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Religijność wzrasta podczas pandemii (Boguszewski et

al. 2020; Bentzen, 2020)
Wiele osób twierdzi, że religijność pomogła im poradzić

sobie z pandemią (Lucchetti i in. 2020)
Religijność zmniejsza negatywne psychologiczne

konsekwencje dystansu społecznego, odgrywa ważną
rolę w odziaływaniu na wyniki zdrowia (Hart i Koenig,

2020; Lucchetti i in., 2020)
Osoby religijne przeciwstawiają się i ignorują zasady

ochrony przed COVID-19 (Dein et al., 2020) -
gromadzenie się na nabożeństwa, przekraczanie limitu
osób na nabożeństwach, nie noszenie masek podczas

nabożeństw
Religijność może zwiększać odporność, ale może
również prowadzić do nieracjonalnych strategii

radzenia sobie (np. wiara w teorie spiskowe) (Kranz i
in., 2020)

Religijnie ludzie mają tendencję do wiary w  źródła
informacji, które są sprzeczne z danymi naukowymi,
jako taki nie rozumieją powodów za zachowaniami

ochronnymi i nie stosują ich (Boguszewski i in., 2020;
Olagoke i in., 2020)

Podłoże toretyczn:

 

Czy religijni ludzie są mniej skłonni do podejmowania zachowań
ochronnych przed COVID-19? Jakie są moderatory?

Pytania badawcze:
1.

2. Czy ludzie obawiający się śmierci są bardziej skłonni do
podejmowania zachowań ochronnych przeciwko COVID-19 z

powodu postrzeganej ciężkości COVID-19 i strachu przed COVID-19?
3. Czy osoby postrzegające COVID-19 jako cięższe są bardziej

skłonne do podejmowania zachowań ochronnych przeciwko COVID-
19 z powodu strachu przed COVID-19?

 
 
 
 

Metoda - badanie online
Kwestionariusz z 5. skalami +dane demografii

 
Wiek, płeć, wykształcenie, religia, bycie chorym na COVID-19,

znajomość osoby dotkniętej COVID-19
 

Skale
Wiara w życie pozagrobowe | Skala wiary w życie pozagrobowe(BA;

Osarchuk i Tatz; 1973); 20 pozycji; 7-punktowa skala, gdzie 1 =
Całkowicie się zgadzam, 7 - Całkowicie się nie zgadzam; α = 0,97

np. Ziemska egzystencja jest jedyną egzystencją jaką mamy
 

Strach przed śmiercią | Skala Lęku przed Śmierci (DAS; Templer i in.,
2006); 15 pozycji; 7-stopniowa skala, gdzie 1 = Całkowicie się

zgadzam, 7 - Całkowicie się nie zgadzam; α = 0,81
np. Bardzo boję się umrzeć

 
Strach przed COVID | Skala strachu przed COVID-19 (Ahorsu i in.,

2020); 7 pozycji; 7-stopniowa skala, gdzie 1 = całkowicie się
zgadzam, 7 - Całkowicie się nie zgadzam; α = 0,85

np. Boję się, że stracę życie z powodu koronawirusa-19
 

Skale autorskie:
Postrzegana ciężkość COVID-19 | Pozycje stworzone na użytek

wcześniejszych badań (Drążkowski i Trepanowski, 2021); 3 pozycje
7-stopniowa skala, gdzie 1 = całkowicie się zgadzam, 7 - Całkowicie

się nie zgadzam; α = 0,84
np. Jeśli kiedykolwiek zachoruję na COVID-19, może to być

niebezpieczne dla mojego życia
 

Zachowania ochronne przeciwko COVID-19 | Skala stworzona dla
tego badania; 8 pozycji; 7-stopniowa skala, gdzie 1 = Całkowicie się

zgadzam, 7 - Całkowicie się nie zgadzam; α = 0,86
np. Po powrocie do domu myję ręce

 

Uczestnicy
Próba - 551 polskich uczestników

 (539 przeanalizowanych)
Płeć | Kobiety: 428, 77,7%; Mężczyźni: 111, 20,2%;

