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Wstęp

Dziecko to istota poddana ciągłym procesom rozwojowym, która w miarę 
upływającego czasu specjalizuje się i dojrzewa w każdej płaszczyźnie jej funk-
cjonowania. Jako istota biologiczna zależna jest od własnych predyspozycji  
genetycznych, jak i aktualnie dziejących się procesów somatycznych na pozio- 
mie jej cielesności. I w końcu należy do istot społecznych wkomponowanych 
w interakcje społeczne, które opierają się zarówno na bliskich relacjach emo-
cjonalnych, jak i czysto społecznych. Nade wszystko jest podmiotem własnego 
działania, moderowanego przede wszystkim przez jej własne struktury psycho-
logiczne i te czynniki pochodzące z wyżej wspomnianych płaszczyzn. 

Termin „nieletni” jest pojęciem prawnym, ustawowo ściśle skategoryzowanym 
ze względu na wiek, dotychczasowy przebieg demoralizacji oraz orzeczone środki 
wychowawcze i poprawcze. Z perspektywy psychologicznej nieletnim może być 
każdy człowiek znajdujący się w okresie dzieciństwa i dorastania. Najczęściej 
w statystykach policyjnych i w aktach sądowych nieletnimi są adolescenci, będący 
w okresie dynamicznego procesu indywiduacji, w ramach którego jednostka 
jest zobowiązana wypełnić liczne zadania ukierunkowane przede wszystkim na 
osiągnięcie gotowości do podjęcia zadań jako osoba dorosła. W tym ważnym 
etapie istotne jest otrzymywanie wsparcia ze strony otoczenia, szczególnie rodziny, 
a którego niestety nieletni często nie uzyskują z uwagi na dysfunkcjonalność 
systemu wychowawczego.  Z psychologicznej strony, należałoby powiedzieć, iż 
nieletni to osoba, która znajduje się w procesie kryminogenezy, a więc rozciąg- 
niętym w czasie procesie oddziaływań społecznych, biologicznych i psycho-
logicznych, prowadzących finalnie do popełnienia przestępstwa (Tyszkiewicz, 
2007).  Prawo i psychologia, chociaż nie tylko te dyscypliny, stoją naprzeciw 
nieletnim, aby chronić ich dobro. Wymiar sprawiedliwości powinien zapewnić 
osobie nieletniej warunki umożliwiające rozwój i należyte funkcjonowanie 
w społeczeństwie. Psychologia z kolei ma służyć wykształconą na swoim gruncie 
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wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz aparatem diagnostycznym, by wspólnie 
i rzetelnie chronić dobro nieletniego. 

Pomimo iż istnieje wiele teorii i koncepcji wyjaśniających problematykę 
kryminogenezy nieletnich, często opierających się na nurcie evidence best practice, 
próżno jednak szukać jednego spójnego systemu wyjaśniającego zarówno pod-
łoże, mechanizm działania, jak i program pomocy wobec nieletnich sprawców. 
Czytelnik w niniejszej publikacji nie odnajdzie odpowiedzi na niszę spójnego 
ujęcia teoretycznego, ale w ramach szerszej koncepcji  psychologii zachowań 
przestępczych (psychology of criminal conduct), zostanie zaprezentowana luka 
badawcza, która być może okaże się kolejną cegiełką budującą pełniejszy model 
wyjaśniania mechanizmów i procesów leżących u podstaw rozwoju zachowań 
inkryminowanych nieletnich. W niniejszej pozycji autorka skupia się na procesie 
kryminogenezy nieletnich – bądź jak kto woli procesie demoralizacji – z per-
spektywy jego uwarunkowań poznawczych. Zarys teoretyczny pracy wprowa- 
dza w zagadnienia postępowania sądowego wobec nieletnich oraz wybrane  
teorie wyjaśniające kryminogenezę nieletnich. Publikacja zawiera również  
prezentację wyników badań nad nieletnimi, wobec których sąd zastosował środek 
wychowawczo-poprawczy w postaci umieszczenia w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym. Badania pozwoliły dokonać charakterystyki młodzieży – 
nieletnich w zakresie ich stylów funkcjonowania społecznego, prezentowanych 
przekonań poznawczych oraz antyspołecznego poznania (antisocial cognition) 
wraz z weryfikacją temperamentalnych czynników ryzyka przestępczych wzorców 
myślenia. W ramach prowadzonych badań wyznaczono kilka celów. Pierwszy 
skupiony jest na weryfikacji funkcjonowania nieletnich w zakresie ich osobistych 
przekonań poznawczych, poziomu kompetencji moralnych oraz uruchamia-
nych stylów funkcjonowania interpersonalnego. Drugi cel badawczy odnosi się 
do ustalenia profilu stylów myślenia przestępczego nieletnich wraz z analizą 
współzależności stylów myślenia z poziomem funkcjonowania intelektualnego. 
Ostatnie zadanie badawcze dotyczy ustalenia temperamentalnych predyktorów 
stylów myślenia przestępczego nieletnich.  

