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1. Uzasadnienie wytloru tematu oraz cel rozprawy

Okres transformacji ustrojowej w Polsce w istotny sposób wpŁyn$ na ekonomiczno-

społeczne realia fuŃcjonowania, oferując nowe możliwości, jak również wymuszając

strategie zachowan dostosowawczych w wielu dziedzinach życia. Szczególnie interesujący

wydaje się byó wpływ zmtenlĄących się okoliczności na postawy i zachowania młodych

|udzi dążących do usamodzielnienia się. Jedną z pierwszych dojrzałych decyzji jest

opuszczenie domu rodzinnego, będące składową szerszego zestawu zdarzęń określanych

mianem przejscia w dorosłość. Fakt podjęcia decyzji o opuszczeniu domu rodzinnego

zwiryarty jest głównie z kombinacją takich zdarzeń, jak: zŃożenie rodziny, kontynuowanie

kształcenia, r ozp oczęcie aktywno ści zawodowej .

W zwtązku ze zmieniającą się sy.tuacją ekonomiczno-społeczną, nowymi

możliwościami i oczekiwaniami przebieg procesu opuszczania domu rodzinnego, a zwłaszcza

zmiarry w tym zakresie, wydają się szczególnie wazne w dłuzszej perspektywie. Młodzi

ludzie stanęli w obliczu nowych wzwń zwiryanych głównie ze sferą ekonomiczną, takich

jak: niestabilność na rynku pracy i niski poziom płac czy też bariery na rynku

mieszkaniowym, które wydatnie utrudniały usamodzielnienie się. Ogólna niepewnośó

stanowiła główną pTzyczynę odkładania decyzji o założęniu rodziny, w szczęgolności

o zawarctu związkl małZeńskiego, co było i nadal jest w Polsce wiodącym powodem

opuszczenia domu rodzinnego (Liefbroer, FrątczŃ 1996). Z drugiej zaś strony zmiarry

polityczne zwiększyŁy świadomość polskiego społeczeństwa, co skutkowało ogólnym

wzrostem życiowych aspiracji i to zarovmo w sferze ekonomicznej, jak i społecznej.

Łatwiejszy dostęp do edukacji, jej popliaryzacja na szczeblu ponadśrednim, nowe

możliwości na rynku pracy, w szczególności szęrszy wachlarz ofert w sektorze usług

stanowiły vnrystarczające bodźce do tego, by nie odkładaó decyzji o opuszczeniu domu

rodzinnego i uniezależnieniu się.

Zachowania społeczne mogą byó obserwowane zaTowno z perspektywy makro, jako

uogólnienie zachowń populacji, jak i mikro, jako indywidualne decyzje ksźałtujące ogólny

obraz procesu (Coleman 1990). W naukach społecznych, szczególnie nawiązujących óo

koncepcji przebiegu życia, na znaczęniu zyskały analizy postaw i zachowań na poziomie

jednostkowym (Willekens 1999). Odtworzenie ścieżek decyzyjnych prrry pomocy technik

analizy przeżycia pozwala obserwowaó i opisać podjęte decyzje oraz prześIedzic wpĘw

obiektywnych czl,rrników je determinujących. Zachowania kształtowane są nie tylko ptzęz

zewnętrzne determinanty, na których oddziaływanie wystawione są jednostki, lęcz także



indywidualne preferencje będące -vqtrazem poglądów i oczekiwń, W kontekście analizy

procesu opuszczania domu rodzinnego z powodu związku ważne jest uwzględnienie również

subiektywnego aspektu procesu decyzyjnego. Jednocześnię zę zmianami obiektywnych

warunków funkcjonowania dokonywały się przemiany norm i wartości determinujące

postawy, aprzez to również wzorce formowaniamałżenstw,

Głównym celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie ścieżki procesu

opuszczania domu rodzinnego z powodu wejścia w rwiązek Ana|iza doĘcry warunków

polskich, a jej wyniki zostaĘ porównane z zaobserwowanymi w badaniach trendami

międzynarodowych zmian w zakresie proce§u opuszczania domu rodzinnego.

Dodatkowym celem badawcrym było stworzenie Ępologii poglądów odnośnie

małzeństwa, wskazanie źródeł ich zróżnicowania oraz zmian zachodzących w

postrzeganiu znaczenia rwiązków formalnych, które to zmiany był i są efektem

indywidualnych przemian w zakresie przyjętych przez daną osobę norm i wyznawanych

przez nią wartości.

Analizie poddany został proces opuszczania domu rodzinnego ze szczegolnym

uwzględnieniem takiej sytuacji, kiedy usamodzielnienie się następuje w wyniku wejścia w

związek (zarówno formalnego, jak i nieformalnego).

,,Związek" w ramach prezentowanej rozprary należy rozumieć jako powódl

opuszczenia domu rodzinnego, poniewaz (zgodnie zprzyjętą definicją) skutkuje zil,ożęntęm

nowego gospodarstwa domowego i w efekcie powoduje wyprowadzenie się z domu

rodzicorł. Natomiast przez pojęcie ściezki opuszczania domu rodzinnego z powodu związku

należy rozumieó rozMad w czasie intensywności procesu, róźnicowany dodatkowo

czynnikami go warunkującymi - z uwzględnieniem karier równoległych (zawodowej oraz

edukacyjnej). Przemiany ścieźki z jednej strony są związane z zestavłem, kieruŃiem

i nasileniem jego determinant, jak równiez wpływem karier równoległych (podprocesów).

Z drugiej zaś strony charakteryzowane są przęz zmiany kierunku i dynamiki procesu,

określane efektem wieku, efektem generacyjnym (kohorty urodzeniowej) oraz efektem czasu

kalendarzowe go zaj ścia zdar zenia opuszczenia domu ro dzinne go.

Zaproponowane w pracy doktorskiej or},ginalne. autorskie modele umożliwiają

opisanie ścieżki procesu opuszczania domu rodzinnego z powodu zwtązku w kontekście

głównych determinant ksztńląących go nie tylko przed,Iecz takżę w trakcie zm|an ustroju

I Związekjest traktowany jako powód alternatyvmy do decyzji o podjęciu ksźałcenia lub pracy skutkujących
wyprowadzeniem się z domu rodziców.
' W pracy, charakteryzując proces usamodzielniania się, nie stosuje się rozróżnienia na kohabitację oraz
małżeństwo, stąd tez wykorzystuje się termin zvliązek.
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polityczno-gospodarczego. Ponadto zastosowane metody umożIiwiają pomiar i ocenę

zmieniającego się systemu wartości w polskim społeczeństwie, który kształtuje subiektywny

aspekt indywidualnych zachowń stanowiących tło procesu usamodzielniania się. Przy

zasotosowaniu nowatroskich rozwiązań w zakresie koncepcji i metodologii podjęta została

próba odpowiedzi na pytania.,

czy ściezkę procesu opuszczania domu rodzinnego z powodu nłiqzku można uznać za

stabilnq w czasie oraz jakiego rodzaju zmiany pojawiq się w wyniku tego procesu?

w jakim stopniu zachowania tworzqce proces determinowane sq czynnikami

obiekĘnunymi (ze szczególnym uwzględnieniem wpływu otoczenia, w tym rodziców, ną

decyzję o usamodzielnieniu się)?

jak dużq rolę w procesie opuszczania domu rodzinnego odgrywajq aspiracje, których

miarq jest długość procesu kształcenia, aktywność zawodowa oraz długość

doświadczenia zawodowego, stanowiące jednocześnie o statusie społeczno-

ekonomicznym us amo dzi e lniaj qcych s ię ?

jakie wartości i normy wpływc|q na zróżnicowanie postrzegania nłiqzków

.formalnych?

