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Wprowadzenie

Rodzina wypełniająca w  sposób poprawny swoje funkcje jest podstawo-
wym, niezastąpionym środowiskiem wychowawczym. W  czasach współczes-
nych wiele zagrożeń powoduje jej dysfunkcjonalność. Zmienia się jakość życia 
rodzinnego, jej funkcje, rola, struktura społeczna. Przemiany zachodzące obec-
nie w różnych sferach życia społecznego mają ogromne znaczenie dla prawidło-
wego funkcjonowania małżeństwa i rodziny. Egzystujemy w czasach, w których 
coraz częściej priorytetowymi wartościami dla człowieka są indywidualizm, 
samorealizacja i  autonomia jednostki. Mamy do czynienia z  wzrastającym 
osłabieniem znaczenia małżeństwa i  rodziny we współczesnym społeczeń-
stwie. Malejąca liczba zawieranych małżeństw, wzrastająca liczba rozwodów 
i separacji wskazuje na to, że trwałość rodziny jest obecnie szczególnie zagro-
żona. Rodzina współczesna zmaga się z aksjologicznym relatywizmem naszych 
czasów. Dlatego warto zastanowić się nad tym, czy w tych warunkach rodzina, 
która wymaga przecież nieustannego uwzględniania dobra drugiej osoby ma 
jeszcze rację istnienia? Czy w tej sytuacji uzasadnione jest mówienie, że rodzina 
jest nadal najwyższą wartością dla człowieka? Współczesny świat wraz ze zmia-
nami obyczajowo-kulturowymi stawia nowe wyzwania wobec rodziny. W okre-
sie intensywnych przemian w sposobie ludzkiego życia, różnorodnych uwarun-
kowań mających charakter lokalny, regionalny, ale i również globalny, rodzina 
przeżywa nie zawsze korzystne zmiany. Przeobrażenia, jakich jesteśmy świad-
kami są tak niejednorodne, że dotychczasowe defi nicje małżeństwa i rodziny 
domagają się pewnych przeformułowań. Rodzina stopniowo przestaje być 
instytucją, grupą i systemem o trwałych, zunifi kowanych cechach i wartościach. 
Pojawiają się różne alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego sank-
cjonowane rosnącą tendencją do indywidualizmu wzorów życia, która ściśle 
wiąże się z neutralizacją aksjonormatywną i etyczną globalizującego się świata 
(Kocik, 2006, s. 9). Przestaje być jasne, jakie są podstawowe elementy konstytu-
tywne rodziny – czy te, pojawiające się nowe, alternatywne formy życia, mogą 
być za nią uważane – jeśli tak, to które i dlaczego właśnie te, a nie inne. Prze-
świadczenie o tym, jaka powinna być przyszła rodzina (związek) – mąż (part-
ner), żona (partnerka) – dziecko (dzieci), w dużym stopniu wynika z aksjolo-
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gicznych przekonań1. Postępujący proces dezintegracji rodziny jest zjawiskiem 
wzbudzającym coraz większy niepokój z uwagi na upadek autorytetu rodziciel-
skiego i  brak wzorów do naśladowania dla młodego pokolenia (por. Tyszka, 
Wachowiak, 1997, s. 58-59; Rostowski, 2009; Gębuś, 2006, s. 62).

Przyglądając się postawie współczesnego człowieka, można zauważyć, że 
niejednokrotnie preferuje on utopię szczęścia oderwanego od więzi interperso-
nalnych, miłości i prawdy, odpowiedzialności, a nawet od zdrowego rozsądku 
(Podgórski, 2006, s.  80). Postęp cywilizacji, dynamiczne zmiany gospodar-
cze, społeczne, kulturalne oraz proces globalizacji, to nowe warunki, w  któ-
rych dorasta młode pokolenie XXI wieku. Do przemian tych trzeba dołączyć 
upadek autorytetów, zarówno personalnych, jak instytucjonalnych, kryzys idei, 
wzrost bezrobocia, przekroczenie nietykalności sfery osobistej. Gama negatyw-
nych zmian dotyczy najważniejszego środowiska rozwoju człowieka – rodziny. 
Rozpad więzi społecznych prowadzi do szukania wsparcia w więziach o cha-
rakterze nieformalnym, zmniejsza się odporność młodych ludzi na różnego 
rodzaje patologie społeczne (Błasiak, 2002, s. 94).

