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NIEWIERNOŚĆ MAŁŻEŃSKA – STATYSTYCZNA 

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY INTERNETOWEJ 

Andrzej Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska Sp. z o.o.  

Anna Żmuda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Związek z partnerem jest z reguły najważniejszą relacją międzyludzką opierającą się na 

wzajemnym zaufaniu i miłości. Nawet w myśl kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mał-

żonkowie zobowiązani są do wzajemnej wierności. Niedochowanie tej wierności prowadzi 

zazwyczaj do rozpadu związku. Mimo iż zdrada jest destruktywnym zjawiskiem, wcale nie 

jest zjawiskiem rzadkim. Marta Porębiak, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego 

uważa, że zdrada może być rozumiana jako jeden ze sposobów radzenia sobie z lękiem 

przed bliskością. Tłumaczy, iż zaangażowanie się w intymne relacje z inną osobą może 

pomagać w rozluźnieniu więzi z partnerem. Niewierność może też pełnić rolę obronną 

przed utratą własnej tożsamości w związku, porzuceniem, a nawet zdradą partnera. 

Definicja zdrady 

Nie istnieje jedna przyjęta definicja zdrady, która w jednoznaczny sposób określałaby, 

jakie zachowania można nazwać zdradą partnera, a które jeszcze są dopuszczalne i akcep-

towalne. Zdrada jest pojęciem bardzo trudnym do zdefiniowania, gdyż definicja ta zależy 

od subiektywnej oceny indywidualnej jednostki.  

W ogólnym i szeroko pojętym znaczeniu zdrada to celowe i w pełni świadome zawiedzenie 

danego zaufania. Słownik Języka Polskiego PWN niezbyt precyzyjnie definiuje zdradę 

jako niedochowanie wierności małżeńskiej lub partnerskiej. Próby zdefiniowania nie-

wierności są podejmowane także przez sądy w trakcie rozstrzygania spraw rozwodowych. 

W pewnym orzeczeniu Sąd Najwyższy uznał za naruszenie wierności małżeńskiej nie tylko 

zdradę polegającą na cudzołóstwie, ale także każde zachowanie małżonka wobec osoby 

trzeciej, które mogłoby stwarzać pozory cudzołóstwa lub wykraczać poza powszechnie 

przyjęte normy przyzwoitości. O zdradzie można mówić więc w sensie fizycznym oraz 

w sensie emocjonalnym. 
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Przyczyny niewierności 

Niewierność może mieć swoje źródło w genach. Teoria ta ma wielu zwolenników, którzy 

uważają, że istnieją pewne biologiczne mechanizmy skłaniające do niezachowania 

wierności wobec partnera, podobnie jak mechanizmy, które odpowiadają za poszukiwanie 

silnych doznań w postaci hazardu czy sportów ekstremalnych. Zespół badawczy, którym 

kierował Justin Garcia (University of New York w Binghamton) przeprowadził badanie 

mające na celu weryfikację tej teorii. Badanie, w którym uczestniczyło 181 osób, polegało 

na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące związków ankietowanych i ich zachowań 

seksualnych oraz na pobraniu próbki krwi. W trakcie badania zaobserwowano, iż odsetek 

osób przyznających się do zdrady jest znacznie większy w przypadku, gdy w krwi 

badanych występował pewien wariant jednego z genów. Gen ten miał mieć wpływ na 

nasilenie poczucia potrzeby odczuwania mocnych doznań. Z kolei naukowcy z Karolinska 

Institutet w Szwecji zwrócili uwagę na dziedziczenie genu wpływającego na wydzielanie 

wazopresyny, hormonu, któremu przypisuje się odpowiedzialność za tworzenie więzi 

społecznych. Według ich badań osoby dziedziczące ten wariant genu częściej tworzą 

nietrwałe związki. 

Ze wspomnianych wyżej badań wynika jednak, że obecność odpowiedniego wariantu genu 

nie determinuje zachowań prowadzących do niewierności. Nie jest to związek 

przyczynowo-skutkowy, bowiem zachowania seksualne zależą w dużej mierze od wpływu 

kultury, społeczeństwa, wychowania oraz mediów. 

Przyczyną braku wierności partnerowi mogą być problemy leżące u podstaw związku. 

Zalicza się do nich nierealistyczne oczekiwania wobec związku, gdy jeden z partnerów, 

najczęściej niedojrzały emocjonalnie, pragnie hollywoodzkiego romansu i trwającej całe 

życie ekscytacji. Zamiast tego spotyka się z codziennością, w obliczu nieprzewidzianych 

trudności nie próbuje dążyć do ich rozwiązania, ale ucieka w miłosną przygodę. Kolejnym 

problemem może być także niewłaściwe pojęcie miłości lub niedostateczne poznanie 

partnera. Dotyczy to zwłaszcza długoletnich związków, które trudno jest rozwiązać, takich 

jak małżeństwo. Nieumiejętność komunikacji z partnerem także może być powodem, dla 

którego jeden z partnerów zdradza. Wiąże się to głównie z nieumiejętnością wyrażania 

swoich uczuć i potrzeb. Psychoterapeuta Gary Newman uznał, iż związki rozpadają się 

głównie ze względu na brak porozumienia między partnerami, którzy spędzają ze sobą na 

rozmowie zbyt mało czasu. Często wymienianą przyczyną niewierności jest także nuda 

w związku oraz uzależnienie od seksu jednego z partnerów.  

W literaturze spotyka się także zaobserwowane przez psychologa Freda Pitmanna zjawisko 

pustego gniazda oraz zjawisko szczytu. Pierwsze z nich dotyczy małżeństw z długoletnim 

stażem, w których następuje poczucie straty lub przemijania na wskutek odejścia z domu 

dorosłych już dzieci. W efekcie tego niewierność może być odpowiedzią na chęć przeżycia 

czegoś ekscytującego i nowego. Zjawisko szczytu natomiast polega na tym, że jeden 

z partnerów odnosi duży sukces w życiu zawodowym, czemu towarzyszy poczucie, iż 

osiągnął już niemal wszystko i nic interesującego czy ekscytującego w jego życiu się już 
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nie wydarzy. W konsekwencji osoba taka poszukuje silnych wrażeń przy jednoznacznym 

poczuciu, że każde zachowanie jest dozwolone. 