Materiał badawczy przedstawiany w niniejszej publikacji jest silnie osadzony 
w ramach perspektywy poznawczej z zaznaczeniem roli procesów społeczno-
-poznawczych w aktywowaniu zachowania. Jako autorka treści chciałabym 
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podkreślić, że w ramach wyjaśniania procesów etiologicznych zachowań kon-
stytuujących kryminogenezę czy demoralizację, należałoby również pamiętać 
o innych perspektywach eksplorujących człowiecze działanie. Warto więc 
zwrócić uwagę na perspektywę biologiczą, cechowości, psychodynamiczną, 
socjokulturową, behawioralną, humanistyczną i osobowościową. 
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Cognitive and temperamental determinants of juvenile criminogenesis 

Abstract

The problem undertaken in the book titled Cognitive and Temperamental Determinants of 
Juvenile Criminogenesis concerns the analysis of juvenile functioning in the field of their social 
maladjustment process. The main research problem of this publication is the verification of 
cognitive and temperamental risk factors of criminogenesis of the minors, who due to the symp-
toms of demoralization were placed in the Youth Educational Center by the court decision. The 
author attempts to describe the patterns of social interaction of the examined adolescents and to 
sketch a picture of their personal beliefs, which reflects their perception of the world, interper-
sonal relations and attitudes towards themselves. How a person acts is often the result of how 
we see and interpret something. Juveniles have a specific way of processing social information 
that is conducive to starting and sustaining criminal behaviour. An abnormality in the process 
of perceiving social information and then processing it basing on available cognitive data can 
lead to a range of unfortunate consequences, ranging from socially inoffensive (committing 
a gaffe) to aggressive behaviour. The processing of social information by juveniles is studied 
in terms of activated criminal thinking styles and confronted with potential temperamental 
and intellectual risk factors. This provides information on the co-occurring correlates which 
condition the processing of social information conducive to criminal thinking. This publication 
is not limited to a cognitive account of juvenile criminogenesis. Problems in the individual and 
social functioning of juveniles are the result of the interaction of both biological, psychological, 
and social factors. This multilevel and synergism of factors will be discussed in the theoretical 
part of the study against the latest research reports. It is worth adding that socially maladjusted 
youth is a subject of interest of various scientific disciplines, each of which attempts to describe 
the problems of youth in its own conceptual system, referring to specialized terminology, while 
talking about the same thing. As a result, it is difficult for specialists from different disciplines 
to cooperate with each other. Therefore, the reader will have the opportunity to look into the 
attempt to differentiate the terms dedicated to socially maladjusted youth in order to clarify 
the specificity of psychology’s applicability to law.  

The content of the book is divided into five chapters, of which the initial three are devoted 
to theoretical issues, and chapters 4 and 5 to empirical verification and discussion. The first 
chapter, titled Psychology and law in relation to youth at risk of social maladjustment and demor-
alization, presents the applicability of psychology on the ground of law in the area of activities 
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towards youth at risk of social maladjustment and demoralization. The article presents the term 
“juvenile” in law and psychology, stressing the specificity of its definition for the discipline of 
psychology. The statutory criteria of the term “minor” in relation to developmental regularities 
in psychology are described. Special attention is paid to psychological diagnosis of minors. The 
specificity of the diagnostic procedure is discussed in relation to the stages of verification of 
processes responsible for demoralization processes.

The second chapter contains the characteristics of the mechanisms of juvenile behaviour in 
relation to selected criminological and psychological theories. The chapter introduces exploratory 
models of criminogenesis, with an indication of the psychological dispositions of minors, which 
are predictive factors for the development of juvenile criminogenesis. The chapter presents 
the most important and recent research reports on the causal and explanatory background of 
adolescents’ criminal behaviour.

The next chapter, titled Cognitive functioning as a risk factor of juvenile criminogenesis, is a part 
presenting criminological-psychological concept of Glen Wlaters about the role of the cognitive 
system in the etiology of criminal behaviour. The theory of delinquent lifestyle is discussed and 
the concept of delinquent thinking styles as a factor activating and sustaining antisocial behaviour 
is presented. The definition of criminal thinking styles as cognitive distortions responsible for 
and sustaining psychopathological processing of social information is also discussed.

The fourth chapter presents research reports carried out within the author’s research pro-
gram. The first part presents a description of the research undertaken in terms of the research 
problem, organization of research and the selection and characteristics of the research group. 
The second part of this chapter concerns the characteristics of the research group in terms of 
the activated styles of interpersonal functioning and cognitive predictors of particular styles. 
The image of personal beliefs and the level of moral competence of the examined adolescents 
are verified. The next part is dedicated to the specificity of juvenile thinking, which has been 
studied with reference to Glen Walters’ concept of cognitive distortions. The author presents 
the profile of juvenile thinking and their differentiation in terms of criminal thinking styles. 
An analysis of the relationship between intellectual functioning and activated criminal thinking 
styles is made. The last part contains an analysis of the correlates of individual criminal thinking 
styles, which is concluded with the verification of temperamental predictors of the discussed 
cognitive distortions. 

The entirety of the presented theoretical and empirical material is concluded with a syn-
thetic summary providing an area for discussion, but above all further research in the field of 
cognitive and temperamental correlates of demoralization of minors.

The publication can be a point of interest for psychologists, pedagogues and lawyers who 
deal on a daily basis with children and adolescents at risk of social maladjustment and juveniles 
who are subjects of interest for the judiciary.
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