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Abstrakt	

Przeprowadzono	 badanie	 eksploracyjne	 w	 celu	 zbadania	 predyktorów	 oglądania	 pornografii		

z	 uwzględnieniem	 jej	 kategorii.	 Wzięło	 w	 nim	 udział	 136	 osób.	 Z	 25	 zaproponowanych	

najpopularniejszych	 słów	 kluczowych	 używanych	 do	 wyszukiwania	 pornografii	 w	 Internecie,	

wystarczająco	licznymi	okazało	się	8	kategorii:	„amatorki”,	„BDSM”,	„hardcore”,	„lesbijki”,	„nastolatki”,	

„seks	analny”,	 „seks	oralny”	 i	 „seks	grupowy”.	Potwierdzono	3	z	5	hipotez.	Zaobserwowano	związek	

wysokiej	 otwartości	 na	 doświadczenia	 z	 preferencją	 kategorii	 „BDSM”	 oraz	 „seks	 grupowy”,	 a	 także	

częstotliwości	 oglądania	 pornografii	 z	 agresją	 fizyczną.	 Związek	 wysokiej	 ekstrawersji	 z	 preferencją	

kategorii	 dotyczących	 rasy	 („Azjatki”,	 „Murzynki”,	 „Latynoski”,	 „seks	 międzyrasowy”)	 okazał	 się	

niemożliwy	do	weryfikacji	z	racji	niskiej	popularności	tychże	kategorii.	Nie	zaobserwowano	zależności	

między	niską	ugodowością	a	preferencją	przepełnionej	agresją	i	przemocą	kategorii	„hardcore”.	Badanie	

wykazało	również	istotne	różnice	międzypłciowe	–	mężczyźni	znacząco	częściej	preferowali	kategorie	

„amatorki”	oraz	„nastolatki”,	kobiety	zaś	„BDSM”	i	„seks	grupowy”.	
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Abstract	

The	aim	of	the	study	was	to	investigate	the	correlates	of	pornography	usage	when	taking	into	account	

its	categories.	It	had	an	exploratory	character.	136	people	took	part	in	this	study.	Out	of	the	25	most	

popular	keywords	used	to	search	for	pornography	on	the	Internet,	8	categories	occurred	to	be	popular	

enough	to	be	analyzed:	“amateur”,	“BDSM”,	“hardcore”,	“lesbian”,	“teen”,	“anal	sex”,	“oral	sex”	and	

“group	sex".	Three	of	5	hypotheses	were	confirmed.	There	was	a	relationship	between	openness	to	

experience	with	the	preferences	for	the	"BDSM"	and	"group	sex"	categories,	as	well	as	the	between	the	

frequency	of	pornographic	usage	and	physical	aggression.	The	relationship	between	high	extraversion	

and	preference	of	the	racial	categories	("Asian",	"Black/Ebony",	"Latina",	"Interracial")	occurred	to	be	

impossible	 to	 verify	 due	 to	 the	 low	 popularity	 of	 these	 categories.	 There	 was	 no	 evidence	 of	 the	

relationship	between	 low	agreeableness	with	 the	preference	of	aggressive	"hardcore"	category.	The	

study	also	showed	significant	gender	differences	–	men	were	more	likely	to	prefer	"amateur"	and	"teen"	

categories,	women	preferred	"BDSM"	and	"group	sex"	categories.	
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Powszechność	pornografii	w	życiu	codziennym		

Istnieje	wiele	źródeł	przedstawiających	rozwój	i	znaczenie	pornografii	na	przestrzeni	dziejów,	jednakże	

współcześni	badacze	skupiają	się	w	dużej	mierze	na	bodźcach	erotycznych	dostępnych	w	 Internecie.	

Według	badań	amerykańskich,	42%	młodzieży	korzystającej	z	Internetu	miało	styczność	z	pornografią		

w	ciągu	ostatniego	roku,	z	czego	w	66%	przypadków	kontakt	ten	był	niezamierzony	(Wolak,	Mitchell,	

Finkelhor,	 2007).	 Z	 norweskich	 badań	 przeprowadzonych	 na	 osobach	 dorosłych	 wynika,	 że		

94%	 badanych	 heteroseksualnych	 mężczyzn	 oraz	 67%	 heteroseksualnych	 kobiet	 przyznaje	 się	 do	
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styczności	 z	 pornografią	 (Træen,	 Daneback,	 2013).	 Raport	 CBOS-u	 z	 roku	 2000	 pokazuje,	 iż		

33%	dorosłych	Polaków	miało	kontakt	z	treściami	pornograficznymi.	Badania	finansowane	ze	środków	

Komisji	 Europejskiej	 donosi,	 że	 67,3%	 polskich	 ankietowanych	 napotkało	 w	 Internecie	 treści	

pornograficzne	 (Makaruk,	 Wójcik,	 2012).	 Z	 nowszych	 badań	 Uniwersytetu	Marii	 Curie-Skłodowskiej	

wynika,	że	76,8%	badanych	przyznało	się	do	korzystania	z	pornografii	dostępnej	w	Internecie	(Franczyk,	

Cielecka,	 Tuszyńska-Bogucka,	 2014).	 Dane	 te	 niepodważalnie	 ukazują	 powszechność	 kontaktu		

z	pornografią.	Należy	również	zwrócić	uwagę	na	wyniki	mówiące,	że	67%	badanych	młodych	mężczyzn	

oraz	49%	młodych	kobiet	uważa	oglądanie	pornografii	za	akceptowalne	(Carroll,	Padilla-Walker,	Nelson,	

