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АПСТРАК Т

Претходна истраживања доследно показују да је изложеност негативним животним до-
гађајима повезана са склоношћу ка антисоцијалним понашањима, али када се испитује 
повезаност са унутрашњим чиниоцима попут особина личности, резултати истражи-
вања нису доследни. Циљ овог истраживања представља испитивање ефеката учеста-
лости негативних животних догађаја у контексту породичних, вршњачких и школских 
прилика и црта Мрачне тетраде (нарцизам, макијавелизам, психопатија и садизам) на 
различите облике антисоцијалног понашања код адолесцената, попут кршења норми, 
злоупотребе супстанци, агресије и вандализма. Узорак је чинио 221 средњошколац (66% 
девојака) из три града у Србији. Резултати показују да су негативни животни догађаји 
значајни позитивни предиктори кршења норми, агресије и вандализма, док се предик-
ција злоупотребе дрога губи увођењем мрачних црта у регресиони модел. Када су у 
питању мрачне црте, нарцизам, психопатија и садизам су значајани позитивни предик-
тори кршења норми и агресије, док садизам поред кршења норми и агресије значајно 
предвиђа и вандализам. Макијавелизам није показао значајне доприносе у објашњењу 
антисоцијалних понашања. Резултати упућују на то да се кршење норми у великом степе-
ну може објаснити и негативним догађајима и особинама личности, док се агресија више 
објашњава особинама личности. Испитивани чиниоци у мањој мери објашњавају ванда-
лизам и злоупотребу дрога. O резултатима је дискутовано у контексту могуће превенције 
склоности ка антисоцијалном понашању код адолесцената.
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УВОД

Антисоцијално понашање привлачи пажњу многих истраживача, превасходно 
због последица које има по жртве, починиоце, њихове породице и друштво у 
целини. Антисоцијалним понашањем сматрају се акције усмерене на угрожа-
вање других и њихових права, уништавање имовине и нарушавање социјал-
них норми и закона (Burt & Neiderhiser, 2009; Lahey & Waldman, 2005). Анти-
социјално понашање се не испољава на исти начин током одрастања. Док се 
код млађе деце оно најчешће манифестује као проблематично понашање које 
се односи на вербалну и/или физичку агресију током боравка у предшколским 
и школским установама, антисоцијално понашање адолесцената може да по-
прими озбиљније размере, укључујући делинквентно понашање и злоупотребу 
супстанци (Ehrenreich, Underwood & Ackerman, 2014; Jalling, Bodin, Romelsjö, 
Källmén, Durbeej & Tengström, 2016).

Такође, манифестација антисоцијалног понашања је најизраженија у пе-
риоду адолесценције, те већина адолесцената извештава о испољавању бар 
неког од облика антисоцијалног понашања (Chabrol, Van Leeuwen, Rodgers & 
Séjourné, 2009; Junger-Tas, Terlouw & Klein, 1994; Mahoney & Stattin, 2000). Када 
су у питању полне разлике, истраживања показују да је антисоцијално пона-
шање чешће код мушкараца, при чему су разлике мање изражене у периоду 
адолесценције у поређењу са другим животним добима, што се односи и на 
детињство и одрасло доба (Maneiro, Gómez-Fraguela, Cutrín & Romero, 2017; 
Moffitt & Caspi, 2001; Odgers et al., 2008; Russell, Robins & Odgers, 2014).

Склоност ка антисоцијалним понашањима се објашњава преко сложе-
не констелације чинилаца. в Истраживања која су раније реализована показују 
повезаност различитих група фактора (нпр. неповољно породично и школско 
окружење, нижи социоекономски статус, базичне црте личности) са развојем и 
манифестацијом антисоцијалног понашања (Deković, Janssens & Van As, 2003; 
Farrington, 2005; López Larrosa & Rodríguez-Arias Palomo, 2012; Miller & Lynam, 
2001; Otto, Kaman, Erhart, Barkmann, Klasen, Schlac & Ravens-Sieberer 2021; 
Piotrowska, Stride, Maughan & Rowe 2019; Reid & Patterson, 1989). У овом истра-
живању фокус је стављен на две групе фактора: спољашње, који се односе на уче-
сталост и изложеност негативним животним догађајима и унутрашње, који се 
односе на социјално непожељне црте личности, односно црте Мрачне тетраде. 

Негативни животни догађаји и антисоцијално понашање

Негативни животни догађаји обухватају широк спектар негативних искустава 
– од породичног насиља, развода родитеља, смрти или болести блиских особа, 
занемаривања и/или злостављања од стране вршњака, до промене школе, по-
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нављања разреда или непријатног сексуалног искуства. Различити негативни 
догађаји у детињству и адолесценцији могу утицати на развој и касније функ-
ционисање индивидуе. С тим у вези, истраживања показују да када се број 
негативних животних догађаја повећава, повећава се и вероватноћа испоља-
вања антисоцијалног понашања (Connolly, 2020; Duke, Pettingell, McMorris & 
Borowsky, 2010; Loeber & Stouthamer-Loeber, 1998). На пример, уочено је да је 
код адолесцената виктимизација физичким и/или сексуалним злостављањем у 
породици значајно повезано са каснијим насиљем у партнерским везама, но-
шењем оружја, бежањем од куће, сексуалном агресијом и злоупотребом суп-
станци (Duke et al., 2010). Истраживање које је реализовао Југовић (Jugović, 
2004) показује да млади, чији родитељи имају проблема са алкохолом, два до 
три пута чешће и сами пију алкохол у односу на младе чији родитељи не пију, 
те да је преко половине младих из породица у којима оба родитеља прекомерно 
конзумирају алкохол користило марихуану. 

