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Orientarea religioasă 

• OR = ansamblu de presupoziții despre 
existența lui Dumnezeu și natura acestuia / 
care implică registrul moralității 
personale/comunitare. 

• Implicații/studii: 
– Psihologie 

– Sociologie 

– Antropologie culturală 

– Etică aplicată. 



OR și prejudecata 

• Whitley, B.E. & Kite, M.E. (2010). The 
psychology of prejudice and discrimination. 
Belmont, CA. Wadsworth – dovezi empirice 
pentru care susțin relația OR = prejudecată. 

• Indicatori (OR) = prezența la activitățile 
religioase / implicarea cantitativă în viața 
religioasă // calitatea angajamentului religios. 

 



G. Allport – OR extrinsecă/intrinsecă 
Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and 

prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 5, 432-443. 

• OR extrinsecă = religie ca MIJLOC (personal/social) pentru a atinge ținte non-religioase = 
asumată de subiecții care participă la reuniunile religioase și se revendică de la o anumită 
ideologie religioasă pentru a stabili / menține rețele sociale (aderență minimală la exigențele 
religioase profunde) 

– Subiecții cu OR extrinsecă = mult mai probabil să se conformeze normelor sociale, decît 
exigențelor religioase – sunt înclinați să schimbe credințele religioase, dacă acestea le 
servesc propriilor scopuri politice/interese personale.  

– OR extrinsecă ridicată = folosesc religia pentru a le furniza ”securitate și consolare, 
sociabilitate și distracție, status și auto-justificare” (Allport &Ross, 1967, p. 434). 

• OR intrinsecă – religia ca SCOP = persoanele care o asumă = cred sincer în religia lor și în 
învățăturile pe care aceasta le furnizează și încercă să trăiască în acord cu prescripțiile 
religioase.  

• Daniel Batson (2010) = ”while a person with an extrinsic religious orientation sees religion as 
a means to an end, a person with an intrinsic orientation sees their religion as that end”.  

• OR intrinsecă = R = “o forță activă călăuzitoare, nu doar un mijloc folosit pentru atingerea 
unor ținte personale, interesate (self-serving ends)” 

  Pentru personalele cu OR intrinsecă – religia = este cel mai important aspect al vieții – încearcă 

să contextualizeze/codifice/interpreteze toată viața lor prin grila religioasă.  



OR – E/I (G. Allport) 

• “persoanele cu o orientare religioasă extrinsecă sunt predispuse să 

folosească religia ca mijloc pentru atingerea scopurilor personale. 
Valorile extrinseci sunt întotdeauna instrumentale şi utilitariste. 

Persoanele cu o astfel de orientare pot găsi religia folositoare în 

diverse moduri.[…] În termeni teologici, tipul extrinsec se îndreaptă 
spre Dumnezeu, dar fără a se abandona pe sine”  

 

• „persoanele cu o orientare religioasă intrinsecă găsesc în religie 

motivul principal (engl. the master motive). Alte nevoi, oricât de 

puternice ar fi, sunt privite mai puţin ca scopuri ultime şi sunt, pe cât 

posibil, armonizate cu credinţele şi recomandările religioase. 

Îmbrăţişând o credinţă religioasă, individul se străduieşte să o 

internalizeze şi să o urmeze deplin, ceea ce înseamnă că, sub acest 
aspect, el îşi trăieşte religia”. 



OR E.  

• religia = obicei plictisitor utilizat cu ocazia diverselor ceremonii 

(Allport, 1963).  

• Caracter instrumental = beneficii:  
– îmbunătăţirea statutului,  

– consolidarea încrederii în sine,  

– creşterea veniturilor,  

– ”colectarea” de prieteni,  

– creşterea puterii şi a influenţei.  

În planul strategiilor cognitive = religia = mecanism de apărare în faţa realităţii, ca 

mecanism de confirmare şi auto-justificare: „un astfel de sentiment (religios) mă 

asigură că Dumnezeu vede lucrurile în maniera mea, că dreptatea mea e şi 

dreptatea sa”.  

Majoritatea persoanelor = OR extrinsecă – legătura lor cu Biserica – conjuncturală + 
instrumentală (în ”crizele existențiale”…)  

 



OR E-I/prejudecata 
Hunsberger, B., & Jackson, L. M. (2005). Religion, Meaning, and Prejudice. Journal of Social 

Issues, 61(4), 807-826. 

• Review – studiile asupra OR derulate după 1990 – legătura OR – prejudecăți. 

– Obs. = ținta prejudecății este importantă atunci cînd urmărim relația OR – 
Prejudecăți. 

• OR extrinsecă – corelează pozitiv cu INTOLERANȚA rasială/etnică + 
minorități sexuale.  

OR Extrinsecă ridicată = abordare utilitară + religia = sursă care furnizează 
statut social.  