Zagadnieniami związanymi z małżeństwem, rodziną i  alternatywnymi for-
mami życia małżeńsko-rodzinnego zajmuje się obecnie wiele dyscyplin wiedzy. 
Przedstawiciele nauk humanistycznych jednoznacznie stwierdzają, że rodzina to 
jedna z najważniejszych postaci życia społecznego. Odgrywa istotną rolę zarówno 
w  życiu jednostki, jak i  całego społeczeństwa. Pełni bowiem ważną funkcję 
w kształtowaniu społecznej i kulturowej strony osobowości młodego pokolenia, 
w przekazywaniu mu społecznie aprobowanych i pożądanych wzorów zachowa-
nia. Jest instytucją, która zabezpiecza prawidłowy rozwój emocjonalny, chroni 
dzieci i młodzież przed niedostosowaniem społecznym. To rodzina przekazuje 
określone wartości, to w niej najskuteczniej weryfi kuje się jej hierarchia i synteza. 
Preferowane przez rodzinę wartości ukierunkowują aspiracje życiowe człowieka, 
aktywizują jego działanie (por. Mariański, 2000, s. 88; Podgórski, 2006, s. 220-
-221; Pryba, 2009, s. 40). Dzięki rodzinie poznajemy świat, to ona jest naszym 
pierwszym fi ltrem, przez który oglądamy rzeczywistość. To w rodzinie uczymy 
się pierwszych interpretacji zdarzeń, odkrywamy znaczenie słów i pojęć.

Badania zaprezentowane w  tej publikacji dotyczą studentów. Biorąc pod 
uwagę stadia rozwojowe człowieka, znajdują się oni w wieku przypadającym na 
wczesną dorosłość (E. H. Erikson, R. Havighurst) oraz wyłaniającą się dorosłość 
(J. J. Arnett)2. W okresie wczesnej dorosłości przed jednostką stają trzy zasad-

1 Szerzej o wartościach w publikacji M. Lewickiej pt. Świat wartości młodzieży akademickiej (w recenzji).
2 Koncepcje rozwoju człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem okresu, w którym znajdują się stu-

denci przedstawiono szerzej w publikacji M. Lewickiej pt. Świat wartości młodzieży akademickiej 
(w recenzji).
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nicze problemy i  zadania życiowe: konieczność obrania drogi do samorealiza-
cji w układzie warunków społecznych, w jakich jednostka żyje; wybór partnera 
życiowego, a tym samym zapewnienie zaspokojenia potrzeby intymności, part-
nerstwa seksualnego i prokreacji; jak również integracja doświadczeń z różnych 
obszarów aktywności życiowej. Podstawowym, dla tego etapu rozwoju, zadaniem 
rozwojowym jest osiągnięcie tożsamości osobowej w różnorodności ról i rodza-
jów doświadczenia życiowego (Przetacznik-Gierowska, Tyszkowa, 1996, s. 198-
199). Problematyka dorosłości wyłaniającej się (emerging adulthood3) jest podej-
mowana w literaturze przedmiotu od niedawna. Stanowi interesującą koncepcję, 
traktującą przejście od adolescencji do dorosłości jako odrębną fazę rozwojową 
w cyklu człowieka. Autor precyzuje, że obejmuje ona czas między 18 a 25 rokiem 
życia (Wojciechowska, 2005, s. 472; Arnett, 2011, s. 255). „Dorosłość wyłaniająca 
się” to okres szczególny, odrębny od adolescencji i wczesnej dorosłości z trzech 
względów: demografi cznego, subiektywnego oraz pod względem eksplorowania 
tożsamości (por. Arnett, 2000, s. 469-470). Jest to taki okres w życiu człowieka, 
w którym traci się już dziecięcą zależność, ale jeszcze nie podejmuje się zobo-
wiązań charakterystycznych dla wieku dorosłego (Wojciechowska, 2005, s. 472). 
„Dorosłość wyłaniająca się” wyróżnia się stosunkową niezależnością od ról spo-
łecznych oraz normatywnych oczekiwań. Jest to jedyny okres życia, w którym nic 
nie jest demografi cznie normatywne (Arnett, 2000, s. 471).

