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Wskaźniki praktyk religijnych ISKK

Pomiar w każdej parafii:

Jedna niedziela w roku (październik – listopad)

Zliczani wszyscy uczestnicy wszystkich mszy św. tego dnia

Łączna liczba uczestników odniesiona do liczby zobowiązanych

Podstawowe kategorie:

Zo = zobowiązani: wierni, którzy powinni być na mszy w każdą niedzielę; jednak bez 
dzieci do lat 7, chorych, ludzi starszych o ograniczonych możliwościach poruszania się –
na podstawie wcześniejszych badań ustalono liczbę wyłączonych na 18% (zobowiązani 
= 82% wiernych)

Uc = uczestnicy mszy

D = dominicantes = 
𝑈𝑐

𝑍𝑜
× 100

C = communicantes = 
𝑝𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡ę𝑝𝑢𝑗ą𝑐𝑦 𝑑𝑜 𝑘𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑖 ś𝑤.

𝑍𝑜
× 100
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Punkt wyjścia do analiz geograficznych religijności
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Zróżnicowanie terytorialne 
widoczne „gołym okiem”



Pytania badawcze

Jakie charakterystyki jednostek terytorialnych wiążą się z poziomem 
religijności mierzonym wskaźnikiem Dominicantes?

W jakiej mierze poziom religijności wynika z czynników historyczno-
kulturowych, uwarunkowanych zasiedziałością (zakorzenieniem) 
ludności i typem gospodarki (rola własności prywatnej)?

Czy religijność wiąże się pozytywnie z aktywnością lokalną i poparciem 
politycznym?

Czy poziom religijności można powiązać z przemianami 
modernizacyjnymi i kulturowo-obyczajowymi, w tym ze stopniem 
urbanizacji?

Czy na poziom religijności ma wpływ struktura biologiczna populacji?
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Selekcja czynników

Początkowo wytypowano 57 wskaźników jako potencjalne zmienne 
niezależne w planowanym modelu statystycznym.

Ponieważ wartości wielu z nich nie da się ustalić na poziomie gmin, za 
jednostkę analizy przyjęto powiat.

W pierwszym etapie wykonano analizę regresji wielokrotnej wszystkich 
czynników (R = 0,915).

Zakres zmienności wskaźnika Dominicantes został podzielony na 6 
przedziałów:
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Dominicantes < 30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50

Liczba powiatów 124 63 58 50 37 48



Odtwarzalność przedziałów Dominicantes
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Przedziały 
Dominicantes

Przedziały wartości przewidywanych Dominicantes
Suma

1 2 3 4 5 6

<= 30.00 98 18 7 1 0 0 124

30.01 - 35.00 21 23 15 4 0 0 63

35.01 - 40.00 2 19 21 12 4 0 58

40.01 - 45.00 0 5 12 17 13 3 50

45.01 - 50.00 0 0 5 12 10 10 37

50.01+ 0 0 1 4 7 36 48

Suma 121 65 61 50 34 49 380

Wartości przewidywane na podstawie regresji po pogrupowaniu w 6 kategorii w 
pewnej mierze odtwarzają rozkład pierwotnej zmiennej Dominicantes podzielonej 
na sześć przedziałów:



Wartości pierwotne i przewidywane Dominicantes
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Przykłady czynników (predyktórów) religijności

W04 udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków

W05 urbanizacja funkcjonalna (% mieszkańców miast i obszarów podmiejskich)

W14 liczba zgonów na 1000 populacji

W18 wskaźnik atrakcyjności migracyjnej

W19 napływ na 1000 mieszkańców

W21 udział populacji w rodzinach wielodzietnych (troje i więcej dzieci)

W24 emigracja zarobkowa (udział osób przebywających czasowo 2 miesiące i więcej poza 
granicami kraju)

W37 wyniki sprawdzianu szkolnego

W38 absolwenci liceów na 100 populacji w wieku 18 lat

W39 udział dzieci 3-5 lat objętych opieką przedszkolną
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Przykłady czynników (predyktórów) religijności – cd.

W40 udział ludności w mieszkaniach stanowiących własność prywatną

W44 poparcia dla opcji prawicowej, Sejm RP

W45 poparcie dla opcji liberalnej, Sejm RP

W46 poparcie dla opcji lewicowej, Sejm RP

W47 poparcie dla opcji ludowej, Sejm RP

W48 rozwody na 1000 mieszkańców

W51 nadumieralność mężczyzn 1 (zgony na 1000 populacji w wieku 20-39 lat)

W52 nadumieralność mężczyzn 2 (zgony na 1000 populacji w wieku 50-59 lat)

W54 udział rodzin niepełnych (matki lub ojcowie z dziećmi)

W56 nowa powierzchnia mieszkaniowa oddana do użytku na 1 mieszkańca
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Kwestie metodologiczne

Wskaźnik Dominicantes jest agregacją zmiennych opisujących jednostkowe 
zachowania wiernych. Przypisywany jest jednak powiatowi – czy 
wnioskowanie dotyczy cech ludzi (indywidualnych) czy ich zbiorowości 
(mieszkańców powiatu)?

Zmienne niezależne w różnym stopniu są agregacjami cech indywidualnych 
(osób lub rodzin), niektóre wcale nie dotyczą ludzi (np. powierzchnia).

Dalsze analizy powinny prowadzić do identyfikacji układu czynników 
możliwie najdokładniej odtwarzających zmienność wskaźników religijności –
także z uwzględnieniem możliwych interakcji.

Konieczne jest rozważenie różnych modeli statystycznych i porównanie ich 
właściwości.

Wstępem do tych analiz jest porównanie średnich wybranych czynników w 
segmentach wyznaczonych przez przedziały wartości wskaźnika 
Dominicantes oraz w skupieniach uzyskanych metodą k-średnich.
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Przedziały Dominicantes a skupienia

Rozkład łączny powiatów wg pierwotnej zmiennej zależnej oraz wg 
skupień metodą k-średnich

Wada wyniku metody k-średnich: liczebności skupień bardzo zróżnicowane – od 2 do 201
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Dominicantes 
kategorie

Skupienia_rosnąco
Suma

1 2 3 4 5 6

<= 30.00 5 11 1 41 24 42 124
30.01 - 35.00 0 6 1 17 10 29 63
35.01 - 40.00 0 1 0 16 5 36 58
40.01 - 45.00 1 0 0 13 5 31 50
45.01 - 50.00 0 0 0 10 5 22 37
50.01+ 0 0 0 3 4 41 48

6 18 2 100 53 201 380



Średni udział ludności zamieszkałej od urodzenia
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Średni udział ludności zamieszkałej od urodzenia
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Kwestie do dyskusji:

▪ Czy lub w jakiej mierze wskaźnik „udział ludności zamieszkałej od urodzenia” mierzy tylko 
zasiedziałość mieszkańców, w jakiej zaś wynika ze struktury wieku ludności?

▪ Jakie są za i przeciw analizowania skupień zamiast grup wg wartości zmiennej pierwotnej?
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Porównanie średnich w segmentach wg zmiennej pierwotnej
Dominicantes i w skupieniach metodą k-średnich
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Wskaźnik atrakcyjności migracyjnej

27

4

6

8

10

12

14

< 30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50

Dominicantes

Różnica między miarami zsumowanych 
odległości przyjazdów do i zsumowanych 
odległości wyjazdów z powiatu (wskaźnik 



Wskaźnik atrakcyjności migracyjnej
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Dziękujemy za uwagę!

Wszelkie Państwa uwagi, sugestie, propozycje i komentarze
będą bardzo mile widziane:

s.nowotny@iskk.pl  502 437 137
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