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1 WPROWADZENIE 

Początek gruntownych przeobrażeń w sferze ży-
cia małżeńskiego i rodzinnego w krajach rozwi-
niętych Europy Zachodniej i Północnej nastąpił 
w połowie lat 60. XX w., kształtując nowe 
trendy społeczne i nowe formy zachowań, które 
w znacznym stopniu wpłynęły na erozję insty-
tucjonalnej formy małżeństwa i wzrost inten-
sywności rozwodów [9]. 

Potężne wyzwanie wobec trwałości małżeń-
stwa i rodziny stanowią procesy modernizacji 
techniczno-ekonomicznej i społeczno-kulturo-
wej. Rozwój gospodarczy, industrializacja, urba-
nizacja, będące nośnikiem nowoczesności i pos-
tępu, w sposób pośredni wpływają destabilizu-
jąco na współczesne rodziny poprzez przemiany 
stylów życia, radykalne przewartościowanie 
postaw społecznych i liberalizację poglądów. 
Procesy te poszerzają sferę osobowej wolności 
człowieka, wpływają na wzrost znaczenia indy-
widualizmu i samorealizacji, a jednocześnie 
wzmacniają konflikty w rodzinie i tendencje do 
ich rozwiązywania poprzez rozwód lub sepa-
rację. Liberalizacja prawa rozwodowego oraz 
znaczne ograniczenie roli lokalnej kontroli 
społecznej sprzyjają postępującej sekularyzacji 
życia [8]. Przemianom w sferze materialnej to-
warzyszą fundamentalne przeobrażenia systemu 
wartości, norm i postaw, co z kolei stanowi 
podłoże radykalnych zmian motywacji zacho-
wań ludzkich. Celowe jest zatem szersze spoj-
rzenie na zagadnienia rozpadu małżeństw oraz 
postaw społecznych wobec instytucji rozwodu. 

Należy podkreślić, iż zakres i tempo prze-
obrażeń związanych z rosnącą liczbą rozwodów 
jest zróżnicowane w czasie i przestrzeni – jest 

bowiem zależne od wielu determinant zarówno 
o charakterze makrogospodarczym, jak i spo-
łeczno-kulturowym. Natężenie oraz różne kie-
runki oddziaływania tych czynników powodo-
wały, że poszczególne kraje rozpoczynały 
i wkraczały w kolejne fazy transformacji demo-
graficznej w różnym czasie [15]. 

W Polsce rodzina oparta na związku mał-
żeńskim ma długą i ugruntowaną tradycję. Wy-
nika to niewątpliwie z dużej roli Kościoła i re-
ligii katolickiej w życiu znacznej części polskie-
go społeczeństwa, wyznającej zasadę monoga-
micznego i nierozerwalnego związku małżeń-
skiego [14]. Ponadto liczne represje i prześla-
dowania w historii Polski w okresie zaborów, 
okupacji czy też dyktatury komunistycznej oraz 
konieczność długotrwałego przeciwstawiania się 
nieakceptowanemu porządkowi politycznemu 
ugruntowały rodzinę jako strukturę gwarantu-
jącą – przynajmniej emocjonalne – bezpieczeń-
stwo [2]. Przez długi czas model rodziny w Pol-
sce był modelem tradycyjnym opartym na pier-
wszych związkach małżeńskich, a zmiany, które 
dokonywały się w procesach zawierania i rozpa-
du małżeństw, miały charakter ewolucyjny 
i były związane głównie ze zmianą struktury 
ludności [4]. 

Dopiero w okresie transformacji systemowej 
ujawniły się istotne przemiany w sferze życia 
małżeńskiego i rodzinnego. Symptomem obser-
wowanych zmian był spadek liczby zawieranych 
małżeństw przy jednoczesnym wzroście inten-
sywności rozwodów i związków kohabitacyj-
nych. Mechanizm wyjaśniania przyczyn ewo-
lucji we wzorcach tworzenia i rozpadu rodzin 
w Polsce nie jest prosty, gdyż wymaga uwzględ-
nienia nie tylko czynników demograficznych, 
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ale również różnorodnych czynników ekono-
micznych i społecznych, towarzyszących okre-
sowi transformacji ustrojowej. Globalizacja, 
rozwój techniki i zniesienie ograniczeń komuni-
kacji dodatkowo wzmagają procesy moderni-
zacji zarówno w sferze techniczno-ekonomicz-
nej, jak również społeczno-kulturowej, sprzy-
jając obserwowanej erozji instytucji małżeństwa 
w Polsce [7]. 