Pomimo że autorzy defi niują okres, w jakim znajdują się studenci odmien-
nie, to zgodni są, że jest to trudny czas eksploracji, wyróżniający się wobec 
innych. Warto podkreślić, że osoby badane znajdują się w takim okresie swo-
jego życia, w którym zagadnienie poglądów na życie małżeńsko-rodzinne i jego 
alternatywne formy staje się szczególnie istotne4. L. Dyczewski (2009, s.  29) 
podkreśla, że jest to przedział wiekowy, w którym młodzi ludzie wykazują oso-
biste, poważne zainteresowanie małżeństwem i rodziną.

W związku z tym, że współcześnie dokonują się redefi nicje i reinterpretacje 
rodziny na niespotykaną dotąd skalę i w zakresie wcześniej niewyobrażalnym, 
opracowanie w  części teoretycznej ma charakter interdyscyplinarny. Ważne 
wydało się ustalenie terminologiczne pojęć małżeństwa i  rodziny w  ujęciu 

3 Tłumaczoną również jako „wschodząca dorosłość”, „stającą się”. Przyjmuję jednak rozumienie za 
J. Wojciechowską, która defi niuje ją jako „dorosłość wyłaniającą się”.

4 Staje się to niezwykle istotne na tle zmieniających się warunków społecznych i kulturowych. Zro-
zumiałym jest bowiem fakt, iż wobec przemian społecznych, zmienia się również człowiek, a co 
za tym idzie zmienia się jego hierarchia wartości i poglądy. Zwracają na to uwagę autorzy publika-
cji pt. Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań, którzy piszą, że pojawiające się nowe 
i ważne przemiany stawiają pytanie o zasięg i głębokość tych procesów i podkreślają, że „jest to 
szczególnie istotne w odniesieniu do młodzieży, na którą oddziałują nowe wzory życia prezento-
wane szeroko przez środki masowego przekazu (por. Biernat, Sobierajski, 2007, s. 6-7).
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pedagogicznym, psychologicznym, teologicznym oraz prawnym. W literaturze 
przedmiotu istotne miejsce zajmują przemiany rodziny i ich przyczyny. Z tego 
też względu dokonano ich uporządkowania i przedstawienia w zakresie istot-
nym dla rozważań niniejszej publikacji.

Opracowując podstawy teoretyczne, dokonano usystematyzowania wyni-
ków dotychczasowych badań nad poglądami studentów na małżeństwo, rodzinę 
oraz alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego.

Podejmując się kwestii alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, 
przedstawiono uściślenie terminologiczne samego pojęcia, a następnie zapre-
zentowano formy alternatywne, uwzględniając związki nieformalne, związki 
homoseksualne, małżeństwo bezdzietne z  wyboru, samotne rodzicielstwo 
z wyboru oraz życie w pojedynkę.

W  publikacji, poza rozważaniami teoretycznymi, zaprezentowane zostały 
wyniki badań własnych. Poświęcone zostały one poglądom studentów na mał-
żeństwo, rodzinę, prokreację, rozwód oraz alternatywne formy życia małżeń-
sko-rodzinnego (związki nieformalne, związki homoseksualne, małżeństwo 
bezdzietne z wyboru, samotne rodzicielstwo z wyboru, życie w pojedynkę).

W  badaniach własnych zastosowano podejście ilościowe. Celem badań 
było poznanie poglądów studentów na małżeństwo, rodzinę oraz alternatywne 
formy życia małżeńsko-rodzinnego. W związku z tym sformułowano problem 
główny: Jakie są poglądy studentów na życie małżeńsko-rodzinne i jego alter-
natywne formy? i wynikające z niego problemy szczegółowe:
1. Jakie są poglądy studentów na życie małżeńsko-rodzinne (małżeństwo, ro-

dzinę, prokreację, rozwód)?
2. Jakie są poglądy studentów na alternatywne formy życia małżeńsko-rodzin-

nego (związki nieformalne, związki homoseksualne, małżeństwo bezdziet-
ne z wyboru, samotne rodzicielstwo z wyboru, życie w pojedynkę)?
Badania mieszczą się w  schemacie badań przeglądowych (survey), czyli 

badań mających na celu „poznawanie własności obiektów należących do poje-
dynczej realnej populacji i ujawnianie związków między tymi własnościami” 
(cyt. za Konarzewski, 2000, s. 14)5.