Yeniceri oraz Kökdemir z uniwersytetu Başkent w Ankarze opracowali kwestionariusz 

mający na celu identyfikację przyczyn niewierności – Infidelity Questionnaire. Przepro-

wadzone przez nich badanie pozwoliło na identyfikację sześciu czynników, które prowadzą 

do zdrady partnera: 

 „legalność” była najczęściej wskazywanym przez badanych czynnikiem. Miałaby ona 

polegać na przeświadczeniu, że ma się prawo do zdrady na skutek braku zaangażo-

wania partnera, poczucia oszukania przez partnera. Osoby wskazujące ten powód 

często nie widziały przyszłości dla swojego związku.  

 pożądanie innej osoby, która wydała się ankietowanym atrakcyjna.  

 „normalizacja” - badani tłumaczyli zdradę jako coś całkowicie naturalnego, typowego 

w ich otoczeniu, coś, czego nie należy potępiać.  

 seksualność - brak zadowolenia z życia seksualnego, jego brak lub ograniczenia ze 

strony partnera.  

 podłoże społeczne - wychowanie w rodzinie konserwatywnej oraz zbyt wczesne 

zawarcie małżeństwa. 

 poszukiwanie wrażeń - badani wskazywali na chęć zdobycia nowych doświadczeń, 

rozrywkę, a także ucieczkę od monotonii związku. 

Zdrada a płeć 

W społeczeństwie do tej pory funkcjonuje stereotyp, że zdrada jest domeną mężczyzn, 

jednak wiele badań z ostatnich lat pokazuje, iż kobiety przyznają się do zdrady zdecydo-

wanie częściej, niż robiły to jeszcze kilka lat temu. Z badania przeprowadzonego na grupie 

3200 osób w wieku 15-49 lat przez prof. Zbigniewa Izdebskiego, seksuologa, wynika, że 

do zdrady partnera w ciągu ostatnich 12 miesięcy przyznało się 8% Polaków i prawie 6% 

Polek. Jeśli chodzi o zdradę w dłuższej perspektywie, to przyznało się do niej 26% bada-

nych mężczyzn i 15% kobiet. Warto zaznaczyć, że tyle samo kobiet uchyliło się od odpo-

wiedzi na pytanie o zdradę, co przyznało do niej. Nie można jednak stwierdzić, czy one 

także zdradziły, czy nie. 

W przeszłości mężczyzna odpowiedzialny był za utrzymanie rodziny, kobieta natomiast 

przyjmowała na siebie obowiązek prowadzenia domu i wychowania dzieci, spędzała czas 

w domu i nie miała wiele okazji do zdrady. Różnice w męskiej i kobiecej niewierności 

można wytłumaczyć presją społeczną. Mężczyzna mający wiele partnerek zasługiwał na 

podziw otoczenia, kobieta w tym samym przypadku spotykała się z potępieniem przez 

społeczeństwo. Obecnie role partnerów się zmieniły. Kobiety spędzają teraz równie dużo 

czasu w pracy jak mężczyźni, coraz częściej wyjeżdżają służbowo. Dużo łatwiej kobiecie 

o zdradę, gdy nie jest ona uzależniona finansowo od mężczyzny. Internet oraz telefony 

komórkowe pomagają w bezkarnym oszukiwaniu partnera. Powszechność Internetu, 
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według jednego z ostatnich amerykańskich raportów na temat wierności, jest jedną z przy-

czyn wzrastającej liczby kobiet przyznających się do niewierności.  

Uważa się powszechnie, że męska niewierność nie jest połączona z zaangażowaniem 

emocjonalnym. Męskie zdrady są w większości oparte wyłącznie na seksie, natomiast 

kobiety bardziej się angażują w długotrwały romans, dlatego też kobieca zdrada bardziej 

zagraża związkowi, częściej też kończy się rozwodem. 

Powody, dla których kobiety i mężczyźni nie dochowują wierności, także różnią się od sie-

bie. Wspomniany już Gary Neuman na podstawie swoich badań doszedł do wniosku, że 

mężczyźni zdradzają, ponieważ czują są niedoceniani przez swoje partnerki. Uważają, iż 

partnerki dostrzegają tylko ich błędy, natomiast kochanki okazują się być pełne podziwu 

i zrozumienia. Mężczyźni zdradzają, kiedy czują się adorowani przez obce kobiety, potrze-

bują nowych wyzwań, mają dość nudy i rutyny. Jeśli chodzi o seks, to problemem 

zazwyczaj jest nie jego jakość, ale brak. Ankietowani przez Neumana mężczyźni narzekali, 

że ich partnerki były często zbyt zmęczone, przepracowane, nie znajdywały w seksie 

przyjemności.  

Powodem zdrady kobiety może być zmęczenie rolą gospodyni i opiekunki do dzieci. 

Kobiety szukają wtedy czułego kochanka, by poczuć się piękne i atrakcyjne. Szukają poza 

związkiem tego, czego w związku im brakuje: zrozumienia, akceptacji i miłości. 

Wyniki ankiety internetowej 

Użytkowników serwisu ankietka.pl poproszono o wypełnienie kwestionariusza badania 

dotyczącego niewierności. Ankieta składała się z czterech części. W pierwszej części 

znajdowały się pytania o długość i rodzaj związku, wartości i cele życiowe, religijność oraz 

pogląd respondentów na zdradę. Druga część dotyczyła czasu przeznaczanego przez ankie-

towanych na korzystanie z Internetu. W kolejnej części zamieszczono pytania o niewier-

ność partnerowi oraz jej ewentualne przyczyny. Ostatnia część dotyczyła danych demogra-

ficznych i społecznych, takich jak: wiek, płeć, dochód na osobę, miejsce zamieszkania. 

Ankieta była w pełni anonimowa. 

Statystyczny opis respondentów  

W badaniu wzięło udział 868 respondentów, z czego 18,4% przyznało się do zdrady. 