W polskiej demografii niewiele było badań 
specjalnych poświęconych problematyce rozwo-
dów, a badania przyczyn i skutków rozpadu za-
wartych małżeństw były prowadzone przez GUS 
w wąskim zakresie. Nie podejmowano także 
pełnych badań empirycznych nad społeczną per-
cepcją rozwodów, natomiast badania niewy-
czerpujące realizowane były niezwykle rzadko. 
Efekty dotychczasowych badań ukazują w spo-
sób niepełny kształtujące się prawidłowości 
w zakresie zróżnicowania i uwarunkowań pro-
cesów dezintegracji małżeństw oraz postaw spo-
łecznych wobec rozwodów. Próby wyjaśnienia 
mechanizmu rozwodów w warunkach polskich 
bazują głównie na teoriach wypracowanych na 
gruncie obserwacji amerykańskich i zachodnio-
europejskich. 

W tym kontekście istnieje potrzeba po-
głębionych studiów zorientowanych na kom-
pleksowe, wielowątkowe i interdyscyplinarne 
ujęcie procesu rozpadu małżeństw oraz spo-
łecznej percepcji rozwodów w Polsce. Wzrost 
natężenia i skali tego procesu, jego złożoność, 
wieloaspektowość oraz daleko idące różnorodne 
konsekwencje powodują, że problematyka roz-
wodów wymaga ciągłych i wielostronnych docie-
kań badawczych, które pozwoliłyby na uzyskanie 
pełniejszego obrazu postępujących zmian. 

2 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES 
ROZPRAWY 

Problematyka dezintegracji małżeństw, a w szcze-
gólności rozwodów, jest aktualnym oraz istotnym 
zagadnieniem badawczym o charakterze interdys-
cyplinarnym, będącym przedmiotem zaintereso-
wania wielu dziedzin naukowych. Rozwody sta-
nowią poważny problem w wymiarze jednostko-
wym, rodzinnym i ogólnospołecznym. Zmie-
niają one wzory prokreacji i socjalizacji, które 
stanowią istotę rodziny pełnej. Problem 
nietrwałości związków małżeńskich implikuje 
wiele negatywnych konsekwencji, niosąc ze 

sobą wysokie koszty demograficzne, społeczne 
i moralne [11]. Z drugiej strony rozwód niejed-
nokrotnie może okazać się mniejszym złem niż 
utrzymywanie nieudanego małżeństwa za wszel-
ką cenę, szczególnie w sytuacji przemocy i pa-
tologii w rodzinie. Złożoność tej problematyki 
rodzi potrzebę skoordynowanych działań poli-
tyki gospodarczej i społecznej państwa, uwz-
ględniających aspekty demograficzne. 

Przedmiotem rozprawy są procesy rozpadu 
małżeństw w zakresie rozwodów i ich społeczna 
percepcja w Polsce. W podjętym badaniu przy-
jęto, iż rozwody są istotnym symptomem dezin-
tegracji życia rodzinnego, a zarazem odzwier-
ciedleniem zachodzących w kraju przeobrażeń 
o charakterze demograficznym i społecznym. 

Bardzo ważnym zagadnieniem, z punktu wi-
dzenia problematyki rozpadu związków mał-
żeńskich, są społeczne postawy wobec rozwo-
dów, które wyznaczają przyszłe zachowania 
jednostek danej populacji. Koncepcje i teorie de-
zintegracji rodziny zawierają przesłanki ukazu-
jące, że zjawisko to jest odzwierciedleniem pre-
ferowania określonego systemu wartości i pos-
taw, warunkowanych doświadczeniami oraz ce-
chami indywidualnymi jednostki. Ponieważ 
oddziaływanie norm społecznych na postawy 
i zachowania rodzinne w nowoczesnym społe-
czeństwie nie jest silne, współczesne koncepcje 
i teorie ludnościowe za przyczynę zmienności 
zachodzących zjawisk uznają indywidualne pos-
tawy, które kształtowane są przez różnorodne 
czynniki oddziałujące z różną siłą i na różnych 
poziomach. Postawy wobec rozwodów są zatem 
kategorią bardzo złożoną i wielowymiarową. 
Obok bezpośredniego powiązania z typem oso-
bowości, postawy mają także swoje odniesienie 
do procesów makro- i mikrospołecznych i są 
wyrazem aktualnie zachodzących przemian. 

Konieczność pogłębionego badania zoriento-
wanego na wielowątkowe i interdyscyplinarne 
ujęcie podjętej problematyki stanowiło podstawę 
do sformułowania celów i hipotez badawczych.  

Celem głównym badania było rozpoznanie 
uwarunkowań procesu rozwodu oraz uwarun-
kowań jego społecznej percepcji. 

Dążenie do realizacji sformułowanego celu 
głównego wyznaczyło koncepcję postępowania 
badawczego, które wymagało osiągnięcia celów 
szczegółowych, a w szczególności identyfikacji: 
 natężenia i dynamiki rozwodów, 
 struktury rozwiedzionych według cech demo-

graficzno-społecznych i ekonomicznych, 
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 uwarunkowań i przestrzennego zróżnicowa-
nia natężenia procesów destabilizacji związ-
ków małżeńskich, 

 społecznej percepcji rozwodów oraz jej uwa-
runkowań i zróżnicowania oraz 

 oceny efektów porównania skali rozwodów 
i ich percepcji w Polsce oraz w Unii Euro-
pejskiej. 