Olson,	Barry,	Madsen,	2008).	Co	więcej,	na	przestrzeni	lat	1973–2012	konsumpcja	pornografii	wzrosła	

(Price,	Patterson,	Regnerus,	Walley,	2016).	Według	badań	mężczyźni	jako	cel	korzystania	z	pornografii	

deklarują	odczuwanie	podniecenia	i	masturbację,	kobiety	zaś	robią	to	głównie	z	ciekawości	(Wallmyr,	

Welin,	2006).	Badania	te	ukazują	miejsce	i	znaczenie	zjawiska	pornografii	w	życiu	codziennym	w	sposób	

jednoznaczny.	

	

Związek	pornografii	z	agresją	

Już	w	XX	w.	badacze	zwrócili	uwagę	na	potencjalny	związek	pornografii	z	agresją.	Demare,	Briere	oraz	

Lips	 (1988)	 twierdzą,	 że	 bodziec	 w	 postaci	 pornografii	 agresywnej	może	 w	 niektórych	 przypadkach	

wzmagać	skłonność	do	agresywnych	zachowań	seksualnych.	Hipotezę	tę	zdają	się	również	potwierdzać	

inni	 badacze.	 Według	 Malamutha	 i	 Ceniti'ego	 (1986)	 ekspozycja	 zarówno	 brutalnej	 jak		

i	 bezprzemocowej	 pornografii	 w	 warunkach	 laboratoryjnych	 miała	 wpływ	 na	 poziom	 agresji	 osób	

badanych.	 Z	późniejszych	badań	wynika,	 że	ekspozycja	pornografii	w	warunkach	eksperymentalnych	

zwiększyła	brutalne	zachowania	w	stosunku	do	kobiet,	ale	tylko	u	mężczyzn	o	niskiej	ugodowości	(Hald,	

Malamuth,	2015),	której	jednym	z	elementów	jest	wrogość.	Z	drugiej	strony	wyniki	badań	wskazują,	że	

oglądanie	 nagości	w	 formie	 obrazowej	 redukuje	 zachowania	 agresywne,	 a	 nieagresywna	 aktywność	

seksualna	wzmaga	zachowania	agresywne,	 jak	 i	 również	pokazywany	w	mediach	obraz	gwałtownych	

zachowań	 seksualnych	 generuje	 więcej	 agresji	 niż	 bezprzemocowe	 zachowania	 seksualne	 (Allen,	

D'Alessio,	Brezgel,	1995).	

Przedstawia	się	również	badania	ukazujące	związek	częstotliwości	korzystania	z	pornografii	z	agresją.	

Niektórzy	badacze	zwracają	uwagę	na	związek	między	częstym	oglądaniem	pornografii	przez	mężczyzn	

a	wysokim	 ryzykiem	 agresji	 seksualnej	w	 postaci	 przemocy	 interpersonalnej,	 akceptacji	mitu	 gwałtu	

(rape	myth	acceptance)	oraz	wspierania	przemoc	w	stosunku	do	kobiet	(Malamuth,	Hald,	Koss,	2012).	

Dodatkowo	 badania	 wskazują,	 iż	 wyższa	 konsumpcja	 pornografii	 znacząco	 wpływała	 na	 przemoc		

w	stosunku	do	kobiet	(Hald,	Malamuth,	2015).	Z	publikacji	wynika,	że	korzystanie	z	pornografii	może	

być	czynnikiem	agresywnych	zachowań	seksualnych,	w	szczególności	w	przypadku	mężczyzn	o	innych	
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czynnikach	ryzyka,	jak	i	korzystających	z	pornografii	regularnie	(Kingston,	Malamuth,	Fedoroff,	Marshall,	

2009).	

	

Związek	wybranych	czynników	osobowości	z	preferencją	danych	kategorii	pornograficznych		

Mężczyźni	 o	 niższej	 inteligencji	 oraz	 wyższych	 tendencjach	 agresywnych	 i	 antyspołecznych	 częściej	

preferowali	 pornografię	 zawierającą	 bodźce	 przemocowe	 niż	 mężczyźni	 o	 wyższej	 inteligencji	 oraz	

niższych	 tendencjach	 agresywnych	 i	 antyspołecznych	 (Bogaert,	 2001).	 Warto	 również	 wspomnieć		

o	 wynikach	 mówiących,	 iż	 mężczyźni	 przyznali	 się	 do	 większego	 podniecenia	 w	 przypadku	 filmów	

degradujących	postać	kobiety	w	stosunku	do	grupy	kobiet,	 jednakże	 reakcja	na	 filmy	erotyczne	była	

porównywalna	w	 przypadku	 obu	 płci	 (Glascock,	 2005).	 Z	 badań	Ogasa	 i	 Gaddama	 (2011)	wynika,	 iż	

kobiety	 rzeczywiście	 rzadziej	 oglądają	 pornografię	 niż	 mężczyźni,	 jednakże	 te	 kobiety,	 które	 z	 niej	

korzystają,	 mają	 bardzo	 podobne	 preferencje	 co	 do	 rodzaju	 pornografii	 do	 mężczyzn.	 W	 związku		

z	powyższymi	badaniami	należałoby	zwrócić	uwagę	na	związek	agresji	z	preferowaniem	agresywnych		

i	przemocowych	kategorii	pornograficznych	w	przypadku	obojga	płci.	

