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Cechy psychopatyczne jako czynnik ryzyka
w procesie rozwoju zaburzeĔ zachowania u
dzieci i máodzieĪy
М. Радохонський, Л. Перенц, А. Радохонська. Психопатичні особливості як фактор ризику в процесі розвитку розладів поведінки у дітей і молоді. В статті підсумовано, що численна кількість спеціалістів
в області психічного здоров’я прийшла до висновку, що раннє виявлення наявності або відсутності подібних особливостей може бути корисним для ідентифікації етіологічних чинників, залучених у розвиток
антисуспільної поведінки. Встановлено, що дорослі особи-психопати
здійснюють диспропорційно більше злочинів з елементами насилля і
частіше стають рецидивістами. Зроблено висновок, що у молоді з психопатичними ознаками проявляються психічні дефіцити подібно, як у
дорослих осіб, що підтверджують дослідження над інструментальним
вченням або емоційними процесами, які в них виникають. Показано,
що така молодь часто ангажується в різноманітні форми агресивної активності. Особливо увага акцентується на кореляції, яка відбувається
між основними вимірами психопатії і двома формами агресії. Результати останніх досліджень наводять багато доказів на користь теорії розвитку психопатії, а також допомагають краще зрозуміти роль психопатичних особливостей у розвитку агресивної поведінки.
Ключові слова: психопатичні особливості, ознаки психопатії, діти,
молодь, пізнавальні та емоційні процеси, антигромадська поведінка,
агресія реактивна, агресія проактивна.
М. Радохонский, Л. Перенц, А. Радохонская. Психопатичные особенности как фактор риска в процессе развития расстройств поведения
у детей и молодёжи. В статье проанализировано, что большое количество специалистов в области психического здоровья пришли к мнению,
что раннее выявление наличия или отсутствия подобных особенностей
может быть полезным для идентификации этиологических факторов,
привлечённых в развитие антиобщественного поведения. Доказано, что
взрослые психопаты осуществляют диспропорционально больше преступлений с элементами насилия и чаще становятся рецидивистами. Сделан вывод, что у молодёжи с психопатичными признаками проявляются
психические дефициты подобно, как у взрослых, которые подтверждают исследование над инструментальным учением или возникающими у
них эмоциональными процессами. Показано, что такая молодежь часто
ангажируется в разнообразные формы агрессивной активности. Сделан
акцент на корреляции, происходящей между основными измерениями
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психопатии и двумя формами агрессии. Результаты последних исследований представляют много доказательств в пользу теории развития
психопатии, а также помогают лучше понять роль психопатичных особенностей в развитии агрессивного поведения.
Ключевые слова: психопатичные особенности, признаки психопатии, дети, молодёжь, познавательные и эмоциональные процессы, антиобщественное поведение, агрессия реактивная, агрессия проактивная.

Wprowadzenie. Psychopatia jest pojĊciem uĪywanym do
opisu zespoáu zaburzeĔ, do których m.in. naleĪą zachowania
charakteryzujące siĊ deficytem emocjonalnym, oszukiwaniem
innych ludzi i manipulowaniem nimi (Hare 1994). W porównaniu
z innymi sprawcami czynów karalnych, psychopaci popeániają
nieproporcjonalnie wiĊcej przestĊpstw, a takĪe czĊĞciej wykazują
tendencjĊ do recydywy. Z powodu posiadanych deficytów
poznawczych i emocjonalnych próby resocjalizacji psychopatów
najczĊĞciej koĔczą siĊ niepowodzeniem (Salekin, Rogers, Sewell
1996). Zdaniem wspóáczesnych badaczy, psychopatiĊ naleĪy
zaliczyü do zaburzeĔ rozwojowych, zaĞ jej pierwszych symptomów
naleĪy doszukiwaü siĊ w okresie póĨnego dzieciĔstwa i wczesnej
adolescencji (Frick, White 2008; Blair 2010). W okresie ostatnich
w wielu krajach 20 lat prowadzone są intensywne badania nad
rozwojem zaburzeĔ zachowania u máodzieĪy wykazującej tendencje
antyspoáeczne, z których wynika, Īe znaczna ich czĊĞü przejawia
poznawcze, emocjonalne i behawioralne cechy charakterystyczne
dla dorosáych psychopatów (Frick, White 2008). Jak wiadomo,
cechy te zostaáy po raz pierwszy wyczerpująco opisane w monografii
Clecley’a The Mask of Sanity (1941). Opierając siĊ na obserwacji
15 pacjentów ze zdiagnozowaną psychopatią, Clecley podkreĞliá, iĪ
byli oni wprawdzie inteligentni, ale posiadali jednoczeĞnie szereg
patologicznych cech, jak np. skáonnoĞü do manipulacji, egocentryzm,
deficyt emocjonalny, brak empatii oraz wyrzutów sumienia.