W procesie badania, niezależnie od założone-
go celu głównego i celów szczegółowych, zmie-
rzano do weryfikacji hipotezy głównej, iż roz-
wody i ich społeczna percepcja w różnym stop-
niu uwarunkowane są czynnikami środowisko-
wymi, demograficzno-społecznymi i ekonomicz-
nymi.  

Ponadto, uwzględniając szeroki i wieloaspek-
towy charakter prowadzonego badania, dla reali-
zacji celów badawczych rozprawy sformułowa-
no i podjęto próbę weryfikacji następujących 
hipotez szczegółowych: 
 intensywność rozpadu małżeństw zależna jest 

od stopnia modernizacji socjo-ekonomicznej, 
 pogłębia się unifikacja postaw społecznych 

wobec rozwodów w skali krajowej i między-
narodowej. 

Praca stanowi studium o charakterze poznaw-
czo-metodologicznym. Aspekt diagnostyczny 
rozprawy przejawiał się w próbie rozpoznania 
procesu rozwodu i jego społecznej percepcji, 
a także w próbie identyfikacji prawidłowości 
w zakresie uwarunkowań i przestrzennego zróż-
nicowania rozwodów. 

Aspekt metodologiczny pracy z kolei spro-
wadzał się do wypracowania właściwych narzę-
dzi badawczych oraz wyboru metod i technik 
analizy statystycznej służących rozpoznaniu pro-
cesu rozwodu i opinii społecznej wobec rozwo-
dów, jak również umożliwiających ocenę stop-
nia zależności pomiędzy zmiennymi objaśnia-
nymi a czynnikami środowiskowymi, demogra-
ficzno-społecznymi i ekonomicznymi. 

Ze względu na złożony charakter badanych 
zjawisk w rozprawie założono wykorzystanie 
kombinacji kilku narzędzi statystycznych, 
a w szczególności: podstawowych miar statys-
tyki opisowej, metod wnioskowania w zakresie 
cech jakościowych oraz metod wielowy-
miarowej analizy statystycznej. Do weryfikacji 
powiązań między parami zmiennych jakościo-
wych zastosowano nieparametryczne testy istot-
ności: sumy rang Kruskala-Wallisa lub Manna-
Whitneya oraz test niezależności chi-kwadrat. 

Dla uchwycenia istniejących prawidłowości 
w zbiorowościach opisywanych przez rozbudo-
wany zestaw cech wykorzystano natomiast na-
rzędzia wielowymiarowej analizy koresponden-
cji oraz analizy taksonomicznej. Metody takso-
nomiczne posłużyły do zbadania przestrzennego 
zróżnicowania uwarunkowań rozwodów, a w ce-
lu porównania rezultatów klasyfikacji obiektów 
zastosowano różne procedury analityczne: me-
todę porządkowania liniowego w oparciu o tzw. 
zmienne syntetyczne i analizę skupień (hierar-
chiczną metodę Warda oraz niehierarchiczną 
procedurę k-średnich). Z kolei dla identyfikacji 
związków występujących pomiędzy deklaro-
wanymi postawami respondentów a czynnikami 
o charakterze głównie jakościowym posłużono 
się analizą korespondencji. Obliczenia wy-
konano, korzystając z pakietu statystycznego 
STATISTICA. 

Podjęte badanie miało charakter interdyscy-
plinarny z wiodącym nurtem demograficznym. 
Uwagę badawczą skoncentrowano głównie na 
procesie rozwodu i jego percepcji w Polsce 
w okresie przemian społeczno-ustrojowych. 
Równocześnie za zasadne uznano ukazanie skali 
i rozwoju badanych zjawisk w okresie powo-
jennym, a także ich przebiegu w krajach Unii 
Europejskiej. 

Dostępność materiału statystycznego dla roz-
wiązania problemu badawczego okazała się 
zróżnicowana w ujęciu czasowym, co zdeter-
minowało zakres poszczególnych etapów bada-
nia. Ramy czasowe analiz obejmowały lata 
1946-2008 dla Polski oraz 1965-2007 dla Unii 
Europejskiej. Podstawowym źródłem danych 
był materiał wtórny, pochodzący zarówno z ba-
dań pełnych, jak i częściowych. Publikowane 
dane polskiego Głównego Urzędu Statystycz-
nego (GUS) oraz Eurostat (European Statistical 
Office) były głównym źródłem informacji o rze-
czywistej liczbie i skali rozwodów w Polsce 
i Europie. Natomiast dla identyfikacji postaw 
społecznych wobec rozwodów w wybranych 
krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, 
wykorzystano bazy danych powstałe w wyniku 
realizacji dwóch badań ankietowych: DIALOG-
IPPAS (International Population Policy Accep-
tance Study) – runda druga z lat 2000-2003 
(PPA2) oraz PGSS (Polski Generalny Sondaż 
Społeczny) – moduł Rodzina i społeczne role 
kobiet z lat 1994 i 2002. Rezultaty ilościowej 
oceny jakości materiału źródłowego z sondaży 
PPA2 i PGSS opartych na próbach losowych 



Rozpad małżeństw i społeczna percepcja rozwodów w Polsce 

www.statsoft.pl/czytelnia.html          Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV   StatSoft Polska 2012 368 

pozwoliły uznać wyniki tych badań za dosta-
tecznie reprezentatywne do formułowania 
uogólnień na populację generalną. 