Poniższa tabela przedstawia charakterystyki liczbowe długości trwania związku. 

Tabela 1. Charakterystyki liczbowe długości trwania związku. 
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Przeciętny internauta jest w związku ponad 4 lata i 11 miesięcy. Połowa ankietowanych 

jest w związku krótszym niż 3 lata, związki drugiej połowy trwają dłużej niż 3 lata. 

Związki 25% badanych są krótsze niż 1,5 roku, 25% internautów jest w związkach 

dłuższych niż pięć i pół roku. Czas trwania najkrótszego związku wynosi jeden miesiąc, 

najdłuższego 46 lat. Długości trwania związków odchylają się od średniej przeciętnie 

o 6,11 lat. Wartość współczynnika zmienności na poziomie 123,72% świadczy o bardzo 

dużym rozproszeniu obserwacji wokół średniej. Empiryczny rozkład czasu trwania 

związku oraz dopasowany do niego rozkład wykładniczy przedstawia rys.1. Rozkład ten 

jest prawostronnie asymetryczny. 

 

Rys. 1. Rozkład czasu trwania związku oraz dopasowany rozkład wykładniczy. 

Związki około 30% internautów to małżeństwa, pozostałe 70% to związki niesformalizo-

wane. Prawie 77% ankietowanych nie ma dzieci. 

Tabela 2. Rodzaj związku. 

 

Tabela 3. Odsetek osób mających dzieci. 
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Zapytano badanych o poziom własnego zadowolenia w związku w skali od 1 do 10. Ponad 

70% ankietowanych oceniło swoje zadowolenie na poziomie 8 lub wyżej, z czego badani 

najczęściej określali poziom swojego zadowolenia na poziomie 9. 

Tabela 4. Poziom własnego zadowolenia w związku  tabela liczności. 

 

Liczebności osób w poszczególnych klasach przedstawia poniższy wykres: 

 

Rys. 2. Histogram poziomu własnego zadowolenia w związku. 

Tabela 5. Statystyki opisowe poziomu własnego zadowolenia w związku. 
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Średnia ocena poziomu własnego zadowolenia w związku wśród internautów wynosi 7,96. 

Oceny ankietowanych różnią się przeciętnie od średniej o 2,04. Dokładnie połowa 

badanych oceniła poziom szczęścia w swoim związku na poziomie niższym lub równym 8, 

dokładnie połowa oceniła wyżej swoje zadowolenie. Oceny 7, 8 i 9 dzielą badanych 

internautów na cztery grupy, równe co do liczebności. 

Poniższa tabela przedstawia religijność ankietowanych według ich subiektywnej opinii: 

Tabela 6. Religijność. 

 

Większość badanych, bo 56,7%, to ludzie wierzący. Drugą co do liczebności grupą są 

obojętni religijnie, stanowią oni 24,1% badanych. 9,8% ankietowanych deklaruje się jako 

ateiści, natomiast bardzo religijni stanowią 5,3%. Najmniej liczną grupą są osoby 

antyreligijne. 

Ankietowani zostali zapytani, czy uważają, że zdrada to czyn moralnie naganny. Prawie 

91% badanych odpowiedziało na to pytanie twierdząco. 

Tabela 7. Frakcja osób uważających zdradę za czyn moralnie naganny. 

 

Respondentów zapytano także o wartości i cele życiowe. Spośród listy 20 wartości i celów 

życiowych należało wybrać pięć i uporządkować je od najważniejszego do najmniej 

ważnego, co zakodowano odpowiednio jako przyznawanie od pięciu punktów do jednego. 

Zero oznacza, że cel lub wartość nie zostały wybrane. Tabela 8 pokazuje rozkład odpowie-

dzi dla pierwszej wartości „realizacja swoich pasji i zainteresowań”. 

Tabela 8. Realizacja swoich pasji i zainteresowań  rozkład wyborów. 
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Ogólna hierarchia wartości respondentów zostanie pokazana w sposób bardziej suma-

ryczny, przy użyciu trzech miar: 

 średnia liczba punktów, które przyznawane są w konwencji przedstawionej 

w powyższych tabelach (brak wyboru kodowano przez zero, a wybory narastającą 

liczbą punktów, aż do 5 za pozycję pierwszą), 

 procent respondentów, którzy wybrali daną wartość wśród pięciu preferowanych (jest 

to 100 minus procent z kodem zero lub suma procentów dla kodów 1 do 5), 

 procent respondentów, którzy postawili daną wartość na pierwszym miejscu. 

Tabela 9. Średnia przyznawana liczba punktów. 

 

Najwyższą średnią ocenę, bo aż 3,092, uzyskała odpowiedź Udany i szczęśliwy związek. Na 

drugim miejscu pod względem średniej oceny respondenci usytuowali Dzieci, trzecie 

w kolejności jest Poczucie bezpieczeństwa. Najniższe średnie oceny respondenci przyznali 

środowisku naturalnemu, sztuce i estetyce oraz patriotyzmowi i ojczyźnie. Średnia ocena 

żadnej z powyższych trzech odpowiedzi nie przekroczyła poziomu 0,1. 

Poniższa tabela przedstawia odsetek respondentów wybierających daną wartość jako jedną 

z pięciu. Aż 77,6% internautów wybrało Udany i szczęśliwy związek. W następnej kolej-

ności badani najczęściej wybierali Dzieci (43,4%), Poczucie bezpieczeństwa (42,3%) oraz 

Zdrowie i kondycję (40,4%). Najrzadziej wybieraną wartością dla respondentów jest Środo-

wisko naturalne. Tę odpowiedź wybrało zaledwie 1,8% badanych. 
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Tabela 10. Procent osób wybierających cel lub wartość. 

 

W tabeli 11 zaprezentowano odsetek osób, które wybrały daną wartość na pierwszym 

miejscu. Dla 33,9% ankietowanych największe znaczenie ma Udany i szczęśliwy związek. 

10,7% badanych na pierwszym miejscu stawia Dzieci, z kolei dla 9,4% internautów 

najważniejsze jest Poczucie bezpieczeństwa. 