Ponadto w interakcjach z innymi cechowaáa ich impulsywnoĞü oraz
tendencja do aktywnoĞci antyspoáecznej. Wyniki wspóáczeĞnie
prowadzonych badaĔ, z zastosowaniem analizy czynnikowej,
doprowadziáy do wyodrĊbnienia dwóch wymiarów wchodzących w
skáad psychopatii: 1. deficyt emocjonalny i zaburzenia w relacjach
interpersonalnych (m.in. brak wyrzutów sumienia, brak empatii,
powierzchowny urok osobisty, manipulowanie innymi ludĨmi), 2.
nieprawidáowy styl Īycia (m.in. brak odpowiedzialnoĞci za wáasne
zachowania, aktywnoĞü kryminalna) (Harpur, Hakstian, Hare
1988). Niektórzy autorzy skrytykowali ten model zarzucając mu
m.in., Īe aktywnoĞü antyspoáeczna jest skutkiem posiadania cech
598

http://problemps.at.ua/

Проблеми сучасної психології. 2014. Випуск 24

psychopatycznych, dlatego nie powinna byü traktowana jako
osiowy symptom tego zaburzenia. W rezultacie zaproponowali oni
3-czynnikowy model psychopatii obejmujący zaburzenia w sferze
emocjonalnej, interpersonalnej i stylu Īycia (Cooke, Michie, Hart,
Clark 2004). Model ten okazuje siĊ szczególnie przydatny do oceny
rozwoju cech psychopatycznych u dzieci i máodzieĪy.
W literaturze naukowej pewne kontrowersje wzbudza relacja
zachodząca pomiĊdzy pojĊciem «psychopatia» i «osobowoĞü
antyspoáeczna». Wprawdzie w jĊzyku codziennym pojĊcia te
czĊsto uĪywane są zamiennie, jednak w rzeczywistoĞci pomiĊdzy
nimi istnieją powaĪne róĪnice. Podstawową cechą osobowoĞci
antyspoáecznej jest naruszanie praw innych ludzi, co wyraĨnie widaü
w zachowaniu ludzi naleĪących do tej kategorii (np. stosowanie
przemocy, agresja fizyczna, konflikty z prawem, aresztowania),
podczas gdy cechy psychopatii wyraĪane są bardziej w wymiarze
emocjonalnym i interpersonalnym. Dla przykáadu, w populacji
przestĊpców symptomy osobowoĞci antyspoáecznej wystĊpują w
przybliĪeniu u 50-80 % osób, podczas gdy cechy psychopatii jedynie
u 15% (Hare 2003).
1. Psychopatia a procesy poznawcze
W literaturze przedmiotu dobrze udokumentowany jest fakt, Īe
psychopaci wykazują deficyty odnoszące siĊ do specyficznych form
instrumentalnego uczenia siĊ. Wiadomo, Īe ta postaü obejmuje uczenie
siĊ unikania bodĨców i sytuacji, które w przeszáoĞci byáy skojarzone z
karaniem. W jego skáad wchodzą takie elementy jak bierne unikanie
(passive avoidance), wygaszanie (extinction) i zadania reakcji
odwróconej (response reversal tasks). Bierne unikanie odnosi siĊ do
hamowania zachowaĔ, które spotykają siĊ z karą ze strony otoczenia
spoáecznego, zaĞ wygaszanie i zadania reakcji odwróconej są tymi
wariantami instrumentalnego uczenia siĊ, dziĊki którym jednostka
uczy siĊ wycofania lub zmiany zachowaĔ wczeĞniej zabronionych
lub karanych. Sukces w uczeniu siĊ tego typu zaleĪy od tworzenia
siĊ związków pomiĊdzy okreĞlonymi bodĨcami i reakcjami, które – w
przypadku psychopatów – zachodzą w sposób nieprawidáowy. Badania
laboratoryjne wykazaáy, Īe u psychopatów wystĊpuje wyraĨny
deficyt w podstawowych aspektach instrumentalnego uczenia siĊ
(Blair, Mitchell, Leonard, et al. 2004). Co wiĊcej, jeĞli juĪ nauczyli
siĊ oni nieprawidáowej reakcji na bodĨce, wykazują duĪe trudnoĞci w
przyswojeniu sobie innego rodzaju zachowania.
