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Seksting jest formą wymiany prowokatywnych i seksualnie sugestywnych treści 
(zdjęć, filmów lub wiadomości) za pomocą wiadomości tekstowych lub internetu. 
Badania wskazują na to, że seksting jest zachowaniem ryzykownym, często zwią-
zanym z przymusem, które może mieć związek ze zdrowiem psychicznym.

Celem badania było sprawdzenie, czy cechy osobowości, takie jak psychopatia, 
makiawelizm i narcyzm (tzw. ciemna triada), przewidują zachowania związane z sek-
stingiem. Przebadano grupę 314 młodych Polaków w wieku 16–19 lat. Uzyskane 
wyniki wskazują, że młodzi Polacy angażują się w zachowania związane z sekstin-
giem, a częstotliwość takich zachowań jest związana z osobowością i płcią osoby 
badanej. Osoby, które wysyłały więcej sekstingu, charakteryzowały się wyższym 
poziomem makiawelizmu i niższym poziomem psychopatii. Co do otrzymywania 
prowokatywnych i seksualnie sugestywnych treści, to osoby o wyższym poziomie 
makiawelizmu otrzymywały ich więcej.

Niniejsze badania wskazują na związek osobowości z wysyłaniem i otrzymywa-
niem seksualnie sugestywnych i prowokatywnych treści.
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W raz z rozwojem technologii zwiększa się dostępność internetu. Obecnie 
ogromną popularnością cieszą się aplikacje mobilne służące komunikacji. 
W lutym 2017 r. zanotowano, że miesięcznie ponad 35 mln osób używa 

aplikacji Snapchat, a ponad 19 mln – WhatsApp (Statistica, 2017). Nie mniej popu-
larne są serwisy społecznościowe, takie jak Facebook czy Twitter, które stały się dla 
wielu ludzi głównym narzędziem komunikacji (Chou, Hunt, Beckjord, Moser, Hesse, 
2009; Kaplan, Haenlein, 2010). Co za tym idzie, powszechność zastosowania tego 
typu rozwiązań przyczynia się do powstawania nowych zjawisk psychologicznych 
i społecznych (Back i in., 2010). Szybki rozwój technologii wpływa także na sposób 
ekspresji ludzkiej seksualności. Badania wskazują, że jeszcze kilkanaście lat temu nie 
mieliśmy do czynienia z tak szerokim jak obecnie repertuarem zachowań seksual-
nych realizowanych czy prezentowanych za pomocą internetu (Peeters, Koning, Van 
Den Eijnden, 2017). 

Jedną z nowo pojawiających się form ekspresji seksualnej jest seksting. Istnieje 
wiele kontrowersji definicyjnych wokół tego zjawiska. Na początku – gdy opisywa-
no ten fenomen – dotyczył on przesyłania wiadomości o charakterze seksualnym 
za pomocą telefonów komórkowych (jak sugeruje geneza słowa: sex oraz texting). 
W późniejszym czasie, wraz z rozwojem technologii, za to zjawisko zaczęto uważać 
również przesyłanie zdjęć i filmów o charakterze seksualnym. Z czasem włączono 
do tej definicji możliwość wykorzystywania do tych zachowań internetu i aplikacji 
mobilnych (Crimmins, Seigfried-Spellar, 2017). 

Należy odnotować, że istnieją badania, które definiują seksting jako zjawisko 
niezagrażające dobrostanowi jednostki. Levine (2013) zasugerował, że seksting nie 
powinien być definiowany wyłącznie jako ryzykowne i niezdrowe zachowanie, ale 
może być dla nastolatków i młodych dorosłych nową drogą do odkrywania własnej 
seksualności. 

 Niektórzy autorzy podkreślają negatywny aspekt sekstingu (Benotsch, Martin, 
Snipes, Bull 2013; Draper, 2012) – niezależnie od tego, czy uczestnicy są godzącymi 
się na to dorosłymi ludźmi, zachowanie to na ogół nie jest akceptowane społecznie 
(Reyns i in., 2014). Jest to aspekt ludzkiej seksualności, który może nieść za sobą 
emocjonalne i relacyjne konsekwencje, co wymaga dalszej eksploracji badawczej. 
Co więcej, badania powinny dążyć do wniosków ujednolicających perspektywę de-
finicyjną tego zjawiska.

