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WPROWADZENIE

Problematyka wczesnych symptomów psychopatii stanowi ważny obszar współ-
czesnych poszukiwań badawczych dotyczących tego zaburzenia osobowości. 
Badania nad cechami psychopatycznymi występującymi u dzieci i młodzieży 
umożliwiają zarówno założenia psychopatologii rozwojowej, trójczynnikowe 
modele psychopatii, jak i opracowanie adekwatnych dla tych grup wiekowych 
narzędzi pomiarowych. Jednocześnie wielu klinicystów i badaczy podkreśla, że 
używanie pojęcia „psychopatia” w odniesieniu nie tylko do osób dorosłych nie-
sie ze sobą pewne kontrowersje, wątpliwości i ograniczenia. Niezależnie od 
dylematów związanych z diagnozą wczesnej psychopatii, sam konstrukt uzna-
wany jest za użyteczny w kontekście wyjaśniania skłonności do stosowania 
przemocy oraz podejmowania zachowań agresywnych przez adolescentów. 
 Celem niniejszej pracy jest przeanalizowanie relacji zachodzącej pomiędzy 
nasileniem cech psychopatycznych a różnymi formami agresji u nieletnich, 
z uwzględnieniem roli, jaką w tej relacji mogą odgrywać poziom samooce-
ny oraz impulsywność. W projekcie wykorzystano triarchiczną koncepcję psy-
chopatii, zgodnie z którą strukturę zaburzenia ujmuje się jako konfigurację 
zuchwałości, bezduszności i rozhamowania. Zastosowany model wpisuje się 
w dominującą perspektywę badań nad osobowością psychopatyczną w uję-
ciu rozwojowym, wyróżniającą trzy podstawowe rodzaje symptomów uznawa-
nych za prekursory zaburzenia w okresie dzieciństwa i adolescencji. Koncepcja 
 triarchiczna pozwoliła na badanie związków psychopatii z pozostałymi zmien-
nymi w sposób złożony i wielowymiarowy. 
 Badaniami objęto sześćdziesięcioosobową grupę nieletnich chłopców 
z młodzieżowych ośrodków wychowawczych  1. Pomiaru dokonano przy uży-
ciu metod typu self-report: Triarchicznej Miary Psychopatii TriPM (w wersji 
TriPM-41), Kwestionariusza Agresywności Młodzieży ‒Reaktywność Emocjo-
nalna KAM‒RE 2, Wielowymiarowego Kwestionariusza Samooceny MSEI oraz 
Kwestionariusza Impulsywności IVE.

1  Badania prezentowane w niniejszej pracy zostały przeprowadzone na terenie MOW przez 
uczestników seminarium magisterskiego „Sądowe, penitencjarne i kliniczne aspekty psycho-
logii”: Emilię Firek, Urszulę Gizińsą, Katarzynę Wróbel, Karolinę Głowa, Magdalenę Kulak 
i Wojciecha Bylinę, którym składam podziękowania za współpracę. 



8 Wprowadzenie

 Uzyskane wyniki potwierdzają pogląd o istnieniu związków między symp-
tomami psychopatii a zróżnicowaniem przejawów agresji wśród młodzieży 
naruszającej normy prawne. Wykazano również, że poziom samooceny ba-
danych zależy od nasilenia dwóch z trzech komponentów psychopatii – zu-
chwałości i rozhamowania. Zuchwałość okazała się predyktorem dla wysokiej 
samooceny, podczas gdy rozhamowanie związane było z obniżonymi wskaź-
nikami w tym zakresie. Podjęte badania dostarczyły danych przemawiających 
za zasadnością traktowania psychopatii jako ważnego, osobowościowego ko-
relatu agresji (i pośrednio: czynnika ryzyka przemocy), a także dowodów na 
heterogeniczność samego wzorca cech psychopatycznych u nastolatków.
 Niniejsza praca zawiera sześć rozdziałów. W rozdziale pierwszym dokonano 
przeglądu najważniejszych współczesnych modeli teoretycznych osobowości 
psychopatycznej oraz przybliżono problematykę subtypów psychopatii. Roz-
dział drugi dotyczy zagadnień związanych ze specyfiką psychopatii w okresie 
adolescencji. W ramach tego rozdziału omówiono kwestie związane z etiolo-
gią, diagnozą i pomiarem cech zaburzenia, a także zaprezentowano badania 
nad psychopatią i agresją w tej grupie wiekowej. Metodologia podjętych ba-
dań została opisana w rozdziale trzecim. W rozdziale czwartym przedstawiono 
uzyskane wyniki z podziałem na poszczególne problemy badawcze. Rozdział 
piąty zawiera interpretację danych wraz ze wskazaniem ograniczeń badań 
własnych, jak i sugerowanymi kierunkami dla przyszłych poszukiwań badaw-
czych w analizowanym obszarze. Podsumowanie oraz wnioski końcowe znaj-
dują się w zakończeniu pracy.


