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„Psychopaci to społeczni drapieżnicy, którzy oczarowują, manipulują i bezwzględnie torują sobie drogę przez 
życie, pozostawiając za sobą złamane serca, zdruzgotane nadzieje i puste portfele"                                                     

Robert D. Hare 
 

 

PSYCHOPATIA… 

1) inaczej osobowość psychopatyczna została wyłączona z klasyfikacji zaburzeń psychicznych głównie ze względu na trudność w 

precyzyjnym zdefiniowaniu jej kryteriów; kryteria w oparciu o konstrukt Roberta Hare. 

2) to postać zaburzenia osobowości- zespół zachowań o charakterze antyspołecznym  

3) diagnoza opiera się na zebranych dowodach wskazujących, że badana osoba spełnia przynajmniej minimalne kryteria tego 

zaburzenia 

4) perfekcyjnie opanowana  zdolność poznawczej nauki emocji !!! 

 

Operacyjna definicja psychopatii Roberta D. Hare (1991, 1996) 

- The Psychopaty Checkist-Revision (PCL -R) 

czynnik 1 czynnik 2 

opisuje konstelację cech psychopatii, które wielu klinicystów uważa za zasadnicze dla 
tego typu osobowości, tzn. czynniki dotyczące interpersonalnego, uczuciowego 
(emocjonalnego) oraz werbalnego stylu funkcjonowania:  
 
- łatwość wypowiadania się, powierzchowny urok osobisty,  
- wyolbrzymione poczucie własnej wartości,  
- zwiększone zapotrzebowanie na stymulację / zwiększona podatność na nudę,  
- patologiczna kłamliwość,  
- dążenie do przewodzenia poprzez manipulowanie,  
- brak wyrzutów sumienia lub poczucia winy,  
- powierzchowna uczuciowość,  
- brak wrażliwości / brak empatii,  
- pasożytniczy tryb życia,  
- słaba kontrola zachowania.  
 

opisuje zachowania wskazujące na impulsywność, brak stabilizacji i 
antyspołeczny styl życia 
 
 
- liczne kontakty seksualne,  
- wczesne trudności wychowawcze,  
- brak realistycznych, długoterminowych celów,  
- impulsywność,  
- nieodpowiedzialność, lekkomyślność,  
- brak poczucia odpowiedzialności za swoje czyny,  
- liczne, krótkotrwałe związki partnerskie,  
- popełnienie przestępstwa jako osoba niepełnoletnia,  
- uchylenie warunkowego zwolnienia,  
- kryminalna wszechstronność. 

 

 

PSYCHOPATIA- MAKIAWELIZM- NACYZM- ciemna triada jako próba opisania osobowości (Pilch, 2014)

PSYCHOPATIA: niski poziom lęku i deficyty 

empatii, którym towarzyszy poszukiwanie 

doznań, impulsywność i antyspołeczne 

zachowanie (Bazińska, Drat-Ruszczak;2000) 

 

 

 

MAKIAWELIZM: opis osobowości                                  

wolnej od patologii; zespół właściwości                       

osoby chłodnej emocjonalnie, egocentrycznej, 

nieufnej, pragmatycznej, cynicznej 

kontrolującej innych ludzi, manipulacja dla 

osobistych korzyści oraz niezainteresowanej 

dobrem nawet swego partnera (Pilch, 2008)

NARCYZM: poczucie własnej ważności, wyjątkowości,                                                                                                                                                                

zaabsorbowanie sobą, roszczeniowość, przedmiotowe traktowanie innych,                                                                                                                                            

arogancja (Bazińska, Drat-Ruszczak, 2000) 

 

Z DONIESIEŃ EMPIRYCZNYCH- różnice płciowe; następujące prawidłowości: 

 wzrost liczby rozpoznań zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn- nadal zachowana przewaga wśród mężczyzn; (Pastwa-Wojciechowska B., 

2011;2008) 

 kobiety przejawiają mniej symptomów tego zaburzenia niż mężczyźni (Salekin, Rogers, Sewell, 1997), natomiast wykazują wyższy wskaźnik tendencji 

samobójczych (Mulder et al., 1994).  

 zdecydowanie podkreśla występowanie różnic płciowych w obrazie osobowości u osób o psychopatycznej strukturze osobowości-brak rzetelnych 

badan empirycznych i klinicznych (Mulder et al., 1994; Pastwa -Wojciechowska, 2008a).  

 przejawy nieprzystosowania społecznego kobiet- częściej dochodzi do rozpadu związków małżeńskich, braku zatrudnienia i jednocześnie zależności 

od pomocy społecznej (Mulder et al., 1994).  
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