W niniejszych badaniach seksting definiowany był jako forma wymiany prowoka-
tywnych i seksualnie sugestywnych treści (zdjęć, filmów lub wiadomości) za pomo-
cą smartfonów, internetu lub portali społecznościowych (Morelli, Bianchi, Baiocco, 
Pezzuti, Chirumbolo, 2016).
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Van Ouytsel, van Gool, Walrave, Ponnet i Peeters (2017) za pomocą rozmów 
jakościowych badali metody, którymi posługiwała się belgijska młodzież przy wysy-
łaniu i otrzymywaniu wiadomości o charakterze seksualnym. Wyniki wskazują, że ba-
dani używali przede wszystkim aplikacji mobilnych, takich jak Snapchat i WhatsApp, 
do angażowania się w seksting. Badani uważali, że jest to wygodniejsze i związa-
ne z mniejszym prawdopodobieństwem tego, że osoby trzecie uzyskają dostęp do 
przesyłanych treści. Wiadomości e-mail i komunikator Facebooka uważali za zbyt 
„otwarte” do tych celów (Van Ouytsel i in., 2014).

Badania dają podstawy, aby uznać, że seksting jest zachowaniem ryzykownym, 
ponieważ zdjęcia pozostawiają po sobie cyfrowy ślad. Mogą również być pokazywa-
ne lub przekazywane innym (Associated Press, 2009; Drouin, Vogel, Surbey, Stills, 
2013). Ponadto seksting wiąże się z innymi ryzykownymi zachowaniami, takimi 
jak używanie alkoholu (Dir, Cyders, Coskunpinar, 2013), seks bez zabezpieczenia 
(Benotsch, Snipes, Martin, Bull, 2013; Crimmins, Seigfried-Spellar, 2014), uprawienie 
seksu z wieloma partnerami (Benotsch i in., 2013; Dake, Price, Maziarz, Ward, 2012) 
oraz rozmowy online z nieznajomymi (Crimmins, Seigfried-Spellar, 2014). Ostatnie 
badania wykazały, że ponad połowa badanych studentów angażowała się w seksting, 
którego nie chciała – chociaż wyraziła na to zgodę (Drouin, Tobin, 2014). Większość 
z tych osób robiła to, ponieważ pozwalało im to na realizację innych potrzeb, wy-
nikających z bycia w związku (np. potrzeby intymności, flirtowania lub zaspokaja-
nia potrzeb partnera/partnerki). Część badanych godziła się na niechciany seksting, 
aby uniknąć konfliktu z partnerem/partnerką – autorzy podkreślają, że nie można 
wykluczyć, że osoby te były w pewien sposób przymuszane do sekstingu. Istnieje 
zagrożenie, że przymuszanie do sekstingu może wywoływać objawy traumy, ponie-
waż takie symptomy wywołują inne rodzaje przymusu seksualnego (np. Mechanic, 
Weaver, Resick, 2008; Varma, Chandra, Thomas, Carey, 2007). Niektórzy autorzy 
podkreślają, że istnieje związek między sekstingiem a depresją, lękiem i zachowa-
niami samobójczymi (Dake i in., 2012; Van Ouytsel, Van Gool, Ponnet, Walrave, 
2014). Co warte odnotowania, w innych badaniach sugerowano, że nie ma żadnych 
powiązań sekstingu ze stresem (Hudson, 2011; Temple i in., 2014). 