Dla potrzeb pracy przyjęto zmienną główną: poglądy na życie małżeń-
sko-rodzinne i  jego alternatywne formy; zmienne cząstkowe: poglądy osób 

5 W trakcie analiz uzyskanych wyników badań posłużono się danymi liczbowymi i procentowymi, 
jak również testami statystycznymi (w przypadkach mających pozwolić na ustalenie zależności 
między zmiennymi). Stąd też do opisu zmiennych wykorzystano rozkłady częstości przedstawia-
jące odsetek osób udzielających odpowiedzi na postawione pytania, jak również wyniki testów 
ustalania zależności – posłużono się nieparametrycznymi testami chi-kwadrat Pearsona (okre-
ślając miarę zależności poprzez współczynnik kontyngencji C Pearsona) oraz współczynnikiem 
korelacji rangowej rho Spearmana.
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badanych na małżeństwo, rodzinę, prokreację, rozwód, związki nieformalne, 
związki homoseksualne, samotne rodzicielstwo z  wyboru, małżeństwo bez-
dzietne z wyboru, osoby samotne z wyboru (tzw. życie w pojedynkę). Wyodręb-
nione zostały również zmienne socjodemografi czne: płeć, miejsce zamieszka-
nia, wykształcenie rodziców, sytuacja materialna, stan cywilny, intensywność 
praktyk religijnych, rok studiów6.

W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Zasadniczą 
jej cechą jest „wypytywanie”, sondowanie opinii (Łobocki, 2005, s. 243). Bada-
nia metodą sondażu diagnostycznego obejmują wszelkiego rodzaju zjawiska spo-
łeczne o znaczeniu istotnym dla wychowania, stany świadomości społecznej oraz 
opinie i poglądy określonej zbiorowości. Obejmują one wszystkie zjawiska, które 
nie posiadają instytucjonalnej lokalizacji, a wręcz odwrotnie są jakby rozproszone 
w  społeczeństwie (Pilch, Bauman, 2001, s.  81). W  celu uzyskania odpowiedzi 
na postawione problemy badawcze, w badaniach wykorzystano kwestionariusz 
ankiety „Moje poglądy na życie małżeńsko-rodzinne i jego alternatywne formy”7.

Badaniami objęto studentów wyższych uczelni (zarówno państwowych, jak 
i niepaństwowych) w Bydgoszczy8. W celu wyboru odpowiedniej próby z popula-
cji posłużono się warstwowym wyborem losowym. Jako kryterium doboru przyjęto 

6 Szczegółowa charakterystyka zmiennych i ich wskaźników znajduje się w aneksie.
7 Kwestionariusz ankiety (opracowanie własne) składa się z 31 pytań obejmujących poglądy na mał-

żeństwo (rozumienie pojęcia małżeństwo; powody, dla których związek małżeński jest zawierany; 
powody, dla których związek małżeński nie jest zawierany; poglądy na wiek zawarcia związku mał-
żeńskiego; dobór partnera życiowego); rodzinę (związki stanowiące rodzinę; poglądy na model 
rodziny ze względu na liczbę posiadanych dzieci; poglądy na model rodziny ze względu na podział 
ról); prokreację (posiadanie potomstwa; powody, dla których podejmowana jest decyzja o posia-
daniu potomstwa; powody, dla których ludzie nie chcą mieć dzieci; preferowany, odpowiedni 
czas na posiadanie potomstwa; powody odkładania decyzji o  rodzicielstwie); rozwód (stosu-
nek do rozwodów; postrzeganie rozwodu; sytuacje, w których decyzja o rozwodzie jest dopusz-
czalna, słuszna) i alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Pytania odnoszące się do 
alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego obejmują poglądy na takie alternatywne formy, 
jak: związki nieformalne (stosunek do związków nieformalnych); związki typu LAT (rozumie-
nie pojęcia LAT; stosunek do związku typu LAT; powody skłaniające ludzi do wyboru związku 
typu LAT); związki homoseksualne; osoby samotne z  wyboru (stosunek do osób samotnych 
z wyboru; powody wyboru samotności); samotne rodzicielstwo (stosunek do kobiet decydują-
cych się na samotne rodzicielstwo z wyboru; powody skłaniające kobiety do wyboru samotnego 
rodzicielstwa z wyboru); małżeństwo bezdzietne z wyboru (stosunek do małżeństw bezdzietnych 
z wyboru; powody uzasadniające świadomą i dobrowolną bezdzietność).
Kwestionariusz zawierał jedynie trzy pytania mające charakter „otwarty”, pozostałe pytania miały 
charakter zamknięty. Zazwyczaj są to pytania zamknięte, zaopatrzone w tzw. kafeterię zamkniętą 
półotwartą, koniunktywną.

