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Η συμπεριφορά δεν είναι ένα στατικό, αλλά αποτελεί

αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του παιδιού, έχει ένα

ρόλο στην ψυχική του οικονομία και συνήθως εκφράζει ένα

συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης της εσωτερικής και της

εξωτερικής πραγματικότητας. Τα βρέφη και τα νήπια

λειτουργούν συχνά «επιθετικά» στον τρόπο εκδήλωσης των

επιθυμιών και των αναγκών τους. Η επιθετικότητα αυτή

όμως θεωρείται καλοήθης και εντάσσεται στην ανώριμη

ανάπτυξη των μηχανισμών αυτοελέγχου, καθώς και στο

περιορισμένο εύρος των στρατηγικών διεκδίκησης και

ικανοποίησης των αναγκών και επιθυμιών σε αυτήν την

ηλικία (Tremblay & Cote, 2005 από Γκιαουράκη Όλγα,

2011).
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Η διαδικασία κοινωνικοποίησης περιλαμβάνει την ανάπτυξη

ενός συνόλου προσαρμοστικών μηχανισμών (Tremblay,

2003). Η διατήρηση επιθετικών μορφών συμπεριφοράς σε

ακραίο βαθμό υποδηλώνει μια αποτυχία της διαδικασίας

κοινωνικοποίησης, η οποία μελετάται ως διαχρονική και

διαρκής αλληλεπίδραση των ενδογενών μηχανισμών που

βρίσκονται υπό συνεχή ανάπτυξη και διαφόρων εξωγενών

παραμέτρων (Carr, 1999. Sroufe et al. 2005).
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Η αντίληψη αυτή δίνει αναπόφευκτα έμφαση σε μια

ευρύτερη προσέγγιση της λειτουργίας του παιδιού. Εξετάζει

την επιθετικότητα όχι ως αυτόνομο παθολογικό στοιχείο και

ως έκφραση γενετικών και νευρολογικών δυσλειτουργιών,

αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου συστήματος προτύπων

αλληλεπίδρασης και συσχέτισης με το περιβάλλον τα οποία

δυσλειτουργούν για διαφόρους λόγους (Sroufe et al. 2005).

Από την άλλη μεριά η συμπεριφορά έχει ένα συμβολικό και

επικοινωνιακό χαρακτήρα και η εκμάθησή της σχετίζεται με

το πολιτισμικό πλαίσιο ανάπτυξης του παιδιού

(Ιεροδιακόνου, 2005).
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Πιο συγκεκριμένα, ως παράγοντες κινδύνου νοούνται οι

αρνητικές συνθήκες που αυξάνουν τις πιθανότητες η

συμπεριφορά ενός παιδιού να εκτραπεί σε παρεκκλίνουσες

μορφές και ως εκ τούτου αυξάνουν τις πιθανότητες να

εκδηλωθεί και κυρίως να διατηρηθεί μια παρεκκλίνουσα ή

αντικοινωνική συμπεριφορά (Young, Marchant & Wielder,

2004).
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Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι χαμηλά ποσοστά γονικής

τρυφερότητας και ιδιαίτερα η μητρική απόρριψη είναι οι πιο

σταθεροί προβλεπτικοί παράγοντες των διαταραχών

συμπεριφοράς στην προσχολική ηλικία (Shaw et al, 2001).

Έχει διαπιστωθεί ότι τα σωματικά κακοποιημένα παιδιά

παρουσιάζουν περισσότερα προβλήματα πειθαρχίας στο

σχολείο (Kendall-Tackett & Eckenrode, 1996. Hoffman.

Plotkin & Twentyman, 1984). Στις περιπτώσεις που οι

γονείς για διαφόρους λόγους, δεν επιβάλλουν απαγορεύσεις

και ματαιώσεις και δείχνουν υπερπροστασία και

ανεκτικότητα, τα παιδιά συχνά συναντούν δυσκολίες

προσαρμογής στο σχολικό και κοινωνικό τους περιβάλλον

(Sutton, 2003).
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Ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι τα παιδιά που έχουν

μεγαλώσει σε περιβάλλοντα χωρίς όρια και ματαιώσεις

γίνονται στη συνέχεια επιρρεπή στην εκδήλωση όλο και πιο

απροσάρμοστων και αντικοινωνικών συμπεριφορών

(Keeman & Shaw, 2003). Η αντιδραστικότητά τους

αυξάνεται όταν πηγαίνουν στο σχολείο και απορρίπτονται

από τους συμμαθητές τους, ή τιμωρούνται από τους γονείς

και τους δασκάλους, οι οποίοι αδυνατούν να ελέγξουν με

άλλους τρόπους τις απροσάρμοστες συμπεριφορές τους

(Bloomquist & Schnell, 2002). Όσον αφορά τα

συναισθήματα, ο θυμός και η οξυθυμία φαίνεται να είναι οι

κυρίαρχες θυμικές καταστάσεις των παιδιών με

αντιδραστικές διαταραχές και συμπεριφορικά προβλήματα

(Bechan & Carr, 2000. Carr, 1999. Loeber & Coie, 2001.