2. Psychopatia a procesy emocjonalne
Nowsze badania wykazaáy wystĊpowanie istotnych nieprawidáowoĞci w przebiegu procesów emocjonalnych zachodzących u
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psychopatów. Odnosi siĊ to szczególnie do reagowania na bodĨce
emocjonalne o charakterze negatywnym, jak np. mimiczna i wokalna
ekspresja negatywnych emocji. Okazuje siĊ, Īe doroĞli psychopaci
wykazują powaĪne trudnoĞci z prawidáowym rozpoznawaniem
mimiki oraz reakcji wokalnej związanej z emocją lĊku i strachu (Blair,
Mitchell, Richell et al. 2002). Ponadto badania nad elektrycznym
przewodnictwem skóry potwierdziáy, Īe są oni mniej wraĪliwi na
bodĨce stresowe niĪ osoby nie posiadające cech psychopatii (Blair
1997). Co interesujące, psychopaci wykazują wyraĨnie mniejsze
nasilenie reakcji przestrachu (startle reflex) w odpowiedzi na bodĨce
zagraĪające (Patrick et al., 1993). W literaturze przedmiotu moĪna
znaleĨü wiĊcej przykáadów badaĔ, których wyniki potwierdzają, iĪ u
osób z zaburzeniami psychopatycznymi wystĊpuje nieprawidáowe
przetwarzanie bodĨców emocjonalnych o áadunku negatywnym.
3. Psychopatia a zachowanie agresywne
Wiadomo z badaĔ, Īe u dorosáych psychopatów czĊsto wystĊpuje
stosowanie przemocy, zwáaszcza agresja, zarówno o charakterze
reaktywnym i proaktywnym. Agresja reaktywna, znana takĪe
pod nazwą impulsywna, odnosi siĊ do záowrogiego i impulsywnego
reagowania na bodĨce w postaci zachowania prowokacyjnego ze
strony innych osób. Zdarza siĊ, Īe psychopaci reagują tą formą
agresji na czyjeĞ zachowania neutralne, gdyĪ interpretują je
jako prowokacjĊ skierowaną pod ich adresem. Natomiast agresja
proaktywna (instrumentalna) jest zachowaniem przez nikogo
nie prowokowanym, któremu towarzyszy intencja zaszkodzenia
danej osobie, bĊdącej ofiarą agresji (Dodge, Pettit, 2003). Podziaá
na te dwie formy agresji okazuje siĊ przydatny w badaniach nad
zaburzeniami zachowania u dzieci i máodzieĪy, gdyĪ uáatwia ocenĊ
motywacji leĪącej u podstawy agresji. Ponadto agresja reaktywna i
proaktywna w odrĊbny sposób korelują z czynnikami poznawczymi,
emocjonalnymi i spoáecznymi. Np. agresja reaktywna pozytywnie
koreluje z tzw. wrogą atrybucją (hostile attribution), tj. skáonnoĞcią
do báĊdnej identyfikacji zachowaĔ dwuznacznych jako wrogich,
mimo Īe takimi nie są w rzeczywistoĞci oraz niską tolerancją
frustracji (Bailey, Ostrov 2008).
Publikacje odnoszące siĊ do populacji dorosáych psychopatów
podają wiele danych, z których wynika, Īe psychopaci popeániają
wiĊcej czynów agresywnych i zawierających róĪnorodne elementy
przemocy niĪ osoby nie posiadające tych cech (Porter et al.
2001). TakĪe są oni bardziej skáonni do popeániania gwaátownych
przestĊpstw, których celem jest uzyskania korzyĞci materialnych.
DuĪe koszty spoáeczne i ekonomiczne związane z przestĊpczą
600

http://problemps.at.ua/

Проблеми сучасної психології. 2014. Випуск 24

dziaáalnoĞcią psychopatów spowodowaáy, Īe w ostatnich latach
psychiatrzy, psychologowie i pedagodzy wykazują wzmoĪone
zainteresowanie rozwojem tej postaci zaburzeĔ u dzieci i máodzieĪy.
4. Proces rozwoju psychopatii
Czas, jaki upáynąá od sformuáowania przez Clecley’a klasycznej
definicji psychopatii, zaowocowaá powstaniem wielu koncepcji
teoretycznych wyjaĞniających etiologiĊ i rozwój tego zaburzenia.
WĞród nich moĪna wyróĪniü teorie poznawcze, teorie neuronalne,
teorie osobowoĞci oraz temperamentu. Do najnowszych i dobrze
udokumentowanych empirycznie naleĪy koncepcja psychopatii,
jaką opracowali Blair i wspóápracownicy (Blair, Mitchell et al.