У домену школског окружења, истраживање спроведено да нашем про-
стору показује да и они који трпе, а не само они који врше вршњачко насиље, 
показују тенденције ка антисоцијалном понашању које испољавају у виду раз-
личитих аспеката агресивности (Dinić, Sokolovska, Milovanović & Oljača, 2014). 
Поред учествовања у вршњачком насиљу, значајан предиктор делинквентног 
понашања је и понављање разреда (Chabrol et al., 2009). Другим речима, викти-
мизација и изложеност негативним животним догађајима повећава вероват-
ноћу каснијег испољавања делинквентног или другог антисоцијалног пона-
шања (Hay & Evans, 2006).

Мрачна тетрада и антисоцијално понашање

Када је реч о унутрашњим факторима из домена особина личности, у претход-
ним истраживањима су најчешће испитиване базичне особине личности (нпр. 
особине из модела Великих пет). Резултати истраживања су у великој мери 
конзистентни и сугеришу негативну повезаност савесности и пријатности са 
антисоцијалним понашањем (нпр. Miller, Lynam & Jones, 2008), као и позитив-
ну повезаност неуротицизма и антисоцијалног понашања (Castellani, Pastorelli, 
Eisenberg, Gerbino, Di Giunta, Ceravolo & Milioni, 2014; Jones, Miller & Lynam., 
2011). 

Међутим, с обзиром на карактеристике антисоцијалног понашања, прет-
поставља се да би корелате уместо у базичним требало тражити у социјално 
непожељним или маладаптивним цртама личности, попут црта Мрачне трија-
де коју чине супклинички нарцизам, макијавелизам и супклиничка психо-
патија (Paulhus & Williams, 2002). Нарцизам одликује грандиозност и осећај 
повлашћености; макијавелизам карактерише манипулативност и склоност ка 
планирању, тј. развијање стратегија у циљу максимизирања вероватноће по-
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стизања дугорочних, често себичних циљева (Jones & Paulhus, 2009); док пси-
хопатију карактерише недостатак емпатије и кајања, површан афекат и импул-
сивност (Paulhus & Williams, 2002). Након концептуализације Мрачне тријаде 
предложено је додавање садизма као четврте црте, чинећи тако Мрачну тетраду 
(Chabrol et al., 2009). Садизам представља тенденцију ка уживању у туђој патњи 
и болу (Chabrol et al., 2009) и доживљају доминатности због повређивања дру-
гих (O’Meara, Davies & Hammond, 2011). Срж шире констелације мрачних 
црта чини безосећајност као аспект антагонизма (Dinić, Wertag, Sokolovska & 
Tomašević, 2021), а резултати доследно показују да мушкараци постижу више 
скорове на свакој мрачној црти (Chabrol et al., 2009; Muris, Merckelbach, Otgaar 
& Meijer, 2017). 