Rozprawa zawieraprzegląd literafury z zal<resu teorii i wyników badń nad procesem

opuszczania domu rodzinnego otaz obszemą częśó ana|iĘczną. Praca składa się ze wstępu, 7

r ozdziŃów, zakończenia i zŃączników.

W rozdziale pierwszym przedstawiony został dorobek literatury w zakresie procesu

opuszczania domu rodzinnego oraz omówiono teorie leżące u podstaw zachowań związanych

z procesem podejmowania decyzjt.

W rozdzialę drugim opisana została sytuacja demograficzna oru społeczno-

ekonomiczna w Polsce w kontekście czynników warunkujących proces opuszczania domu

rodzinnego.

W rozdziale trzecim przedstawiona zostŃa synteza metod stosowanych w analizie

procesów opuszczania domu rodzinnego . Znaczącą część tego rozdzińu stanowi omówienie

metod estymacji i weryfikacji zaproponowanych w pracy modeli analizy historii zdarzeń jak

również analizy zmierurych ukrytych.

W rozdziale czwarĘm scharakteryzyowafio źródła i jakość danych, przedstawiono

główne definicje i zŃożenia odnośnie postrzegania i modelowania procesów i postaw, jak

również algorytmy procesu modelowania i specyfikację modeli.



W części analitycznej pracy (rozdziŃy piąty, szósĘ i siódmy) zaptezentowarre zostały

rezultaty modelowania procesu opuszczania domu rodzinnego z powodu związku,

uzupełnione o wyniki analizy zmiennych ukrytych, umożliwiających identyfikację postaw

wobec małżeństw a orM ich zmtat,

W zakończentu uzyskane wyniki zostaŁy poddane dyskusji, skonfrontowano je z
hipotezami badawczyml orM obserwowanymi trendami międzynarodowymi.

2. Tło teoreĘczaę rozprawy

Proces opuszczania domu rodzinnego można rozpatrywaó w ujęciu ekonomicznym

(teoria racjonalnego wyboru, teoria a|truizmu), którę zal<Lada, że człowiek jest jednostką,

którą cechuj e niezależność i wolność wyboru, oraz socjologicznym, postrzegającym decyzje

życiowe jako częśó systemu norm i nakazów, Procesowi opuszczania domu rodzinnego

towarzyszą różnorodne okoliczności, których splot stanowi tło procesu podejmowania

decyzji, natomiast postawy i preferencj e ksztaŁĘą wybory indywidualne (teoria kapitału

społecznego, teoria preferencji). Jednocześnie jest to proces prezentowany z perspektyvry

koncepcj i przebiegu ży cia.

Podejmowanie decyzji o opuszczeniu domu rodzirurego ma ścisły zwtązek z teorią

racjonalnego wyboru (Coleman i988; Becker 799I), bowiem jest procesem dpącym do

zmaksymalizowania indywidualnej funkcji użyteczności z uwzględnieniem ograniczeń

w postaci zaistniałych okoliczności i dostępnych transferów, Przeszkodą z perspektywy

opuszczającego dom, w najprostszym i intuicyjnym ujęciu, są ograficzenia budżetowe, czyli

ogół dostępnych środków finansowych i materialnych umozliwiających usamodzielnienie.

Zakładając, że jednostka zna swoje preferencje i ograniczenia w zakresie bieżącej i przyszłej

(planowanej) sytuacji finansowej, jest w stanie wybieraó najlepsze dla siebie warianty. Ujęcie

socjologiczne podkreśla natomiast rolę norm i wartości, wpływających na zachowania

społeczne, w kształtowaniu postaw jednostek (Coleman 1988, 1993).

Becker, formułując koncepcję altruizmu, twierdzi, że człoŃowie rodziny żywią do

siebie nawzajem altruistyczne uczlcia i jest to kluczowy czyrtntk, który pomaga wyjaśnió

wiele aspektów zachowania rodzinnego. W ramach tzw. modelu czystego altruizmu

użyteczność rodziców jest zwiększonaptzęzuż7Ąeczność dziecka, co prowadzi do transferów

od rodziców do dzieci (Becker 1991). W rozszerzonym ujęciu modelu altruizm nie jest

czysty, ponieważ rodzice oczekują od dzieci konkretnego zachowania: w grę zaczynają

wchodzić strategiczne rozważarlia i wymiana dóbr, ponieważ dochody rodziców i dzieci stają

się endogeniczne, transfery na rzęcz dzieci i transfery na Tzęcz rodziców będących
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w podeszłym wieku są odpowiednikiem umowy o wzajemności i stanowią inwestycję na

okres starości (Lafendre, Wolff 2006). Rodziny podejmują szerokie i długoterminowe

zobowiązania, ponadto nie istnieje rynkowy odpowiednik dóbr i usług wymienianych

wewnątrz rodziny, To wyjaśnia, dlaczego sieci wzajemności mogą być rozbudowane w czasie

i przestrzeni, dlaczego transfery zmientają się, ale nie zanikaj ą wraz z rozwojem systemu

ńezpieczeń rynkowych czy publicznych oraz dlaczego ptzemieszczante zasobów

transferowalnych mo żę mieć różnorodne skutki.

Nie bez powodu dużą rolę przywtązĄe się do dostępnych zasobów i od tego aspektu

zaczyna się rozwazania nad istotą procęsu podejmowania decyzji o opuszczęniu domu

rodzinnego. Zwykle opuszczenie domu rodzinnego wiąze się z llhłlorzeniem nowego

gospodarstwa domowego, co pociąga za sobą relaty,wny wzrost kosztów utrzymania. Jest to

główne wyjaśnienie, dlaczego ograniczenia budżetowe, nawet uzupełnione o transfery

prywatne i państwowe, odgrywają kluczową rolę w procesie usamodzielniania się

i ostatecznie stanowią główną barierę. Podstawy teorii kapitału społecznego opierają się na

twierdzeniu, że człowiek podejmuj ący decyzje jest mocno zwią;zanym ze swoim otoczeniem.

Na szczególną uwagę zasługuje kapitń rodzinny, ponieważ wyjściowa pozycja w przypadku

opuszczania domu rodzinnego jest ściśle zwlązana z pozycją społeczną rodziców. De Jong

(1991) rozszerzyła klasyfikację Goldscheidera i DaVanzo (1989) i wprowadziła

czteroklasową typologię zasobów rodzicielskich, a takze wysunĄ szereg hipotez na temat

wpływu tych zasobów na decyzję dzieci o usamodzielnieniu, Klasyfikacja składa się

z: przechodnich (transferowalnych) zasobów materialnych (dochód, własność), przechodnich

zasobów niematerialnych (opieka, wsparcie emocjonalne), nieprzechodnich

(nietransferowalnych) zasobów materialnych (rodzice wykonujący prace domowe za dziecl),

nieprzechodnich zasobów niematerialnych (związek z rodzicami, atmosfera domowa) , Zatem

przyjmując, że stopień zaspokoj enia potrzeb w zakresie samodzielności jest zależny od

dostępnych zasobów, nie tylko materialnych, wyróżnic można dwa rodzĄe ich źrodeł:

indywidualne, jak wykształcenie czy poziom dochodów, orazrodzinne, jak ,,poziom edukacji

rodziców, ich status zowodowy i kompozycję domu rodzinnego jednostki, które

charakteryzują status społeczno-ekonomiczny rodzinnego gospodarstwa domowego. Dzięki

temu opisują dostęp jednostki do nieformalnie osiągalnych zasobów, które są związane z tą

pozycją" (Lin 2000).