2005). Wychodząc z zaáoĪenia, Īe z uwagi na wiele deficytów
wystĊpujących u psychopatów nie jest moĪliwe wyjaĞnienie istoty
tego zaburzenia przy pomocy jednej teorii, autorzy podjĊli próbĊ
scharakteryzowania go na kilku poziomach, tj. biologicznym,
poznawczym i behawioralnym.
4.1. Rozwój psychopatii w aspekcie neuropoznawczym
W swojej koncepcji Blair i wspóápracownicy (Blair et al.
2005, 2006) wskazują na waĪny udziaá czynników genetycznych
w procesie rozwoju cech psychopatycznych. Pewne anomalie
genetyczne
zaburzają
bowiem
funkcjonowanie
waĪnych
struktur nerwowych, jak np. ciaáa migdaáowego (amygdala), co
negatywnie wpáywa na uczenie siĊ motywowane emocjonalnie.
Zaburzony w ten sposób proces uczenia siĊ, utrudniając jednostce
prawidáową socjalizacjĊ, sprzyja wystĊpowaniu u niej zachowaĔ
antyspoáecznych oraz posáugiwaniu siĊ agresją proaktywną i
reaktywną w osiąganiu celów osobistych. Wprawdzie od dawna
wiadomo, Īe zachowanie antyspoáeczne jest rezultatem interakcji
zachodzącej pomiĊdzy czynnikami genetycznymi i Ğrodowiskowymi,
jednak z najnowszych badaĔ wynika, Īe w przypadku rozwoju
psychopatii udziaá czynników genetycznych jest waĪniejszy
(Waldman, Rhee, 2006). Cytowani autorzy przeprowadzili metaanalizĊ wyników badaĔ nad bliĨniĊtami i dzieümi adoptowanymi,
których celem byáa ocena wpáywu czynników genetycznych nad
rozwój zachowania antyspoáecznego i agresywnego. Okazaáo siĊ,
Īe wystĊpuje umiarkowanie silna, pozytywna korelacja pomiĊdzy
tymi czynnikami. Jeszcze silniejszy związek wystĊpuje pomiĊdzy
dziedzicznoĞcią a rozwojem cech psychopatycznych. Np. Viding
i wspóápracownicy (2005) stwierdzili, Īe cechy genetyczne w 67%
odpowiedzialne są za rozwój takich cech psychopatii, jak deficyt
emocjonalny, brak poczucia winy i gruboskórnoĞü. Dla porównania,
Larsson, Andershed i Lichtenstein (2006) w podobnych badaniach
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przeprowadzonych w grupie 16-letnich bliĨniaków okreĞlili udziaá
dziedzicznoĞci w rozwoju psychopatii w granicach 43-51%.
Podsumowując, nowsze dane oparte na badaniach empirycznych
pozwalają okreĞliü udziaá czynników genetycznych w rozwoju
cech psychopatycznych w przedziale: umiarkowany-silny. W tym
przypadku wpáyw dziedzicznoĞci odbywa siĊ w sposób poĞredni,
tj. poprzez determinowanie okreĞlonych dysfunkcji w ukáadzie
nerwowym, np. w obrĊbie ciaáa migdaáowego. Jak juĪ wspomniano,
dysfunkcja ciaáa migdaáowego utrudnia psychopatom nabywanie
spoáecznie akceptowanych zachowaĔ w procesie uczenia siĊ opartym
na nagrodach i karach. W przypadku dzieci, ograniczenie zdolnoĞci
do uczenia siĊ opartego na bodĨcach emocjonalnych, zaburza proces
ich socjalizacji. To z kolei stwarza ryzyko wystĊpowania u nich
zachowaĔ antyspoáecznych jako narzĊdzia osiągania osobistych
celów Īyciowych. Jak wiadomo, socjalizacja jest procesem, w których
wychowawca wzmacnia poĪądane zachowania za pomocą nagród oraz
zniechĊca dziecko do powtarzania zachowaĔ nieakceptowanych przy
pomocy odpowiednich kar. EfektywnoĞü tego procesu zaleĪy m.in. od
rozwoju u dziecka empatii. DziĊki empatii bowiem dziecko reaguje
adekwatnie na ekspresjĊ emocjonalną wystĊpująca u jego rodziców
i wychowawców podczas stosowania przez nich kar i nagród, np.
wyraz twarzy, postawa ciaáa, siáa gáosu. Inaczej mówiąc, mimiczne
i pantomimiczne wskaĨniki emocji peánią tu funkcjĊ wzmocnieĔ
spoáecznych, które dodatkowo pomagają dziecku w uczeniu siĊ
zachowaĔ prospoáecznych (akceptowanych) i unikaniu zachowaĔ
antyspoáecznych (nieakceptowanych). W tym kontekĞcie dzieci
posiadające cechy psychopatyczne, takie jak deficyt emocjonalny,
stają siĊ niewraĪliwe na zakazy i sankcje stosowane w procesie
wychowania. MoĪe byü tak, iĪ stosowanie surowych metod wychowania
wobec tych dzieci przyniesie efekt odwrotny do oczekiwanego.