Tabela 11. Procent osób wybierających wartość lub cel na pierwszym miejscu. 

 

We wszystkich klasyfikacjach wyróżniają się cztery wartości. Zdecydowanie najważniej-

sze znaczenie dla respondentów ma udany i szczęśliwy związek, potem dzieci, poczucie 
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bezpieczeństwa oraz zdrowie i kondycja. W tej ostatniej hybrydzie ważniejsze znaczenie 

ma zapewne zdrowie. 

Poniższy wykres przedstawia wartości we wszystkich trzech klasyfikacjach. Niewątpliwie 

najważniejszy dla respondentów jest Udany i szczęśliwy związek. W dalszej kolejności 

duże znaczenie mają Dzieci, Poczucie bezpieczeństwa oraz Zdrowie i kondycja. 

 

Rys. 3. Wartości i cele w trzech klasyfikacjach. 

Policzono współczynniki korelacji rangowej Spearmana pomiędzy trzema uporządkowa-

niami wartości, według trzech kryteriów. 

Tabela 12. Korelacja rang Spearmana dla trzech klasyfikacji wyboru wartości. 

 

Wszystkie współczynniki okazały się wysoce istotne statystycznie i dodatnie. Średnia 

wydaje się dobrą miarą, choć kontrowersje może budzić przyjmowanie wartości zero, 

jeżeli wartość nie została wybrana. Wybranie wartości na pozycji 5 różni się wówczas od 

„niewybrania” tyle samo, ile wynosi różnica jednej pozycji w wybranej piątce. 

Udany i szczęśliwy związek

DzieciPoczucie bezpieczeństwa

Zdrowie i kondycja
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Procent wybierających wydaje się miarą najbardziej odporną i dość wiarygodną. Ostrzejszą 

miarą jest procent wybierających daną wartość na pozycji pierwszej. Zazwyczaj ta pozycja 

jest wybierana przez respondenta szczególnie starannie i z przekonaniem. 

Poproszono respondentów, by określili, w jakim stopniu (w skali od 1 do 10) zgadzają się 

z trzema zdaniami dotyczącymi ich sytuacji na rynku pracy, wynagrodzenia oraz sytuacji 

mieszkaniowej rodziny. 

Tabela 13. Sytuacja na rynku pracy  tabela liczności. 

 

Tabela 14. Wynagrodzenie  tabela liczności. 

 

Tabela 15. Warunki mieszkaniowe  tabela liczności. 
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Tabela 16. Statystyki opisowe odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji na rynku pracy, 

wynagrodzenia i warunków mieszkaniowych. 

 

Warto zwrócić uwagę, że przy skali punktowej od 1 do 10 średnia arytmetyczna wynosi 

5,5. Najbardziej zbliżona do średniej jest więc ocena zadowolenia ze swojej sytuacji na 

rynku pracy. Zgodnie z oczekiwaniem relatywnie niska średnia dotyczy odpowiedzi na 

pytanie o zadowolenie z wynagrodzenia. Ponad 25% respondentów daje tu ocenę nieprze-

kraczającą 2 (w skali do 10), a najwięcej osób (aż 191) wybrało ocenę 1, czyli najniższą 

możliwą. Pewnym zaskoczeniem jest pozytywna ocena własnych warunków miesz-

kaniowych. Najczęstszą ocena punktową było 8, ale ponad 25% wybrało 9 lub 10. 

Zmienność ocen mierzona odchyleniem standardowym jest bardzo zbliżona we wszystkich 

trzech twierdzeniach. 

Poniższa tabela prezentuje oceny stażu respondentów w Internecie. 

Tabela 17. Lata korzystania z Internetu  statystyki opisowe. 

 

Zdecydowana większość, bo ponad 71,4% ankietowanych korzysta z Internetu dłużej niż 5 

lat. Potwierdzają to wartości mediany oraz średniej. Zaledwie jedna czwarta respondentów 

korzysta z Internetu krócej niż 5 lat.  

Korzystający z Internetu codziennie stanowią największą grupę respondentów, bo aż 

88,5% ankietowanych. Przeciętny użytkownik spędza od 2 do 5 godzin, korzystając 

z Internetu. Ta grupa internautów stanowi 41,6% badanych, 25% ankietowanych deklaruje, 

że spędza w Internecie mniej niż 2 godziny.  

Zapytano respondentów o sposób spędzania czasu w Internecie. Mogli oni wybrać maksy-

malnie do trzech odpowiedzi. Najczęstszą aktywnością wymienianą przez internautów było 

korzystanie z poczty elektronicznej. Takiej odpowiedzi udzieliło ponad 74% ankieto-

wanych. Prawie 61% badanych czyta wiadomości i przegląda serwisy informacyjne, 51% 

korzysta z serwisów społecznościowych. Najmniej, bo zaledwie 2,65% respondentów 

przyznaje się do odwiedzania serwisów erotycznych. 

Kluczowe pytania ankiety dotyczyły okazji do zdrady oraz samego faktu zdrady.  

Większość, bo prawie 68% ankietowanych miało okazję do bycia niewiernym wobec 

partnera. Do zdrady przyznało się 160 respondentów, co stanowi 18,4% wszystkich 

respondentów. Według danych uzyskanych z próby prawdopodobieństwo wykorzystania 
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okazji do zdrady wynosi 0,27. 428 ankietowanych mających okazję do zdrady partnera nie 

skorzystało z takiej okazji, 60,6% niewiernych osób zdradziło partnera w ciągu ostatniego 

roku. 

Ankietowani, którzy przyznali się do zdrady, zostali zapytani o powód niewierności. 

27,67% osób odmówiło udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Może być zastanawiające, 

dlaczego aż tylu respondentów nie odpowiedziało na to pytanie w ankiecie internetowej, 

która była w pełni anonimowa. 

Tabela 18. Powód zdrady. 

 

Na pierwszym miejscu respondenci wymieniali ciekawość i chęć poznania czegoś nowego. 

Niewiele mniej ankietowanych za powód zdrady uznali chwilowy kryzys w związku. 