Wskazuje	się,	że	osoby	praktykujące	BDSM,	w	porównaniu	do	grupy	kontrolnej,	wykazały	się	większą	

ekstrawersją,	 otwartością	 na	 doświadczenia,	 sumiennością	 jak	 również	 mniejszą	 neurotycznością.	

Grupa	miłośników	BDSM	okazała	się	być	mniej	ugodowa	od	grupy	kontrolnej	(Wismeijer,	Assen,	2013).	

Możliwym	jest,	że	podobnymi	charakterystykami	będą	się	wykazywać	osoby	nie	tyle	praktykujące	BDSM,	

co	 oglądające	 tego	 typu	 pornografię.	 Ciekawą	 kwestią	 do	 zbadania	mogłoby	 być	 to,	 czy	 podobnymi	

charakterystykami	będą	wykazywały	się	osoby	preferujące	inne	formy	fetyszu	w	pornografii.	

Wśród	 czynników	 osobowościowych	 wartych	 zweryfikowania	 należy	 wspomnieć	 szczególnie		

o	 wysokiej	 ekstrawersji,	 wysokiej	 otwartości	 na	 doświadczenia	 jak	 i	 niskiej	 ugodowości.	 Osoby	

ekstrawertywne	charakteryzują	się	dużą	energią	i	potrzebą	stymulacji.	Poszukują	one	coraz	nowszych	

bodźców	i	podniet	(Zawadzki,	Strelau,	Szczepaniak,	Śliwińska,	1998,	s.	15).	Możliwym	jest,	iż	z	racji	dużej	

serdeczności	osób	ekstrawertywnych	te	osoby	będą	preferowały	pornografię	przedstawiającą	aktorów	

innej	rasy	lub	narodowości.		

Duża	 otwartość	 na	 doświadczenia	 może	 świadczyć	 o	 preferowaniu	 urozmaicenia,	

niekonwencjonalności	i	ciągłej	chęci	postępu	(Costa,	McCrae,	2005,	s.	16).	Osoby	o	wysokim	poziomie	

otwartości	na	doświadczenia	stale	poszukują	nowych	doświadczeń,	a	ich	życie	jest	ciekawsze	i	bogatsze	

poznawczo.	Są	tolerancyjne	wobec	wszystkiego,	co	nowe,	twórcze,	pełne	fantazji	i	aktywne	w	swoich	

działaniach.	Stale	poszukują	nowych	bodźców	(Zawadzki	i	in.,	1998,	s.	16).	Warto	jest	wyjaśnić,	czy	osoby	

o	 takiej	 charakterystyce	 psychologicznej	 będą	 preferowały	 kategorie	 nietypowe,	 które	 w	 życiu	

codziennym	wymagałyby	 sporej	 inicjatywy	 ze	 strony	 jednostki	 lub	byłyby	praktycznie	niemożliwe	do	

zrealizowania	(np.	fetyszyzm	lub	seks	grupowy).	
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Niska	 ugodowość	 może	 wiązać	 się	 z	 bezwzględnością	 i	 wrogością	 (Costa,	 McCrae,	 2005,	 s.	 16).	

Jednymi	z	jej	składników	są	manipulacja	innymi	ludźmi,	egocentryzm	oraz	agresywność.	(Zawadzki	i	in.,	

1998,	 s.	 17).	 Biorąc	 pod	 uwagę	wcześniej	 przedstawione	wyniki	 badań	 na	 temat	 związku	 ekspozycji	

pornografii	przemocowej	z	agresją,	należałoby	sprawdzić	czy	rzeczywiście	osoby	wykazujące	tę	cechę	

preferują	pornografię	agresywną.	

	

Hipotezy	

Na	podstawie	doniesień	z	badań	dotyczących	pornografii	oraz	agresji,	a	 także	opisu	wybranych	cech	

osobowościowych	 według	 Wielkiej	 Piątki,	 sformułowano	 pięć	 hipotez	 mających	 na	 celu	 dalszą	

eksplorację	tematyki	pornografii:	

H1:			Istnieje	dodatni	związek	między	częstotliwością	oglądania	pornografii	a	agresją.	

H2:	 Istnieje	 ujemny	 związek	 między	 ugodowością	 a	 preferencją	 kategorii	 pornograficznych	

przepełnionych	agresją.	

H3:			Istnieje	dodatni	związek	pomiędzy	ekstrawersją	a	preferencją	kategorii	filmów	pornograficznych	

związanych	z	pochodzeniem	etnicznym.	

H4:	 Istnieje	 dodatni	 związek	między	 otwartością	 na	 doświadczenia	 a	 preferencją	 kategorii	 seksu	

grupowego.	

H5:		Istnieje	dodatni	związek	między	otwartością	na	doświadczenia	a	preferencją	kategorii	BDSM.	