W rezultacie dzieci z cechami psychopatycznymi mogą przenosiü
agresjĊ i przemoc w sferĊ relacji ze swoimi rówieĞnikami (np. «JeĞli
uderzĊ mocno kolegĊ, to on odda mi pieniądze, jakie posiada»).
Dodatkowy wpáyw na wystĊpowanie zachowaĔ antyspoáecznych u
tych dzieci wywiera proces modelowania, np. wzorowanie siĊ na
rodzicach, starszych kolegach czy bohaterach filmów telewizyjnych
i gier komputerowych.
4.2. Specyfika zaburzeĔ psychopatycznych u dzieci
W ostatnich 20 latach obserwuje siĊ wzrost zainteresowania
rozwojem cech psychopatycznych u dzieci i máodzieĪy. Zjawisko
to moĪna wytáumaczyü nastĊpującymi powodami. Po pierwsze,
badacze chcą poznaü wczesne objawy zaburzenia, z którym
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wiąĪe siĊ tendencja do popeániania powaĪnych przestĊpstw oraz
brak pozytywnych efektów terapii. Po drugie, ze wzglĊdu na
wysoką korelacjĊ zachodzącą pomiĊdzy psychopatią a osobowoĞcią
antyspoáeczną, wczesna identyfikacja cech psychopatycznych
byáaby pomocna w sformuáowaniu rozwojowej teorii psychopatii. Po
trzecie, identyfikacja cech psychopatycznych u dzieci i máodzieĪy
pomogáaby w okreĞleniu roli czynników ryzyka związanych z
rozwojem tego zaburzenia. Ponadto badanie rozwoju i przejawiania
siĊ cech psychopatycznych u máodzieĪy umoĪliwia lepsze rozumienie
przebiegu trajektorii rozwojowej psychopatii u osób dorosáych. Jest
to tym bardziej istotne gdyĪ, jak wynika z dotychczasowych badaĔ, w
przebiegu zaburzeĔ zachowania u máodzieĪy wystĊpują przejĞciowo
pewne cechy psychopatii, które zanikają po przejĞciu do dorosáego
okresu Īycia (Seagrave, Grisso 2002). W takich przypadkach
lekkomyĞlne postawienie diagnozy «psychopata» wiązaáoby
siĊ z niebezpieczeĔstwem etykietowania danej jednostki. Tego
rodzaju báĊdy diagnostyczne mogą wywoáywaü niekiedy powaĪne
konsekwencje, jak np. wymierzanie przez sąd surowszego wymiaru
kary wobec máodego przestĊpcy ze zdiagnozowaną «osobowoĞcią
psychopatyczną». Dlatego, zgodnie z zaleceniami obowiązujących
klasyfikacji zaburzeĔ psychicznych, tj. ICD-10 i DSM-5, u dzieci i
máodzieĪy nie diagnozuje siĊ osobowoĞci psychopatycznej, podobnie
jak innych postaci zaburzeĔ osobowoĞci, a jedynie moĪna mówiü
o posiadaniu «cech psychopatycznych» (APA 2013). Terminu
tego uĪywa siĊ na okreĞlenie szerokiego spektrum wáaĞciwoĞci o
charakterze emocjonalnym, interpersonalnym i behawioralnym,
jak np. deficyt empatii, brak poczucia winy, postawa narcystyczna,
czy impulsywnoĞü w zachowaniu. Badacze zajmujący siĊ rozwojem
cech psychopatii podkreĞlają, Īe komponent emocjonalny jest
szczególnie waĪny przy zainicjowaniu tego procesu juĪ we wczesnym
dzieciĔstwie. Adekwatna ocena cech psychopatycznych u dzieci i
máodzieĪy pozwala odróĪniü jednostki, które je posiadają od innych, u
których wystĊpują odmienne zaburzenia zachowania, np. przejĞciowe
problemy wychowawcze czy przypadkowe konflikty z prawem. Z
badaĔ wynika, Īe u máodzieĪy z cechami psychopatycznymi czĊĞciej
wystĊpują trwaáe formy zaburzeĔ o charakterze antyspoáecznym,
jak np. wykolejenie spoáeczne (delinquency). Dla przykáadu,
analizując wyniki 24 badaĔ przeprowadzonych w grupach máodzieĪy
psychopatycznej Frick i Dickens (2006) stwierdzili wystĊpowanie
wysokich wskaĨników wykolejenia spoáecznego, zaburzeĔ kontroli
zachowania oraz agresji. Co wydaje siĊ interesujące, istotne zaleĪnoĞci
pomiĊdzy cechami psychopatycznymi a zaburzeniami zachowania
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u máodzieĪy, istnieją pomimo powaĪnych róĪnic koncepcyjnych, na