W mediach nagłaśniano incydenty związane z sekstingiem, które doprowa-
dzały do cyberprzemocy i samobójstw. Część z nich dotyczyła także zarzutów 
o rozpowszechnianie pornografii dziecięcej, a nawet seksu z nieletnimi (Dean, 
2012). W doniesieniach medialnych z ostatnich lat opisano sytuacje, w których 
seksting doprowadził młodych ludzi do tragedii. Jedną z pierwszych był przypa-
dek Jessiki Logan. Dziewczyna wysłała nagie zdjęcia swojemu chłopakowi, który – 
po zerwaniu – rozesłał je innym uczniom jej szkoły. Po krótkim czasie od tego 
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zdarzenia dziewczyna popełniła samobójstwo (Kazdin, 2009; więcej przykładów: 
Wojtasik, 2014).

W przypadku Jessiki Logan publikacja jej zdjęć była początkiem prześladowań. 
Należy dodatkowo wspomnieć o zjawisku obarczania winą ofiary (victim blaming), 
które przyczyniło się do tego, że Jessica Logan była nękana przez uczniów ze swojej 
szkoły. Zjawisko to jest powszechnym błędem poznawczym. Powoduje, że ludzie 
obarczają odpowiedzialnością osobę, która jest ofiarą (Janoff-Bulman, Timko, Carli, 
1985). Jessica była wyszydzana i werbalnie atakowana przez swoich rówieśników, 
którzy obarczyli ją odpowiedzialnością za ujawnienie jej nagich zdjęć. 

 Organizacja South West Grid for Learning przeprowadziła w 2009 r. badania, 
w których zapytano respondentów w wieku 11–17 lat o ich doświadczenia zwią-
zane z sekstingiem. Okazało się, że 40% badanych deklarowało, że zna kogoś, kto 
uczestniczył w wymianie zdjęć o charakterze seksualnym (Phippen, 2009). Inne ba-
dania pokazują, że 10,2% nastolatków (Klettke i in., 2014) i 30–54% osób dorosłych 
(Döring, 2014) wysłało w swoim życiu tekst zawierający treści seksualne lub zdjęcia 
o charakterze erotycznym. Gordon-Messer, Bauermeister, Grodzinski i Zimmerman 
(2013) stwierdzili, że blisko 30% respondentów w wieku 18–24 lat ma doświad-
czenia związane z sekstingiem. Ponadto Delevi i Weisskirch (2013) ustalili, że 89% 
badanych studentów angażowało się w seksting.

Badania sekstingu są prowadzone również w Polsce. Fundacja Dajemy Dzieciom 
Siłę opublikowała raport, z którego wynika, że ponad 30% młodzieży w wieku 
 15–19 lat przynajmniej raz w życiu otrzymało zdjęcie przedstawiające nagą lub pół-
nagą osobę (Wójcik, Makaruk, 2014). Ponadto publikowane są również prace prze-
glądowe dotyczące zjawiska sekstingu (Wojtasik, 2014).

Ciemna triada

Ciemna triada to termin określający konstelację trzech społecznie niepożądanych 
cech osobowości: narcyzmu, psychopatii i makiawelizmu (Paulhus, Williams, 2002). 
W ostatnich latach ciemna triada była przedmiotem bardzo wielu badań (Kowalski, 
Rogoza, Vernon, Schermer, 2018; Vize, Lynam, Collison, Miller, 2018; Vossen, 
Coolidge, Segal, Muehlenkamp, 2017).

Makiawelizm to wymiar osobowości, który opisuje skłonność do manipulacji. 
Osoby cechujące się jego wysokim natężeniem są skłonniejsze do oszustw, kłamstw 
i wykorzystywania innych, jeśli sprzyja to realizacji ich osobistych celów (Christie, 
Geis, 1970). Narcyzm to wymiar osobowości, który opisuje poczucie osoby o jej wła-
snym znaczeniu. Osoby, które mają wysokie natężenie narcyzmu, charakteryzują się 
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silnym przekonaniem o swojej wielkości i wyższości. Osoby te często cechują się 
niskim poziomem empatii (Paulhus, Williams, 2002). Psychopatia to wymiar osobo-
wości, który opisuje zestaw antyspołecznych cech danej osoby – m.in. niski poziom 
odczuwanego żalu i lęku, niski poziom empatii, egocentryzm, skłonność do wykorzy-
stywania innych ludzi, impulsywność i skłonności przestępcze (Jonason i in., 2012). 
Zarówno narcyzm, jak i psychopatia bywają klasyfikowane jako zaburzenia osobowo-
ści. W niniejszej pracy terminy te rozumiane są jako przejawy normalnej zmienności 
w obrębie osobowości, które nie mają charakteru klinicznego (Paulhus, 2014). 