Trzecią w kolejności podawaną przyczyną jest brak zrozumienia i akceptacji ze strony part-

nera, oddalenie emocjonalne w związku. Najrzadziej podawanymi przyczynami były brak 

seksu w związku oraz odwet za zdradę partnera. 

Znaczna większość respondentów biorących udział w badaniu to kobiety. Stanowią one aż 

84,9% ankietowanych. 

Średnia wieku ankietowanych wynosi 25,39 lat. Jedna czwarta badanych nie ma więcej niż 

21 lat, tyle samo osób nie ma mniej niż 27 lat. Wartość dzieląca respondentów pod 

względem wieku na dwie równe co do liczebności części wynosi 24 lata. Najmłodszy 

ankietowany miał 14 lat, najstarszy 69. Wiek badanych różnił się przeciętnie od średniej 

o 7,61 lat. 
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Rys. 4. Empiryczny rozkład wieku oraz dopasowany do niego rozkład logarytmiczno-normalny. 

Na rys. 4 dopasowano rozkład logarytmiczno-normalny do rozkładu wieku. Test zgodności 

chi-kwadrat odrzuca hipotezę o tym, że rozkład wieku respondentów może być dobrze 

aproksymowany rozkładem logarytmiczno-normalnym. Dzieje się tak zapewne z powodu 

„nadwyżki” osób o wieku z przedziału 20-25 lat. 

Zdecydowanie najwięcej ankietowanych (48,7%) mieszka w miastach powyżej 100 tys. 

mieszkańców, 159 badanych to mieszkańcy wsi, co stanowi 18,3% wszystkich badanych. 

Niewiele mniejszą grupę stanowią mieszkańcy małych miast liczących do 50 tys. 

mieszkańców. Zamieszkujący miasta o liczbie mieszkańców od 50 do 100 tys. stanowią 

15% badanej grupy. 

Ponad połowa badanych ma wykształcenie wyższe. Osoby z wykształceniem średnim 

stanowią 43% badanej grupy, natomiast ankietowani, którzy zakończyli edukację na szkole 

podstawowej lub gimnazjalnej stanowią mniej niż 5% ogółu. 

Jeżeli chodzi o dochody, to najliczniejszą grupę stanowią respondenci, których dochód na 

osobę w rodzinie znajduje się w granicach 500 do 1000 zł. Drugą grupą pod względem 

liczebności są badani o dochodzie na osobę o wartości między 1000 a 1500 zł. 

Średni miesięczny dochód na osobę wynosi 1692,51zł. Jedna czwarta respondentów 

uzyskuje dochód na osobę nie większy niż 1000 zł, taki sam odsetek uzyskuje miesięczny 

dochód na członka rodziny powyżej 2000 zł. Połowa respondentów dysponuje dochodem 

na osobę nie większym niż 1500 zł. Wielkość dochodu miesięcznego na głowę w rodzinach 

respondentów odchyla się przeciętnie od średniej o 1411,72 zł. 
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Okazja do zdrady – czy się ją stwarza? 

W tej części zostanie przeprowadzone porównanie charakterystyk osób, które miały okazję 

do zdrady, oraz osób, które nie miały okazji do zdrady, by zbadać, czy okazje do zdrady to 

coś przypadkowego, czy może każdy sam sobie stwarza okazję. 

Tabela 19. Test dwóch średnich oraz dwóch wariancji dla zmiennej długość trwania związku. 

 

Pierwsza wartość p dotyczy porównania średnich. Zastosowano tu taką wersję testu dla 

dwóch średnich, która nie wymaga założenia równości wariancji. Wartość p na końcu 

tabelki została obliczona z testu dla dwóch wariancji. Średnia długość związku tych, którzy 

mieli okazje do zdrady, jest istotnie dłuższa o około pół roku. Jest to zrozumiałe. Prawdo-

podobnie pojawianie się okazji do zdrady jest procesem Poissona o zadanej intensywności 

(np. średnia liczba „okazji” na rok). Przy dłuższej obserwacji procesu wzrasta szansa poja-

wienia się przynajmniej jednego zdarzenia. Różnica odchyleń standardowych (porównywa-

nych testem dla dwóch wariancji) też jest zrozumiała. 

Tabela 20. Frakcja osób mających okazję do zdrady wśród małżeństw 

i związków niesformalizowanych. 

 

W lewym górnym rogu podano wartość p z testu niezależności chi-kwadrat. W tym przy-

padku jest ona tak duża, gdyż procent okazji jest niemal identyczny w małżeństwach 

i związkach niesformalizowanych. 

Tabela 21. Test dwóch średnich i dwóch wariancji 

dla zmiennej poziom własnego zadowolenia w związku. 
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Osoby, które deklarują, że miały okazję do zdrady, mają istotnie niższy poziom zadowole-

nia ze związku. To może potwierdzać hipotezę, że niektórzy jednak szukają takich okazji 

i pojawianie się okazji do zdrady nie jest procesem czysto losowym. Jednym z celów pracy 

jest identyfikacja czynników, które prowadzą do zdrady, a więc najpierw do stwarzania 

okazji do zdrady. 

Tabela 22. Frakcja osób mających okazję do zdrady w zależności od religijności. 

 

Stosunek do religii zdecydowanie jest związany z okazjami do zdrady (p=0,0000). Osoby 

deklarujące się jako bardzo religijne mniej niż w 40% doświadczyły okazji do zdrady. 

Wśród niewierzących procent ten jest w granicach 72-79%. Dla potrzeb modelowania tę 

zmienną trzeba przekodować na trzy kategorie: bardzo religijny, wierzący, niewierzący. 

Ponieważ w modelach logistycznych używane będą zmienne zerojedynkowe, dlatego wys-

tarczy zakodować te stany, które mają wyższy procent, czyli „wierzący” i „niewierzący”, 

a „bardzo religijny” jest stanem odniesienia. 

Tabela 23. Frakcja osób mających okazję do zdrady wśród tych, którzy uważają 

zdradę za czyn moralnie naganny i pozostałych. 