jakich opierają siĊ te postacie zaburzeĔ. Jak wiadomo, zaburzenia
kontroli zachowania (conduct disorder) i zaburzenia opozycyjnobuntownicze (oppositional-defiant disorder) klasyfikowane są na
podstawie kryteriów behawioralnych (np. stosowanie przemocy,
uĪywanie broni, podpalanie obiektów), podczas gdy rozpoznanie
psychopatii opiera siĊ na predyspozycjach osobowoĞciowych
(np. deficyt emocjonalny, cechy narcystyczne). W celu trafnego
diagnozowania dzieci i máodzieĪy z cechami psychopatycznymi Frick
i Moffitt (2010) zaproponowali aby w najnowszej wersji klasyfikacji
DSM, tj. DSM-5, uwzglĊdniü specyficzną postaü zaburzeĔ kontroli
zachowania (conduct disrder) opartą na obecnoĞci deficytu
emocjonalnego. Cechy te bowiem determinują wczesny początek
oraz trwaáy przebieg zachowaĔ antyspoáecznych wystĊpujących
w tej grupie osób. W okresie adolescencji naraĪają je na kontakty
z policją, aresztowania z powodu naruszania przepisów prawa,
pobyt w zakáadzie korekcyjnym, itp. Z cechami tymi wiąĪą siĊ takĪe
gorsze wyniki psychoterapii oraz resocjalizacji w zakáadzie karnym
(Hawes, Dadds 2005).
Literatura przedmiotu zawiera przykáady badaĔ, z których
wynika, Īe – podobnie jak u dorosáych psychopatów – takĪe u
dzieci z cechami psychopatycznymi wystĊpują deficyty w zakresie
instrumentalnego uczenia siĊ, które utrudniają im nabywanie
akceptowanych spoáecznie zachowaĔ. Negatywny wpáyw tych
deficytów obserwuje siĊ nawet u dzieci w wieku 6-13 lat prezentujących
wysoki poziom cech psychopatycznych (Barry et al. 2000). W
jednym z badaĔ naleĪących do tej grupy Vitale i wspóápracownicy
(2005) stwierdzili, Īe nieletni sprawcy czynów przestĊpczych z
wysokim poziomem cech psychopatycznych i niskim poziomem lĊku
popeániali istotnie wiĊcej báĊdów w uczeniu siĊ instrumentalnym niĪ
ich rówieĞnicy nie wykazujący cech psychopatycznych.
Wiele badaĔ potwierdza takĪe związek cech psychopatycznych z
zaburzeniem procesów emocjonalnych u dzieci i máodzieĪy. Np. dzieci
naleĪące do tej grupy wykazują niską wraĪliwoĞü emocjonalną na
bodĨce stresogenne, jak fotografie twarzy innych dzieci wyraĪające
páacz i lĊk, a takĪe smutek (Frick, White 2008). Co interesujące, takie
dzieci poprawnie rozpoznawaáy mimiczne wskaĨniki takich innych
emocji, jak záoĞü czy zdziwienie. W innych badaniach okazaáo siĊ, Īe
dzieci z cechami psychopatycznymi wykazują powaĪne trudnoĞci w
prawidáowej identyfikacji wokalnych wskaĨników pewnych stanów
emocjonalnych (Blair, Budhani, Colledge, Scott 2005). Badanie
przewodnictwa elektrycznego skóry wykazaáo wystĊpowanie u
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nich osáabionej reakcji elektrodermalnej w odpowiedzi na bodĨce
emocjogenne (Blair 1999).
4.3. Rozwój zachowaĔ agresywnych u dzieci z cechami
psychopatycznymi
Blair i wspóápracownicy (2006) udowodnili, Īe u osób z cechami
psychopatycznymi wystĊpuje zwiĊkszone ryzyko pojawiania siĊ
zachowaĔ agresywnych, zarówno o charakterze reaktywnym, jak i
proaktywnym. WystĊpujące u nich specyficzne zaburzenia w uczeniu
siĊ, utrudniają im przyswajanie zachowaĔ akceptowanych spoáecznie
i sprzyjają stosowaniu zachowaĔ antyspoáecznych dla osiągania
wáasnych celów. W tym drugim przypadku szczególnie efektywne
okazują siĊ akty agresji proaktywnej. Z kolei agresja reaktywna czĊsto
wywoáana jest frustracją przeĪywaną przez psychopatów z powodu
przeĪywanych przez nich trudnoĞci w adaptacji do zmieniających siĊ
warunków spoáecznych (Berkowitz 1993).