Narcyzm, makiawelizm i psychopatia (Chabrol i in., 2009) są uważane za niepo-
żądane społecznie cechy osobowości (Paulhus, Williams, 2002) i wiążą się z zaan-
gażowaniem w zachowania aspołeczne (Jones, Paulhus, 2010). Aby osiagnąć swoje 
cele, osoby z wysokim natężeniem tych cech mogą używać taktyk społecznych, 
takich jak agresywne zachowania, kłamstwa lub manipulacje. Jedną z cech charak-
terystycznych makiawelizmu i psychopatii jest ich związek z większą agresywnością 
(Paulhus i Williams, 2002). Badacze dostarczyli również dowodów na dodatnią ko-
relację narcyzmu z wrogością (Bushman, Baumeister, 1998; Donnellan i in., 2005; 
Jones, Paulhus, 2010; Twenge, Campbell, 2003). Te cechy osobowości związane są 
również z bardziej dewiacyjnymi tendencjami seksualnymi – w tym z przymusem 
i bardziej pozytywnymi postawami wobec gwałtu (March, Marrington i Jonason, 
2017). Cechy psychopatii są silnie związane z występowaniem pozarodzinnych wy-
korzystań seksualnych dzieci i gwałtów (Serin, Malcolm, Khanna, Barbaree, 1994). 
Inne badania wykazały, że istnieją również inne cechy osobowości, które są związane 
z sekstingiem. Wyższy poziom ekstrawersji i neurotyczności były predyktorami wy-
syłania zdjęć o charakterze seksualnym, a wysoki poziom ugodowości przewidywał 
wysłanie zdjęcia erotycznego (tj. zdjęcie w bieliźnie; Delevi, Weisskirch, 2013).

Cechy ludzkiej osobowości wpływają na zachowania w internecie (Ross i in., 
2009). Naukowcy badający narcyzm zasugerowali dodatni związek między tą ce-
chą osobowości a wykorzystaniem mediów społecznościowych (Buffardi, Campbell, 
2008; Carpenter, 2012). W badaniach stwierdzono, że narcyzm jest istotnym predyk-
torem motywacji do wybierania zdjęć profilowych (Kapidzic, 2013), a narcystyczni 
użytkownicy częściej umieszczają swoje atrakcyjne zdjęcia w mediach społeczno-
ściowych (Wang, Jackson, Zhang, Su, 2012). Badania przeprowadzone w polskiej 
grupie wykazały, że narcyzm przewidywał wyższą częstotliwość publikowania „sel-
fie” – rozumianego jako autoportret przedstawiający siebie, który zwykle jest udo-
stępniany za pośrednictwem mediów społecznościowych (Sorokowski, i in., 2015).
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Hipotezy badawcze

H1: Młodzież o wysokim natężeniu narcyzmu wysyła więcej seksualnie sugestyw-
nych treści. 

Ponieważ narcyzm związany jest z pozytywnym obrazem własnego ciała 
(Sorokowski i in., 2015), przewidywaliśmy, że osoby o większym nasileniu narcyzmu 
będą wysyłały więcej wiadomości o charakterze seksualnym. 

H2: Młodzież o wysokim natężeniu psychopatii i makiawelizmu otrzymuje więcej 
treści sugestywnych seksualnie.

Ponieważ psychopatia i makiawelizm związane są ze stosowaniem przymu-
su i manipulacji w kontaktach interpersonalnych (Jones, Paulhus, 2010; Paulhus, 
Williams, 2002), sądziliśmy, że cechy te będą pozwalały przewidzieć liczbę otrzymy-
wanych wiadomości o charakterze seksualnym.