Przyjęta koncepcja postępowania badawcze-
go, polegająca na efektywnym wykorzystaniu 
różnych, niezależnych źródeł informacji i ich 
merytorycznej integracji, wpisuje się w nowe, 
aktualne tendencje badań statystycznych. Zaletą 
takiego podejścia, zwanego meta-analizą (ang. 
meta-analysis), jest możliwość syntetycznego 
ujęcia i obiektywnej oceny wyników pewnej 
ilości niezależnie przeprowadzonych badań, od-
noszących się do tego samego przedmiotu ba-
dań, oraz większe prawdopodobieństwo wykry-
cia prawidłowości statystycznych (w odniesieniu 
do rezultatów badań przeprowadzonych tylko na 
jednej próbie) [5]. 

3 UKŁAD I TREŚĆ PRACY 

Rozprawa składa się z dwóch części – teoretycz-
nej i empirycznej, obejmujących sześć rozdzia-
łów, wstęp i zakończenie, a także spis wyko-
rzystanej literatury oraz wykaz zamieszczonych 
w pracy tabel i rysunków. 

W rozdziale pierwszym zaprezentowano naj-
ważniejsze zagadnienia terminologiczne, omó-
wiono prawne, demograficzne, społeczne i ekono-
miczne aspekty rozwodów oraz ukazano teore-
tyczne podstawy badań nad rozwodami. Ponadto 
scharakteryzowano najważniejsze koncepcje te-
oretyczne dotyczące dezintegracji małżeństw, 
w tym teorię wymiany społecznej, konfliktu, 
drugiego przejścia demograficznego, modele 
procesu rozwodowego. Przeprowadzono również 
przegląd występujących w literaturze przedmiotu 
różnorodnych klasyfikacji czynników determinu-
jących rozpad małżeństw oraz dokonano wyboru 
typologii, jako podstawy do dalszych rozważań. 
W dalszej części rozdziału ukazano stan badań 
empirycznych nad rozwodami, które były reali-
zowane od początku lat 60. XX w. w Polsce i za 
granicą. 

Zagadnienia metodologiczne stanowiły przed-
miot rozważań rozdziału drugiego. Przedstawio-
no w nim koncepcję podjętego badania, ukazano 
rezultaty oceny jakościowej i ilościowej wyko-
rzystanych źródeł danych, a także dokonano 
szczegółowej charakterystyki i oceny mierników 
rozwodów oraz metod i narzędzi analizy sta-
tystycznej przydatnych w realizacji podjętego 
problemu badawczego. 

Rozdział trzeci otwiera część empiryczną 
rozprawy. Scharakteryzowano w nim natężenie 
i dynamikę procesu rozpadu małżeństw w latach 
1946-2008 w Polsce, uwzględniając – obok roz-
wodów – również proces naturalnego rozpadu 
małżeństw i separacje. W tej części pracy uka-
zano także zmiany w strukturze osób rozwie-
dzionych według wybranych cech demograficz-
nych, społecznych i ekonomicznych, jak rów-
nież według przyczyn rozpadu pożycia małżeń-
skiego wynikających z orzeczeń sądowych. 

W kolejnym rozdziale dokonano opisu zmian 
natężenia rozwodów i separacji w układzie tery-
torialnym w okresie transformacji społeczno-
ustrojowej w Polsce oraz ukazano efekty analizy 
przestrzennego zróżnicowania rozpadu mał-
żeństw. Za pomocą narzędzi taksonomicznych 
dokonano klasyfikacji regionów (województw) 
ze względu na poziom oddziaływania wyse-
lekcjonowanych (zgodnie z założeniami wielo-
wymiarowej analizy porównawczej) czynników 
społeczno-ekonomicznych i demograficznych, 
determinujących procesy destabilizacji mał-
żeństw. 

W rozdziale piątym zostały ukazane efekty 
identyfikacji uwarunkowań i zróżnicowania pos-
taw społeczeństwa polskiego wobec instytucji 
rozwodu w zależności od szeregu czynników 
o charakterze demograficzno-społecznym, aks-
jologicznym i ekonomicznym. W procesie bada-
nia zastosowano wystandaryzowane podejście 
analityczne, wykorzystując narzędzia wielowy-
miarowej analizy korespondencji. 