 

Po raz kolejny widać, że niektórzy jednak stwarzają sobie okazje do zdrady. Ci, którzy nie 

uważają zdrady za czyn moralnie naganny, mieli zdecydowanie więcej okazji do zdrady. 

Zmienna ta jest ściśle związana z okazjami do zdrady (p=0,0013). 
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Tabela 24. Test dwóch średnich i dwóch wariancji oceny wartości w grupach 

mających i niemających okazji do zdrady. 

 

Bardzo ciekawe wyniki przynosi porównanie oceny wartości w grupach mających i niema-

jących okazji do zdrady. Ci, którzy mieli okazję do zdrady, wyżej cenią sobie: realizację 

swoich pasji i zainteresowań, samorealizację, równość, sprawiedliwość i tolerancję, wyk-

ształcenie i intelekt, przyjaciół i sztukę i estetykę. Ci, którzy nie mieli okazji do zdrady, 

wyżej cenią: wartości duchowe, zdrowie i kondycję (być może z obawy przed HIV?) i co 

oczywiste – udany i szczęśliwy związek. 

Osoby, które miały okazję do zdrady, są bardziej zadowolone ze swojej sytuacji na rynku 

pracy niż osoby, które okazji do zdrady nie miały. Być może sukcesy w życiu zawodowym 

sprzyjają pojawieniu się okazji do zdrady. Różnica między powyższymi grupami 

w zadowoleniu z wynagrodzenia oraz z warunków mieszkaniowych rodziny nie jest istotna 

statystycznie.  

Osoby mające okazję do zdrady korzystają z Internetu nieznacznie dłużej i częściej niż 

osoby niemające okazji do zdrady, jednak różnice pomiędzy tymi grupami nie są istotne. 

Z aktywności internetowych na uwagę zasługuje najbardziej zmienna dotycząca korzysta-

nia z serwisów erotycznych. Jest ona w największym stopniu powiązana z okazjami do 

zdrady spośród wymienionych zmiennych, o czym świadczy najniższy poziom wartości p. 

Odsetek osób mających okazję do zdrady jest minimalnie większy wśród osób korzys-

tających z serwisów erotycznych niż wśród pozostałych osób. Nie jest to jednak istotna 

statystycznie różnica pomiędzy grupami (p>0,10). 

Frakcja osób mających okazję do zdrady jest większa wśród mężczyzn niż wśród kobiet. 

Współczynnik p na poziomie niższym niż 0,10 świadczy o słabej istotności statystycznej. 

Wynika z tego, że płeć jest istotnym czynnikiem wpływającym na okazje do zdrady. Dal-

sza analiza pokaże, czy mężczyźni także częściej zdradzają swoje partnerki niż odwrotnie. 
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Tabela 25. Frakcja mających okazję do zdrady ze względu na płeć. 

 

Średnia wieku wśród osób mających okazję do zdrady jest istotnie wyższa o jeden rok i 9 

miesięcy od średniej osób, które okazji do zdrady nie miały. 

Odsetek osób mających okazję do zdrady jest niemal taki sam bez względu na miejsce 

zamieszkania. Najczęściej do okazji do zdrady przyznawali się mieszkańcy miast liczących 

od 50 do 100 tys. mieszkańców, jednak różnica pomiędzy pozostałymi grupami jest bardzo 

niewielka i nieistotna statystycznie. 

Największy odsetek osób, które zadeklarowały, że miały okazję do zdrady, ma wykształ-

cenie ogólnokształcące, drugą grupę stanowią osoby, które ukończyły studia podyplomo-

we. Jednak różnica pomiędzy grupami jest niewielka. Na pewną uwagę zasługuje jedyna 

wyróżniająca się grupa osób z wykształceniem podstawowym, gdzie 100% osób nie miało 

okazji do zdrady. Być może otrzymane wyniki spowodowane są zbyt małą liczebnością tej 

grupy (tylko trzy osoby). 

Tabela 26. Test dwóch średnich i dwóch wariancji zmiennej dochód na osobę w rodzinie 

wśród osób mających i niemających okazji do zdrady. 

 

Wyższy dochód na osobę, tym samym wyższy status społeczny, może sprzyjać niewier-

ności. Średni dochód na osobę w rodzinach respondentów mających okazję do zdrady jest 

zdecydowanie wyższy niż dochód osób okazji do zdrady niemających. Różnica ta wynosi 

średnio 310 zł. Wcześniejsza analiza wykazała, że osoby zadowolone ze swojej sytuacji na 

rynku pracy częściej spotykają się z okazjami do zdrady. Być może więc awans i podwyż-

ka pomagają w budowaniu wiary w siebie i własne możliwości, co prowadzi do szukania 

okazji do zdrady. 

Porównywano odsetki osób mających i niemających okazji do zdrady ze względu na rodzaj 

i prawa własnościowe do lokalu mieszkaniowego. Frakcja osób, które przyznało, że miało 

okazję do zdrady, we wszystkich grupach jest niemal taka sama, więc rodzaj lokalu 

mieszkaniowego nie może być uznany za sprzyjający okazjom do niewierności. 
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Zdrada zrealizowana – czynniki  

W tej części przedmiotem analizy jest grupa respondentów, która zadeklarowała, że miała 

okazje do zdrady. Najpierw porównana zostanie grupa osób, która dokonała zdrady z tymi, 

którzy nie wykorzystali okazji do zdrady. 

Tabela 27. Test dwóch średnich i dwóch wariancji dla zmiennej długość trwania związku. 

 

Średnia długości związku osób, które przyznały się do zdrady, jest istotnie wyższa, niż 

długość związku osób, które okazji do zdrady nie wykorzystały o około rok i jedenaście 

miesięcy. Być może przy dłuższej obserwacji procesu wzrasta szansa pojawienia się przy-

najmniej jednego zdarzenia, jakim jest zdrada, i do modelowania tego zjawiska należało by 

wykorzystać rozkład Poissona. 

Odsetek osób, które miały okazję do zdrady, jest jednakowy dla małżeństw i związków 

niesformalizowanych. Jednak częściej zdrada zdarza się w związku niesformalizowanym. 