• OR intrinsecă – cred sincer și urmează învățăturile religiei lor (”își trăiesc 
religia” = o puternică orientare internă, care nu este prejudiciată de gradul 
în care religia lor învață toleranța inter-grupuri.  

 - NU există nici o corelație între OR intrinsecă și prejudecata (rasială) 

• Deseori studiile semnalează, însă, o corelație pozitivă între:  
– OR intrinsecă și prejudecățile împotriva homosexualilor (Biblia este generoasă în raportarea la 

diferență, dar intransigentă în raport cu homosexualitatea). 
 



Religiozitatea ”matură” 

• G. Allport -The Individual and His Religion == 
maturitatea religioasă: 
– „(1) bine diferenţiată (convingerile religioase asumate critic/viu);  

– (2) dinamică (”evoluează” biografic), în ciuda naturii sale derivate;  

– (3) generează o moralitate consistentă;  

– (4) comprehensivă (”deschidere” la cunoaștere, toleranță, 
reflexivitate)  

– (5) integrală (”răul” coexistă ”binelui”, discernământul trebuie 
cultivat/știința necesară); şi  

– (6) fundamental euristică” (credințele nu pot/nu trebuie 
confirmate empiric).   



Religiozitatea matură / sens 

• G. Allport - „avansând în maturitate, 

individul nu îşi pierde în mod necesar 

credinţa religioasă, nici măcar încrederea 

în revelaţie şi predestinare. Dogma este în 

schimb temperată de smerenie: 

respectând poruncile biblice, renunţă la 

judecată până în ziua răsplăţii. Un astfel 

de sentiment religios conferă întregii vieţi 
motivaţie şi sens”.  



Religia și dezvoltare 

• Religion and Prejudice (1959) = internalizarea OR I/E de-a lungul vieții. 

-  dacă doctrina religioasă este interiorizată de către 
un copil care simte vulnerabilitatea identitară, generată de 

insecuritate, inferioritatea statutului, suspiciune şi 

neîncredere, dezvoltă un operator extrinsec = R - mijloc care 

să-i ofere securitate psihologică.  

– dacă doctrina religioasă este interiorizată de către un 

copil care beneficiază de încredere şi securitate în 

mediul familial  = dezvoltă un operator intrinsec (deși 
experimentează frica, limitarea, pierderea…., le acceptă 

ca fiind suferinţe fireşti ale fiinţei umane).  



OR E/I – scala Allport/Ross 

• Ortogonală! 
 OR I:  

– „Adesea am fost şi sunt foarte conştient de prezenţa lui Dumnezeu sau de 

Existenţa Divină”;  

– „Rugăciunile pe care le spun atunci când sunt singur conţin tot atâta sens şi tot 

atâtea emoţii precum cele spuse de mine în timpul slujbelor religioase”;  

– „Religia este importantă pentru mine în special datorită faptului că îmi oferă 

răspunsuri pentru multe întrebări legate de sensul vieţii”.  

 OR E: 

– „Ceea ce îmi oferă religia în principal este consolare atunci când mă lovesc 

nenorociri şi ghinioane”; 

–  „Scopul rugăciunilor este de a ne asigura o viaţă fericită şi liniştită”;  

– „Deşi sunt o persoană religioasă, nu las credinţele mele religioase să-mi 

influenţeze treburile de zi cu zi”, 

– „Scopul principal al rugăciunilor este de a obţine alinare şi protecţie”.  



OR E/I -  religia ca și căutare (quest) 
• Kirkpatrick (1989) - OR E – socială (networking & 

statut) /personală (securitate, protecție, consolare, 
alinare). 

• Batson & Ventis (1982) - o înfruntare curajoasă a 

întrebărilor existenţiale + refuzul răspunsurilor 
rutiniere consolatoare. Subiectul care asumă OR C 
– nu are acces la adevărul ultim = dar întrebările 

continuă să fie importante, şi oricât de limitate și 
neîndestulătoare ar fi răspunsurile = întrebările 
sunt trăite intens = (premisa = pot fi ”luminate”) 
(Batson şi Ventis, 1982).  



OR C (quest) 

• Subiecți mai deschiși dezvoltării personale; 

• Capabili să rafineze/consolideze progresiv 
credința lor. 

• Sensibilitate crescută la nevoile celorlalți; 

• Toleranță sporită la ambiguitate / disonanță 
cognitivă 

• Predispoziție pentru anxietate existențială. 



Relații Personalitate - OR 
• Laurencelle, Abell şi Schwartz (2002)  

– OR I – corelează cu 

• Anxietatea (-) 

• Depresia (-) 

• Sensibilitatea interpersonală (+) 

• Forța eului (+) 

• Forța supraeului (+) 

• Lewis, Maltby şi Day (2005)  
OR I – corelează cu ”calificarea subiectivă a fericirii” (+) 

• Hills, Francis, Argyle şi Jackson (2004) – BIG5 

• OR E / OR C – corelează cu – neuroticismul (+) 