	

Osoby	badane	i	procedura	

W	badaniu	wzięło	udział	136	osób	badanych	–	55	mężczyzn	oraz	81	kobiet	w	wieku	od	19.	do	56.	roku	

życia	 (M	 =	 24,3,	 SD	 =	 6,14).	 Do	 końcowych	 analiz	 wzięto	 pod	 uwagę	 109	 osób	 badanych,	 które	

zadeklarowały	 oglądanie	 pornografii	 (M	 =	 24,	 SD	 =	 6,05)	 –	 57	 kobiet	 (Mk	 =	 22,9	 SDk	 =	 4,5)	 oraz		

52	 mężczyzn	 (Mm	 =	 25,8	 SDm	 =	 7,2).	 Dwadzieścia	 dziewięć	 osób	 badanych	 nie	 miało	 styczności		

z	pornografią	oraz	nie	wybrało	żadnej	z	zaproponowanych	kategorii	pornograficznych.	

Gromadzenie	danych	odbywało	się	drogą	elektroniczną.	Badani	zostali	poproszeni	o	wypełnienie		

4	 kwestionariuszy.	 Pierwszy	 z	 nich	 zawierał	 pytania	 dotyczące	 podstawowych	 danych	 osobowych		

(tj.	 płeć,	 wiek,	 wykształcenie,	 orientacja	 seksualna).	 Następnie	 badani	 wypełniali	 Krótki	 Inwentarz	

Osobowości	 TIPI-PL	 w	 wersji	 przeznaczonej	 do	 badań	 internetowych,	 który	 wykazuje	 zadowalające	

właściwości	psychometryczne	–	α-Cronbacha	w	przedziale	0,45	a	0,83	–	w	badaniach	własnych	wyniosła	

dla	całości	kwestionariusza	0,6.	Zawiera	on	podskale	ekstrawersji,	ugodowości,	sumienności,	stabilności	

emocjonalnej	 oraz	 otwartości	 na	 doświadczenia	 (Sorokowska,	 Słowińska,	 Zbieg,	 Sorokowski,	 2014,		

s.	26).	Jako	trzeci	badanym	został	przedłożony	badanym	Kwestionariusz	Agresji	Bussa-Perry'ego	(BPAQ)	

w	normalizacji	 Instytutu	Amity	o	równie	zadowalających	właściwościach	–	α-Cronbacha	w	badaniach	

Bussa	 i	Perry'ego	 jak	 i	badaniach	własnych	wyniosła	0,89.	Na	narzędzie	 składają	 się	podskale	agresji	



Psychoseksuologia	
Numer	4,	2018	

	

 
 

85	

fizycznej,	 agresji	 słownej,	 gniewu,	 wrogości	 i	 agresji	 ogółem	 (Aranowska,	 Rytel,	 2012).	 Ostatni	

kwestionariusz	zawierał	pytania	dotyczące	częstotliwości	oglądania	pornografii	oraz	preferencji	co	do	

kategorii.	 Badanym	 przedstawiono	 25	 kategorii	 (słów	 kluczowych)	 używanych	 do	 wyszukiwania	

pornografii	 w	 Internecie.	 Listę	 tę	 oparto	 na	 bazie	 infografik	 serwisu	 PornHub	 (2016)	 ukazujących	

najpopularniejsze	słowa	kluczowe	wyszukiwane	przez	użytkowników	ich	serwisu	oraz	kategorii	użytych	

w	 badaniu	 Paul'a	 (2009)	 z	 Departamentu	 Telekomunikacji	 Uniwersytetu	 w	 Indianie,	 dotyczącego	

wpływu	 różnic	 indywidualnych	 (płci,	 poszukiwania	 doznań,	 „dyspozycyjnego	 afektu	 seksualnego”		

i	 osobowości	 antyspołecznej)	 na	 użytkowanie	 i	 podniecenie	 podczas	 korzystania	 z	 pornografii.	 Lista	

zawierała	następujące	kategorie:	„amatorki”,	„Azjatki”,	„BDSM”,	„duże	piersi”,	„duże	pośladki”,	„duży	

penis”,	„geje”,	„hardcore”,	„hentai”,	„kobiecy	wytrysk”,	„kobiety	przy	kości”,	„kobiety	transseksualne”,	

„Latynoski”,	„lesbijki”,	„macocha”,	„małe	piersi”,	„mamuśki”,	„Murzynki”,	„nastolatki”,	„seks	analny”,	

„seks	międzyrasowy”,	„seks	oralny”,	„siostra	przyrodnia”,	„seks	grupowy”,	„wytrysk”.	

Poproszono	 osoby	 badane	 o	 zaznaczenie	 tych	 słów	 kluczowych,	 którymi	 posługują	 się	 podczas	

wyszukiwania	 filmów	pornograficznych.	Oprócz	 tego	badani	mieli	nieograniczoną	możliwość	podania	

dodatkowych	słów	kluczowych	jakich	używają.	

	

Wyniki	badania	

Z	 25	 kategorii	 zaproponowanym	 osobom	 badanym	 tylko	 8	 wykazało	 się	 dostateczną	 popularnością	

pozwalającą	na	przeprowadzenie	dalszych	analiz.	Pozostałe	kategorie	nie	wykazały	 się	wystarczającą	

licznością	dla	istotności	współczynnika	korelacji	na	poziomie	0,05	(Francuz,	Mackiewicz,	2007,	s.	654).	

Tym	 samym	 z	 dalszych	 analiz	wykluczono	 kategorie:	 „Azjatki”,	 „duże	 piersi”,	 „duże	 pośladki”,	 „duży	

penis”,	„geje”,	„hentai”,	„kobiecy	wytrysk”,	„kobiety	przy	kości”,	„kobiety	transseksualne”,	„Latynoski”,	

„macocha”,	 „małe	 piersi”,	 „mamuśki”,	 „Murzynki”,	 „seks	 międzyrasowy”,	 „siostra	 przyrodnia”,	

„wytrysk”.	