Opuszczarlie domu rodzinnego analizowac możnatównież z punktu widzenia procesu

formowania związkow, z zil.ożeniani doĘczącymi wpływu czynników indywidualnych

i rodzicielskich wyróżniając (Michael, Tuma 1985): zasoby rodzicielskie - pozytywnie
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kojarzone z wczesnym małżeństwem, czynniki determinujące koszt wczesnego małżeńs6ła,

czynniki kulturowe. Autotzy analizĄą nie tylko rolę wpłyrvu dostępności zestawu zasobów,

lęcz takZę rozważają znaczęnie ich braku jako silnego bodźca do podjęcia decyĄi

o opuszczeniu domu rodzinnego. Młodzi |udzie, których rodziny nie są w stanie zapewnić im

pożądanego startu życiowego, mogą brak dostępnych środków traktować jako motylvację do

bardztej wytężonego poszukiwania alterna§wnych rozwiązń, szybszego usamodzielnienia

się. MałZeństwo i posiadanie dzieci postrzegane byrva jako taka właśnie altematywa.

3. Trendy w procesie opuszczania domu rorlzinnego

Istotną kwestią z punktu widzenia artaltzy przeobrażeń, jakie się dokonały w krajach

rozwiniętych, a obecnie dokonują się w regionach mniej rozwiniętych gospodarczo, jest próba

identyfikacji hierarchii ważności przyczyn opuszczania domu rodzinnego i zmiany tej

sekwencji w czasie wraz z gospodarczym rozwojem poszczególnych obszarów. Na podstawie

obserwacji przeobrńeń, które mają miejsce w krajach wysokorozwiniętych, juz dawno

stwierdzono, ze masowe kształcenie ma kluczowy rłpływ na zmiany wzorców opltszczania

domu rodzinnego, w tym na wiek opuszczenia domu rodzinnego oraz sekwęncję zdarzeń

cyklu życia jednostki, Przykładowo kobiety, które pozostają dłużej w procesie edukacji,

opóżniają decyzję o zaŁożeniu rodziny (Grant, Furstenberg ż007). Rozbieżności wynikające

z rosnącej roli edukacji postrzegane są jako destandaryzaĄa procesu. Typolvy wzorzec

opuszczania domu rodzinnego był zdominowany przez zdarzenia związane z zakŁadaniem

rodziny, a procęs nie był znacząco zróżnicowany ze względu na więk. Ronvój gospodarczy

spowodował, że inne niź rodzinne okoliczności i instytucje, jak obowipkowa do pewlego

poziomu szkoła czy uwarunkowania rynku pracy, zaczęły determinować decyĄe

podejmowane przęz młodych ludzi. W miarę postępu kombinacje wzorców usamodzielniania

się zaczęły być coraz bardziej skomplikowane i zrożnicowane pod względem sekwencji

i długości trwania poszczególnych etapów. Rozwój gospodarczy pozwolił na

usamodzielnienie się finansowe przed zawarciem związkl małżeńskiego, co otwierało

wachlarz możliwości.

Zasadniczo w Europie głównym powodem ptzedłużającego pozostawaniaw domu jest

nadal sytuacja finansowa uniemozliwiająca usamodzielnienie. Najnowsze wyniki

międzynarodowych analiz (Iacovou 20II) potwierdzają dodatnią korelację pomiędzy

dochodem indywidualnym oIaz relatywnie wcześniejszym usamodzielnieniem we wszystkich

krajach Europy. Natomiast w przypadku zasobów rodzinnych zaobserwowano regionalne



zrożnicowanie. Kraje Europy Wschodniej zostały poddane szczegółowej analizie, podzielono

je na dwie grupy: 1) osoby, które opuszczają dom rodzinny, s4 relatlrvnie młode, 2) osoby,

które opuszczają dom rodzinny, są starsze i silnie związane z rodziną (w tym Polska). W

krajach charakteryzujących się wczesn;łn usamodzielnieniem rodzice nie uczestniczą, bądź

tęż ich wsparcie nie jest konieczne w procesie uniezależniania się ich dzieci. Wśród krajów, w

których młodzież poźno wyprowadza się z domu rodziców zauważono natomiast efekt

przeciwny. Młodzież pomimo wsparcia ze strony rodziców odkłada w czasie decyzję o

opuszczeniu domu rodziców. Oznaczać to może z jednej strony powazne trudności

ekonomiczne, którym muszą sprostać rriodzi ludzie pomimo oferowanego wsparcia ze strony

rodziny, z drugiej zaś oznacza silny wpływ więzi rodzinnych na procesy decyzyjne.

4. Hipotezv badawcze

Rozważania teoretyczne i mętodologiczne związane z analizą procesu opuszczania

domu rodzinnego, jak równieź przegląd sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce

doprowadziły do sformułowania następuj ących hipote z badaw czy ch:

Hipoteza 1: Proces decyzyjny opuszczania domu rodzirurego jest zróżnicowany w

zależności od płci.

Hipoteza2z Rola wstąpienia w związek w procesie opuszczania domu rodzinnego ulega

zmianom, co jest skutkiem m.in. przemian postrzegania znaczenia

małzeństwa.

Hipoteza 3: Zrożnicowanie dostępu do zasobów kapitału rodzinnego w postaci

niematerialnych transferów międzygeneracyjnych stanowi podstawę

różnicowaniadecyzji o opuszczeniu domu rodzinnego z powodu związku.

Hipoteza 4: Zasobność kapitału ludzkiego w postaci przewagi poziomu wykształcenia,

momentu wejścia na rynek pracy oraz długości doświadczenia zawodowego

róźnicuj e ekonomiczne uwaruŃowania w procesie usamodzielniania się. 
3

Hipoteza 5: ŚcięZka opuszczania domu rodzinnego z powodu związku ulega przemianom

w czasie.

3 Zasoby kapitału ludzkiego w pracy rozpawwane są jako indywidualny poziom rłyksżałcenia, długość okręsu
nieaktywności zawodowej oraz długość doświadczenia na rynku pracy, które określają potencjał ekonomiczny
jednostki.
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5. Dane, zakres analiry i modele

Dane

W rozprawie wykorzystane zostały wytiki badń ,,Ocena zmian w postawach

i zachowaniach reprodulrcyjnych młodego i średniego pokolenia Polek i Polaków i ichwpływu na

proces formowania i rozpadu rodzin i gospodarstw domowych" zrealizowanych w latach 2001

i2006 przez Instytut Statystyki i Demografii SGH.

Na potrzeby rozprawy obie próby, z roku ż001 i 2aa6, zostały połączone.

Prezentowana analiza, w związku z ograriczeniami próby z roku 20064, obejmuje

modelowanie zachowń w zakresie opuszczanla domu rodzinnego z powodu związku osób

mieszkających w momencie badania na obszarach miejskich. W przypadku obydwu prób

skonstruowarry został system wag oraz zweryfikowana zostaŁa zgodność rozkładów w próbie

według wieku, miejsca zamieszkania i płci z rozkładami w populacji. Umożliwiło to

wykorzystante połączonych prób do dalszych analtz i uogólnienie otrzymywanych wyników

na populację mieszkańców Polski w wieku 18-54 lata, zamieszkujących w momencie badania

miasta o liczbie mieszkańców 20 §s. i więcej. Prezentowana artaltza obejmuje modelowanie

zachowań w zakresie opuszczania domu rodzinnego z powodu związku oraz postaw wobec

małżeństwa osób pomiędzy 20. a 55, rokiem życta (w 2001 r.), mieszkających w momencie

badania na obszat ach miej skich.