Ostatni rozdział rozprawy zawiera efekty ana-
lizy zmian częstości i struktury rozwodów w kra-
jach UE oraz rezultaty wielowymiarowej analizy 
uwarunkowań i zróżnicowania opinii o rosnącej 
liczbie rozwodów w wybranych krajach. Uwaga 
badawcza została skupiona na próbie identy-
fikacji różnic w intensywności rozwodów i skali 
ich społecznej akceptacji w Polsce na tle innych 
krajów członkowskich Unii. 

4 REZULTATY I WNIOSKI Z ROZPRAWY 

Uzyskane rezultaty analizy dotyczącej identy-
fikacji wpływu czynników środowiskowych na 
procesy rozpadu małżeństw ukazały, iż rozwody 
są przede wszystkim fenomenem miejskim. Śro-
dowisko wielkomiejskie sprzyja dezintegracji 
pożycia małżeńskiego przez swoją anoni-
mowość, brak społecznej kontroli i liberalne 
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poglądy. Z drugiej jednak strony wzmożona 
ruchliwość społeczna i przestrzenna ludności 
powoduje szybkie przenikanie wzorców kultu-
rowych i obyczajowych cechujących społecz-
ności miejskie na obszary niezurbanizowane. 
Choć skala procesów dezintegracji małżeństw 
na wsi jest nadal mniejsza, to jednak przebiegają 
one z większą dynamiką aniżeli w miastach. Za-
sięg oddziaływania nowoczesnej kultury miej-
skiej obejmuje coraz większe rzesze społe-
czeństwa, a szczególnie ludzi młodych. 

Praktyczne zastosowanie metod taksonomicz-
nych potwierdziło słuszność hipotezy mówiącej, 
iż intensywność rozpadu małżeństw jest zależna 
od stopnia modernizacji socjo-ekonomicznej. 
Terytorialne zróżnicowanie stopy rozwodów 
wskazało na różnorodne uwarunkowania pro-
cesu rozpadu małżeństw i rodzin, tkwiące 
w zachodzących przeobrażeniach społeczno-
gospodarczych i ich konsekwencjach. Rezultaty 
podjętego badania ukazały, iż występują wy-
raźne dysproporcje pomiędzy województwami 
północno-zachodniej i południowo-wschodniej 
części kraju, które w dużej mierze wynikają ze 
stopnia zurbanizowania, uprzemysłowienia, pos-
tępu cywilizacyjnego i rozwoju społeczno-eko-
nomicznego tych regionów. Nie bez znaczenia 
w tym względzie pozostają także czynniki 
historyczno-kulturowe. Szczególna podatność 
ludności zamieszkującej północno-zachodni reg-
ion kraju na procesy dezintegracji małżeństw 
jest bowiem wywołana imigracyjną genezą po-
pulacji, która osiedliła się na Ziemiach Odzys-
kanych po zakończeniu drugiej wojny świa-
towej, przemieszaniem kultur, obyczajów oraz 
zanikiem rodzimych tradycji [13]. Ponadto 
przemiany kulturowe w Polsce wzmagał dodat-
kowo proces „westernizacji”, polegający na 
dyfuzji wartości pluralistycznych i liberalnych 
rozpowszechnianych w kulturze masowej kra-
jów o rozwiniętej demokracji [7]. 

Przeprowadzone studia wskazały na domi-
nujące znaczenie czynników reprezentujących 
kontekst społeczno-ekonomiczny. W warunkach 
polskiej transformacji szczególnie istotny wpływ 
na przeobrażenia w procesach rozrodczości oraz 
przemiany wzorca tworzenia i rozpadu mał-
żeństw miały zmiany na rynku pracy i zwiększo-
ny popyt na wysoko wykwalifikowaną i elas-
tyczną siłę roboczą. Ich konsekwencją jest 
wzrost aspiracji zawodowych jednostek (szcze-
gólnie kobiet), które preferują rozwój osobisty, 
podporządkowując mu decyzje dotyczące 

rodziny. W okresie przemian społeczno-gospo-
darczych w Polsce zwiększyło się znaczenie 
czynnika ekonomicznego w wyborach życio-
wych ludności, niejednokrotnie skutkujących 
rozpadem rodzin. Aktywność w sferze ekono-
micznej stała się konkurencyjna wobec aktyw-
ności na polu rodzinnym. Znacząca część doras-
tającego społeczeństwa, koncentrując się na 
nieustannym zdobywaniu środków material-
nych, dostrzega w rodzinie i dziecku zagrożenie 
dla osobistego rozwoju oraz osiągania życiowe-
go sukcesu, coraz częściej wyrażającego się 
w postawie „mieć”, a nie „być”. Dotyczy to 
zwłaszcza kobiet, dla których koszty alterna-
tywne małżeństwa i macierzyństwa wyraźnie 
wzrosły. 

