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Hipoteza Goode’go (1962, 1970, 1993)
Dotyczy zależności pomiędzy poziomem modernizacji a społecznymi
uwarunkowaniami rozwodów
Wczesna faza modernizacji:
Bariery ekonomiczne, prawne i społeczne dla rozwodów
Kobiety o lepszym statusie społecznym mają więcej zasobów do pokonania
tych barier częściej się rozwodzą
Pozytywna zależność pomiędzy statusem społeczno-ekonomicznym a
ryzykiem rozwodu

Wraz z postępem modernizacji:
Bariery dla rozwodów słabną
Rośnie intensywność rozwodów wśród kobiet o niższym statusie
społecznym, których małżeństwa doświadczają większych trudności
Ujemna zależność pomiędzy statusem społeczno-ekonomicznym a
ryzykiem rozwodu

Prezentowane wyniki
Meta-analiza zależności pomiędzy poziomem wykształcenia kobiet a
niestabilnością małżeństw – ilościowy przegląd wyników badań
europejskich
Matysiak A., Styrc M., Vignoli D. (w druku), The educational gradient in marital
disruption: A meta-analysis of European research, Population Studies.

Zależność pomiędzy poziomem wykształcenia a niestabilnością
małżeństw
Styrc M. (2012), Gradient edukacyjny rozpadu małżeństw, opracowanie na potrzeby
projektu GGS-PL.

Zależność między aktywnością zawodową kobiet a niestabilnością
małżeństw
Styrc M., Matysiak A. (2012), Women’s employment and marital stability: the role of
the context, „Studia Demograficzne”, nr 161(1).

Meta-analiza – motywacja
Status społeczno-ekonomiczny często operacjonalizowany za pomocą
poziomu wykształcenia
Zamiast zależności pomiędzy statusem społeczno-ekonomicznym a
rozpadem małżeństw badany jest kierunek i siła zależności pomiędzy
poziomem wykształcenia a rozpadem małżeństw gradient edukacyjny
rozwodów
Wyniki zróżnicowane w czasie i pomiędzy krajami – hipoteza Goode’go jako
koncepcja porządkująca i wyjaśniająca to zróżnicowanie
o Sugeruje osłabienie pozytywnej zależności między wykształceniem

kobiet a ryzykiem rozwodów (a nawet jej odwrócenie) wraz z
osłabianiem się barier rozwodu o naturze ekonomicznej,
instytucjonalnej i kulturowej

Meta-analiza – dane i metoda
Próba
Badania wzdłużne, dotyczące krajów europejskich, opublikowane do
2010 r.
48 badań, 105 pomiarów efektów wykształcenia dla ryzyka rozwodu
Wyniki poszczególnych badań mogą być standaryzowane wg cech
badań

Metoda
Analiza opisowa: zmiany gradientu edukacyjnego rozwodów w czasie
Meta-regresja z następującymi zmiennymi objaśniającymi dot.
kontekstu rozwodów:
Czas kalendarzowy
Przekrojowy współczynnik rozwodów
Poziom aktywności zawodowej kobiet
Regulacje prawne dotyczące rozwodów

Meta-analiza – wyniki opisowe
Rozmiary
efektów w
krajach
skandynawskich,
uporządkowane
w czasie

Start

End

Rozmiary efektów w krajach
południowoeuropejskich,
uporządkowane w czasie

1953 1981
1953 1981
1958 1981
1954 1989
1953 1991
1955 1989
1955 1991
1960 1989
1962 1988
1965 1988
1966 1990
1969 1988
1964 1993
1966 1992
1969 1989
1969 1992
1971 1990
1970 1992
1971 1991
Denmark 1979 1985
Denmark 1980 1995
1974 2001
1974 2001
1980 1996
1980 1999
1980 2003
1980 2003
1991 1993
1991 1993
1991 1993
1989 1996
1989 2005
1989 2005
1989 2005
1993 2003
Overall (I-squared = 99.0%, p = 0.000)

