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Co warto wiedzieć o zaburzeniach w zachowaniu dziecka? 

 Co rozumiemy przez zaburzenia zachowania? 

Termin zaburzenia zachowania używany w psychologii i pedagogice określa różnego 

rodzaju zachowania, które stanowią odchylenie od oczekiwanego, zgodnego z ogólnie 

obowiązującymi normami zachowania społecznego. 

Jest to trwały wzór zachowania obejmujący łamanie podstawowych praw innych osób oraz 

obowiązujących zasad i norm społecznych. 

Są one groźne dla rozwoju dziecka, zakłócają funkcjonowanie grupy rówieśniczej. 

U dzieci z zaburzeniami w zachowaniu zakłóceniu ulega sfera emocjonalno- wolicjonalna, 

rozwój charakteru i osobowości, co powoduje zaburzone relacje między dzieckiem a jego 

otoczeniem. 

 Jakie zachowania wskazują na ich zaburzenie? 

 Zachowanie dziecka odbiega od powszechnie przyjętych norm i zasad zachowania 

społecznego. 

 Zakłóca prawidłowy rozwój dziecka w różnych sferach. 

 Wywołuje dezaprobatę i negatywne sankcje społeczne. 

 Nie znajduje akceptacji w oczach rodziców, wychowawców i rówieśników. 

 Jakie cechy w postępowaniu wskazują na zaburzenia zachowania? 

 Nieadekwatne- zachowanie jest nieracjonalną reakcją na daną sytuację. 

 Silnie wyrażone- zachowanie przejawia się w sposób jednoznaczny, o sile niewspółmiernej 

do sytuacji. 

 Trwałe- zachowania są regułą, nie podlegają zmianom przez relatywnie dłuższy okres 

czasu. 

 Niepożądane- zachowania nieakceptowane społecznie. 

 Sztywne- zachowania mające niezmienny przebieg, niezależnie od tego, jak zmienia się 

sytuacja. 

 Ujawniające emocje- zachowaniom towarzyszą negatywne emocje. 

 Jakie są przyczyny zaburzeń w zachowaniu? 

Szukając źródeł zaburzeń w zachowaniu, należy poznać ich przyczyny. 

Istnieje szereg modeli rozumienia przyczyn trudności: 

 biologiczny- zakłada istnienie genetycznych i fizjologicznych przyczyn kłopotów dziecka; 



 psychodynamiczny- przewiduje istnienie często nieświadomych, wewnętrznych 

konfliktów, psychicznych urazów lub emocjonalnych deficytów. Trudne zachowanie jest 

obroną przed doświadczonym urazem; 

 środowiskowy- koncentruje się na złych nawykach, które są skutkiem procesu uczenia się 

i braku umiejętności adekwatnego dostosowania się do zmieniających się wymagań 

środowiskowych; 

 poznawczy- wskazuje na przyczyny trudności w jego błędnych sądach poznawczych 

o rzeczywistości, która go otacza; 

 humanistyczny- wskazuje na rolę wartości w życiu dziecka. Do zaburzeń w zachowaniu 

dochodzi, gdy uznawane przez dziecko wartości np. bliskości, miłości, bezpieczeństwa nie 

są realizowane, gdy dziecko przeżywa frustrację z powodu nie zaspokojonych potrzeb 

psychicznych; 

 systemowy- wskazuje na źródło trudności wychowawczych znajdujące się w zaburzonym 

systemie, w którym funkcjonuje dziecko, a więc w rodzinie, w szkole czy też w grupie 

rówieśniczej; 

 interakcyjny- dostrzega rolę zaburzonej komunikacji w powstaniu trudności 

wychowawczych, zaburzone relacje interpersonalne dziecka z otoczeniem stanowią źródło 

zaburzeń w zachowaniu. 

Najważniejszy wpływ na zachowanie dziecka mają rodzice, rodzina, klimat emocjonalny 

panujący w rodzinie. Rodzina jest najważniejszym, naturalnym środowiskiem społecznym 

dziecka. 

Zaburzenia zachowania mogą przejawiać się w różnych sferach i obszarach życia dzieci 

i młodzieży oraz dotyczyć relacji z rówieśnikami, z dorosłymi, ustosunkowanych do zadań, 

ustosunkowanych do samego siebie. 

 Jak dokonuje się zmiana zachowania? 

Drogą do zmiany zachowania jest rzetelna diagnoza zaburzeń w zachowaniu, zmiana 

sądów o rzeczywistości oraz opanowanie nowych, bardziej konstruktywnych sposobów 

funkcjonowania i radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych. 