Opuszczanie domu rodzinnego z powodu związku

Badania dotyczące opuszczarńa domu rodzinnego koncentrują się głównie na analizie

determinant procesu oraz czasu zajścia zdnzenia. Proces opuszczania domu rodzinnego

opisany zostń modelem wykładniczym przedziałami stałym z efektami zmiennych

objaśniających stałymi otaz zależnymi od czasu oraz z uwzględnieniem czynnika

nieobsęrwowalnej heterogeniczno ści.

W modelach wykładniczych porównane zostały wyniki modelowania efektów

zmiennych kontrolnych proporcjonalnych orM wyspecyf,rkowanych względem

wyodrębnionych przedziałów stałego w czasie hazardu (o"vk. 1). UelasĘcznienie wpĘwu

crynników determinujących proces względem wieku, możliwe dzięki wyspecyfikowaniu

efektów zmiennych kontrolnych względem stałego w czasie wskaźnika intensywności,

stanowi wartość dodana w analizie procesu. Przyjęte rozvviązanie pozwala na precyzyjne

o Badaniu poddani zostali respondenci zamieszkujący w miastach powyźej 20000 mieszkańców.
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śledzenie zmian kieruŃu i intensywności generowanych przez poszczegóIne składowe

procesu decyzyjnego wIaz z wiekiem (w przypadku zmiennych satłych w czasie).

Wykres 1. Rodzaje efektów zmiennych kontrolnych w modelu wykładniczym przedziałami staĘm

EFaltpŁ*u E
młmlĘ §
kglwńvc}.: Ź

l l*xldonalau tit

l ',lrtpł,{kmr,m,
! Ilj

l;o

f,,,

Frl

Żr ódło : Opracowanie własne.

FuŃcję hazardl dla modelu wykładniczego przedziałami stałego,

z wyspecyfikowanymi efektami zmiennych kontrolnych względem stałego w przędziaŁach

czasu poziomów hazardu, ze zmiennymi niezależnymi oraz za\ężnymi od czasLl, zapisaĆ

moŻna:-

Ąjk(t,x)

/_\
: rlkLg(t)e-o ( I diamxtirm +\,łlurrijkp +\Biu,r,ln n(t) * ,,ju)
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wskaznik hazarduprzejściaze stalJ j do ł dla l-tej obserwacji,

stały w czasie wskaźnik hazardu przejścia ze stanu j do k, odpowiadający

poszczególnym podokresom /:1, 2,..., L,

pafametry regresji dla m zmiennych ntezależnych od czaslJ, wyspecyfikowane

względem / stałych w czasie przedziałowhazardu,

parametry regresji d|a p zmiennych niezależnych od czasul) proporcjonalne

wz gl ę dem stałych w czas i e pr zedziałów hazar dll,

parametry regresji dla n zmiennych zależnych od czasu,

nieobserwowalna heterogenic zność.



Zdarzenie opuszczenia domu rodzinnego z powodu związku miało miejsce

w przypadku, gdy:

. zwtązek w kolejności najbliższy dacie opuszczenia domu rodzinnego, rozpoczĄ się

przed zajściem zdarzenia (na podstawie daty początku związku),

. przed, w momencie lub też po zajściu zdarzenta określonego datą opuszczenia domu

rodzinnego nastąpiło zawarcię związku małZeńskiego z Ęm samym partnerem lub tez

p ar a r azem zarrlę szkała (na p o d stawi e daty zaw ar cia małżeń stwa),

o pozostałe przypadki zaklasyfikowane zostńy jako inne powody opuszczenia domu

rodzinnego.

W modelach wykładni czy ch zostaŁy wykorzystane następuj ące cechy :

o zmiennazależna: wiek w momencie opuszczenia domu rodzinnego,

o zmienne społeczne, środowisko rodzinne:

a) wskźniki kapitału rodzinnego, niematerialne transfery międzygeneracyjne,

poziom wyksźałcenia rodziców

aktywność ekonomiczna rodziców w czasie dorastania respondenta

Itczba rodzeństwa

typ rodziny

klasa wielkości miej scowości dorastania

b) wskazniki kapitału ludzkiego - kariera edukacyjna i zawodowa,

długość pozostawania w procesie edukacji

długość okresu do momentu wejścia na rynek pracy (umowę o pracę)

długośó doświadczenia zawodowe go

o zmienne charakteryzujące wyniary czastl:

a) kohortaurodzeniowa,

b) kalendarzowy czas opuszczenia domu rodzinnego.

Kariera edukacyjna oraz wiek wejścia na rynek pracy do modeli włączone zostały jako

zmienne zależne od czasu. Pozostałe wyróznione cechy Llznano za niezależne od czasu

(stałe w czasie), a w modelach wykładniczych uwzględniono je w dwojaki sposób, jako

efekty: proporcjonalnę oraz wyspecyfikowane względem przedziŃów stałego w czasie

hazardu.

Na szczególną uwagę zasługuje efekt aktywności zawodowej, roqlatrywany w dwóch

ujęciach: długości oczekiwania na moment wejścia na rynek pracy oraz długości
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doświadczenia zuwodowego. Długość okresu pozostawania nieaktywnym zawodowo została

wprowadzona do modelu jako zmiennazależna od czasu, podczas gdy długość doświadczęnia

zawodowego - jako zmięnna ilościowa, nięzależna od czasu (wyk. 2),

W pracy badany jest wpływ długości nieaktywności zawodowej na proces

podejmowania decyĄi o opuszczeniu domu rodzinnego z powodu związku, Z dtugiej strony

nie tylko moment wejścia na rynek pracy ma znaczenlę pIzy podejmowaniu decyzji

o usamodzielnieniu, ale również długość doświadczenia zawodowego, czyli akumulacja

kapitału ludzkiego wyrażonego jako stabilność pozycji na ryŃu pracy. Przyjęto, ze długość

doświadczenia zawodowego odzwierciedla się w poziomie indywidualnej stabilności

finansowej, zgodnym z aspiracjami i potrzebami jednostki, wyrazonym również poziomem

wykształcenia, które łącznie determinują pozycję na rynku pracy,

Wykres 2. Definicja i pomiar charakterystyk aktywności zawodowej

,ó
6

=

o

długość

- 
dośrviadczenła
zaWoCloweBo

Zródło: Opracowanie własne

Wzorce poglądów odnośnie małzeństwa

Analtza czynników decydujących o natężeniu procesu opuszczaria domu rodzinnego

z powodu związku uzupełniona zostaŁa o analizę postrzegania związku małżeńskiego i postaw

wobec małżeństwa determinujących intensywność oraz czas formowania związków,

z vnl,korzystaniem koncepcji modeli klas ukrytych. zastosowanie tego podejścia pozwala na

uzupełnienie ewoluującego procesu usamodzielniania się i formowania związkow poprzez

stworzenie typologii poglądów odnośnie małzeństwa. Zastosowana metoda modelowania klas

ukrYych, jednej z technik wielowymiarowych, jest szczególnie odpowiednia do analizy

postaw, norm i wartości zuwagi na jej heurystycznośó oraz dopuszczenie korelacji pomiędzy

zmiennymi objaśniającymi. Dzięki temu mozna wyodrębnić klasy poglądów, które są

staĘstycznie istotnie rożnę oraz jednocześnie nie są wzajemnie wykluczające.
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Podstawowy model klas ukrytych wyodrębniający postawy wobec małżeństwa ma
postać:

c]Ri
p(y =r) = I y,Wł,?;,:'' ,

c=I j=7 rj

gdzie:

ll odpowiedź naj-ty wskźnik we wzorcu odpowiedziy,

Tc prawdopodobieństwo przynależności jednostki do klasy ukryej c,

pl,rlc prawdopodobieństwo odpowiedzi 11 na pytanie wskaźnikowe 7 pod warunkiem

przynależtościjednostki do klasy ukrytej c.