Aby	 sprawdzić	 występowanie	 różnic	 międzypłciowych	 w	 wyborze	 preferowanych	 kategorii,	

zastosowano	 test	 zgodności	 chi-kwadrat	 Pearsona.	 Analiza	 porównawcza	 płci	 wskazała	 na	 istotną	

różnicę	 w	 przypadku	 4	 kategorii.	 Kategorie	 „amatorki”	 (χ2	 =	 12,18,	 df	 =	 1,	 p	 <	 0,01)	 i	 „nastolatki”		

(χ2	 =	 8,49,	 df	 =	 1,	 p	 <	 0,05)	 były	 znacząco	 częściej	 preferowane	 przez	 mężczyzn.	 Kobiety	 istotnie	

statystycznie	 częściej	wybierały	 kategorie	 „BDSM”	 (χ2	=	4,24,	df	=	1,	p	<	0,05)	oraz	 „seks	 grupowy”		

(χ2	=	3,93,	df	=	1,	p	<	0,05).	Pozostałe	różnice	nie	były	istotne	statystycznie.	

Zaobserwowaną	dodatnią	słabą	korelację	częstotliwości	oglądania	pornografii	z	agresją	fizyczną	(siła	

związku	 0,2,	 p	 <	 0,05).	 Nie	 zaobserwowano	 statystycznie	 istotnego	 związku	 pomiędzy	 pozostałymi	

skalami	kwestionariusza	BPAQ	a	częstotliwością	oglądania	pornografii.	
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Tabela	1.	Osiem	najpopularniejszych	kategorii	pornograficznych	wśród	osób	badanych.	OB	–	osoby	badane,	K	–	

kobiety,	M	–	mężczyźni	

Kategoria	 Popularność	wśród	OB	 Popularność	wśród	K	 Popularność	wśród	M	

„seks	grupowy”	 35,8%	 43,9%	 26,9%	

„hardcore”	 29,4%	 31,6%	 26,9%	

„seks	oralny”	 29,4%	 22,8%	 36,5%	

„amatorki”	 28,4%	 14,0%	 44,2%	

„lesbijki”	 27,5%	 33,3%	 21,2%	

„nastolatki”	 25,7%	 14,0%	 38,5%	

„seks	analny”	 23,9%	 17,5%	 30,8%	

„BDSM”	 22,0%	 29,8%	 13,5%	

	 	

Tabela	2.	Wyniki	korelacji	rang	Spearmana	podskal	BPAQ	oraz	częstotliwości	oglądania	pornografii.	OB	–	osoby	

badane,	K	–	kobiety,	M	–	mężczyźni	

	 Agresja	słowna	 Gniew	 Wrogość	 Agresja	Ogółem	 Częstotliwość	

Agresja	fizyczna	 0,33*	 0,42*	 0,46*	 0,7*	 0,2*	

Agresja	słowna	 	 0,56*	 0,43*	 0,69*	 0,04	

Gniew	 	 	 0,58*	 0,82*	 -0,17	

Wrogość	 	 	 	 0,84*	 -0,05	

Agresja	ogółem	 	 	 	 	 -0,01	

*p	<	0,05	

	

Analizy	 statystyczne	 wykazały	 ujemny	 silny	 związek	 między	 płcią	 a	 częstotliwością	 oglądania	

pornografii	(siła	związku	-0,59,	p	<	0,05).	Test	U	Manna-Whitneya	wykazał,	iż	mężczyźni	istotnie	częściej	

niż	kobiety	korzystali	z	pornografii	(U	=	514,5,	Z	=	5,89,	p	<	0,01).	

W	 celu	 sprawdzenia	 kolejnych	 hipotez	 przeprowadzono	 test	 korelacji	 rang	 Spearmana.	 Analiza	

wykazała	 istnienie	 słabego,	 jednakże	 istotnego	 statystycznie,	 dodatniego	 związku	 otwartości	 na	

doświadczenia	 z	 wyborem	 kategorii	 „BDSM”	 (siła	 związku	 0,33,	p	<	 0,05)	 oraz	 „seks	 grupowy”	 (siła	

związku	 0,21,	 p	 <	 0,05).	 Związek	 pomiędzy	 ugodowością	 a	 preferencją	 kategorii	 „hardcore”	 nie	 był	

istotny	statystycznie.	
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Sprawdzono	również	związek	pomiędzy	podskalami	narzędzia	BPAQ	z	kategoriami	pornograficznymi.	

Istotnym	 statystycznie	 okazał	 się	 tylko	 związek	 gniewu	 z	 preferencją	 kategorii	 „seks	 grupowy”	 (siła	

związku	 0,26,	 p	 <	 0,05).	 Nie	 zaobserwowano	 istotnego	 związku	 pomiędzy	 preferencją	 kategorii	

„hardcore”	a	podskalami	BPAQ.	