Прегледом прве деценије истраживања Мрачне тријаде указано је на по-
везаност коју она остварује са антисоцијалним понашањем (Furnham, Richards 
& Paulhus, 2013). Када су у истраживањима учествовала деца и адолесценти, 
резултати студија показују да су склоност ка делинквенцији и проблемима у 
понашању чешћи, озбиљнији и разноврснији код младих са израженом пси-
хопатијом (Frick & White, 2008; Muris, Meesters & Timmermans, 2013; Pechorro, 
DeLisi, Gonçalves, Braga & Maroco, 2022; van Baardewijk, Stegge, Bushman & 
Vermeiren, 2009). Поред психопатије и нарцизам показује значајне везе са про-
блемима у понашању и агресијом (Barry, Frick, Adler & Grafeman, 2007; Barry, 
Grafeman, Adler & Pickard, 2007; Fanti & Kimonis, 2012; Lau & Marsee, 2013). 
Резултати метааналитичке студије потврђују значајну везу нарцизма и агресије 
(Kjærvik & Bushman, 2021). Ипак, постоје различити „окидачи” агресије, па је 
тако психопатија пре повезана са агресијом као реакцијом на физичку претњу 
(Jones & Paulhus, 2010). Психопатија је бољи предиктор директне и физичке 
агресије, уз претпоставку да се бирање отворених облика агресије приписује 
неустрашивости и тенденцији за тражењем сензација (Essau, Sasagawa & Frick, 
2006; Lau & Marsee, 2013). С друге стране, нарцизам је повезан са агресијом 
услед доживљаја угрожености ега (Thomaes, Bushman, Stegge & Olthof, 2008), 
мада неки аутори наводе да је повезан и са агресијом чак и у одсуству егопро-
вокације, због доживљаја других као инфериорних (Kjærvik & Bushman, 2021). 
Такође, психопатија је повезана са инструменталном агресијом (Frick, Cornell, 
Barry, Bodin & Dane, 2003), а нарцизам више са реактивном агресијом (Thomaes 
et al., 2008). Када је у питању макијавелизам, на узорку адолесцената је пока-
зано да се он повезује са насилним, делинквентним и агресивним понашањем 
(Muris, Meesters & Timmermans, 2013; Sutton & Keogh, 2000), али када се сагле-
дају различите функције агресије, уочава се да је макијавелизам више повезан 
са индиректном, инструменталном агресијом (Klimstra, Sijtsema, Henrichs & 
Cima, 2014). Може се закључити да макијавелизам може остваривати везу са 
антисоцијалним понашањем, али само када особа очекује личну добит, а ризик 
да ће бити ухваћена процењује као изузетно мали или никакав (Fehr, Samsom & 
Paulhus, 1992; Jones & Paulhus, 2009). 
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Међутим, поједини резултати указују на то да не доприносе све мрач-
не црте на исти начин објашњењу различитих облика антисоцијалног по-
нашања. На пример, композитни скор на Мрачној тријади био је повезан са 
делинквентним понашањем младих, али не и са злоупотребом дрога (Wright, 
Morgan, Almeida, Almosaed, Moghrabi & Bashatah, 2017). У истраживању у којем 
су учествовали малолетни преступници и у којем је испитивана само психопа-
тија добијено је да је она добар предиктор насиља и крађе, али не и злоупотребе 
супстанци (Vaughn, Newhill, DeLisi, Beaver & Howard, 2008). У другом истражи-
вању чији су узорак чинили адолесценти код којих постоји ризик за испољавање 
делинквентног понашања, нарцизам је био повезан са злоупотребом супстанци 
(цигарете, различите врсте дрога), макијавелизам са коришћењем алкохола, док 
психопатија није била повезана са коришћењем супстанци (Pechorro, Jonason, 
Raposo & Maroco, 2021). Потом, док нека истраживања указују на повезаност 
макијавелизма и нарцизма са делинквентним понашањем (Lau & Marsee, 2013; 
Palma, Pechorro, Prather, Matavelli, Correia & Jesus, 2021; Pechorro et al., 2021), 
поједине студије указују на то да ове црте не доприносе објашњењу антисо-
цијалног понашања (Chabrol et al., 2009; Muris, Meesters & Timmermans, 2013; 
Palma, Pechorro, Nunes, Correia & Jesus, 2020; Pechorro, DeLisi, Gonçalves, Braga 
& Maroco, 2022). Обе црте су повезане са емоционалном дисрегулацијом, а нар-
цизам и са бихејвиоралном, што сугерише да иако је за обе димензије каракте-
ристичан доживљај снажних емоција (нпр. бес, љутња), способност контроле 
понашања као одговор у таквим ситуацијама је боља код младих код којих је 
изражен макијавелизам (Lau & Marsee, 2013). 

Будући да је садизам касније уведен као мрачна црта, мањи је број ис-
траживања у којима се и он испитује. Неколико таквих истраживања указује 
на специфичност повезаности агресије и садизма (Chester, DeWall & Enjaian, 
2019). На пример, иако се и психопатија и нарцизам често доводе у везу са 
испољавањем проактивне агресије, једино садизам доприноси објашњењу не-
провоциране агресије чак и у ситуацијама када је потребно утрошити време 
и енергију како би се повредила друга особа (Buckels, Jones & Paulhus, 2013; 
Reidy, Zeichner & Seibert, 2011). Када је у питању антисоцијално понашање, ис-
траживања показују да садизам доприноси објашњењу варијансе антисоцијал-
ног и насилничког понашања код адолесцената поврх укључивања димензија 
Мрачне тријаде (van Geel, Goemans, Toprak & Vedder, 2017), мада је у неким 
истраживањима то потврђено само код припадника мушког пола (Chabrol et 
al., 2009). Такође се бележи и позитивна веза са вандализом (Pfattheicher, Keller 
& Knezevic, 2019). Претпоставља се да је уживање које произилази из повређи-
вања и/или доминације и контроле над другима присутно и у случају уништа-
вања објеката (Pfattheicher, Keller & Knezevic, 2019). 

Премда се у све већем броју студија истиче значајан допринос који за 
објашњење антисоцијалног понашања имају мрачне црте личности, доса-
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дашњи налази нису у потпуности конзистентни када је у питању јединстве-
ни допринос сваке од црта на узорку младих (нпр. Chabrol et al., 2009; Lau & 
Marsee, 2013; Palma et al., 2021). Поред неконзистентности, у ранијим студијама 
се антисоцијално понашање посматрало као јединствени феномен. Међутим, 
истраживања указују на потребу да се сагледају појединачни аспекти антисо-
цијалних понашања.

Циљ истраживања

У овом раду биће испитани ефекти учесталости негативних животних до-
гађаја и црта Мрачне тетраде на различите облике антисоцијалног понашања 
код адолесцената (кршење норми, крађу, коришћење супстанци, агресију и 
вандализам). Иако негативни животни догађаји обухватају широк спектар 
различитих искустава, у овом раду акценат ће бити на негативним догађајима 
карактеристичним за адолесценте у оквиру породичног, вршњачког и школ-
ског контекста. Претходна истраживања углавном су се бавила предикцијом 
антисоцијалних понашања на основу само једне групе чинилаца – негативних 
догађаја или особина личности (нпр. Duke et al., 2010; Jones, Miller & Lynam, 
2011). Стога, у овом раду настојимо да омогућимо потпунији увид обухва-
тајући и срединске (негативни животни догађаји) и диспозиционе (мрачне 
црте) чиниоце.