Model klas ukrltychze zmięnnymi kontrolnymi ma postaó:

c]Rj
p(y = ylx _rl = I y,(x)nn ł,Yjj''' ,

c=7 j=t 7.j

gdzie:Y,@)=P(L:clX_x):ffijeststandardowymmodelemregresji

logistycznej o postaci wielomianu ze zmierlną kontrolną X, L jest zmienną ukrytą o c klasach

ukrYych, c' : I, ..., C - I.

Informacje na temat przekonań respondentów stanowią podstawę do skonstruowania

modelu odzwierciedlającego typologię subiektywnego postrzegania roli małżeństwa oraz

zasadjego fuŃcjonowania. Fakt wykorzystania danych zawierających równolegle informacje

retrospektywne oraz opinie na poziomie jednostkowym stwarza możliwośó uzupełnienia

tradycyjnej analizy procesu modelami przeżycia o aspekt indywidualnych preferencji

i poglądów, determinujący proces podejmowaria decyzji o opuszczeniu domu rodzinnego

i założeniurodziny.

Zastosowana technika analizy zmiennych ukrfiych zahJada wykorzystanie zmiennych

wskaźniko!\Tch będących predykatorami przynależności do ukrytych grup poglądów,

reprezentujących subiektywne opinie i wartości odnośnie małżeńshlla, jego roli

i funkcjonowania. W modelach zmiennych ukrYych wykorzystano odpowiedzi na

następujące pytania dotyczące norm i wartości:

Jak ważne są dla Pana(i) poniższe argumenty za lub przeciw zawieruniu związku

małżeńskiego?

1. Śtub świad czy o tym, ze osoby traktują powaznie swój związek.

2. Tradycja nakazuje zawierac związek małZeński.
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3. Jest romantycznie zawierać związek małZeński.

4. Ludzie powinni zawięrac związek małZeński ze względuna dziecl

5. Ludzię powinni zavirerac związekmałZeński zewzględow finansowych.

6. Człowiek w mńżęństwie jest bardziej skłonny do zaakceptowania tradycyjnych ró1

przypisanych danej płci,

7. Osoby po ślubie są bardziej skłonne do rozwiązywania problemów we wzajemnych

relacjach.

8. Po ślubie jest trudniej uwolnić się z nieudanego zwtązkumiędzy kobietą imężczyzną.

Ponadto przynależnośc do klas ukrytych odzwierciedlających postawy wobec

małżeństwa zostŃa poddana kontroli ze względu na wiek, kohortę urodzeniową, fakt

opuszczenia domu rodzinnego z powodu małZęńsfurła. doświadczęnie mŃżefstwa oraz

rodzicielstwa, jak równieź opinię na temat życia w związku nieformalnym i przywiązanie do

religii.

6" Wyniki i dyskusja

W wyniku analizy uzyskano rozl<łady intensywności badanego procesu opuszczania

domu rodzinnego z powodu związku w Polsce oraz opisano złożnicowanie wynikające z

zestawu cech charakteryzujących ścieżki realizowane przez kobiety i mężczyzn Odrębność

i zróżnicowanie według płci dowodzi słuszności pierwszej zhipotez badawcrych.

Uzyskane rezultaty potwierdzają dominującą rolę zasobów indywidualnych

(reprezentowanych przez długość edukacji, moment wejścia na rynek pracy oraz długość

doświadczenia zawodowego) orźLz uwarunkowań zewnętrznych wymuszających strategie

dostosowawcze w zachowaniach młodych usamodzielniających się ludzi, jednak nie

umożliwiają pełnego i bezpośredniego potwierdzenia znaczenia charakterystyk społeczno-

rodzinnych. Nie pozwalają jednak na definitywne odrzucenie hipotez o ich wpływie na proces

opuszczania domu rodzinnego z powodu związku. Ponadto wyniki wskazują, że małżęństwo

jest autonomiczną przyczyną opuszczenia domu rodzinnego. Ten tradycyjny i jednocześnie

specyficzny wzorzec uniezależniania się charakteryzuje się opóźnieniem w czasie zarówno w

odniesieniu do okresów przeszłych, jak i do alternatywnych powodów opuszczenia domu

rodzinnego.
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Zasoby indywidualne

Uwzględnienie w modelu charakterystyk kariery edukacyjnej i zawodowej dowodzi

kluczowej roli zasobów indywidualnych młodych Iudzt w procesie usamodzielniania.

Zindywidualizowanie procesu decyzyjnego, zależnego w głównej mierze od zasobów

własnych oraz preferencji, jest konfrontowane z uwarunkowaniami, w jakich podejmowana

jest decyzj a o lniezależnieniu się z powodu zwtązku. Otrzymane wyniki potwierdzają

hipotezę (H4) mówiącą o Ęm, że zasobność kapitału ludzkiego różnicuje przebieg

procesu usamodzielniania się.

Dzwignią obserwowanego mechanizmu wydają się być wielkośó, dostępnośó oraz

dysproporcje w zasobach indywidualnego kapitału ludzkiego, które stanowlą zasadniczy

element procesu decyzyj nego.

Osoby dysponujące relaĘwnie niskim poziomem kapitału ludzkiego, który to poziom

wynika m.in. ze skrócenia edukacji, do osiągnięcia porównywalnego poziomu dochodów

i zabezpieczęnia potrzebują dłuższego doświadczenia zawodowego, które jako

charakterystyka kariery zawodowej ma w procesie uniezależniania się znaczenię dominujące.

Pozyskiwanie zasobów w procesie edukacji powoduje odłożenie w czasie rozpoczęcia

aktywności zawodowej. DecyĄe odnośnie usamodzielnienia się oraz zamieszkanta

z partnerem są podejmowane z ttwzględnieniem długości okresu nieaktywności

poprzedzającej podjęcie pierwszej pracy na pełnym etacie. Zróżnicowanie wynikające z tego

efektu ma źrodło w przyczynie określającej długość nieaktywności, może ona bowiem

wynikać z długości kształcenia lub tez trudności na rynku pracy. Skutkiem tego jest

zdywersyfikowanie ścieżek decyzyjnych oraz zmlany w zakresie roli, jaką odgrywa związek

w procesie opuszczanla domu rodzinnego.

Długość nieaktywności zawodowej wpływa głównie na decyzje odnośnie czasu

opuszczenia domu rodzinnego. Długość doświadczenia zawodowego odzwierciedla natomiast

preferencje odnośnie sposobów pozyskiwania środków na utrzymartie, które to środki

uzupełniają niedobory zasobów indywidualnych.