Ocena efektów porównania skali rozwodów 
w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Euro-
pejskiej skłania jednak do bardziej optymistycz-
nych wniosków. Mimo że kierunek przemian 
w Polsce jest zbieżny z tendencją obserwowaną 
w krajach Europy Zachodniej i Północnej o za-
awansowanym przejściu demograficznym (np. 
Belgia, Finlandia), to intensywność procesów 
dezintegracji rodzin jest w Polsce nadal zdecy-
dowanie mniejsza. Charakterystyczne, iż zmiany 
demograficzne w Polsce nie przebiegają tak 
gwałtownie jak w innych krajach Europy Cen-
tralnej i Wschodniej, które doświadczyły równie 
głębokich reform na skutek transformacji gospo-
darczo-ustrojowej (m.in. Estonia, Litwa, Łotwa).  

W procesie badania wykazano, iż mimo 
zwiększenia się znaczenia ekonomicznych deter-
minant w wyborach dokonywanych przez jed-
nostki, istotną rolę w życiu społeczeństwa pol-
skiego odgrywają również przesłanki poza-
ekonomiczne. Rezultaty identyfikacji społecznej 
percepcji rozwodów ukazały, iż na tle spo-
łeczeństw innych krajów Unii Europejskiej Po-
lacy wyróżniali się silnym powiązaniem racjo-
nalnych i konserwatywnych postaw wobec roz-
wodów z deklarowaną głęboką religijnością. 
Obserwowana silna pozycja tradycyjnego 
modelu rodziny opartego na formalnym związku 
małżeńskim wynika zapewne z dużej roli Koś-
cioła i katolicyzmu w Polsce kultywującego za-
sadę nierozerwalności małżeństwa.  

Porównanie wyników kilku badań zrealizo-
wanych na próbach ogólnopolskich dotyczących 
postaw religijnych wykazuje daleko idącą sta-
bilność wiary katolickiej, co wydaje się zja-
wiskiem zaskakującym w obliczu zaprogramo-
wanej laicyzacji społeczeństwa w dobie PRL 
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oraz gwałtownych procesów industrializacji i ur-
banizacji w dobie przemian społeczno-gospodar-
czych. Słuszny wydaje się pogląd, iż typ oso-
bistej religijności Polaków ukształtowanej pod 
wpływem czynników historycznych, uczucio-
wych i tradycji kulturowej nie zmienia się zbyt 
łatwo i równolegle z dokonującymi się prze-
mianami w makrostrukturach [1]. Powtarzające 
się cyklicznie wstrząsy społeczno-polityczne 
w kraju – niezależnie od ich tragicznego aspektu 
– pozytywnie wpływają na ożywienie religijne 
i przywiązanie społeczeństwa do Kościoła. 

Niemniej jednak w interpretacji najnowszych 
badań socjologicznych wskazuje się na zmniej-
szający się związek między postawą wobec re-
ligii a postawą moralną jednostki. Zasady mo-
ralne katolicyzmu znajdują się w polu akceptacji 
Polaków, ale jest to aprobata krytyczna i tylko 
częściowa. Nastąpił daleko idący rozdźwięk po-
między postawami i zachowaniami ludzi wie-
rzących a oficjalnym stanowiskiem Kościoła 
w takich kwestiach, jak nierozerwalność mał-
żeństwa, przedmałżeńskie życie seksualne czy 
regulacja poczęć [12]. Zgodnie z ogólną ten-
dencją panującą w krajach zachodnich postawy 
zasadnicze ustępują na rzecz postaw celowoś-
ciowych. Życie społeczne w coraz większym za-
kresie jest kierowane i koordynowane różnorod-
nymi zasadami pragmatycznymi, niezwiązanymi 
z religią i moralnością. Następuje przejście od 
społeczeństwa losu do społeczeństwa wyboru. 

Tendencje te pozwalają wyjaśnić znaczne 
rozbieżności, jakie wykazano w procesie ba-
dania pomiędzy deklaratywną a faktyczną stroną 
zagadnienia. Wśród ogromnej większości res-
pondentów prawie wszystkich krajów zjawisko 
wzrastającej liczby rozwodów spotkało się 
z ocenami negatywnymi bądź bardzo negatyw-
nymi. Rzeczywistość społeczna ujawnia jednak 
bardziej pejoratywne oblicze. Prorodzinnym 
deklaracjom towarzyszy bowiem spadek inten-
sywności zawierania małżeństw i wzrost liczby 
rozwodów. 

Szczególne znaczenie w procesie kształtowa-
nia opinii o dopuszczalności rozwodów zdają się 
odgrywać czynniki o charakterze światopoglą-
dowym. Wpływ postępu cywilizacyjnego na 
przeobrażenia w rodzinach polskich dokonuje 
się przede wszystkim poprzez przemiany w sze-
roko pojmowanym systemie wartości. Z rezul-
tatów badania wynika, iż czynnikiem istotnie 
modyfikującym postawy wobec rozwodów był 
stosunek do religii.  