Wartość p nie jest co prawda mniejsza od 0,05, ale jest mniejsza od 0,10 – co daje słabszą 

istotność statystyczną różnicy. 

Średnia ocena własnego zadowolenia w związku respondentów, którzy nie wykorzystali 

okazji do zdrady, jest istotnie wyższa od średniej oceny zdradzających. Wykorzystanie 

okazji do niewierności zależy więc w istotny sposób od subiektywnej oceny szczęścia 

w związku. 

Frakcja rodziców, którzy przyznali się do zdrady partnera, jest nieco mniejsza niż osób 

nieposiadających dzieci. Posiadanie dzieci powstrzymuje trochę od zdrady. Nie jest to 

jednak efekt zbyt silny. 

Tabela 28. Odsetek wykorzystujących okazję do zdrady 

w zależności od poziomu religijności. 
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Powyższa tabela prezentuje frakcję osób, które przyznały się do zdrady partnera w zależ-

ności od religijności respondentów. 

W tym ujęciu nieco zaskakujący jest brak istotności statystycznej (nawet na słabszym 

poziomie) związku pomiędzy religijnością a wykorzystaniem okazji do zdrady. Słabsza 

istotność pojawia się dopiero przy przekodowaniu tej zmiennej na zmienną trzystanową. 

Tabela 29. Odsetek wykorzystujących okazję do zdrady w zależności  

od poziomu religijności w podziale na 3 grupy. 

 

Okazuje się, że intensywność stosunku do religii, zarówno w stronę pozytywną, jak i nega-

tywną, nie ma znaczenia, a istotny jest tylko podział na wierzących i niewierzących. 

Podział ten zaprezentowany jest w tabeli poniżej. 

Tabela 30. Odsetek respondentów wykorzystujących okazję do zdrady 

w podziale na wierzących i niewierzących. 

 

Niewierzący respondenci zdecydowanie częściej niż wierzący przyznają się do zdrady.  

Tabela 31. Odsetek respondentów wykorzystujących okazję do zdrady 

wśród uważających zdradę za czyn moralnie naganny i pozostałych. 
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Tutaj różnica jest porażająca. Trzykrotnie częściej zdradzają ci, którzy nie uważają zdrady 

za czyn moralnie naganny. Otwartą sprawą pozostaje interpretacja, czy takie poglądy są 

pierwotne wobec czynu zdrady, czy też jest to swoiste usprawiedliwianie się post factum. 

Z analizy związków pomiędzy deklarowanymi wartościami a zdradą wynika, iż na wyko-

rzystanie okazji do niewierności w istotny sposób wpływa ocena przez respondentów 

takich wartości, jak: realizacja swoich pasji i zainteresowań, dobrobyt i zamożność, udany 

i szczęśliwy związek oraz poczucie bezpieczeństwa. Ponadto można zaobserwować słabą 

zależność wykorzystania okazji od oceny poczucia bycia potrzebnym oraz wartości 

duchowych. 

Z porównania średnich ocen wartości osób, które wykorzystały i niewykorzystały okazji do 

zdrady wynika, że osoby, które pozostały wierne partnerowi, wyżej cenią sobie wartości 

duchowe i poczucie bezpieczeństwa, natomiast dla niewiernych partnerów ważne są 

dobrobyt i zamożność oraz wygląd zewnętrzny. 

Można zaobserwować istotną zależność między wykorzystaniem okazji do zdrady a ko-

rzystaniem z serwisów erotycznych. Dla tej zmiennej wartość p jest mniejsza od 0,05. 

Osoby, które spędzają czas w sieci, przeglądając serwisy erotyczne, są bardziej skłonne do 

zdrady partnera w momencie nadarzającej się okazji. 

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, wykorzystują okazję do niewierności mniej więcej 

w tym samym stopniu (kobiety – 26,9%, mężczyźni – 28,9%). Ten wynik jest tylko pozor-

nie zaskakujący. Obiegowe opinie sugerują, że to mężczyźni są bardziej niewierni. 

W analizowanej ankiecie uwzględniano tylko osoby żyjące w związkach heteroseksual-

nych. Ewentualne zdrady były wobec tego z partnerami heteroseksualnymi. Stąd „średni” 

procent wykorzystujących okazje do zdrady jest podobny w obydwu płciach. 

Średnia wieku w słabo istotny sposób różni się między grupami zdradzających i wiernych. 

Respondenci, którzy zdradzają partnerów, są starsi średnio o jeden rok i 6 miesięcy od 

tych, którzy mimo okazji do zdrady pozostają wierni swoim partnerom. Wykształcenie 

i miejsce zamieszkania nie mają wpływu na wykorzystanie okazji do zdrady. 

Średni dochód na osobę w rodzinie jest zdecydowanie wyższy wśród osób, które przyznają 

się do zdrady partnera, niż wśród osób, które nie wykorzystały okazji, by zdradzić partnera. 

Różnica ta jest statystycznie istotna i wynosi 356,98 zł. 

Tabela 32. Odsetek wykorzystujących okazję do zdrady w zależności  

od rodzaju lokalu mieszkaniowego. 
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Tu wynik jest bardzo zaskakujący. Zdecydowanie wyróżniają się osoby mieszkające w ka-

walerce. Tylko 3,7% z nich wykorzystało okazję do zdrady. 

Statystyczne modele czynników zdrady 

Zbudowane zostaną dwa modele, powiązane hierarchicznie, ale szacowane osobno. Pier-

wszy model dotyczy okazji do zdrady, a drugi „wykorzystania” tej okazji. Pierwszy 

szacowany jest na wszystkich obserwacjach, a drugi tylko na tych, którzy mieli okazję do 

zdrady. Obydwa modele to regresja logistyczna, gdzie zmienna objaśniana jest zmienną 

zerojedynkową.  

Tabela 33. Parametry modelu logistycznego okazji do zdrady. 