8 Były to następujące uczelnie wyższe: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Technolo-
giczno-Przyrodniczy, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Collegium Medicum im. 
Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki, 
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Bankowa, Bydgoska Szkoła Wyższa.
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obowiązującą wówczas „Decyzję nr 10/2009 Przewodniczącego Państwowej Komi-
sji Akredytacyjnej” M. Rockiego z dnia 15 grudnia 2009 roku, który dzieli kierunki 
studiów na poszczególne Zespoły Kierunków. Posługując się warstwowym wybo-
rem losowym, wybrano z każdego Zespołu Kierunków po dwa kierunki studiów. 
Przy pomocy wyboru losowego wybrano następnie po dwie uczelnie wyższe, w któ-
rych te kierunki są realizowane. Badania zostały przeprowadzone na 21 kierun-
kach (zarówno na I, jak i III roku studiów stacjonarnych) należących do poszcze-
gólnych Zespołów Kierunków9. Badania prowadzone były od stycznia do kwietnia 
2011 roku. Wszystkie badania zostały przeprowadzone przez Autorkę. Wypełnienie 
narzędzi trwało od 45 minut do 1 godziny i 30 minut. Do analizy wyników badań 
zostało zakwalifi kowanych 600 wypełnionych narzędzi badawczych10.

Problematykę pracy przedstawiono w czterech rozdziałach. Pierwsze dwa 
rozdziały mają charakter teoretyczny, zawierają ustalenia terminologiczne klu-
czowych dla pracy pojęć, opis przeobrażeń małżeństwa i  rodziny (wybrane 
aspekty zjawiska) oraz stan dotychczasowych badań dotyczących poglądów 
młodzieży na istotne dla pracy kategorie, tj. małżeństwo, rodzinę, alterna-
tywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Część teoretyczną zamyka rozdział 
poświęcony alternatywnym formom życia małżeńsko-rodzinnego z uwzględ-
nieniem związków nieformalnych, związków homoseksualnych, małżeństwa 
bezdzietnego z wyboru, samotnego rodzicielstwa z wyboru oraz życia w poje-
dynkę. W  dwóch kolejnych rozdziałach – empirycznych znajdują się wyniki 
badań własnych, udzielające odpowiedzi na postawione problemy badawcze. 
Wyniki koncentrują się wobec tego na poglądach studentów na życie małżeń-
sko-rodzinne (małżeństwo, rodzinę, prokreację, rozwód) i  jego alternatywne 
formy (związki nieformalne, związki homoseksualne, małżeństwo bezdzietne 
z  wyboru, samotne rodzicielstwo z  wyboru, życie w  pojedynkę). Publikację 
zamyka zakończenie, literatura, spis tabel i rycin oraz aneks.

Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych problema-
tyką małżeństwa, rodziny, alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego. 
Szczególnie bliska może okazać się osobom zajmującym się badaniem rodziny. 
Dzięki najnowszym badaniom i  ich interpretacjom pozwala zorientować się 
w  aktualnych przemianach i  prognozach życia małżeńsko-rodzinnego i  jego 
alternatywnych formach. Oparte na podstawie teoretycznej wyniki badań włas-
nych oraz ich wnioski, pozwalają na rzetelne zorientowanie się w tej dynamicz-
nie zmieniającej się dziedzinie życia społecznego.

Monika Lewicka

9 Zob. tabela 4a – aneks.
10 Charakterystyka badanej zbiorowości znajduje się w rozdziale 3.