Имајући у виду претходна истраживања (нпр. Deković, Janssens & Van As, 
2003; Otto et al., 2021), очекује се да већа изложеност негативним догађајима 
буде позитивно повезана са већом учесталошћу испољавања антисоцијалних 
понашања. Будући да претходна истраживања указују на доследну повезаност 
психопатије са делинквентним и агресивним понашањем (Muris, Meesters & 
Timmermans, 2013; Palma et al., 2021), претпоставља се да ће психопатија зна-
чајано бити повезана са свим облицима антисоцијалног понашања, осим ко-
ришћења дрога (Pechorro et al., 2021; Vaughn et al., 2008). Иако је прошле деце-
није истакнута потреба да се детаљније испита улога садизма у делинквентном 
понашању (Chabrol et al., 2009), мали број студија се тиме бавио. На основу 
резултата неколико истраживања чији су узорак чинили млади (Chabrol et al., 
2009) и одрасли (Chester, DeWall & Enjaian, 2019; Pfattheicher, Keller & Knezevic, 
2019), очекује се да ће садизам бити значајан предиктор агресије и вандализма. 
У претходним истраживањима нису испитиване релације садизма са злоупо-
требом дрога, али на основу теоријских очекивања можемо претпоставити да 
нећемо добити значајну везу будући да ово антисоцијално понашање није по-
веано са остваривањем доминације или наношењем штете другоме. За макија-
велизам и нарцизам се претпоставља да ће бити значајно повезани са злоупо-
требом дрога (Pechorro et al., 2021) Међутим, када су у питању везе са осталим 
формама антисоцијалног понашања, као што су агресија и вандализам, резул-
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тати нису доследни и ушућују на специфичност испољавања ових форми код 
нарицзма и макијавелизма (Jones & Paulhus, 2010; Klimstra et al., 2014). 

С обзиром на то, један од циљева истраживања је и да се испита какви су 
обрасци повезаности макијавелизма и нарцизма са различитим облицима ан-
тисоцијалног понашања.

МЕТОД

Узорак и поступак

Узорак чини 221 ученик средњих школа (66% девојака) из три града у Србији 
(Суботица, Нови Сад и Јагодина). У истражовању су учествовали ученици II, 
III и IV разреда гимназија, средњих економских и техничких школа (укупно 
је било девет школа). У сваком од три града у свакој школи насумично је ода-
брано једно одељење. Притом, настојали смо да да број ученика из различитих 
разреда и школа буде релативно једнак (види приказ у Табела 1). Ученици I 
разреда нису били испитивани јер се налазе на почетку средњошколског шко-
ловања, те се претпоставља да у интеракцији са другим ученицима још увек 
нису имали довољно искустава карактеристичних за овај период живота. Ста-
рост испитаника кретала се у опсегу од 16 до 19 година (АС = 17,3, СД = 0,91). 
Реализовање истраживања одобрила је Етичка комисија Одсека за психологију 
Филозофског факултета у Новом Саду (шифра 201703201755_Ehg3)

Табелa 1: Карактеристике узорка

Разред II III IV

Пол мушки женски мушки женски мушки женски Укупно

Гимназија 7 13 10 16 15 19 80

Економска 5 23 4 27 9 12 81

Техничка 4 11 0 24 20 1 60

Укупно 63 81 77 221

Инсттрументи

Чек-листа негативних догађаја адолесцената (Negative Life Events – NLE). 
Инструмент NLE је конструисан за потребе овог истраживања. Настала На-
стао је по угледу на постојеће упитнике: Инвентар ране трауме (Early Trauma 
Inventory – Self Report – ETI-SR; Bremner, Bolus & Mayer, 2007) и Скала стрес-
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них животних догађаја код адолесцената (Adolescent Life Events Stress Scale – 
ALESS; Aggarwal, Prabhu, Anand & Kotwal, 2007), који мере изложеност нега-
тивним или трауматичним животним догађајима, при чему су задржани само 
они догађаји који су примерени искуству адолесцената (нпр. развод родитеља 
или старатеља, промена школе, губитак посла родитеља, насиље у породици). 
Чек-листа се састоји из 22 ставке бинарног формата одговора (Да/Не). Кронба-
хов алфа коефицијент износи 0,73.

Упитник антисоцијалног понашања (Antisocial Beahviour Questionnaire 
– ABQ; Luengo, Otero, Romero, Gómez-Fraguela & Tavares-Filho, 1999). ABQ ор-
гинално садржи 30 ајтема којима се описују различити облици антисоцијалног 
понашања. За потребе овог истраживања додате су још 3 ставке примерене адо-
лесцентном узрасту (Уринирао сам на јавном месту; Био сам гласан, драо се или 
гласно певао на јавном месту; Бежао сам са часова, добио укор или нижу оцену 
из владања). Упитник су са шпанског језика превела два независна преводиоца 
на српски језик, након чега је превод усаглашен. Формат одговора представља-
ла је четворостепена скала Ликертовог типа (0 = никада; 1 = веома ретко; 2 = 
понекад; 3 = често). Упитником је операционализовано пет димензија антисо-
цијалног понашања: злоупотреба дрога (α = 0,73, n = 4), кршење норми (α = ,81, 
n = 10), крађа (α = 0,41, n = 7), агресија (α = 0,69, n = 6) и вандализам (α = 0,71, n = 
6). Супскала крађе неће бити део даље анализе, с обзиром на незадовољавајућу 
интерну конзистентност.