Znaczente zasobów indywidualnych oraz połączenia zasobów partnerów w przypadku

związku możę teżbyć interpretowane jako zabezpieczenie przed niestabilnością ryŃu pracy i

ubóstwem zagrńającym młodym ludziom napoczątku ich drogi do samodzielności,

Opinia młodych ludzi podejmujących decyzję o opuszczeniu domu rodzinnego

odnośnie znaczenta aspektu finansowego oTaz zdtagnozowana w modelach hazardu strategia

opuszczania domu rodzinnego z powodu związku, w przypadku której istotny aspekt stanowi
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indywidualna samodzielność finansowa, stoją w opozycji do stwierdzonego znaczenia

aspektu finansowego w wyodrębnionych postawach wobec małżeństwa, Najwaźniejszym

założęntęm niniejszej pracy było to, iz młodzi ludzie, doświadczający problemów na rynku

pracy związanych z niestabilnością pozycji oraz niskim poziomem dochodów, decydują się na

opuszczenie domu rodzinnego poprzez wejście w zwtryek poniewaz połączente dostępnych

środków materialnych dwóch osób ułatwiauniezależnienię się od wsparcia rodziców. Zkolei

zaróvłno kobiety, jak i mężczyźni, v,ryrńając swoje opinie na temat znaczęnia aspektu

finansowego małźęństwa, negowali jego istotnośćs. Zabezpieczenie zasobów indywidualnych,

reprezentowane charakterystykami aktywności zawodowej, stanowi główną składową decyzji

o opuszczeniu domu rodzinnego z powodu zwtązku. Z dtugiej zaś strony, małżeństwo w

opiniach respondentów nie powinno być motywowane kwestiami finansowymi. Te dwa

wnioski w sposób spójny uzasadniają obserwowane opóźnienie procesu opuszczutia domu

rodzinnego zanowno wśród mężczyzn,jak i kobiet. W zachowaniach mężczyzn obserwuje się

przygotowania do pełnienia roli głowy gospodarstwa domowego. KobieĘ natomiast, poza

przywązywaniem wagi do zasobów indywidualnych, w większym stopniu wydają się

zwr ac ac uwagę na zab ezpie c zĄ ącą ro 1 ę zaso b ó w mężc zy zn.

Zwiryek jestkataltzatorem decyzji o usamodzielnieniu, ale dopiero po zakumulowaniu

odpowiedniej ilości zasobów indywidualnych obydwu partnerów, które po połączeniu

gwarantują nięzależnośó. Jednocześnie związek nie wydaje się być sposobem na

usamodzielnienie dzięki zmianie źródła pozyskiwania zasobów z todzinrty na partnera, ale

jest decyzją odpowiedzialną i racjonalną, dostosowaną do oczekiwań i realiów zewnętrznych.

Kapitał społeczny i transfery rodzinne

Hipoteza (H3) mówiąca o Ęm, że ztóżnicowanie dostępu do zasobów kapitału

rodzinnego w postaci niematerialnych transferów międzygeneracyjnych stanowi podstawę

róźnicowania decyzji o opuszczeniu domu rodzinnego z powodu związku, zna|azła szersze

potwierdzenie w przypadku mężczym, niZ kobiet.

W literaturze (np. Goldscheider,DaYanzo 1989; Avery, Goldscheider, Speare 1992;

Buck, Scott 1993; Ermisch 1999; Whittington, Peters 1996; Iacovou 2011) podkreśla się,

ze podjęcie decyzji o opuszczeniu domu rodzinnego jest warunkowane dostępnością zasobów

ze zrożnicowanym wpĘwem ze względu na ich fuodło: rodzinne lub indywidualne. Brak

staĘstycznej istotności wskaźników kapitału społecznego w przypadku kobiet,

5 Znaczęnie aspeklu finansowego odnotowane
reprezentującej poglądy tradycjonalne.

zastŃo jedynie w przypadku osób sklasyfikowanych w grupie
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w szczęgolności wskaźników statusu społeczno-ekonomicznego domu rodzinnego przy

jednoczesnej istotności czynników kapitału ludzkiego, nie wprost możę sugerować, żę ścieżka

opuszczania domu rodzinnego z powodu zwiy,ku jest determinowana w głównej mięrzę

poziomem zasobów indywidualnych. Nie potwierdzato hipotery drugiej (H2), ale umacnia

trzecią (H3).

Dowodzono równiez (np. Goldscheider, Goldscheider 1993; Aquilino 1990), Ze

dostępność kapitału społecznego,w szczęgólności wsparcie rodzicow,jest kluczowa z punktu

widzenia usamodzielniających się dzieci, gdy chcą zamieszkac samodzielnie lub opuścili dom

rodzinny z powodu innego niZ małZenstwo, nie zaś w przypadku związku. Pośrednio

uzasadnia to brak istotnej zależności w procesie waruŃowanym związktem, Nadal nie

potwierdza to hipotezy (H2), ale może stanowić uzasadnienie braku istotności cech

natury społeczno-rodzinnej.

W pracy wykazano, zgodnie z zależnościuni obserwowanymi

w międzynarodowych badaniach (np. Aquilino 1990; Aquilino I99I; Goldscheider,

Goldscheidęr 1993; Goldscheider, Goldscheider i998), że zwiryek jako powód opuszczenia

domu rodzinnego odgrywa znaczącąrolę w decyĄachbatdzo młodych kobiet zrodzin innych

niż pełne i biologiczne. Kobiety te wybierają ścieżkę usamodzielnienia przez małżeństwo w

bardzo młodym wieku. Częściowo może być to spowodowane ograniczoną dostępnością

kapitału społecznego, ale częściej bywa interpretowane w kategoriach pretekstu do ucieczki

i uniknięcia niesprzyjaj ących warunków panujących w domu rodzinnym.

Wyniki wskazują, żę zachowartiamężczyzn są, w zdecydowanie większym stopniu niż

kobiet, uzależnione od transferów niematerialnych kapitału społecznego, choó nadal kluczową

rolę odgrywają kapitał ludzki i zasoby indlłvidualne. Otrzymane wyniki potwierdziĘ

w prrypadku mężczyzn hipotezę (H3) o wpływie zróżnicowania dostępu do zasobów

kapitału rodzinnego w postaci niematerialnych transferów międrygeneraryjnych na

decyzję o opu§zczeniu domu rodzinnego z powoduzwiązka,

Zwiryek jako powód wczesnego usamodzielnienia wybierają głównie mężczyżni

o relatywnie ograniczonych zasobach kapitału społecznego. Dysponuj ący względnie wysokim

poziomem kapitału społecznego, którzy nie wyprowadzlli się z domu rodziców z innego

powodu, wykaztfi ą tendencj ę do opóźniania tej decy zji.

RelaĘwnie większy dostęp do zasobów powoduje opóźnienie decyzjl

o usamodzielnieniu z powodu zvviązkll. Odzwierciedla to proces opóźniania zau,ierarńa

małżeństwa orM pośrednio preferencje mężczyzn do przedŁużania okresu korzystania

z ptzewagi dostępności zasobów i wsparcia rodziców (oczywiście dotyczy to tych, których do
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opuszczenia domu rodzinnego nie zmotlłvowały inne powody). Tego rodzaju zachowania są

charakterystyczte dla mężczyzn dorastających w rodzinach pełnych i biologicznych,

jedynaków, synów rodziców zv,ryższym wykształceniem, synów pracujących matek.