H3: Chłopcy wysyłają więcej seksualnie sugestywnych treści niż dziewczyny.
H4: Dziewczyny otrzymują więcej seksualnie sugestywnych treści niż chłopcy.
Co więcej, postanowiliśmy uwzględnić w analizach różnice płciowe w zachowa-

niach związanych z wysyłaniem i otrzymywaniem wiadomości o charakterze seksu-
alnym. Mężczyźni cechują się silniejszą preferencją posiadania licznych partnerów 
niż kobiety (Schmitt, 2003), dlatego przewidywaliśmy, że chłopcy wysyłają więcej 
sekstingu, a dziewczyny więcej go otrzymują. 

Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań prowadzonych w latach 2016–2017 
w grupie polskich internautów. Jest częścią międzykulturowego badania sekstingu 
prowadzonego na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza. Kwestionariusze rozpo-
wszechniono metodą kuli śnieżnej na portalach społecznościowych. 

Uczestnicy

Udział w badaniu wzięło 314 nastolatków i młodych dorosłych. Badani byli w wieku 
16–19 lat (M = 17,39, SD = 1,12). Dziewczyny stanowiły 61% badanych (n = 193, 
wiek: M = 17,13, SD = 1,07), chłopcy 39% (n = 121, wiek: M = 17,80, SD = 1,06). 

Narzędzia

Zachowania związane z sekstingiem. Uczestników badania zapoznano z definicją 
sekstingu. W niniejszym badaniu jako zachowanie związane z sekstingiem potrak-
towano wysyłanie i odbieranie prowokacyjnych lub seksualnie sugestywnych wia-
domości SMS. Uczestnikom zadano następujące pytania: 
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1. Jak często otrzymawałeś(-aś) prowokacyjne lub seksualnie sugestywne SMS-y?
2. Jak często wysyłałeś(-aś) prowokacyjne lub seksualnie sugestywne SMS-y? 

Badani udzielali odpowiedzi na pięciostopniowej skali Likerta (1 –nigdy, 2 – rzad-
ko, 3 – 2–3 razy w miesiącu, 4 – 2–3 razy w tygodniu, 5 – prawie codziennie).

Ciemna Triada. W celu zmierzenia cech osobowości: makiawelizmu, psychopatii 
i narcyzmu, użyto skali nazywanej Parszywą Dwunastką (Jonason i Webster, 2010), 
w adaptacji Czarnej i in. (2016). Jest to krótka skala, na którą przypada 12 pozycji, 
po cztery do oszacowania każdej z cech. Badani zaznaczali na dziewięciostopniowej 
skali (1 – wcale nieprawdziwe; 9 – bardzo prawdziwe), w jakim stopniu pozycja ska-
li prawdziwie opisuje ich osobowość. Skala prezentuje wysoki poziom rzetelności 
(w niniejszym badaniu: makiawelizm α = 0,856, psychopatia α = 0,789, narcyzm 
α = 0,893). Badania pokazują również, że wyniki na skali Parszywej Dwunastki po-
zwalają przewidywać takie cechy jak skłonność do częstych kontaktów seksualnych 
(Jonason, Webster, Schmitt, 2009) uczciwość, ugodowość (Jonason, McKain, 2012), 
agresję (Jonason, Webster, 2010), a nawet korzystanie z mediów społecznościowych 
(Fox, Rooney, 2015).

Uczestników badania pytano również o płeć i wiek. 

Wyniki

Wyniki statystyk opisowych dla zmiennych wysyłania i otrzymywania sekstingu, 
cech osobowości (makiawelizmu, psychopatii, narcyzmu) i wieku przedstawiono 
w tabeli 1.