Spośród korelat demograficznych na uwagę 
zasługują wiek i stan cywilny respondentów. 
Charakterystyczne, iż wśród najstarszych ankie-
towanych oraz wśród rozwiedzionych (ewentu-
alnie pozostających w separacji) było stosun-
kowo więcej zwolenników rozwodu niż w po-
zostałych subpopulacjach wyróżnionych ze 
względu na wiek lub stan cywilny. Wydaje się, 
iż percepcja rozwodów jest w dużej mierze 
kształtowana przez pryzmat własnych doświad-
czeń życiowych i poziomu satysfakcji z życia. 
Dlatego stosunek do instytucji rozwodu zmienia 
się pod wpływem subiektywnej oceny własnych 
przeżyć dokonanej z perspektywy czasu. 

Uzyskane wyniki badań prowadzą do niejed-
noznacznych wniosków. Z jednej strony bowiem 
wykazano narastające – zwłaszcza wśród osób 
młodych – symptomy zmian postaw życiowych, 
charakterystyczne dla drugiego przejścia demo-
graficznego. Z drugiej zaś strony społeczeństwo 
polskie w swej zdecydowanej większości – 
włącznie z ludźmi młodymi – wciąż zasadniczą 
wagę przywiązuje do instytucji małżeństwa [6]. 
Rezultaty przeprowadzonego postępowania ba-
dawczego pozwoliły zatem tylko częściowo 
potwierdzić hipotezę o pogłębiającej się unifi-
kacji postaw społecznych wobec rozwodów 
w skali krajowej i międzynarodowej. 

W świetle dokonanych studiów literaturo-
wych można stwierdzić, że nie istnieje jedna 
uniwersalna teoria objaśniająca w sposób przy-
czynowo-skutkowy mechanizmy determinujące 
rozpad małżeństw. Rzeczywistość demograficz-
na jest zbyt skomplikowana, aby w zadowa-
lająco precyzyjnym stopniu mogła być objaś-
niona przy użyciu jednej tylko teorii.  

Uzyskane rezultaty badania pozwalają sądzić, 
iż zasadne są próby wyjaśniania wzrostu częs-
tości rozwodów w ramach teorii drugiego przej-
ścia demograficznego, chociaż procesy rozpadu 
małżeństw nie znajdowały się w centrum uwagi 
jej twórców [3]. Szczególnie ważna w odniesie-
niu do rozwodów wydaje się warstwa wyjaś-
niająca tej teorii, eksponująca znaczenie określo-
nych czynników społeczno-ekonomicznych oraz 
ich wpływ na transformację demograficzną 
w Europie. Teoria przejścia, choć jest niespójna 
i mało precyzyjna (nie zawiera bowiem usys-
tematyzowanego opisu mechanizmów i praw 
rozwoju demograficznego), to wydaje się – 
w kontekście rezultatów przeprowadzonego ba-
dania – iż w sposób prawidłowy objaśnia prze-
obrażenia zachodzące w makrootoczeniu oraz ich 
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oddziaływanie na postawy i zachowania sprzy-
jające dezintegracji małżeństw. 

W świetle efektów podjętego badania naj-
bardziej trafna spośród koncepcji wyjaśnia-
jących mechanizm rozwodów w skali mikrospo-
łecznej wydaje się teoria wymiany społecznej, 
która stanowi obszerne studium nad czynnikami 
mającymi wpływ na relację pomiędzy jakością 
(atrakcyjnością) a stabilnością małżeństwa. 
Szczególnie silne w okresie przemian społecz-
no-gospodarczych w Polsce jest oddziaływanie 
czynników określanych przez G. Levingera jako 
alternatywy wobec aktualnego małżeństwa [10]. 
Do takich alternatywnych atrakcji można zali-
czyć dążenie do osiągnięcia niezależności 
społecznej i ekonomicznej (dotyczy to głównie 
kobiet), w tym swobody w zakresie podejmo-
wania decyzji oraz lepszych warunków dla 
samorealizacji. W dobie zachodzących przemian 
formalne małżeństwo traci bowiem na zna-
czeniu, a o jego losach coraz częściej przesądza 
prosta kalkulacja zysków i strat płynących ze 
wzajemnej wymiany dóbr (materialnych i nie-
materialnych). Z kolei przekonania religijne, 
których oddziaływanie na zachowania Polaków 
jest nadal względnie silne, w świetle teorii 
wymiany społecznej funkcjonują jako bariery 
przed rozwodem. 