Skłania to równiez do podkreślenia znaczęn:'a związku jako powodu opuszczania

domu rodzinnego przy zróżnicowanym dostępie do niematerialnych zasobów kapitału

społecznego. W przypadku względnego ograniczenia dostępu do zasobów proces opuszczania

domu rodzinnego możę byó postrzegany jako równowazny z procesem formowaniazwiązków

i rodziny. Wśród dysponujących relatywną przęwagą związek nadal możę być postrzegany

jako dźwtgnia decyzji, jednak mogący korzystac ze wsparcia rodztny nie wykazują motywacji

i tendencji do przyspieszania akumulacji zasobów indywidualnych celem przyspieszenia

usamodzielnienia dro gą p ołączenta zasobów partnerów,

Aspekt czasu

Analiza wpływu charakterystyk czastJ, weryfikujących hipotezy o przemianach

generacyjnych procesu opuszczania domu rodzinnego z powodu związku oraz uzależnieniu

tego procesu od uwarunkowń zewnętrznych, potwierdza hipotezę o tym, że analtzowany

proces ulega przemianom (H5). Efekt wpływu zmiennej czasu kalendarzowego opuszczenia

domu rodzinnego, która jest nośnikiem informacji o zmientających się uwarunkowaniach

zewnętrznych, wskazuje na opoźnienie decyzji o opuszczeniu domu rodzinnego z powodu

związku. Potwierdza to negatyłvne postrzeganie okoliczności zevnętrznych jako trudności

niesprzyjających usamodzielnieniu się. Efekt kohoĘ urodzeniowej wskazuje, że im młodsza

generacja, tym relatywnie większa skłonność do przyspieszenia procesu usamodzielnienia w

przypadku, gdy to, ze osoba pozostawała w złviązku implikowało decyzję o opuszczeniu

domu rodzinnego.

Zrożnicowanie wpływu dwóch zmiennych, które reprezentują efekt czasu

w analizowanym procesie, interpretować można w kategoriach podwójnej zŁożoności

zjawiska. Z jednej strony rńodzi ludzie odhJadają w czasie decyzję o usamodzielnieniu, i to

zarówno w kontekście opuszczania domu rodzinnego, jak i zŃożenia rcdziny, co może być

związane ze zmieniającymi się niesprzyjającymi uwarunkowaniami zewnętrznymi, w tym

ekonomicznymi, ale również społecznymi i kulturo!\rymi. W łm przypadku rola zlviązku

sprowadza się do katalizatora decyzji dla osób, które mają trudności zuniezależnieniem się,

a połączenie zasobów partnerów ułatwia im usamodzielnienie się. Z drugiej strony efekt

generacyjny wskazuje na rosnące natężenie zjawiska wTaz z czasem, co oznacza. że wśród

relatywnie młodszych generacji chęó lub też potrzeba niezależności wzrasta, a możliwośó
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dzielenia kosztów usamodzielnienia z pafinerem może być postrzegana jako alternatywa i

katalizatot decyzji o opuszczeniu domu rodzinnego. Ponadto obserwowane poprzez efekt

generacyjny sukcesywne przesuwarie natężenia procesu opuszczania domu rodzinnego z

powodu związku w kierunku coraz młodszego wieku świadczy o szczególnym znaczeniu

małżęństwa jako powodu opuszczania domu rodzinnego, Niezwykle pomocne w wyjaśnieniu

tej zależności są wyniki modelowania postaw wobec małżeństwa, w przypadku których

zaobserwowano podobny efekt generacyjny. Stwierdzono, że tm rriodsza generacja, tym

większy wzrost popularności poglądów tradycjonalnych wobec małzeństwa. Coraz bardziej

populama jest też postawa liberalna. Tapolaryzacja poglądów uzasadnia preferencje odnośnie

odkładania

w czasie decyĄt o formowartiu zwtązków wśród osób o poglądach liberalnych oraz

opuszczaniuprzez nie domu rodzinnego z powodów innych niZmŃZeflstwo, Z drugiej strony

stanowi wyjaśnienie dla wzrostu populamości ścieźki opuszczaria domu rodzinnego

z powodu zwtązkujako strategii wczesnego usamodzielnienia wśród osób o tradycjonalnych

po glądach na temat znaczęnia mŃżeństw a.

Gdy proces rozpatrywany jest w ujęciu przemian generacyjnych, strategią bańzo

wczesnego usamodzielnienia się powoli staje się wejście w związek i wyprowadzenie się

z domu rodziców. Natomiast, gdy uwzględni się uwarunkowania zewnętrzne, związek wydaje

się pełnić fuŃcję łagodzącą wpływ niekorzystnych okoliczności powodujących niedobór

zasobów indywidualnych poprzez możIiwośc połączenia zasobów dostępnych partnerom.

Zauważyć równieź naleĄ, ze efekt kalendarzowy dominuje nad efektem generacyjnym.

Postrzeganie małzeństwa

Uzyskane wyniki modelowania wskazują, że ścieżka opuszczania domu rodzinnego

jest w znacznym stopniu determinowana preferencjami, które w zachowaniach

odzwierciedlają się w decyzjach dostosowanych do zaistniałych okoliczności. W

szczególności dotyczy to decyzji odnośnie pozyskiwania i zńezpieczania zasobów

indywidualnych, co więe się bezpośrednio z długością kształcenia oraz aktywnością

zawodową.

Wypływające z uzyskanych wyników wnioski sugerują, że szczególną rolę w procesie

decyzyjnym odgrywają postawy wobec małżeństwa) co -jak udało się dowieść w niniejszej

pracy - ujawnia się konsekwentnie zzachowarliach. Powyższe uwagi potwierdzająpierwszą

częŚć hipotezy (H2) mówiącą o Ęm, że rolra rwiązku w procesie opu§zczania domu

rodzinnego ulega zmianom. W celu zweryfikowania drugiej części hipotezy (Hż), czyli

18



określenia przyazyny łch zmtan, scharakteryzowane zostŃy wzorce postaw wobec

małżeństwa.

Wyróżnione zostńy trzy typy postaw i choć rcżnią się w za|eżności od płci, to

interpretacyjnie pozostają zbieżne: nietradycyjna i zdestandaryzowana (liberalna),

tradycjonalna i społecznie uwarunkowana (konserwatywna) oraz racjonalna,

podkreślająca regulacyjną funkcję rodziny (umiarkowana). Szczegółowa analizapozwoliła

uchwycićźrodłozróżnicowaniawyodrębnionychpoglądów.

Postawa racjonalna (umiarkowana) jest poglądem najczęściej reprezentowanym. Dwie

pozostałe to efekty dywersyf,rkacji podstawowego nurtu.

Poglądy określone jako zdestandaryzowane, kojarzone z liberalnymi, są

charakterystyczne dla ludzi młodych, o niewielkim doświadczeniu życiowym, nie

przywlązanych do tradycji religijnej i o liberalnych poglądach na temat form funkcjonowania

związkow. W szczególności nietradycyjne opinie o małżeństwie mogą się zmieniać w wyniku

doświadczenia związku małzeńskiego następuje radykalizacja poglądów na temat

znaczenia instytucji małżeństwa. Jednocześnie opinie te podlegają silnemu efektowi wieku,

co kwestionuje ich stabilność w przebiegu życia, Ponadto poglądy liberalne mają tendencje do

słabnięcia i przeksztaŁcania się w bardziĄ klasyczne postawy, co pośrednio można równiez

interpretować jako efekt doświadczen życiowych zdobywanych z wiekiem.

Poglądy konserwatywne, prezentowane głównie przez osoby ptzywiązane do

tradycyjnych norm i nakazów społecznych, są typowe dla osób, które nie tylko zawarły

zwtązek małżeński, lecz ich decyzja o opuszczeniu domu rodzinnego wiązaŁa się właśnie

z zaw ar ciem te go związku.