Niebinarne: 12, 2,1%
Wiek | M = 29,6; SD = 11,6

Wykształcenie | Podstawowe: 8, 1,5%; 
Zawodowe: 1, 0,2%;

Średnie: 120, 21,8%; Wyższe niekompletne: 139,
25,2%; Wyższe: 283, 51,4%

Religia | Ateiści i agnostycy: 337, 61,2%;
Chrześcijanie: 200, 36,5% (w tym 179 katolików)
Dotknięcie COVID-19 | Tak: 59, 10,7%; Nie: 256,

46,5%; Nie wiem: 236, 42,8%
Znałem kogoś, kto był dotknięty COVID | 

Tak: 516, 93,6%;
Nie: 29, 5,3%; Nie wiem: 6, 1,1%

 

K-S test  p < .001
Estymator WLSM zarówno dla CFA, jak i SEM

Odzielne CFA's dla każdej skali
1 pozycja została usunięta ze skali DAS z powodu nieistotności

Skale BA i DAS zostały skrócone 
Rho Spearmana | BAlong - BAskrót = 0,982; DASdługi - DASkrótki = 0,884 

Te same konstrukty zostały zmierzone zarówno w skali długiej, jak i
skróconej

Kryterium Fornella i Larckera (1981) - porównanie kwadratów korelacji i
wartości AVE

stosunek korelacji heretocechy do monocechy (Hensler i in.2015)

Metoda najmniejszych kwadratów — estymator średniej

Nie oszacowano kowariancji błędu
Określony model dobrze pasował do danych: Chi2 = 883,823, df = 292, p < 0,001

(korekta Satorry-Bentlera)

Wyniki

Testowanie trafności rozbieżnej

 Model

Obserwowane zmienne egzogeniczne: płeć, wiek, religia (przekonanie-niewiara),
znajomość osoby chorej na COVID-19, bycie chorym na COVID-19

Obserwowane zmienne endogeniczne: zachowania ochronne przed COVID-19
Endogeniczne zmienne latentne: wiara w życie pozagrobowe, lęk przed śmiercią, lęk

przed COVID-19, postrzegane nasilenie COVID-19

 

Religion - BA - Severity - FoC - P.
Behaviors | β = -.01; p = .011

Religion - BA - Severity - P. Behaviours
| β = -.04; p = .003

Religion - BA - P. Behaviours | β = -.05;
p = .042

Religion - BA - Severity | β = -.10;
 p = .001

Age - Severity - P. Behaviours | β = .12;
p < .001

Age - Severity - FoC | β = .11; p < .001
Sex - FoD - FoC | β = -.03; p = .045

FoD - Severity - FoC - P. Behaviours |
 β = .03; p = .004

FoD - Severity - P. Behaviours | β = .11;
p < .001

FoD - FoC - P. Behaviours | β = .07;
 p = .001
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Model z dobrym wskaźnikiem dopasowania.
Osoby wierzące w porównaniu z osobami

niereligijnymi rzadziej podejmują zachowania
chroniące przed COVID-19, zwłaszcza jeśli wierzą

w życie pozagrobowe. 
Osoby religijne nie uważają COVID-19 za tak

dotkliwy jak osoby niereligijne. 
Osoby obawiające się śmierci częściej angażują się

w zachowania chroniące przed COVID-19, jeśli
postrzegają COVID-19 jako potencjalnie

niebezpieczny.
Osoby religijne są mniej skłonne do podejmowania
zachowań ochronnych przed COVID-19, wskazując

jednocześnie moderator tego związku -
potwierdzenie wcześniejszych badań

Pierwsze badanie, które wykazało, że ludzie
religijni nie podejmują zachowań chroniących
przed COVID-19, ponieważ nie boją się umrzeć,

gdyż wierzą, że istnieje życie pozagrobowe.
Ograniczenia – niska liczba mężczyzn w próbie,

większość uczestników religijnych była
katolikami.

Dla praktyki - w celu ograniczenia
rozprzestrzeniania się COVID-19, możliwe byłoby
podjęcie przez rządy  interwencji edukujących dla

osób religijne na temat możliwych skutkach
COVID-19 i konkretnych przyczyn podejmowania

zachowań ochronnych.

Dyskusja

 
 