PowyĪsze dane zostaáy uzyskane w badaniach nad dorosáymi
psychopatami. W literaturze odnoszącej siĊ do dzieci i máodzieĪy
moĪna znaleĨü rezultaty badaĔ, z których wynika, Īe zaleĪnoĞü
pomiĊdzy cechami psychopatycznymi a agresją nie jest jednoznaczna.
Np. (Enebrink, Andershed i Langstrom (2005) uwaĪają, Īe u dzieci
z cechami psychopatycznymi wystĊpuje tendencja do stosowania
zarówno agresji reaktywnej, jak i proaktywnej, podczas gdy zdaniem
innych badaczy dominuje u nich prawie wyáącznie agresja reaktywna
(Frick,Cornell, Barry et al. 2003). Nowsze badania przeprowadzone
w grupie dzieci poddanych leczeniu psychiatrycznemu potwierdzają
pozytywną korelacjĊ pomiĊdzy cechami psychopatycznymi a obiema
formami agresji (Fite, Stoppelbein, Greening 2009). Wyniki
tych ostatnich badaĔ zasáugują na szczególną uwagĊ gdyĪ ich
autorzy oparli siĊ na wynikach analizy czynnikowej. Okazuje siĊ,
wystĊpowanie zaleĪnoĞci pomiĊdzy caáoĞciowo traktowanymi cechami
psychopatycznymi a uĪywaniem agresji proaktywnej potwierdziáo siĊ
takĪe w grupie máodocianych przestĊpców osadzonych w wiĊzieniu
(Kruh et al. 2005). W tym kontekĞcie warto zacytowaü wyniki badaĔ,
w których brano pod uwagĊ pojedyncze cechy psychopatii, jak np.
narcyzm czy deficyt emocjonalny. Na gruncie psychopatologii
narcyzm rozumiany jest jako wyolbrzymione poczucie wáasnego
ja, któremu towarzyszy postawa egocentryzmu. Z badaĔ wynika,
Īe z narcyzmem u máodzieĪy powiązane są takie indywidualne
cechy zachowania jak wrogoĞü i reagowanie agresją w sytuacjach
stresowych (Bushman, Baumeister 2002). Na tej podstawie moĪna
przypuszczaü, Īe narcyzm powinien byü skorelowany takĪe z agresją
proaktywną, poniewaĪ umoĪliwia ona osobom narcystycznym
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uzyskanie oczekiwanego statusu spoáecznego oraz zainteresowania
ze strony innych. Inną cechą psychopatii braną pod uwagĊ w badaniach
jest impulsywnoĞü, charakteryzująca zachowanie jednostek nie
troszczących siĊ o konsekwencje swego zachowania. Z tego powodu
jednostki impulsywne czĊsto wchodzą w konflikt z prawem. Wyniki
wielu badaĔ wskazują na obecnoĞü wyraĨnej zaleĪnoĞci pomiĊdzy
impulsywnoĞcią a agresją reaktywną (Hall, Benning, Patrick 2004).
Biorąc pod uwagĊ fakt, iĪ agresja reaktywna zwykle áączy siĊ ze sáabą
kontrolą zachowania i emocji, wspomniana wyĪej zaleĪnoĞü wydaje
siĊ oczywista. W podsumowaniu naleĪy stwierdziü, Īe impulsywnoĞü
i narcyzm naleĪą do tej grupy cech psychopatycznych, z którymi
równieĪ wiąĪe siĊ skáonnoĞü do zachowaĔ agresywnych. Z tych
wzglĊdów dzieci i máodzieĪ z cechami psychopatycznymi wyraĨnie
róĪnią siĊ od swych rówieĞników, którzy takĪe mogą przejawiaü
trudnoĞci wychowawcze czy zachowania antyspoáeczne, ale u
których nie stwierdza siĊ zaburzeĔ psychopatycznych.