Różnice w wyodrębnionych postawach, umiarkowanej i liberalnej, mają źrodło

w podejściu do tradyryjnych norm i wańości. Zróżnicowanie postaw racjonalnej

(umiarkowanej) oraz tradycjonalnej i społecznie uwarunkowanej wynika głównie

z efektów wieku i efektu generaryjnego. Wraz z wiekiem poglądy radykalizują się i choć

postawa tradycjonalna jest najmniej popularna, to zyskuje na znaczeniu wśród relatywnie

młodszych generacji. Wyodrębniony pogląd nietradycyjny wydaje się byó sam w sobie

skutkiem liberalizacji norm i wartości, przemian generacyjnych, stąd też wynika jego

popularność wśród najmłodszych respondentów oraz brak statystycznej istotności efektu

kohorly urodzeniowej.

Posiadanie dzieci traci na znaczeniujako powód do zawarcia małżeństwa. Osłabienie

znaczęnia małżeństwa jako podstawowego środowiska dla wychowywanta dzięci stanowi

istotny sygnał przemian znaczenia formalizacji związku. Racjonalna postawa wobec
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małżeństwa podkreśla głównie aspekty wzajemnych relacji partnerów, nie podkreśla

stanowczo funkcji rodzicielskiej. Zaobserwowane zalężnosci świadczą o przemianach, jakim

podlega instytucja mńżeństwa, Z jednej strony poglądy ewoluują wIM z wiekiem

i doświadczeniami zyciowymi, z drugiej natomiast generacyjnie ulegają nasilającemu się

spolaryzowaniu od tradycjonalnych po liberalne,

Typy postaw wobec małżeństwa, przyczyny ich zrożnicowania oraz zmiany, jakim

podlegają, wszystko to stanowi cenne źrodło wtedzy wspierającej opis procesu opuszczania

domu rodzinnego z powodu związku, Uzyskane wyniki sugerują, żę fakt opuszczenia domu

rodzinnego z powodu związku oraz wszystkie czynniki, które dotyczą procesu opuszczania

domu z tego powodu, w tym jego determinanty oraz roz]<ład ryzyka w czasie, są

charakterystyczne przede wszystkim dla osób prezentujących najbardziej konserwatywny

pogląd na mŃżeństwo. W niniejszej pracy pokazano, że wartości związane z tradycyjnym

wzofcem tworzenia i funkcjonowania zwtązkow małZeńskich są powiązarle z tradycjonalnym

poglądem na funkcjonowanie małżeństwa. Przywiązanie do tradycji oraz religii,

charakterystyczne dla najbańziej konserwaĘwnego poglądu odnośnie małżeństlva,

definiowane pTzez Wznawane wartości, określa stosunek do małZęństwa oraz przekłada się

na zachowania dotyczące procesu opuszczania domu rodzinnego z powodu związku. Pogląd

liberalny, dla którego charakterystyczne jest negowanie wartości utożsamianych z rolą

małżeństwa i akceptowanie nowoczesnych form funkcjonowania relacji partnerskich,

sprzecznych z wartościami religijnymi, utozsamia preferencje osób opuszczających dom

rodzirrny z powodów innych niZzlviązek.

7. Wkład prac,v w z rozwój badań i wnioski końcowe

Podsumowując, stwierdzić można, że oba cele rozpraw zostały osiągnięte.

Skonstruowano narzędzie analiĘczne umożliwiające odpowiedź na postawione w pracy

pytania doĘczące proce§u opuszczenia domu rodzinnego w Polsce z powodu rwiązku.

Ponadto opracowano Ępologię postaw wobec małzeństwa oraz wskazano źródła ich

różnic i przemian. Wyniki tej analizy potwierdziły wnioski na temat zrożnicowania ściezek

opuszczania domu rodzinnego z powodu nviązkl i to, że zachowania są zbieżnę

z ptezentowanymi postawami.

Osiągnięcia rozptary są istotnym wkładem w dyskusję na temat opuszczania domu

rodzinnego z powodu związku w trzech aspektach dotyczących rozwiązań konceptualnych,

meto do 1o g iczty ch oraz wyników analiĘc zny ch:

1) model konceptualny procesu opuszczania domu rodzinnego
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poza uwarunkowaniami procesu decyzyjnego uwzględnia również elementy

sub i ektywne, o dzwierci e dl aj ąc e p o g 1 ądy kształtuj ąc e zacho w ania,

uwzględnia preferencje doĘczące wspołzależnych, równoległych do analizowanego

procesu, karier: edukacyjnej i zawodowĄ oraz opinie i postawy wobec małżeństwa,

determinujące decyzje o oplJszczęniu domu rodzinnego z powodu zwlązku,

proponuje nową koncepcję wyodrębniania typologii postaw wobęc małżeństwa -
technika ta jest szczególnie pomocna w analizie postaw, norm i wartości z lwagi na

j ej heurysty czny charakter,

ilustruje dynamikę procesu oTaz przemiany postaw popIzęz wyodrębnione

charakterystyki czasu (wiek, efekt generacyj ny, czas kalend aruovnry),

2) rozwiązania metodologiczne - zbudowano autorski, nowatorski w dziedzintę artal'tz

procesu przechodzenia do dorosłości, model umozliwiający opis ścieżki procesu

opuszczania domu rodzinne go z powodu zwtązku pozw alający :

- ocenić wyspecyfikowane efekĘ poszczególnych determinant w rożnychprzedzialach

wiekowych w zakresie wystawienia na ryzyko zajścia zdarzenia,

- uwzględnió zależny od czasu wpływ karier równoległych,

- dokonać pomiaru kierunków przemian zjawiska poprzez wyodrębnienie efektów

czasu (wieku, generacyjn ęgo ot M kalendarzowego),

zaproponowano, po raz pierwszy, wykorzystanie modelu klas ukry§ch do

wyodrębnienia typologii postaw wobec małzeństwa - model pozwolił na weryfikację

źródła i kierunków przemian; przyjęte rozwlązante jest szczegolnie zasadne zę

względu na dopuszczenie korelacji zmiennych objaśniających (cechą wyróżntającą

przyjętego w pracy rozwiązania z wykorzystaniem modelowania klas ukrytych jest to,

że ma ono szerokie zastosowanie w analizach wzdłużnych, umożliwiających

dynamiczne modelowanie zmianpostaw, jak również ich determinant),

dokonano modelowania procesu opuszczania domu rodzinnego z powodu związku

oraz postaw wobec małzeństwa nie tylko kobiet, ale również (często pomijanych

w analtzach) mężczyzn, i wskazano podobieństwa oraz źrodła zróżnicowania postaw

i ścieżek decyzyjnych,

3) wyniki analitycme

zaprezentowano szczegółową artaltzę procesu opuszczania domu rodzinnego

z powodu związku w Polsce oraz opisano ztożnicowanie w zachowaniach kobiet

tmężczyzn,
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porównano wyniki oszacowań szeroko stosowanych w analizach przejścta do

dorosłości modeli wskźnika hazardu z proporcjonalnymi efektami zmiennych

kontrolnych oraz autorskiego rozwiązania z wyspecyfikowanymi efektami zmiennych

kontrolnych,

wskazano kierunki oddziaływania efektów wieku, generacyjnego oraz czasu

kalendarzowego, ktor ę obrazuj ą dynamikę procesu,

określono i dokonano pomiaru efektów kariery edukacyjnej i zawodowej oraz

doświadczenia zawodowego w procesie decyzyjnym,

stworzono trzyklasową Ępologię postaw wobec maŁżeństwa oraz zweryfikowano

stabilność wyodrębnionych klas względem czasu i doświadczeń życiov,rych,
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