Zmienna Wartości/ Warianty 
Ryzyko 

względne 

95% 

przedział 

ufności RW 

Wartość p 

Długość trwania 

związku 
(w latach) 1,057 1,022-1,094 0,0012 

Poziom zadowolenia 

w związku 
(w punktach do 10) 0,828 0,756-0,907 0,0001 

Wartości / Cele 

- Realizacja swoich pasji 

i zainteresowań 

- Wykształcenie, intelekt 

- Zdrowie i kondycja 

- Wygląd zewnętrzny 

- Udany i szczęśliwy 

związek 

- Przyjaciele 

1,103 

 

1,165 

0,870 

1,238 

0,925 

 

1,123 

0,990-1,230 

 

1,030-1,318 

0,851-1,006 

1,001-1,523 

0,795-0,963 

 

1,000-1,261 

0,0763 

 

0,0152 

0,0694 

0,0490 

0,0027 

 

0,0500 

Zadowolenie ze swojej 

sytuacji na rynku pracy 
(w punktach do 10) 1,071 1,010-1,135 0,0220 

Dochód na głowę (w tys. zł) 1,411 1,008-1,291 0,0375 

Stosunek do religii 
Bardzo religijny 

Pozostali 

0,338 

1,000 

0,176-0,646 

- 

0,0011 

- 

W oszacowanym modelu widać, że każdy rok związku zwiększa szansę pojawienia się 

okazji do zdrady o 5,7%, przy założeniu, że inne zmienne pozostaną na niezmienionym 

poziomie. Każdy punkt więcej w ocenie zadowolenia w związku zmniejsza ryzyko okazji 

do zdrady o 17,2% (100*(0,828-1)=17,2). Cenienie sobie realizacji własnych pasji i ocze-

kiwań, wykształcenia i intelektu, przyjaciół i własnego wyglądu zewnętrznego zwiększa 

ryzyko okazji do zdrady. Może to być zwiększanie bierne, bo taka osoba jest po prostu 

atrakcyjnym partnerem do ewentualnej przygody czy romansu. Tym bardziej, że jest ona 

zazwyczaj dobrze sytuowana. Każdy tysiąc złotych dochodu na głowę więcej zwiększa 

ryzyko okazji do zdrady o 41% - pamiętajmy jednak, że te tysiąc złotych to bardzo duża 

różnica. Zdecydowaną osłoną przed okazjami do zdrady jest silna religijność. Osoby 
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deklarujące się jako bardzo religijne wykazują ryzyko okazji do zdrady o około 2/3 

mniejsze niż pozostali, w tym nawet ci, którzy deklarują się jako wierzący. 

Przy budowie tego modelu przyjęto poziom istotności 0,10. Dzięki temu unikamy niebez-

pieczeństwa pochopnego wyeliminowania słabszych czynników ryzyka. Do modelu 

wstępnego wprowadzono wszystkie zmienne, które wykazywały istotność w analizach 

jednowymiarowych. Następnie w drodze regresji krokowej eliminowano zmienne 

nieistotne (po jednej), aż do otrzymania modelu zawierającego tylko zmienne istotne. 

Tabela 34. Parametry modelu logistycznego wykorzystania okazji do zdrady. 

Zmienna Wartości/ Warianty 
Ryzyko 

względne 

95% przedział 

ufności RW 

Wartość 

p 

Długość trwania 

związku 
(w latach) 1,082 1,019-1,150 0,0105 

Poziom zadowolenia 

w związku 
(w punktach do 10) 0,799 0,729-0,876 0,0000 

Uważanie zdrady za 

czyn moralnie 

naganny 

Nie  

Tak 

1,000 

0,163 

- 

0,090-0,294 

- 

0,0000 

Wartości / Cele 
- Wartości duchowe 

- Poczucie bezpieczeństwa 

0,798 

0,868 

0,618-1,030 

0,768-0,982 

0,0825 

0,0245 

Wiek (w latach) 0,942 0,894-0,991 0,0222 

Dochód na głowę (w tys. zł) 1,189 1,038-1,361 0,0124 

Lokal, w którym 

mieszka 

Kawalerka 

Inne 

0,073 

1,000 

0,009-0,593 

- 

0,0145 

- 

Każdy rok trwania związku zwiększa ryzyko wykorzystania okazji do zdrady o około 

8,2%. Dodatni wpływ na to ryzyko ma jeszcze tylko dochód na głowę. Przyrost dochodu 

o tysiąc złotych zwiększa ryzyko zdrady o średnio 18,9%, a więc o wiele słabiej niż przy 

wpływie na okazję do zdrady. Pozostałe czynniki wywierają wpływ „hamujący”. Wyraźnie 

rysuje się tu profil charakterologiczny osoby nieskłonnej do wykorzystania okazji do 

zdrady. Przede wszystkim uważa ona zdradę za czyn moralnie naganny (ryzyko zdrady jest 

mniejsze o prawie 84% w porównaniu z tymi, którzy mają zdanie przeciwne), ceni sobie 

wartości duchowe (prawie 20% redukcja ryzyka) i poczucie bezpieczeństwa (około 14%). 

Wraz ze starzeniem się człowiek jest mniej skłonny do wykorzystania okazji do zdrady – 

z każdym rokiem ryzyko maleje średnio o 5,8%). No i oczywiście zadowolenie ze związku 

zmniejsza ryzyko zdrady – o nieco ponad 20% przy każdym wzroście o jeden punkt 

w skali dziesięciopunktowej.  

Dość zaskakująca jest obecność zmiennej kodującej zamieszkiwanie w kawalerce. Przypo-

minamy jednak, że w analizie jednoczynnikowej na 27 osób z kawalerek okazje do zdrady 

wykorzystała tylko jedna. Z jednej strony trudno ten wynik uznać za przypadkowy, ale 

jego wyjaśnienie wymagałoby dalszych analiz. 
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Na zakończenie warto jeszcze podkreślić, że prezentowane modele wybierają najbardziej 

optymalną kombinację zmiennych objaśniających ze zbioru zmiennych, które wykazały 

wpływ w analizie jednoczynnikowej. Nieobecność jakiejś zmiennej w modelu wielowy-

miarowym nie oznacza, że nie wywiera ona wpływu na prawdopodobieństwo wystąpienia 

analizowanego zjawiska, a tylko, że nie weszła do najlepszej kombinacji zmiennych. 
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