ZakoĔczenie. PóĨne dzieciĔstwo i adolescencja są okresem
rozwojowym, w którym wystĊpują liczne czynniki ryzyka sprzyjające
ksztaátowaniusiĊróĪnorodnychzachowaĔocharakterzeantyspoáecznym,
do których naleĪy ksztaátowanie siĊ cech psychopatycznych. Z
powyĪszych rozwaĪaĔ wynika, Īe pojĊcie psychopatii wydaje
siĊ przydatne dla identyfikacji pewnej podgrupy máodzieĪy
niedostosowanej spoáecznie, u której stwierdza siĊ wystĊpowanie
wczesnych symptomów psychopatii. Wprawdzie wspóáczesne
klasyfikacje zaburzeĔ psychicznych zalecają, aby nie rozpoznawaü
osobowoĞci psychopatycznej u dzieci i máodzieĪy ze wzglĊdu na ryzyko
pomyáki diagnostycznej i niebezpieczeĔstwo etykietowania, jednak
wiele przemawia za tym, Īe z rozpoznawaniem cech psychopatycznych
we wczesnym okresie rozwoju wiąĪe siĊ wiele korzyĞci. Dlatego w
ostatnich latach w wielu krajach Ğwiata podejmowane są intensywne
badania, których celem jest wyselekcjonowanie z ogólnej populacji
dzieci i máodzieĪy tych osób, u których cechy psychopatyczne wystĊpują
w ponadprzeciĊtnym nasileniu. W Polsce takie badania na duĪej grupie
máodzieĪy w wieku 14-16 lat przeprowadzili Perenc i RadochoĔski
(2013). Uzyskane rezultaty wskazują, Īe w ogólnej populacji máodzieĪy
w tym wieku wyraĨnie zaznaczone cechy psychopatyczne wystĊpują
u 2.68% osób, z czego 3.53% u cháopców i 1.75% u dziewcząt. W
tych samych badaniach stwierdzono wystĊpowanie istotnej korelacji
pomiĊdzy cechami psychopatycznymi a zachowaniem agresywnym.
Autorzy doszli do wniosku, Īe naleĪy prowadziü badania przesiewowe
(skriningowe), których celem byáaby wczesna identyfikacja dzieci i
máodzieĪy z wyraĨnie zaznaczonymi cechami psychopatycznymi. WiąĪe
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siĊ z tym wiele korzyĞci o charakterze spoáecznym i pedagogicznym.
Przede wszystkim wczesne wykrywanie zaburzeĔ psychopatycznych
stwarzaáoby szansĊ na bardziej skuteczną interwencjĊ terapeutyczną,
a ponadto zapobiegaáoby rozwojowi zaburzeĔ antyspoáecznych. Poza
tym tego rodzaju badania epidemiologiczne mogáyby siĊ przyczyniü
do powstania nowych koncepcji teoretycznych wyjaĞniających rozwój
psychopatii we wczesnych jej stadiach. Kierując siĊ tymi wzglĊdami
autorzy niniejszej pracy postulują podjĊcie podobnych badaĔ w innych
krajach Europy Ğrodkowej i wschodniej, jak np. na Ukrainie i w
Sáowacji.
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M. Radohonskyi, L. Perents, A. Radohonska. Psychopathic traits as
a risk factor in developmental process of behaviour disorders in children
and adolescents. During the last two decades in the professional literature
there has been increasing interest in research on «psychopathic traits» in
children and adolescents and their association with other kinds of behavioural disorders, for example, aggression and antisocial behaviour. What
is more, a growing number of mental health professionals believe that an
early confirmation of the presence or absence of these features may help to
identify unique etiological factors involved in the development of antisocial behaviour. This belief is based on a notion that the psychopathic traits
are associated with the development and persistence of conduct disorders
and antisocial behaviour both in adolescents and adults. Adult psychopaths
commit a disproportionate amount of violent crime and are at a heightened
risk for recidivism. The research suggests that youth with psychopathic
traits present with deficits similar to their adult counterparts on measures
of passive avoidance learning and emotional processing. There is also evidence to suggest that these youth engage in differential forms of aggression. In addition, research suggests that adult psychopathy develops early
in life. In this context, an early diagnosis may be very useful in predicting
these kinds of problems in later life. The purpose of this paper was to evaluate the cognitive, emotional and behavioural characteristics in children
and youth with psychopathic traits and their relationship with aggressive
behaviour and conduct disorders. The special emphasis was on the correlation between basic dimensions of psychopathic traits in children (e.g. the
callous-unemotional traits, impulsivity, and narcissism) and two forms of
aggression, i.e. reactive and proactive aggression. The findings of recent
research provide support for the developmental theory of psychopathy and
help to explain the potential role of psychopathic traits in development of
aggressive behaviours. Recommendations for future research and the clinical implications of these findings are also discussed.
Key words: psychopathic traits, children, adolescents, emotional processing, cognitive processing, antisocial behaviour, reactive aggression,
proactive aggression.
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