	

Tabela	3.	Wyniki	korelacji	rang	Spearmana	kategorii	pornograficznych	oraz	wymiarów	osobowości	TIPI-PL	

	 Ekstrawersja	 Ugodowość	 Sumienność	 Stabilność	

emocjonalna	

Otwartość		

na	doświadczenia	

„amatorki”	 -0,18	 -0,2*	 -0.18	 -0,09	 0,06	

„BDSM”	 -0,08	 -0,19	 -0,09	 -0,13	 0,33*	

„hardcore”	 0,1	 -0,08	 -0,1	 0,03	 0,01	

„lesbijki”	 -0,24*	 0,11	 -0,13	 -0,06	 0,04	

„nastolatki”	 -0,01	 0,02	 -0,07	 0,06	 0,01	

„seks	analny”	 -0,1	 -0,22*	 -0,14	 -0,05	 0,03	

„seks	oralny”	 -0,21*	 -0,17	 -0,12	 0,07	 0,1	

„seks	grupowy”	 0,01	 -0,15	 -0,16	 -0,13	 0,21*	

*	p	<	0,05	

	

Dyskusja	wyników	oraz	ograniczenia	badania	

Badanie	 miało	 na	 celu	 sprawdzenie	 istnienia	 związku	 pomiędzy	 agresją	 a	 wybranymi	 składowymi	

osobowości.	Sformułowano	pięć	hipotez,	z	czego	potwierdzono	trzy.	Wykazano	związek	otwartości	na	

doświadczenia	 z	 preferencją	 kategorii	 „BDSM”	 oraz	 otwartości	 i	 preferencji	 „seksu	 grupowego”.	

Zaobserwowano	 częściowy	 związek	 częstotliwości	 oglądania	 pornografii	 z	 agresją.	 Nie	 wykazano	

związku	 pomiędzy	 ugodowością	 a	 preferencją	 kategorii	 „hardcore”,	 uznanej	 przez	 badacza	 za	

agresywną.	 Niemożliwą	 do	 zweryfikowania	 okazała	 się	 hipoteza	 dotycząca	 związku	 ekstrawersji	 z	

preferencją	kategorii	związanych	z	rasą,	z	uwagi	na	zbyt	małą	popularność	wśród	109	osób	badanych,	

które	zadeklarowały	oglądanie	pornografii.	

Należy	zastanowić	się	nad	faktem	małej	popularności	wśród	osób	badanych	niektórych	z	25	kategorii	

zaproponowanych	w	badaniu.	Stereotyp	czy	też	pewnego	rodzaju	powszechny	pogląd	na	temat	męskich	

preferencji	 okazuje	 się	 mylący,	 przynajmniej	 w	 przypadku	 pornografii.	 Mężczyźni	 w	 przedstawionej	

próbie	 badawczej	 zdawali	 się	 nie	 poszukiwać	 „kobiet	 przy	 kości”	 czy	 „dużych	 piersi”.	 Paul	 (2009)	

wykazał,	 iż	 bodziec	 taki	 jak	 duży	 kobiecy	 biust	 jest	 przedmiotem	 podniecenia	 podczas	 oglądania	

pornografii.	 Zdaniem	 badacza	 istnieje	 możliwość,	 iż	 jest	 to	 element	 drugorzędny,	 swego	 rodzaju	
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podkategoria	 wybranych	 w	 tym	 badaniu	 przez	 OB	 8	 najpopularniejszych	 kategorii:	 element	 istotny	

(zwłaszcza	 z	 punktu	 widzenia	 psychologii	 ewolucyjnej),	 jednakże	 nie	 najważniejszy.	 Jedna	 z	 analiz	

wykazała	 również,	 iż	 to	mężczyźni	 częściej	 korzystają	 z	pornografii.	Wynik	 ten	potwierdza	 częstsze	 z	

perspektywy	ewolucyjnej	poszukiwanie	bodźców	wzrokowych	przez	mężczyzn.	

Ciekawym	może	się	również	wydawać	mała	popularność	kategorii	związanych	z	rasą.	Pomimo	tego,	

iż	Polacy	uważają	się	za	wysoce	tolerancyjnych,	to	raporty	instytucji	takich	jak	Rada	Europy	wskazują	na	

wysoki	poziom	 rasizmu,	uprzedzenia	 i	 homofobii	wśród	Polaków	 (ECRI,	2015).	Na	niską	popularność	

tychże	 kategorii	 istotny	 wpływ	 może	 mieć	 również	 małe	 zróżnicowania	 społeczeństwa	 polskiego,	

zdominowanego	przez	rasę	białą.	

Wśród	popularnych	kategorii	warto	zastanowić	się	nad	kategorią	„lesbijki”.	W	przypadku	mężczyzn	

popularność	 tejże	 kategorii	 może	 wynikać	 z	 podwójnego	 bodźca	 kobiecego.	 Kobieta,	 jako	 bodziec	

erotyczny,	występuje	w	 takich	 filmach	przynajmniej	 podwójnie.	Oprócz	 tego	brakuje	w	 tych	 filmach	

aktorów	męskich,	mogących	odstraszać	lub	obniżać	poziom	podniecenia	widza	męskiego.	W	przypadku	

kobiet	 może	 to	 mieć	 inne	 przyczyny.	 Morgan	 i	 Thompson	 (2011)	 podkreślają,	 iż	 67%	 kobiet	

heteroseksualnych	kwestionowało	swoją	orientację	seksualną.	Według	badacza	warto	by	się	zastanowić	

nad	 związkiem	 preferencji	 pornografii	 lesbijskiej	 a	 kwestionowaniem	 przez	 kobiety	 swoje	 orientacji	

seksualnej.	 Zmienna	 orientacji	 seksualnej	 była	 przez	 badacza	 kontrolowana,	 jednakże	 nie	 wykazała	

istotnego	związku	z	jakąkolwiek	inną	zmienną	istotną	w	tym	badaniu.	Istotnym	może	być	również	fakt,	

iż	pornografia	lesbijska	jest	z	reguły	łagodniejsza	od	pornografii	innego	typu,	dlatego	też	może	wydawać	

się	 bardziej	 atrakcyjną	 dla	 kobiet.	 Jednakże	 wspomniane	 już	 badania	 wskazują,	 iż	 kobiety	 z	 reguły	

preferują	te	same	kategorie	co	mężczyźni	(Ogas,	Gaddam,	2011).	Brak	różnic	płciowych	w	przypadku		