W konkluzji można stwierdzić, iż uzyskane 
efekty poznawcze badania pozwoliły na wery-
fikację sformułowanych hipotez badawczych 
oraz na realizację celu głównego pracy, którym 
było rozpoznanie uwarunkowań procesu roz-
wodu oraz uwarunkowań jego społecznej per-
cepcji. W pełni uprawniona jest hipoteza głów-
na, iż rozwody i ich społeczna percepcja w róż-
nym stopniu uwarunkowane są czynnikami śro-
dowiskowymi, demograficzno-społecznymi i eko-
nomicznymi. Wybór metod i narzędzi analizy 
statystycznej do rozwiązania problemu badaw-
czego okazał się prawidłowy. Wykorzystane 
techniki analityczne umożliwiły rozpoznanie 
procesu rozwodu i postaw społecznych wobec 
rozwodów oraz identyfikację czynników deter-
minujących te procesy i wpływających na ich 
zróżnicowanie. 

Ukazane w badaniu szerokie spektrum uwa-
runkowań procesów dezintegracji małżeństw 
potwierdziło zasadność wieloaspektowego 
i interdyscyplinarnego ujmowania tych zjawisk. 
Obszar badawczy związany z problematyką roz-
padu małżeństw i ich społecznej percepcji jest 
z pewnością jeszcze szerszy, aniżeli 

zaprezentowano to w dysertacji. Można przy-
puszczać, że faktyczne rozmiary zjawisk dezin-
tegracji rodziny są większe, niż wynika to 
z przeprowadzonej analizy, gdyż przypadki 
rozpadu pożycia małżeńskiego nieusankcjono-
wane prawem nie są rejestrowane. Problematyka 
uwarunkowań procesów rozpadu małżeństw, 
dzięki podjętemu badaniu została rozpoznana 
w większym zakresie, aczkolwiek wymagać bę-
dzie dalszych studiów i uzupełnień. Celowe jest 
prowadzenie ciągłych, cyklicznych badań spec-
jalnych dotyczących rozwodów i ich społecznej 
percepcji, które – jak do tej pory – w Polsce 
były realizowane niezwykle rzadko, a które 
pozwoliłyby na uzyskanie pełniejszego obrazu 
postępujących przeobrażeń w zakresie życia 
rodzinnego i małżeńskiego. 

Problematyka dezintegracji małżeństw oraz 
indywidualnych i społecznych postaw wobec 
kwestii rozwodów jest zagadnieniem istotnym 
zarówno z mikro- i makrospołecznego punktu 
widzenia, jak również w kontekście gospodar-
czym i demograficznym. Zagadnienia te mają 
szczególnie doniosłe znaczenie w świetle postę-
pujących procesów ograniczenia reprodukcji, 
spadku przyrostu naturalnego, pojawienia się 
nowych form życia rodzinnego, w tym rodzin 
nuklearnych i niepełnych. Notowane trendy 
będą skutkować w niekorzystnych zmianach 
struktury ludności według wieku, stanu cywil-
nego i stanu rodzinnego. 

Tendencje te stanowią ogromne wyzwanie dla 
polityki ludnościowej państwa, która nieustannie 
powinna poszukiwać nowych bodźców i wdra-
żać odpowiednie działania mające na celu mini-
malizowanie negatywnych skutków obecnych 
przemian demograficznych w kolejnych dziesię-
cioleciach. Działania te powinny zmierzać 
w kierunku stworzenia warunków do zagwaran-
towania prostej zastępowalności pokoleń, pod-
noszenia poziomu bytowego ludności, stymu-
lowania ruchów migracyjnych ludności w taki 
sposób, by nie dopuścić do terytorialnych 
zniekształceń struktury według płci i wieku.  

Rezultaty badania wskazują na nadal wysoką 
pozycję małżeństwa i rodziny w hierarchii war-
tości społeczeństwa polskiego. Odpowiednia 
polityka państwa wobec rodziny mogłaby ogra-
niczyć liczbę przypadków dezintegracji mał-
żeństw lub uczynić je bardziej humanitarnymi. 
W nowoczesnym społeczeństwie rodzinie trud-
niej jest realizować swoje cele. Stąd konieczny 
jest wysiłek szerokich kręgów ludzi na rzecz 
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rodziny w celu tworzenia środowiska sprzyjają-
cego jej rozwojowi [11]. Istnieje potrzeba sko-
ordynowanych działań polityki gospodarczej, 
społecznej i natalistycznej, uwzględniających 
aspekty demograficzne. W szczególności powin-
no się to przejawiać w przygotowaniu progra-
mów gospodarczych, których realizacja będzie 
mogła zapewnić zadowalające tempo wzrostu 
gospodarczego, dających szansę na pracę, go-
dziwe zarobki i mieszkania dla młodego poko-
lenia. Jednocześnie niezbędne są aktywne dzia-
łania profilaktyczne na rzecz utrwalenia tra-
dycyjnych wzorców i promowanie – przez 
odpowiedni system edukacji i wychowania – 
uniwersalnych wartości, do których w polskiej 
tradycji i kulturze niewątpliwie należy pełna 
rodzina z obojgiem rodziców i dziećmi. 
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