Tabela 1  
Statystyki opisowe

Zmienne Średnia (M) Odchylenie 
standardowe (SD) Skośność

Otrzymywanie sekstingu 2,24 1,29 0,77

Wysyłanie sekstingu 1 , 91 1,19 1,17

Makiawelizm 15,14 8,23 0,78

Psychopatia 11,73 7,33 1,09

Narcyzm 18,59 9,46 0,09

Wiek 17,39 1,12 0,16
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Korelacje między wymiarami ciemnej triady przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2  
Korelacje między wymiarami ciemnej triady

Zmienne 1 2

Makiawelizm – –

Psychopatia 0,58** –

Narcyzm 0,53** 0,41**

**p < 0.001

W celu przetestowania hipotez 1 i 3 przeprowadzono analizę regresji liniowej 
(tab. 3). Zmienną niezależną była liczba wysyłanych sugestywnych seksualnie SMS-
ów, a zmiennymi zależnymi były wymiary Ciemnej Triady, oraz wiek i płeć. Zgodnie 
z wynikami modelu, osoby bardziej makiaweliczne (β = 0,02, p <0,05) i mniej psy-
chopatyczne (β = - 0,03, p <0,05) wysyłały więcej seksualnie sugestywnych SMS-ów. 
Co więcej, wiek i płeć były istotnie związana z wysyłaniem seksualnie sugestywnych 
SMS-ów. Osoby starsze (β = 0,18, p <0,05) i dziewczyny (β = –0,23, p <0,05) wysy-
łały seksualnie sugestywne SMS-y częściej.

Tabela 3  
Współczynniki regresji liniowej dla modelu dotyczącego związku cech Ciemnej Triady 
z wysyłaniem seksualnie sugestywnych treści

B (SE) β

R2 Modelu = 0,075

Stała –1,45 (1,06) –

Makiawelizm 0,02* (0,01) 0,16

Psychopatia –0,03* (0,01) –0,19

Narcyzm 0,02 (0,01) 0,12

Płeć –0,23* (0,14) –0,10

Wiek 0,18 (0,06) 0,17

*p < 0,05

W celu przetestowania hipotez 2 i 4 przeprowadzono analizę regresji liniowej 
(tab. 4). Zmienną niezależną była liczba otrzymywanych seksualnie sugestywnych 
SMS-ów, a zmiennymi zależnymi były wymiary ciemnej triady, wiek i płeć. Zgodnie 
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z wynikami modelu osoby, które były bardziej makiawelistyczne, otrzymywały więcej 
prowokatywnych i seksualnie sugestywnych SMS-ów (β = 0,03, p <0,05) Co więcej, 
płeć również pozwalała przewidzieć liczbę wysyłanych seksualnie sugestywnych 
SMS-ów (dziewczyny otrzymywały ich więcej, β = –0,35, p < 0,05) 

Tabela 4  
Współczynniki regresji liniowej dla modelu dotyczącego związku cech ciemnej triady 
z otrzymywaniem seksualnie sugestywnych treści

B (SE)  β

R2 Modelu = 0,054

Stała 0,55 (1,16) –

Makiawelizm 0,03* (0,01) 0,21

Psychopatia –0,02 (0,01) –0,11

Narcyzm 0,01 (0,01) 0,05

Płeć –0,35* (0,16) –0,13

Wiek 0,08 (0,07) 0,07

*p < 0,05

DyskUsja

Badania nad sekstingiem sugerują, że jest on związany z cechami osobowości u do-
rosłych (Dake i in, 2012; Van Ouytsel i in., 2014). Do tej pory nie prowadzono jed-
nak badań nad związkiem sekstingu i cech ciemnej triady w grupie młodych osób, 
które za pośrednictwem internetu są szczególnie narażone na kontakt z materiałami 
seksualnymi (Ybarra, Mitchel, 2005). Niniejsze badanie dostarcza dowodów na to, 
że młodzi Polacy angażują się w zachowania związane z sekstingiem, a częstotliwość 
takich zachowań jest związana z osobowością i płcią.