4	z	8	najpopularniejszych	kategorii	zdaje	się	potwierdzać	te	wyniki.	W	przyszłych	badaniach	należałoby	

lepiej	 i	 dogłębniej	 zweryfikować	 związek	 preferencji	 danych	 kategorii	 pornograficznych	 z	 orientacją	

seksualną	oraz	tożsamością	płciową	jednostki.	

Preferencja	 kategorii	 „amatorki”	 i	 „nastolatki”	 wśród	 mężczyzn	 nie	 wymaga	 raczej	 większego	

uzasadnienia.	 Możliwym	 jest,	 iż	 poszukujemy	 w	 pornografii	 zarówno	 bodźców	 niecodziennych,	 jak		

i	 takich,	 które	 są	 nam	 znane.	 Męska	 preferencja	 młodszych	 partnerek	 jest	 szeroko	 znana,	 opisana		

i	uzasadniona	w	literaturze	psychologii	ewolucyjnej.	Istotna	statystycznie	preferencja	kategorii	„BDSM”	

oraz	 „seks	 grupowy”	 przez	 kobiety	 może	 wynikać	 z	 większej	 otwartości	 na	 doświadczenia	 kobiet,	

poszukiwania	 przez	 nie	 nowych	 bodźców	 i	 podniet.	 Związek	 otwartości	 z	 preferencją	 powyższych	

kategorii	okazał	się	być	również	istotny	statystycznie	dla	obu	płci.	Pozwala	to	potwierdzić	fakt,	iż	osoby	

wysoce	otwarte	na	nowe	doświadczenia	będą	poszukiwały	niecodziennych	stymulacji,	nie	mogących	

zostać	spełnionymi	w	życiu	codziennym	bez	pomocy	innych	lub	większego	przygotowania.	

Informacje	 uzyskane	 w	 badaniu	 mogą	 okazać	 się	 niezwykle	 pomocne	 z	 perspektywy	 praktyki	

psychologicznej.	 Zwrócenie	 uwagi	 na	 różnice	 płciowe	 jak	 i	 popularność	 preferencji	 danych	 kategorii	
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pornograficznych	pozwoli	nam	na	lepsze	zrozumienie	i	analizę	podczas	terapii	par	mających	problem		

z	 dopasowaniem	 seksualnym	 lub	 też	 problemy	 małżeńskie	 w	 związku	 z	 oglądaniem	 lub	 rodzajem	

oglądanej	 pornografii	 przez	 jednego	 z	 partnerów.	 Mogą	 również	 okazać	 się	 pomocne	 w	 terapii	

indywidualnej	pacjentów	wykazujących	się	zaburzeniami	preferencji	seksualnych	uniemożliwiającymi	im	

przykładowo	 zawieranie	 związków	 lub	 też	 podtrzymywanie	 znajomości	 jak	 i	 w	 pracy	 indywidualnej		

z	 klientami	 uzależnionymi	 od	 pornografii	 –	 pozwolą	 nam	 na	 lepsze	 rozpoznanie	 mechanizmu	

uzależnienia	 (polegającego	 na	 wzroście	 zainteresowania,	 eskalacji,	 	 uwrażliwianiu	 i	 wcielaniu		

i	preferencji	seksualnych	w	życie).	Wyniki	te	mogą	pozwolić	terapeucie	na	łatwiejsze	rozpoznanie	kiedy	

preferencje	jednostki	będą	różnić	się	od	tych	najpopularniejszych.	

Nie	zaobserwowano	związku	między	ugodowością	a	preferencją	kategorii	„hardcore”,	przepełnionej	

agresją	i	przemocą.	Możliwym	jest,	że	ugodowość	jako	bardzo	szeroki	konstrukt,	nie	pozwala	nam	na	

przewidywanie	preferencji	takich	kategorii.	Wrogość,	jako	jeden	ze	składników	niskiej	ugodowości,	jest	

zbyt	 słabym	 predyktorem	 preferencji	 kategorii	 przemocowych	 i	 agresywnych.	 Istnieje	 również	

prawdopodobieństwo	 wystąpienia	 takiego	 związku,	 jednakże	 z	 uwagi	 na	 niską	 rzetelność	

kwestionariusza	TIPI-PL	okazał	się	on	nieistotny	–	w	przyszłości	należałoby	zastanowić	się	nad	użyciem	

innego	narzędzia	badającego	podobne	konstrukty	osobowościowe.	Oprócz	tego	wyniki	podskal	BPAQ	

nie	korelowały	z	preferencją	kategorii	„hardcore”.	Przytoczone	wcześniej	badania	wskazywały	na	taki	

związek,	 jednakże	przy	 jednoczesnym	kontrolowaniu	 inteligencji	osób	badanych.	Należałoby	dokonać	

analizy	moderatorów	i	mediatorów	takich	jak	inteligencja,	empatia	czy	samo	doświadczenie	agresji	na	

tle	 seksualnym	 w	 preferencji	 pornografii	 agresywnej	 i	 agresji.	 Możliwym	 jest,	 iż	 związek	 pomiędzy	

preferencją	 kategorii	 agresywnych	 a	 agresją	 jednostki	 zachodziłby	 tylko	w	 przypadku	występowania	

czynników	 ryzyka	 (takich	 jak	 wspomniana	 w	 innych	 badaniach	 niska	 inteligencja).	 Istnieje	 również	

prawdopodobieństwo,	że	kategoria	„hardcore”	nie	jest	kategorią	wystarczająco	agresywną.		