Кратка скала Мрачне тријаде (Short Dark Triad Scale – SD3; Jones & 
Paulhus, 2014, за српску адаптацију видети Dinić, Petrović & Jonason, 2018). SD3 
се састоји од 27 ајтема, по 9 за сваку од три димензије Мрачне тријаде: психопа-
тија (α = 0,75), макијавелизам (α = 0,75) и нарцизам (α = 0,70). Један ајтем у ска-
ли је прилагођен адолесцентном узрасту, уз одобрење аутора скале (26. ставка: 
Уживам да се љубим са особама које једва познајем, Velimirović, Bojanić & Dinić, 
2018). Формат одговарања представља петостепена скала Ликертовог типа (од 
1 = уопште се не слажем до 5 = у потпуности се слажем).

Кратка скала садистичких импулса (Short Sadistic Impulse Scale – SSIS; 
O’Meara et al., 2011, за српску адаптацију видети Dinić, BulutAllred, Petrović & 
Wertag, 2020). SSIS садржи 10 ставки (α = 0,80) уз приложену петостепену скалу 
Ликертовог типа за одговарање (од 1 = уоште се не слажем до 5 = у потпуно-
сти се слажем). 

РЕЗУЛТАТИ

Током претходних годину дана 92,8% испитаника је пријавило да је испољило 
бар један облик антисоцијалног понашања (8,14% – коришћење дрога; 22,17% – 
крађу; 42,08% – вандализам; 65,16% – агресију; 88,24% – кршење норми). Нају-
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честалија антисоцијална понашања о којима адолесценти извештавају углав-
ном се односе на аспект кршења норми (прекомерно конзумирање алкохола, 
викање или гласно певање на јавном месту, дружење са људима који често упа-
дају у проблеме, бежање са часова, добијање укора или ниже оцене из владања, 
као и уринирање на јавном месту). Потом, следе агресивна понашања (ударање 
другог у школи, туча са другом особом). 

Када су у питању негативни догађаји, 47,5% испитаника известило је о 5 
или више таквих догађаја, док је 10% известило о 10 или више негативних до-
гађаја од укупно 22 негативна догађаја. Само 7 испитаника (3,2%) навело је да 
нема у искуству ниједан од наведених негативних догађаја. Испитаници нај-
чешће извештавају о сведочењу насиљу на јавном месту, преоптерећености 
школским обавезама, озбиљној свађи са блиским пријатељем, озбиљној повре-
ди, несрећи или смрти рођака или пријатеља. Као пети најучесталији негатив-
ни животни догађај испитаници наводе да су физички били нападнути.

Пре спровођења анализа проверена је нормалност дистрибуција варијаб-
ли. Дистрибуције садизма, агресије, вандализма и коришћења дрога значајно 
су одступале од нормалности (скјунис и куртозис > ± 2, више у Dinić, 2019), 
те су наведене варијабле нормализоване коришћењем ранкит трансформације. 
Резултати t-тестова указују на то да мушки испитаници постижу значајно више 
скорове на макијавелизму, психопатији и садизму, као и на свим облицима ан-
тисоцијалног понашања (Табела 2). Величине ефекта интерпретиране су према 
Коеновој (Cohen, 1988) конвенцији и крећу се од малих (у случају макијаве-
лизма, психопатије, садизма и коришћења дрога), до умерених (кршење норми 
и агресија) и великих (вандализам). Када се посматра учесталост негативних 
животних догађаја, нарцизам и коришћење дрога, нису забележене полне раз-
лике. С обзиром на постојање значајних полних разлика, пол ће бити уведен у 
наредне анализе као контролна варијабла.

Табела 2: Полне разлике: црте Мрачне тетраде, учесталостнегативних животних 
догађаја и димензије антисоцијалног понашања

Укупан узорак
(N = 221)

Мушки пол 
(n = 74)

Женски пол 
(n = 146) t (218) d

АС СД АС СД АС СД

Негативни 
догађаји

0,23 0,15 0,26 0,15 0,22 0,15 1,77 0,27

Макијаве-
лизам

3,18 0,69 3,33 0,65 3,10 0,69 2,43* 0,34

Нарцизам 3,12 0,62 3,07 0,61 3,14 0,63 -0,80 0,11
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Психопа-
тија

2,48 0,72 2,68 0,66 2,38 0,73 3,01** 0,43

Садизам 1,87 0,64 2,09 0,76 1,76 0,54 2,98+** 0,45

Кршење 
норми

0,77 0,56 1,03 0,60 0,63 0,48 5,02+*** 0,74

Агресија 0,30 0,36 0,49 0,45 0,21 0,25 5,38+*** 0,79

Вандализам 0,17 0,31 0,35 0,45 0,07 0,13 6,48+*** 0,99

Дроге 0,05 0,22 0,10 0,34 0,02 0,13 2,60+** 0,41

Напомена: Теоријски распон скорова скала је од 0 до 1 за негативне догађаје, од 0 до 3 за антисоцијална пона-
шања и од 1 до 5 за мрачне црте; дескриптивни подаци су приказани за сирове скорове, а разлике су рачунате 
на нормализованим скоровима; + = вредност t-статистика када је услов једнакости варијанси нарушен; *p < 
0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001.