Nasze hipotezy udało się potwierdzić jedynie częściowo. Osoby, które wysy-
łały więcej wiadomości o charakterze seksualnym, charakteryzowały się wyższym 
poziomem makiawelizmu i niższym poziomem psychopatii. O ile makiawelizm 
przewidywał wysyłanie sekstingu zgodnie z hipotezą, o tyle psychopatia była ne-
gatywnie związana z wysyłaniem sekstingu, co oznacza, że osoby o niższym pozio-
mie psychopatii wysyłały więcej sekstingu. Taki wynik może być wyjaśniony tym, 
że osoby, które mają wysokie natężenie psychopatii, są mniej ugodowe (Jonason, 
McKain, 2012). Dowiedziono także, że osoby o niskim poziomie ugodowości wysy-
łają mniej wiadomości o charakterze seksualnym (Delevi, Weisskirch, 2013). Przyszłe 
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badania uwzględniające pomiar ugodowości, pozwoliłyby zweryfikować wpływ tej 
cechy osobowości na związek psychopatii z wysyłaniem wiadomości o charakterze 
seksualnym. 

Wyższy poziom makiawelizmu przewidywał zarówno wysyłanie, jak i odbieranie 
wiadomości o cechach sekstingu. Może świadczyć to o tym, że osoby makiaweli-
styczne używają sekstingu jako narzędzia wpływu społecznego. Osoby o podwyż-
szonym natężeniu makiawelizmu mają skłonność do instrumentalnego traktowania 
innych ludzi (Pilch, 2014). Co za tym idzie, gdy ich celem jest otrzymywanie treści 
o charakterze seksualnym, mogą stosować różne wysublimowane sposoby, by go 
osiągnąć. Jednym ze sposobów może być wysyłanie seksualnie sugestywnych treści, 
z nadzieją na odwzajemnienie tego zachowania (Dahling, Whitaker, Levy, 2009).

Nie udało się potwierdzić, że narcyzm jest związany z wysyłaniem sekstingu. 
Może to wynikać z tego, że narcyzm można podzielić na dwa konstrukty psycho-
logiczne – narcyzm wspaniały (grandiose) i narcyzm wrażliwy (vulnerable; Hendin, 
Cheek, 1997; Wink, 1991). Osoby klasyfikowane jako narcyzi wspaniali są bardziej 
ekstrawertyczni i społecznie odważni (Back i in, 2010; Dufner i in., 2013). Narcyzi 
wrażliwi są natomiast introwertyczni, defensywni i unikający (Hart i in., 2017). W ni-
niejszych badaniach nie różnicowaliśmy tych dwóch psychologicznych konstruktów 
narcyzmu. Co za tym idzie, nie byliśmy w stanie skontrolować, czy któryś z rodza-
jów narcyzmu jest związany z wysyłaniem wiadomości o charakterze seksualnym. 
Używając precyzyjniejszych narzędzi do pomiaru narcyzmu, możliwe byłoby poka-
zanie, że narcyzm wspaniały lub narcyzm wrażliwy przewiduje zachowania związane 
z sekstingiem.

Hipoteza o różnicach płciowych nie została całościowo potwierdzona. Założono, 
że chłopcy wysyłają więcej sekstingu niż dziewczyny. Uzyskane wyniki wskazują 
na to, że dziewczyny zarówno wysyłają, jak i otrzymują więcej sekstingu. Przeglądowa 
praca Klettke, Hallforda i Mellora (2014) wskazuje, że poprzednie badania nie dostar-
czyły jednoznacznych wyników dotyczących różnic płciowych w wysyłaniu i otrzy-
mywaniu sekstingu. Wyniki naszych badań sugerują, że chociaż mężczyźni cechują 
się silniejszą preferencją posiadania licznych partnerów seksualnych (Schmitt, 2003), 
to nie wysyłają i nie otrzymują więcej wiadomości o charakterze seksualnym. Może 
wynikać to z tego, że nie wszystkie wiadomości o charakterze seksualnym muszą być 
kierowane do osoby przeciwnej płci. National Campaign to Prevent Teen Pregnancy 
and Unplanned Pregnancy (2008) wskazuje, że duża część sekstingu jest motywowana 
chęcią flirtowania lub chęcią obdarowania swojego partnera/partnerki podarunkiem 
w postaci zdjęcia o charakterze seksualnym. Z innej strony, wiele nastoletnich kobiet 
decydowało się na wysyłanie sekstingu dla żartu lub po to, by poczuć się atrakcyjną 
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seksualnie. Wiadomości o tym charakterze mogły być wysyłane zarówno do męż-
czyzn, jak i do innych kobiet. Możliwe również, że na różnice płciowe w wysyłaniu 
i odbieraniu sekstingu wpływa orientacja seksualna. Badania pokazują, że osoby 
LGBTQ wysyłają więcej wiadomości o charakterze seksualnym niż osoby wyłącznie 
heteroseksualne (Rice i in., 2012). 