Pettit, Polacha & Mize, 2001).
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Οι παράγοντες κινδύνου οι οποίοι σχετίζονται με την

εκδήλωση προβληματικών μορφών συμπεριφοράς

κατηγοριοποιούνται συνήθως ως: α)ατομικοί ή

διαπροσωπικοί, β)οικογενειακοί, γ)κοινωνικοί (Sameroff

& Gutman, 2004). Είναι διαπιστωμένο ότι τα επιθετικά

παιδιά επιδεικνύουν στις σχέσεις τους με τους

συνομηλίκους τους υψηλά επίπεδα αντιδραστικής,

παρορμητικής και μη συνεργατικής συμπεριφοράς και τα

χαμηλότερα θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς (Bierman.

Smoot & Aumiller, 1993. Hymel. Bowker & Woody, 1993).
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Οι Crik και Dodge (1996) διαπίστωσαν ότι η υπερδιέγερση

και ο θυμός είναι συστατικά στοιχεία του μηχανισμού

εχθρικών τάσεων στους άλλους (λανθασμένη ερμηνεία των

συμπεριφορών των άλλων προσώπων). Περιπτώσεις

παιδιών που προέρχονται από ανασφαλή και διαταραγμένα

οικογενειακά περιβάλλοντα, σοβαρή ασθένεια γονέα,

διαζύγιο κλπ, μπορεί να λειτουργήσουν αποδιοργανωτικά

στη συμπεριφορά τους.



10

Επιπλέον, σε σχέση με τα μη επιθετικά παιδιά επιδεικνύουν

περισσότερα εκδικητικά και αρνητικά συναισθήματα,

αυξημένη ροπή σε παρορμητικές συμπεριφορές, άγχος και

καταθλιπτικές τάσεις, περιορισμένες ικανότητες στην

έκφραση και στην λεκτικοποίηση συναισθημάτων και

συγκινήσεων, αδυναμία που στη συνέχεια μπορεί να

περιορίσει και τις ικανότητες χειρισμού και επίλυσης των

διαπροσωπικών δυσκολιών με τους άλλους, συνομήλικους

και ενήλικους (Beham & Carr, 2000. Carr, 1999. Caspi &

Moffit, 1995. Frick, 1998. Garber, Braafladt & Zermon,

1991. Loeber & Hav, 1997. Ouiggle et al, 1992).
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Η Webster-Stratton (1999) πιστεύει ότι εκτός από την

ιατρογενή άποψη, την προβληματική συμπεριφορά μπορεί

να χρησιμοποιεί το παιδί μεταξύ άλλων: Για να τραβήξει

την προσοχή των άλλων, να αποτρέπει συγκρούσεις των

γονέων ως αντίδραση ανταπόδοσης, ως εκδίκηση, ως

άμυνα, ως εκτόνωση ή για να ελέγξει την αντοχή των

άλλων.
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Κάποιες φορές η προβληματική συμπεριφορά του παιδιού,

παραμένει στο βαθμό που παραμένουν οι συνθήκες που τη

δημιούργησαν και τα συναισθήματα που προκύπτουν από

αυτήν. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι φανερό ότι η

συγκεκριμένη συμπεριφορά δε σχετίζεται με κάποιο χρόνιο

πρόβλημα δυσλειτουργίας του παιδιού, αλλά σε μια

κατάσταση εσωτερικής αισθηματικής έντασης, την οποία

το παιδί δεν μπορεί να διαχειριστεί ή να εκφράσει με άλλον

τρόπο. Όταν παύουν τα γενεσιουργά αίτια, συχνά η

προβληματική συμπεριφορά μειώνεται ή εξαλείφεται

ολοκληρωτικά (Greenspan, 1995).
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Υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών ότι η πρόωρη

απόρριψη από την πλευρά των συνομήλικων αποτελεί

παράγοντα κινδύνου για την πρόωρη ή την μετέπειτα

εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς (Coie, et al, 1993).