Како би се утврдио допринос негативих животних догађаја и црта Мрачне 
тетраде приликом објашњења антисоцијалног понашања, спроведене су чети-
ри хијерархијске мултипле регресионе анализе у којима су критеријуме пред-
стављале димензије антисоцијалног понашања. У првом кораку анализе додат 
је пол испитаника, како би се његов ефекат држао под контролом. У другом 
кораку су додати негативни животни догађаји, док су димензије Мрачне тетра-
де додате у трећем кораку. 

Резултати показују да негативни догађаји остварују значајан позитиван 
допринос у предикцији свих димензија антисоцијалног понашања. Притом, 
највећи допринос проценту објашњене варијансе добијен је у случају кршења 
норми (15%). Увођењем црта Мрачне тетраде допринос негативних животних 
догађаја се губи у случају предикције коришћења дрога, а остаје значајан у слу-
чају предикције кршења норми, агресије и вандализма. Мрачне црте значајно 
доприносе објашњењу кршења норми (15%), агресије (16%) и вандализма (6%), 
али не и коришћењу дрога (3%). Из домена мрачних црта значајни предиктори 
кршења норми и агресије су нарцизам, психопатија и садизам, док је у случају 
вандализма једини значајни предиктор садизам (Табела 3). 
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Табела 3: Предикција димензија антисоцијалног понашања на основу пола, 
учесталости негативних догађаја и црта Мрачне тетраде

Кршење норми Агресија Вандализам Дроге

β β β β

I корак Пол -0,34*** -0,37*** -0,45*** -0,21**

R2 0,12 0,13 0,21 0,04

F (10,218) 280,99*** 330,75*** 560,72*** 90,89**

II корак Пол -0,30*** -0,34*** -0,43*** -0,19**

Негативни 
догађаји

0,39*** 0,24*** 0,20** 0,15*

ΔR² 0,15 0,06 0,04 0,02

ΔF (10,217) 440,28*** 150,77*** 110,19** 50,31*

III корак Пол -0,26*** -0,28*** -0,38*** -0,18*

Негативни 
догађаји

0,29*** 0,14* 0,14* 0,11

Макијавели-
зам

0,02 -0,05 0,02 -0,08

Нарцизам 0,23** 0,16* 0,05 0,09

Психопатија 0,14* 0,20** 0,09 0,14

Садизам 0,13* 0,20** 0,17* 0,04

ΔR² 0,15 0,16 0,06 0,03

ΔF (40,213) 130,81*** 120,84*** 40,60** 10,72

Тотал R² 0,42 0,35 0,31 0,10

Напомена: Пол је кодиран као 1 = мушки пол, 2 = женски пол; *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001.

ДИСКУСИЈА

Како би се боље разумело антисоцијално понашање у општој популацији адо-
лесцената, спроведено истраживање било је усмерено на испитивање ефеката 
негативних животних догађаја и мрачних црта личности на различите обли-
ке антисоцијалног понашања – кршење норми, коришћење дрога, агресију и 
вандализам. Најпре, у складу са налазима ранијих истраживања која су реали-
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зована у другим земљама (Andershed, Gustafson, Kerr & Stattin, 2002; Chabrol 
et al., 2009; Claes, Lacourse, Ercolani, Pierro, Leone & Presaghi, 2005; Mahoney & 
Stattin, 2000; Romero, Sobral, Luengo & Marzoa, 2001), већина испитаника прија-
вила је да је у претходних годину дана испољила бар једно од испитиваних 
антисоцијалних понашања. Податак да је око 93% адолесцената бар једном у 
току претходних 12 месеци испољило бар један облик антисоцијалног пона-
шања звучи забрињавајуће. Покушавајући да боље разумемо и објаснимо овај 
податак, размотрили смо одговоре испитаника на појединачне ајтеме. Према 
датим подацима, највећи проценат испитаника навео је да је антисоцијално по-
нашање испољавало „веома ретко”. На пример, на ајтем „Ударио сам некога у 
свађи” потврдно је одговорило око 50% испитаника. Међутим, само 3% навело 
је да се ово дешава често. Одговор „често” варира у распону од 0% до 25,3% 
(„Попио сам више од 5 алкохолних пића током исте вечери”), при чему су нека 
од чешћих понашања везана за употребу алкохола (18,6% је одговорило „често” 
на ставку Напио сам се или ми се вртело у глави од превише пића а 17,2% на 
ставку Био сам гласан, драо се или гласно певао на јавном месту). Кршење нор-
ми представљало је најчешћи облик антисоцијалног понашања, што је у складу 
са резултатима неких претходних истраживања (нпр. Becht, Prinzie, Deković, 
van den Akker & Shiner, 2016), мада постоје студије у којима је физичка агресија 
најчешћи облик антисоцијалног понашања адолесцената (Cuervo, Villanueva, 
Born & Gavray, 2018; Modecki, Uink & Barber, 2018). 