Należałoby	się	również	zastanowić	nad	potencjalnym	związkiem	preferencji	pornografii	agresywnej	

i	agresją	jednostki.	Z	badania	wynika,	iż	taka	zależność	nie	występuje.	Warto	sprawdzić	jak	duże	musi	

być	 natężenie	 bodźców	 agresywnych	 płynących	 z	 pornografii	 by	 jej	 wpływ	 na	 agresję	 jednostki	 był	

istotny.	Oprócz	tego	należy	zweryfikować	która	forma	agresji	(np.	uprzedmiotowienie	jednostki,	agresja	

słowna	 czy	 agresja	 fizyczna)	 jest	 bodźcem	mającym	 największy	 wpływ	 i	 czy	 w	 ogóle	 występującym		

w	zależności	od	wspomnianych	już	czynników	ryzyka.	Warto	by	również	w	replikacji	badania	dokonać	

dokładniejszego	 pomiaru	 agresji,	 np.:	 za	 pomocą	 narzędzia	 STAXI-2	 (służącego	 do	 pomiaru	 gniewu,	

jednego	z	komponentów	agresji)	z	rozróżnieniem	na	agresję	jako	stan	i	jako	cechę.	Opisywany	wcześniej	

wpływ	dotyczyłby	agresji	jako	cecha.	Badania	dotyczące	związku	ekspozycji	pornografii	i	agresji	jednostki	

odwołują	się	do	agresji	jako	aktualny	stan	w	jakim	dana	osoba	się	znajdowała.	Możliwym	jest,	iż	właśnie	

dlatego	hipoteza	nie	została	potwierdzona.	By	sprawdzić	wpływ	ekspozycji	pornografii	na	agresję	jako	

cechę	jednostki	należałoby	dokonać	longitudinalnego	badania	eksperymentalnego.	
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W	 badaniu	 zostały	 potwierdzone	 wybrane	 wyniki	 badań	 poprzednich.	 Zaobserwowano	 istotny	

związek	pomiędzy	 częstotliwością	oglądania	pornografii	 a	 agresją	 fizyczną.	 Z	 racji	małej	 siły	 związku,	

wartym	 dokładniejszego	 zbadania	 jest,	 czy	 na	 pewno	 sama	 częstotliwość	 oglądania	 pornografii	 ma	

wpływ	na	poziom	agresji,	 czy	 też	mamy	do	 czynienia	 z	 innymi	 czynnikami	 jak	 rodzaj	 prezentowanej	

pornografii	 lub	 gra	 aktorska.	 Prawdopodobnym	 jest,	 iż	 osoby	 często	 oglądające	 pornografię	 są	

agresywne	z	uwagi	na	mechanizm	modelowania	(często	kontakt	seksualny	w	filmach	pornograficznych	

poprzedzony	 jest	 mniej	 lub	 bardziej	 agresywnymi	 przejawami	 zachowania).	 Uczenie	 się	 wzorców	

zawartych	w	filmach	pornograficznych	może	mieć	wpływ	na	inne	aspekty	życia	jednostki,	takie	jak	np.:	

stosunki	 rodzinne,	 relacje	 interpersonalne,	 relacje	 partnerskie.	 Wynik	 ten	 może	 okazać	 się	 istotny		

w	przypadku	terapii	pacjentów	uzależnionych	od	pornografii.	

Powyższe	wyniki	badania	wydają	się	 interesujące.	Dostarczają	nową	perspektywę	do	prowadzenia	

badań	w	przypadku	związków	pornografii	 z	perspektywy	agresji	oraz	 teorii	osobowości.	W	kolejnych	

badaniach,	 warto	 byłoby	 przedłożyć	 osobom	 badanym	 osiem	 najpopularniejszych	 w	 powyższym	

badaniu	kategorii	pornograficznych	(lub	też	dodatkowo	rozbudować	tę	listę),	jednakże	zamiast	prosić	

uczestników	 badania	 o	 zadeklarowanie	 co	 do	 wyszukiwania	 pornografii	 za	 pomocą	 danego	 słowa	

kluczowego,	należałoby	poprosić	o	ocenę	atrakcyjności	danej	kategorii	(tj.	na	skali	Likerta).	Należałoby	

również	zwiększyć	liczbę	osób	badanych	w	celu	większej	generalizacji	wyników	badań	oraz	ilości	danych	

dostępnych	do	dalszych	analiz.	Zmian	należałoby	również	dokonać	w	przypadku	narzędzi	badawczych	–	

zastosować	takie,	które	wykazuje	się	lepszą	rzetelnością	niżeli	TIPI-PL.	
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