Τα παιδιά με αντικοινωνική συμπεριφορά συνήθως,

απορρίπτονται από τους συμμαθητές τους λόγω της

απωθητικής και προβληματικής τους συμπεριφοράς

(Vuchinich, Bank & Patterson, 1992). Αποτέλεσμα τούτου

είναι να επιτείνεται η προβληματική συμπεριφορά και

δημιουργείται φαύλος κύκλος οδηγώντας το παιδί στην

περιθωριοποίηση και στον στιγματισμό, με ακόμη

χειρότερες για την πορεία του δευτερογενείς παρενέργειες

(Marshal & Watt, 1999).
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Σε άλλες περιπτώσεις προέφηβοι και έφηβοι με σοβαρές

αντικοινωνικές τάσεις διατηρούν μια μορφή σχέσης με

συνομηλίκους, οι οποίοι όμως παρουσιάζουν παρόμοια με

τα δικά τους χαρακτηριστικά λειτουργίας (Kauffman, 2000).

Αυτά ακριβώς τα κοινά χαρακτηριστικά αποτελούν και τη

βάση οργάνωσης των παραβατικών συμμοριών, οι οποίες

δημιουργούνται από άτομα που εμφορούνται από τα ίδια

αισθήματα αντικοινωνικότητας και «εκδίκησης» της

κοινωνίας. Έτσι αναπτύσσονται και λιγοστές κοινωνικές

φιλίες των συγκεκριμένων ατόμων, οι οποίες συνήθως

παύουν να υπάρχουν όταν σταματούν οι συγκεκριμένες

αντικοινωνικές δραστηριότητες.
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Οι απλές περιπτώσεις αντικοινωνικότητας μπορούν να

αντιμετωπιστούν από τους εκπαιδευτικούς γιατί το σχολείο

αποτελεί πεδίο συναισθηματικών, γνωστικών και

διαπροσωπικών συνδιαλλαγών, διευκολύνοντας τα παιδιά

να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σχηματισμό, ο

οποίος διέπεται από συγκεκριμένη δομή και οργάνωση

(Pianta, 1999).

Οι σύγχρονες απόψεις αντικαθιστούν την τιμωρία στα

σχολεία με την εκπλήρωση υποχρεώσεων στους

παραβάτες, οι οποίες υπηρετούν ένα κοινωφελή σκοπό.



16

Οι δάσκαλοι όμως θεωρούν ότι η βασική εκπαίδευσή τους

δεν τους προετοιμάζει επαρκώς για τη διαχείριση των

δύσκολων συμπεριφορών στο πλαίσιο της τάξης (George et

al, 1995). Σε μελέτες στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, οι

δάσκαλοι δηλώνουν έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις

συγκεκριμένες συμπεριφορικές τεχνικές που μπορεί να

χρησιμοποιούνται, ώστε να ρυθμίζονται ή να

αντιμετωπίζονται οι δύσκολες και διαταρακτικές

συμπεριφορές μέσα στην τάξη (Νιαούρης, 2004. Thanos,

Kourkoutas & Vitalaki, 2006). Σε ανάλογες έρευνες οι

δάσκαλοι δηλώνουν ότι αισθάνονται ανασφαλείς και

«αγχωμένοι» όταν έχουν να κάνουν με παιδιά που

εκδηλώνουν συναισθηματικά ή συμπεριφορικά προβλήματα

(Θεοδώρου, 2003. Kourkoutas, 2004. Thanos, Kourkoutas &

Vitalaki, 2006).
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Συμπερασματικά

Εάν τα παιδιά με διάγνωση επιθετικής συμπεριφοράς

δεν βοηθηθούν να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους και να

αναπτύξουν κοινά αποδεκτές στάσεις, πιθανόν να

παρουσιάσουν στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή σοβαρές

παρεκκλίσεις. Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εκδήλωση

και κυρίως η μη αντιμετώπιση των πρόωρων διαταραχών

συμπεριφοράς στην εφηβική και στην ενήλικη ζωή φαίνεται

να είναι πολύ σοβαρές. Οι διαταραχές αυτές, όταν δεν

αντιμετωπιστούν κατάλληλα και έγκαιρα στην παιδική

ηλικία, δείχνουν, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, να

συνδέονται με μια σειρά αρνητικών φαινομένων στην

εφηβεία και στην ενήλικη ζωή.
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Ακόμη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποια παιδιά,

εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά όχι επειδή είναι

συναισθηματικά αποδιοργανωμένα, αλλά προκειμένου να

επιτύχουν κάποιο σκοπό. Τα παιδιά αυτά προέρχονται

συνήθως από περιβάλλοντα στα οποία η επιθετική

συμπεριφορά αποτελεί αποδεκτή λειτουργική

συμπεριφορά. Η προσαρμογή του προγράμματος σπουδών

στις ανάγκες των μαθητών και δη κάποιων ευάλωτων

ομάδων ενισχύει τις δυνατότητες του σχολείου να

ενσωματώσει τα συγκεκριμένα παιδιά.
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