Ograniczeniem badania jest to, że ma ono charakter korelacyjny. Nie wiemy, 
w którą stronę badane czynniki wpływają na siebie. Jednocześnie trudno sobie wy-
obrazić, że to seksting mógłby wpływać na zmianę osobowości, a nie odwrotnie. 
Innym ograniczeniem jest to, że wskaźnikiem sekstingu była częstotliwość wysy-
łania SMS-ów o charakterze seksualnym. Jest to tylko jeden z możliwych kana-
łów wysyłania wiadomości o charakterze seksualnym. Przyszłe badania związków 
osobowości z sekstingiem powinny uwzględnić również inne kanały – np. media 
spolecznościowe i aplikacje do komunikacji. Pozwoliłoby to zaobserwować, czy oso-
bowość wpływa również na medium, za pomocą którego prowadzony jest seksting. 
W naszym badaniu użyliśmy skróconej skali Parszywej Dwunastki do pomiaru ciem-
niej triady (Czarna i in., 2016). Możliwe, że gdybyśmy użyli dłuższego kwestiona-
riusza, udałoby się wykazać bardziej subtelne związki – np. narcyzmu wspaniałego 
lub wrażliwego z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości o charakterze seksualnym.

Trwa dyskusja dotycząca tego, czy powinno się stosować metody internetowe 
w badaniach psychologicznych (Kraut i in., 2004). Uważamy jednak, że w przypadku 
badania sekstingu badania internetowe mogą przynieść lepsze rezultaty niż metody 
bezpośrednie. Temat seksualności jest nierzadko w Polsce silnie tabuizowany. Co 
za tym idzie, młodzi ludzie mogliby czuć opór przed szczerą odpowiedzią na pytania 
związane z ich zachowaniami seksualnymi. 

Przedstawione wyniki badań mogą pomóc zrozumieć zjawisko sekstingu wśród 
młodych ludzi. Spektrum zachowań związanych z sekstingiem nie zostało w pełni 
opisane badawczo. Wyniki niniejszego badania mogą mieć znaczenia dla profilakty-
ki tego zjawiska ponieważ wskazują, że osoby o wysokim poziomie makiawelizmu, 
czyli takie które przejawiają zachowania manipulacyjne (Christie, Geis, 1970), mogą 
przejawiać również więcej zachowań związanych z prowokatywnym wysyłaniem 
zdjęć o charakterze seksualnym.
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Does tHe dark triad of personality traits predict  
for sexting beHavioUr? empirical researcH  

on a groUp of yoUng poles

Sexting is a form of exchanging provocative and sexually suggestive content (photos, 
videos or messages) on smartphones, the Internet or social networks. Research shows 
that sexing is a risky behaviour, often associated with coercion, that can be associa-
ted with mental health.

The aim of this research is to check whether personality traits such as psychopathy, 
Machiavellianism and narcissism (the so-called Dark Triad) predict sex-related beha-
viours. A group of 314 young Poles aged 16-19 was surveyed. The results of this study 
indicate that young Poles engage in behaviours related to sexting and the frequency 
of such behaviours is related to the personality and gender of the person surveyed. 
Those who sent more sexting had higher levels of Machiavellianism and lower levels 
of psychopathy. As for receiving provocative and sexually suggestive content, those 
with a higher level of Machiavellianism received more of it.

This research shows a relationship between personality and the sending and receiving 
of sexually suggestive and provocative content.
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teenagerS, peer violence, SexiSting, perSonality traitS, internet
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