet pozostających w związku małżeńskim, 
których poziom wykształcenia waha się od zawodowego do średniego.  

Podsumowując należy podkreślić, że fundamentalizm religijny jest aktu-
alnym problemem w ostatnich latach, wzbudzającym coraz większe zaintere-
sowanie naukowców. Polska wersja skali Altemeyera i Hunsbergera jest war-
tościowym narzędziem, które pozwala na głębszą analizę postaw i zachowań 
związanych z fundamentalizmem. Dzięki tej metodzie możliwe jest przepro-
wadzenie dalszych badań empirycznych zarówno nad predyktorami funda-
mentalizmu, jak i nad psychologicznymi korzyściami, jakie mają osoby wybie-
rające taką formę wiary religijnej. Interesujące wydaje się zarówno potwier-
dzenie związku SFR z płcią i wykształceniem, jak również dalsza analiza 
związku fundamentalizmu z poczuciem sensu życia i jego ewentualnych mo-
deratorów.  

Warto pamiętać także, że polska wersja skali pozwoli na przeprowadzanie 
badań na populacji katolików (do tej pory rzadko wykorzystywanej do badań 
nad fundamentalizmem), co może okazać się ważnym wkładem w międzyna-
rodowe badania porównawcze nad podobieństwami i różnicami pomiędzy fun-
damentalistami wśród różnych wyznań i religii. 
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ANEKS  

SKALA SFR 
 

11. Bóg przekazał ludzkości niezawodne wskazówki do osiągnięcia szczęścia  
i zbawienia, które powinny być bezwzględnie przestrzegane.   

12. Wszystkie religie na świecie mają słabości i błędne nauki.  
13. Istnieje grupa wybrana przez Boga, która najbardziej wierzy w Jego obja-

wione prawdy i najsilniej dąży do przestrzegania Jego praw.  
14. Dawno ustalone religijne tradycje ukazują najlepszą drogę służenia Bogu  

i nigdy nie powinny podlegać żadnym zmianom. 
15. Jeśli religia ma być pożyteczna dla ludzkości, musi wyznać wszelkie prze-

szłe błędy i przystosować się do współczesnego życia.  
16. Tak naprawdę są tylko dwa rodzaje ludzi na świecie: Prawi, którzy zostaną 

nagrodzeni przez Boga, i reszta, która nie zostanie nagrodzona.  
17. Różne religie i szkoły filozoficzne posiadają różne wersje prawdy i wszyst-

kie one mogą być równie słuszne, każda na swój sposób.  
18. Podstawową przyczyną zła na świecie jest Szatan, który wciąż zawzięcie 

walczy przeciw Bogu. 
19. Ważniejsze jest, aby być dobrym człowiekiem, niż wierzyć w Boga i jedynie 

słuszną religię.  
10. Żadna religia nie jest szczególnie blisko Boga, a Bóg nie preferuje żadnej 

grupy wierzących.  
11. Bóg najbardziej surowo ukarze tych, którzy porzucili Jego prawdziwą religię. 
12. Żadna religijna księga nie zawiera wszystkich ważnych prawd o życiu 
13. To śmieszne myśleć, że ludzie mogą być podzieleni na „Dobrych” i „Złych”. 

Uczynki każdego są czasami dobre, a czasami złe.  
14. Prawdziwi uczniowie Boga muszą pamiętać, iż wymaga On od nich nie-

ustannego zwalczania Szatana i jego ziemskich sojuszników.  
15. Rodzice powinni zachęcać swoje dzieci do poznawania wszystkich religii bez 

uprzedzeń i do dokonywania własnych wyborów, w co chcą wierzyć.  
16. Jest na tym świecie religia, która bezbłędnie przekazuje boską prawdę.  
17. „Szatan” to tylko nazwa, którą ludzie nadają swoim własnym złym impul-

som. Tak naprawdę nie ma takiej istoty jak kuszący nas, diaboliczny „Książę 
Ciemności”. 

18. Zawsze, gdy nauka i święte pisma są w konflikcie, nauka musi się mylić.  
19. Nie ma takiego zbioru nauk lub pism, który byłby całkowicie bez błędów. 
20. Aby prowadzić najlepsze, pełne sensu życie, trzeba wyznawać jedną, praw-

dziwą religię. 
 
KLUCZ: 

Pytania zgodne z kluczem: 1, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 20.  
Pytania z kluczem odwróconym: 2, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19. 

 