Добијени резултати су релативно усаглашени са налазима добијеним у ра-
нијим студијама које су спроведене на нашим просторима. На пример, процење-
на учесталост коришћења дрога (8,14%) је слична (Mitrović, Smederevac, Grujičić & 
Čolović, 2006; Rakić, Rakić, Milošević & Nedeljković, 2014) или нижа (Radovanović, 
Spasić & Radovanović, 2019) од процењене учесталости у ранијим истраживањима. 
Слично важи и за учесталост крађа (Mitrović i sar., 2006), као и за употребу алко-
хола (Lutula-Golo, Ćirić-Janković, Šantrić-Milićević & Simić, 2013; Marić, 2012) која 
представља део скале кршења норми примењеног упитника ABQ.

На свим облицима антисоцијалног понашања мушки испитаници по-
стижу више скорове, што је у складу са ранијим налазима (нпр. Maneiro et al., 
2017). Мушки испитаници такође постижу више скорове на свим димензија-
ма Мрачне тетраде, осим на нарцизму, што је делимично у складу са ранијим 
истраживањима према којима мушки адолесценти остварују више скорове на 
свим мрачним цртама (Palma et al., 2020; Pechorro et al., 2021). Иако ранија ис-
траживања указују на вишу израженост нарцизма код момака него код девоја-
ка (Grijalva, Newman, Tay, Donnellan, Harms, Robins & Yan 2015; Zhou, Li, Zhang 
& Zeng, 2012), одсуство полних разлика на нарцизму може се објаснити тиме 
што се, због све већег наглашавања индивидуализма, компетитивности и успе-
ха у савременом друштву, одлике нарцизама у извесној мери посматрају као 
социјално пожељене и код момака и девојака (Chabrol et al., 2009). 
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Резултати показују да су негативни животни догађаји предиктори свих 
облика антисоцијалних понашања, што је у складу са ранијим налазима 
(Duke et al., 2010; Hoffmann, Cerbone & Su, 2000; Kingsbury, Clayborne, Colman 
& Kirkbride, 2020; Loeber & Stouthamer-Loeber, 1998; Low, Dugas, O’Loughlin, 
Rodriguez, Contreras, Chaiton & O’Loughlin 2012; Stouthamer–Loeber, Loeber, 
Homish & Wei, 2001). Треба напоменути да негативни животни догађаји нису 
више значајан предиктор коришћења дрога када се уведу мрачне црте, већ је 
једини значајан предиктор припадност мушком полу. 

Мрачне црте доприносе предикцији специфичних антисоцијалних по-
нашања поврх варијансе коју објашњавају негативни животни догађаји. Пси-
хопатија и нарцизам се издвајају као значајни предиктори агресије и кршења 
норми, што је у складу са претходним истраживањима (за метаанализу о рела-
цијама нарцизма и агресије видети Kjærvik & Bushman, 2021; за психопатију 
видети Chabrol et al., 2009; Lau & Marsee 2013; Muris, Meesters & Timmermans, 
2013). Може се претпоставити да млади код којих је изражена психопатија 
мање страхују од последица свог понашања, те да испољавају чак и отворене 
форме агресије и занемарују социјалне норме јер се не боје да буду ухваћени 
(Lau & Marsee, 2013). Дакле, претпоставља се да млади код којих су забележени 
високи скорови на психопатији, због импулсивности и очекивањa добити од 
антисоцијалног понашања, у већој мери манифестују агресивна и делинквент-
на понашања (Barry, Frick, DeShazo, McCoy, Ellis & Loney 2000; Essau, Sasagawa 
& Frick, 2006; Frick, Cornell, Bodin, Dane, Barry & Loney, 2003; Lau & Marsee, 
2013). Слично томе, млади код којих је изражен нарцизам, због емоционал-
не и бихејвиоралне дисрегулације, показују склоност ка испољавању агресије 
(Kjærvik & Bushman, 2021; Lau & Marsee, 2013). Резултати ранијих истражи-
вања упућују на повезаност нарцизма и занемаривања различитивх видова 
социјалних норми (Adams, Florell, Alex Burton & Hart, 2014; DeWall, Buffardi, 
Bonser & Campbell, 2011; Holtzman, Vazire & Mehl, 2010). Претпоставља се да 
адолесценти који постижу високе скорове на димензији нарцизма покушавају 
да кршењем норми (викањем, гласним певањем на јавном месту или бежањем 
са часова) привуку пажњу других или истакну своју доминантност. 

Садизам се издваја као значајан предиктор кршења норми, агресије и ван-
дализма што је у складу са претходним истраживањима која указују на пози-
тивне доприносе садизма делинквентном, агресивном и вандалистичком по-
нашњу (Chabrol et al., 2009; Chester, DeWall & Enjaian, 2019; Pfattheicher, Keller 
& Knezevic, 2019). Конзистентно налазима претходних студија (Chabrol et al., 
2009; Pfattheicher, Keller & Knezevic, 2019), значајан допринос садизма у пре-
дикцији агресије може се објаснити позитивним афектом и задовољством при-
ликом испољавања агресије и посматрања последичне патње жртви, а тај пози-
тивни афекат се јавља и приликом уништавања објеката и имовине. Новину у 
овом раду представља то што је показано да садизам доприноси и објашњењу 
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кршења норми, чиме се упућује на то да је садизам повезан са ширим спектром 
наношења штете не само људима и објектима, већ и поретку. Наиме, у једном 
новијем истраживању је показано да се, од свих црта Мрачне тетраде, садизам 
највише повезује са потребом за изазивањем хаоса и нереда (Plančak, Milošević 
& Dinić, 2021). 