Start End
1952 1983
1952 1983
1949 2006
1962 1994
1963 1995
1965 1994
1963 1996
1963 1996
1965 1995
1969 1994
1969 1995
1966 1999
1970 1996
1970 1996
1970 1996
1970 2003
1979 2006
Overall (I-squared = 78.1%, p = 0.000)
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Meta-regresja: wyniki
Meta-regresje rozmiarów efektów z następującymi zestawami zmiennych
objaśniających
Czas kalendarzowy
-0,24 ***
Czas kalendarzowy + współczynnik rozwodów
-0,009
-2,072 ***
Czas kalendarzowy + współczynnik aktywności zawodowej kobiet
-0,015 *
-0,016 ***
Czas kalendarzowy + zmienne binarne opisujące liberalność prawa rozwodowego:
bez orzekania o winie + z woli jednej strony
-0,019 *
-0,073
-0,194
W modelach kontrolowano cechy pomiaru efektów: typ związku i sposób pomiaru
wykształcenia
* - istotne na poziomie 5%
** - istotne na poziomie 1%
*** - istotne na poziomie 0,1%

Meta-analiza: wnioski
W perspektywie międzynarodowej
Zależność pomiędzy wykształceniem kobiet a ryzykiem rozpadu
małżeństwa zmienia się w czasie w kierunku negatywnym
Osłabianie się pozytywnego gradientu edukacyjnego jest związane ze
zmniejszaniem się barier dostępu do rozwodów (materialnych i
społecznych)

Pytanie: Jak w Polsce zmieniała się zależność pomiędzy
statusem społeczno-ekonomicznym kobiet a niestabilnością
małżeństw?

Zależność pomiędzy statusem społecznoekonomicznym a rozpadem małżeństw w Polsce
Test hipotezy Goode’go na danych z GGS-PL 2010/2011
Kluczowe zmienne niezależne: poziom wykształcenia kobiety i jej aktywność zawodowa
Metoda: regresja intensywności rozwodów wg cech kobiet i związku
Próba: Pierwsze związki małżeńskie kobiet urodzonych w roku 1931/1955 lub później

Poprzednie badania na temat gradientu edukacyjnego w Polsce
Harkonen i Dronkers (2006) na danych wzdłużnych FFS (1991): pozytywna zależność
między wykształceniem kobiet a ryzykiem rozwodu (wniosek dotyczy lat 1960.-80.)
Styrc (2010) na danych z EFES (2006): ryzyko rozpadu małżeństwa jest najniższe wśród
kobiet z wyższym wykształceniem (dotyczy lat 1990. i pierwszej połowy lat 2000.)
Zestawienie tych dwóch wyników wskazuje na potencjalną zmianę w czasie gradientu
edukacyjnego rozwodów zgodnie z hipotezą Goode’go

Ryzyko (relatywne) rozwodu

Gradient edukacyjny rozpadu małżeństw w Polsce
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Podsumowanie
• W perspektywie międzynarodowej pozytywna zależność pomiędzy

poziomem wykształcenia a rozpadem małżeństw słabnie w czasie
lub ulega odwróceniu na skutek zmniejszenia społecznych i
ekonomicznych barier rozwodów
• W dłuższym okresie możemy oczekiwać, że kobiety o wyższym

statusie społeczno-ekonomicznym będą miały niższe lub nie wyższe
ryzyko rozpadu małżeństwa w porównaniu do kobiet o niższym
statusie
• W Polsce nie obserwuje się osłabienia pozytywnej zależności

pomiędzy statusem społeczno-ekonomicznym a ryzykiem rozwodu
• W myśl hipotezy Goode’go może to wynikać z nasilenia się barier

ekonomicznych dla rozwodów wynikających z osłabienia wsparcia
państwa oraz wzrostu konkurencyjności na rynku pracy
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