На крају, резултати показују да макијавелизам не доприноси предикцији 
ниједног облика антисоцијалног понашања код адолесцената, што је у складу 
са неким од претходних истраживања у којима је забележено одсуство допри-
носа макијавелизма делинквентном понашању младих (Chabrol et al., 2009; Lau 
& Marsee, 2013). Како од свих мрачних црта једино макијавелизам карактерише 
контрола понашања и стратешко присутпање циљевима, може се претпоста-
вити да се млади који остварују високе скорове на димензији макијавелизма 
неће упустити у отворена антисоцијална понашања, будући да им то може на-
рушити репутацију и донети проблеме. Важно је истаћи да иако је у појединим 
истраживањима добијена значајна повезаност делинквентног понашања са ма-
кијавелизмом, повезаност је била ниска (Muris, Meesters & Timmermans, 2013; 
Palma et al., 2021; Pechorro et al., 2021).

Основно ограничење нашег истраживања представља ослањање искљу-
чиво на упитнике самопроцене. Због природе испитиваних конструката која 
намеће давање социјално пожељних одговора, било би добро да у наредним 
истраживањима, поред самопроцене, буде примењен и метод процене од стра-
не других, нпр. наставника. Како је истраживање спроведено на пригодном 
узорку адолесцената из урбаних средина, резултати се не могу генерализо-
вати на популацију адолесцената. Како би се добио детаљнији увид у ефекте 
спољашњих и унутрашњих чинилаца на антисоцијална понашања било би до-
бро да у наредним истраживањима учествују и делинквенти. Без обзира на не-
достатке, предност овог истраживања представља то што се антисоцијална по-
нашања сагледавају као мултидимензионални феномен. Поред тога, код нас су 
ретка истраживања у чијем су фокусу антисоцијална понашања адолесцената, 
те се допринос рада односи и на расветљавање диспозиционих и срединских 
фактора склоности ка овим понашањима. 

ЗАКЉУЧАК

Резултати истраживања показују да негативни догађаји и поједине мрачне црте 
подједнако предвиђају учесталост кршења норми, док мрачне црте више допри-
носе објашњењу агресије. Вандализам и злоупотреба дрога су мање објашњени 
испитиваним чиниоцима. Наиме, претпоставља се да се појава вандалистичког 
понашања и злоупотребе дрога може боље објаснити другим факторима, попут 
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неповољног породичног окружења, бивања у друштву вршњака који користе 
дроге, али и других особина личности, као што је импулсивност (Nawi et al., 
2021; Nordmarker, Hjärthag, Perrin-Wallqvist & Archer, 2016).

Испитивање чинилаца који доприносе јављању антисоцијалног понашања 
значајно је не само за боље разумевање самог антисоцијалног понашања, већ и 
за превентивне и интервентне стратегије. Будући да се негативни догађаји из-
двајају као значајни предиктори кршења норми и агресије, а да управо кршење 
норми и агресија представљају и најчешће облике антисоцијалног понашања, 
чини се важним едуковати адолесценте како да се боље суочавају са аверзив-
ним искуствима. Превенција антисоцијалног понашања могла би садржати 
тренинг о развоју адекватних стратегија превладавања негативних животних 
догађаја, посебно оних везаних за период адолесценције (нпр. свађа са блиским 
пријатељима, несрећа или смрти ближњих, доживљај преоптерећености оба-
везама, али и злостављање од стране других). Такође, превентивни програми 
би могли да се базирају на тематским предавањима, која би била усмерена на 
спречавање развоја различитих облика антисоцијалног понашања. У раду са 
адолесцентима би требало применити и интерактивне методе (играње улога, 
примењивање знања и вештина), чиме се подстиче развој когнитивних способ-
ности и социјалних вештина (Šaljić, 2017). Поред тога, превенцији антисоцијал-
ног понашања може допринети и промовисање кооперативности и важности 
пријатељства у школи (за више о превентивним интервенцијама у школама, 
видети Šaljić, 2017). До тада је важно апеловати на наставнике да покушају да 
препознају потенцијално осетљиве животне околности кроз које адолесцент 
пролази, разговарати са њим или га охрабрити да разговара са психологом. У 
вези са чиниоцима који се односе на особине личности повезане са антисо-
цијалним понашањима, препорука је да се у школама уради процена тих особи-
на, те да се ученицима код којих постоји већи ризик да испоље антисоцијална 
понашања пружи адекватно саветовање које би се тицало примене различитих 
стратегија суочавања са стресом, решавања конфликата, емоционалне регула-
ције и других вештина које могу допринети смањењу антисоцијалних пона-
шања. 

Захвалница. Захваљујемо се драгој колегиници Мартини Тот због великог 
доприноса током прикупљања података за ово истраживање.
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